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Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,
Szanowni Goście,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w jubileuszu 20-lecia nadania
Szkole Podstawowej w Żarnowie imienia Jana Pawła II. Żałuję, że ze względu na obowiązki
poselskie i rządowe nie mogę wziąć udziału w tej ważnej uroczystości. Proszę więc
o przyjęcie tą drogą najszczerszych życzeń i kilku słów okolicznościowej refleksji.
Święty Jan Paweł II swoim życiem i posługą na Stolicy Piotrowej dowiódł, że każdy
z nas jest powołany do świętości. Jego nauczanie w sposób szczególny odnosi się do dzieci
i młodzieży, która zawsze była bliska sercu Wielkiego Papieża. Dawał temu niejednokrotnie
wyraz, zwłaszcza podczas Światowych Dni Młodzieży. Postać Papieża Polaka, dziś
zaliczanego do grona świętych, inspiruje młodzież, aby podążać Jego śladami.
8 czerwca 1999 roku młodzież ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie spotkała się
w Ełku z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który poświęcił sztandar Szkoły. Nie każda
placówka mogła dostąpić takiego zaszczytu. Jest to wielkie zobowiązanie dla całej
społeczności szkolnej do upowszechniania wiedzy na temat swojego Patrona – Jego życia
i działalności. W swojej nauce wskazywał On młodym ludziom najwłaściwszą drogę, którą
warto podążać w latach szkolnych i w dorosłym życiu, a młodzież Mu ufała, bo był i jest
nadal dla niej niekwestionowanym autorytetem. Jak dobrze wiemy, w dzisiejszym
skomplikowanym i zagmatwanym świecie, gdzie podważane są fundamenty cywilizacji
chrześcijańskiej, taki autorytet jest bezcenny. Stanowi drogowskaz życiowy dla młodych,
którzy poszukują odpowiedzi na nurtujące ich ważne pytania dotyczące sensu życia.

Życzę Wam, Droga Młodzieży, niesłabnącego zainteresowania wciąż aktualnym
i pełnym mądrości dziełem oraz nauczaniem Świętego Jana Pawła II. Jest to niezwykle
ważne zwłaszcza we współczesnym świecie, gdzie coraz trudniej o poszanowanie
wartości, na których można budować prawidłowe relacje – zarówno te międzyludzkie,
jak i międzypaństwowe.
Raz jeszcze serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Wyrażam
wdzięczność Pani Dyrektor, nauczycielom, pracownikom oraz osobom, które swą pracą
przez wszystkie lata wspierały i nadal wspierają działalność edukacyjną i oświatową
Szkoły, za Ich wysiłek i wkład w budowę jak najlepszej przyszłości naszej Ojczyzny.
Wszystkim uczniom życzę wytrwałości i zapału do realizacji wyznaczonych celów oraz
ciągłego poprawiania własnych wyników i osiągnięć. Z okazji zbliżających się wakacji
życzę młodzieży bezpiecznego i aktywnego wakacyjnego wypoczynku.
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