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Drodzy Uczniowie, 

Szanowni Rodzice, 

Nauczyciele i Pracownicy 

 Szkoły Podstawowej 

 im. Mikołaja Kopernika w Pszennie 

 

 

26 czerwca zakończył się rok szkolny 2019/2020 w jakże szczególnych i 

nieprzewidywalnych  okolicznościach. Ten czas, który dotknął wielu ludzi, poczynił dużo spustoszenia, 

zarówno w sferze życia prywatnego, ekonomicznego, jak i instytucjonalnego. 

W ubiegłym roku wydarzeniem, które stanowi dzisiaj swoistą historię oświaty w Polsce, było 

pożegnanie ostatnich roczników klas gimnazjalnych w wymiarze ich funkcjonowania. Obecnie wszyscy 

przeżywamy kolejny historyczny moment, lecz jak bardzo inny od ubiegłorocznego, gdyż związany  z 

czymś  nieprzewidywalnym. W mojej 34- letniej pracy zawodowej jeszcze nigdy nie doświadczyłem 

tylu problemów związanych z organizacją pracy szkoły. Oczywiście mam na myśli czas pandemii.  



Sądzę, że ten trudny egzamin z życia wszyscy zdaliśmy na najwyższe oceny, dlatego chcę wszystkim 

podziękować. 

Dziękuję Rodzicom!  

Szanowni Państwo, to Wy właśnie  swoim zaangażowaniem w czasie nauczania na odległość,  byliście 

pierwszymi, którzy wspierali nauczycieli w procesie edukacyjnym. Czas niełatwy, wymagający 

poświęcenia i  wielkiego trudu, a jednocześnie zrozumienia, że oto podejmujecie się zadania 

wspierającego nauczycieli w wykonywaniu obowiązku edukacji, z jakże wielką cierpliwością i 

zaangażowaniem. Setki maili, telefonów, wiadomości, przesyłanie danych,  konsultacje, to doprawdy 

cała potęga dobrodziejstwa komunikacji tych czasów, ułatwiająca wymianę informacji, a jednocześnie 

powodująca zawirowania w życiu prywatnym i  rodzinnym. I za to Państwu dziękuję, że, rozumiejąc 

czas, w jakim przyszło nam funkcjonować, byliście ze swoimi dziećmi, a naszymi uczniami. Byliście 

też z nami i niejednokrotnie dawaliście wyraz uznania i wspieraliście nas- nauczycieli. Za to z głębi 

serca dziękujemy! 

Dziękuję za każdą wiadomość od Państwa poprzez dziennik elektroniczny, w formie sms-ów, 

czy e-maili. Każda z nich dotykała ważnych  problemów, które  staraliśmy się jak najszybciej rozwiązać 

na miarę możliwości technicznych. W każdy poniedziałek byłem u uczniów z tzw. wersjami 

papierowymi, by tam, gdzie nie ma zasięgu internetu, uczniowie mogli uczyć się na bazie 

przygotowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów materiałów tygodniowych. I znów 

dziękuję za to, że tam, gdzie byłem, podkreślaliście Państwo zaangażowanie nauczycieli w realizację 

podstawy programowej w tym trudnym dla wszystkich czasie. 

 

Dziękuję Uczniom,  

wspaniałemu pokoleniu, które doświadcza faktu, że świat i to, co zawsze było stałe i niezmienne, 

okazało się jednak iluzją, bo oto świat, ten, który znamy,  w jednej chwili przestaje funkcjonować w 



takich okolicznościach, jakie zawsze obowiązywały. Nagle trzeba dopasować swój czas, swoje 

przyzwyczajenia – chcenia i niechcenia- do tego, jakie są warunki, jakie są możliwości i czym żyje 

świat. Często jest to niezrozumiałe i trudne,  nawet dla wielu dorosłych. I zrozumienia tego stanu 

szukać jest daremnie. Stąd też wielkie uznanie dla wszystkich uczniów, którzy osiągnęli tak wysokie 

wyniki w nauce. Przecież drugi semestr w znaczącej większości to Wasza samodzielna praca nad 

wykonywaniem zadań i osiąganiem ocen, a to wymagało nie lada samodyscypliny. I jakże budujące 

są wypowiedzi Uczniów, którzy zatęsknili za Nauczycielami i rówieśnikami w normalnym trybie pracy 

szkolnej. Ufam, że gdy się spotkamy w tych zwyczajnych realiach,  to cały Wasz uczniowski  zapał  

przełoży się na przewartościowanie motywacji, tzn. po co?, dla kogo?, jak bardzo chcę tutaj być, w 

mojej szkole? Jak moja praca dzisiaj przełoży się na moją przyszłość? Bo przecież życie to patrzenie 

w przyszłość, a każda umiejętność i wiedza nabyta dzisiaj  zaprocentuje. I nikt nigdy Wam tego nie 

odbierze! Nikt Wam nie odbierze tego, co potraficie, kim jesteście, do czego dążycie.  

W dniu 26 czerwca w Urzędzie Gminy Świdnica odbyła się uroczystość, podczas której Wójt 

Gminy Świdnica Teresa Mazurek wręczyła statuetki i pamiątkowe dyplomy dla „Prymusów szkół”  i 

„Osobowości szkolnych”. Ze względów organizacyjnych związanych z obostrzeniami sanitarno – 

epidemiologicznymi w uroczystości wzięła udział mniejsza niż corocznie liczba uczniów i rodziców. W 

naszej szkole na tytuł „Prymusa szkoły” zapracowała Maria Grabska z klasy V a ( śr. 5,85,  

zachowanie wzorowe), a tytuł „Osobowość szkoły” decyzją Rady Pedagogicznej przypadł Zuzannie 

Krystowczyk  z klasy VII b. Ten rok okazał się też wyjątkowy po względem liczby przyznanych 

stypendiów za osiągnięcia w nauce. W naszej szkole przyznano 44 stypendia naukowe i 3 stypendia 

za osiągnięcia sportowe. Wszystkim uczniom serdecznie gratuluję! 

A teraz kieruję słowa do Nauczycieli. 

Kiedy jeszcze nie było wytycznych dotyczących nauczania na odległość, Nauczyciele już podejmowali 

starania, by znaleźć sposób na kontakt z uczniami. Systemowe próby rozwiązania problemu e-



nauczania nie zawsze odzwierciedlały rzeczywistą realizację programu. Stąd też poszukiwania 

rozwiązań, szczególnie związanych z komunikacją, testowanie komunikatorów i portali 

społecznościowych, tylko po to, by w tym trudnym czasie być blisko ucznia.  

Dziękuję Wam, Szanowni Państwo, za Wasz czas poświęcony każdego dnia w wymiarze 

jeszcze większym niż tradycyjne nauczanie. Bo kto przecież będzie wiedział lepiej od Was, ile czasu 

spędzaliście z technologią komputerową i komunikacyjną, a w efekcie ze swoimi uczniami? 

Opracowanie zadań, zebranie owoców pracy uczniów -  sprawdzanie, korygowanie, ocenianie, 

wysyłanie informacji zwrotnych, prowadzenie konsultacji on-line, telefonicznych i innych, dbałość o 

kontakt z uczniami, dociekanie powodów braku kontaktów, przypominanie uczniom o zaległych pracach 

- to zaangażowanie, które zasługuje na najwyższe uznanie. Ten czas udowodnił, że Nauczyciele i 

Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie to Zespół, który potrafi 

współpracować, dzielić się pomysłami i rozwiązaniami na miarę potrzeb, to Ci, którym bardzo zależy 

na uczniach. To ten Zespół, na którym mogę polegać, pełniąc moją funkcję.  Za to największe moje 

Dziękuję!  

Słów klika do Absolwentów. 

Drodzy Uczniowie klas ósmych, 

za Wami pierwsza w życiu droga, którą przebyliście i  zawsze już będziecie wracać do niej myślami i 

wspominać swoją szkołę podstawową. Tutaj bowiem dorastaliście, przeżywaliście swoje porażki i 

uniesienia. Tutaj też napotkaliście Tych, którzy starali się wykrzesać z Was potencjał Waszych 

talentów, zdolności i pasji. To  właśnie Wasi  nauczyciele i wychowawcy pragnęli,  byście zawsze 

kierowali się w życiu tym, co czyni życie człowieka spełnionym, czyli  prawda, dobro, sprawiedliwość, 

miłość, uczynność, zaangażowanie, cierpliwość i piękno. I pragnęli też, by to wszystko zakotwiczone 

było w Waszych sercach, w Waszym życiu, w Waszych marzeniach i tęsknotach, byście mieli na swojej 

drodze niezaprzeczalne i niepodważalne ideały.  



„Nie bądź doskonały. Doskonałość jest dla maszyn. Zamiast tego bądź żywy, niedefiniowalny, 

nieuchwytny, całkowicie nowy.”– tak powiedział Jeff Foster- astrofizyk, który po latach odkrył, że 

jedynym, czego kiedykolwiek poszukiwał, to  jest życie samo w sobie. Nieważne, gdzie zaprowadzą 

Cię Twoje aspiracje, marzenia, tęsknoty, realność i rzeczywistość, która będzie doskwierać. To 

wszystko jest nieważne. Najważniejsze jest, byś pojmowała (pojmował) siebie, swoje „bycie” w 

kategoriach czynienia czegokolwiek pozytywnego! Nawet jeśli w mniemaniu innych ludzi jest to „nie 

na czasie”, „nie cool”, dziwne, inne, nieprzystające do rzeczywistości… A Ty tylko bądź sobą, 

zachwycaj się życiem, rozwijaj się nieustannie we wszech dziedzinach, zaczynaj próbować rozumieć 

świat! Dostrzegaj innych, którzy potrzebują choćby zwyczajnego słowa dobroci i zainteresowania. To 

uczynienie najprostszego gestu na świecie, który nie wymaga niczego prócz dobrej woli, nagle staje 

się dla kogoś czymś najcenniejszym na świecie. 

I to jest mistrzostwo świata! I tego mistrzostwa Wam życzę! Gdziekolwiek będziecie. Cokolwiek 

będziecie robić w swoim życiu. Pamiętajcie, że cofnąć można wszystko, tylko nie czas! „Aby czasu nie 

marnować i sił nie roztrwonić. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarb ich chronić” – śpiewał Marek 

Grechuta. 

Wszystkim Uczniom, którzy otrzymują świadectwa z wyróżnieniem, Uczniom z nagrodami za 

wszelką działalność na rzecz szkoły i klasy, za wyróżniające działania w różnych obszarach szkolnych 

- serdecznie gratuluję wyników na świadectwach. To Wasza praca spowodowała, że stanowicie chlubę 

naszej szkoły. 

  Gratuluję stypendystom wyników w nauce i  osiągnięć naszym sportowcom. Mam nadzieję 

gratulować w przyszłości wszystkim fachowcom,  odkrywcom,  laureatom nagród wielu dziedzin 

naukowych i  reprezentantom w wielu dyscyplinach olimpijskich, którzy stanowili i nadal stanowią jakże 

ważną część naszej  Społeczności Szkolnej. 



Życzę spokojnych, zdrowych, udanych wakacji. Mam nadzieję, że zobaczymy się 1 września  

2020 roku tak, jak zaczynaliśmy miniony już rok szkolny. Uważajcie na siebie. Wszystkiego dobrego!  

Sięgajcie gwiazd! 

 

 Tadeusz Szarwaryn 

 dyrektor Szkoły Podstawowej  

 im. Mikołaja Kopernika w Pszennie 

 

 

 

 

 
 


