
Buk, 15 maja 2020r. 

Drodzy uczniowie, 

Szanowni nauczyciele, rodzice, przyjaciele Szkoły, 

Jubileusz  85-lecia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku to święto  

wszystkich tych, którzy byli i są z nią związani. To bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły postrzeganej 

nie przez pryzmat budynków, w których się mieści, ale przez pryzmat ludzi, którzy ją tworzą: uczniów, 

nauczycieli, pracowników, rodziców, a także przedstawicieli instytucji, współpracujących z nią na co 

dzień. Nadając imię szkole, wskazano całej społeczności pewien autorytet, wzorzec, punkt odniesienia 

w działaniach, w codziennym życiu. Imię Bohaterów Bukowskich to żywa historia naszego miasta, jego 

powstania, rozwoju, walki o wolność i niepodległość.  

Drodzy uczniowie, to Wy tworzycie historię szkoły, jesteście z nią związani, za nią 

odpowiedzialni, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. Co roku rozmawiacie na lekcjach o patronach, 

przygotowujecie prace związane z ich życiem, odwiedzacie miejsca z nimi związane, a także 

przypominają nam o nich pamiątkowe tablice na naszych korytarzach. Dzisiaj, gdy Polska jest 

niepodległym państwem, możecie swoimi codziennymi działaniami, systematyczną nauką, dbałością o 

drugiego człowieka pokazać, jak bardzo kochacie swoją ojczyznę i w przyszłości stać się jej bohaterami. 

Dziękuję Wam za całoroczne zaangażowanie, które z pewnością pozwoliło Wam przeżywać cząstkę 

historii związaną z jubileuszem i imieniem szkoły. Tegoroczny Jubileusz musiał przenieść się do 

rzeczywistości cyfrowej, nie możemy się spotkać, ale  nadal możemy wspólnie świętować.   Zachęcam 

Was do wspólnej wirtualnej podróży, do udziału w przygotowanych przez Waszych nauczycieli 

różnorodnych aktywnościach, w których możecie uczestniczyć zdalnie.          

Drodzy nauczyciele,  to od Was w dużym stopniu zależy, kim będą nasi uczniowie                                  

w przyszłości. Każdy uczeń potrzebuje inspiracji i motywacji do działania. Kierujecie się słowami Johna 

Erskina „Powiedzmy naszej młodzieży, że najlepsze książki trzeba dopiero napisać, najlepsze obrazy 

jeszcze namalować, najlepsze rządy dopiero stworzyć i że wszystko, co najlepsze, zrobią dopiero oni”. 

Koncentrujecie się na mocnych stronach ucznia, a nie na jego słabościach. Wszystkie działania, które 

podejmujecie przyczyniają się do kształtowania właściwych postaw, relacji, odpowiedzialności i 

nawyku dbania o zdrowie i życie własne i innych. Dziękuję Wam za wszystko to,  co powstało i powstaje 

– za wspólne działania dla dobra uczniów. Bez Waszego zaangażowania i wytężonej pracy nie byłoby 

dzisiejszego Święta.  



Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które, choć należą do przeszłości, kształtują naszą 

teraźniejszość i przyszłość. Trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. 

Jestem dumna z faktu, że nie tylko jestem absolwentką tej szkoły, ale od wielu lat pracuję wśród ludzi 

twórczych, otwartych, pełnych pasji i wrażliwych na potrzeby innych. Dzisiaj śmiało mogę stwierdzić, 

że stworzyliśmy naszą szkołę - przyjazną, bezpieczną, kolorową i nowoczesną, otwartą na nowe 

wyzwania, także w obecnym cyfrowym świecie. W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. 

To kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata. Na przestrzeni lat nasza szkoła zmieniała swoje oblicze, 

strukturę, nazwę, ale od 85 lat jest świadkiem historii pisanej przez nas wszystkich i zarazem  częścią 

lokalnej rzeczywistości. Jest miejscem, gdzie zostawiamy cząstkę swojego życia, ślad po naszych 

radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach, swój uśmiech i gniew. W szkole najważniejszy jest 

Uczeń, duszą - Nauczyciel, wsparciem – Rodzice, dumą Absolwenci, a dostrzeganie czasu jest 

cudownym darem dojrzałości. 

Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia, myślimy o pedagogach, absolwentach i pracownikach 

szkoły, którzy odeszli. Pomimo, że nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego 

istnienia.  

Wszystkim życzę odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań, efektywnej współpracy opartej na 

zaufaniu, tolerancji i zrozumieniu, satysfakcji z realizowanych zadań i osiąganych celów, spełnienia 

marzeń, które rodzi wytrwała praca każdego dnia. Czerpmy z wzorców naszej historii to, co najlepsze, 

bo wzory do naśladowania mamy piękne, dbajmy więc, aby i nasze życie było godne imienia i sztandaru 

naszej szkoły. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Bohaterów Bukowskich w Buku 

Kamila Kaseja 

 

 

 

 

 


