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XVIII rocznica nadania Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Kadczy  
imienia  Kard. Stefana Wyszyńskiego. 

 

„Trzeba nadchodzącym pokoleniom zostawić wzór” 
                                                                       (Stefan Kardynał Wyszyński) 

 
     Szanowny księże Proboszczu, dziękuję w imieniu dzieci, nauczycieli, rodziców                           
za  przewodnictwo w ofierze Mszy Św. w tym szczególnym dla naszej społeczności szkolnej 
dniu XVIII rocznicy nadania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kadczy imienia 
Kardynała  Stefana Wyszyńskiego. 

Dziękuję  ks. Proboszczowi za  ważne słowa skierowane do nas w czasie dzisiejszej Mszy 
Św. odprawianej w Godzinie Miłosierdzia. Dziękuję również wszystkim tutaj obecnym                   
i oglądających transmisję online  za wspólną modlitwę.  

Dzisiaj mija dokładnie 18 lat od dnia nadania naszej szkole imienia Prymasa Tysiąclecia. 

Pozwólcie na przypomnienie tego historycznego dla wsi Kadcza deszczowego dnia 29 maja 
2002r. 

 Uroczystość  rozpoczęła się  Mszą Św. w kościele parafialnym w Jazowsku. Mszy Św. 
przewodniczył  ks. Biskup Władysław Bobowski. W nabożeństwie wzięło udział ponad 100 
zaproszonych gości oraz mieszkańcy Kadczy. Po Mszy Św. na podwórku szkolnym,               
w specjalnie zbudowanym  przez rodziców na tę okoliczność amfiteatrze, odbyła się II część 
uroczystości,  w trakcie której ks. Biskup w asyście zaproszonych księży Proboszczów 
Dekanatu Łącko poświęcił pamiątkową tablicę ufundowaną przez rodziców.                                    
Tablica ta zamontowana jest przed wejściem do budynku szkolnego.                       

Chcę podkreślić, że wybór Kard. Wyszyńskiego  na patrona Naszej Szkoły był wyborem 
przemyślanym i akceptowanym przez społeczność naszej wioski. 

Pragnę  podziękować ks. Kanonikowi Stanisławowi Czerneckiemu za pomoc  w organizacji 
spotkania z Ordynariuszem Diecezji Tarnowskiej i w organizacji uroczystości nadania 
imienia naszej szkole. 

Dziękuję  Pani Teresie Kyrcz – ówczesnej przewodniczącej Rady Rodziców, wszystkim 
rodzicom, oraz nauczycielom naszej szkoły, szczególnie tym, którzy brali udział                                   
w przygotowaniach związanych z nadaniem imienia i są dzisiaj obecni na kolejnej rocznicy. 

Dziękuję również obecnej w dniu dzisiejszym na naszym rocznicowym spotkaniu Pani 
Bożenie Tomasiak-  byłej przewodniczącej Rady Rodziców. To dzięki inicjatywie Pani                                   
27 maja  2010r. wspólnie  przeżywaliśmy uroczystość poświęcenia sztandaru ufundowanego 
przez Radę Rodziców.  Dziękuję również Pani Katarzynie Ciągło byłej przewodniczącej Rady 
Rodziców i rodzicom za zakup  strojów dla pocztu sztandarowego. 

Dziękuję Pani Marioli  Kmiecik – Borek, pełniącej od września 2019r. funkcję 
przewodniczącej Rady Rodziców, rodzicom, nauczycielom i pracownikom obsługowym 
szkoły w Kadczy za pomoc  finansową  w przygotowaniu sztandaru na uroczystość 
beatyfikacji naszego patrona, która miała się odbyć 7 czerwca bieżącego roku w Warszawie.                                                  



Niestety czas pandemii odsunął  -mam nadzieję- w niedaleką przyszłość- tak ważną dla naszej 
społeczności szkolnej i całego Kościoła Polskiego uroczystość. 

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele. Dzisiaj mija 83 dzień od momentu zamknięcia 
polskich szkół  z powodu zagrożenia koronawirusem. 
Po raz ostatni spotkaliśmy się z uczniami na apelu w dniu 11marca 2020r. i nikt z nas nie 
myślał, że czas rozstania ze szkołą, koleżankami, kolegami  i nauczycielami będzie taki długi. 
        
 Od 25 marca bieżącego roku nasza szkoła  rozpoczęła kształcenie na odległość                   
tzw. zdalne nauczanie. Znacznym ułatwieniem w organizacji zajęć była możliwość 
wykorzystania dziennika elektronicznego, który został wprowadzony w naszej szkole rok 
wcześniej. Nie zmienia to jednak faktu, że główny ciężar zdalnego nauczania spoczął                 
na Rodzicach. 

 Drodzy Rodzice- za pomoc dzieciom, dotychczasową współpracę w imieniu swoim                           
i nauczycieli Naszej Szkoły składam podziękowanie i proszę o dalszą współpracę. 

Drogie dzieci i uczniowie,  mam świadomość, jak trudny okres przeżywacie. 
Jest to czas wymagający dostosowania się do nowych warunków. Żmudne siedzenie przed 
komputerem, ćwiczenia i zadania przesyłane przez nauczycieli, na które trzeba  odpisać lub 
odpowiedzieć. To wszystko wymaga od Was dużej koncentracji i dyscypliny. Za to wszystko 
Wam dziękuję. Podziękujcie również Waszym Rodzicom - przytulcie się do nich mocno, bo 
dzięki ich ogromnemu wysiłkowi możliwe stało się rozpoczęcie systematycznych zajęć dla 
Was. Ten trudny czas dla nas wszystkich z pewnością minie. 
 Proszę Was o rzetelność i uczciwość przy wypełnianiu swoich obowiązków uczniowskich                         
w czasie nauki zdalnej 

W słowach skierowanych do uczniów Prymas Tysiąclecia powiedział: 

„Cóż z tego, że będziecie architektami, inżynierami, lekarzami, prawnikami, jeżeli 
jednocześnie nie będziecie rzetelnymi i porządnymi ludźmi.” 

Zachęcam Was do skorzystania z możliwości konsultacji z nauczycielami.                          

Dziękuję również Nauczycielom  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy za ofiarną 
pracę w zakresie prowadzenia zajęć zdalnego nauczania z użyciem własnego sprzętu 
elektronicznego. 

W tym trudnym dla nas wszystkich okresie wymownie brzmią słowa naszego patrona 
skierowane do nauczycieli: 

„Może nieraz biadacie nad waszym losem. Mówiono dawniej, a i dzisiaj jeszcze nie raz tak 
się mówi: bodajbyś cudze dzieci uczył. Nigdy tego nie powtarzajcie. Nigdy nie żałujcie 
waszego powołania. Nigdy nie myślcie, że wasza praca jest zawodem. Ona jest zaszczytnym 
powołaniem i nie zawodzi. Jest dowodem zaufania Boga, który dał wam takie usposobienie            
i stworzył takie warunki, że znaleźliście się w szeregach wychowawców. Nigdy na to nie 
narzekajcie. Chociaż z wyczerpania może ukończyć się wasze życie, jednak wy się nie 
kończycie. – Non omnis moriar. Pozostaniecie w tych, których wychowaliście. W nich nadal 
żyć będziecie treścią swej duszy, całą swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością.                          
Nie mówcie nigdy: ten uczeń mi się nie udał. Zawsze kiedyś w jego życiu ujawni  się coś 
rzetelnie dobrego z was. Będzie to dalszy ciąg waszego życia  w tych, których 
wychowaliście” 

 S. Szwarkowski 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 


