
Inauguracja roku szkolnego 2022/23 

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej rozpoczęła się Mszą 
Świętą  w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły, którą sprawowali 
kapłani naszej parafii – ks. proboszcz Tomasz Walczak oraz ks. Wojciech Wiśniowski. 

Uroczystość szkolną zaszczycili swoją obecnością: wójt Gminy Tyrawa Wołoska - pani 
Teresa Brzeżawska-Juszczak, przewodniczący Rady Gminy - pan Mariusz Duszczyński, 
zastępca wójta - pan Krystian Domaradzki, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury - pani 
Bożena Bobyk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -pani Dorota Stasicka, 
kierownik Biblioteki Publicznej -pani Elżbieta Białecka, przewodnicząca Rady Rodziców - 
pani Katarzyna Gibała. 

 Przemówienie inauguracyjne dyrektor szkoły mgr Alicji Jach

Szanowni Goście, Nauczyciele, Rodzice!
Drodzy Uczniowie i Przedszkolaki!

„Ze wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna” – 
napisał w II wieku naszej ery jeden z największych pisarzy starożytnej Grecji, historyk, filozof
i moralista - Plutarch.
 Od wielu stuleci szkoły są swoistymi świątyniami wiedzy i nauki, gdzie ta nieśmiertelność 
realizuje się poprzez poznawanie i twórcze rozumienie świata, poprzez poszukiwanie 
prawdy  - prowadzone przez nauczycieli.

Uroczyście rozpoczynamy dziś nowy rok szkolny.
Dla uczniów -  jest on rozpoczęciem nowego, niezwykłego okresu w ich życiu.
Dla nauczycieli –  jest kolejnym rokiem osiągania sukcesu zawodowego, 
czasem przekazywania wiedzy i inspirowania młodych do jej zdobywania.
Dla pracowników obsługi rozpoczynający się rok szkolny jest czasem rzetelnej pracy 
na rzecz całego środowiska szkolnego.

Bieżący rok szkolny rozpoczyna dziś 162 uczniów oraz  53 dzieci w Oddziałach 
przedszkolnych. Będzie ich uczyło 26 nauczycieli różnych specjalności.
Dodatkowo zatrudniamy w tym roku na ½ etatu pedagoga specjalnego
i wciąż czekamy na zgłoszenie się psychologa, dla którego zaplanowaliśmy również
 ½ etatu, czyli 11 godzin w tygodniu. 

Oprócz przedmiotów obowiązkowych dla każdej klasy, w tym roku szkolnym realizować 
będziemy rządowy projekt Laboratoria przyszłości, w ramach którego zakupiliśmy do szkoły
teleskop, kamerę, drukarki 3D, roboty edukacyjne, kamery, głośniki i mikrofony.
Ponadto uczniowie będą mogli wziąć udział w programie „Akademia małych zdobywców”, 
zapisać się na zajęcia Szkolnego Koła Sportowego, zajęcia artystyczne, informatyczne, Koło 
Biologiczne, Koło Turystyczno – krajoznawcze. Chętni uczniowie mogą uczyć się dodatkowo 
języka rosyjskiego. Szkoła udostępni też salę na odpłatne Zajęcia rytmiczne dla naszych 
uczniów, czyli naukę gry na instrumentach.

Drodzy Uczniowie i Przedszkolaki!
Teraz zwracam się szczególnie do Was, bo dzisiejszy dzień -  to Wasze święto.

Są ludzie, których świat w ogóle nie interesuje, którzy własny świat uważają za „cały świat”. 
Wy na pewno takimi ludźmi nie jesteście. Przychodząc codziennie do szkoły, dajecie 
świadectwo, że należycie do grona odważnych zdobywców. 



Rozwijajcie swoje talenty i zainteresowania, działajcie w Samorządzie Uczniowskim, bierzcie 
udział w projektach, dodatkowych zajęciach, konkursach, zawodach i akcjach 
charytatywnych. Ja i wszyscy pracownicy szkoły będziemy Was wspierać. 
Doświadczenie zdobyte w organizacjach szkolnych, podczas zawodów sportowych, 
czy występów artystycznych - okazuje się w życiu równie ważne jak wiedza. 

Przyszłość bowiem należy do ludzi wrażliwych, o globalnym i syntetycznym sposobie 
myślenia, zdolnych do zaskakujących skojarzeń, obdarzonych odwagą,  wysoką 
inteligencją emocjonalną oraz darem empatii.

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy naszej szkoły!

Dziękuję Wam za zaangażowanie, pracę i oddanie sprawom szkoły, 
za panującą tu atmosferę. 
Szczególnie gorąco dziękuję Panu Mariuszowi Duszczyńskiemu, przewodniczącemu 
Rady Gminy -  za troskę o sprawy szkoły, wsparcie - zarówno finansowe, jak i praktyczne. 
To głównie dzięki Pana zabiegom mamy bezpieczne przejście przy szkole, ładny chodnik, 
nowe ogrodzenie, stojaki na rowery, czy wygodne ławeczki pod szkołą. 
Jako przewodniczący Rady Gminy i członek Rady Rodziców działa Pan na rzecz 
szkoły, inspirując innych do  angażowania się w życie naszej społeczności. 
Co ważne – te działania są szybkie, zdecydowane i przynoszą wymierne korzyści 
nam wszystkim.                           

  Drodzy Uczniowie,  Nauczyciele, Szanowni Goście!

Rozpoczynając nowy rok szkolny, bądźmy otwarci na siebie. Stawiajmy na innowacyjność,
z wyobraźnią określajmy nasze zamierzenia, mądrze rozwiązujmy powstające problemy, 
przestrzegając prawa i zasad etycznych. 
A nade wszystko - miejmy odwagę bronić podstawowej wartości każdego człowieka – 
WOLNOŚCI. 
Wolności,   która oznacza: możliwość stanowienia o sobie, 
                                           możliwość podejmowania decyzji, 
                                           możliwość swobodnego wyboru.                    

Tego życzę Wszystkim tu obecnym, a Uczniom i Nauczycielom szczególnie.

Występ artystyczny

Uczniowie klasy VIII recytowali wiersze, które mówiły o tym, że WOLNOŚĆ jest cennym 
darem, esencją człowieczeństwa i źródłem szczęścia. 
Dlatego  trzeba  tę WOLNOŚĆ cenić, gdy jest i walczyć o NIĄ, gdy jest nam odbierana.

Występowi uczniów towarzyszyła piosenka Marka Grechuty Wolność: 

https://www.youtube.com/watch?v=uB4plr556K8
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