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Poniatowa, dnia 24 czerwca 2022 r.
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Szanowni Rodzice
Rok szkolny 2021/2022 podobnie jak poprzedni był dla całej społeczności szkolnej dużym
wyzwaniem. Nauczanie zdalne i związane z tym obawy o rozwój uczniów, ich przyszłość, ale
również o zdrowie własne i bliskich, wyznaczały kierunek działań szkoły. Nowym problemem
w drugim półroczu okazała się organizacja nauki dla uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do nas
z uwagi na trwającą za wschodnia granicą wojnę. Utworzone wówczas oddziały
przygotowawcze dla 52 uczniów odniosły pozytywny skutek. Wojna pokazała, że potrafimy
jednoczyć się w trudnych chwilach, nauczyła nas cierpliwości, współpracy a przede wszystkim
– empatii. Jak ważne i aktualne okazują się słowa naszego patrona Stefana Żeromskiego
wyszyte na szkolnym sztandarze „Człowiek jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie
można”.
Drodzy Uczniowie, chcę Wam podziękować za to, że dawaliście z siebie wszystko, szczególnie
wtedy, kiedy zawieszono zajęcia stacjonarne. Wasza motywacja do nauki okazała się bardzo
ważna. Wielu z Was osiągnęło bardzo dobre wyniki, a niektórzy z dużymi sukcesami brali
udział w konkursach i olimpiadach. Doskonale reprezentowaliście naszą szkołę na szczeblu
ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Jestem dumny z Was wszystkich
i doceniam Wasze starania. Na szczególne wyróżnienie zasługuje laureatka konkursu
przedmiotowego z języka francuskiego pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty –
Zuzanna Giza z opiekunką Panią Joanną Pastwą. Wśród finalistek konkursu przedmiotowego
z francuskiego znalazły się również uczennice Antonina Przybycień i Antonina Gierczak.
Gratulacje kieruję również do finalistek konkursu matematycznego, uczennic Leny Biegaj
i Aleksandry Kramek z opiekunką Panią Hanną Długosz oraz finalistki konkursu z języka
niemieckiego Kai Mazurek z opiekunką Panią Ewą Chabros.
Warto w tym miejscu wspomnieć o sukcesach odniesionych we współzawodnictwie
sportowym. Nasza młodzież po okresie pandemii, zdobyła wiele nagród na poziomie
powiatowym i gminnym. Największym sukcesem było zdobycie II miejsca w województwie
w siatkówce plażowej. Uczniowie wyróżniali się nie tylko umiejętnościami i sprawnością
fizyczną, ale również wykazali się wzorową postawą, stosując zasadę fair-play. Gratulacje dla
nauczycieli wychowania fizycznego, którzy przyczynili się do Waszych sukcesów.
Serdecznie dziękuję Rodzicom za pomoc w realizacji planu pracy szkoły i pomoc
w motywowaniu uczniów do wytężonej pracy. Na ręce Pani Katarzyny Krupy
Przewodniczącej Szkolnej Rady Rodziców składam serdeczne podziękowanie za wsparcie
w działaniach Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. Dziękuję za ufundowanie
nagród oraz za sponsorowanie wyjazdów na liczne konkursy.
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Drodzy nauczyciele. Wasze zaangażowanie i wysiłek włożony w realizację misji edukacyjnej
w roku szkolnym 2021/2022 zasługuje na wielkie uznanie. Życząc zasłużonego odpoczynku
wakacyjnego, dziękuję Wam za trud włożony w dokształcanie i pracę podczas nauczania
hybrydowego. Dziękuję, że w tym trudnym dla wszystkich czasie byliście blisko swoich
wychowanków, oferując im pomoc i wsparcie. Wasze zaangażowanie w tym okresie było
bezcenne. Indywidualne podejście do młodzieży pomogło uniknąć wielu problemów
i frustracji wynikających z przebytej pandemii Covid-19.
Pracownikom administracji i obsługi dziękuję za trud w utrzymywaniu porządku na terenie
szkoły oraz za wzorowe przestrzeganie wytycznych nałożonych przez Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Edukacji i Nauki.
Serdecznie dziękuje Państwu Ewie i Stanisławowi Pawłowskim właścicielom firmy Pawtrans
i Pani prezes Katarzynie Pydzie za sponsoring kart podarunkowych dla absolwentów szkoły
wyróżnionych świadectwem z czerwonym paskiem.
Kończąc, życzę Wam wszystkim udanych wakacji. Bądźcie ostrożni i bezpieczni, zwłaszcza
podczas wyjazdów nad wodę oraz podczas poruszania się po drogach. Naładujcie
„akumulatory” na przyszły rok szkolny 2022/2023, który rozpocznie się 1 września.
Pamiętajcie również, że wakacje to nie tylko okres wypoczynku, ale czas rozwijania
zainteresowań i poznawania nowych ludzi. Odkrywajcie i rozwijajcie swoje pasje i talenty –
to świetna zabawa, a wakacje idealnie się do tego nadają!
Życzę wam samych przyjemnych chwil oraz dużo słońca.
Dyrektor Szkoły
Rafał Pastwa
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