
KANCELARIA PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIURO KULTURY I DZIEDZICTWANARODOWEGO

DYREKTOR

Emilia Błaszak

BKDN.0400.124.2018 Warszawąćczerwca2018 roku

Szanowny Pan
Tomasz Szczepanik
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Piorunce

Qu»? DyMła/WŚ

dziękuję za przesłane zaproszenie na uroczystość nadania Szkole imienia Zbigniewa
Wodeckiego. Jego Postać może być wzorem i przypomnieniem, że poprzez Sztukę możemy
kształtować naszą rzeczywistość, czyniąc dobro i w nim odnajdując szczęście. Ten wybitny
Artysta poprzez swoją twórczość przekazywał innym istotne wartości — wrażliwość wobec
drugiego człowieka, głębokie zrozumienie, miłość wobec świata i niezłomny optymizm.

SobąWUŚ

Jak napisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Zbigniew Wodecki umiał
śpiewać refleksyjnie i lirycznie, ale też w sposób zupełnie mistrzowski bawił się konwencją,
łączył humor z doskonałą obserwacją. lnspirował młodych artystów, a jednocześnie
był otwarty na ich pomysły. Przyznawał, że wciąż uczy się muzyki. Szukał, odkrywał,
poznawał — zawsze z pożytkiem dla nas, Jego słuchaczy. W każdym gatunku muzycznym
potrafił nie tylko odnaleźć swoje miejsce, ale też wnieść indywidualne i oryginalne
spojrzenie, wpływające na ostateczny kształt kompozycji. Wielokrotnie udowadniał,
że dobra muzyka znajduje się blisko nas, musimy tylko —jak mawiał — nauczyć się słuchać.
Niech wolno mi będzie życzyć Państwu, aby życie tego wybitnego Artysty stanowiło
dla Państwa inspirację do tworzenia i odkrywania piękna, do dostrzegania wyjątkowości
każdego człowieka i wrażliwości na jego potrzeby, do rozwijania samych siebie
i realizowania własnych marzeń.
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wraz z Szanownym Gronem Pedagogicznym i Uczniami

Jestem zaszczycony mogąc wraz z Państwem uczestniczyć w
uroczystym nadaniu szkole w Piorunce imienia Zbigniewa
Wodeckiego. To wyczekiwane przez wszystkich wydarzenie na
pewno wpisze się w karty historii Waszej szkoły.
Wszystkim Wam znane jest nazwisko tego wybitnego polskiego
wokalisty, kompozytora, aranżera, skrzypka, trębacza i każdemu od
razu w głowie pojawia się przynajmniej jedna melodia, z którą Go od
razu kojarzy. Nie był to bowiem artysta przeciętny, była to postać
wyjątkowa, co podkreślają wszyscy, którzy mieli szczęście znać Go
osobiście. Nie będę tutaj przytaczał życiorysu czy artystycznych
dokonań Zbigniewa Wodeckiego, do tego wszyscy przy okazji tej
uroczystości będą zapewne sięgać wielokrotnie i jest to materiał tak
obszerny, że nie sposób poświęcić mu jedynie te kilka minut, jakie
mam do dyspozycji. Chcę jednak odnieść się do tych cech, które -

sprawiają, że powinniście być dumni z Patrona Waszej szkoły.
Reżyser Krzysztof Jasiński powiedział o nim: „To jeden z nielicznych
artystów, który nie miał wrogów. Nigdy nikogo nie skrzywdził". To
chyba najlepsze, co można powiedzieć o człowieku.

Drodzy uczniowie,

Bierzcie przykład z Waszego Patrona. Szukajcie swojej drogi. Kształcie
się i rozwijajcie swoje talenty. Bądźcie pracowici. Kochajcie ludzi.
Żyjcie z pasją. Otwórzcie swoje serca na innych. I bądźcie dumni, iż
kształcicie się w szkole noszącej od dziś imię Zbigniewa Wodeckiego —

wyjątkowego, pięknego człowieka.

ariusz Reś /„W 64
Burmistrz Kryni y-Zdroju
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Serdecznie dzie/iu]?za zaproszenie mnie na uroczystość nadaniaSzkole (Podstawowej

w @iorunce imienia Zóigniewa Wodeclźiego. Wiestety ze wzgledu na odóywające sie w tym

czasie GPosiedzenie Sejmu nie mogę 6yć z (Państwem osoóis'cie.

Wadanie szĘofe imienia to szczegó£ne wydarzenie, które z całą pewnością pozostanie
na zawsze w pamięci Waszej Szkoły i osóó z nia zwiazanyc/i. Cieszy mnie faĘt, iż ta

uroczystość zostafa pofączona z oóc/iodami 90 rocznicy powstania SzĘofy i 20 rocznicy
istnienia szĘoł'y w nowym Budynliu. Ufam, iz Waszej pracy towarzyszyć Będzie

zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia ce[u, litóre [i[isĘie byfy Waszemu

@atronowi po[sĘiemumuzyĘowi ZEigniewowiWodecĘiemu.

_Gratul'uję @anu ©yre/Łtorowi, całej Radzie (Pedagogicznej; Uczniom i Rodzicom oraz
sĄfadam wyrazy uznania. Życzę wie[u suĘcesów, owocnej pracy dydaĘtyczno—

wyc/iowawczej a ta/Ęz'e zdrowia i wszefĘiej osoóistej pomysfnos'ci. Wiecń dzisiejsze

wydarzenie óędzie impulsem do daśzycń, równie wartościowycń, wzniosfycń dziafan, litóre
wzbogacą Historie szĘpfy. Z Ęolei Wam (Drodzy Uczniowie zyczę, aby ta szkoła stała sie

Ęfuczem, dzieĄi Ętóremu osiagniecieosoóiste zyciowe suĘcesy.
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5 RMWuJ, fl) owąe :D walli/wrze)
Pragne serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczyste nadanie Imienia Szkole Podstawowej
w Piorunce. Patron — to bardzo ważna postać w zyciu szkoły. Wokół niej buduje się tradycje,

wprowadza uczniów w świat wartości.

Wasza społeczność wybrała na Patrona osobę Zbigniewa Wodeckiego, który należy do grona
haju›ybitniejszych postaci współczesnej kultury. jest przykładem wytrwałości w dążeniu do celu

oraz wielkiej pasji, która pielęgnowana przez lata przynosi owoce i satysfakcję.

W tym wyjatkowym Dniu pragne całej społeczności przekazać najserdeczniejsze zyczenia. Gronu
Pedagogicznemu zyczę sukcesów w pracy z młodzieżą, a uczniom szkoły zycze wielu osiagniec
naukoąroych, sportowych i artystycznych. Realizujcie swoje marzenia, badzcie wytrwali
w zdobywaniu wiedzy i pokonywaniu zyciowych trudnoścz.

Słowa serdeczności kieruje również do Rodziców. Życzę Panstwu, by rodzicielski trud
wynagradzany był miłością i szacunkiem dzieci.

M/yraźam przekonanie, ze ten uroczysty Dzien będzie pieknymwydarzeniem dla całej społeczności
szkolnej. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.

%

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Barbary Bartuś: ul. ks. B. Świeykowskiego 3/3, 38—300 Gorlice
tel./fax 18 352 01 13
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Tomasz Szczepanik
(DyrektorSzkoły Qodstawowej
im. ZóigniewaWodeckiegow (Horunce

Nadanie imienia Szkpk to moment szczególny - podsumowuje
pewien etap rozwoju pklcówki i pokazuje, jakie wartości są ważne dla
szkolnej społeczności (Patronjest dla uczniów i Grona (Pedagogicznego
punktem odniesienia, opiekunem, symbolicznym drogowskazem -nadaje
kierunekrefkkg'i i służy przykładem. Wieck Jego pasja [Będzie inspiracją
dla uczniów Waszej szkoły w osiąganiu sukcesów oraz podepnowaniu
amb'itnycńwyzwań.

Szkoła (Podstawowa w @iorunce otrzymuje dziś imie Zóigniewa
Wodeckiego , wielkiego krakowskiego artysty. Życzymy Qaństwu
wytrwałości w Budowania Szkoły otwartej na marzenia i potrzeóy
uczniów, opartej na wielkiej osoóowościpatrona, która pomoże młodym
tidziom wejśćw dorosłe życie i Eud'owaćwłasną odważną drogę kariery.
Życzymy 'Wam wspólnego tworzenia szkoły niezwykłej, tak jak
niezwykłego oórano dziś po raz pierwszy w naszym kraju (Patrona.
'Wasza szkołajest pienuszą która przyeła imie ZóigniewaWodeckiego.
Całej szkolnej społeczności życzę wmaniałych' sukcesów, wiełu
radbsnycfi cliwił w codziennym życiu oraz realizacji phnów
zawodowym/i ispełnwma marzeń.
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Szanowny Panie Dyrektorze! Drodzy Uczniowie!

W ten wyjątkowy dzień nadania Waszej Szkole

imienia ZbigniewaWodeckiego

składamyWam najlepsze życzenia.
Uczniom życzymy, aby Patron stał się wzorem

w postępowaniu i stale towarzyszył w najważniejszych,

pięknych chwilach szkolnego życia.
Panu Dyrektorowi i Gronu Pedagogicznemu życzymy,

by praca z Patronem była wspaniałą,
pedagogiczną realizacją zadań szkoły,

by dostarczyła dużo osobistej satysfakcji.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz Uczniowie

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

w Krynicy — Zdroju

DYRE R SZKOLY

Bożena ci?-Kowalczyk

14 czerwca 2018r.
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