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W chwili, gdy piszemy do was te słowa, jest 11 listopada 2018 r. Świętujemy
właśnie 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. My uczniowie,
nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach chcemy tą
radością dzielić się z Wami – naszymi dziećmi, wnukami, prawnukami. Jeśli
właśnie otworzyliście Kapsułę, oznacza to, że doczekaliście następnego
pięknego jubileuszu, jakim jest 200–lecie Odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Wiecie już co wydarzyło się przez te sto lat, które dla nas są przyszłością
– wielką niewiadomą. Jak wygląda nasza Ojczyzna? Co się zmieniło? Czy to, co
dla nas teraz jest ważne, dla Was również takie pozostało? Czy może świat
zmienił się tak bardzo, jak dla nas od roku 1918, gdy Polska stawała się znów
niepodległym państwem? Ci, którzy cieszyli się z wolnej Polski 100 lat temu, nie
wiedzieli, że czeka ich wojna z bolszewikami, wielka tragedia II wojny
światowej, prawie 50 lat sowieckiej podległości. Czas ten naznaczony był nie
tylko smutnymi wydarzeniami, to także niezwykła radość i wyjątkowe chwile
z naszej historii, takie jak 1000-lecie chrztu Polski, wielki ruch Solidarności
i odzyskanie suwerenności państwowej, wybór Polaka na stolicę Piotrową i cały
pontyfikat Jana Pawła II. Dla nas te wydarzenia są ciągle żywe, a czy Wy
również o nich pamiętacie? Czy może świętujecie to, co wydarzyło się później, o
czym my jeszcze nie wiemy? Mamy nadzieję, że są to tylko radosne wydarzenia,
a nasza ojczyzna nie musi już prowadzić wojen i walczyć o swoją niepodległość.
Wyrażamy nadzieję, że bohaterami przyszłych pokoleń zostaną jedynie
naukowcy, lekarze, księża, nauczyciele – ludzie, którzy dobrze wykonują swoje
obowiązki, a nie, jak w przeszłości, tysiące żołnierzy zmuszonych oddać swoje
życie za nasz kraj.
Pisząc ten list, zastanawiamy się również nad tym, jak wygląda Wasza szkoła szkoła XXII wieku. Ostatnie 20 lat w naszym przypadku to ogromne zmiany
technologiczne, mamy do dyspozycji przedmioty i narzędzia, o których nasi
rodzice, będąc w szkole, nie mieli pojęcia. Jeżeli postęp poszedł nadal w tak
szybkim tempie, zapewne poza zasięgiem naszej wyobraźni pozostaje obraz
waszej szkoły. Dotyczy to także innych aspektów. Jakimi zabawkami bawią się
dzieci? Czy w szkole używacie zeszytów, długopisów, linijek? Jakie lektury
czytacie? Nauka też nie stoi w miejscu, więc zapewne macie więcej wiadomości
do przyswojenia. Przede wszystkim z historii 
Jak wyglądają Stare Żukowice? Czy nasz kościół przetrwał te 100 lat? Szkoła,
przedszkole? Dla nas to niewiadoma. Dla Was – teraźniejszość.

Za chwilę spakujemy naszą kapsułę czasu – nasz prezent dla Was. Znajdziecie
tam rzeczy, które naszym zdaniem pozwolą Wam poczuć atmosferę sprzed stu
lat. Długo zastanawialiśmy nad tym, co wam przekazać. Tych kilka przedmiotów
to świadectwo czasów, w których przyszło nam żyć. Mamy nadzieję, że
wybraliśmy dobrze. Najważniejszych rzeczy bowiem nie da się przekazać
w formie materialnej: naszych szczerych pozdrowień, życzeń wszystkiego, co
najlepsze dla wszystkich mieszkańców Starych Żukowic. I prośby o modlitwę za
nas, a my, już pewnie z Góry, będziemy pamiętali o Was!
Niech żyje Niepodległa Polska!

