Złoczew, dn. 15 października 2021 r.

Przyjacielu z przyszłości!
Niniejsza kapsuła czasu została zakopana z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie w dniu 15.10.2021 roku.
We wrześniu 2021 roku wykopaliśmy kapsułę czasu zakopaną przez naszych poprzedników
w 1974 roku. Rzeczy w niej zgromadzone umieściliśmy w gablotach szkolnych, a w nowej
kapsule schowaliśmy zdjęcia z tego wydarzenia.
Nową kapsułę zakopano na dziedzińcu szkolnym w obecności Burmistrza Miasta
Złoczew pana Dominika Drzazgi, pani Anny Jagieła dyrektora Szkoły Podstawowej w Złoczewie,
pani wicedyrektor Jadwigi Matusiak, a także w obecności nauczycieli, uczniów oraz
pracowników obsługi.
W kapsule umieściliśmy :
- Zdjęcia szkoły z zewnątrz oraz wewnątrz podczas przerw.
-Zdjęcia wszystkich oddziałów klasowych.
-Zdjęcia szkoły oraz uczniów z nauczycielami z lotu ptaka.
- Zdjęcia z akcji wykopania kapsuły z 1974 roku.
- Zdjęcia rzeczy, które znajdowały się w kapsule z 1974 roku.
- Pendrive z filmami i zdjęciami z naszej szkoły.
-Telefon komórkowy używany w naszych czasach.
- Zdjęcie całej Rady Pedagogicznej z 2018 roku.
- Zabawki, jakimi złoczewska młodzież bawiła się w naszych czasach (klocki Lego, Popit, Fidgetspinner)
- Piórnik z wyposażeniem.
- Papierek po „Lodach Ekipy” – bardzo popularne w naszych czasach.
- Gazety oraz magazyny papierowe z tygodnia, w którym zakopano kapsułę.
- List od uczniów napisany przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Tatianę Grabarczyk
W lutym 2020 roku cały świat opanowała pandemia wirusa COVID-19, nie chodziliśmy do
szkoły, mieliśmy naukę zdalną przez Internet, w najgorszych momentach nie wolno było
wychodzić z domu. Po dwóch latach wszystko zaczęło wracać do normy, a na pamiątkę tych
wydarzeń umieszczamy w kapsule maseczkę medyczną – którą musieliśmy nosić na twarzach,
rękawiczki gumowe oraz żel do dezynfekcji zarazków używany do rąk. Umieszczamy też zdjęcie
z lekcji zdalnych prowadzonych przez Internet.
Przyjacielu z przyszłości! - mamy nadzieję, że w dniu kiedy to czytacie, nasza szkoła nadal
prężnie funkcjonuje, jest piękna, uczą się w niej szczęśliwe dzieci. Mamy nadzieję, że żyjecie
w pokoju, szczęściu i bez chorób.
Mamy też ogromną prośbę: kontynuujcie naszą tradycję i umieśćcie kolejną kapsułę
czasu na następne 50 lat.
Żyjcie w pokoju! 
Dyrektor Szkoły
Anna Jagieła

