Stanisława Łowińska
Powrót
Dziś
stoję w progu
domu rodzinnego
i widzę Ojca
z chlebem
A chleb ten
otulony niebem
mówił Jego głosem
Dla Ciebie
dziecko
ziarno życia niosę
Nie zmarnuj go
nie zmarnuj
podziel
Szanowni Państwo !
Słowami jakże bliskiego memu sercu wiersza pozdrawiam Wszystkich w progach naszej
przyjaznej i wyczekującej szkoły oraz dzielę się z Wami radością życia i działania. Bardzo się
cieszę, że mogę zobaczyć i gościć dziś tak wiele uśmiechniętych, znajomych i serdecznych twarzy.
Z wielkim zadowoleniem dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia do wspólnego z nami
przeżywania tej doniosłej i wzruszającej uroczystości: 70-lecia istnienia oświaty rolniczej w
Bożkowie i 60 -tych urodzin naszego Technikum.
Mam niezwykły honor powitać w naszych skromnych murach zacnych i przyjaznych gości –
przedstawicieli

różnych

środowisk,

a

zwłaszcza

reprezentantów

władz

państwowych,

samorządowych, oświatowych i duchownych, przybyłych do nas w dniu dzisiejszym.
• bardzo serdecznie witam Pana Tadeusza Samborskiego – Członka Zarządu Województwa
Dolnośląskiego na czele z całą delegacją przedstawicieli naszego obecnego organu
prowadzącego
• Cieszę się, że jest z nami Pan Julian Golak – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
• Witam Radnych Województwa Dolnośląskiego i przedstawicieli UMWD:
1. Panią Wandę Gołębiowską – Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
2. Pana Dominika Kłosowskiego – z-cę dyr, Departamentu Spraw Społecznych
• 3. Pana Jerzego Więcławskiego – Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki
• swą obecnością zaszczycił nas ksiądz biskup Adam Bałabuch, którego serdecznie z tego
miejsca pozdrawiam
• bardzo gorąco pragnę powitać Panią Małgorzatę Sandecką –Dyrektora Wydziału Rozwoju
Edukacji - przedstawicielkę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

• jest mi niezmiernie miło, iż możemy gościć dziś Panią Prof. dr hab. Danutę Parylak –
Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z
całym zespołem naukowym tej uczelni
• witam przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu kłodzkiego :
1. Panią Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk – Wicestarostę Kłodzkiego
2. Panią Anettę Kościuk – Dyrektora Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
3. Pana Tomasza Kilińskiego – Burmistrza Miasta Nowa Ruda
4. Pana Jana Bednarczyka – Burmistrza Miasta i Gminy Radków
5. Panią Izabelę Słowek-Chorób Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych w UG w
Nowej Rudzie reprezentującą Wójta Gminy Nowa Ruda Panią Adriannę Mierzejewską
• witam

z nie mniejszą serdecznością indywidualnie każdego

przedstawiciela

służb

mundurowych, jednostek i instytucji współpracujących z naszą szkołą, dyrektorów szkół i
placówek z terenu Dolnego Śląska, naszych partnerów krajowych i zagranicznych,
pracodawców i rolników współpracujących z nami
• witam media, rodziców, osoby towarzyszące i wszystkich naszych przyjaciół
• z sympatią pragnę powitać także moje koleżanki i kolegów – dyrektorów placówek
oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
• szczególnie serdecznie cieszę się z obecności wiernych nauczycieli i pracowników tej
szkoły oraz waszej drodzy uczniowie, słuchacze i absolwenci naszej bożkowskiej Alma
Mater.
Kłaniam się wam wszystkim głęboko i mam wrażenie, że to dzisiejsze spotkanie dostarczy
nam niepowtarzalnych wrażeń oraz na długo zagości w pamięci każdego uczestnika.
Drodzy Przyjaciele!
W szkole życie toczy się w specyficzny sposób. Tu czas odmierzają kolejne dzwonki,
semestry, ferie i wakacje. Ambitne plany pracy, scenariusze lekcji, porządek tradycyjnych

i

kalendarz dodatkowych zajęć napędzają machinę szkolnego świata. W tę swoistą perspektywę
wpisują się także wydarzenia niepowszednie, często skłaniające do weryfikacji dotychczasowych
działań oraz refleksji nad pracą własną i całej szkoły. Do nich należą właśnie jubileusze. Każdy
kolejny jubileusz to zachęta do odświeżenia i uzupełnienia informacji o historii szkoły i jej
dorobku. Dzisiaj próbujemy podsumować ów dorobek, zmierzyć się z tradycją, systemem wartości
i wcześniej wypracowaną opinią. To dzisiejsze spotkanie jest

połączeniem tradycji z

nowoczesnością i doświadczenia z młodością.
Wierzę, że będzie to udana próba, bo nasza pałacowo- parkowa szkoła w Bożkowie nigdy nie

była jedynie miejscem czy tylko instytucją. Liczne pokolenia jej uczniów, słuchaczy i ich rodziców,
nauczycieli i pracowników oddawały i nadal oddają tej szkole swoje umiejętności, pasję, entuzjazm
i serce.
Wszyscy Państwo zaproszeni na dzisiejszą uroczystość, w jakimś stopniu przyczynili się
do osiągania sukcesów i

rozwoju naszej szkoły. Dzisiejszy dzień jest okazją do złożenia

Państwu serdecznych i szczerych podziękowań. Nie sposób wymienić wszystkich, nie sposób
wyliczyć ich zasług i wyrazić wdzięczność. Długa jest lista osób, które na trwałe wpisały się
historię tej placówki, które ją współtworzyły, rozwijały i wspierały. Wielu z nich niestety nie ma
już wśród nas, ale efekty ich działalności pozostały. Pragnę wyrazić uznanie dla każdego
wysiłku byłych i obecnych pedagogów, pracowników szkoły i organów prowadzących oraz
nadzorujących naszą pracę, dla naszych władz, samorządowców, rodziców i tysięcy
absolwentów tej placówki – za wszystko co powstawało i powstaje - za kreatywność, trud, naukę
i pracę, za wspólne działania dla dobra szkoły, uczniów, słuchaczy i całego naszego szkolnego
środowiska – serdecznie dziękuję.
Kochani Absolwenci!
Powrót do szkoły to powrót do lat młodzieńczych, odtwarzanie obrazów z najpiękniejszych lat
życia, odświeżenie wspomnień i zabranie ich ze sobą w nieznaną przyszłość. Jestem przekonany,
że dni 3 i 4 czerwca br. będą dla absolwentów takimi właśnie dniami reminiscencji

-

przywoływania w pamięci szkolnych koleżanek i kolegów, nauczycieli i byłych pracowników, ale
będą też świętem całej naszej szkoły, która dziś otwiera swoje drzwi dumnie i szeroko, zapraszając
do kolejnych powrotów i korzystania z naszej bogatej oferty.

Drodzy Państwo!
Władysław Stanisław Reymont – patron naszego Technikum napisał: „Rzeczywistość jest z tej
samej przędzy co i marzenia”. Obecna rzeczywistość szkolna jest, jak widać, zgoła inna niż ta przed
laty. Wiele się i tu w Bożkowie zmieniło. Z tęsknotą wracamy do czasów świetności pałacu,
ogrodu, parku i wielkości szkoły. Marzenia wciąż pozostają jednak te same. Nadal pragniemy
szkoły silnej i nowoczesnej, pracujemy solidnie i mamy odważne wizje. Chcemy z przędzy marzeń
czerpać siłę i radość oraz zamieniać ją w rzeczywistość, która nas otoczy. Liczymy, że wkrótce
spełni się nasz obecny sen o Bożkowskim Centrum Umiejętności (BCU) – nowym szkolnym
zapleczu praktyczno-technicznym - i naszej bożkowskiej szkole przyszłości - szkole szanującej
tradycję, wypracowane wartości oraz dorobek wszystkich wcześniejszych pokoleń. Choć
rzeczywistość bywa zaskakująca, głęboko wierzę, że będzie ona dla naszej placówki, jak zawsze,

łaskawa.
Kończąc, życzę wszystkim Państwu miłego i pełnego pozytywnych emocji pobytu u nas w
Bożkowie i zachęcam do aktywnego udziału we wszystkich przygotowanych dla Państwa punktach
naszego jubileuszowego programu.
Dziękuję za uwagę

