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Dziękuję serdecznie. Co prawda zapowiedziałem w kościele, że nie będę
występował, ale myślę, że podniosłość tej uroczystości, w której wszyscy
uczestniczymy, domaga się także, aby ze dwa słowa podziękowania za to
wielkie świadectwo, którego jesteśmy tutaj świadkami składane zarówno przez
dyrekcję, nauczycieli, szkoły, jak i przez rodziców, a także przez uczniów,
którzy kształcą się w tej placówce. Pragnę podziękować z całego serca za ten
trud włożony każdego dnia przekazywanie nie tylko wiedzy, ale kształtowania,
jak mówiłem, i serc i umysłów młodych ludzi, co można było usłyszeć z ust
pana starosty, jest to wielkim także świadectwem i radością dla nas, że w dobie,
kiedy w szkołach jest coraz mniej uczniów, ta szkoła, ten zespół szkół nie tylko
nie przeżywa tego kryzysu, ale nie jest w stanie dać miejsc do uczenia się
wszystkim, którzy by chcieli. Świadczy to i o zapotrzebowaniu na zawody, do
których tutaj młodzież się przygotowuje i o poziomie edukacyjnym, którym
może się poszczycić ta placówka. Także z serca za to dziękuję, za to że ten
wspólny wysiłek pochylania się nad młodym człowiekiem przynosi także
owoce. Pragnę z okazji dzisiejszej uroczystości czy tej wielości uroczystości,
bo i rocznica i nadanie sztandaru i także ten ostatni element, mianowicie Dzień
Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, pragnę złożyć najserdeczniejsze
gratulacje i najlepsze życzenia dalszej owocnej pracy, posługi, realizacji
powołania pedagogów, nauczycieli, wychowawców i owocnego przekazywania
tej wiedzy i wychowania młodym pokoleniom, które kształtując się tutaj,
będzie nadzieją dla tej ziemi, dla naszej małej ojczyzny i dla nas wszystkich.
Młodzieży natomiast uczącej się pragnę życzyć jak najlepszych owoców tego
wspólnego wysiłku nauczycieli i waszego wysiłku wkładanego codziennie
w naukę, którą tutaj zdobywacie. W tych godzinach, jak słyszeliśmy od 8 do 20.
Dobrze, że do 20, bo po 20 nie można stawiać ocen niedostatecznych, ale wtedy
obniżylibyśmy poziom nauczania, gdyby tych ocen nie stawiać. A i pora nie

jest już taka, aby można było już wiele przyjąć. Tak więc wszystkim
wszystkiego co najlepsze w tej szkole, w tym Centrum Edukacji Zawodowej
życzę na każdy dzień, nie tylko w tym roku szkolnym, ale także na kolejne
jubileusze.
Szczęść Boże.

