Starosta Lubartowski Pan Marian Starownik
Ekscelencjo księże biskupie, kolego pośle, panie przewodniczący,
panie burmistrzu, panie dyrektorze, szanowne grono pedagogiczne,
droga młodzieży, drodzy rodzice, szanowni zebrani na dzisiejszej
uroczystości pozostali goście według pełnionej funkcji i godności.
Przepiękna uroczystość, ale myślę, że ta szkoła, ta społeczność na taką
uroczystość zasłużyła sobie swoją pracą, swoim zaangażowaniem na rzecz
lokalnego społeczeństwa, na rzecz wychowania młodzieży i pokoleń dobrych,
pracowitych fachowców, których tak bardzo potrzeba dzisiaj Polsce, tak bardzo
potrzeba naszemu województwu czy powiatowi. Ta liczba 14000, która padła
z ust dyrektora, kiedy mówił o historii tej szkoły coś znaczy. 14000 młodzieży,
która opuściła mury tej szkoły, podjęła pracę w różnych zawodach, podjęła
działalność na określonych środowiskach, jak i też podjęła wyzwania nowe,
które czekały w określonym czasie. Przez 80 lat na pewno w większości ta
społeczność
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lubartowskiemu czy województwu. Dzisiaj, kiedy dokonujemy pewnego
podsumowania tamtego okresu, nasuwa się też pewna myśl - jakie
perspektywy są przed tą szkołą? Czy szkoła ma nowe wyzwania, czy powinna
z tych wyzwań korzystać i czy rzeczywiście w tym czasie robi wszystko, żeby
nie uronić z tego co byłoby możliwe, żeby do tej placówki przyszło, żeby nowe
jakości szkoleń w tej placówce się pojawiły? Mogę powiedzieć jako organ
założycielski, który od 8 lat współpracuje z tą placówką, że każda szansa jest
tutaj właściwie wykorzystywana. Propozycje rozwiązań, które padają ze strony
dyrekcji, grona pedagogicznego są tylko z myślą o tym, żeby podnosić jakość
nauczania, żeby dawać możliwości młodym pokoleniom zdobywania wiedzy,
żeby te umiejętności, które posiada nauczyciel były jak najlepiej przekazane
następcom czy tym którzy chcą z tej wiedzy korzystać. Dlatego też
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założycielskiego, wspieramy wszelkie inicjatywy. Pomagamy, żeby ta
placówka mogła być tym centrum w pełni tego słowa znaczeniu edukacji
zawodowej, żeby tutaj można było ten zawód zdobywać, który jest tak bardzo
dzisiaj potrzebny. Stąd też chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie
podziękować byłej dyrekcji, która podjęła swego czasu wysiłek tworzenia tego
Regionalnego Centrum i pamiętam, że kiedy Pan dyrektor Rycerz przychodził
do mnie i składał pewną propozycję, pewną ofertę, że może by odstąpić od
zmiany tej nazwy i przejść do Centrum Edukacji Zawodowej, bo taki jest
kierunek naszego rządu i za tym się będą kryły możliwości zdobycia pieniędzy
i pewnych dodatkowych elementów do nauczania. To było przekonywujące, ale
wiadomo, że często za słowami nie idą czyny i dzisiaj może jest swego rodzaju
zawód, że to coś cośmy sobie obiecywali, zmieniając nazwę na Centrum
Edukacji Zawodowej, że miało to być inaczej, miało być lepiej, miało być tego
więcej, ale przyszła rzeczywistość i oczy zostały odwrócone od rządu, bo to
rząd obiecywał skierowane na samorząd lokalny, a samorząd lokalny dysponuje
tym czym może dysponować, ale na miarę możliwości staramy się spełniać te
oczekiwania i te nadzieje, jakie były wiązane z tworzeniem tego Centrum.
Myślę, że to wyzwanie i to posłanie dociera do naszej młodzieży, dociera do
rodziców, dociera do naszych środowisk. Świadczy chociażby o tym fakt,
z przykrością o tym dzisiaj mówię, że warunki lokalowe nie pozwalają na
przyjęcie wszystkich chętnych, którzy chcieliby w tej szkole zdobywać wiedzę.
W roku ubiegłym kilkadziesiąt osób musiało odejść ze względu na to, że szkoła
miała limit tak wysoki, że nie mogła przyjąć wszystkich. W tym roku podobnie
się stało, trzeba powiedzieć, że możliwości są właściwie już wykorzystane
w pełni, bo w tej szkole nauka często zaczyna się o godzinie 8 rano, a kończy
się o 20. Dalej się już w godzinach nocnych nauki nie da prowadzić, stąd też
jest to na pewno ogromny wysiłek dla młodzieży, jest to duże poświęcenie ze
strony kadry pedagogicznej i dzisiaj z tego miejsca w imieniu organu
założycielskiego chciałbym serdecznie podziękować za ten trud, za to co

wkładacie w wychowanie młodego pokolenia i że nie zawsze w najlepszych
warunkach tą edukacje prowadzicie. Myślę, że te możliwości jakie są w ramach
istniejącej placówki staramy się wspierać, myślę, że nie pora i nie czas, żeby
organ założycielski chwalił się swoimi sukcesami, ale myślę, że powodów do
jakichś niedomówień na styku zarząd powiatu dyrekcja nie ma, myślę, że jeśli
są problemy, to staramy się wspólnie zawsze je rozwiązywać i podejmować i od
żadnych problemów się nie uchylamy. To też moi drodzy dzisiaj jest na pewno
wielkie święto dla szkoły, która pozostanie na długo w pamięci zarówno tych,
którzy dzisiaj w niej uczestniczą. Myślę, że potomni będą sięgali do
dokumentów, które dzisiaj zostały na tą okoliczność sporządzone. Ten piękny
sztandar, który jest najwyższym symbolem i wyróżnieniem dla oświaty, ten
sztandar będzie jednoczył społeczność szkolną, będzie tym elementem, na który
młodzież będzie co roku składała ślubowanie, do którego będzie odnosiła swoje
myśli. To jest ten element, który w tej szkole od dnia dzisiejszego będzie
tworzył pewien klimat powagi i pewien klimat jedności tej placówki. Stąd też
chciałbym z okazji tej przepięknej uroczystości 80-lecia powstania szkoły, jak
i też ufundowania sztandaru, przekazać od organu założycielskiego, od zarządu
powiatu, od rady powiatu, od przewodniczącego powiatu najlepsze życzenia,
żeby nadchodzące dni były dla Was równie owocne, żebyście się cieszyli
szacunkiem i uznaniem tak jak dotychczas, żeby tej szkole działo się dobrze,
żeby następne jubileusze były równie udane, żebyśmy mogli się spotkać za 20
lat na 100-lecie szkoły co najmniej w takim gronie w jakim dzisiaj jesteśmy.
Wszystkiego najlepszego dla szkoły i dla wszystkich państwa. Wiadomo, że
dzień taki jak dzisiejszy jest takim elementem, gdzie jeszcze coś trzeba dodać
do tego co się dało. Chcielibyśmy przekazać dla tej placówki mikrofony.
Szanowni Państwo jesteśmy jeszcze w trakcie obchodów Dnia Edukacji
Narodowej. Jest taki zwyczaj w naszym powiecie, że od 8 lat fundujemy
nagrodę starosty dla pięciu nauczycieli z terenu powiatu i w tym roku nagrodą
starosty został wyróżniony pan dyrektor Fryderyk Puła za jego wkład

i zaangażowanie na rzecz tej szkoły, jak i też całej społeczności powiatu
lubartowskiego. Gratuluję i przekazuje te drobne pieniądze, które się na pewno
przydadzą.

