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Z tej okazji przemówienie Pani Dyrektor 

 

Dotąd doszliśmy. Tu się związały dni nasze współczesne z tymi co minęły. 
 
To dzisiaj obchodzimy Jubileusz 20 – lecia naszej szkoły. Jest to szczególna okazja, 
aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to co osiągnęliśmy. 
Pozwólcie Szanowni Państwo, że w sposób szczególny powitam gości, którzy 
zaszczycili dzisiejsze obchody swoją obecnością 
 
Witam serdecznie: 

 Ekscelencję Księdza infułata – Kazimierz Jandziszaka 
 Burmistrza Krosna Odrzańskiego – Pana Marka Cebulę i zastępcę Burmistrza 

Pana Grzegorza Garczyńskiego 
 Starostę powiatu krośnieńskiego – Pana Mirosława Glaz 
 Wójta Gminy Dąbie Panią Krystynę Bryszewską 
 Radną Sejmiku Województwa Lubuskiego Panią Annę Chinalską 
 Radnego Powiatu Krośnieńskiego – Pana Krzysztofa Grzelaka  
 Naczelnika wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Panią Barbarę Groncik 
 Byłego Burmistrza krosna Odrz. Pana Andrzeja Chinalskiego 
 Pana Józefa Gabrysz radnego Rady Miejskiej w latach 90 – tych 
 Księdza Proboszcza Parafii Chlebowo  - Zbigniewa Nideckiego 
 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krosnie odrz. Pana Tomasza 

Rogowskiego 
 Panią Kazimierę Potocką – radną RM i przewodniczącą Komisji Oświaty 
 Pana Mariusza Grycana  --Radnego RM 
 Prezesa ZNP – Panią Marię Wytrych , którą reprezentuje Pani Dorota 

Kwapisiewicz 
 Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzózka Pana Piotra Świder                                

oraz Pana Cezarego Żmijewskiego  
 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie Odrz, Panią 

Joannę Szewczyk 
 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Panią Janinę 

Kwiatkowską 
 Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Krosnie Odrz. Pana Roberta 

Koniecznego 
 Komendanta OSP w Wężyskach Pana Mirosława Andrzejewskiego 
 Byłego Komendanta OSP w Czarnowie Pana Bolesława Olejarz 
 Sołtysa Wężysk Pana Kazimierza Kasowskiego 
 Właściciela Piekarni w Wężyskach Pana Bernarda Sochackiego 
 Witam doktora nauk medycznych Pana Rafała Zimoląg wraz z żoną Panią 

Agnieszką Zimoląg 
 Witam Dyrektorów szkół Gminy krośnieńskiej w osobach 
- Pani Wieslawa Kołarzyk 
- Pani Ewa Sierszyńska 
- Pani Izabela Sańko 
 - Pani Wioleta Weretko 

 Witam przedstawiciela Biblioteki Publicznej Panią Izę Dunajską 
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 Witam Panią Agnieszkę Kondratowicz – gminnego koordynatora ds. 
alkoholowych 

 Mojego poprzednika  - wieloletniego dyr. Szkoły w Wężyskach Pana 
Józefa Jankowskiego 

 Witam nauczycieli emerytów i byłych pracowników szkoły z Panią Janiną 
Wasiuta na czele ,wieloletnim dyrektorem szkoły w Wężyskach  

 Witam Radę Rodziców na czele  z przewodniczącą Panią Janiną Saletrowi 
cz z małżonkiem Panem Krzysztofem 

 Witam nauczycieli i pracowników szkoły 
 Witam Bardzo gorąco wszystkich Rodziców, uczniów i absolwentów oraz 

wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość 
Witam media krośnieńskie 
Jest mi niezmiernie miło, że w tak zacnym gronie będziemy obchodzić nasz 
Jubileusz. 
 
 
 
Ekscelencjo Księże Infułacie, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo 
drodzy uczniowie,  
                   To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa witać, spotykać, gościć. 
Mam wrażenie, że w dzisiejsze święto wzruszają się nawet zacne, szkolne mury, 
przyjazne i wyczekujące, - bo oto spotkanie, które łączy w sobie zapisane kartki 20-
letnich wydarzeń tej szkoły oraz 77 – letnich wydarzeń szkoły powojennej w 
Czarnowie i Wężyskach. 
 
Drodzy Państwo! 
    W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, dni, 
miesiące i lata napędzają machinę szkolnego świata. W tę niezwykłą perspektywę 
wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwa jest  refleksja 
nad pracą własną i szkoły. Do takich wydarzeń należy jubileusz. Każdy, kolejny 
jubileusz. Cyklicznie i starannie zbiera informacje o historii szkoły i jej dorobku. Ten 
dorobek to praca wielu osób - grona pedagogicznego, uczniów, pracowników 
administracji i obsługi, a także rodziców i przyjaciół szkoły. 
 
Dzisiejsza uroczystość jest próbą weryfikowania owego dorobku, próbą jakich wiele 
w swojej biografii przeżywa każda szkoła. Jest także okazją do osobistego 
zmierzenia się z jej tradycją, systemem wartości i wypracowaną renomą. 
         Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z 
młodością, a 
            Nasz szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze 
zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, 
którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wokół szkoły zawsze 
gromadziły się osoby  twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz 
otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu 
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udało się  stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj – przyjazną, 
nowoczesną i otwartą na nowe.                          
                 Jestem przekonana, że dzisiejszy dzień będzie też świętem wspomnień 
absolwentów - przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także 
świętem wzruszeń. Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co w pamięci ocalało 
jako obraz najpiękniejszych lat życia. 
          Współczesna szkoła jest niewątpliwie inna. Obiektywnie musimy przyznać, że  
wiele zmieniło się przez ten czas. Czy znajdziecie w niej swoje ławki, swój autograf 
wyryty na tablicy - tego nie wiem - ale wiem, że  na pewno  przy jej zwiedzaniu 
towarzyszyć Wam będą wielkie emocje. Zaglądniecie w stare kąty by szukać w nich 
swoich wspomnień. 
Drodzy Państwo! 
                 Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu, wydaje się, że już 
zapomnieliśmy. Jednak dźwięk szkolnego dzwonka przypomina je ponownie. Dlatego 
ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych pedagogach, 
absolwentach i pracownikach szkoły,  którzy odeszli. Pomimo, iż już ich nie ma wśród 
nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad. Ślad swojego istnienia. 
                  O naszej szkole można by mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat 
zmieniała swoje oblicze, strukturę, W istocie jednak pozostała taka sama - jest nie 
tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią 
naszego życia. 
Drodzy absolwenci ! 
           Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej szkole najważniejszy zawsze 
był uczeń, duszą Szkoły – nauczyciel, a dumą – jej absolwenci. Dlatego dziękuję 
Wam za okazany związek uczuciowy ze szkołą, bo wracacie po latach na kolejny 
Zjazd Koleżeński, by jeszcze raz w tym miejscu, wśród bliskich sercu ludzi odświeżyć 
wspomnienia i zabrać je ze sobą w nieznaną przyszłość.  
              Jednak szczególne podziękowania kieruję do, wspaniałych pedagogów, 
którzy tworzyli historię Szkoły i dorobek wielu pokoleń, którzy niezwykłą postawą, 
zaangażowaniem, jakże twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę do 
dzisiejszych sukcesów Szkoły. 
       Pragnę wyrazić uznanie dla każdego wysiłku pierwszych  dyrektorów Pana 
Józefa Jankowskiego - dla byłych i obecnych pedagogów, pracowników szkoły, 
dla wszystkich rodziców i absolwentów – za wszystko co powstawało i powstaje - 
za wspólne działania dla dobra uczniów i całego środowiska    
 
          Nie sposób wymienić  wszystkich tych osób, nie sposób wyliczyć także 
tego, co zrobili dla naszej szkoły.  Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli 
się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali.  Nie 
mniej jednak uchwałą rady pedagogicznej z dnia 12 października br. 
postanowiliśmy nadać honorowy tytuł Przyjaciel szkoły, tym, którzy: od lat  
wielokrotnie wspierali  nas w naszej działalności i potrzebach. 
 
     Otóż nie spotkalibyśmy się dziś tu w murach tej szkoły na jubileuszu, szkoły, która 
jest dumą naszego środowiska. Szkoły, za którą chyba nikt dotąd nie powiedział po 
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prostu „dziękujemy” . Szkoły , która jest owocem zaangażowania i determinacji w 
walce o jej budowę wielu osób , ale szczególnie ówczesnego Radnego , Dyrektora 
Państwowego Gospodarstwa Rolnego Pana Józefa Gabrysza. Człowieka czynu, 
który w latach 90 - tych przekonał włodarzy ziemi krośnieńskiej co do potrzeby 
budowy szkoły w Wężyskach i wskazał to miejsce, jako najlepsze na jej powstanie. I 
choć po 20 latach – to proszę przyjąć najwyższe słowa uznania , za wkład i wysiłek 
jaki Pan włożył w powstanie tego obiektu, a w dowód wdzięczności za dzieło budowy 
proszę przyjąć tę skromną statuetkę i po prostu” Panie Dyrektorze Dziękujemy” 
pamiętamy o tym co Pan dla nas zrobił.  
 
  Z ramienia Gminy Krosno Odrzańskie, budowę szkoły nadzorował  z-ca burmistrza 
wtedy Pana Bolesława Borka, w późniejszym czasie Burmistrz, a obecny tu Pan 
Andrzej Chinalski. Pan Andrzej nie tylko budował ale i dbał o dalszy rozwój naszej 
placówki - dobudował salę gimnastyczną i boisko do piłki nożnej. Pana działalność 
zapadła w pamięci tych, którzy tu pracowali i uczyli się . Prosimy w dowód naszej 
wdzięczności przyjąć statuetkę i słowa uznania dla Pana pracy na rzecz naszej 
placówki. 
Podziękowania  i pamiątkowe statuetki otrzymali:. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
                w Krośnie Odrzańskim 
w dowód wdzięczności za wieloletnią współpracę  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej 
                w Krośnie Odrzańskim 
w dowód wdzięczności za wieloletnią współpracę . 

                   Nadleśnictwo Brzózka          
w dowód wdzięczności za wieloletnią współpracę  

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
                w Krośnie Odrzańskim 
w dowód wdzięczności za wieloletnią współpracę  

           Komenda Powiatowa Policji 
                w Krośnie Odrzańskim 
w dowód wdzięczności za wieloletnią współpracę  
             Ochotnicza Straż Pożarna 
                      w Wężyskach 
w dowód wdzięczności za wieloletnią współpracę  

            Pan    Kazimierzowi  Kasowski 
                        Sołtysowi  Wężysk 
w dowód wdzięczności za wieloletnią pracę na rzecz  
    Zespołu Szkół   im.św.Jadwigi Śląskiej w Wężyskach. 
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                     Państwo  Agnieszka i Rafał 
                                 Zimolągowie 
w dowód wdzięczności za wieloletnią pracę na rzecz  
   Zespołu  Szkół   im.św.Jadwigi Śląskiej w Wężyskach. 

               Państwo   Janina i Krzysztof 
                             Saletrowicze 
w dowód wdzięczności za wieloletnią pracę na rzecz  
  Zespołu  Szkół   im.św.Jadwigi Śląskiej w Wężyskach         

              Pani   Agnieszka  Przygoda 
                 
w dowód wdzięczności za wieloletnią pracę na rzecz  
Zespołu  Szkół   im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach. 
                Piekarnia w Wężyskach 
w dowód wdzięczności za wieloletnią współpracę  
z Zespołem Szkół   im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach. 

 

                      Biblioteka Wiejska 
                          w Wężyskach 
w dowód wdzięczności za wieloletnią współpracę  
z Zespołem Szkół   im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach.     

               Pan    Marek Cebula 
   Burmistrz Krosna Odrzańskiego 
w dowód wdzięczności za wieloletnią współpracę . 

                 Pani    Barbara Groncik 
   Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu 
               w Krośnie Odrzańskim 
w dowód wdzięczności za wieloletnią współpracę  
 

      Tytuł przyjaciel szkoły nadano     

Pani Agnieszce Czarnolewskiej 

Pani Ilonie Ogiba 

Panu Bolesławowi Olejarz 
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Bankowi Spółdzielczemu w Krośnie Odrz. 

Panu Cezaremu Żmijewskiemu 

Panu Williemu Wisser 

Pani Agnieszce Kondratowicz 

Pani Lilli Busz 

Pani Monice Idzior 

Pani Magdalenie Łopatkiewicz 

Pani Emilii Kobita 

Pani Monice Jankowskiej 

Pani Agnieszce Brożyna  

Pani Agacie Ślipko 

Szczególne podziękowania za wieloletnią współpracę składamy Księdzu Proboszczowi 
Parafii Chlebowo Zbigniewowi Nideckiemu  oraz Pani Reginie Giergasz  - pielęgniarce 
szkolnej. 

  
Szanowni Państwo!  Drodzy uczniowie! 

    Korzystając z tej niezwykłej uroczystości chciałam podziękować pewnej osobie, 
że namówiła mnie do tego, abym część swojej biografii związała z tą szkołą. 
Osobie, która odnalazła mnie w dużej miejskiej szkole i przekonała do tego, że 
warto spróbować. Osobie, która w latach powstawania tej  szkoły była wizytatorem 
Lubuskiego Kuratorium Oświaty, później była koleżanką dyrektorem gimnazjum 
krośnieńskiego, a od lat jest Panią Wójt Gminy Dąbie  - Pani Krystynie 
Bryszewskiej      

                  
Szanowni Państwo!  
 Jestem przekonana, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed 

nami, ale  jednak dziś skupiamy się na przeszłości naszej szkoły, ponieważ 
wyznacza ona także naszą przyszłość. Co więc widziały i słyszały te niepozorne 
mury? 
Zapraszam  na wycieczkę do krainy historii Szkoły………. 
 


