Inauguracja obchodów 80-lecia szkolnictwa zawodowego

Święto patrona

Wicepremier Przemysław
Gosiweski i minister edukacji
narodowej Ryszard Legutko
wzięli udział w obchodach
Dnia Patrona w Zespole Szkół
Ponadgimnazjlanych nr 2 im.
gen. S. Roweckiego „Grota"
w Jędrzejowie, które zainau
gurowały obchody 80-lecia
powstania szkoły.

Dzień Patrona odbył się 17
września. Rozpoczął się uro
czystą Mszą Św. na placu
szkolnym, którą odprawili ks.
dziekan Jerzy Siwiec, ojciec
Wiesław Kundera i diakon
Mariusz Kałka, absolwent
szkoły. Po mszy dyrektor szko
ły Władysław Blicharski przy-,
witał gości, wśród których
obok wicepremiera i ministra
edukacji byli m.in. poseł Mi
rosław Pawlak, kurator oświa
ty Janusz Skibiński, starosta
Edmund Kaczmarek, bur
mistrz Marek Wolski, komba
tanci wraz z pocztami sztan
darowymi.
W. Blicharski mówił o
początkach szkolnictwa za
wodowego w Jędrzejowie i
chlubnych tradycjach szko
ły. Podkreślał również fakt,
że szkoła od wielu lat pielę
gnuje wartości patriotyczne
i na co dzień stara się w wychowjTwać młodych ludzi w
duchu miłości do Ojczyzny.

Ślubowanie pierwszoklasistów z ZSP nr 2.
Wicepremier P. Gosiewski podkreślił, że potrzebny
jest renesans szkolnictwa
zawodowego w Polsce, gdyż
wcześniejsza reforma praktycznie doprowadziła do
jego zniknięcia. Teraz to
musi się zmienić, młodzi
ludzie powinni wybierać

takie kierunki kształcenia,
które w obecnych czasach
dają szansę na znalezienie
pracy w kraju, a nie zagranicą.
.
W podobnym duchu wypowiadał się minister R.
Legutko, który stwierdził,
iż edukacja zawodowa jest

dla rządu sprawą priorytetową. Pomimo tego, że wiele szkół zawodowych przestało istnieć, jest wiele takich, które dalej działają i
prowadzą nauczanie na
wysokim poziomie.
- Może warto byłoby
stworzyć r a n k i n g szkół

technicznych, tak jak robi
się ranking najlepszych liceów w Polsce - proponował
minister,
Po oficjalnych wystąpieniach ślubowanie na sztandar szkoły złożyli uczniowie
klas pierwszych, po czym
złożono wiązanki kwiatów

pod tablicą pamiątkową
gen. S. Roweckiego „Grota"
i pomnikiem mjr. Stefana
Gądzio „Kosa". Następnie
wszyscy mogli obejrzeć po
kaz mulitimedialny doty
czący historii i dnia dzisiej
szego szkoły.
Święto Patrona rozpo
częło obchody 80-lecia
szkolnictwa zawodowego w
Jędrzejowie. Kok jubileuszy
zapowiada się bardzo boga
to. Zaplanowano bowiem
cykl imprez sportowych,
m.in. bieg nliczny szlakami
miejsc pamięci (.'i maja2008
r.), turniej piłki nożnej i
siatkowej, zawody pływac
kie, pokazy karate. Klub
Historyczny im. Armii Kra
jowej przygotuje także cykl
spot kań. Pierwsze odbędzie
się 17 października i po
święcone będzie historii
Związku Inwalidów Wojen
nych. Zaplanowano także
wyjazd do Warszawy: do
Muzeum Powstania War
szawskiego i do sejmu.
- Obecnie opracowywana
jest historia szkoły na płytach
DVD. Zajmująsię tym ucznio
wie w ramach projektu unij
nego „Nasza szkoła". Mam
nadzieję, że nie zabraknie też
spotkań absolwentów stwierdził dyrektor W. Bli
charski,
(g)

