Szanowni Państwo, Dostojni Goście, Droga Młodzieży!
Serdecznie witam wszystkich zaproszonych Gości na Gminnej Inauguracji roku szkolnego
2015/2016 połączonej z otwarciem boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w ZKiW w Rudnie.
Witam Rodziców, Nauczycieli, pracowników administracji i obsługi i was drodzy Uczniowie.
W siedemdziesięcioletniej już historii naszej Szkoły, odnotowaliśmy wiele ważnych wydarzeń
związanych z zmianami strukturalnymi i rozbudową bazy materialnej szkoły. Kiedy w 2013 roku
odbywała się u nas Gminna Inauguracja roku szkolnego i z „atrakcjami” oddawaliśmy nowe skrzydło
szkoły duża część z państwa, była również z nami. Dlatego pozwolę sobie przypomnieć końcowe zdania mojego wystąpienia, z 03. września 2013 r.
Kto dziękuje, dwa razy prosi!
Chciałbym zakończyć swoje wystąpienie gorącym apelem do wszystkich, którym dobro dziecka
leży na sercu, aby wsparli realizację naszych dalszych planów. Do zrobienia jest bardzo dużo.
Zakończyliśmy pierwszy etap pracy. Oddajemy dzisiaj część dydaktyczną budynku, a pozostało
.. modernizacja sali gimnastycznej i wybudowanie obiektów sportowych boisko wielofunkcyjne,
bieżnia skocznie rzutnie. Chcemy, aby sala gimnastyczna i obiekty sportowe służyły nie tylko
naszym, ale również całemu środowisku. Rozwój fizyczny człowieka, jest tak samo ważny jak
intelektualny, gdyż jak mówi przysłowie "w zdrowym ciele, zdrowy duch".
W dniu dzisiejszym przeżywamy właśnie zapowiedzianą uroczystość. Drodzy Państwo osiągnęliśmy zakładane cele a już mamy nowe plany, marzenia na miarę naszych aspiracji i ambicji.
Dzisiejszy dzień to dzień oficjalnego otwarcia i przekazania do użytku nowego obiektu w naszej
szkole – boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci. Dla całej społeczności szkolnej jest to
chwila wielkiej radości, tym większej, że możemy ją przeżywać w tak licznym gronie i w obecności tak znamienitych gości.
Szanowni Państwo, Droga Młodzieży.
Zważywszy na tradycje i sukcesy sportowe szkoły na przestrzeni lat, należy uznać, że prezent,
będzie przez kolejne lata służył szkolnej oraz lokalnej społeczności.
Dostrzegamy ogromną rolę sportu, kultury fizycznej oraz organizowanych różnych form zajęć
sportowo-rekreacyjnych w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych oraz wychowawczych naszej młodzieży.
Ćwiczenia ruchowe dają szansę na podniesienie poczucia własnej wartości, lepsze zdrowie, osiągnięcie wewnętrznego spokoju, ładniejszy wygląd i dobrą kondycję do późnych lat.
Sport jest również jednym z kluczowych elementów życia społecznego stanowi niezastąpione
narzędzie wychowawcze.
Sport uczy ważnych zasad życia społecznego: poszanowania wartości, szacunku dla innych,
przestrzegania zasad, poczucia solidarności i chęć do podejmowania zwiększonego wspólnego
wysiłku, poczucia więzi i dumy z osiąganych sukcesów, a są to ważne wartości w duchu, których
wychowuje szkoła.
Jestem przekonany, że oddawane obiekty będą dobrze służyć uczniom naszej szkoły, będąc areną ich aktywności ruchowej i rozwijania pasji sportowych oraz innym osobom, zgodnie z ogólnodostępnym charakterem tego obiektu.
Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci nie była dziełem jednego człowieka,
ale trudem całego zespołu ludzi – pracowników UG, wspieranych przez Pana Burmistrza, samo1

rządowców, projektantów, budowniczych, sponsorów – dzięki którym każdego dnia marzenia
stawały się rzeczywistością. Wasza życzliwość i zrozumienie przyniosą wymierne korzyści nie
tylko kolejnym pokoleniom uczniów, ale także wszystkim mieszkańcom Rudna i okolic.
Pozwólcie państwo, że skieruję teraz kilka słów bezpośrednio do naszych uczniów
Słowa wypowiedziane przez Walta Disneya: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz
także tego dokonać” znakomicie pasują do dzisiejszej uroczystości. U progu nowego roku szkolnego życzę Wam wszystkim wiary we własne możliwości. Niech ten rok szkolny upłynie Wam na
spełnianiu marzeń. Niech każda mała porażka będzie fundamentem przyszłego sukcesu.
Drodzy Uczniowie, w każdym roku szkolnym poznajecie nowe przedmioty, nowych Nauczycieli i nowe wymagania. Życzę Wam, byście marzyli o sukcesie i go osiągnęli.
Pamiętajcie, iż macie obok siebie wielu sojuszników w walce o Wasze marzenia. Wasi
Rodzice i Nauczyciele są cały czas blisko Was.
A Wam – szanowni Nauczyciele i Rodzice – życzę przede wszystkim tej bliskości z naszymi uczniami. Bądźcie sojusznikami w walce o ich tożsamość i marzenia. Dajcie im wsparcie i
bądźcie dla nich natchnieniem.
Pamiętajmy proszę o sentencji naszego patrona SP „Wolność dając prawa, wkłada także
obowiązki”
Nie byłoby dzisiejszej uroczystości, gdyby nie ogromne zaangażowanie rzeszy ludzi. Z tego miejsca
chciałbym podziękować:
- Księdzu Proboszczowi infułatowi Tadeuszowi Brzezińskiemu za uświetnienie i poświęcenie
nowego obiektu
- Księdzu Proboszczowi doktorowi Wojciechowi Grubie za ofiarę Mszy Świętej i wygłoszone Słowo
Boże, jak również za wsparcie duchowe. Bóg zapłać!
- dziękuję serdecznie posłom na Sejm VII kadencji Kazimierzowi Smolińskiemu i Janowi Kulasowi za
uświetnienie dzisiejszej uroczystości i skierowane do nas piękne słowa,
- Jeszcze raz dziękuję Burmistrzowi Gminy Panu Patrykowi Demskiemu,
- Zastępcy burmistrza Panu Dariuszowi Górskiemu,
- Radzie Gminy wraz z jej Przewodniczącym Panem Mirosławem Chyłą.
- Władzom oświatowym.
- Wykonawcom, sponsorom, rodzicom i wszystkim, którzy przygotowali i są odpowiedzialni za przebieg dzisiejszej uroczystości.

Nowy rok szkolny 2015/2016 – ROK SPEŁNIANIA MARZEŃ – uważam za rozpoczęty!
ZKIW W RUDNIE TO DOBRA SZKOŁA!
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