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Szanowny Panie Dyrektorze, Panie Starosto, Rado Pedagogiczna,
Rodzice i Uczniowie, Szanowni Goście,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości jubileuszu 55 – lecia działalności
Szkoły, 20-lecia funkcjonowania Augustowskiego Centrum Edukacyjnego oraz 15 – lecia nadania
wchodzącego w skład tego Zespołu Technikum Nr 1 im. 2. Korpusu Polskiego Generała Władysława
Andersa.
Zanim powstało Augustowskie Centrum Edukacyjne, szkoły wchodzące w jego skład
funkcjonowały w ramach Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych w Augustowie i ta nazwa zapewne
pozostała w pamięci i skojarzeniach wielu absolwentów i mieszkańców Augustowa oraz Ziemi
Augustowskiej.
Ta ważna i ambitna placówka edukacyjna przez cały czas starała się nadążać za procesem zmian
edukacyjnych i społecznych, a nawet w sposób twórczy je wyprzedzać. W poszukiwaniu własnego oblicza
i tożsamości Szkoły wyjątkowe znaczenie miała decyzja społeczności szkolnej sprzed 15 lat o przyjęciu
przez Technikum Nr 1 imienia 2 Korpusu Polskiego Generała Władysława Andersa. W ten sposób Szkoła
wpisała się w sposób świadomy w tradycję wychowania patriotycznego oraz kształtowania wśród
młodzieży miłości do Ojczyzny i obywatelskiej odpowiedzialności za jej losy.
Pragnę z głębi serca podziękować wszystkich osiągnięć edukacyjno – wychowawczych tej
niezwykle ważnej na oświatowej mapie Augustowa placówki kształcenia i wychowania młodzieży.
Gratuluję i dziękuję wszystkim kolejnym dyrektorom i nauczycielom, a z absolwentami i uczniami dzielę
przekonanie, że los pozwolił im trafić do dobrej Szkoły.
Wiedzą to zapewne wszyscy, ale myślę, że mam prawo i ja wyrazić tę uzasadnioną opinię, bo od
ponad trzydziestu lat miałem sposobność towarzyszenia obecnemu Augustowskiemu Centrum
Edukacyjnemu w jego rozwoju jako Kurator Oświaty Województwa Suwalskiego i Podlaskiego,
Wiceminister Edukacji i Nauki, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej i mieszkaniec naszego wspólnego regionu.
Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkich osiągnięć i życzę Szkole dalszych dobrych lat w dziele
kształcenia i wychowania kolejnych roczników uczniów na mądrych, dobrych ludzi i prawych Polaków.
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