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Uczniowie

Dolnośląskiego Zespołu Szkół 
w Bożkowie

Szanowni Państwo!

Z dniem 1 stycznia 2022 roku Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie dołączył do szkół 
rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cieszę się wraz 
z Państwem tym ważnym wydarzeniem, które dla szkoły z tak piękną i bogatą tradycją 
wyznacza nowy kierunek rozwoju. 

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy!

Z tej okazji pozwolę sobie wyrazić Państwu wdzięczność za trudną i odpowiedzialną pracę. 
Mam świadomość, że w znaczący sposób to właśnie od Państwa zależy rozwój polskiego 
rolnictwa i tworzenie nowego wizerunku polskiej wsi. Życzę więc, aby nasze wspólne wysiłki 
w obszarze edukacji rolniczej przyniosły wymierne korzyści i sukcesy w przygotowaniu 
młodych rolników do nowych wyzwań stawianych przez wspólny rynek zjednoczonej 
Europy. 
Kształcenie rolnicze jest specyficzne, wyróżnia się bowiem szczególną fachowością 
i solidnością zawodową. Dlatego też wspólnie z Państwem będziemy próbowali sprostać 
współczesnym wymaganiom edukacyjnym, jakie stawiane są przed szkołami rolniczymi. 
Liczę również, że dotychczasowa Państwa pasja i entuzjazm oraz trud włożony 
w wychowanie młodzieży zaowocuje w kształtowaniu postaw patriotycznych i społecznych 
młodego pokolenia.
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Drodzy Uczniowie!

Witam Was serdecznie wśród licznej już grupy uczniów szkół resortowych. Zapewne będzie 
nam dane osobiście spotykać się, by móc wymienić poglądy na temat postrzegania 
nowoczesnego rolnictwa, sposobu zarządzania gospodarstwem rolnym, czy też wdrażania 
nowych technologii.
Życzę Wam wiele radości i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Odkrywajcie i rozwijajcie 
swoje talenty i zainteresowania, bądźcie odważni w realizacji swoich marzeń. Niech wiedza, 
którą będziecie zdobywać w szkole resortowej, stanie się kapitałem, który otworzy przed 
Wami różne możliwości rozwoju.

Pozdrawiam całą społeczność szkolną, dyrekcję, nauczycieli, pracowników obsługi, 
uczniów i życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym.

Z poważaniem

Henryk Kowalczyk
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