70-lecie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
9 grudnia br. w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie odbyło się spotkanie z
okazji okrągłego jubileuszu siedemdziesięciolecia powstania szkoły. Na uroczystość tą
przybyło szerokie grono gości, aby uczcić, uhonorować i pogratulować Pani Dyrektor - Lili
Pławińskiej, a także gronu pedagogicznemu, pracownikom administracyjnym szkoły, jej
absolwentom i obecnym uczniom sukcesu edukacyjnego. Uroczystości towarzyszyły
wystąpienia uczniów CEO, którzy swoim śpiewem i inscenizacjami przedstawili historię
szkoły.
Po części oficjalnej zaproszeni goście mieli możliwość wymienienia swoich uwag i
refleksji na uroczystym bankiecie. Wśród zaproszonych gości znalazła się Pani Urszula Pańka
– Radna Rady Miasta Szczecin, Pan Dariusz Rawicki - Dyrektor Stacji Doświadczalnej
Oceny Odmian w Szczecinie, a także absolwent i zarazem ogrodnik z terenu miasta Szczecin
- Pan Ryszard Bojek.
Urszula Pańka, Radna Rady Miasta Szczecin: Jesteśmy dziś w Centrum Edukacji
Ogrodniczej na jubileuszu siedemdziesięciolecia szkoły. To co bardzo mnie poruszyło to fakt,
że szkoła ma bardzo wielu przyjaciół. Tego trzeba szczerze pogratulować, zwłaszcza biorąc
pod uwagę fakt, że są to przyjaciele nie tylko z zakresu edukacji jak na przykład inne szkoły
zawodowe, uczelnie wyższe i kuratorium oświaty, ale także są to firmy zarówno prywatne jak i
państwowe współpracujące z rolnictwem, byli absolwenci wciąż żywo zainteresowani losami
swojej szkoły.
Dariusz Rawicki, Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie: Centrum
Edukacji Ogrodniczej to zespół szkół, który przeszedł wszystkie możliwe zakręty na ścieżkach
edukacji. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian współpracuje ze szkołą od czterdziestu lat. Na
terenie gdzie dzisiaj znajduje się Stacja istniało gospodarstwo pomocnicze wcześniejszego
Zespołu Szkół Ogrodniczych, potem zostało nam ono przekazane a Stacja została
przeniesiona z Ostoi. Nie ma dzisiaj możliwości kształcenia młodzieży bez zapewnienia jej
rynku pracy. Ta szkoła w jakiś sposób wpisuje się w zapotrzebowanie rynku. Myślę, ze za
moment może okazać się, że młodzież która będzie posiadała zawód, która będzie dobrze
wykształcona, będzie mogła łatwiej tą pracę znaleźć.
Ryszard Bojek, absolwent szkoły, ogrodnik: Miłym uczuciem jest powrót na łono swojej
szkoły, ubolewam jedynie nad faktem, że z mojej klasy nie widzę dziś nikogo. Takie

spotkania jubileuszowe są potrzebne, przybywa się na nie z ogromnym sentymentem. Bardzo
dawno ukończyłem tą szkołę, ale wciąż wracam do tych czasów, tym bardziej że mój syn a
równocześnie następca w moim gospodarstwie ogrodniczym również jest absolwentem tej
szkoły.
Lila Pławińska, Dyrektor Centrum Edukacji Ogrodniczej: Zawsze wierzyłam w moją
wielką rodzinę jaką jest szkoła. Dziś okazało się, że rzeczywiście tą rodziną jesteśmy, mamy
bardzo wielu przyjaciół. Te słowa uznania, które zostały złożone na moje ręce należą się
przede wszystkim moim nauczycielom, moim pracownikom, moim uczniom, absolwentom, bo
to oni również tworzą atmosferę i tradycję szkoły i jestem bardzo szczęśliwa że z chęcią tutaj
wracają przy okazji takich jak dziś uroczystości.

Fot.1. Pani Dyrektor Lila Pławińska wita przybyłych gości

Fot.2. Goście gratulujący Pani Dyrektor

Fot.3. „Jeszcze w zielone gramy”

Fot.4. Centrum Edukacji Ogrodnicznej - budynek

