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Czcigodny Księże Dziekanie, Szanowni Zebrani!
W takiej chwili, w takim momencie, nawet mnie zaprawionemu w
różnego rodzaju wystąpieniach trudno zebrać myśli i słowa. Można zadać
pytanie jak to jest, że mimo wakacji, mimo letniego skwaru, zebraliśmy się tu
tak licznie?
Musiało się wydarzyć coś, co nas głęboko dotknęło. Tak właśnie jest dotknęła nas boleśnie nagła śmierć kochanej, szanowanej i bardzo zasłużonej
osoby. I dziś tak jak na apelu w szkole rozglądamy się wokół czy wszyscy są?
Pani Dyrektor Gimnazjum nr 5 w Chorzowie przy ul. 11 listopada! Chcę
Pani potwierdzić, że są obecni wszyscy, którzy w takim dniu powinni być tu
przy Pani. Jest pogrążona w smutku najbliższa rodzina, której z tego miejsca w
imieniu władz miasta i środowiska oświatowego składam szczere wyrazy
współczucia i wielkiego żalu, są pracownicy Gimnazjum, są licznie
zgromadzeni uczniowie - Pani uczniowie, są przyjaciele, znajomi, są dyrektorzy
chorzowskich szkół, są wreszcie w dużej liczbie mieszkańcy Chorzowa, w tym
także byli uczniowie. Są więc wszyscy, którzy znali Ciebie bliżej, jak i ci którzy
spotkali się z Tobą pobieżnie. Wszyscy przyszli potwierdzić, że przeszłaś przez
życie dobrze czyniąc.
Moi drodzy, jak zawsze - gdy spotyka to człowieka młodego - tak i w
tym przypadku poruszyła nas informacja o nagłym przewiezieniu Pani Bożeny
Marszałek – Paw do szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich. Tliła się nadzieja,
że wszystko może się odwrócić. Niestety w tym przypadku plany Stwórcy były
inne. Chciałbym w tym miejscu podziękować Dyrektorowi szpitala Panu
Romualdowi Romuszyńskiemu i personelowi, którzy czynili wszystko co jest
tylko możliwe by pokonać chorobę.
Pogrążeni w smutku spotykamy się dziś by pożegnać Panią Dyrektor
Bożenę Marszałek –Paw. Każdy z nas – na swój sposób- chciałby tu
podziękować za dobro nam wyświadczone. Pozwólcie, że pokrótce przypomnę

drogę życiową pani dyrektor związaną z chorzowską oświatą. I tak pracę
nauczyciela rozpoczęła 1 września 1983r. w Szkole Podstawowej nr 17
w Chorzowie II. Potem nabierała kolejnych doświadczeń w pracy w szkołach
podstawowych nr 30, 18 i nr 1. Od 1 września 1992r. rozpoczęła pracę na
stanowisku dyrektora w Szkole Podstawowej nr 39, by potem po
przekształceniu tej szkoły w Gimnazjum nr 5, czyli od 1 września 2000r.
dyrektorować aż do dnia dzisiejszego.
Jako dyrektor stwarzała bardzo dobre warunki organizacyjne do realizacji zadań
dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych. Kierując się dobrem ucznia
zatrudniała wysoko wykwalifikowaną, kreatywną kadrę nauczycieli. Dzięki
twórczemu i odpowiedzialnemu podejściu nawiązywała bardzo dobre kontakty
z dziećmi i młodzieżą pozyskując ich zaufanie i sympatię. Szczególnie dbała o
zapewnienie wysokiej jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych
młodzieży Chorzowa II . Całkowicie zmieniła wizerunek szkoły, tak na
zewnątrz jak i wewnątrz. W 2005 roku zakończono renowację budynku szkoły,
odnawiając całkowicie jego elewację oraz wymieniając wszystkie okna.
Pani Dyrektor była osobą niewyobrażalnie pracowitą, solidną i rzetelną.
To dzięki jej staraniom wyremontowano wszystkie sale lekcyjne, pracownie,
pomieszczenia gospodarcze i korytarze. Wyposażyła placówkę w nowoczesne
pomoce naukowe, meble oraz wyposażenie kuchni. Pozyskała środki finansowe
na wyposażenie dwóch pracowni komputerowych. Dołożyła wszelkich starań
aby biblioteka szkolna została wyremontowana i przekształcona w nowoczesne
centrum multimedialne.
Pani Bożena Marszałek – Paw zadbała również o to, by przy szkole zamiast
betonowego podwórka powstało nowoczesne tartanowe boisko do gry w
siatkówkę i koszykówkę. Do końca zabiegała o budowę hali sportowej.
Swoim zaangażowaniem stworzyła szkołę przyjazną dla uczniów, doceniając ich
indywidualność i zainteresowania. Najważniejszym Jej zadaniem było
poszerzanie horyzontów myślowych i zainteresowań młodego człowieka.
Dokładała wszelkich starań by absolwenci posiadali umiejętności wyrażania
własnych opinii i odnalezienia się w aktualnych realiach.
Corocznie od sześciu lat organizowała konkurs grafiki komputerowej
„ Millenium” o zasięgu miejskim i wojewódzkim dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów.Pełniąc społeczną funkcję od 1991 roku –

Pełnomocnika Prezydenta Miasta Chorzów ds. kontaktów z gminą Gendt w
Holandii organizowała coroczne bezpłatne wyjazdy dzieci i młodzieży gdzie
nieodpłatnie pełniła funkcję opiekuna i tłumacza. Od 2004 roku rozpoczęła
pracę w unijnym programie rozwoju szkół Sokrates Comenius. Partnerami we
współpracy są szkoły z terenu Włoch i Hiszpanii. Celem współpracy była
wymiana doświadczeń dotyczących nauczania oraz zrozumienia fascynującego
i złożonego przedmiotu którym jest matematyka. Dzięki temu projektowi
udoskonaliła metodykę nauczania tego przedmiotu, osiągając lepsze rezultaty na
poziomie przygotowywania i motywowania uczniów.
Jej zaangażowanie na rzecz szkoły i środowiska zostało zauważone przez
władze Miasta Chorzowa. Za wzorową postawę nauczyciela – dyrektora została
siedmiokrotnie wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Chorzów. Jako
bezpośredni jej przełożony chciałbym tu podkreślić, że Pani Bożena Marszałek
– Paw była wzorem dyrektora rzetelnego, sumiennego i odpowiedzialnego,
samodzielnie rozwiązującego problemy szkoły. Była człowiekiem, który
najwięcej wymaga od siebie. Z wielką wdzięcznością wspominamy dobro
wyświadczone przez Panią Dyrektor, dobro którego byliśmy świadkami.
Odszedł od nas wspaniały i szlachetny Człowiek, wyróżniający się pogodą
ducha i życzliwością dla innych. Przyjaciel nas wszystkich.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

