
Jelenia Góra, dnia 30 grudnia 2020 r.  

 

Pożegnanie śp. Dyrektora Bogdana Likszteta  

 

„W życie wpisany jest kres przemijania. Wszyscy jak owce pędzimy do otchłani. 

Śmierć jest naszym pasterzem… Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek.  

Choć pewnie stoi, zaprawdę przemija jak cień…” 

(z Psalmów Dawidowych) 

 

 Drogi naszej pamięci Dyrektorze!  

 

Oto zakończyłeś swoje długie, ziemskie pielgrzymowanie i Jeleniogórska Alma 

Mater pokłania się dzisiaj przed Twoją wiecznością! 

 Ze smutkiem i żalem stoimy nad mogiłą śp. Bogdana Likszteta, aby złożyć 

hołd Jego pracowitemu życiu i dokonaniom.  

 „W dziejach postępu człowieczeństwa, sprawowania urzędów, są wieki 

nagłego biegu i zatrzymania w miejscu, gdyby duch ludzki postępował ciągle 

równym krokiem i prosto, nie byłoby w jego historii epok i przemian”. 

 Tak na paryskich wykładach konstatował A. Mickiewicz  - i owa myśl może 

skłaniać ludzi, którym powierzono ważne stanowiska do pewnych refleksji 

i pytań: „Jak zmieniać i kształtować rzeczywistość? Jak i gdzie szukać klucza 

do sukcesów oświatowych i kierowniczych?” 

Dyrektor Bogdan Liksztet aż przez 20 lat (!) od 1965 r. zarządzał szkołą 

w Jeleniej Górze przy Teatralnej; powołując 5 – letnie Technikum Hotelarskie 

i Policealne Studium Zawodowe dla młodzieży i dorosłych obok działającego już 

Liceum Ekonomicznego.  

 Powoływanie nowych placówek pedagogiczno-dydaktycznych, kierowanie 

licznym zespołem nauczycieli i administracji oraz tysięcznymi rzeszami uczniów 

to wielkie brzemię obowiązków i odpowiedzialności. Jednak inteligencja 

w zarządzaniu, charyzma w kierowaniu, pomysłowość i zdolność Dyrektora 



znalazły szerokie uznanie w środowisku oświatowym i branżowym, 

tak w mieście i poza jego granicami.  

 Jeleniogórski „Hotelarz” znany był w całej Polsce, jako jedna z najlepszych 

szkół kształcąca kadry zawodowe dla hotelarstwa i turystyki.  

 Pionierskim pomysłem Dyrektora Likszteta – w owych latach 

przedtransformacyjnych było nawiązanie ścisłej współpracy ze Zrzeszeniem 

Polskich Hoteli Turystycznych oraz nawiązanie kontaktów z niemieckimi 

i francuskimi szkołami o profilu hotelarsko-turystycznym. Do historii 

szkolnictwa zawodowego w Polsce przejdą wówczas znakomicie i ciekawie 

organizowane międzynarodowe rajdy lingwistyczne (od 1979 r.). 

 Szkoła Bogdana Likszteta słynęła z bardzo wysokiego poziomu nauki języków 

obcych; wybitni nauczyciele  - lingwiści przygotowywali  6 – 7 tras turystycznych 

dla słuchaczy ze wszystkich policealnych szkół turystycznych polskich 

i dla młodzieży z Niemiec, Anglii, Francji, Rosji. Na trasach obowiązywało 

przewodnictwo i konwersacje wyłącznie w językach obcych, a wieczorami 

w schroniskach uczestnicy prezentowali wiedzę i zdolności w konkursach, 

quizach i innych występach. 

 Dobre wieści o szkole niosły się na orlich skrzydłach i Jelenią Górę dobrze 

kojarzono w tylu miejscach i tylu sercach – dlatego: Piękne i Zasłużone było 

życie Dyrektora B. Likszteta, który teraz w majestacie śmierci nadal wzbudza 

nasz szacunek i uznanie! 

 Jeśli mówimy o etosie zawodowym  - to Bogdan Liksztet wyglądem, postawą, 

powagą i sposobami zarządzania był uosobieniem najwybitniejszych cech 

Dyrektora – Mistrza.  

 Rozwijał wielokierunkowo szkołę i w pewnym momencie stary poklasztorny 

budynek przy ulicy Teatralnej 7, nie mógł już pomieścić wszystkich oddziałów 

szkoły młodzieżowej i policealnej, stąd też z inicjatywy Dyrektora rozpoczęła się 

budowa, najpierw Sali gimnastycznej (1967-1971), a potem zostały 

dobudowane dwa skrzydła nowocześniejszej szkoły, które połączone ze starym 

budynkiem utworzyły nowy kompleks oraz małe boisko na wewnętrznym 

dziedzińcu.  

 Dzisiaj możemy sobie tylko wyobrazić, ile perturbacji, trudu i mozołu 

kosztowały Dyrektora – Budowniczego trzy lata (1975-1978) inwestycji 

„systemem gospodarczym”, a więc ze środków pozabudżetowych – aby już 

na zawsze w naszym mieście, w samym jego centrum, znalazła się nowa 



placówka. Do niej mogło chodzić coraz więcej uczniów z miasta, okolic i całej 

Polski i z dumą chlubić się, iż ukończyli „Ekonom” lub „Hotelarz”. 

 W 1975 r. Szkoła Przyjęła nazwę „ Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych”, 

a w 1979 r. Dyrektor Liksztet utworzył  - wtedy jeszcze zupełną rzadkością 

na rynku oświatowym – „Centrum Kształcenia Ustawicznego” skupiające szkoły 

dla dorosłych. Dydaktycznie i wychowawczo szkoła rozkwitała, a mądry 

i przedsiębiorczy Dyrektor przyczynił się także do powstania Szkolnego Zakładu 

Małej Poligrafii, dzięki której wielu nauczycieli mogło wydawać własne 

opracowania naukowe, prace dydaktyczne i pierwszy w Polsce podręcznik 

do hotelarstwa.  

 Piękne to są dzieje naszej Szkoły, pod egidą wybitnego człowieka: „Szkoła 

zawsze stoi Dyrektorem” możemy z niekłamaną satysfakcją powiedzieć, 

że w legendę polskiej nauki szkolnej z chlubą wpisuje się jeleniogórska 

placówka na czele z jej Dyrektorem Panem Bogdanem Liksztetem! 

 Dziękujemy Ci kochany Dyrektorze za lata poświęceń, niestrudzonej pracy, 

zaangażowania w pionierskie pomysły i ich realizację. 

 Jako wieloletni działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego i Prezes 

Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Hoteli zostałeś doceniony także 

przez władze państwowe. Uroczyście przypięto Dyrektorowi Bogdanowi 

Liksztetowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.  

 Dziękujemy za światło wiedzy, reformę edukacji, życzliwą pedagogikę, 

a Boskiej Opatrzności za Dar Twojej Wyjątkowej Osoby.  

 Dyrektorze – Profesorze! Kłania się Tobie po raz ostatni Sztandar Szkoły 

a my z szacunkiem pochylamy głowy.  

 Zacna Żono i Rodzino! 

Proszę przyjąć od obecnej Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego, wszystkich 

pracowników i całej społeczności wyedukowanej młodzieży słowa laudatio 

i consolatio.  

 Dyrektorze idziesz na spotkanie z Ojcem Przedwiecznym, usłyszysz chóry 

anielskie, niech Pan przyjmie Cię. Unieśmiertelnimy wyjątkowego Dyrektora 

w naszych sercach, wspomnieniach, pamięci. Za życia wybrałeś 

najszlachetniejszy z zawodów – służbę człowiekowi.  

 

         

         Odpoczywaj w Pokoju! 

         Cześć Twojej Pamięci!  


