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Przemówienie jubileuszowe dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka 

Sienkiewicza w Grabowcu pani Elżbiety Widyma 

 

Dostojni Goście, Szanowni Pedagodzy i Pracownicy, Drodzy Uczniowie! 

To wyjątkowy zaszczyt móc powitać Państwa na uroczystości z okazji Jubileuszu 

70 - lecia istnienia naszego liceum ogólnokształcącego, jak również wspólnego 

świętowania Dnia Edukacji Narodowej. Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność  

i radość, że wspólnie możemy obchodzić dzisiejszą uroczystość. 

Jest nam niezmiernie miło gościć wśród nas: 

panią Monikę Żur – Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty  

w Lublinie – witamy serdecznie, 

Starostę Powiatu Zamojskiego reprezentuje pani Ewa Łapa – inspektor Wydziału 

Spraw Społecznych i Promocji Powiatu, którą serdecznie witam. 

Bardzo serdecznie witam: pana Bartosza Popka - Wójta Gminy Grabowiec, 

absolwenta naszego liceum. 

Witam panią Elżbietę Czata - Przewodniczącą Rady Gminy Grabowiec wraz  

z radnymi. 

Witam ks. Krzysztofa Hawro – Przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów  

i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu. 

Witam, ks. Zygmunta Żółkiewskiego – proboszcza Parafii św. Mikołaja  

w Grabowcu, witam wszystkich przybyłych księży absolwentów naszego liceum: 

ks. Mariana Kaczmarę, ks. Mariana Oszusta, ks. Mirosława Prokopa, ks. Józefa 

Bednarskiego, ks. Andrzeja Chilewicza. 

Witam panią Ewelinę Kołodziej -  przewodniczącą  Rady Rodziców.  
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Witam serdecznie byłych wójtów: pana Zdzisława Koszela, pana Tadeusza 

Goździejewskiego, pana Waldemara Greniuka. 

Serdeczne powitanie kieruje do wszystkich emerytowanych nauczycieli  

i pracowników szkoły, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością.  

Dzisiejszy dzień naszego świętowania, ma okrojoną formę ze względu na 

sytuację epidemiczną w naszym kraju. 

Jednak te 70 lat istnienia szkoły niech będzie okazją do wspomnień, które 

zawsze pozostają w pamięci. I chociaż czas je porządkuje, to także dodaje im 

blasku, a dzisiejsze spotkanie przywołuje je ponownie. To w tym miejscu na 

zawsze zostawiliśmy ślad po naszych radościach, smutkach, nadziejach  

i marzeniach, zostawiliśmy radość z sukcesu i smutek po porażce, zostawiliśmy 

cząstkę siebie. 

Nasze liceum wrosło w pejzaż Grabowca, jego uczniowie współtworzyli 

historię tego miejsca, rozsławiali imię Grabowca w Polsce, sprawiali, że 

Grabowiec żyje. Można powiedzieć, że nasza szkoła stała się szkołą pokoleniową, 

w której naukę pobierało i wciąż pobiera wiele osób z tych samych rodzin.  

          Na przestrzeni 70 lat szkoła wykształciła prawie 3 tysiące absolwentów - 

ludzi różnorodnej profesji, ludzi szlachetnych i wartościowych, którzy 

niejednokrotnie napawali nas dumą i poczuciem, że choć w maleńkiej części 

mamy w ich sukcesie swój udział. Ktoś powiedział, że podstawą szkoły jest 

uczeń, duszą szkoły nauczyciel, a dumą absolwenci.  

Dzisiaj wyrażamy nasze uznanie i wdzięczność dla twórców naszej szkoły, 

dla kadry pedagogicznej i pracowników, którzy w minionych latach w niej 

pracowali. Dlatego składam ogromne podziękowanie za przybycie na dzisiejszą 

uroczystość emerytowanym dyrektorom, nauczycielom i pracownikom. 

Serdecznie Państwu dziękuję. 

Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia, dlatego ze szczególnym 

wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych nauczycielach i pracownikach szkoły, 
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którzy zmarli m. in. śp. dyrektorzy Zygmunt Raczyński, Rudolf Probst, Wojciech 

Mazurkiewicz, Jerzy Krotkiewicz, Aleksander Wojtas, Jarosław Pieczykolan, 

 a także zmarli nauczyciele śp. Stanisława Banaszkiewicz, Irena Foryt, Irena 

Hołosyniuk, Kazimiera Goliszek, Helena Ciszewska, Tadeusz Sagadyn, Michał 

Brzeziński, Wincenty Foryt, Kazimierz Mołaczan, Mieczysław Prokop, Piotr 

Zawalski. Pracownicy administracyjno – obsługowi szkoły śp. Bożena Olech – 

Czechowska, Wiesław Litwin, Regina Ulanowska, Helena Jamroż, Bogdan 

Jamroż. Pomimo że już ich nie ma wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad 

swego istnienia. 

Dzisiejsze liceum choć małe, czterooddziałowe, liczące 55 uczniów, jest 

inne niż jeszcze kilka lat temu, gdy do szkoły uczęszczali uczniowie z odległych 

miejscowości jak Dołhobyczów, Mircze, Przewodów, Hulcze, Jarosławiec, 

Zawalów, Koniuchy, Kotlice, Werbkowice, a Grabowiec tętnił życiem, 

funkcjonował internat, a klasy liczyły po 30, 40 uczniów. Dzisiejsze liceum, to  

szkoła z klimatem, gdzie każdy uczeń jest zauważony, doceniony, nie jest 

anonimowy, do którego każdy nauczyciel ma indywidualne podejście. Gdzie 

nawiązują się trwałe przyjaźnie, wzajemna pomoc i wsparcie. Gdzie uczniowie 

potrafią cieszyć się swoimi sukcesami i dzielić stypendiami.  

Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali  

i wspierają naszą szkołę. Dziękuję bardzo panu Bartoszowi Popkowi, wójtowi 

Gminy Grabowiec oraz jego poprzednikom: panu Zdzisławowi Koszelowi, panu 

Tadeuszowi Goździejewskiemu, panu Waldemarowi Greniukowi, za okazywaną 

troskę w utrzymaniu szkoły, powiększaniu jej infrastruktury. Swoją wdzięczność 

kierujemy do Komisji Oświaty Kultury Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych 

Gminy Grabowiec, która widzi nasze potrzeby i wspiera podejmowane działania. 

Władzom starostwa dziękuję za wspólne działania z gminą które doprowadziły 

do rozbudowy szkoły, jej nowego skrzydła oraz tej hali sportowej. Do 2012 r. 

starostwo powiatowe było organem prowadzącym. 
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Na ręce Pani Moniki Żur – dyrektor Delegatury w Zamościu składam 

serdeczne podziękowania władzom oświatowym za okazywane wparcie, pomoc 

na płaszczyźnie pracy dydaktyczno - wychowawczej.  

Szczególne podziękowania kieruję do ks. Zygmunta Żółkiewskiego, 

pragniemy wyrazić wdzięczność za dotychczasową pomoc i troskę o nasze 

liceum. Słowa podziękowań kieruję do prezesa Stowarzyszenia Absolwentów  

i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu ks. Krzysztofa Hawro, za 

udzielane uczniom wsparcie finansowe w postaci stypendiów naukowych dla 

utalentowanej i pracowitej młodzieży, za wsparcie w podtrzymywaniu  

i kultywowaniu tradycji naszej szkoły. 

Słowa podziękowania kieruję do Rady Rodziców za Wasze zaangażowanie 

i pomoc którą od Was otrzymujemy. 

  Składam serdeczne podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły 

obecnie pracującym za wszystko to,  co powstało i powstaje – za wspólne 

działania dla dobra uczniów i rozwoju szkoły. 

 

Dziękuję 

 


