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Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 70-lecia 

Liceum Ogólnokształcącego. 

Aleksandra: Dzień dobry. Prosimy Wszystkich o powstanie. 

Mateusz: Baczność, poczet sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić. ….. Do 

hymnu szkoły…. 

Po hymnie, spocznij. 

Aleksandra:  14 października to święto polskiej oświaty. Dla Naszego Zespołu 

Szkół jest to dzień wyjątkowy. Obchodzimy dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej 

oraz jubileusz 70- lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu.  

Mateusz: Zapraszamy dyrektor Zespołu Szkół panią Elżbietę Widyma, o 

przywitanie zaproszonych gości. 

/Powitanie gości przez dyrektor zespołu/ 

Aleksandra: Dziękujemy Pani Dyrektor. 

Mateusz: Na początek kilka słów o Naszym Liceum Ogólnokształcącym w 

Grabowcu. 

 Zdając sobie sprawę jak ważne w życiu każdego człowiek jest wykształcenie  

i zdobywanie wiedzy, już wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, zrodziła 

się wśród mieszkańców Grabowca myśl utworzenia szkoły średniej. Powołany 

został społeczny Komitet Szkolnictwa z Janem Pawelcem, Józefem Otrockim  

i Stanisławem Czechowskim na czele. Już w 1946 roku podjęto starania na rzecz 

utworzenia szkoły i poszukiwano kandydata na jej organizatora i dyrektora. 

  Ostatecznie Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu powstało dopiero  

w 1951 roku, pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę 1 września 1951 r. Na siedzibę 

liceum wybrano budynek siedmioklasowej szkoły powszechnej, wzniesiony 

przed wybuchem II wojny światowej. Celem przystosowania go dla potrzeb 

liceum, z inicjatywy nauczyciela matematyki i pierwszego dyrektora Stanisława 
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Rybickiego oraz przy poparciu miejscowej społeczności, budynek rozbudowano 

i zmodernizowano. W początkowym okresie pracy szkoły patronat nad procesem 

nauczania sprawował Franciszek Wojnar – wizytator okręgu szkolnego. W 1955 

roku w Grabowcu odbyła się pierwsza matura, szkołę opuściło wówczas 19 

absolwentów. Pierwotnie liceum ogólnokształcące stanowiło wraz ze szkołą 

podstawową jedenastoklasową placówkę pod nazwą Państwowa Szkoła 

Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Grabowcu. W 1967 

roku, w wyniku reformy oświaty i wprowadzenia ósmej klasy szkoły 

podstawowej, rozpoczęło działalność jako Liceum Ogólnokształcące  

w Grabowcu, rok wcześniej oddano do użytku internat żeński. 22 października 

1973 roku Kuratorium Oświaty w Lublinie nadało szkole imię 8 Bydgoskiego 

Pułku Piechoty.6 października 1974 roku miało miejsce wręczenie szkole 

sztandaru, zbiegło się ono z 30 rocznicą powstania 8 Bydgoskiego Pułku 

Piechoty. W latach 1973 – 1983 liceum, obok szkoły podstawowej i przedszkola, 

wchodziło w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Grabowcu. Funkcje gminnych 

dyrektorów pełnili wówczas: Tadeusz Sagadyn i Marian Hawryluk.                                                                                                                               

         W latach 1994 – 1996 miała miejsce rozbudowa infrastruktury szkoły, 

finansowana w znacznym stopniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 18 

stycznia 1997 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej części budynku.                                                           

W latach 2004-2006 w ramach współpracy Starostwa Zamojskiego z Urzędem 

Gminy Grabowiec wybudowano nowoczesną halę sportową, którą uroczyście 

oddano do użytku 14 października 2006 r.  

Kolejny rozdział wpisany w  historię szkoły, to 24 kwietnia 2012 r. kiedy 

Rada Gminy Grabowiec podjęła uchwałę o przejęciu liceum ogólnokształcącego 

od Starostwa Zamojskiego i zobowiązała się jego prowadzenia.   

Od 01 września 2012 roku  infrastruktura  Liceum Ogólnokształcącego  

w Grabowcu weszła w skład  Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza   

w Grabowcu. Część nauczycieli pracujących w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych oraz pracownicy administracji i obsługi  zostali zatrudnieni  
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w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, a naukę mogli 

kontynuować wszyscy uczniowie ze zlikwidowanego Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych. Były też i trudne lata kiedy, to Rada Gminy Grabowiec  

w 2015 r. podęła próbę likwidacji szkoły. 

W okresie siedemdziesięciu lat w szkole pracowało ponad stu nauczycieli i 

12 dyrektorów, mury szkoły opuściło 2859  absolwentów, wśród nich 

profesorowie wyższych uczelni, nauczyciele, lekarze, księża, oficerowie, rolnicy 

i wielu wspaniałych ludzi, którzy piastowali, bądź sprawują ważne stanowiska na 

różnych szczeblach władzy. 

Ważnym przedsięwzięciem r. było utworzenie w 2002 r. Stowarzyszenia  

Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im.8 Bydgoskiego 

Pułku Piechoty w Grabowcu. W 2013 roku podjęto decyzję o przekształceniu 

Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego oraz zmianie nazwy na 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego  

w Grabowcu. Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie liceum w jego 

działalności dydaktycznej i kulturalnej, kultywowanie pamięci o absolwentach  

i nauczycielach liceum, działalność stypendialna na rzecz uzdolnionej młodzieży 

naszego liceum. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia był jeden z absolwentów 

już śp. Pan Stanisław Senkowski. 

Aleksandra: 

Dzisiaj nasze liceum, chociaż niezbyt liczne, funkcjonuje bardzo dobrze na wielu 

płaszczyznach. Uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania, 

w 100% zdają egzaminy maturalne. Są laureatami wielu konkursów o zasięgu 

ogólnopolskim, biorą udział w wyjazdach do miejsc pamięci narodowej w Polsce 

i za granicą np. byłych obozów koncentracyjnych w Ravensbruck oraz Dachau, 

aktywnie uczestniczą w rajdach organizowanych przez Instytut Pamięci 

Narodowej Oddział w Lublinie. Odwiedzają też cmentarze Wołynia. Uczestniczą 
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w różnorodnych akcjach charytatywnych. Wśród naszych uczniów mamy 

stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz laureatów tytułu Lidera wiedzy i 

ochrony środowiska. Uczniowie liceum odnoszą również liczne sukcesy 

sportowe, szczególnie w piłce siatkowej. 

Mateusz: Jeżeli, ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, serdecznie zapraszamy? 

Mateusz: Dziękujemy 

 

Magda:  

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, wychowawcy, katecheci, pracownicy 

szkoły!  

Z okazji dzisiejszego święta dziękujemy Wam za poświęcony czas i 

cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, wsparcie, pomocne dłonie i za 

gorące serca. Pięknie napisał Kamil Cyprian Norwid: Wszystko, co wielkie, jest 

wielkie przez serce. I za to Wasze wielkie serce względem nas, wyrażamy dzisiaj 

naszą wdzięczność.  

Uczenie się jest niekończącą się podróżą. Uczyć to znaczy mieć wpływ na 

życie wielu i pomagać w wyciąganiu wniosków z życiowych lekcji. Ale uczyć 

DOBRZE znaczy umieć wnieść odmianę do życia wszystkich, z którymi się 

człowiek styka. Uczyć to znaczy być rodzicem, opiekunem, przyjacielem, 

spowiednikiem, wsparciem, przewodnikiem, mistrzem. Uczyć to znaczy być 

czułym, kochającym, silnym, szczodrym dla tych, którzy na tobie polegają; 

zachęcać i chwalić. Ale uczyć DOBRZE to znaczy wierzyć w to, czego się uczy 

i w tych, których się uczy. Nauczyciel przez lata dochodzi do opanowania 

wszystkich tych umiejętności.  

Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki mogą nas czegoś pożytecznego 

nauczyć, że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę, że miłość  

i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni. 
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Szczególne słowa uznania kierujemy do naszych nauczycieli – emerytów. 

Życzymy Wam dużo zdrowia na realizację marzeń, wielu przyjaciół i dobrych 

ludzi wokół siebie. Życzymy takich momentów, żebyście wspominali, że uczeń 

przerósł mistrza. Często się zdarza, że spotykacie się z Waszymi absolwentami  

w różnych rolach życiowych i macie powód do dumy, jeżeli wykształciliście 

człowieka pełniącego ważne funkcje, wykonującego odpowiedzialny zawód, ale 

także i tych, którzy wykonują proste zawody, bardzo nam  na co dzień potrzebne. 

To Wy drodzy nauczyciele – emeryci z wielką troską dbaliście przez długie lata 

o dobre imię naszej szkoły, wysoki poziom nauczania i codzienną wzajemną 

życzliwość. Dziękujemy!!! 

 

Oliwia: 

WIERSZ „A KIEDY MINIE CZAS…” 

A kiedy minie czas 

A kiedy minie czas i miną lata, 

I nie wiem, ile lat upłynie nawet... 

Gdy przyjdzie rozwiązywać trudną sprawę - 

Wrócą do nas słowa spośród ławek. 

 

A jeśli sami staniemy w środku klasy, 

I kiedy pierwszy zrobimy ręką znak, 

Przypomnimy sobie tamte szkolne czasy 

I to, że właśnie tę literę trzeba pisać tak. 

 

A kiedy staniemy u rozstajnych dróg 

I ciężko nam będzie w niejednej chwili, 

Zrozumiemy, że spłacić trzeba wielki dług, 

I wytrwamy - jak ci, co kiedyś nas uczyli... 
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Prosimy wszystkich o powstanie.  

Baczność! Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wyprowadzić!  

Spocznij! 

 

Aleksandra: Zapraszamy teraz Państwa na krótką część artystyczną 

przygotowaną przez uczniów naszego liceum.  

Piosenka: 70 lat minęło…. 

Mateusz: Wydarzenia ostatnich dwóch lat, czyli okres pandemii, nie pozwoliły 

nam na zorganizowanie naszego święta w nieco większym gronie. Poprosiliśmy 

więc byłych nauczycieli i absolwentów o nagranie kilku słów wspomnień z lat 

szkolnych.  

(Prezentacja na ekranie)  

Piosenka:  Ale to już było… 

Scenka uczniów:   Zdalna nauka 

Piosenka: Nie liczę godzin i lat… 

Aleksandra: Bardzo dziękujemy Wszystkim za obecność. Zapraszamy serdecznie 

gości na obiad do stołówki szkolnej, a wszystkich uczniów na tort jubileuszowy.   

  

 

 

 

 


