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Przemówienie okolicznościowe dyrektora szkoły Pani Elżbiety Widyma,  

rozpoczynające uroczystości jubileuszowe 100-lecia Szkoły w Grabowcu w dniu 17.09.2016 r. 

Dostojni Goście, Szanowni Absolwenci, Drodzy Uczniowie i Rodzice! 

 
 Nasza szkoła przeŜywa niezwykły dzień – najpiękniejszy Jubileusz 100-lecia 
oraz drugi, jakŜe zaszczytny jubileusz 65-lecia istnienia liceum ogólnokształcącego. 
Uroczystość ta zgromadziła kilka pokoleń nauczycieli, pracowników, absolwentów  
i uczniów. Cieszymy się, Ŝe wśród naszych znakomitych gości jest: 

- Pan Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, którego 
serdecznie witam, 

- witam serdecznie ks. biskupa Mariusza Leszczyńskiego oraz wszystkich 
przybyłych księŜy, 

- pragnę powitać Pana Arkadiusza Bratkowskiego – Marszałka, Członka 
Zarządu Województwa Lubelskiego, 

-  witam Pana Henryka Mateja – Starostę Powiatu Zamojskiego oraz Pana Jana 
Słomianego – przewodniczącego Rady Powiatu Zamojskiego, 

- witam władze samorządowe Gminy Grabowiec na czele z Przewodniczącą -
Panią Agnieszką Rachańską,  

- witam Pana Ryszarda Golca – Lubelskiego Wicekuratora Oświaty, 
- witam Pana dr Jana Szymczyka – senatora Archikonfraterni Literackiej 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie, wykładowcę Politechniki 
Warszawskiej, 

- witam Pana Ludwika Pawłowskiego – Członka Zarządu Fundacji  
im. Ks. Stefana Niedzielaka z Warszawy, 

- witam Pana Janusza Szatkowskiego – dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Zamościu, 

- witam Pana prof. Leonarda Runkiewicza – z Politechniki Warszawskiej, 
- witam przybyłe poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół 

sienkiewiczowskich: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zamościu, Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie, Szkoły Podstawowej w Komarowie – 
Osadzie, Szkoły Podstawowej w Tereszpolu – Kukiełkach, Szkoły 
Podstawowej ZS w Siedliszczach wraz z przybyłymi dyrektorami. 

- szczególne powitanie kieruję do wszystkich emerytowanych dyrektorów, 
nauczycieli i pracowników naszej szkoły, 

- witam wszystkich zebranych absolwentów z naszych szkół, 
- witam wszystkich zaproszonych a nie wymienionych z nazwiska gości, którzy 

przybyli na dzisiejszą uroczystość jubileuszową. 

         Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania 
pamięci o zdarzeniach i ludziach, współtworzących dziedzictwo, którego staliśmy się 
spadkobiercami. W ciągu 100 lat istnienia, Szkoła w Grabowcu, na trwałe wpisała się 
w historię naszej miejscowości i całej gminy.  

Historia szkolnictwa w Grabowcu sięga wiele wieków wcześniej,  począwszy 
od szkół przykościelnych, po szkoły carskie.  Dla nas najwaŜniejszą datą jest  
1 września 1916 r. kiedy powstała polska Dwuklasowa Szkoła Powszechna oraz  
1 września 1951 r. data utworzenia Liceum Ogólnokształcącego.  Bogata jest historia 
naszej szkoły, począwszy od lat dwudziestych, po wybuch II wojny światowej. Lata 
trzydzieste XX w. to niesamowity rozwój oświaty w Grabowcu, obok dzieci polskich 
naukę w grabowieckiej szkole pobierają uczniowie narodowości Ŝydowskiej  
i ukraińskiej. U progu II wojny światowej, budynek szkoły staje się szpitalem 
polowym, dla rannych polskich Ŝołnierzy z kampanii wrześniowej, wymordowanych  
w bestialski sposób przez Armię Czerwoną.  
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Dzisiejszy dzień, 17 września nie przypadkowo został wybrany na uroczystości 
jubileuszowe. Okres powojenny to czas odbudowy szkolnictwa, szkoła stale się 
rozrasta, powstaje nowa baza dydaktyczna, sportowa. W1997 r. zostaje utworzony 
Zespół Szkół, który rok później przyjmuje imię Henryka Sienkiewicza.  

Kolejna waŜna data to 2012 r. kiedy w skład zespołu wchodzi liceum 
ogólnokształcące. Dziś Zespół Szkół tworzą: przedszkole, szkoła podstawowa, 
gimnazjum, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, szkolne 
schronisko młodzieŜowe, jest to jedyna placówka oświatowa na terenie Gminy 
Grabowiec. Pamiętać naleŜy równieŜ o szkołach które istniały kiedyś w Bereściu, 
Cieszynie, Czechówce, Ornatowicach, Szystowicach, Skomorochach Małych, 
Tuczępach, Majdanie Tuczępskim. Dziś są z nami na uroczystości dyrektorzy  
i nauczyciele z tych szkół. 

Patrząc z perspektywy upływającego czasu moŜna stwierdzić, Ŝe działalność 
dydaktyczno – wychowawcza szkoły została uwieńczona wieloma sukcesami 
uczniów w sprawdzianach, w  egzaminach maturalnych, konkursach 
i zwodach sportowych, szkoła otrzymała liczne wyróŜnienia i certyfikaty 
ogólnopolskie. Wychowankowie, którzy opuścili i nadal opuszczają jej mury, 
niejednokrotnie napawali nas dumą i dzisiaj są największą nagrodą, jaki otrzymuje 
nasza Szkoła. Na uwagę zasługują równieŜ Ci absolwenci, którzy będąc uczniami tej 
szkoły, powrócili do niej juŜ jako nauczyciele, jest nas trzydziestu. To dla mnie 
ogromne wyróŜnienie, ale takŜe wyjątkowe przeŜycie być dyrektorem Szkoły w Jej 
roku jubileuszowym, zwłaszcza, Ŝe jestem absolwentką szkoły podstawowej i liceum 
ogólnokształcącego.  

 Szkoła jest świadkiem historii pisanej przez Nas wszystkich: uczniów,  
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a takŜe  przyjaciół   
i rodziców. KaŜdy zostawił tu cząstkę swojego Ŝycia. W murach tejŜe na zawsze 
zostawiliśmy ślad po naszych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach, 
zostawiliśmy swój uśmiech i gniew, radość z sukcesu i smutek po poraŜce, 
zostawiliśmy cząstkę siebie. Dlatego Jubileusz 100–lecia i 65–lecia naszych szkół nie 
tylko  przywołuje  przepiękne wspomnienia minionych lat szkolnych, ale skłania takŜe 
ku refleksji nad mijającym czasem.  

Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów, nauczycieli, księŜy, 
pracowników administracji i obsługi, którzy przez wiele lat tworzyli historię i tradycję 
szkoły. Prowadzili nas do sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe wartości, 
wpływali na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek i wysoko postawili poprzeczkę 
nam, następnym pokoleniom nauczycieli. Składam serdeczne podziękowania 
emerytowanym dyrektorom naszych szkół: Panu Tadeuszowi Sagadynowi, Panu 
Marianowi Hawrylukowi, Panu Henrykowi Kulikowi, Panu Aleksandrowi Wojtasowi, 
Panu Józefowi Pociennikowi, Panu  Janowi Nowakowi, emerytowanym nauczycielom 
szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, pracownikom administracji  
i obsługi. Dziękuję wójtom:  Panu Wiesławowi Lachowskiemu, Panu Zdzisławowi 
Koszelowi, Panu Tadeuszowi Goździejewskiemu, panu Waldemarowi Greniukowi,  
za troskę o rozwój infrastruktury szkoły.  

Składam serdeczne podziękowania nauczycielom  i pracownikom pracującym 
teraz w szkole, za wszystko to, co powstało i powstaje – za wspólne działania dla 
dobra uczniów i społeczności lokalnej. Staramy się sprawić, aby kolejne pokolenia 
uczniów uwierzyły w swoje siły, nie bały się marzyć i sięgać gwiazd.  


