Szanowny Panie Ministrze
Szanowny Panie Dyrektorze
Szanowni Profesorowie
Szanowni Goście
Drogie KoleŜanki i Koledzy Absolwenci
Droga MłodzieŜy.
NiezaleŜnie od słów powitania skierowanych do nas wszystkich przez Pana Dyrektora
jako gospodarza tego miejsca, pragnę w imieniu własnym i zgromadzonych tu KoleŜanek
i Kolegów Absolwentów powitać serdecznie naszego szczególnego gościa jakim, jest Pan
Minister Stanisław Ciechanowski, Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Witam wszystkich naszych Profesorów, zarówno byłych jak i obecnie
pracujących na czele z Panem Dyrektorem Janem Nowakiem. To Wam Panie i Panowie
Profesorowie w dniu dzisiejszym z okazji Jubileuszu 60-lecia naszego Liceum naleŜą się
serdeczne słowa uznania i podziękowania za Wasz trud nauczania, wychowywania
i formowania nas na dojrzałych i światłych członków społeczeństwa, odpowiedzialnych
i poŜytecznych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Pragnę Wam przekazać Ŝyczenia
dobrego zdrowia, zadowolenia i pełnej satysfakcji z wykonywanego zawodu nauczyciela
i wychowawcy.
Pragnieniem nas absolwentów jest aby Szkoła dalej trwała i osiągała dobre rezultaty
w kształceniu nowych pokoleń młodzieŜy.
Jak napisała w ostatnim Tygodniku Zamojskim Pani Redaktor Jadwiga Hereta, naszej
Szkole stuknęła sześćdziesiątka, więc nie sposób było zapomnieć o tym Jubileuszu i nie
zorganizować kolejnego juŜ Zjazdu Absolwentów.
Zjazdy Absolwentów są więc okazją aby po wielu latach od ukończenia szkoły spotkać
swoich Nauczycieli i Wychowawców i pochwalić się osiągnięciami z dorosłego juŜ Ŝycia, no
i oczywiście odwiedzić sale lekcyjne i spotkać się ze szkolnymi KoleŜankami i Kolegami. Dla
uczestniczących po raz pierwszy Zjazdy są okazją odnowienia koleŜeńskich kontaktów
przerwanych w okresie zakładania gniazd rodzinnych i dorabiania się.
Dla zdecydowanej większości naszych absolwentów ten jubileusz jakby nie istnieje
i wydaje się Ŝe jakby o Szkole zapomnieli. Ci, którzy obecni są na dzisiejszej uroczystości
przyjechali z całej Polski i chciałbym Was jeszcze raz serdecznie powitać i Ŝyczyć miłych
i niezapomnianych wraŜeń z tego spotkania.
Ośmielam się nazwać Was dojrzałym orłami, którzy po latach przybyły odwiedzić swoje
rodzinne gniazdo z lat dojrzewania do dorosłości.
Gratuluję Koledze Dariuszowi Pawłosiowi odznaczenia Medalem „Pro Memoria”.
Dziękuję bardzo Panu Ministrowi Ciechanowskiemu za przybycie do Grabowca na naszą
uroczystość jubileuszową. Korzystając z obecności Pana Ministra pragnę przekazać Panu
moje podziękowanie od Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” w Chełmie, któremu prezesuję
za znaczące wsparcie finansowe przez kierowany przez Pana Urząd ds. kombatantów i Osób
Represjonowanych budowy w Chełmie „Pomnika ku czci Polaków – ofiar ludobójstwa
ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach II wojny
światowej”. Pośród nas na tej sali znajdują się równieŜ nasi Absolwenci, którzy są
fundatorami tego pomnika, za co serdecznie Wam dziękuję. Odsłonięcie tego pomnika
odbędzie się 17 września br. i na uroczystość tą zapraszam juŜ dziś Pana Ministra
i wszystkich fundatorów i osoby interesujące się historią Kresów Wschodnich.
Aby nasza dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć i mieć uroczystą oprawę, potrzeba było
zaangaŜowania i działań pewnych osób, którym pragnę podziękować.
Dziękuję jeszcze raz naszym księŜom absolwentom za odprawioną Mszę Świętą w intencji
zmarłych naszych profesorów i absolwentów.
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Dziękuję grabowieckiej orkiestrze dętej za uświetnienie swoim udziałem naszej
uroczystości zarówno w kościele jak i tej uroczystości.
Dziękuję Pani ElŜbiecie Widyma - Dyrektorowi Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza za
udostępnienie nam pomieszczeń stołówki i tej hali sportowej.
Dziękuję wszystkim Nauczycielom i młodzieŜy Liceum za wykonaną pracę niezbędną
do przygotowania Szkoły do odbycia dzisiejszej uroczystości.
Dziękuję bardzo Członkom Komitetu Organizacyjnego, którzy wspierali mnie
w organizacji tego zjazdu, a szczególnie Tadziowi Halickiemu - sekretarzowi Stowarzyszenia
Absolwentów.
Dziękuję bardzo wszystkim naszym gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość
jubileuszową i skierowane do nas miłe słowa.
Wszystkim Państwu Ŝyczę miłych wraŜeń i wspomnień z udziału w naszej dzisiejszej
uroczystości jubileuszowej. Absolwentom i osobom towarzyszącym Ŝyczę udanej zabawy
wieczornej i miłych spotkań w gronie koleŜeńskim.
Dziękuję za uwagę.
Grabowiec – 25.06.2011 r.
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