Zaduszki Poetyckie –
scenariusz imprezy w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Grabowcu - 24.11. 2016
1.”Poloneza czas zacząć” fragment filmu „Pan Tadeusz”
Teresa Goździejewska: Witam wszystkich obecnych! Dzisiejsze Zaduszki nieprzypadkowo
rozpoczęliśmy polonezem z filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”. Ten zmarły w październiku
wielki Reżyser – to znakomity nauczyciel historii wielu pokoleń Polaków. Zdobywca Złotej
Palmy i Oscara za całokształt twórczości, twórca Polskiej Szkoły Filmowej, wybitny Reżyser
i Nauczyciel naszej tożsamości narodowej.
Skoro o nauczycielu mowa - to chcę podkreślić, że tegoroczne Zaduszki Poetyckie
poświęcamy właśnie Pedagogom, którzy w mijającym stuleciu wychowywali kolejne pokolenia
młodych Polaków, pracując w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu.
Życie człowieka jest ciągłą gonitwą za czymś nieuchwytnym, nieokreślonym
i najgorsze jest to, że kiedy zdaje nam się, że wreszcie dobiegamy do celu, ktoś przecina nić
naszego życia i pora odejść. Przygotowana przez nas krótka inscenizacja pomoże nam wyłączyć
się na pewien czas z nieustannego biegu i wprowadzić w nastrój zamyślenia, zadumy, refleksji
nad sensem istnienia oraz pobytu na ziemi. Bo jak mawiała poetka Wisława Szymborska:
Paulina Czerwińska:
Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.
Choćbyśmy uczniami byli
najlepszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.
Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.
Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.
Dziś, kiedy jesteśmy razem,
odwróciłam twarz ku ścianie.

Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?
Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś - a więc musisz minąć.
Miniesz - a więc to jest piękne.
Uśmiechnięci, w pół objęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.
Zespół wokalno-instrumentalny – piosenka z repertuaru Boba Dylana „Odpowie ci wiatr”
Karolina Kaczmara: Chociaż ciągle jesteśmy w drodze naszego życia, to w naszej pamięci na
długo pozostaną nauczyciele, którzy odeszli od nas w mijającym roku - Roku Jubileuszu szkoły.
Są to:
Pani Maria Pieczykolan – nazywana przez uczniów „kochaną Panią profesor”. To absolwentka
Studium Nauczycielskiego w Lublinie. Od 1 września 1961 roku na stale związana
z Grabowcem, gdyż rozpoczęła pracę jako nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole
Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym. W 1984 roku została zastępcą Dyrektora Zbiorczej
Szkoły Gminnej. W latach 1988-1992 pełniła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej.
Maria Pieczykolan była bardzo aktywną działaczką społeczną. Swoją przygodę z harcerstwem
rozpoczęła w 1962 roku, natomiast w 1968 awansowała na kierownika, a w 1973 roku powołana
została na Gminnego Komendanta Związku Harcerstwa Polskiego.
Wielokrotnie nagradzana za swoją pracę dydaktyczną jak i działalność społeczną m.in.:
Nagrodą Dyrektora szkoły, Nagrodami Inspektora Oświaty i Wychowania oraz Nagrodą Kuratora
Oświaty.
W 1993 roku pani Maria Pieczykolan przeszła na emeryturę. W pamięci uczniów,
koleżanek i kolegów zapisała się jako osoba pogodna, serdeczna, zaangażowana w życie
społeczne. Wielokrotnie pokazywała uczniom piękno polskiego krajobrazu, pełniąc funkcję
opiekuna i przewodnika podczas rajdów, wycieczek i obozów harcerskich. Była osobą niezwykle
ciepłą, opiekuńczą, wrażliwą na ludzką krzywdę. Tak właśnie zapisała się w naszej pamięci.
Angelika Sowa: Pan Aleksander Wojtas – to
długoletni nauczyciel w Liceum
Ogólnokształcącym im. 8. Bydgoskiego Pułku Piechoty w Grabowcu pracujący od 1964 do 1992
roku. Był absolwentem historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dwukrotnie
pełnił funkcję dyrektora liceum w latach: 1964-1969 i 1975-1987. Uczył historii, propedeutyki
filozofii, geografii, wiedzy o Polsce oraz propedeutyki nauki o społeczeństwie. W pamięci
uczniów i współpracowników zapisał się jako człowiek niezwykle wyrozumiały, cierpliwy
i opanowany.

Karolina Kaczmara: Pani Irena Mazurkiewicz – żyła w latach 1938-2016; pracowała
w Szkole Podstawowej w Grabowcu w latach 1965-1979 jako nauczycielka nauczania
początkowego, zajęć technicznych i biblioteki szkolnej. W pamięci naszej pozostanie jako osoba
życzliwa, pracowita, koleżeńska i sumienna.
Zespół wokalno-instrumentalny – Piosenka z repertuaru Ireny Jarockiej „Połoniny
niebieskie”
Teresa Goździejewska: Na naszą pamięć zasługują nauczyciele, nasze Koleżanki i nasi
Koledzy, z którymi dane nam było współpracować, z którymi również przyjaźniliśmy się.
Są wśród nich:
Ks. Tomasz Bomba żył w latach: 1957-2015; wikariusz Parafii św. Mikołaja w Grabowcu,
redaktor Tygodnika „Niedziela”, wicedyrektor Katolickiego Radia Zamość; pracował w Szkole
Podstawowej w Grabowcu w latach: 1996-2002; to niezwykle oczytany kapłan, znakomity
mówca, głoszący mądre i przemyślane homilie.
Helena Ciszewska - 1948-2005; pracowała w Szkole Podstawowej w Grabowcu w latach:
1970-1995; była nauczycielką przyrody i geografii.
Henryka Halicka - 1948-1996; wieloletnia dyrektor przedszkola; pracowała w Szkole
Podstawowej w Grabowcu od 1991 do 1996. Kochała dzieci z wzajemnością oraz śpiewała
w chórze „Kantata’.
Irena Hołosyniuk - 1933-2006; pracowała w Szkole Podstawowej w Grabowcu w latach: 19521990 jako nauczycielka zajęć technicznych oraz pełniła funkcję kierownika świetlicy.
Ks. Waldemar Joniec - 1958-2014; to wrażliwy poeta i wikariusz Parafii św. Mikołaja
w Grabowcu oraz pełniący obowiązki proboszcza; pracował w Szkole Podstawowej w latach:
1992-1995.
Krzysztof Kruk - 1960-2014; pracował w Szkole Podstawowej w Grabowcu w latach: 19871993; był nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie.
Agata Kudyba - 1966-2009; zatrudniona była w Szkole Podstawowej w Grabowcu w latach:
1992-2009 jako nauczycielka nauczania początkowego i kształcenia zintegrowanego.
Ks. Franciszek Nucia - 1942-2007; Od 1974 do 1988 był wikarym i administratorem,
a następnie do 1995 proboszczem w Parafii św. Mikołaja w Grabowcu. Pracował jako katecheta
w Liceum Ogólnokształcącym. Grał na gitarze i pięknie śpiewał, czym zjednał sobie sympatię
zarówno uczniów jak i parafian. W 2003 roku został diecezjalnym egzorcystą. Odznaczony
godnościami: kanonika honorowego Kapituły Zamojskiej, kanonika gremialnego Kapituły
Konkatedralnej w Lubaczowie oraz honorowego Kapelana papieskiego.
Bożena Orzechowska - 1949-1995; pracowała w Szkole Podstawowej w Grabowcu w latach:
1982-1995 w charakterze nauczyciela- bibliotekarza.
Domicela Sagadyn - 1935-2015; zatrudniona w Szkole Podstawowej w Grabowcu od 1954 do
1992; nauczycielka języka polskiego; chórzystka chóru „Kantata”. W pamięci uczniów zapisała
się jako uosobienie pracowitości i poczucia obowiązku, a także dobroci, skromności, ciepła,
wyrozumiałości, cierpliwości i empatii.

Zespół wokalno-instrumentalny – Piosenka z repertuaru Erica Claptona „Łzy w niebie”
Angelika Sowa: Na naszą pamięć zasługują również niewymienieni wcześniej Pedagodzy
grabowieckich placówek oświatowych:
Aniela Bałanda
Michał Brzeziński
Stanisława Banaszkiewicz
Władysława Boczkowska
Helena Ficińska
Wincenty Foryt
Irena Foryt
Alina Górnik
Wiesława Kapica
Wladysława Korkosz
Henryk Lis
Wojciech Mazurkiewicz
Czesław Michałowski
Kazimierz Mołczan
Tadeusz Potkański
Mieczysław Prokop
Zygmunt Raczyński
Stanislaw Rybicki
Jan Sieniatyński
Zdzisław Swatko
Janina Trybalska
Piotr Zawalski.
Teresa Goździejewska: Warto przywołać jeszcze pamięć o ludziach, dla których heroiczna
walka, honor, miłość do Ojczyzny stała się codziennością i zaowocowała cichymi bohaterami
naszej grabowieckiej szkoły.
To w tej szkole pracowali nauczyciele, którzy narażając się, oddawali życie za wolną
Ojczyznę. To w tej szkole kształcono uczniów, którzy ginęli z rąk okupanta.
Czas jubileuszu szkoły to okazja do zadumy nad ich losem, ukazania ich bohaterskiej
postawy wobec Ojczyzny oraz roli, jaką odegrali w tych niezwykle trudnych czasach.
O nich wspominamy w publikacji „Przeszłość jest nauką dla przyszłości” wydanej z okazji
100-lecia Szkoły Podstawowej w Grabowcu.
Magda Steć: Na trwale w pamięci społeczności szkolnej zapisała się osoba nauczyciela
i kierownika szkoły - Stanisława Derkacza. Ten szlachetny Polak w 1932 podjął pracę w Szkole
Powszechnej w Grabowcu i uczył przedmiotów ścisłych. Grał na skrzypcach, prowadził chór

szkolny, należał do wielu organizacji, jednak najbardziej angażował się w pracy harcerskiej,
opiekując się drużyną męską. Kochał pracę z dziećmi i młodzieżą. Miłość do Ojczyzny skłoniła
go do działalności konspiracyjnej. 5 czerwca 1941 Stanisław Derkacz wraz z innymi
mieszkańcami Grabowca został aresztowany przez Niemców i osadzony na Zamku Lubelskim,
a następnie przetransportowany do obozu KL Auschwitz w Oświęcimiu, gdzie zginął.
Magda Swat: Kolejny bohater to Franciszek Krakiewicz. Postać, o której przez lata nie można
było ani mówić, ani pisać. To nauczyciel, który nie znalazł się na kartach Kroniki szkoły. W
latach 1929-1931 pracował w Szkole Powszechnej w Grabowcu. Będąc porucznikiem rezerwy
brał udział w kampanii wrześniowej, a następnie działał w konspiracji niepodległościowej. Jako
partyzant posługiwał się pseudonimem - Góral. Zginął 28 maja 1943 roku podczas walki.
W 1944 roku pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy.
Zespół wokalno-instrumentalny – Piosenka z repertuaru Jacka Kaczmarskiego „Ballada o
wschodzie
słońca”
Aleksandra Walkowska: Wielką odwagą w trudnych czasach okupacji odznaczył się Rudolf
Probst nauczyciel biologii, a od 1954 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu.
Z uwagi na znajomość języka niemieckiego został zobowiązany do podpisania Volkslisty.
Dowództwo Armii Krajowej wyznaczyło go na agenta w siedzibie sanockiego gestapo jako
„wtyczki”. Dzięki jego odwadze uratowano życie wielu osób związanych z działalnością
konspiracyjną. Po wojnie mieszkał w Lublinie, gdzie po maturze ukończył studia na Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Był stale kontrolowany przez Urząd Bezpieczeństwa. W 1951
roku podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu, uczył biologii do 1955 roku, przez
rok pełniąc funkcję dyrektora. Następnie wyjechał do Radzynia Podlaskiego, tam zmarł 13 lutego
2015 roku.
Teresa Goździejewska: Sens naszego istnienia, to wypełnić dobrze swój czas na wielkiej scenie
życia. Starać się mieć wpływ na bieg wydarzeń. Poeci pozostawiają po sobie tomy wierszy,
prezydenci bogate państwa, matki pozostawiają dzieci wychowane na przyzwoitych ludzi. Każdy
z nas niech stara się ocalić po sobie trwanie w ludzkiej pamięci, bo pamięć jest wyrazem
miłości.
Zespół wokalno-instrumentalny - Piosenka z repertuaru Boba Dylana – tegorocznego
Noblisty – „Knocking on Heaven's Door”
Scenariusz opracowała Teresa Goździejewska
Oprawa muzyczna- Karol Chilewicz
Multimedia – Iwona Karczmarz
Scenografia – Katarzyna Sawicka

