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Szanowni Państwo:
- byli oraz obecni Dyrektorzy,
- nauczyciele oraz pozostali pracownicy
Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Grunwaldu
w Pasłęku,
Drodzy absolwenci, uczniowie oraz przyjaciele Szkoły
Jestem zaszczycony mogąc wspólnie z Państwem świętować dostojny
Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku. Pasłęckie Liceum to dla
mieszkańców gminy Pasłęk miejsce wyjątkowe. Szkoła ta od 70 lat wprowadza
kolejne pokolenia Pasłęczan w dorosłe życie. Ukierunkowuje zawodowo i tworzy
więzi międzyludzkie na całe dalsze życie.
Liceum Ogólnokształcące w Pasłęku to kluczowe ogniwo systemu
oświatowego Miasta i Gminy Pasłęk. Dzięki zaangażowaniu kolejnych dyrektorów,
grona nauczycielskiego, rodziców i uczniów, Szkoła ta stale rozwija się i rozkwita z
pożytkiem dla lokalnej społeczności.
Działalność pasłęckiego liceum na stałe i chlubnie zapisała się na kartach
historii ziemi pasłęckiej. Szkoła ta była świadkiem i uczestnikiem zmian
ustrojowych, przemian społecznych, gospodarczych, administracyjnych reform, w
tym oświatowych, w których miała swój pozytywny udział.
Liceum Ogólnokształcące w Pasłęku, dzięki wspaniałej, profesjonalnej kadrze,
było i jest dla Pasłęka kuźnią kadr i talentów.
W ciągu 70 lat działalności mury tej szkoły opuściło wielu wybitnych ludzi,
którzy następnie pełnili lub nadal pełnią odpowiedzialne funkcje w różnych
obszarach życia społecznego, gospodarczego i politycznego na szczeblu lokalnym,
regionalnym, a nawet krajowym.
Wśród nich są osoby, które odegrały, bądź odgrywają ważne role w organach
władzy publicznej.
Mam tu na mysli, m.in.:
–
śp. Macieja Płażyńskiego – Marszałka Sejmu RP,
–
Pana Sławomira Sadowskiego – byłego Senatora RP, a obecnie
Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
–
Pana Macieja Romanowskiego – byłego Burmistrza Pasłęka, a obecnie
Starostę Elbląskiego,
–
Pana Jana Harhaja – obecnego Starostę Lidzbarskiego.

Wśród absolwentów pasłęckiego LO są również uznane autorytety naukowe
jak:
–
–

–
–

dr hab. Pan Józef Włodarski – profesor Uniwersytetu Gdańskiego i jego
były Rektor, obecnie dyrektor Instytutu Konfucjusza,
dr Andrzej Czerwiński – były pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej,
a obecnie wybitny i ceniony pracownik naukowy Instytutu Peptydowego w
Louisville w stanie Kentucky w USA,
prof. arch. Jan Bartłomiej Zwiejski – wykładowca na Uniwersytecie Laval
w Quebec w Kanadzie,
prof. dr hab. Józef Sienkiewicz – pracownik naukowy Wydziału Fizyki
Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Są także osoby z kręgu sztuki, jak Tadeusz Dąbrowski – poeta i eseista.
Wśród absolwentów są również przedstawiciele kościoła:
–
ks. Jan Paszulewicz – wieloletni proboszcz Parafii pw. św. Józefa w
Ruszkowie w gm. Działdowo,
–
ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler – Kierownik Katedry Prawa
Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
–
ks. dr Piotr Towarek – wykładowca muzyki kościelnej w Wyższym
Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej oraz kapelan i sekretarz
Biskupa Diecezji Elbląskiej,
–
dr hab. Ojciec Karmelita Jerzy Skawroń.
Z pasłęckiego Liceum wywodzi się wiele osób, którym Rada Miejska w
Pasłęku nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Pasłęk:
–
Pan Stanisław Paździor – nauczyciel LO,
–
Pan Edward Skalij – uczeń, nauczyciel i dyrektor LO,
–
Pan Jan Harhaj – uczeń LO,
–
Pan Sławomir Sadowski – uczeń LO,
–
Pan Józef Włodarski – uczeń LO.
Kadra pasłęckiego Liceum nigdy nie ograniczała swej działalności do spraw
szkolnych. Aktywnie uczestniczyła i uczestniczy w życiu społecznym Miasta i
Gminy Pasłęk pełniąc z pasłęckim samorządem odpowiedzialne funkcje:
–
Pan Stanisław Paździor - wieloletni nauczyciel LO w Pasłęku przez 5 kadencji
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasłęku w latach 19901998 i 2002-2014,
–
Pan Edward Skalij – były uczeń, nauczyciel i dyrektor pasłęckiego Liceum –
jest radnym Rady Miejskiej w Pasłęku nieprzerwanie od 1990 roku, a w
obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasłęku.
Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że historia Pasłęka to w bardzo
dużej mierze historia Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku. Głęboko wierzę, że pod
rządami obecnej Dyrektor Pani Elżbiety Wasiuk pasłęckie Liceum również zapisze
się złotymi zgłoskami w historii naszego miasta.

O ogromnym znaczeniu i roli pasłęckiego liceum w życiu wielu ludzi świadczy
liczba gości na dzisiejszej uroczystości 70-lecia szkoły, na którą przybyło tak wielu
absolwentów, czasem nawet z odległych stron Polski.
Byłym i obecnym dyrektorom, nauczycielom, pracownikom obsługi i
administracji Szkoły oraz zacnym absolwentom serdecznie gratuluję dostojnego
Jubileuszu 70-lecia działalności Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku i sukcesów
edukacyjnych na przestrzeni tych lat.
Dziękuję za czynny udział w życiu społecznym naszej gminy.
Absolwentom szkoły, którzy związali swoje życie z innymi regionami kraju lub
przebywają za granicą, składam serdeczne podziękowanie za godne reprezentowanie
w świecie naszej społeczności.
Życzę społeczności szkolnej LO w Pasłęku kolejnych tak wspaniałych
jubileuszy, a kadrze pedagogicznej wielu sukcesów w pracy edukacyjnej oraz
wytrwałości w codziennej, niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz
przygotowywania do życia kolejnych pokoleń pasłęczan.
BURMISTRZ PASŁĘKA
dr Wiesław Śniecikowski
Pasłęk, 10.06.2017 r.

