
PODZIĘKOWANIE 

Kapituła Stowarzyszenia Absolwentów Confraternitas Gostomianum serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania i optymalnego przeprowadzenia XI Zjazdu Absolwentów. 

Szczególne podziękowania kierujemy do społeczności I Liceum  Ogólnokształcącego Collegium 
Gostominum w Sandomierzu, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników administracji i 
obsługi oraz Uczniów. Bez Waszej pomocy i zaangażowania przygotowanie i zorganizowanie XI 
Zjazdu Absolwentów nie byłoby możliwe.  

Nie można pominąć sponsorów, którzy przyczynili się do uroczystej oprawy pochodu absolwentów 
ulicami Starówki (orkiestra górnicza i rycerze) oraz dofinansowali publikację okolicznościową. 
Wyrazy wdzięczności kierujemy do Grupy PBI w Sandomierzu i Wyższej Szkoły Humanistyczno-
Przyrodniczej w Sandomierzu. 

Składamy serdeczne podziękowanie ks. prał. dr. Jerzemu Dąbkowi Wikariuszowi Generalnemu 
Diecezji Sandomierskiej za przewodniczenie koncelebrowanej mszy św. i wygłoszenie homilii, 
ks. kan. dr. Jackowi Marchewce, proboszczowi parafii katedralnej, ks. prefektom i absolwentom za 
udział we mszy św. Jesteśmy wdzięczni siostrze dr Marioli Konopce za wspaniałą oprawę muzyczną 
mszy św. z udziałem kierowanego przez nią Chóru Katedralnego. Dziękujemy również członkom 
chóru. 

Dziękujemy wszystkim instytucjom, które przyczyniły się do sprawnej organizacji zjazdu: 

Panu Marcinowi Marcowi Burmistrzowi Sandomierza za pomoc w organizacji zjazdu. 

Panu Aleksandrowi Paszkowskiemu za prowadzenie rekrutacji poprzez stronę internetową, 
publikowanie list absolwentów, opracowanie identyfikatorów. 

Panu Januszowi Pońskiemu, właścicielowi firmy JAP za opracowanie propozycji i realizację 
materiałów pamiątkowych oraz druk publikacji okolicznościowej.  

Pani Agnieszce Duszy z firmy JAP za przygotowanie do druku publikacji, prace nad dyplomami 
matury, biletami na bal oraz zaproszeniami.  

Serdeczne podziękowania kierujemy do pani Agnieszki Krzesimowskiej za podarowanie 40 książek 
„Sandomierskie Soplicowo”, które zostały przekazane absolwentom otrzymującym dyplomy 
odnowionej matury. 

Panu Krzysztofowi Szymańskiemu, właścicielowi firmy Catering Kasia z Dwikóz za perfekcyjną 
organizację przyjęcia i obsługę gastronomiczną balu absolwentów. 

Panu Karolowi Buremu Kasztelanowi Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej za uświetnienie 
uroczystego pochodu uczestników udziałem wojów i dwórek z Kasztelanem i Karoliną na czele. 

Panu Januszowi Chablowi za wzięcie udziału Orkiestry Dętej z Tarnobrzegu w uroczystym 
pochodzie absolwentów. 

Pani Katarzynie Radziwiłko za nieodpłatne udostępnienie podestu dla zespołu muzycznego. 

Panu Pawłowi Wierzbickiemu, dyrektorowi MOSiR i panu Dariuszowi Ogrodnikowi kierownikowi 
Hali Sportowej za przygotowanie hali na bal absolwentów. 

Dziękujemy zaś przede wszystkim Wam Drodzy Absolwenci, że w ten piękny, październikowy 
weekend przyjechaliście do Sandomierza (lub przyszli spacerkiem) by wspólnie świętować 420-lecie 
Collegium Gostomianum. Mam nadzieję, że rola organizatorów nas nie przerosła i byliście 
zadowoleni z organizacji zjazdu i balu.  

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. 
                                                                          W imieniu 
                                               Kapituły Stowarzyszenia Confraternitas Gostomianu 
                                                                    Janusz Sobolewski 


