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Ekscelencjo, KsięŜe Biskupie 
Czcigodni księŜa  
Dostojni goście  
Szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystości. 
 
W krótkich słowach pragnę podziękować wszystkim instytucjom i osobom, 
które przyczyniły się aby ta podniosła uroczystość mogła się odbyć w dniu 
dzisiejszym i tu w tym miejscu. 
 
Dziękuję bardzo Jego Ekscelencji księdzu Biskupowi Arturowi Mizińskiemu za 
przewodniczenie liturgii św. i wygłoszoną homilię, 
 
Dziękuję księdzu prałatowi Tadeuszowi Kądziołce proboszczowi Parafii 
Mariackiej za wszelką pomoc organizacyjną, techniczną i osobową ze strony 
parafii aby ta uroczystość mogła się odbyć, 
Dziękuję za tacę ofiarowaną dla Stowarzyszenia z przeznaczeniem na 
sfinansowanie kosztów budowy pomnika. 
 
Na ręce czcigodnego Księdza infułata Kazimierza Bownika składam 
podziękowania dla wszystkich księŜy uczestniczących w uroczystej 
koncelebrze, 
 
Dziękuję Panu organiście za oprawę muzyczną  mszy świętej. 
Na ręce Pani Dyrygent Danuty Bałki-Kozłwskiej przekazuję podziękowanie dla 
Chóru Hejnał  za uświetnienie swoim występem  
sprawowanej liturgii świętej. 
 
Na ręce Pana pułkownika Damiana Matysiaka pragnę przekazać podziękowanie 
dla Pana ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego  
Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych za 
wsparcie finansowe tej uroczystości  a panu pułkownikowi za obecność wśród 
nas, 
 
Na ręce Pana  Józefa Górnego Wiceprezydenta Miasta Chełm składam 
serdeczne podziękowanie za róŜnorodną pomoc techniczną, organizacyjną  
i osobową, wyświadczoną bezinteresownie przez podległe Miastu komórki 
organizacyjne, instytucje i zakłady w przygotowaniu tego miejsca do godnego 
przebiegu tej podniosłej,  
uroczystości. Dziękuję za ostatnią inwestycję przy pomniku to jest za wykonane 
przyłącze energetyczne i nocne oświetlenie pomnika. 
Powstanie  tego pomnika  i uroczystości jakie odbyły się w ostatnich latach  
w tym miejscu jest właśnie wielką zasługą Pana Wiceprezydenta Józefa 
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Górnego i za to Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja” wyraŜa dla Pana ogromne 
słowa uznania i podziękowania. 
 
Dziękuję bardzo funkcjonariuszom policji państwowej, straŜy miejskiej, straŜy 
poŜarnej i pracownikom słuŜby medycznej  za zabezpieczenie porządku  
i bezpieczeństwa uczestnikom dzisiejszej uroczystości. 
 
Na ręce Pana Zygmunta Roguskiego Prezesa Zarządu MPGK składam 
podziękowanie za stałą opiekę  zielenią, nasadzeniami i porządkiem przy 
pomniku  przez podległych pracowników. 
 
Dziękuję kompani honorowej WP wystawioną przez Garnizon Chełmski  
i kompani honorowej StraŜy Granicznej wystawionej przez NOSG im. 27 WDP 
AK w Chełmie za uświetnienie swoją obecnością tej patriotycznej uroczystości. 
 
Dziękuję orkiestrze wojskowej z Lublina, która po raz juŜ trzeci uświetniała 
naszą uroczystość w tym miejscu. 
 
Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym za uczestnictwo w uroczystości  
i oddanie honorów ofiarom Rzezi Wołyńskiej. 
  
Dziękuję bardzo wszystkim osobom dobrej woli, którzy przez cały rok 
składają kwiaty i palą zniczy zarówno przy tym pomniku jak i przy KrzyŜu 
Wołyńskim stojącym na cmentarzu komunalnym przy ul. Mościckiego. Miasto 
Chełm jako nie liczne w Polce, posiada dwa pomniki poświęcone Rzezi 
Wołyńskiej. Po uroczystości Stowarzyszenie Pamięć i Nadzieja złoŜy równieŜ 
wieniec pamięci pod KrzyŜem na cmentarzu. 
 
Dziękuję bardzo wszystkim naszym dostojnym gościom, którzy swoją 
obecnością uświetnili i nadali powagi tej uroczystości. 
 
Dziękuję bardzo wszystkim Państwu uczestniczącym w tej podniosłej 
uroczystości. Dziękuję za uwagę. 
 
Stanisław Senkowski – Prezes Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” 
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