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Najstarsza szkoła zawodowa w Elblągu, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, obchodziła dziś
uroczyście jubileusz 75-lecia. Przy okazji Branżowej Szkole I stopnia wchodzącej w skład ZSZ
nr 1 nadano oficjalne imię SYBIRAKÓW i przekazano sztandar. W uroczystości wzięli udział
Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz Antoni Czyżyk przewodniczący Rady Miejskiej.
75-lecie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu - zobacz galerię
Zanim rozpoczęły się oficjalne uroczystości, przed szkołą złożone zostały znicze pod tablicą
upamiętniającą pułkownika Mieczysława Jankowskiego zamordowanego w 1940 roku w
Charkowie przez NKWD, odmówiono też modlitwę w intencji ofiar Sybiru.
Chwilę później rozpoczęła się główna część uroczystości w sali sportowej Szkoły. Zwracając się
do zebranych prezydent Witold Wróblewski mówił – 75 lat to szmat czasu, piękny jubileusz,
proszę przyjąć serdeczne gratulacje dla kadry, uczniów i absolwentów szkoły. Dziś ważny
dzień, bo szkoła otrzymuje imię Sybiraków. To grupa, która szczególnie została dotknięta przez
totalitaryzm II wojny światowej poprzez represje i wywózki. Ten wybór patrona jest godny
szacunku, za ten wybór dziękuję – mówił prezydent – Mam nadzieję, że obrani dziś patroni
będą zobowiązaniem, by godnie reprezentować szkołę – dodał prezydent
Antoni Czyżyk przewodniczący Rady Miasta mówił natomiast – Wybór patrona w tym wypadku
jest także upamiętnieniem naszej bolesnej historii. Pokazujemy Sybiraków jako ludzi twardych,
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niezłomnych. Niech z tego przesłania skorzystają uczniowie szkoły. Samym Sybirakom życzę
dużo zdrowia, uczniom dobrych wyników w nauce, a nauczycielom satysfakcji z misji nauczania
Z okazji jubileuszu prezydent Elbląga uhonorował specjalną nagrodą dyrektorkę placówki Panią
Beatę Tuzimek. Na ręce jednego z uczniów prezydent przekazał również Szkole
okolicznościowy czek na 3 tys. zł
W dalszym ciągu uroczystości zaprezentowany został film ukazujący historię szkoły, nagrodzeni
zostali też nauczyciele i pracownicy oświaty, którzy szkole oddali swój trud. Głos zabrał również
Prezes Związku Sybiraków Kordian Borejko – Jako Sybiracy jesteśmy już ostatnim pokoleniem
zesłańców, którzy poznali i pamiętają piekło zesłania. Ocalenie zawdzięczamy swoim
bohaterskim matkom, ich nadludzkim mocom. A dziś jesteśmy szczęśliwi, że doczekaliśmy
wolnej Polski. Pragnę podziękować Szkole, władzom miasta za przyjęcie za patrona Sybiraków.
Nazwa ta będzie łączyć kolejne pokolenia. Chwała Ofiarom Syberyjskiej Katorgi – zakończył
prezes Sybiraków.
Akt nadania imienia szkole odczytał prezydent Wróblewski, po czym zebrani odśpiewali oficjalny
Hymn Sybiraków. Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru szkole i
złożenie ślubowania na nowo otrzymany sztandar. Na zakończenie zebrani obejrzeli scenkę z
życia Sybiraków przygotowaną przez młodzież szkoły wspólnie z nauczycielem i pasjonatem
historii Piotrem Imioczyłkiem.
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