Jubileusz 75-lecia kształcenia zawodowego
oraz 55-lecia Technikum Geodezyjnego w Żelechowie.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego
w Żelechowie w dniu 4 czerwca 2016 obchodził szczególne święto - jubileusz 75-lecia
kształcenia zawodowego oraz 55-lecia istnienia Technikum Geodezyjnego w Żelechowie.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w miejscowych kościele dekanalnym
współcelebrowana przez księży – absolwentów Technikum Geodezyjnego m.in. ks. Tadeusz
Firysiuka oraz ks. Jacka Wojdę oraz absolwentów Liceum Zawodowego: ks. Czesława
Jakubca i ks. Sławomira Żaczka, a także absolwenta Liceum Profilowanego - ks. Łukasza
Iwańca, w której uczestniczyli przybyli na zjazd absolwenci i zaproszeni goście.
Część oficjalna jubileuszu miała miejsce w hali sportowej żelechowskiego gimnazjum.
Inaugurację uroczystości uświetnił polonez w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Żelechowie przygotowany przez państwa Edytę i Tomasza
Odziemczyków. Trzydzieści osiem par sunęło przez salę dostojnym krokiem, przywołując w
myślach absolwentów być może ich własne bale studniówkowe, bądź maturalne. Wymyślne
układy choreograficzne i wyszukane figury taneczne wręcz oczarowały publiczność.
Obchody jubileuszowe rozpoczął dyrektor szkoły mgr Grzegorz Szymczak serdecznie
i gorąco witając absolwentów, przybywających po wielu latach do ich Alma Mater.
Przedstawił też skład komitetu organizacyjnego obchodów:
Pozwólcie Państwo, że wymienię osoby najbardziej zaangażowane w przygotowania:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – pan Andrzej Zaręba i zastępca pan Szczepan
Majewski.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – pan Andrzej Zaręba imiennie powitał
najważniejszych gości oraz sponsorów Jubileuszu. Wśród nich znaleźli się m.in.: Patron
Honorowy Jubileuszu – Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski, Stanisława
Prządka - Posłanka na Sejm RP IV, V, VI i VII kadencji , Janina Ewa Orzełowska –
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Aneta Konieczna - Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Krzysztof Mączewski - Geodeta Województwa
Mazowieckiego, Szczepan Majewski - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych oraz
Ochrony Informacji Niejawnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (absolwent TG
1969), Janusz Walo - Prorektor Politechniki Warszawskiej (absolwent TG), Piotr Osmólski
- Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego, ks. prałat Stanisław Zajko – Proboszcz
Parafii Żelechów, Mirosława Miszkurka - Burmistrz Żelechowa.
Powitanie gości kontynuował Dyrektor Szkoły mgr Grzegorz Szymczak, który
dziękował za uświetnienie swoją obecnością następującym osobom: wiceprzewodniczącym
Rady Powiatu Garwolińskiego -Marcinowi Kobusowi, Dariuszowi Owczarczykowi,
Sekretarza Pow. Garwolińskiego Jerzemu Piesio, Skarbnikowi Powiatu Garwolińskiego
Józefowi Zającowi, przedstawicielom Związków Zawodowych - Marioli Dziubak, Halinie
Poszytek oraz Tadeuszowi Zajmie, Jerzemu Duchnie – Dyrektorowi Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Garwolinie, Burmistrzom i Wójtom Miast i
Gmin - Tadeuszowi Mikulskiemu, Władysławowi Mice, Stanisławowi Kostyrze, Dariuszowi
Jaszczukowi, Zenonowi Stefanowskiego, przedstawicielom Rady Rodziców Szkoły na czele
z Przewodniczącym Grzegorzem Frankowskim, wszystkim emerytowanym nauczycielom,
wychowawcom oraz pracownikom szkoły, wszystkim obecnie pracującym nauczycielom,
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wychowawcom i pracownikom administracji i obsługi oraz przybyłym przedstawicielom
mediów.
Dyrektor w swoim przemówieniu skupił się na najważniejszych gościach zjazdu –
absolwentach szkoły, którzy przybyli w liczbie 370. Na postawione przez siebie pytanie: Co
Państwa tu przywiodło? – dyrektor odpowiedział - Tęsknota za młodością, za
niezapomnianymi latami szkolnymi, za czasem beztroski, pierwszych miłości, pierwszych
sukcesów i pierwszych poważnych planów na przyszłość. Za latami, kiedy kwintesencją życia
towarzyskiego były wieczorki i zabawy szkolne, przy muzyce szkolnego zespołu „Paralaksa”
- pierwszej grupy big-beatowej w powiecie garwolińskim i jednej z nielicznych w dawnym
województwie warszawskim. Grupa w trakcie trwania obchodów Jubileuszu reaktywowała się
po latach, dając krótki recital, co zostało owacyjnie przyjęte przez zgromadzonych
i nagrodzone gromkimi brawami. Swoje wystąpienie Dyrektor Szkoły mgr Grzegorz
Szymczak zakończył słowami: Jesteście Państwo uczestnikami i świadkami historii naszej
szkoły. To niezwykle dla nas miłe, że skorzystaliście z zaproszenia i przybyliście dzisiaj tutaj.
Czujcie się, jak u siebie, wszak jesteście u siebie. Może już nie te mury, nie te budynki, nie ten
klimat, nie ten czas. Ale od czego mamy naszą pamięć. Od czego, specjalnie zamówiono dla
Państwa wehikuł czasu. Proszę wsiadać i ruszamy w podróż w przeszłość. Życzę bogatych
przeżyć i miłych, niezapomnianych wrażeń z tego dnia. Wszystkiego najlepszego!
Marek Chciałowski - Starosta Powiatu Garwolińskiego podszedł do mikrofonu ze
srebrnym dzwonkiem w ręku, który następnie podarował Dyrektorowi Szkoły. W swoim
przemówieniu podkreślał rangę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty
Zakrzewskiego oraz Technikum Geodezyjnego w historii powiatu garwolińskiego. Wiele lat
nieprzerwanych sukcesów edukacyjnych sprawiło, że szkoła dla Rady Powiatu stała się
przysłowiowym oczkiem w głowie.
Sukcesy szkoły na szczeblu powiatu, województwa i kraju uwypuklali kolejni mówcy:
Piotr Osmólski – Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego, Stanisława Prządka – Poseł
na Sejm RP, Janina Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, ks. Prałat
Stanisław Zajko – Proboszcz Parafii Żelechów, Mirosława Miszkurka – Burmistrz
Żelechowa.
Entuzjastycznie przez zgromadzonych zostało przyjęte bardzo osobiste przemówienie
dr hab. inż. Janusza Walo, prorektora Wydziału Geodezji Politechniki Warszawskiej,
absolwenta Technikum Geodezyjnego z 1986 roku. We wzruszający sposób wspomniał
swoich nauczycieli sprzed lat oraz podkreślił wyjątkową atmosferę panującą w szkole i jej
wysoki, ciągle podtrzymywany poziom kształcenia. By potwierdzić prawdziwość słów
uznania kierowanych pod adresem szkoły, przywołał liczbę pracowników naukowych
Politechniki Warszawskiej, wywodzących się z żelechowskiego Technikum Geodezyjnego.
Na dziewięćdziesięciu wykładowców aż siedmiu to absolwenci Zakrzewskiego. Najmłodszy
z nich i pewnie najzdolniejszy, jak dodał Prorektor, to dr Dominik Próchniewicz, bo
legitymuje się nie tylko tytułem naukowym, ale również zwycięstwem w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.
Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego w imieniu
Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika wręczyła dyrektorowi szkoły
panu Grzegorzowi Szymczakowi - medal „Pro Masovia” za zasługi dla województwa
Technikum Geodezyjnemu w Żelechowie. Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał
dyplomy uznania długoletnim zasłużonym nauczycielom i pracownikom szkoły: Grzegorzowi
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Szymczakowi, Michałowi Kostyrze, Małgorzacie Mosior, Krzysztofowi Zatyce, Władysławie
Bakierze, Elżbiecie Zatyce, Elżbiecie Guli, Szczepanowi Cicheckiemu, Wandzie Drechny,
Edwardowi Drechny, Zygmuntowi Lachterze, Barbarze Porowskiej, Romanowi
Porowskiemu, Annie Ignatowskiej, Maciejowi Ignatowskiemu, Jerzemu Łubiance, Anicie
Śpiewankiewicz, Irenie Szaciłło-Kosowskiej, Adamowi Kobielusowi, Józefowi Kośmidrowi,
Jadwidze Kulikowskiej, Zofii Loręs, Kazimierzowi Łukaszukowi, Krystynie Majek,
Aleksandrowi Misztalowi, Arkadiuszowi Osińskiemu, Joannie Pasztelan, Wiesławowi
Skwarczyńskiemu, Stanisławie Sobiech, Eugeniuszowi Szymczakowi, Halinie Talarek.
Z okazji jubileuszu ustanowiono też tytuł „Zasłużony dla Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie”. Kapituła
Tytułu postanowiła uhonorować osoby zasłużone dla szkoły: Marka Chciałowskiego Starostę Powiatu Garwolińskiego, Grzegorza Woźniaka – Posła na Sejm RP, Stefana Gorę –
byłego Starostę Powiatu Garwolinskiego, Mirosławę Miszkurkę - Burmistrza Żelechowa,
ks. Tadeusza Firysiuka – absolwenta szkoły i fundatora sztandaru, Andrzeja Zarębę i
Szczepana Majewskiego – organizatorów Zjazdów Absolwentów w latach 2001, 2011, 2016.
Tytułem Zasłużony dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty
Zakrzewskiego w Żelechowie” uhonorowani zostali także długoletni dyrektorowie,
emerytowani i czynni zawodowo nauczyciele i pracownicy szkoły: Elżbieta Zatyka, Adam
Kobielus, Józef Kośmider, Zofia Loręs, Kazimierz Łukaszuk, Aleksander Misztal, Arkadiusz
Osiński, Wiesław Skwarczyński, Stanisława Sobiech, Eugeniusz Szymczak, Stanisława
Makowska, Teresa Rodak, Grażyna Sameryt, Iwona Basak, Krzysztof Cegiełka, Maria
Głębicka, Elżbieta Gula, Bogumiła Lewuszewska, Krzysztof Zatyka, Ewa Ziółek, Bogusława
Beczek, Halina Bogusz, Jolanta Chudek, Ewa Galińska, Małgorzata Gryczka, Teresa
Kapczyńska, Małgorzata Kruk, Ewa Lesisz, Marianna Marciszek.
Szczególnym momentem uroczystości było odczytanie listów i życzeń, które
otrzymała szkoła z okazji Jubileuszu. Wśród nich najbardziej osobisty był odręcznie napisany
list pani Marii Buksińskiej – Mróz, córki założyciela Technikum Geodezyjnego w
Żelechowie - Mariana Buksińskiego.
Po części oficjalnej zakończonej wyprowadzeniem Sztandaru Szkoły rozpoczął się
ponad godzinny koncert życzeń dedykowany absolwentom, gościom, nauczycielom,
pracownikom szkoły i wszystkim jej sympatykom przybyłym na uroczystość. Wykonawcami
piosenek były utalentowane muzycznie i aktorsko uczennice szkoły, które zyskały swoimi
występami szczerą sympatię publiczności. Wszystkim wykonaniom towarzyszył szkolny
zespół muzyczny przygotowany przez Wojciecha Mosiora. Szczególny aplauz zyskał występ
Paralaksy, szkolnego zespołu muzycznego z początku istnienia Technikum Geodezyjnego.
Owacje zebrał duet Katarzyna Dębińska i Grzegorz Głębicki za wykonanie piosenki Ci Sara,
bez której nie mógł odbyć się żaden telewizyjny koncert życzeń w latach osiemdziesiątych.
W trakcie części artystycznej na scenie pojawili się kolejni, młodsi absolwenci ZSP
Żelechów: Łukasz Błażejczyk, który uczcił nauczycieli, pochodzących do zawodu ze
społecznikowską pasją, utworem zespołu Kombi Pokolenie i Tomasz Nurzyński, który
przywołał, jakże ważną i aktualną dla uczestników zjazdu piosenkę Jacka Kaczmarskiego
Nasza klasa.
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Wspaniałym zakończeniem i wielkim ukłonem w stronę absolwentów był występ
Grona Pedagogicznego w piosence Ale to już było Maryli Rodowicz z wyeksponowanym
optymistycznym przesłaniem:
Choć w papierach lat przybyło
to naprawdę
wciąż jesteśmy tacy sami.
A potem absolwenci i zaproszeni goście dostojnym krokiem poloneza poprowadzeni
zostali ulicami Żelechowa przez 38 par swoich młodszych kolegów do szkoły, w której
spędzili zwykle najpiękniejsze pięć lat swojej młodości.
Uczestnicy uroczystości mogli tu wysłuchać koncertu zespołu The Postman - polskich
beatlesów - który wykonał wiele szlagierów z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych.
Jeszcze tylko wykonano zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości i absolwenci,
ich nauczyciele i wychowawcy mogli zanurzyć się we wspomnieniach, uściskać z dawno
niewidzianymi koleżankami, kolegami ze szkolnych ławek. Rozmowy, spotkania,
przywoływanie wydarzeń z przeszłości przy suto zastawionych stołach trwało do białego
rana. Taneczna biesiada prowadzona zaś był przez zespół Remedium z Lublina.
Absolwenci – uczestnicy zjazdu – wzruszeni gościnnością, rozstając się rankiem
obiecywali wrócić tu za pięć lat i podkreślali znakomitą organizację obchodów Jubileuszu.
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