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Uroczystość nadania szkole imienia

ZESŁAŃCÓW SYBIRU
Uchwałą nr XLVIII/707/2006 Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 czerwca 2006 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 *
w Kaliszu przy ul. Wąskiej 13 otrzymał imię Zesłańców Sybiru.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy m.in.:

Nadanie szkole imienia Zesłańców Sybiru stwarza uczniom możliwość wyboru autorytetu godnego naśladowania oraz popularyzacji ideałów, którym oni byli wierni.
Pamięć o nich będzie wciąż żywa.

*Od 2012 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru. Powstał z połączenia

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Zesłańców Sybiru i Zespołu Szkół.

Uroczystość odbyła się 10. listopada 2006 roku
według następującego programu:
1. Msza Święta
2. Powitanie uczestników uroczystości
3. Wystąpienie zaproszonych gości
4. Program artystyczny w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
5. Przejście z Kościoła Opatrzności Bożej na Skwer
Sybiraków
6. Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową
7. Przejście do siedziby szkoły
8. Akt nadania szkole imienia
9. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy
pamiątkowej
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2006 - 2016
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We mszy świętej uczestniczyli zaproszeni goście:

prezydent miasta Kalisza Janusz Pęcherz, wiceprezydent
Tadeusz Krawczykowski, wiceprezydent Wincenty
Pawlaczyk, wiceprezes Zarządu Głównego Związku
Sybiraków Józef Bancewicz, Sybiracy ze Związku
Sybiraków Ziemi Kaliskiej, przedstawiciele wydziału
edukacji,
Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty,
przedstawiciele rzemieślników kaliskich , dyrektorzy
szkół kaliskich oraz uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Drugą, oficjalną część uroczystości otworzyła dyrektor szkoły
Elżbieta Wilk, mówiąc:
Mimo że niedługo będziemy obchodzić 45-lecie istnienia, nie
mieliśmy do tej pory patrona, który byłby wzorem dla naszych
uczniów. A Zesłańcy Sybiru to ludzie utrudzeni, doświadczeni
przez los i obciążeni wspomnieniami z pobytu na nieludzkiej
ziemi, którzy powinni być autorytetem dla młodzieży dla nas
wszystkich.
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Część artystyczną rozpoczęło odśpiewanie
Hymnu Sybiraków kończącego się słowami:

I myśmy szli i szli - dziesiątkowani
Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg ...
I przez Ludową przeszliśmy - niepokonani
Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg !!!
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Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły
przedstawił historię zesłań na Sybir na przestrzeni dziejów.
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Złożenie kwiatów pod tablicą na kamiennym obelisku
symbolizującą pamięć ofiar syberyjskiego wygnania.

Prezydent Janusz Pęcherz składa kwiaty pod tablicą na Skwerze Sybiraków.
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W imieniu Sybiraków wiązankę kwiatów złożył Prezes kaliskiego
oddziału Związku Sybiraków Stanisław Szponder.

Wiązanka kwiatów od uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
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Syberyjskie Anioły
Odeszli zabrani przemocą, z uścisków domowych pieleszy.
We łzach powiezieni gdzieś nocą, może ich podróż ucieszy.

Stłoczeni w ciemnościach wagonów, jak sople zawisłe w powietrzu,
W tą otchłań nieludzką rzuceni, przez tych bez serc i sumieni.

I w tajgach, w pustkowiu, wśród mrozu, ciosali swoje przetrwanie,
By pamięć ponieść o sobie i o tych co nie przetrwali.

Wierszami, pieśniami sławieni, w historiach krwią nasiąkniętych,
Stoją teraz jak drzewa, wspięte wysoko do nieba.

Spocznijcie już teraz w pokoju, w niebiosach pośród aniołów,
A Pan Bóg wam rany uleczy, i za cierpienia pocieszy.

I Alleluja śpiewajcie, pieśń zwycięzców i świętych,
I w szatach białych zatańczcie, radośnie jak małe dzieci.

I Alleluja śpiewajcie, pieśń zwycięzców i świętych,
I w szatach białych zatańczcie, radośnie jak małe dzieci.

Ks. Łukasz Krzanowski MS
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Tablica w hołdzie Zesłańcom Sybiru w formie rozdartej kory ma
symbolizować cierpienie Sybiraków, a wygrawerowane słowa
Adama Mickiewicza
„Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie” –
przypominać uczniom o żywej historii minionych wydarzeń.

Poczet sztandarowy Związku Sybiraków pod tablica poświęconą
Sybirakom w gmachu szkoły.
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Prezydent Janusz Pęcherz uroczyście przecina wstęgę.
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PAMIĘTAMY

Zespół Szkół Zawodowych
im. Zesłańców Sybiru
w Kaliszu

