70-lecie Zespołu Szkół
Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu
Jarosławski „Spożywczak” ma już 70 lat. Z tej okazji szkoła zorganizowała swój
jubileusz i zjazd absolwentów, którzy mieli okazję spotkać się po dłuższym czasie,
wspominać lata nauki i wspólnie świętować rocznicę szkoły.
W podwojach szkoły absolwentów witano już od rana. Odnotowując swoje
przybycie w rejestracji mogli oni odebrać przygotowane dla nich upominki, w tym
książkę przedstawiającą historię ZSSChiO na przestrzeni 70 lat. Oficjalne obchody
jubileuszu Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii
Curie-Skłodowskiej rozpoczęły się od wspólnej modlitwy w kościele Trójcy Świętej
oo. Franciszkanów Reformatów. tę część uroczystości uświetnił swoim występem
Reprezentacyjny Chór Mieszany "JAROSŁAW".
Następnie w asyście jarosławskiej Orkiestry Dętej „Laudate Dominum” absolwenci
wraz z dyrekcją i pracownikami szkoły przemaszerowali ulicami miasta do hali
sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie odbyła się oficjalna część
uroczystości. Poprowadzili ją nauczyciele ZSSChiO - Urszula Machaj i Jacek Mikłasz,
natomiast gości jubileuszu oficjalnie powitała Dyrektor Dorota Wierzbińska – Dubaj.
W gali, oprócz dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, obecnych i dawnych
pracowników, uczniów i absolwentów, udział wzięli przedstawiciele władz, kościoła,
organizacji, instytucji oraz sympatycy i przyjaciele szkoły. Kolejno głos zabrali: Starosta
Powiatu Jarosławskiego Tadeusz Chrzan; poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Mieczysław Kasprzak; Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej
Mieczysława Golby, Andrzej Homa; Radna Sejmiku Wojewódzkiego Anna Huk
reprezentująca Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla;
Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Piskorz; przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch,
Bernadetta Jasińska; Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Jarosławiu
Andrzej Mamak; dr Katarzyna Król z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; przewodnicząca Rady
Rodziców przy ZSSChiO Marzena Mac; Przewodnicząca Związku Zawodowego
Solidarność Teresa Piątek; Przedstawiciel samorządu uczniowskiego Maciej Pajda oraz
Magdalena Bednarz. Ze strony gości nie zabrakło podziękowań, życzeń dalszej
wytrwałej i owocnej pracy w rozwoju szkoły i pełnienia misji dydaktycznej.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podkreślili jakim wzorem są dla
uczęszczających obecnie do ZSSChiO ich poprzednicy-absolwenci.
Wśród honorowych gości znaleźli się również: radni powiatu, przedstawiciele
duchowieństwa na czele z Archiprezbiterem Jarosławskim ks. Andrzejem Surowcem;
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Lucyna Paulo; Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji Powiatu Elżbieta Pazyniak, Skarbnik Powiatu Agnieszka Mroczka,
przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół
i placówek powiatu
jarosławskiego, oraz byli dyrektorzy ZSSChiO: Eugeniusz Brzuchacz, Jacek Stańda obecnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego i Władysław Płoszaj.
Eugeniusz Brzuchacz zabierając głos w imieniu uhonorowanych dyrektorów zwrócił
uwagę na niezwykłą w dzisiejszych czasach pamięć o emerytach związanych z ZSSChiO.
Prowadzący galę wielokrotnie powtarzali jak wielką rolę w społeczności szkolnej
odgrywają pracodawcy oraz Organ Prowadzący. Podziękowanie dla nich zostało
wyrażone w symboliczny sposób poprzez wręczenie im pamiątkowych grafik lokalnego
artysty Ireneusza Janickiego, przedstawiających budynek szkoły przed dobudowaniem
trzeciego piętra. Wręczono je Jarosławskiemu Staroście Tadeuszowi Chrzanowi,
Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Lucynie Paulo, Tadeuszowi
Słowikowi byłemu właścicielowi restauracji „Klasyczna” w Jarosławiu, Stanisławowi
Wierzbickiemu - Wiceprezesowi Zarządu ds. Produkcji i Rozwoju Sokołów S.A. oraz
Leszkowi Wybrańcowi - Dyrektorowi Zakładów Mięsnych „Sokołów” S.A. oddział
w Jarosławiu. Pamiątkowe grafiki trafiły też do rąk wspomnianych wyżej byłych
dyrektorów ZSSChiO.
Szczególne podziękowania zostały skierowane do Prezesa powstałego w 2011r.
Stowarzyszenia Sympatyków ZSSChiO i jednocześnie wicedyrektora szkoły mgr inż. Lidii
Sobczyńskiej. Głównym zadaniem tego Stowarzyszenia jest wspieranie uczniów,
nauczycieli oraz absolwentów w różnego rodzaju inicjatywach czy trudnych sytuacjach
losowych.
Bukietem kwiatów uhonorowano nauczyciela Elżbietę Kluz - pracownika
z najdłuższym stażem pracy w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych
i Ogólnokształcących w Jarosławiu, która jest bibliotekarzem oraz inicjatorką wielu
działań charytatywnych o zasięgu szkolnym i lokalnym.
Uhonorowano również najstarszego absolwenta szkoły obecnego na jubileuszu
pana Ryszarda Laska, który ukończył kierunek przetwórstwo spożywcze w 1957 roku.
W krótkim wystąpieniu pan Lasek przywołał wspomnienia z dawnych lat, kiedy to wraz

ze swoimi rówieśnikami brał udział w przenosinach szkoły do obecnego budynku
z wcześniejszej siedziby przy ulicy 3 Maja.
Organizacja Jubileuszu była nie lada wyzwaniem. Dlatego też w imieniu Komitetu
Organizacyjnego Obchodów 70 - lecia ZSSChiO oraz absolwentów wyrażono
wdzięczność sponsorom, którzy wsparli finansowo organizację przedsięwzięcia. Wśród
nich znaleźli się: Bogusław Miszczuk Prezes Zarządu Sokołów S.A.; Teresa Ożga i Janina
Winniczuk reprezentujące Polską Grupę Energetyczna, Dystrybucja S.A. Oddział
Zamość; Tadeusz Słowik, właściciel restauracji „Klasyczna” w Jarosławiu; Teresa
i Zygmunt Sanakiewicz, Sanakiewicz Sp. z o.o.; Stanisław Gurgul; Janina Pysiak,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMOMŁYN; Marek Polański,
Przedsiębiorstwo Obsługi Gazownictwa POL-GAZ Spółka z o.o.; Krzysztof Czajka,
Firma Handlowo Usługowa Jares; Ewa Piotrów, Firma „AGRIMPEX”.
Ponieważ uroczystość 70 – lecia ZSSChiO zbiegła się z datą 14 października czyli Dniem
Edukacji Narodowej, nie mogło obejść się bez podziękowań i wyróżnień dla kadry
pedagogicznej oraz pozostałych pracowników szkoły.
Przypominano zebranym, że 11 października odbyła się w Przemyślu uroczystość
wręczenia nagród z okazji święta Edukacji Narodowej. Medale Komisji Edukacji
Narodowej otrzymali na tym spotkaniu nauczyciele ZSSChiO Elżbieta Rauch oraz Ewa
Pieczonka. Natomiast nagrodę Kuratora Oświaty otrzymała Dyrektor Dorota
Wierzbińska –Dubaj.
W trakcie gali wręczono Nagrody Starosty. Otrzymało je sześciu nauczycieli
ZSSChiO: wicedyrektor Lidia Sobczyńska, wicedyrektor Bożena Wojciechowska,
Agnieszka Sęk, Bernadeta Chrzan, Wanda Mazurek oraz Hanna Wojciechowska –
Kiwior. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali nauczyciele: Jolanta Bal, Wojciech Bęś,
Małgorzata Grochowska, Elżbieta Kluz, Małgorzata Jakielaszek, Agnieszka Hrycewicz,
Konrad Zieliński, Monika Cholewa, Ewelina Nowak-Majkut, Małgorzata Hopko-Pajda,
Wioletta Stoch, Grzegorz Lewkowicz, Damian Mątkowski, Jolanta Pajda, Marta Pels,
Robert Porczak , Agnieszka Siwoń, Andrzej Tokarz Urszula Machaj. Nagrodzeni zostali
również pracownicy administracji i obsługi szkoły: Jolanta Trelka, Teresa Fic, Renata
Radzyniak-Dziobek, Magdalena Poczaj, Zofia Sławińska.
Goście zgromadzeni na uroczystej gali mieli też przyjemność obejrzeć filmy
opowiadające o historii szkoły i prezentujące obecne kierunki kształcenia oraz program
artystyczny w wykonaniu uczniów. W części artystycznej udział wzięli uczniowie
reprezentujący wszystkie kierunki kształcenia oraz duet wokalny: Paulina Płonka
i Daniel Cicirko. Paulina jest tegoroczną absolwentką kierunku technik analityk,
laureatką wielu konkursów wokalnych, a obecnie studentką kosmetologii. Daniel

natomiast uczęszcza do klasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych. Część
oficjalną zakończono wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
Następnie zaproszono absolwentów do budynku szkoły na poczęstunek
przygotowany przez uczniów ZSSChiO oraz spotkania „po latach” z nauczycielami,
koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy. Goście mogli też zwiedzać pracownie szkolne,
a w szkolnej świetlicy powspominać „stare czasy”, przeglądając zdjęcia i kroniki szkolne.
Jubileuszowe obchody zakończył Bal Absolwentów w hali sportowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu. Wszyscy uczestnicy obchodów mogli
pozostawić ślad swojej obecności dokonując wpisu do Ksiegi Pamiątkowej.
Na koniec odrobina liczb i danych – ogólnie w zjeździe wzięło udział 350
absolwentów. Wraz z dyrekcją, nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi,
emerytami, zaproszonymi gośćmi oraz reprezentantami poszczególnych klas liczba ta
wzrasta do ok. 580. W balu absolwentów udział wzięło 310 osób.
70 lat historii Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im.
Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu to czas kiedy rozgrywały się w niej niezwykłe
i niepowtarzalne wydarzenia. Niektóre z nich śnią się po latach, wracają w rozmowach,
w myślach i tęsknotach. Czas otrząsa je z lęku, zmartwień i łaskawie zostawia piękny
obraz naszej młodości, który powraca w wyjątkowym dniu jubileuszu.
A. Hrycewicz

