W 2012 roku młodzież Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem została zaproszona do
udziału w wyprawie edukacyjnej IPN do Bykowni-Kijowie, organizowanej przez krakowski
oddział IPN. Podczas uroczystego otwarcia Polskiego Cmentarz Wojennego z udziałem
Prezydentów Polski - Bronisława Komorowskiego i Ukrainy Wiktora Janukowycza pobraliśmy
ziemię, by przywieźć ja do Polski i uczcić pamięć po naszych Rodakach zamordowanych na
Wschodzie. Była to grupa uczennic i uczeń pod opieką nauczycielki historii Bożeny Berbeki.
W 2015 roku w imieniu społeczności szkolnej zwróciliśmy się do Proboszcza Parafii
Najświętszej Rodziny ks.Bogusława Filipiaka z prośbą o możliwość umieszczenia jej na
zakopiańskim cmentarzu przy ul. Nowotarskiej. Proboszcz wskazał miejsce w Kolumbarium,
parafia sfinansowała tablicę marmurową i prace przy jej obróce, natomiast projekt tablicy
wykonał Pan Marek Król-Józaga. Napisy konsultowane były z historykami IPN oddz.
w Krakowie, z Panami: dr Maciejem Korkuciem i dr Mateuszem Szpytmą. Ponadto ziemię
z Katynia ofiarował nam historyk IPN delegatury w Kielcach Pan Marek Jończyk, którą
pobrano w dniu 10 04.2010 podczas oczekiwania na samolot z delegacją najwyższych władz
RP i Prezydentem Lechem Kaczyńskim... a ziemie z Wołynia historyk IPN oddz. Kraków
dr Paweł Należniak. Ziemie z Nowogródczyzny przywiozła nauczycielka historii w ZSB
Bożena Berbeka, uczestnicząc w wyjezdzie edukacyjnym krakowskiego oddz.IPN w lipcu
2015 r. ,
Ziemię z Wileńszczyzny przywiozła młodzież „Budowlanki” z wyjazdu edukacyjnego na Litwę
w maju 2019. Ziemię zabrano z cmentarza legionowego na wileńskiej Rossie oraz z Ponar
miejsca straceń Polaków w czasie II wojny światowej, którą w dniu 10.04.2019 poświęcił
kustosz Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem ksiądz Bogusław Filipiak.
Plastyczne opracowanie graficzne powierzono artystom Pani Ewie Ross-Baczyńskiej
oraz Panu Tomaszowi Rossowi-odlewy z brązu rozetek i Matki Bożej Katyńskiej.
Urny zostały wykonane przez Pana Włodzimierza Wanata. Projekt finansowali Starostwo
Tatrzańskie, Tow.Gim SOKÓŁ w Zakopanem, Solidarność Pracowników Oświaty
w Zakopanem oraz proboszcz Parafii Najświętszej Rodziny ks.Bogusław Filipiak.
Uroczystego poświęcenia Tablicy Golgota Wschodu dokonał w dniu 19.10.2015 r. Biskup
Damian Muskus.
Współpraca naszej szkoły z krakowskim oddziałem IPN i jego delegaturą w Kielcach od kilku lat owocuje upowszechnianiem wiedzy historycznej, kiedyś niedostępnej w systemie
edukacyjnym PRL. Na lekcje do szkoły przyjeżdżali historycy; przedstawiający dzieje
Żołnierzy Wyklętych, dzieje Kresowe, stan wojenny i dzieje Solidarności. Te ciepłe relacje
z IPN-em i emocje związane z wyjazdami edukacyjnymi na Kresy zrodziły potrzebę
upamiętnienia Polaków poległych na Wschodzie i przypomniały, że wśród Zakopiańczyków
jest wielu Kresowian. Teraz mają możliwość pomodlić się za bliskich pozostawionych
w mogiłach na Wschodzie, równocześnie mamy nadzieję, że współczesna młodzież
zakopiańskich szkół inspirowana tymi działaniami, o dziejach Kresowych będzie pamiętać.
Należy wspomnieć też o sesjach edukacyjnych IPN w Zakopanem odbywających się
pod patronatem Klubu Zamoyskich, który dla zakopiańskich szkół dokonywał zakupu cennej
literatury historycznej. Działa też przy nim stowarzyszenie nauczycieli historii i języka
polskiego oraz innych przedmiotów zakopiańskich szkół przy osobistym wsparciu Pana
Jerzego Zacharki.
Cenna okazała się też współpraca z księżmi zakopiańskiej Parafii Najświętszej
Rodziny, którzy przekazują naszej młodzieży wartości religijne i narodowe na lekcjach religii,
ich wsparcie a w szczególności Księdza Proboszcza Bogusława Filipiaka dało społeczności
Zakopanego wspomnianą tablicę: Golgota Wschodu.
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