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Szanowni Państwo, 
 
Każdy jubileusz skłania do refleksji. W życiu każdego 
człowieka jest czymś doniosłym i uroczystym, 
jest wspomnieniem radosnym lub bolesnym, 
jest powrotem do miejsc, zdarzeń i ludzi. 
Jubileusz 40-lecia jest jeszcze czymś więcej: 
stoi za nim rzesza wychowanków i niewymierna praca 
pokoleń nauczycieli. Jest on egzaminem życia zarówno dla 
wychowanków jak i nauczycieli. 
Jubileusz szkoły dla jej wychowanków jest również 
powrotem do lat młodości, lat pełnych wiary w świat i ludzi, 
lat ideałów, rozczarowań i zawodów, pierwszych wzruszeń 
serca, marzeń i postanowień. 
A jednak powrót do wspomnień pierwszych sukcesów 
czy porażek jest oczekiwany i upragniony.  
Mamy nadzieję, że niniejsza książka ten powrót ułatwi. 
Jubileusz 40-lecia powstania szkoły to niewątpliwie powód 
do dumy. Dzięki tym, którzy ten jubileusz tworzyli, 
którzy potrafili zaszczepić młodzieży bakcyl zdobywania 
wiedzy, mamy teraz wspaniałych techników, inżynierów, 
magistrów, dyrektorów, menadżerów. 
Jubileusze i rocznice wywołują wspomnienia, 
skłaniają do różnych podsumowań  i porównań przeszłości  
z teraźniejszością, tego, czego oczekiwaliśmy, z tym, co 
osiągnęliśmy. Niech wspomnienia, dialogi, fragmenty 
dokumentacji uwiecznione w tym jubileuszowym wydaniu 
utrwalą obraz i historię tej szkoły, która tak bardzo wrosła 
w płocką rzeczywistość. 
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 Zespół Szkół Centrum Edukacji ma bogatą historię. Powstanie szkoły 
było związane z budową Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych  
i Petrochemicznych w Płocku. 
 W dniu 1 września 1962 roku decyzją Ministerstwa Przemysłu 
Chemicznego powołana została 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla 
Pracujących na podbudowie szkoły podstawowej oraz 2,5-letnia Państwowa 
Szkoła Techniczna dla absolwentów liceum ogólnokształcącego. Uczniowie 
szkoły zawodowej zdobywali specjalność: aparatowy przemysłu 
chemicznego, zaś Państwowa Szkoła Techniczna kształciła w kierunkach:  

- technologia przerobu ropy naftowej; 
- analiza chemiczna. 

 W pierwszym roku istnienia szkoły przyjęto do niej 219 osób. Na tę ilość 
uczniów przypadała 8-osobowa kadra nauczycieli etatowych mająca do 
dyspozycji 6 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną i dwie pracownie chemiczne. 
Pierwszą siedzibę miała szkoła w Radziwiu przy ulicy Kolejowej 6. Dzięki 
staraniom Zakładu oraz władz miasta w sierpniu 1962 roku przyznano 
miejsce pod budowę nowej szkoły, a 23 czerwca 1963 roku dokonano 
wmurowania aktu erekcyjnego pod jej budowę. 

2 września 1964 roku rozpoczęły się zajęcia w nowym częściowo 
przekazanym do eksploatacji budynku szkolnym usytuowanym w Płocku 
przy ul. Kobylińskiego 25.  

22 września 1964 roku dokonano komisyjnego przekazania do 
eksploatacji części gmachu głównego szkoły - 12 sal lekcyjnych, pokój 
nauczycielski, 1 salę przeznaczoną na szatnię, 4 gabinety pomocnicze, 
zespoły sanitarne uczniowskie i nauczycielskie, korytarz, holl oraz plac 
rekreacyjny przed budynkiem. Rok szkolny rozpoczęło 780 uczniów (w tym 
500 uczęszczało do zasadniczej szkoły zawodowej i 280 do technikum). 
Zajęcia laboratoryjne odbywały się jeszcze w pomieszczeniach starej szkoły 
w Radziwiu.  

1 stycznia 1965 roku do eksploatacji przekazano kolejne pomieszczenia: 
świetlicę, pracownię fizyczną, pracownię rysunków oraz budynek 
warsztatów szkolnych. W październiku 1965 roku do użytku przekazano: 
laboratoria chemiczne, kino aulę, salę gimnastyczną i kotłownię.  

Ukończony i w całości przekazany do użytkowania budynek szkolny 
posiadał łączną kubaturę 19.000 m3, kubatura warsztatów szkolnych wynosi 
5.680 m3. 

Szkoła wyposażona w nowoczesne pomoce naukowe, urządzenia  
w laboratoriach i warsztatach szkolnych, dysponująca odpowiednim 
zapleczem rozwijała takie kierunki kształcenia, które zapewniały dopływ 
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wykwalifikowanych kadr do rozbudowującego się Kombinatu 
Petrochemicznego, były to następujące specjalności: w zasadniczej szkole 
zawodowej – gospodarka wodno ściekowa, ślusarz mechanik, kierowca 
mechanik, mechanik aparatury automatycznej, mechanik maszyn i urządzeń 
przemysłowych, laborant chemiczny, sterowniczy procesów przemysłu 
chemicznego i aparatowy przemysłu chemicznego. W Państwowej Szkole 
Technicznej przemianowanej 1 września 1969 roku początkowo  
w Pomaturalne, a następnie Policealne Studium Zawodowe rozszerzono  
o takie kierunki jak: aparatura kontrolno - pomiarowa, analiza chemiczna, 
zabezpieczenia przeciwkorozyjne, technologia przerobu ropy naftowej. 

Od 1 września 1965 roku decyzją Ministra Przemysłu Chemicznego 
powołane zostają dwa dalsze typy szkół: Technikum Chemiczne 
Ministerstwa Przemysłu Chemicznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. W tym typie szkoły uczyła się młodzież niepracująca. 
Początkowo kształcono technologów przerobu ropy naftowej, a następnie 
otwarto kierunek mechaniczny w specjalności aparaty i urządzenia przemysłu 
chemicznego. 

Technikum Chemiczne dla Pracujących Mazowieckich Zakładów 
Rafineryjnych i Petrochemicznych oparte na podbudowie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej o specjalności: technologia przemysłu chemicznego. 

Dalszy rozwój szkoły związany jest z datą 1 września 1968 roku, kiedy 
to decyzją Ministra Przemysłu Chemicznego powołane zostało 5-letnie 
Technikum Chemiczne po szkole podstawowej dla niepracujących ze 
specjalnością: technologia przerobu ropy naftowej i 1 września 1972 roku 
kiedy powstaje 4-letnie Liceum Zawodowe przygotowujące pracowników  
o specjalności: operator procesów chemicznych. Rok szkolny 1969/1970 
rozpoczęło 1100 dziewcząt i chłopców. 

Zgodnie z potrzebami Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych  
i Petrochemicznych funkcjonowały następujące typy szkół: 

- wydział zaoczny Technikum Chemicznego dla Pracujących MZRiP  
w zawodzie - technolog procesów chemicznych; 

- Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących o specjalności - 
technologia przerobu ropy naftowej; 

- Średnie Studium Zawodowe o kierunku ogólno mechanicznym. 
Na wydziale zaocznym w Technikum dla Pracujących podnosili swe 
kwalifikacje pracownicy przemysłu ceramiczno – chemicznego w Wołominie 
i przemysłu chemicznego we Włocławku. W szkole zdobywała kwalifikacje 
młodzież z Syrii i Nigerii. Kadry pracownicze tych krajów zasiliło  
19 techników – absolwentów naszej szkoły (12 z Syrii, 7 z Nigerii). 

Od 1 września 1965 roku decyzją Ministra Przemysłu Chemicznego 
Szkoła pracuje jako monolit – Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa 
Przemysłu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza, a następnie jako Zespół 
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Szkół Zawodowych Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicz- 
nych im. Ignacego Łukasiewicza. 

W marcu 1973 roku Minister Przemysłu Chemicznego powołuje Zakład 
Szkolenia Zawodowego MZRiP w celu centralizacji i koordynacji szkolenia 
zawodowego młodzieży i pracowników zgodnie z potrzebami Kombinatu. 
Zespół Szkół Zawodowych staje się jego częścią składową.  

W 1975 roku baza szkoły powiększona została o halę sportową.  
1 sierpnia 1976 roku powołany zostaje Ośrodek Kształcenia Ustawicznego 
MZRiP, którego integralną częścią jest Zespół Szkół Zawodowych. Taki 
model funkcjonuje do 1 lutego 1978 roku 

W lutym 1978 roku następuje przekazanie przez Ministra Przemysłu 
Chemicznego prowadzenia Szkoły MZRiP w Płocku, w wyniku czego 
zmienia się nazwa szkoły na Zespół Szkół Zawodowych MZRiP w Płocku. 

1 września 1993 roku w związku z prywatyzacją sektora państwowego 
MZRiP przekształciły się w spółkę skarbu państwa "Petrochemia Płock 
S.A.", zmieniona została po raz kolejny nazwa szkoły na: Zespół Szkół 
Zawodowych im. Ignacego Łukasiewicza "Petrochemia Płock S.A." 
 W roku szkolnym 1994/1995 został zrealizowany ostatni nabór  
do 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która przestała funkcjonować 
1997 roku W tym samym roku zakończyły swoją działalność warsztaty 
szkolne. W roku szkolnym 1997/1998 po raz pierwszy młodzież rozpoczęła 
naukę w liceum ogólnokształcącym - V LO. 
 W roku 1999 w wyremontowanym budynku warsztatów znalazło swoją 
siedzibę Centrum Edukacji w skład, którego wchodzi technikum zawodowe  
i liceum ogólnokształcące. Zmieniona została nazwa szkoły na: Zespół Szkół 
Centrum Edukacji Przemysłu Naftowego Sp. z o.o., a następnie Zespół Szkół 
Centrum Edukacji Sp. z o.o. 
Taki model organizacyjny funkcjonuje do chwili obecnej. 
 Zespół Szkół Centrum Edukacji obejmuje następujące typy szkół: 

- Technikum Zawodowe po szkole podstawowej z 5-letnim okresem 
nauczania; 

- Liceum Ogólnokształcące z 4-letnim okresem nauczania; 
- Technikum Zawodowe dla Dorosłych typu wieczorowego z 3-letnim 

okresem nauczania; 
- Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych; 
- z myślą o pracownikach PKN Orlen S.A. oraz innych firm dzięki 

staraniom Centrum Edukacji powołana została przy szkole 
Państwowa Komisja Egzaminacyjna, która umożliwia uzyskanie 
tytułu technika oraz świadectwa dojrzałości osobom, które podjęły 
naukę w systemie eksternistycznym. 
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Szkoła obok bogato wyposażonych pracowni do nauczania przedmiotów 
ogólnokształcących i zawodowych posiada specjalistyczne pracownie 
chemiczne, bibliotekę, kino aulę, sale komputerowe. 

Integralną częścią Zespołu Szkół były w latach 1965 - 1997 warsztaty 
szkolne, których podstawowym zadaniem było wyrobienie w uczniach 
umiejętności zawodowych i nawyków produkcyjnych oraz rozszerzenie i 
pogłębienie wiadomości nabytych na zajęciach z przedmiotów zawodowych. 
Zajęcia warsztatowe odbywały się w systemie 2-zmianowym na 148 
stanowiskach roboczych w następujących działach: ślusarnia, spawalnia, 
krajalnia, dział narzędziowy, dział remontowy, rozdzielnia robót, kontroli 
jakości, obróbka plastyczna, obróbka cieplno – chemiczna, wypożyczalnia 
narzędzi i pracownia elektryczna. Zajęcia praktyczne w warsztatach 
szkolnych odbywali uczniowie wszystkich typów szkół wchodzących  
w skład Zespołu Szkół Zawodowych MZRiP, a także młodociani pracownicy 
Zakładu będący uczniami następujących szkół: Zespołu Szkół Elektrycznych, 
Zespołu Szkół Samochodowych, Szkoły Budowlanej i Szkoły 
Wielobranżowej. Dzisiejszy budynek nie przypomina dawnych warsztatów, 
mieszczą się tu bardzo dobrze wyposażone biura i sale Centrum Edukacji. 

Kolejnym obiektem, który przez kilkanaście lat służył młodzieży 
uczęszczającej do szkoły był internat. Zlokalizowany w sąsiedztwie szkoły 
przy ul. Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego 6. Budynek 
internatu o kubaturze 10.828 m3 został zbudowany w okresie od 31 marca 
1967 roku do 25 września 1969 roku Internat przeznaczony był dla  
265 uczniów. Należał on do najlepiej wyposażonych i najbardziej 
nowoczesnych internatów w mieście. Obiekt ten przestał być własnością 
szkoły w 1996 roku. 

Przez 40 lat klimat popularnego "Chemika" tworzyły kolejne pokolenia 
młodzieży, którzy postanowili zdobywać wiedzę w tej szkole. Oprócz nauki 
realizowali swoje zainteresowania uczestnicząc w konkursach, olimpiadach, 
zawodach sportowych, kółkach zainteresowań, organizacjach 
młodzieżowych, zespołach muzycznych, kabaretach. 

Młodzież uczestniczyła w licznych konkursach i olimpiadach takich jak: 
- olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym; 
- olimpiada filozoficzna; 
- olimpiada wiedzy o AIDS  
- olimpiada wiedzy religijnej; 
- olimpiada wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych; 
- olimpiada wiedzy ekologicznej; 
- olimpiada Polskiego Związku Filatelistycznego; 
- olimpiada przeciwpożarowa; 
- ogólnopolska olimpiada chemiczna; 
- ogólnopolski konkurs chemiczny im. A. Swinarskiego w Toruniu; 
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- ogólnopolski konkurs Wiedzy Pożarniczej; 
- ogólnopolski konkurs Historyczny "Losy żołnierza i oręża polskiego"; 
- ogólnopolski konkurs Piosenki Radzieckiej; 
- ogólnopolski młodzieżowy turniej turystyczno - krajoznawczy; 
- ogólnopolski konkurs 8 wspaniałych; 
- konkurs na najlepszą pracę dyplomową; 
- konkurs młodego mistrza i racjonalizatora; 
- konkurs pod hasłem: "Czy znasz prawo wynalazcze"; 
- konkurs Teologiczno-Historyczny - Kościół w trzecim tysiącleciu; 
- konkurs chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza; 
- konkurs "Parlamentaryzm w Polsce"; 
- konkurs wojewódzki "Zapomniany wódz - Gen. Wł. Anders"; 
- konkurs na temat "Praca senatora"; 
- konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie; 
- konkurs "Katyń – Golgota Wschodu"; 
- konkurs młodzi odpowiedzialni za przyszłość; 
- konkurs "Drogi do niepodległości Polski w XX wieku"; 
- międzyszkolny konkurs BHP; 
- międzyszkolny konkurs krasomówczy "Płock Historyczny - Płock 

Współczesny"; 
- wojewódzki konkurs "Może pomóc mi kropelka Twojej krwi"; 
- liczne edycje konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym  

i Historii Mazowsza; 
- turniej Młodych Mistrzów Techniki; 
- turniej wiedzy motoryzacyjnej; 
Wielu uczniów sięgnęło po najwyższe trofea zdobywając wysokie 

miejsca i będąc laureatami. Oto niektórzy z nich: Adam Amrozy, Andrzej 
Czubakowski, Andrzej Jaszczak, Andrzej Szymański, Andrzej Wąsowski, 
Andrzej Wrzeszczyński, Anna Iller, Arkadiusz Gocławski, Bogdan Kosiński, 
Bogdan Koziński, Bogumił Gościniecki, Bogusław Rutkowski, Cezary 
Dusio, Daniel Szczepański, G. Zarucki, Grażyna Wiśniewska, J. Szlifińska, 
Jacek Bawtrol, Jerzy Kustera, Jerzy Przysocki, Jerzy Tomkielski, Jerzy 
Wawrzyniak, K. Komendarek, Karol Piątkowski, Karolina Wierzbowska, 
Katarzyna Wasilewska, Kinga Snochowska, Krzysztof Rutkowski, Łukasz 
Jędrzejewski, M. Kowalski, Marek Górecki, Marek Załęski, Mariusz 
Mikołajczyk, Michał Bieniek, Paweł Grabowski, Piotr Baranowski, 
Przemysław Jakubowski, Rafał Kowalski, Robert Naguszewski, Ryszard 
Puławski, Sławomir Paćkowski, Stanisław Jędrzejewski, Stanisław 
Jędrzejewski, Teresa Sieradzka, Tomasz Wiśniewski, Waldemar Olszewski, 
Waldemar Ziętek, Weronika Karwowska. 



Trochę historii 

12   

Podopieczni Fundacji Płockiej: 
Adam Amrozy 
Andrzej Lemanowicz 
Waldemar Ziętek 
 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów otrzymali: 
Piotr Baranowski 
Karolina Wierzbowska 
Natalia Latarska 
Paweł Grabowski 
 

Dużą rolę w życiu szkoły odegrały organizacje młodzieżowe takie jak: 
ZHP, ZSMP, OHP, PTTK, Samorząd Szkolny, Koło Młodych Polityków, 
TPPR, LOP, PCK, Koła:  fotograficzne, recytatorskie, biblioteczne, 
czytelnicze, teatr szkolny "Kameleon", SKS, Kino STUDIO. 
 Młodzież chętnie uczestniczyła w różnych ogólnopolskich akcjach  
np. "Frombork", Frombork 1001", "Bieszczady", "Odnowa zabytków 
Krakowa", konkursie "Upiększamy miasto", rajdach, wycieczkach 
krajoznawczych, klasowych, biwakach. 
 Bardzo dużą popularnością wśród młodzieży uzdolnionej cieszyły się 
zespoły muzyczne i artystyczne. Okres ich trwania był dość krótki, ponieważ 
absolwenci opuszczali mury szkoły, a młodsze roczniki najczęściej zaczynały 
od nowa nadając swemu zespołowi nową nazwę. Przewinęły się więc: 
"Mezony", "Mezony 68", "Petrolinki", "Chemik", "Akolady", "Izomery", 
"Polimer", "Sztubacy", "Rybie Łości", "Nukleony", "Kox", "Eddy", "Strajk". 
 Uświetniały one swymi występami wszystkie uroczystości szkolne  
i miejskie. Niektóre z nich zajmowały wysoką lokatę w wojewódzkich,  
a nawet ogólnopolskich przeglądach zespołów artystycznych (zespół 
Mezony, Rybie Łości). 
 Przez długi czas istniały w szkole: zespół taneczny, wokalny, kapela, 
chór i kabarety: "Petruś", "Chichotek", „Chichuś”, "Bzik", „Aspekt” oraz 
Szkolny Teatr "Kameleon". 

Niektórzy uczniowie naszej szkoły to poeci, drukowali swoje wiersze  
w gazetce szkolnej oraz prasie lokalnej. W bibliotece szkolnej organizowane 
były wieczory autorskie, w czasie których młodzi twórcy prezentowali swoje 
utwory. 

 
Nasi poeci: 

Adam Dziembowski 
Anna Kwaśnik 
Małgorzata Ubańska 
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Szkoła wielokrotnie nawiązywała kontakty zagraniczne, które 
owocowały wymianą młodzieży, gościliśmy młodzież ze szkół w NRD, 
Czechosłowacji, ZSRR, Niemiec. Młodzież naszej szkoły wyjeżdżała do 
szkół w Schwedt, Bratysławie, Baku, Darmstadt, ostatnio Bergish Gladbach, 
Berlina i Schwarzheide w ramach programu Sokrates - Comenius. 

Ile to ważnych, trudnych, ale i radosnych spraw zdarzyło się po drodze 
przez te 40 lat. Co składa się na życzliwy wizerunek "Chemika" w Płocku. 
Co myślą o szkole ludzie najbardziej z nią związani? Może prezentowana 
publikacja ocali od zapomnienia okruchy wspomnień, refleksje i przeżycia 
tych wszystkich, którzy się z tą szkołą zetknęli i ją promowali. 
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Z kronik szkolnych... 
 
 
 

1962/1963 
 

1 września 1962 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły  
z udziałem władz miejskich, powiatowych i kuratoryjnych. 
Naukę rozpoczyna 140 uczniów w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla 
pracujących o kierunku aparatowy przemysłu chemicznego i 90 słuchaczy  
w pomaturalnej Państwowej Szkole Technicznej o kierunku analiza 
chemiczna i technologia przerobu ropy naftowej. Dyrektorem zostaje mgr 
inż. Bolesław Kawalec. 
Szkoła mieści się w budynku po Szkole Podstawowej w Radziwiu.  
W świetlicy szkolnej organizowane są pierwsze laboratoria chemiczne. 
Kierownikiem laboratorium zostaje mgr inż. Teresa Kordiasz. 
1 lutego 1963 roku dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Janusz Majewski. 
 

 

 
 

Dyrektor Janusz Majewski w swoim gabinecie 
 
 
23 czerwca 1963 r. w obecności władz miasta i przedstawicieli MZRiP 
odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego szkoły przy ul. Kobylińskiego 25. 
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Wmurowanie aktu erekcyjnego szkoły 
 
 

1963/64 
 

Rozpoczęcie budowy budynku szkoły przy ul. Kobylińskiego 25. 
W marcu 1964 roku budynek szkoły zamknięty został w stanie surowym. 
Zajęcia odbywały się nadal w Radziwiu. 
 

 
 

Grupa analityczek na zajęciach laboratoryjnych w Radziwiu 



 

 

 
 

Klasa technologiczna w laboratorium 
 

 

      

Na górze Adam Cybulski 
popularny w szkole jako 
wykonawca piosenki                                 
„Grenada” 
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1964/65 
 

Młodzież przepracowała 9800 roboczogodzin przy budowie nowej 
szkoły i 1000 roboczogodzin przy porządkowaniu terenów wokół szkoły. 
 

 

 
 

Słuchacze PST w czasie przerwy przy budowie szkoły 
 
 
 

 
 

Słuchacze PST przy budowie swojej szkoły 



 

 
 

Zasłużony odpoczynek po pracy 
 

28 IX 1964 r. nauka odbywa się już w nowym gmachu, w którym 
oddano do użytku 13 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, pokoje 
administracyjne i pracownie chemiczne. 
Z inicjatywy dyrektora Majewskiego powstaje zespół muzyczny „Mezony”  
w składzie: Włodzimierz Kowalczyk, Staszek Bukowiński, Andrzej 
Dobkowski, Wojciech Czajka, Leszek Mierzejewski. 
 
 

           

Kierownik zespołu 
Włodzimierz Kowalczyk 
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Równocześnie rozpoczyna działalność kabaret „Petruś”, którego 
kierownikiem jest mgr Tomasz Pawłowski, a tworzyli go słuchacze 
Państwowej Szkoły Technicznej m.in.: Halina Mańko, Agnieszka Cybulska, 
Maciek Pikulski, Maciek Skurosz, Jola Tężycka, Basia Marciniak, Maryla 
Walerska, Wiesiu Dyszkiewicz, Marysia Tomaszewicz. Autorami tekstów 
byli: Halina Mańko i Maciek Skurosz. 
 
 

       
 

Członkowie kabaretu „Petruś” w czasie występów 

Perkusista zespołu 
Wojciech Czajka 



 

                                    
 

                    
 

Członkowie kabaretu „Petruś” 
 
Dla potrzeb koła fotograficzno-filmowego, którego kierownikiem był 
Tomasz Pawłowski, zakupiono kamerę filmową. Najaktywniejszym 
członkiem koła był Wiesław Dyśkiewicz. Fotografowanie i filmowanie było 
jego pasją. Jako jeden z pierwszych rozpoczął realizację filmów naukowych 
w ramach prac dyplomowych. 
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Wiesław Dyśkiewicz z kamerą 
 
 

1965/66 
 

Z inicjatywy rozkochanego w młodzieży, muzyce i piosence 
Dyrektora Szkoły powstaje zespół wokalny „Petrolinki”. 
 
 

 
 

Zespół wokalny „Petrolinki” 



 

5 października szkołę wizytuje Minister Przemysłu Chemicznego Radliński. 
17 października na stadionie Masovi odbyła się spartakiada lekkoatletyczna, 
w której wzięli udział uczniowie naszej szkoły. 
19 listopada w szkole przebywa delegacja przedstawicieli szkolnictwa 
węgierskiego oraz  Kurator Okręgu Warszawskiego Tadeusz Ratyński. 
 

 
1966/67 
 

22 października ma miejsce uroczyste otwarcie klubu „Hades” 
uświetnione występami kabaretu „Chichuś”. Klub cieszył się olbrzymią 
popularnością wśród młodzieży, która w środy i soboty wypełniała go po 
brzegi. 
 

 
 

mgr M. Kacprowicz i mgr B. Rusek z członkami kabaretu „Chichuś” 
 
11 listopada odbył się III Ogólnopolski Przegląd Zespołów z Wielkich 
Budów XX-lecia PRL. 
28 lutego nastąpiło otwarcie kina „Studio” - pierwszego studyjnego kina  
w województwie warszawskim.  
18 marca gościliśmy dyrektorów szkół zawodowych woj. warszawskiego. 
Wakacje harcerze spędzają we Fromborku. 
 

 
1967/68 
 

1 września obchodziliśmy piątą rocznicę powstania szkoły. 
4 września w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego jako goście brali 
udział absolwenci Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu. 
14 października wystąpił po raz pierwszy Ludowy Zespół Taneczny . 
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Szkolny zespół w strojach ludowych 
 
30 października przebywała w szkole delegacja pedagogów z zaprzyjaźnionej 
Szkoły Przyzakładowej Kombinatu Petrochemicznego w Schwedt. 
31 stycznia uroczyście wręczono dyplomy technika 87 absolwentom PST. 
 

 
 

Absolwentki analizy chemicznej z opiekunką mgr inż. G. Bubień 
 
Od 10 do 11 lutego trwały „Dni Poezji Władysława Broniewskiego”. 
8 marca kabaret „Bzik” swoimi występami uczcił dzień naszych Pań. 



 

          
 

Członkowie kabaretu „Bzik” 
 
 
24 marca w kinoauli odbyły się regionalne eliminacje Krajowej Olimpiady 
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W części artystycznej wystąpił 
zespół muzyczny „Nukleony”. 
 
 

                   
 
 
W maju miała miejsce wizyta młodzieży niemieckiej ze szkoły w Schwedt. 
20 maja zdają egzamin dojrzałości pierwsi maturzyści Technikum 
Chemicznego po Zasadniczej Szkole Zawodowej.  

Członkowie zespołu 
„Nukleony” 
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Pierwsza matura w szkole 
 
 
Od 30 maja do 2 czerwca odbył się w Tarnobrzegu zlot drużyn harcerskich 
ze szkół podległych MPChem. Nasz teatrzyk zdobył II m-ce za program 
„Pieśń szła za nami”. 
 
 

 
 

Nasi harcerze z dh Kazimierzem Nowaczykiem 
 
 
W wakacje 68 harcerze uczestniczyli w akcji letniej „Operacja 1001 
Frombork”. Honorowe obywatelstwo Miasta Fromborka uzyskał nasz uczeń  
W. Obrębski.  



 

1968/69 
 
1 września naukę rozpoczynają uczniowie w 5-cio letnim technikum. 

 

 
 

mgr inż. Grażyna Bubień z uczniami klasy technikum 
 
W grudniu dyrekcja szkoły złożyła wizytę w szkole w Schwedt w NRD. 
W styczniu odbyła się uroczystość pożegnania 90 absolwentów PST. 
Członkowie szkolnego koła fotograficznego wykonali pierwsze kolorowe 
zdjęcie, na którym uwiecznili naszych kolegów z Syrii uczących się  
w Technikum Chemicznym. 
 

 
 

Syryjczycy w laboratorium 
 

W dniach od 5 do 10 marca grupa 28 naszych sportowców i zespół muzyczny 
„Mezony 68” przebywali w Schwedt. Po powrocie zespół „Mezony 68” 
wziął udział w  wojewódzkich eliminacjach II Młodzieżowego Festiwalu 
Muzycznego w Otwocku. Pomimo krótkiego, bo zaledwie pięciomiesięcz- 
nego stażu znalazł się w grupie zespołów wyróżnionych. 
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Zespół „Mezony 68” z kierownikiem M. Ozimkiem /pierwszy z lewej/ 
 
 
19 marca nastąpiło otwarcie szkolnego klubu „Kleks”. 
W dniach 21-23 kwietnia wszystkie zespoły szkolne brały udział w Szkolnej 
Wiośnie Kulturalnej. Pierwsze miejsce zajął zespół „Mezony 68”, drugie 
miejsce kabaret „Polimer”, a trzecie zespół „Sztubacy”. Nowością był wybór 
szkolnej piosenki roku, została nią piosenka „Być może” w wykonaniu 
zespołu „Mezony 68” z muzyką Maćka Ozimka – kierownika zespołu. 
1maja w pochodzie maszerowali pracownicy, młodzież oraz zespoły szkolne. 
 
 

 
 

Przedstawiciele szkoły w pochodzie 1-majowym 



 

1969/70 
 

We wrześniu oddano w posiadanie młodzieży szkolnej budynek 
internatu, w którym znalazło miejsce 260 uczniów. 
28 października w telewizji występuje zespół „Mezony 68”. Zespół cieszy się 
dużą popularnością i w 1970 roku nagrywa płytę „Płockie pejzaże”. Nagrań 
radiowych zespół dokonał 5-krotnie. 
W styczniu opuszczają szkołę kolejni absolwenci. Jest ich już 1250. 
18 kwietnia odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru ufundowanego przez 
Samorząd Robotniczy Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petro- 
chemicznych oraz Komitet Rodzicielski. 
 
 

 
 

Dyrektor J. Majewski odbiera sztandar szkoły 
 
 

W maju na stadionie klubu „Wisła” odbył się mecz w piłkę nożną między 
drużyną nauczycieli i instruktorów warsztatów szkolnych zakończony 
wynikiem 2:2. 
W I Festiwalu Mazowieckiej Piosenki Harcerskiej zespół muzyczny 
„Izomery 69” zajął I miejsce w kategorii szkół średnich. 
W wakacje pod opieką podharcmistrza J. Osiniaka harcerze brali udział akcji 
„Frombork1001”.Honorowe obywatelstwo miasta otrzymali: M.Wandke,  
J. Teleszewski  J. Michalski, a zespół „Izomery” dał koncert dla 
mieszkańców miasta Fromborka. W tym czasie słuchacze PSZ przebywali na 
obozie w Drusku u naszych zachodnich sąsiadów.  
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1970/71 
 

W szkole istnieje 10 zespołów: taneczny, wokalny, chór szkolny, 
kapela ludowa, 2 zespoły recytatorskie, teatr poezji, zespół kabaretowy, dwa 
zespoły muzyczne „Mezony 68” i „Izomery 69”. 
W październiku przebywa w szkole  rządowa delegacja z Syrii i Białorusi. 
3 października w II Okręgowej Spartakiadzie w grach zespołowych szkół 
zawodowych I miejsce w piłce nożnej i w piłce ręcznej zdobyły drużyny 
naszej szkoły i reprezentowały Okręg Warszawski na międzystrefowych 
zawodach w Łodzi. 
14 X z okazji Dnia Nauczyciela przebywali goście z Czechosłowacji. 
W styczniu uczniowie Technikum bawią się na studniówce a dyplomy 
technika otrzymuje 112 absolwentów PSZ. 
 

 
 

Tradycyjny polonez na balu studniówkowym 

Przed Bramą 
Branderburską 



 

Na zaproszenie szkoły Slovnaft z Bratysławy grupa naszych uczniów 
wyjechała na obóz narciarski w Bezowcu. 
 

 
 

Uczestnicy obozu w Bezowcu 
 
18 lutego słuchacze syryjscy otrzymali dyplomy ukończenia szkoły.  
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ambasady Syryjskiej. 
W połowie maja w ramach Festiwalu Kulturalnego Związków Zawodowych 
odbył się Okręgowy Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Ministerstwa 
Przemysłu Chemicznego, w którym „Mezony 68” zajęły I miejsce a Zespół 
Folklorystyczny i Teatr Poezji II miejsca. 
Wakacje młodzież spędzała na obozach harcerskich i wędrownych: Nowy – 
Stary Sącz, Bieszczady i Łukęcin 
 

 
 

Harcerze w czasie apelu na obozie 
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1971/72 
 

8 października zostały rozegrane eliminacje w grach zespołowych 
przed III Chemiliadą Ministerstwa Przemysłu Chemicznego. W eliminacjach 
startowała młodzież z Puław, Chodakowa, Olsztyna i z naszej szkoły. 
28 października odbyła się inauguracja działalności SK TPPR. Opiekunką 
koła została mgr Elżbieta Śmierzyńska. 
Od 2 do 7 XI zespół „Mezony 68” oraz grupa sportowców przebywała  
z wizytą w szkole w Schwedt. 
28 XII-6 I na zimowisku w Liszynie wypoczywało 30 uczestników. 
25 stycznia uroczyście pożegnaliśmy 89 absolwentów PSZ. 
W terminie od 6 do 15 II na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Chemicznej  
w Bratysławie 11 osobowa grupa naszych uczniów i 3 pedagogów gościła  
w zaprzyjaźnionej szkole.  
17 lutego odbyła się uroczystość pożegnania i przekazania zespołu  
„Mezony 68” Mazowieckim Zakładom Rafineryjnym i Petrochemicznym. 
Powstaje nowy zespół „Mezony 72”. 
W 150 rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza odbywają się uroczystości 
na placu przy pomniku patrona szkoły. 
 

 
 

Uczniowie składają kwiaty przed pomnikiem patrona szkoły 
 

 
1972/73 
 

Mury szkoły opuściło: 106 absolwentów Policealnego Studium 
Zawodowego o specjalności technologia przerobu ropy naftowej;  
23 absolwentów 5-letniego Technikum Zawodowego o specjalności 



 

technologia przerobu ropy naftowej; 16 absolwentów 3-letniego Technikum 
po Zasadniczej Szkole Zawodowej o specjalności technologia przerobu ropy 
naftowej; 23 absolwentów 3- letniego Technikum dla Pracujących  
o specjalności technologia przemysłu chemicznego; 49 absolwentów 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności aparatowy procesów 
technologicznych organicznych; 27 absolwentów Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej o specjalności ślusarz mechanik i 23 absolwentów Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej o specjalności mechanik aparatury automatycznej. 
 
 
1973/74 
 

W czasie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie klas 
pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. 
 

 
 

Przedstawiciele klas pierwszych w czasie ślubowania 
 
Działający drugi rok szkolny kabaret „TIP-TOP” prowadzony przez 
Stanisława Nawrockiego zdobył I miejsce na Przeglądzie Teatrów Małych 
Form w Wołominie oraz otrzymał wyróżnienie na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych „OPAZA 73” 
Wojewódzkim Festiwalu Małych Form w Ciechanowie za program 
„Szczęście? Jaki to ma wzór chemiczny?”. 
26 XI odbył się szkolny turniej szachowy. 
20 XII w kinoauli koło recytatorskie prowadzone przez Aleksandrę 
Nehrybecką wystawiło III część „Dziadów”. 
W czasie ferii zimowych odbyła się wycieczka uczniów do Słowacji. 
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Młodzież z mgr Wiesławem Gronczewskim w Słowacji 
 
18 maja uczniowie uczestniczyli w spotkaniu autorskim ze Stanisławą 
Fleszarową-Muskat, 26 maja z literatem węgierskim Jstvanem Kovacsem,  
a 31 maja z Elżbietą Jackiewiczową. 
Zespół taneczny swoimi występami uświetniał uroczystości szkolne. 
 

 
 

Członkowie zespołu w czasie jednego z występów 
 

 
1974/75 
 

W dniach 22-25 IX kabaret „Aspekt” występował na Ogólnopolskim 
Festiwalu Teatrów Amatorskich we Wrocławiu. 
26 października wystąpił w naszej kinoauli Zespół Artystyczny Zakładów 
Petrochemicznych ze Schwedt. 
18 stycznia gościmy w szkole delegację pedagogów z Charkowa i Mińska. 
19 stycznia w akademii z okazji rocznicy wyzwolenia Płocka zespół 
recytatorski wystąpił z montażem słowno-muzycznym „Sen o szpadzie”. 



 

W konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie organizowanym przez 
Zjednoczenie „Petrochemia” I miejsce w zawodzie mechanicznym zajął 
Andrzej Wąsowski, a III miejsce Bogusław Rutkowski natomiast w zawodzie 
elektrycznym I miejsce Jacek Bawtrol, a III miejsce Andrzej Jaszczak. 
Szkoła otrzymała Puchar Przechodni. 
 
 

 
 

Kierownik warsztatów szkolnych Tadeusz Szymański odbiera Puchar 
Przechodni z rąk dyrektora Włodzimierza Kotowskiego 

 
 
24 marca na Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym w pionie szkół zawodowych w gronie finalistów znaleźli się 
nasi uczniowie: Stanisław Jędrzejewski i Bogdan Kosiński. 
 
 

1975/1976 
 
 Naukę rozpoczęło 1300 uczniów w 47 oddziałach. Pracuje 47 
pedagogów. Oddana do użytku zostaje hala sportowa mająca 
pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej oraz 600 osobową widownię. 
Z okazji Dnia Nauczyciela szkoła gościła delegację z zaprzyjaźnionej szkoły 
z Bratysławy. W kinoauli odbyła się uroczysta akademia. 
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W części artystycznej wystąpił szkolny zespół taneczny 
 
16 grudnia 1975 r. zakończył się Konkurs Recytatorski im. Władysława 
Broniewskiego, w którym II miejsce zdobyła Maria Zgorzelska,  
a wyróżnienie Krystyna Kuzon – uczennice Technikum Chemicznego. 
11 stycznia 1976r. w eliminacjach wojewódzkich XVII Olimpiady Wiedzy  
o Polsce i Świecie Współczesnym w pionie Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
laureatami zostali: Stanisław Jędrzejewski i Bogdan Koziński.  
24 stycznia, za szczególne osiągnięcia w kształceniu kadr dla płockiej 
Petrochemii, Zakład Szkolenia Zawodowego MZRiP otrzymał Medal 
Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w kinoauli z udziałem 
Dyrektora Departamentu Ministerstwa Oświaty i Wychowania. 
 

 
 

Dyrektor Teresa Kordiasz odbiera Medal Komisji Edukacji Narodowej 



 

W dniach 14-18 marca gościliśmy w naszej szkole delegację 19 uczniów  
i 5 nauczycieli ze szkoły w Schwedt, a w dniach 17-29 marca 20 uczniów  
i 5 nauczycieli naszej szkoły przebywało na obozie sportowym w Słowacji.  
 

 
1976/1977 
 

12 września nasi uczniowie i nauczyciele brali udział w Centralnych 
Uroczystościach Dożynkowych, które odbywały się w Płocku na stadionie 
sportowym „Wisły”. 

 

 
 

Nasi uczniowie na dożynkach 
 
14 października z okazji Dnia Nauczyciela gościła w szkole delegacja 
nauczycieli ze Słowacji. W szkole składa wizytę również delegacja  
z Rumunii i Jugosławii.  
Swoimi występami chór szkolny uświetnia uroczystości. 
 

 
 

Chórem szkolnym dyryguje Jerzy Przędziński 
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W finale Wojewódzkiej Olimpiady Przeciwpożarowej I miejsce zdobył 
Waldemar Olszewski.  
W Międzyszkolnym Konkursie BHP szkoła zajęła drużynowo II miejsce,  
a indywidualnie I miejsce zajął Andrzej Szymański, natomiast Andrzej 
Czubakowski IV miejsce. 
Ważnym wydarzeniem było zbiorowe oddanie krwi przez młodzież naszej 
szkoły. 
 
 
1977/78 
 

14 września nastąpiło otwarcie szkolnej Izby Pamięci Narodowej  
w sali numer 17, z tej okazji harcerze wystąpili z programem słowno-
muzycznym. W uroczystości wzięli udział kombatanci II wojny światowej. 

 

 
 

Harcerze w montażu słowno-muzycznym 
 
22 października młodzież uczestniczyła w spotkaniu ze znanym aktorem 
Józefem Zacharewiczem. 
Od 24 do 29 października uczniowie pracowali przy porządkowaniu terenów 
wokół  szkoły i posadzili 60 drzewek przed budynkiem szkoły.  
13 listopada odbyła się ceremonia nadania Płockiemu Hufcowi ZHP imienia 
I Dywizji Piechoty, uroczystości odbywały się w szkolnej kinoauli. 
14 listopada została zorganizowana zgaduj-zgadula o tematyce 
przeciwalkoholowej, w której brali udział przedstawiciele wszystkich klas. 
6 grudnia 80-ciu uczniów, członków HDK, oddało honorowo 12 litrów krwi. 
W wojewódzkich eliminacjach XVII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 
Radzieckiej laureatkami zostały Grażyna Wiśniewska i Teresa Sieradzka . 



 

 
 
W ciągu roku szkolnego nasz chór uświetniał swoimi występami 

uroczystości szkole. 
 
 
1978/79 
 

W 34 oddziałach uczy się ponad 1000 uczniów. 
14 października z okazji Dnia Nauczyciela przebywała w szkole delegacja 
pedagogów z NRD i Słowacji.  
Ferie zimowe nasza młodzież spędziła w Słowacji. 

 

 
 

Na zimowisku w Słowacji 

Grażyna Wiśniewska 
i Teresa Sieradzka 
w czasie występu 
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Henryk Szlachta uczeń Technikum Chemicznego dla Pracujących odnosi 
znaczące sukcesy w wioślarstwie zarówno w kraju jak i za granicą. 

 
 

 
Podczas Mistrzostw Polski w judo uczeń II klasy Mirosław Nowicki zdobył 
złoty medal. 
 

 
 
8-14 V w ramach corocznej wymiany nasi uczniowie wyjechali do Schwedt 
 
 
1979/80 
 

Naukę w roku szkolnym rozpoczęło 1100 uczniów i słuchaczy. Do 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjęto 90 chłopców i dziewcząt  
w zawodach: sterowniczy procesów chemicznych, mechanik aparatury 
automatycznej i mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, a Liceum 

Mirosław Nowicki 
złoty medalista 

Henryk 
Szlachta 



 

Zawodowego – 30 uczniów w zawodzie: operator procesów przemysłu 
chemicznego. Ponadto otworzono klasy: 5-letniego Technikum  
o specjalności technologia przerobu ropy naftowej, 3-letniego Technikum  
o specjalności aparatowy i operator urządzeń przemysłu chemicznego, 
Policealnego Studium Zawodowego o specjalności technologia przerobu 
ropy naftowej, w którym uczyło się również 5 Nigeryjczyków. 
Od 29 do 30 IX członkowie PTTK brali udział w XIX Centralnym Zlocie 
Młodzieży „Palmiry 79”. 
13 października odbyła się uroczystość nadania szczepowi harcerskiemu 
imienia Ignacego Łukasiewicza. Komendantką szczepu była dh Janina 
Kawałczewska. 
22 stycznia odbyło się spotkanie z Płocczanką roku  Janiną Czajkowską. 
2 marca w eliminacjach rejonowych XIX Ogólnopolskiego Konkursu 
Piosenki Radzieckiej Teresa Sieradzka otrzymała wyróżnienie  
i reprezentowała nas później w Opolu. 
W wakacje młodzież uczestniczyła w Obozowej Akcji Letniej – Pustkowo 
1980, Bieszczady 1980. 
 

 
 

Na obozie w Pustkowie 
 
 
1980/81 
 
 W uroczystościach z okazji Dnia Nauczyciela uczestniczyli 
przedstawiciele MZRiP, Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz 
Ministerstwa Przemysłu Chemicznego. W części artystycznej występował 
chór szkolny. 
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Chór szkolny w czasie występów 
 
22 lutego przeprowadzono eliminacje wojewódzkie XXII Olimpiady Wiedzy 
o Polsce i Świecie Współczesnym. 
W maju odbyło się spotkanie z pisarzem Arnoldem Mostowiczem - autorem 
książek fantastyczno-naukowych. 
Z okazji Dnia Zwycięstwa młodzież spotkała się z kombatantem II wojny 
światowej, Kazimierzem  Jakubowskim. 
W czerwcu uczniowie zwiedzali zabytki Torunia, Poznania i Wielkopolski 
oraz byli w Górach Świętokrzyskich. 
 

 
 

Na wycieczce w Toruniu 
 

 

1981/82 
 

Klasy III Tz i IIILz  wyjeżdżają na wycieczkę do Krakowa, 
Rzeszowa, Łańcuta, Baranowa, Sandomierza, natomiast klasy IV Lz i VT do 
Poznania. 



 

 
 

Klasa IIITz na Starówce Krakowskiej 
 
20 II odbywają się eliminacje rejonowe XXI Ogólnopolskiego Konkursu 
Piosenki Radzieckiej. W finale wojewódzkim wyróżnienie otrzymała 
Weronika Karwowska. 
 

 
 

Weronika Karwowska w czasie koncertu 
 
W eliminacjach Wojewódzkich Piosenki Harcerskiej brał udział uczeń klasy 
IIIM Marek Jakubowski – solista zespołu „Chemik”. 
26 kwietnia, w Miesiącu Pamięci Narodowej, odbyło się spotkanie z Jadwigą 
Krzywkowską  więźniarką z Ravensbruck. 
W maju odbył się szkolny konkurs na plakat o tematyce przeciwalkoholowej. 
I miejsce zdobyła Urszula Kisielińska z kl. IT8. 
7 czerwca w uroczystości pożegnania absolwentów wystąpiły zespoły 
„Chemik” oraz „Kox”. 
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Członkowie zespołu „Kox” 
 
17 czerwca odbyło się spotkanie młodzieży z Ministrem Oświaty  
i Wychowania - Bolesławem Faronem. 
 
 
1982/83 
 
           We wrześniu uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z poetą J. Baranem. 
14 października z okazji jubileuszu XX-lecia szkoła otrzymała pamiątkowy 
medal „Za zasługi dla miasta Płocka”. Odbyło się również spotkanie 
absolwentów. W izbie pamięci narodowej zorganizowano z tej okazji 
wystawę. 
 

 
 

Absolwentki na spotkaniu w świetlicy szkolnej 



 

 
 

Absolwenci na spotkaniu w świetlicy szkolnej 
 
Uczniowie klasy V Technikum wyjechali na wycieczkę do Jaszowca. 
W ferie zimowe młodzież wypoczywała na zimowisku w Zakopanem. 
W styczniu nasi harcerze uczestniczyli w harcerskim alercie powodziowym 
dla województwa płockiego. 
Z okazji Dnia Kobiet młodzież przygotowała spektakl oparty na fragmentach 
„Listów śpiewających” Agnieszki Osieckiej. 
W kwietniu odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ambasady Koreańskiej 
oraz przedstawicielem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 
1 VI z okazji Dnia Dziecka odbył się przegląd zespołów klasowych. 
 

 
 

Rewia mody w wykonaniu klasy IILz2 

 
3 VI na uroczystości pożegnania absolwentów wystąpił zespół „Chemik”. 
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1983/84 
 
 12 października uroczyście obchodzono 40 –lecie Wojska Polskiego. 
4 listopada młodzież spotkała się z krytykiem i eseistą Andrzejem Lamem. 
11 listopada w 65-rocznicę odzyskania niepodległości Państwa Polskiego 
odbył się uroczysty apel. 
W konkursie „Powstanie Styczniowe w literaturze i sztuce” I miejsce zdobyła 
Beata Kowalczyk z klasy II T8. 
Leszek Januszewski z klasy ITz został mistrzem Polski w judo. 
 

 
 

Leszek Januszewski drugi z prawej w czasie zajęć lekcyjnych 
 
13 kwietnia młodzież uczestniczyła w spotkaniu z Bolesławem 
Jędrzejewskim- żołnierzem I i II wojny światowej. 
12 maja w Olimpiadzie Polskiego Związku Filatelistycznego II miejsce zajął 
Jerzy Tomkielski z klasy VT. 
 

 
 

J. Tomkielski /na pierwszym planie / w czasie egzaminu dojrzałości 



 

1 czerwca w przeglądzie zespołów klasowych I miejsce zajęła klasa IIIT8  za 
program „Dziennik telewizyjny”, a II miejsce klasa I Lz2 za program 
„Akademia Pana Kleksa”. 
 

 
 

Klasa Ilz2 w Akademii Pana Kleksa 
 
W czerwcu kolejny raz  pożegnaliśmy kolejnych maturzystów. 
 

 
 

Klasa IIIT8  tak żegnała maturzystów 
 
 
1984/85 
 

14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkole gościła 
delegacja nauczycieli z NRD. 
30 października młodzież uczestniczyła w spotkaniu poświęconym historii 
tajnego nauczania w Płocku w czasie II wojny światowej. 
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Do tytułu „Sportowca Roku 1984” ogłoszonego przez „Tygodnik Płocki” 
kandyduje Leszek Januszewski z klasy IITz. 
W dniach 16-18 listopada klasa III Tz przebywa na wycieczce w Katowicach, 
Krakowie, Oświęcimiu, Wieliczce i Częstochowie. 
16 XI młodzież uczestniczy w spotkaniu z poetą Zdzisławem Łączkowskim, 
a 30 XI z publicystą i powieściopisarzem C. Leżeńskim. 
Od 24 I do 3 II uczniowie odpoczywali w Bukowinie Tatrzańskiej. 
Zespół muzyczny „Rybie Łości” zakwalifikował się do finału Ogólno- 
polskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki Wrocław 1985. 
 

                
 
W wakacje 22 uczniów brało udział w obozie wędrownym i XVI 
Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży PTSM. 
 

 
1985/86 
 

W nagrodę za zajęcie I miejsca w przeglądzie szkolnych zespołów 
klasowych od 4 do 6 X klasa IVT8 była na wycieczce w Trójmieście. 
14 XII zespół muzyczny „Eddy” wyróżniony został w Wojewódzkim 
Młodzieżowym Przeglądzie Piosenki. 
 

                

Z zespołem 
„Rybie Łości” 
śpiewa 

I. Walmund 

Zespół 
Eddy 



 

Klasa IIIT8 zorganizowała pierwsze w szkole połowinki 
 

 
 
26 i 27 kwietnia harcerze wzięli udział w X manewrach techniczno- 
obronnych Komendy Hufca. 
W maju odbyły się, po raz pierwszy w historii szkoły, wybory „Miss 
Chemico 86”, którą została Beata Włodarczyk z kl.IVT8 uzyskując również 
tytuł „Miss Publiczności”.Tytuł ”Miss Obiektywu” otrzymała Wioletta 
Kalwas z kl. IIT8. 
 

                
 

           Beata Włodarczyk              Wioletta Kalwas 
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1986/87 
 

W dniach 26 IX-10 X gościliśmy delegację 3 nauczycieli i 12 
uczniów ze szkoły w  Baku – stolicy Azejberdżanu. 
Od 2 do 5 X klasa IIITz i VT8 zwiedzała  Kraków, Oświęcim, Chorzów,  
a klasa IIIT8 i IV T8 była w Kotlinie Kłodzkiej. 
14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej gościliśmy delegację 
nauczycieli ze szkoły w Schwedt NRD. 
14 listopada odbył się finał szkolnego konkursu „Życie i twórczość 
Władysława Broniewskiego”. Finalistami zostali: Krzysztof Krzeszewski 
klasy III Tz, Krzysztof Dąbrowski z klasy III Tz i Małgorzata Zielińska  
z klasy II Lz. 
18 XI odbył się apel połączony ze zbiórką pieniędzy na rewaloryzację 
zabytków Krakowa. 
20 listopada dużym wydarzeniem był apel pokoju z udziałem dh Wacława 
Milke i więźniów obozów koncentracyjnych z okazji proklamowanego przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Roku Pokoju. 
 
 

 
 

Dyrektor Anna Szorc przyjmuje znicz pokoju  
z rąk więźniarki obozu koncentracyjnego 

 
 
W styczniu, w ramach wymiany młodzieży, delegacja naszej szkoły  
z udziałem dyrektor Teresy Kordiasz, nauczycieli: Haliny Olesińskiej  
i Jerzego Kotulskiego oraz 12-osobowej grupy uczniów gościła w Baku 
stolicy Azerbejdżanu. 



 

 
 

Nasi w Baku 
 
 
28 II tytuł „Miss Chemico” otrzymała Ewa Lewandowska z kl. IT, tytuł  
v-ce Miss Anna Kądziołka z kl. IT, tytuł Miss Foto Joanna Reńda z kl. ILz,  
a tytuł Miss Publiczności Beata Bobola z kl. IILz. 
 
 

 
 

Kandydatki do tytułu „Miss Chemico” 87 
 
 

W szkolnym konkursie z okazji 750-rocznicy Lokacji Miasta Płocka I m-ce 
zdobyła Wioletta Bińczarska z klasy IIIT8, a II m-ce Krzysztof Borowski  
z klasy IVT8. 
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1987/88 
 

We wrześniu po raz pierwszy odbyły się wybory Mistera Chemika. 
Został nim Jarosław Malarski z klasy IVT8. Tytuł v-ce Mister otrzymał 
Dariusz Bońkowski z klasy IIITz, a Mister Publiczności Piotr Grabowski  
z klasy IITz. 
 

 
 

Jarek Malarski w koronie 
 
10-12 X w ramach obchodów 750-rocznicy Lokacji Miasta Płocka w hali 
sportowej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
16 X rozpoczęły się uroczystości jubileuszu 25-lecia szkoły. 
 

 
 

W czasie uroczystości jubileuszowych 

 



 

 
 

W czasie uroczystości jubileuszowych 
 
W przeglądzie piosenki harcerskiej „Bard 87” uczestniczyli harcerze z naszej 
szkoły. 
 

 
 
30X-13XI przebywała delegacja nauczycieli i uczniów z Azerbejdżanu. 
Goście zwiedzali zabytki Płocka i okolic, odbyli 2 wycieczki do Torunia  
i Warszawy, brali udział w uroczystościach szkolnych oraz odbywali zajęcia 
w laboratorium i warsztatach szkolnych. Gościom towarzyszyli nasi 
uczniowie i nauczyciele. 
20 XII młodzież mieszkająca w internacie szkolnym z okazji świąt Bożego 
Narodzenia zorganizowała dzieciom z Domu Dziecka w Bratoszewie 
uroczystą wieczerzę wigilijną. 
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Zabawa choinkowa w Bratoszewie 
 
21 II tradycyjne wybory Miss Chemico. Koronę Miss zdobyła Aldona 
Krajewska z kl. IVT8, v-ce Miss Renata Kaska z kl. IVT8, a tytuł najmilszej 
otrzymała Anna Figura z kl. IT8. 
1 czerwca odbył się przegląd klasowych zespołów kabaretowych i szkolnych 
zespołów muzycznych oraz wybory „Mistera Chemico”. 
 

 
 

Mister Chemico 87 
 
6 VI na uroczystości pożegnania absolwentów szkolne koło dramatyczne, 
którego opiekunką była mgr Jadwiga Lewandowska, wystawiło sztukę 
Tadeusza Różewicza „Kartoteka”. 
W uczniowskim klubie „Awaria” odbywają się spotkania przy świecach, 
młodzież recytuje wiersze, słucha muzyki, odbywają się spotkania  
z ciekawymi ludźmi oraz dyskoteki i wieczorki klasowe. 



 

1988/89 
 

Zespół Szkół Zawodowych im. Ignacego Łukasiewicza otrzymał 
podziękowanie od Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa za 
społeczne zaangażowanie w odnowę zabytków Krakowa i pomoc w ochronie 
bezcennych skarbów kultury narodowej. W uroczystościach na Wawelu 
wzięło udział trzech najlepszych uczniów naszej szkoły: Andrzej Orędowicz, 
Zdzisław Kuciński i Robert Naguszewski. 

 
 

 
 

Dyrektor Teresa Kordiasz przyjmuje podziękowania 
 z rąk  prof. Henryka Jabłońskiego,  

Przewodniczącego Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa 
 
 
14 października młodzież z koła dramatycznego wystąpiła w kinoauli ze 
spektaklem „Dialogi Konfucjańskie”. 
W październiku uczniowie rozpoczęli redagowanie gazetki pod tytułem  
„W naszej szkole”. 
70 lat niepodległości odrodzenia Polski zostało uczczone apelem  
i konkursem „Drogi do niepodległości”. 
Od 17 do 30 listopada gościliśmy delegację nauczycieli i młodzieży z Baku, 
a w ferie zimowe rewizytę w Baku złożyła delegacja naszych nauczycieli  
i uczniów. 



 

56   

 
 

Delegacja szkoły w Baku 
 
 
Bogusław Gościniecki z klasy III Ma został laureatem Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w pionie Zasadniczych 
Szkół  Zawodowych. 
Na Forum Teatrów w Płocku szkolne koło dramatyczne otrzymało 
wyróżnienie za sztukę Tadeusza Różewicza „Kartoteka”. 
 
 

  
 

Członkowie koła dramatycznego w sztuce „Kartoteka” 
 
 

W styczniu w naszym kinie „Studio” z okazji XXV-lecia organizacji 
młodzieżowych Petrochemii odbył się przegląd filmów z klasyki kina 
światowego. 
24 czerwca na uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyło się 
pożegnanie Dyrektora Szkoły mgr inż. Teresy Kordiasz . 



 

 
 

Dyrektor Kordiasz przyjmuje podziękowania od uczniów 
 
 
1989/90 
 
Nowym Dyrektorem Szkoły zostaje mgr inż. Jadwiga Złotowska. 
 

 
 

Życzenia przyjmuje dyrektor Jadwiga Złotowska 
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W grudniu w świetlicy szkolnej po raz pierwszy  zorganizowana została 
uroczysta wieczerza wigilijna z udziałem duszpasterza nauczycieli księdza 
Tadeusza Łebkowskiego. 
 

 
 

Nauczyciele w czasie wieczerzy wigilijnej 
 
20 stycznia przyszli maturzyści bawią się na tradycyjnej studniówce. 
Wakacje młodzież spędza w Zakopanem na dwóch turnusach. 
 

 
 

mgr Barbara Sikorska z podopiecznymi w Tatrach 
 
 

1990/91 
 

W szkole działa zespół redakcyjny , który prowadzi gazetkę szkolną. 
Ukazuje się w niej m. in. wywiad z panią dyrektor Jadwigą Złotowską. 
Drużyna ZHP przeprowadziła zbiórkę pieniędzy dla dzieci na Litwie. 



 

Działają następujące koła zainteresowań: chemiczne, matematyczne, 
dramatyczne, bibliotekarske, czytelnicze, komputerowe, fotograficzne, 
elektroniczne, PTTK, SKS i zespół muzyczny. 
 

                           
 
W maju, do egzaminu dojrzałości przystępują uczniowie klas ostatnich. 
 

 
 

Chwila napięcia przed odczytaniem tematów maturalnych 

 
 
1991/92 
 

6 grudnia Święty Mikołaj z aniołami odwiedził wszystkie klasy  
i pokój nauczycielski.  

Muzycy w szkolnym 
ogródku 
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Święty Mikołaj w pokoju nauczycielskim 
 
 
W hali sportowej odbył się Wielobój Rekreacyjny o Puchar Dyrektora 
Zespołu Szkół Zawodowych Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych  
i Petrochemicznych, w którym wzięły udział drużyny Zespołu Szkół 
Budowlanych, Zespołu Szkół Fabryki Maszyn Żniwnych oraz naszej szkoły. 
We wszystkich konkurencjach byliśmy najlepsi i zdobyliśmy Puchar. 
 
 

 
 

Dyrektorzy szkół i nauczyciele wf 
 
W styczniu na studniówce bawili się uczniowie wszystkich klas 

maturalnych do białego rana. 



 

Ze szkołą pożegnali się uczniowie VT8, IIITA i IIITE a młodzież klasy 
czwartej wyjechała w góry. 
 

 
 
Uczniowie klasy II Technikum po Zasadniczej Szkole Zawodowej 
wypoczywali na biwaku. 
 

 
 

Ostatni przedwakacyjny biwak w Gorzewie 

Klasa IVT8 

nad Morskim Okiem 
ze swoją 

wychowawczynią 
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1992 /93 
 

17 października w ramach uroczystych obchodów  jubileuszu XXX-
lecia szkoły odbył się Zjazd Absolwentów i bal. 
 
 

 
 

Spotkanie absolwentów w świetlicy 
 
 

 
 

Kadra Pedagogiczna w roku jubileuszowym 
 
 
21 października odbyła się kolejna premiera teatru „Kameleon”, który 
wystawił sztukę „Sprawa dla Alcybiadesa” /szkoła została ukazana  
w krzywym zwierciadle/. 



 

 
 

Aktorzy z „Kameleona” 
 
10-11 XII zorganizowany został I Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Dyrektora ZSZ MZRiP. 
21 III z okazji Dnia Wagarowicza Samorząd Szkolny pod kierunkiem  
mgr inż. Mirosława Piątka przygotował „Mini listę przebojów” 
Szkolny teatr Kameleon wystawił adaptację powieści pt. „Mały książę”. 
 

 

 
 

Adam Amrozy uczeń klasy II Technikum zostaje laureatem Ogólnopolskiego 
Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego organizowanego 
przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł laureata daje 
Adamowi indeks na Uniwersytet. 
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W maju nasi maturzyści wpisują się do księgi pamiątkowej płockich 
maturzystów wyłożonej w Muzeum Liceum Ogólnokształcącego  
im. marszałka Stanisława Małachowskiego. 
 

 
 

Klasa VT8 z wychowawcą Ewą Adasiewicz 
 
 
1993/94 
 

We wrześniu samorząd szkolny zorganizował „Otrzęsiny” dla 
uczniów klas pierwszych. 
Odbyła się premiera kolejnej sztuki, tym razem „W małym dworku” 
wystawionej przez szkolny teatr. 
 
 

 
 

Aktorzy szkolnego teatru 



 

Adam Amrozy uczeń klasy IIIT8 zostaje podopiecznym Fundacji Płockiej, 
uzyskuje tytuł finalisty Konkursu Historycznego „Historyczna prawda  
o wydarzeniach 1944 roku” oraz zostaje laureatem Ogólnopolskiej 
Olimpiady Chemicznej. 
 

 
 

Adam Amrozy 
 
Z inicjatywy prof. Haliny Olesińskiej zawiązuje się komitet organizacyjny 
Konkursu Chemicznego im. Ignacego Lukasiewicza i przeprowadzona jest  
I edycja konkursu. 
 

 
 

Sekretarz naukowy konkursu Halina Olesińska 
 

Z okazji Dnia Dziecka w hali sportowej odbywa się wielobój międzyszkolny 
połączony z pokazem mody w wykonaniu uczennic z „Wielobranżówki”. 
W świetlicy szkolnej odbyły się spotkania: z poetą Stanisławem Nawrockim 
oraz Czesławem Hajdukiem, autorem książek „W szponach bezpieki”  
i „Z podciętymi skrzydłami”. 



 

66   

1994/95 
 

1 września na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbyło się 
poświęcenie nowego sztandaru szkoły przez księdza biskupa Romana 
Marcinkowskiego. 
 
 

 
 
 
Samorząd szkolny zorganizował dla uczniów klas pierwszych ciepłe 
przyjęcie, czyli „otrzęsiny”. 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszyscy 
uczestniczyliśmy w  „Jasełkach”. 
 
 

 



 

W styczniu na tradycyjnej studniówce bawili się uczniowie klas maturalnych. 
 

 
 

Klasa VT8 w czasie balu studniówkowego 
 

Pierwszy Dzień Wiosny przebiegał w sportowej atmosferze, ponieważ w hali 
sportowej klasy rywalizowały w różnych konkurencjach. 
 

 
 

Reprezentacja piłki nożnej 
 
W marcu i w maju przeprowadzone zostały dwa etapy II edycji Konkursu 
Chemicznego im. I. Łukasiewicza. Konkurs zyskuje coraz większą 
popularność wśród uczniów nie tylko płockich szkól średnich. 
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1995/96 
 

We wrześniu młodzież naszej szkoły włączyła się w ogólnopolską 
akcję „Sprzątanie Świata”. Zorganizowany został również z tej okazji 
szkolny konkurs na plakat, w którym wzięły udział wszystkie klasy. 
Przed przerwą zimową młodzież uczestniczyła w spektaklu „Próba z wigilią 
w tle”. Kolędy śpiewały Ola Sabalska i Justyna Bartosiewicz, a nauczyciele 
spotkali się przy stole wigilijnym w świetlicy szkolnej. 
 

 
 

Ola Sabalska z Mikołajem 
 
Karol Piątkowski – słuchacz Policealnego Studium Zawodowego został 
laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza 
polskiego na frontach II wojny światowej”. Zajął II miejsce w kategorii szkół 
średnich oraz został wyróżniony specjalną nagrodą za najlepiej opracowaną 
mapę historyczną.  
 

 
 

Karol Piątkowski przyjmuje gratulacje z rąk Kuratora Oświaty Anny Misiak 



 

1996/97 
 

We wrześniu absolwentki analizy chemicznej Państwowej Szkoły 
Technicznej spotkały się po 30 latach ze swoją wychowawczynią  
inż. Jadwigą Miller. 
 

 
 
1 październik był Dniem Honorowego Krwiodawstwa w naszej szkole. Krew 
oddało 78 uczniów. 
 

            
 

Uczniowie w trakcie oddawania krwi 
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej gościliśmy delegację z zaprzyjaźnionego 
z Płockiem Miasta Darmstadt. 
W grudniu Samorząd Uczniowski złożył wizytę św. Mikołaja w Pogotowiu 
Opiekuńczym, obdarowując dzieci upominkami. 

Spotkanie analityczek po 
30 latach - 26.09.1996r. 
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Tradycyjne Jasełka i spotkanie wigilijne odbyły się przed zimową przerwą 
świąteczną. 
 

 
 

Justyna Bartosiak śpiewa kolędy 
 

W świetlicy szkolnej młodzież mogła zwiedzać wystawę poetycko-
plastyczną „Trójgłos w sprawach najważniejszych z akompaniamentem”  
mgr inż. Mirosławy Gumińskiej. 
Z okazji Dnia Wiosny odbył się Międzyszkolny Turniej w hali sportowej. 
 

 
 

Nasza drużyna z mgr Grzegorzem Markiewiczem 



 

W czwartej edycji Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza  
I miejsce zajął Michał Bieniek z klasy III Technikum, który został również 
laureatem Ogólnopolskiego Konkursu im. Antoniego Swinarskiego 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 

 
 

Michał Bieniek przyjmuje gratujące od dyr. J. Złotowskiej 
 
W III Wojewódzkim Konkursie Prac Dyplomowych I miejsce zdobyła praca 
dyplomowa wykonana przez: Krzysztofa Rutkowskiego, Mariusza 
Mikołajczyka i Arkadiusza Gocławskiego z klasy V Technikum. 
 

 
 

Prezentacja prac dyplomowych w czasie konkursu 
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W IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Ośmiu wspaniałych” laureatem 
etapu samorządowego został Cezary Dusio z klasy V Technikum. 
 

 
 

Czarek Dusio /pierwszy z lewej/ z kolegami w czasie rajdu 
 
 
1997/98 
 

Po raz kolejny szkoła rozszerzyła swoją propozycję edukacyjną dla 
młodzieży, wprowadzając klasy liceum ogólnokształcącego. Od 1 września 
rozpoczęło działalność V Liceum Ogólnokształcące, kształcąc młodzież  
w trzech klasach o profilu ogólnym. 
Adam Modzelewicz uczeń V LO zdobył złoty medal w II Mistrzostwach 
Polski Juniorów w kick boksingu. 
 

 
 

Złoty debiut 
 
Nasi nauczyciele wychowania fizycznego odnoszą znaczące sukcesy  
w zawodach o Puchar Polski w Triathlonie: Czesław Mączyński I m-ce, 
Grzegorz Markiewicz IV m-ce, a Waldemar Gieres V m-ce. 



 

Z okazji Dnia Walki z Aids odbył się szkolny konkurs wiedzy o aids. 
Laureatami konkursu zostali: Cezary Antczak z IIIT, Paulina Malesa z IVT, 
Artur Antczak z IIIT. 
W grudniu przeprowadzony został szkolny konkurs z okazji Dnia Bez 
Papierosa, w którym wzięli udział uczniowie klas pierwszych. 
Jak co roku odbyły się jasełka dla młodzieży, wigilia dla nauczycieli oraz 
tradycyjna studniówka. 
 

 
 

Waldemar Ziętek w polonezie z dyr. J. Złotowską 
 

 
1998/99 
 

We wrześniu uczniowie klas pierwszych prezentowali swoje 
umiejętności w ramach tradycyjnie odbywających się co roku otrzęsin. 
 

 
 

Eliza Makowska z klasy ID 
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16 październik już piąty raz był Dniem Honorowego Krwiodawstwa w szkole. 
Piotr Baranowski z klasy III T8 został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. 
Z okazji 80-rocznicy Odzyskania Niepodległości odbył się uroczysty apel. 
 

 
 

Marcin Czarnecki, Aleksandra Stempińska, Rafał Chmielewski,  
 Ula Leśniewska, Jarek Blonkowski, Pulina Pasowicz  

w czasie programu poetycko-muzycznego 
 
10 XII odbyła się sesja ekologiczna w 100-lecie odkrycia radu przygotowana 
przez uczniów  kl. III Technikum. 
 

 
 

Uczniowie klasy III Tp w czasie prezentacji programu 
o promieniotwórczości naturalnej i sztucznej 

W grudniu młodzież wystawiła Jasełka, a przedstawiciele Samorządu 
odwiedzili dzieci z Pogotowia Opiekuńczego i obdarowali ich prezentami. 



 

 
 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w Pogotowiu Opiekuńczym 
 
Podczas eliminacji szkolnych Konkursu „Mickiewicz jakiego nie znamy”  
w kategorii poezji śpiewanej  Tomasz Jeżewski zdobył I miejsce za 
wykonanie wiersza „Dwa słowa”. Na eliminacjach wojewódzkich za ten 
utwór otrzymał III nagrodę. Do wiersza sam skomponował melodię. 
 

 
 

Tomek Jeżewski wykonuje utwór „Dwa słowa” Adama Mickiewicza 
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W styczniu odbył się koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W marcu pod kierunkiem mgr inż. Ewy Zielińskiej uczniowie uczestniczą  
w Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych. 
W Międzyszkolnym Konkursie Chemicznym im. Ignacego Łukasiewicza 
Piotr Baranowski zostaje laureatem. 
 
 

 
 

Piotr Baranowski odbiera dyplom laureata 
 
 
W maju uczniowie wszystkich klas maturalnych zdawali egzamin dojrzałości. 
 
 

 
 

Komisja egzaminacyjna Matury 1999 



 

1999/2000 
 

Szkoła zmienia nazwę z Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego 
Koncernu Naftowego na Zespół Szkół Centrum Edukacji Przemysłu 
Naftowego Spółka z o.o. 
Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali: Karolina Wierzbowska z IIIc 
i po raz drugi Piotr Baranowski z IVT. 
 

 
 

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
 
W koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebraliśmy najwięcej 
pieniędzy ze szkół płockich, w auli  występował zespół Free Day. 
W świetlicy szkolnej kolejny raz spotkał się z naszymi uczniami poeta 
Stanisław Nawrocki, pseudonim Marek Bartnicki, który zaprezentował swoje 
wiersze. Stanisław Nawrocki prowadził w latach 70-tych w naszej szkole 
zajęcia pozalekcyjne. 
 

 
 

Stanisław Nawrocki na spotkaniu z młodzieżą 
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14 lutego młodzież świętowała Dzień Zakochanych zwanych popularnie 
„Walentynkami”. 
 

 
 

Inscenizacja „Hotelu pod różami” 
 
18 marca odbyły się Dni Otwarte Szkoły. Uczniowie reklamowali naszą 
szkołę również na Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych. 
 

 
 

Stoisko naszej szkoły cieszyło się dużym powodzeniem wśród zwiedzających 
 
Daniel Szczepański z kl. IV T w III etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” zdobywa II miejsce . 
Piotr Baranowski z kl. IV T zostaje po raz drugi laureatem Konkursu 
Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza. 



 

2000/2001 
 

Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostają kolejny raz  Karolina 
Wierzbowska z klasy IV Liceum i Piotr Baranowski z klasy V Technikum. 
 

 
 

W czasie uroczystości wręczenia stypendiów Karolina Wierzbowska 
druga od prawej, a Piotr Baranowski czwarty od prawej 

 
Jak co roku uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 
 

 
 

Ania Iller i Tomek Jeżewski w dniu 14 października 
 

Na Jasełka Samorząd Uczniowski zaprosił dzieci z Pogotowia Opiekuńczego 
i dzięki szczodrości naszych uczniów zostali oni obdarowani upominkami. 
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Przy szkolnej bibliotece działa kawiarenka poetycka, w której odbyła się 
promocja książki W. Smaszcza „Ks. Jan Twardowski w Płocku” oraz 
spotkanie z ks. Krzysztofem Martwickim nauczycielem religii w naszej 
szkole, który recytował swoje wiersze. 
Krzysztof Dąbrowski z klasy IV T uzyskuje II m-ce w eliminacjach 
powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej. 
Katarzyna Wasilewska z klasy IIE zostaje po raz drugi finalistką 
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża  
polskiego”.  
 
 

 
 

Kasia Wasilewska wśród finalistów /rząd środkowy, trzecia od lewej/ 
 
 
2001/2002 
 

Uczestniczymy w realizacji Europejskich Programów Edukacyjnych 
SOCRATES- COMENIUS, dzięki czemu młodzież wyjeżdża do Bergish 
Gladbach, Berlina i Schwarzheide. Klasy Liceum Ogólnokształcącego 
realizują projekt szkolny „Młodzież belgijska, niemiecka i polska dzisiaj – 
obywatele Europy XXI wieku”. 



 

 
 

Delegacja szkoły w Poczdamie 
 

Uczniowie naszej szkoły zorganizowali dla swoich kolegów wieczór 
poświęcony życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego, włączając się w ten 
sposób w obchody Roku Prymasowskiego. 
 

 
 

Młodzież czyta teksty Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
 
Kasia Wasilewska z kasy III E znów najlepsza w Płocku na Ogólnopolskim 
Konkursie Historycznym „Losy żołnierza  i dzieje oręża polskiego”. 
W ramach programu Sokrates-Comenius uczniowie klas Technikum 
wspólnie z uczniami szkoły przy zakładzie BASF w Schwarzheide 
realizowali projekt związany z analizą wód. Projekt trwał 4 tygodnie. 
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Grupa młodzieży polsko – niemieckiej biorąca udział w projekcie. 
Schwarzheide 4 – 17 maja 2002. 

 

 
 

Pobór  płockiej wody do analizy 



 

 
 

Grupa polsko-niemiecka po prezentacji projektu w świetlicy szkolnej 
 
 
Czarek Żółtowski w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej uzyskuje II miejsce. 
Paweł Grabowski z kl. IV Technikum, stypendysta Prezesa Rady Ministrów, 
zostaje Laureatem Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza  
i otrzymuje indeks na Politechnikę Łódzką. 
Sukcesy sportowe odnosi w swojej kategorii wiekowej nasz nauczyciel 
Czesław Mączyński zdobywając w Triathlonie na Mistrzostwach Iławy  
i Bydgoszczy I miejsca, Łodzi III miejsce, a w Diathlonie na Mistrzostwach 
Polski IV miejsce. 
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Wywiad z Dyrektorem Szkoły 
 

1. Kieruje Pani Szkołą od trzynastu lat, wcześniej pełniła Pani funkcję 
z-cy dyrektora, była nauczycielem. Od ilu lat związana jest Pani ze 
Szkołą? 

Całe moje dorosłe życie wiąże się z tą Szkołą. Tu, po ukończeniu liceum 
ogólnokształcącego zdobywałam zawód chemika w Państwowej Szkole 
Technicznej, a następnie 1 lutego 1965r rozpoczęłam pracę w charakterze 
nauczyciela. Przyznam się, że wtedy nie był to zawód, który chciałam 
wykonywać, dlatego wybrałam studia na uczelni technicznej. To ówczesny 
Dyrektor tej Szkoły, Janusz Majewski, przekonał mnie, że właśnie tę pracę 
powinnam podjąć. Służył mi zawsze radą i pomocą tak jak i wielu innych 
moich nauczycieli, którzy stali się wspaniałymi koleżankami i kolegami, za 
co jestem im bardzo wdzięczna. 
 
2. Jak wspomina Pani swoje pierwsze spotkanie ze Szkołą, pierwsze 

lekcje, pierwszą klasę? 
Kiedy rozpoczynałam pracę nie czułam się nowicjuszem w Szkole, ale przed 
pierwszymi zajęciami miałam ogromną tremę. Pamiętam, jak wiele godzin, 
często nocnych, poświęcałam przygotowaniu się do zajęć. A potem, po ich 
skończeniu czułam, że to nie tak, że coś trzeba zmieniać, i tak jest do dnia 
dzisiejszego.  
 
3. Czy miała Pani swoją ulubioną klasę, o której Pani nie może 

zapomnieć? 
Właściwie o każdej klasie mogę powiedzieć, że była moją ulubioną, bo  
z każdą zawsze się utożsamiałam. Myślę, że każdemu nauczycielowi, 
wychowawcy, w szczególnej pamięci pozostaje jego pierwsza klasa. Tak 
było i w moim przypadku. Do mojej pierwszej klasy uczęszczali słuchacze 
niewiele młodsi ode mnie i „bardzo niepokorni”. Z „niepokory” powstawały 
problemy, które potem wspólnie trzeba było pokonać i rozwiązać. Chyba 
udawało nam się robić to dobrze, bo teraz przychodzą do mnie z problemami 
swoich dzieci.  
 
4. Czy kiedy rozpoczynała Pani pracę w Szkole myślała o tym, by zostać 

dyrektorem? 
O, nie!! Nawet wtedy, kiedy już długo pracowałam nie myślałam nigdy  
o stanowisku dyrektora. Kiedy 1 września 1988r zostałam zastępcą dyrektora 
nawet przez chwilę nie pomyślałam, że po roku pracy na tym stanowisku 
zostanę dyrektorem. Moi ówcześni szefowie ocenili mnie inaczej i po 
złożeniu deklaracji o odejściu na emeryturę przez Panią Dyrektor Teresę 
Kordiasz przedstawili Radzie Pedagogicznej moja osobę jako kandydatkę na 
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Jej miejsce. Kiedy, z dużym wzruszeniem słuchałam opinii o sobie i mojej 
pracy wyrażanej przez koleżanki i kolegów, pomimo wielu obaw 
wiedziałam, że nie mogę odmówić, że wyrażę zgodę na objęcie stanowiska 
dyrektora. 
 
5. Jak układa się współpraca z gronem pedagogicznym? Jakie cechy 

szczególnie Pani ceni w nauczycielach? 
Mam wspaniałych nauczycieli, a więc i współpraca z nimi jest bardzo dobra. 
Bardzo cenię ich profesjonalizm, wysokie poczucie odpowiedzialności za 
wykonywaną pracę, życzliwość, uśmiech, a nade wszystko te cechy, które 
dają pewność, że zawsze można na Nich polegać. 
 
6. Do jakich momentów swojej pracy chętnie powraca Pani we 

wspomnieniach? 
Zawsze chętnie wspomina się chwile miłe, niosące wiele radości. Do nich 
mogę zaliczyć sukcesy nauczycieli i uczniów, nasze wspólne spotkania, 
wycieczki, powroty naszych absolwentów, miłe i dobre słowa uczniów  
i rodziców o naszej pracy, o latach spędzonych w tej Szkole.  
 
7. Czym Szkoła jest dla Pani? 
To miejsce, które dostarcza mi wiele radości i satysfakcji bo biorę udział  
w kształtowaniu serc i umysłów młodych ludzi. Chciałabym, by w mojej 
Szkole wszyscy czuli się dobrze, by młodzież, często stawiająca pytania: po 
co żyję? kim jestem? dokąd zmierzam? czym jest świat?, otrzymała zawsze 
właściwe odpowiedzi na te pytania, by pracownicy mogli realizować 
bezpiecznie i spokojnie swoje zadania.  
 
8. Jaka jest Pani dewiza życiowa? 
Prawdomówność, uczciwość, szacunek dla drugiego człowieka. 
 
9. Czy nigdy nie poniosła Pani porażki w swojej pracy? 
Na pewno było wiele spraw, których nie udało się doprowadzić do końca, lub 
rozwiązane były w sposób inny niż oczekiwałam, ale nigdy nie traktowałam 
tego jako porażki. 
 
10. Co chciałaby przekazać Pani pracownikom i uczniom Szkoły w roku 

jubileuszowym? Czego można życzyć Pani Dyrektor z okazji 
Jubileuszu? 

Zachowania atmosfery szczególnej więzi pomiędzy wychowankami  
i nauczycielami, wzajemnej inspiracji do osiągania sukcesów, wytrwałości  
w dążeniu do celu i wielu jeszcze jubileuszy. Mnie zaś proszę życzyć by 
współpracownicy i wychowankowie mieli ciepłe wspomnienia związane  
z pracą i nauką w kierowanej przeze mnie Szkole.  



 

Wspomnienia nauczycieli i absolwentów 
 
 
Teresa Kordiasz 
 
JĘZYKOWE  KŁOPOTY 
 

W latach 1969-1973 do technikum chemicznego należącego do 
Zespołu Szkół Chemicznych Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych  
i Petrochemicznych uczęszczało 12 obcokrajowców z Syrii. Przyjechali do 
Polski, aby w naszej szkole zrobić specjalizację z technologii przerobu ropy 
naftowej. Przed przyjazdem do Płocka uczyli się języka polskiego tylko 
przez 3 miesiące, gdzieś koło Krakowa. Ich umiejętności były bardzo różne, 
choć ogólnie biorąc niespecjalne. 

Dodatkowe trudności językowe młodzieży z Syrii polegały na tym, że 
nie mieli słowników polsko-arabskich, bo w tamtych czasach takich po 
prostu nie było w sprzedaży. Posługiwali się więc słownikami polsko 
francuskimi lub polsko-angielskimi a następnie tłumaczyli sobie polskie 
wyrazy dalej, korzystając ze słowników francusko-arabskich, bądź angielsko-
arabskich. W związku z tym tłumaczenie, a co za tym idzie zrozumienie 
nieznanych słówek trochę trwało. 

Któregoś dnia przybiegła do mnie /byłam wtedy zastępcą dyrektora/  
z krzykiem polonistka Aleksandra Nehrybecka, ucząca klasę, w której byli także 
Syryjczycy. Zakomunikowała mi stanowczo, że nie będzie już w tej klasie uczyć 
polskiego, ponieważ obcokrajowcy- jak twierdziła kpią sobie z niej.  

Na kolejną lekcję poszłam więc do tej klasy na hospitację /tym 
bardziej, że byłam ich wychowawcą/ i usiadłam z tyłu przysłuchując się 
zajęciom językowym. Akurat polonistka tłumaczyła gramatykę i uczyła 
odmian w języku polskim. Jeden z uczniów z Syrii maił odmienić słowa 
„noszę kalosze” i tu zaczęły się radosne trudności. Słucham odpowiedzi,  
a ona brzmi:” ja noszę kalosze, ty nosisz kalosisz, on nosi kalosi, my nosimy 
kalosimy, wy nosicie kalosicie, oni noszą kaloszą”. Do końca zajęć nie 
mogłam wytrzymać ze śmiechu, a polonistka się obraziła i zrezygnowała  
z prowadzenia tej klasy. Wyjaśniłam jej, że młodzież nie robi tego specjalnie, 
tylko po prostu mają poważne trudności z polską gramatyką. Musieliśmy 
jednak zmienić nauczyciela.  

Syryjczycy czasem próbowali wykorzystać swój status obcokrajowca 
w kraju o zupełnie odmiennej kulturze. Było tak np. na jednej  
z prowadzonych przeze mnie lekcji chemii. Uczeń z Syrii wywołany do 
tablicy miał napisać symbol chlorku srebra. Napisał ClAg i była to zła 
odpowiedź, ponieważ we wszystkich solach na początku znajduje się symbol 
metalu, a dopiero za nim reszta kwasowa. Uczeń twierdził stanowczo, że  
u nich w języku arabskim pisze się odwrotnie. Zapewniał, że tak właśnie jest, 
a ja kompletnie nie mam racji.  
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Twierdził, że w ich rodzimych podręcznikach tak właśnie figurują związki 
soli.  
 Wprawdzie powszechnie wiadomo, że w języku arabskim pisze się  
w drugą stronę, ale to nie ma żadnego związku z chemią, tym bardziej, że 
symbole związków chemicznych są międzynarodowe i na całym świecie 
pisze się tak samo. 
 Obiecałam mu wtedy przy całej klasie, że jak przyniesie mi książkę 
na potwierdzenie swoich twierdzeń i okaże się, że on ma rację, to postawię 
mu piątkę i nie będę już go pytać z chemii do końca roku szkolnego. Oporny 
Syryjczyk przyszedł na drugi dzień, ale nie przyniósł arabskiego 
podręcznika, tylko kwiaty i przy całej klasie przeprosił mnie za swoją próbę 
oszustwa. 
 
 
Ewa Adasiewicz 
 

Pracę w szkole rozpoczęłam 01.09.1977r. bezpośrednio po 
ukończeniu studiów jako nauczyciel. Była to moja pierwsza praca i tak 
zostało przez dwadzieścia lat. Początki były trudne, poznawałam tajniki 
zawodu nauczyciela i wychowawcy. Spotkałam w szkole wielu życzliwych  
i serdecznych koleżanek i kolegów, którym wiele zawdzięczam, a przede 
wszystkim to, że szybko odnalazłam się w tym zawodzie i wiedziałam, że 
zawsze mogę liczyć na ich pomoc i życzliwość. Wiele z nich odeszło, wśród 
nich Hala Olesińska, którą na zawsze zachowałam w pamięci.  
 Pamiętam jak w drugim roku pracy przydzielono mi wychowawstwo 
klasy III Tz (maturalna), samych chłopców, którzy nie mogli się porozumieć 
ze swoim poprzednim wychowawcą. Było to dla mnie duże wyzwanie, ale 
także pierwszy sukces i ogromna satysfakcja, kiedy po roku wspólnej nauki  
i pracy wychowawczej z żalem rozstawaliśmy się. Nie miałam z nimi 
żadnych problemów wychowawczych, potrzebowali trochę życzliwości  
i otwartości opartej na partnerskich stosunkach. I tak cały okres pracy  
w szkole dziele na okresy związane z wychowawstwem poszczególnych klas 
w cyklach 3-letnich (Tz) i 5-cioletnich (T8). Każda z tych klas, której byłam 
wychowawcą mile i serdecznie wspominam. Była to wspaniała młodzież, 
która na moich oczach dojrzewała i odchodziła w dorosłe życie. Młodzież, 
której zdarzały się i porażki i sukcesy, czasami stwarzali problemy 
wychowawcze zarówno w szkole jak i poza nią. Ważne, że potrafiliśmy  
o tym mówić i wspólnie je rozwiązywać.  
 Poza lekcjami i nauką bardzo mile wspominam, to wszystko co 
sprzyja integracji klasy, a wiec spotkania poza lekcyjne z rożnych okazji, 
takie jak: połowinki, studniówki, spotkania wigilijne i wycieczki. Nigdy  
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nie zapomnę wycieczek do Zakopanego, a było ich kilka, zawsze pociągiem 
Kutno – Łódź - Zakopane. Wędrówki po górach pięknymi szlakami  
i zdobywanie szczytów w tenisówkach i trampkach, co było okupione 
bąblami na stopach, czasami w strugach deszczu, a nawet i śniegu przynosiły 
wiele radości i śmiechu, ale i strachu. Szczególnie utkwiły mi w pamięci 
wycieczki z klasą T8, moimi wychowankami (1988-1993), z którymi do 
dzisiaj utrzymuje kontakty.   
Z następna klasą, której byłam wychowawcą (1993-1998) również 
zaliczyłam wycieczkę do Zakopanego, tradycyjnie pociągiem z wieloma 
przygodami. Jeździli z nami rodzice, którzy bardzo mi pomagali. Pamiętam 
również wycieczkę do Teatru Wielkiego i szok jakiego doznałam, gdy 
zobaczyłam w teatrze, w trakcie opery, swojego ucznia ze słuchawkami na 
uszach, delektującego się muzyka z walkmana.  
 Praca w szkole zawsze dawała mi wiele zadowolenia i satysfakcji, 
cieszyłam się z sukcesów swoich wychowanków, a także bardzo 
przeżywałam ich porażki i niepowodzenia. Do dzisiaj utrzymuje kontakty  
z wieloma swoimi wychowankami, którzy wiedzą, że zawsze mogą liczyć na 
moją pomoc. 
 
 
Ewa Michalska 
 

Kiedy kilka dni temu poproszono mnie, abym napisała parę słów  
o szkole, zrobiło mi się szalenie miło, iż zwrócono się do mnie z taką 
propozycją. Poczułam się wręcz wyróżniona. 
Oczywiście (jak widać) wyraziłam ochotę na napisanie krótkich wspominek 
o szkole, chociaż słowo „wspominek” czy nawet „wspomnień” całkiem 
moim zdaniem nie pasuje do tej okazji. Szkoła święci piękny jubileusz, ale 
nie jest staruszką, a będącą w okresie rozkwitu piękną „budą”. 
Ponieważ wiele lat zajmowałam się drużyną harcerską w „Chemiku”, 
propozycja dotyczyła napisania tekstu o harcerzach i ich przygodach.  
Z życiem  harcerskim (choćby było najbardziej nudne) zawsze wszystkim 
kojarzą się przygody i zabawne zdarzenia jak w „Czarnych stopach” lub 
przygody rodem z „Szatana z 7 klasy”. Ale zaraz po skończeniu rozmowy 
telefonicznej zaczęłam zastanawiać się nad moimi związkami ze szkołą  
i natychmiast stwierdziłam, że „Chemik” to w moim życiu znacznie więcej 
niż te kilka lat pracy. Szkoła przewija się w moim życiorysie bardzo często  
i wywarła ogromny wpływ na moje życie (tak naprawdę teraz zdałam sobie  
z tego sprawę). 
Brzmi to bardzo górnolotnie, ale to prawda. Zaraz przeprowadzę na to 
„dowód”. 
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Pierwsze moje wizyty w szkole miały miejsce już w latach 1963-4, kiedy 
szkoła mieściła się jeszcze w Radziwiu. Mama (zwana w szkole „Czarną 
Łabędzicą) zabrała mnie ze sobą kilka razy do pracy. Byłam wtedy 4-letnią 
dziewczynką, ale (o dziwo!) jak przez mgłę pamiętam niektóre 
pomieszczenia – przede wszystkim laboratoria i czarne, duże tablice stojące 
na rozstawionych „nogach”. Ale najbardziej chyba utkwiła mi w pamięci 
kolorowa kreda, która wtedy wywoływała mój niezmierny zachwyt i podziw. 
Mama oczywiście pracowała w szkole i później, już w nowym budynku przy 
Kobylińskiego bywałam często. Kiedy nie miała popołudniowej opieki dla 
mnie, zabierała mnie ze sobą na zajęcia tzw. „popołudniówki”. Podobno, 
zauroczona przeprowadzanymi na zajęciach z „jakościówki” reakcjami,  
w wyniku których mama otrzymywała kolorowe roztwory w probówkach, 
krzyczałam do młodzieży  „czy wy widzicie, jakie moja mamusia potrafi 
zrobić piękne kolory! Mamusiu! Nie wylewaj tego!”, chociaż moją 
powinnością było siedzieć cicho w ostatniej ławce i rysować. Ale skoro 
mama potrafiła robić takie cuda, to jak dziecko mogło powstrzymać się od 
wykrzykiwania (nawiasem mówiąc, do dzisiaj mama to niedościgniony 
wzór). Ten tekst też musiała zaakceptować, tzn. ja chciałam żeby ona go 
zaaprobowała. 
Potem były moje lata licealne. Tym razem imponowało mi, że mogę 
przychodzić czasami na zaplecze w laboratoriach i patrzeć jak mama 
przepytuje z utlenienia i redukcji (do dzisiaj to mój ulubiony dział chemii). 
Pamiętam jak bardzo podobało mi się miareczkowanie, mieszanie, suszenie  
i ważenie, choć teraz wiem, że to najczęściej nudne i żmudne zajęcia. 
Czasami widziałam, jak udawało się chłopakom sprytnie ściągać, ale 
oczywiście nie „sypałam”. 
To wszystko spowodowało, że po skończeniu „Jagiellonki” zamiast na 
wymarzoną psychologię (do której przygotowywałam się przez 4 lata liceum) 
poszłam na chemię na politechnikę w Płocku. Nawet przyszłego męża 
przekonałam do zamiany budownictwa na chemię. 
Po skończeniu studiów zaraz podjęłam pracę w moim „Chemiku”. Zresztą 
praca w szkole, to była moja wymarzona praca. Mogę z dumą przyznać się, 
że do pracy chodziłam z taką przyjemnością, iż moi przyjaciele patrzyli na to 
z ogromną zazdrością. 
W tym czasie zaczęłam (w razie konieczności ma się rozumieć) przywozić do 
szkoły mojego kilkumiesięcznego syna. Później, kiedy był w wieku 
przedszkolnym, bywało, iż musiałam zabierać go ze sobą do pracy. Kiedyś, 
w czasie prowadzenia zajęć w pracowni chemicznej, zobaczyłam, że nie 
widzę go przez szklaną ścianę. Pobiegłam na zaplecze i zobaczyłam go - 
śpiącego na podłodze. Widać jasno, że jego nie zainteresował mój wykład. 
Cóż nie każdy może być mówcą doskonałym. Nie wyciągnęłam  
(na szczęście) z tego daleko idących wniosków i dzięki temu nie „załamałam 
się” jako nauczyciel – wykłady i lekcje prowadziłam dalej. 
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W ubiegły roku mój syn ukończył V Liceum Ogólnokształcące mieszczące 
się w „Chemiku”, ale jemu w pamięci utkwił również mój „Chemik”, ten 
sprzed remontów i przemeblowań. Po którejś z pierwszych lekcji stwierdził: 
„Mamo, już w sali 124 nie ma tej makiety z takimi kolumnami jak  
w Petrochemii!” 
Jednak syna nie udało mi się zarazić chemią i studiuje mechanikę. No cóż – 
mam jeszcze jednego, młodszego syna ... 
Ale ja miałam pisać przecież o harcerzach! 
Miałam to szczęście, że drużynę harcerską prowadziłam w latach 80-tych, 
kiedy już nie było obowiązku należenia do żadnej organizacji, a to oznaczało, 
że harcerzami byli ci, co chcieli nimi być. Spotykaliśmy się z przyjemnością, 
a nie z przymusu, co dawało duże możliwości pracy w drużynie. Myślę, że 
nie tylko ja wracam do tych czasów z rozrzewnieniem, ale również moje 
druhny i druhowie. Mogliśmy doskonale poznać się nawzajem, gdyż bardzo 
często (wiosną i jesienią prawie co tydzień) wyjeżdżaliśmy na rajdy i biwaki. 
Dla niektórych  byłam „siostrą”, dla większości druhną, ale nigdy nie „panią 
psorką”. Oni wiedzieli, że nie będą mieli ulg w moich zajęciach szkolnych  
z tego powodu, że byli czynnymi harcerzami. I chyba to wszystkim nam 
odpowiadało, bo naprawdę niezwykle miło spędzaliśmy wspólnie czas. 
Na trasy rajdów wyruszaliśmy już w kwietniu i maju, a kończyliśmy 
wędrówki co roku pod koniec października na szlakach rajdu „Palmiry”, 
którego trasy prowadziły przez Puszczę Kampinoską - niezwykle piękną  
w jesiennej słonecznej aurze. Niekiedy wątpliwości budziło w namiotach  
w białym od szronu lesie i mycie w lodowatej wodzie ze studni, ale wszyscy 
wracali do domów zadowoleni, zdrowi i marzący o kolejnych wędrówkach. 
Organizowaliśmy również  dyskoteki i wyjazdy „zarobkowe”. Dyskoteki nie 
były dobrym pomysłem, ponieważ chłopcy musieli zabijać gwoździami 
wejścia przez dach, aby chronić szkołę przed intruzami z zewnątrz. Ta 
pamiętna dyskoteka nauczyła mnie, aby zawsze przed organizacją imprez 
zawiadamiać wcześniej policję. Ale trochę pieniędzy zarobiliśmy. Znacznie 
większe dochody osiągaliśmy przy sortowaniu ziemniaków pod 
Bodzanowem, chociaż tamten  wyjazd zapamiętały najbardziej dziewczyny. 
Spaliśmy w stodole na słomie, w której buszowały niezliczone hordy myszy, 
a dziewczyny piszczały przez całą noc (dobrze, że ja myszkę uważam za 
miłe, futerkowe stworzonko). Zarobione pieniądze skrzętnie lokowaliśmy na 
harcerskiej książeczce oszczędnościowej, ale kiedy dorobiliśmy się sumy, za 
którą moglibyśmy kupić kilka plecaków najwyższej klasy...... nastąpił krach  
i nie mogliśmy za tak nędzną kwotę nic kupić. Do dzisiaj te kilka złotych 
pozostaje na książeczce. Trudno, ale pozostały wspomnienia, które 
zdecydowanie mają największą wartość dla uczestników tamtych wydarzeń. 
Z największym uśmiechem na ustach wspominam mój drugi (ale pierwszy 
samodzielny) biwak. Na październikowy wyjazd wybraliśmy się do 
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Jeziórkowa k. Soczewki do wypożyczonej od organizacji młodzieżowej  
z petrochemii starej chaty (najważniejsze, że był dach nad głową). 
Uczestniczyli w biwaku harcerze, którzy dopiero przyszli do pierwszej klasy 
jak i starzy wyżeracze z piątej klasy technikum. Co prawda największą torbę 
tachały pierwszoklasistki (wzbudziło to moje zainteresowanie już na stacji 
kolejowej), ale twierdziły, że one tak dużo jedzą. Wieczorem na miejscu 
usłyszałam kilka żartów na temat przywiezionego wina, ale potraktowałam to 
również z humorem. Zapowiedziałam, że później będę kontrolować plecaki – 
oni też wtedy myśleli, że to żarty. Po jakimś czasie dla żartu  (naprawdę!!!) 
włożyłam rękę w pierwszy lepszy plecak. Jakież było moje zdziwienie!!! 
Wyjęłam butelkę wina marki „wino”. Przyznam, iż rozsierdziłam się bardzo, 
po czym nastąpiła rutynowa kontrola wszystkich plecaków. Nie pamiętam 
dokładnie, ale plonem były chyba 4 butelki, które zarekwirowałam. Pierwsza 
należała do chłopaków z piątej klasy i na początku pomyślałam, że chyba 
oddam im ją po powrocie do Płocka, ale po tak „owocnej” kontroli nie było o 
tym mowy. Rano zwołałam wszystkich na zbiórkę, przydzieliłam 
zaplanowane zadania i poprosiłam, żeby każdy wziął swoją butelkę. Brali  
z nadzieją, że może jeszcze da się je wypić, ale moje polecenie brzmiało: 
„Każdy rozbija swoją butelkę o studnię” (dobrze, że taka była na środku 
podwórza). „Płakali”, ale rozbijali. Niektórzy nawet zauważyli, iż w nie 
stłuczonej do końca szyjce trochę zostało. Ale to była moja pierwsza i na 
szczęście ostatnia przygoda z alkoholem na biwaku. Kiedyś słyszałam, jak 
„stary rajdowiec” tłumaczył nowemu narybkowi: „tylko nie kupujcie wina, 
ona każe je tłuc o studnię”. 
Pisząc to wspomnienie nie mogę doczekać się zjazdu, przy czym mam 
ogromną nadzieję na spotkanie po latach z moimi uczniami. Ale czy oni mnie 
poznają?! 
 
 
Halina Mańko 

„T ętniła życiem naszej młodości 
     To była szkoła ze wszech miar 
     Owiana nutką tajemniczości 

    Bo kryła w sobie szczególny czar!” 
 
Dałam się wciągnąć w fascynujący świat wspomnień. Jestem jedną  

z niewielu, która przeszła przez wszystkie szczeble kariery naukowej  
i zawodowej: od absolwentki Państwowej Szkoły Technicznej poprzez 
asystentkę i nauczyciela tej szkoły. 
 Wielu młodych ludzi wybierających z konieczności lub przypadkowo 
tę szkołę posiadało uzdolnienia humanistyczne a nierzadko artystyczne. Dane 
było mi znaleźć się w tej grupie ludzi bardzo zdolnych i ambitnych ...  
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Szkoła, która wtedy powstała, była symbolem młodzieńczych 
ideałów. Nie traciliśmy niczego z przywilejów naszej młodości dzięki 
ówczesnemu dyrektorowi, którym był mgr inż. Janusz Majewski – 
niesamowicie barwna postać.  

Do problemów, które niosła trudna i odpowiedzialna praca, 
podchodził indywidualnie. Można było zawsze liczyć na Jego zrozumienie  
w sytuacjach trudnych, niejednokrotnie niewygodnych, a nawet 
ryzykownych dla niego. Wśród nauczycieli otaczał się ludźmi energicznymi  
i zdolnymi. Do pracy w szkole zostawiał w każdym roku najlepszych 
absolwentów naszej szkoły. Dyrektor, który całymi dniami był z nami na 
szkolnych kabaretach, próbach zespołów muzycznych. To on właśnie 
rozmiłował nas w muzyce, piosence i poezji, choć sam był chemikiem. 

 
Gdy drgnęły struny i ton wzmacniaczy  
Porwały ciebie z tego wrażenia 
I nikt do dzisiaj nie wytłumaczy 
Siłę uniesień aż do sklepienia. 
 Radość wewnętrzna, wewnętrzna siła  
 Pewność, odwaga co głośno woła 
 Była jak miłość co się zdarzyła 
 A tą miłością to była Szkoła. 
  Jak w każdej szkole było nam dane 
  Nikt nas nie zdradził, nikt się nie dowie 
  Pierwsze uczucia tu zapisane 
  Po korytarzach echo odpowie. 
   Tętniła życiem naszej młodości 
   To była szkoła ze wszech miar 
   Owiana nutką tajemniczości 
   Bo kryła w sobie szczególny czar. 
 

 Tak wiele zawdzięczamy nauczycielom. Jakże często przywołujemy 
ich mądrości i wspominamy mając ich w sercu i naszych myślach. Dla mnie 
niezapomnianą, kochaną, do końca nieodgadnioną osobowością była pani 
inż. Grażyna Bubień. Odświeżam dzisiaj moje strofy pisane dla Pani: 
 
 Prawda, że wszystko z czasem szybko minie 
 Przemija młodość i radość i życie 
 I wszystko z czasem powoli zaginie 
 Choć byłbyś  w szczęściu i dobrobycie. 
Jest u nas jeszcze coś w życiowym planie 
Tylko dla dobrych i kochanych ludzi 
Coś co na długo w sercach pozostanie 
To pamięć i wspomnienie co dla Nich się zbudzi. 
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 Więc w naszych dziejach będzie Pani karta 
 Która w historii płockiego tu świata 
 Przez Panią napisana - nie wydarta 
 Będzie figurować poprzez długie lata. 
  Wszystkie uczucia ze sobą się kłócą 
  Więc powiem tylko jeszcze jedno zdanie 
  Że kiedy losy w różne strony rzucą 
  Pamięć na zawsze w sercach pozostanie.  
 
 Pierwsze nasze spotkania z prawdziwą chemią były w pracowniach 
chemicznych analizy jakościowej i ilościowej z Panią Bubień . To Ona, 
perfekcjonistka, nauczyła nas dokładnej techniki laboratoryjnej.  
 
Od strony frontu tak niewymownie  
Błyszczą na piętrze same pracownie 
Chodzą wirówki, warczą wyciągi 
Między uczniami częste przeciągi. 
 I choćbyś zaczął jakieś amory 
 To ci przeszkodzą siarkowodory 
 Od naukowej klęski posuchy 
 Powypalane mają fartuchy. 
  Na wykładowcę każdy poziera 
  W górze unosi się atmosfera 
  Żeby wyszukać takich momentów 
  I poprzestraszać tych asystentów. 
   Zajęta głowa, zajęte ręce  
   Zajęta... nie powiem więcej 
   Wtedy przez wyciąg, w oczach obłędu 
   Mamy wyniki! – w granicach błędu. 
    Ciągła kontrola, sprawdzian wyników 
    Trudno wytrzymać w świecie chemików. 
 
 Klimat w szkole tworzyli ludzie, przede wszystkim nauczyciele- 
autorytety, których wielkość wyrażała się w tym, że potrafili śmiać się  
z siebie akceptując kabaretowe strofy: 
 
Elegancki:        Przeszedł się po sali, obrót wokół osi 
    Zaledwie przystanął-wykład zaczął głosić! 
Przygotowany:    Ton Twego głosu tak wdzięczny, tak silny 
       W słuch się zamieniam i staję się silny! 
Wygodny:  Ciągle nas wzrusza, aż do głębi duszy 
                  A prowadząc wykład z miejsca się nie ruszy! 



Wspomnienia nauczycieli i absolwentów 

Uduchowiony:    Cóż Ci dać możemy za te miłe chwile 
       Za tyle wzruszeń i zachwytu tyle. 
Złośliwy:   W jego oczach dostrzegam wymowne spojrzenie 
       Rumieniec na twarzy i ... znów powtórzenie! 
Skrupulatny:      W zimnym Jego sercu żelazna sprężyna 
      Nieubłaganie błędy przypomina! 
Chemiczny: Nie patrząc na reakcje ciągle sypie gromy 
         Atomy, atomy, a to My! 
Zatroskany:     Tutaj zajrzy, tam nie zdąży  
                         I jak helikopter krąży! 
Najważniejszy:      Odpowiedzialność w czynach tez i w mowie 
         On całą dobę szkołę ma na głowie! 
 
 Przyszedł czas ukończenia mojej szkoły. Miałam to szczęście, że nie 
musiałam na stałe żegnać się z ukochaną szkołą, ponieważ pozostałam w niej 
jako nauczyciel. Wracam myślami do różnych wydarzeń z tamtych dni, kiedy 
zegar odmierzał 45-cio minutowe godziny lekcyjne. 
 Doskonale wiem jaką kamienistą drogą przejdą: uczeń i nauczyciel od 
pierwszej lekcji bez zrozumienia – do dyplomu technika. Dla mnie każdy 
uczeń był oddzielną łamigłówką – jak go nauczyć, jak pokonać opór 
niechętnego, a często niezdolnego do wysiłku umysłu. 
 Młodzież kochałam do szaleństwa! Razem z nimi przeżywałam 
młodzieńcze rozterki i niepowodzenia. Razem z nimi uczestniczyłam we 
wszystkich uroczystościach, czynach społecznych, wycieczkach  
i dyskotekach. Popołudniami kinoaula wypełniała się poezją, śpiewem, 
muzyką i humorem, dzięki istniejącym wówczas zespołom. 
 Raz jeszcze przywołuję pamięć Dyrektora Szkoły. Nigdy nie 
zapomnę Jego postaci. Szczególnie odżywają wspomnienia w Dniu 
Nauczyciela, Dniu Chemika i ... przy mogile w Zaduszki. Dziś przy płycie 
grobowca pozostał tylko żal...  
 W hołdzie kochanemu nauczycielowi: 
 

   „Czy nie za szybko 
    Trąby kościelne 
   Zagrały hymny 
    Pożegnań wiecznych? 
   Czy nie za szybko 
    Śmierć niczym piorun 
   Przecięła pobyt 
    W życiu Twoim ziemskim? 
   Czy nigdy więcej 
    Wśród śmiechów, zabawy 
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   Nie będzie wspomnień 
    Ze szkolnej ławy? 
   Czy to już koniec? 
    Czy to już wszystko? 
   Już nigdy więcej, 
    A jednak myślą 
   Będziesz tu zawsze 
    Na zawsze z nami, 
   Przemienny uśmiech 
    Słany oczami, 
   Serdeczne słowo 
    I cały ten czas 
   Tu pozostaną 
    W sercach wielu nas, Panie Dyrektorze!” 
 
 Życzenia sprzed lat, które tak bardzo wzruszyły niegdyś Pana 
Dyrektora dedykuję obecnym nauczycielom , moim koleżankom i kolegom: 
 
 „Rzeźbiarze dusz i sec i myśli 
 Idziecie cicho poprzez świat 
 Komu się wielkość Wasza przyśni? 
 Któż tyle jest co Wy dziś wart? 
 
  To przecież Wy swym dłutem – słowem 
  Wpajacie nam nauki moc 
  Mówicie co jest piękne, zdrowe 
  I rozpraszacie zwątpień moc. 
 
   Dlatego czoło dzisiaj chylę 
   Przed Waszą pracą, Waszym dniem 
   A w sercu mam wdzięczności tyle 
   Ile Wy trudu w każdy dzień. 
 
    Rzeźbiarze dusz i serc i myśli...” 
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Barbara Ćwikła 
nauczyciel bibliotekarz 
 

Równolegle z działaniem szkoły, rozpoczęła swoją działalność 
biblioteka szkolna. Początkowo skromny księgozbiór, w większości 
pochodzący z darów, zaczął dość dynamicznie rozwijać się, by już w 1976 r. 
osiągnąć liczbę 16.535 woluminów. W szkolnej bibliotece młodzież mogła 
również korzystać z prasy krajowej i zagranicznej w liczbie 50 tytułów  
w 1982 r. 
 Przy bibliotece działało od 1975 r. Koło Miłośników Książki oraz 
Koło Czytelnicze i Biblioteczne liczące ok. 50 uczniów . Młodzież działająca 
w tych strukturach z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła  
w organizowaniu spotkań autorskich z literatami, aktorami i dziennikarzami. 
Organizowane były kiermasze książek z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy, 
młodzież włączała się w prace biblioteczne, takie jak oprawianie i drobne 
naprawy książek, pomagała w przygotowaniu okolicznościowych imprez 
szkolnych. 
 W spotkaniach autorskich w bibliotece uczestniczyli poeci: Józef 
Baran, Wiesław Kazanecki, Stanisław Nawrocki, Anna Cichocka, prozaicy: 
Marcin Łyskanowski, Wacław Król - autor książek o walkach lotników 
polskich w Wielkiej Brytanii, Bronisław Dostatni, Andrzej Lam, Jan 
Koprowski, Maria Józefacka, Cezary Leżański i wielu innych. Bibliotekę 
odwiedziło też wielu znanych aktorów:  Laura Łącz, Bogdan Łazuka, Daniel 
Olbrychski, Marek Perepeczko, i inni. Młodzież przygotowała wiele 
wieczorów poetycko- muzycznych, konkursów oraz wystaw książek  
i okolicznościowych imprez szkolnych takich jak Dzień Nauczyciela czy 
Dzień Kobiet. Zorganizowano wieczory poświęcone twórczości Jana 
Kochanowskiego, K.C. Norwida, A. Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, 
Adama Asnyka i innych. 
 Przez całe 40 lat biblioteka szkolna współpracowała z innymi 
placówkami kultury w Płocku takim jak: Książnica Płocka, Biblioteka  
im. Zielińskich, Muzeum Mazowieckie, Biblioteka NOT-u i  Płocka Galeria 
Sztuki. Młodzież z naszej szkoły brała udział w lekcjach bibliotecznych  
w Bibliotece im. Zielińskich i Książnicy Płockiej, uczestniczyła w wielu 
wystawach organizowanych przez płockie placówki kultury oraz  
w spotkaniach autorskich, organizowanych przez Księżnicę Płocką, np.:  
z ks. Janem Twardowskim, Włodzimierzem Odojewskim, Andrzejem 
Szczypiorskim i innymi.  
 Obecnie zbiory biblioteki liczą około 23 tyś. woluminów, młodzież 
może korzystać z dobrze zaopatrzonego w słowniki, encyklopedie, poradniki 
księgozbioru podręcznego oraz z lektur szkolnych i wielu innych książek ze 
wszystkich dziedzin wiedzy. 



Wspomnienia nauczycieli i absolwentów 

98   

Anna Kokoszczyńska 
opiekun Szkolnego Koła PTTK 
 

Szkole Koło PTTK istnieje od 1965r. Trudno zliczyć wszystkie 
obozy, biwaki, rajdy i wycieczki, w których aktywnie uczestniczyła młodzież 
w ciągu 37 lat istnienia koła. Przeglądając kronikę szkolnego koła widać, że 
organizowane imprezy dostarczały młodzieży mnóstwa wrażeń wynikających 
z poznawania najciekawszych zakątków kraju, a przede wszystkim Ziemi 
Płockiej, która na kulturowej mapie Polski wyróżnia się swoją 
oryginalnością, bogactwem i tradycją. 

Obecnie Szkolne Koło PTTK liczy 40 członków i wielu sympatyków, 
którzy zauroczyli się Ziemią Płocką bogatą w błękitne lustra malowniczych 
jezior, piękne lasy o czystym powietrzu i uznali, że warto ją lepiej poznać, 
warto ją przemierzyć. Od 1985r. jestem opiekunem SK PTTK. Co roku wraz 
z młodzieżą bierzemy udział w rajdach organizowanych przez Oddział 
Miejski PTTK, takich jak:  
- Zlot po Ziemi Mazowieckiej, 
- Rajd Niepodległości „Szlakami Legionistów Płockich”, 
- Pieczonego ziemniaka, 
- „Zima”, 
- Powitanie wiosny, 
- Rajd do Miejsc Pamięci Narodowej szlakami Arcybiskupa Antoniego 

Juliana Nowowiejskiego, 
- Uśmiech stokrotki, 

oraz Rajdzie Chemików po Mazowszu Płockim organizowanym przez 
Oddział Zakładowy PTTK. 

Młodzież chętnie startuje w konkursach i turniejach turystyczno-
krajoznawczych. W 1999r. i 2000r. nasze zespoły w składzie: Marcin Czarnecki, 
Łukasz Chętka, Rafał Chmielewski, Anna Iller, Tomasz Jeżewski, Piotr 
Kowalewski, Aleksandra Stempińska zajęły pierwsze miejsca w konkursach 
piosenki legionowej. W XXIX Ogólnopolskim Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczym PTTK zespół w składzie: Dagmara Tkaczyńska, Edyta 
Wolińska, Tomasz Zakrzewski reprezentował Rejon Płock w eliminacjach 
wojewódzkich w Radomiu, natomiast w II Międzyszkolnym Konkursie 
Krasomówczym „Płock Historyczny – Płock Współczesny” Kinga Snochowska 
zajęła I miejsce oraz otrzymała nagrodę publiczności. 

Nikt nie zliczy dróg przebytych i ścieżek przedeptanych przez naszą 
młodzież, a było ich wiele.  

Nie tylko młodzież naszej szkoły lubi czynnie wypoczywać, robią to 
chętnie pracownicy szkoły, a inicjatorką wycieczek jest Pani Dyrektor 
Jadwiga Złotowska. Ktoś powiedział, że „bogatym jest taki człowiek, dla 
którego świat jest bezustannym odkrywaniem”, możemy więc powiedzieć, że 
należymy do bogatych. 
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Byliśmy dwukrotnie we Włoszech, we Francji, Anglii, Holandii, 
Belgii, Szwajcarii, Lichtensztajnie, San Marino, Maroko, Norwegii, Austrii, 
Czechach, Słowacji. Bardzo często Dzień Edukacji Narodowej spędzaliśmy 
w uroczych zakątkach Polski: Ciechocinku, Puławach, Kazimierzu, 
Krakowie, Jaszowcu, Karpaczu, Trójmieście, Żelazowej Woli. 
Na następne lata życzę wszystkim miłośnikom turystyki zachwytu nad 
światem, radości z jego poznania i dużo uśmiechów do rozdawania na 
szlakach wędrówek. 
 
 
Monika Misztela 
 

Wraz z oddaniem nowego budynku szkoły rozpoczęło działalność 
Szkolne Koło Sportowe, które zrzeszało młodzież najzdolniejszą pod 
względem fizycznym. Działalnością SKS objęte było prawie 50% uczniów, 
którzy uczestniczyli w różnych sekcjach sportowych, takich jak: 
lekkoatletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa i piłka koszykowa. 
Młodzież reprezentowała szkołę w różnych zawodach i rozgrywkach 
przewidzianych Kalendarzem Imprez Sportowych na terenie miasta  
i powiatu. Sukcesów sportowych uczniów na przestrzeni lat było wiele. Do 
najważniejszych z nich należy zaliczyć zdobycie, na I Wojewódzkiej 
Spartakiadzie Młodzieży, w roku szkolnym 1976/77, złotych medali przez 
Ewę Lipińską w biegu na 100 i 200 metrów oraz Czarka Wróblewskiego  
w skoku w dal, a także brązowego medalu przez Janka Kleczkowskiego  
w biegu na 100 metrów. W tym samym roku szkolnym szkoła uzyskała  
III miejsce w Lekkoatletycznej Lidze Szkolnej.  
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W roku szkolnym 1977/78 w Lekkoatletycznej Lidze Szkolnej juniorzy starsi 
zajęli I miejsce, natomiast w międzyszkolnych rozgrywkach w piłkę 
koszykową chłopcy zajęli II miejsce, zaś w piłkę siatkową, piłkę ręczną  
i piłkę nożną III miejsce.  
W roku szkolnym 1978/79 w Biegach Przełajowych szkoła zajęła II miejsce i 
uczestniczyła w Spartakiadzie XXXV-lecia PRL, w której złote medale 
zdobyły sztafety 4x400m w składzie: G. Grochulski, B. Dąbrowski,  
K. Buraczyński, M. Nowogórski /juniorzy młodsi/ oraz J. Rakowski,  
J. Kleczkowski, S. Rudnik, R. Tutak /juniorzy starsi/. Indywidualnie  
J. Kleczkowski zajął I miejsce na 100m i 200m, J. Rakowski na 1500m  
I miejsce, a na 400m III miejsce, S. Bubnik w skoku  w dal I miejsce,  
C. Wróblewski w skoku wzwyż I miejsce. 
W roku szkolnym 1979/80 Mirosław Nowicki został mistrzem Polski w judo, 
a w rozgrywkach międzyszkolnych w piłkę ręczną chłopcy zajęli II miejsce. 
W 1984 roku Leszek Januszewski został Mistrzem Polski w judo w wadze 
65kg. 
W roku szkolnym 1987/88 w rozgrywkach międzyszkolnych dziewczęta 
zajęły II miejsce w piłkę siatkową. W Mistrzostwach Lekkoatletycznych  
I miejsce zajęła I. Jankowska w rzucie oszczepem, natomiast A. Wojtczak  
w skoku wzwyż. 
W 1999 roku w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej dziewczęta zajęły  
II miejsce, w Międzypowiatowych Biegach Przełajowych chłopcy I miejsce, 
w Międzypowiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych 10x1000m 
chłopcy I miejsce, w Mistrzostwach Szkół Ponadpodstawowych w halowej 
piłce nożnej II miejsce, w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej dziewczęta  
i chłopcy III miejsca. 
W 2000 roku w Lidze Szkolnej piłki ręcznej chłopcy zajęli III miejsce. 

W roku szkolnym 2001/2002 w ramach Mistrzostw Szkół 
Ponadpodstawowych w piłce siatkowej dziewczęta zajęły III miejsce, piłce 
koszykowej chłopcy II miejsce a piłce ręcznej chłopcy I miejsce. 
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KONKURS CHEMICZNY 
im. Ignacego Łukasiewicza 
 

Inicjatywa zorganizowania Konkursu Chemicznego im. Ignacego 
Łukasiewicza wyszła od dwóch uczniów naszej szkoły: Adama Amrozy, 
Tomasza Wiśniewskiego i ich nauczyciela chemii Pani Haliny Olesińskiej. 
Będąc laureatami Konkursu Chemicznego im. Antoniego Swinarskiego 
organizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, zaproponowali zorganizowanie podobnego konkursu chemicznego 
przez naszą szkołę dla innych szkół ówczesnego województwa płockiego. 

Po akceptacji pomysłu przez władze szkoły i za zgodą Kuratorium 
Oświaty w roku szkolnym 1993/94 zorganizowano I edycję konkursu dla 
uczniów naszej szkoły. W roku następnym do zawodów konkursowych 
włączyły się wszystkie płockie szkoły średnie zaś w III edycji Konkursu 
udział wzięły również szkoły z województw ościennych. Z roku na rok 
powiększał się zasięg terytorialny konkursu, a co za tym idzie i liczba 
uczestników. 

 
Zasięg terytorialny Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza 
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W IX edycji (rok szkolny 2001/02) udział wzięło 158 uczniów z terenu 
województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego  
i łódzkiego. 
 

Zestawienie liczebności uczniów biorących udział 
w Konkursie Chemicznym im. Ignacego Łukasiewicza 

Edycja Rok szkolny Liczba uczestników 
I 1993/94 35 
II 1994/95 41 
III 1995/96 44 
IV 1996/97 48 
V 1997/98 38 
VI 1998/99 30 
VII 1999/00 39 
VIII 2000/01 45 
IX 2001/02 158 
X 2002/03 - 

 
Od VI edycji Konkursu czyniliśmy starania o otrzymanie indeksów na 

wydział chemiczny jednej ze szkół wyższych, co pozwoliłoby nam na 
podniesienie prestiżu naszego konkursu. W roku szkolnym 2001/02 dzięki 
naszym zabiegom otrzymaliśmy indeksy na Wydział Chemiczny Politechniki 
Łódzkiej.  

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu pieczę sprawuje Komitet 
Organizacyjny w składzie (niezmiennie od 2000 roku): 

Przewodniczący - mgr inż. Jadwiga Złotowska, 
V-ce Przewodniczący - mgr inż. Jolanta Zawadewicz, 
Sekretarz Naukowy - mgr inż. Jolanta Suchta, 
Kierownik Organizacyjny - mgr inż. Tomasz A. Wiśniewski. 
Z okazji V-lecia Konkursu w rok szkolnym 1998/99 wydaliśmy zbiór 

„Zadania konkursowe z chemii”. Zbiór ten poświęciliśmy pamięci Haliny 
Olesińskiej inicjatora i współorganizatora Konkursu. 

W tym miejscu należy również podziękować tym wszystkim, których 
zaangażowanie i wkład pracy przyczyniły się do rozwoju Konkursu. 
Pragniemy podziękować nauczycielom chemii za cenne uwagi dotyczące 
problematyki i stopnia trudności zadań oraz za przygotowanie uczniów do 
kolejnych edycji Konkursu. 
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Elżbieta Cieślik 
szkolny koordynator projektów 
 

Realizacja Europejskich Projektów Edukacyjnych  
w Zespole Szkół Centrum Edukacji w Płocku 

 
Od dwóch lat w Zespole Szkół Centrum Edukacji są wypracowywane 

i realizowane Europejskie Projekty Edukacyjne programu SOCRATES-
COMENIUS. Służą one faktycznemu, a nie jedynie formalnemu jednoczeniu 
Europy. Pomagają uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia 
przynależności do szerszej, otwartej na świat społeczności europejskiej. Idee 
programowe zostały wypracowane przez Komitet Europejski w Brukseli, 
natomiast szczegółowe projekty są dziełem współpracujących ze sobą szkół  
i organizacji partnerskich. Szkolny projekt COMENIUSA zatytułowany 
„Młodzież belgijska, niemiecka i polska dzisiaj — obywatele Europy XXI 
wieku” jest realizowany od września 2000 roku przez naszą szkołę, 
gimnazjum z Kolonii i liceum Dinant w Belgii. W wyniku kontaktów między 
uczniami, jak i również dzięki spotkaniu dyrektorów szkół i nauczycieli 
zaangażowanych w realizację projektu, w październiku 2001 doszło do 
spotkania młodzieży polskiej, niemieckiej, i belgijskiej w Berlinie. Udział  
w seminarium w Berlinie miał niepowtarzalny charakter. W czasie spotkania 
młodzież naszej szkoły przekazała swoim niemieckim i belgijskim kolegom 
drobne upominki, własnoręcznie wykonane albumy (w języku niemieckim  
i angielskim) obrazujące życie naszej szkoły oraz materiały mówiące  
o historii i teraźniejszości Płocka. W wyniku kontaktów dyrekcji szkoły  
i nauczycieli z niemieckim partnerem, QFC, organizacją wspierającą rozwój 
szkolnictwa zawodowego w Niemczech, w roku 2000 powstał, a następnie 
został opracowany pomysł na Językowy Projekt Edukacyjny zatytułowany 
„Ochrona środowiska w kształceniu zawodowym w zakresie badania wody 
ochrony wód w przemyśle chemicznym”.W realizację projektu byli 
zaangażowani uczniowie technikum zawodowego i nauczyciele chemii, 
ochrony środowiska, języka niemieckiego. W ramach realizacji projektu  
15 uczniów naszej szkoły spędziło dwa tygodnie (04.05. – 17.05.2002)  
w miejscowości Schwarzheide na terenie Niemiec. Młodzież polska wspólnie 
z młodzieżą niemiecką przeprowadziła badania i analizy próbek wody. 

Podobne wspólne badania zostały również przeprowadzone podczas 
pobytu niemieckiej grupy uczniów ze szkoły chemicznej przy zakładach BASF 
w Płocku w dniach (01.06. – 14.06.2002). Wyniki badań opracowane w języku 
polskim i niemieckim zostały przedstawione podczas prezentacji szkole w 
Schwarzheide i w Płocku. Celem projektu było uświadomienie każdemu 
uczestnikowi aktualnego zagrożenia jakie stanowi przemysł chemiczny dla 
środowiska i odpowiedzialności za jego stan ze strony zakładu przemysłowego. 
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Uczestnictwo w programie SOCRATES – COMENIUS ma wpływ na 
funkcjonowanie naszej szkoły: w sposób naturalny motywuje do nauki 
języków obcych, stwarza uczniom i nauczycielom możliwość wspólnej pracy 
nad wybranym tematem z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania, 
umożliwia kadrze nauczycielskiej wymianę doświadczeń metodycznych  
i pedagogicznych. 
 
 
Grażyna Józwiak 
absolwentka roku 1987 
 

Byłam uczennicą Technikum Chemicznego w latach 1982-87. 
Chętnie wracam pamięcią do tamtych lat, choć nie był to najlepszy czas  
w historii naszego kraju. Perspektywa ucznia bywa zbyt wąska dla właściwej 
oceny zdarzeń, tu pomocni stają się nauczyciele. 
Chciałabym poświęcić swoje wspomnienie zwykłej nauczycielce, która 
wykonywała swą mrówczą pracę, a nie była dostrzeganą. Jest to Moja Pani 
Profesor Józefa Nowak, która uczyła mnie geografii, historii i przedmiotu, 
który wówczas nazywał się propedeutyka wiedzy o Polsce i świecie 
współczesnym i był obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym. 
Pani profesor w swojej zwyczajności była niezwykłym człowiekiem.  
W tamtych trudnych czasach historia miała spełniać rolę przedmiotu 
oddanego ideologii, a moja Pani Profesor potrafiła przemycać różnego 
rodzaju tematy zakazane, było to nie lada sztuką i wymagało odwagi. 
Ponadto była zawsze wierna wyznawanemu przez siebie systemowi wartości 
i chociaż o tym się nie mówiło, to wszyscy darzyliśmy ją ogromnym 
szacunkiem Była człowiekiem wielkiego formatu, wrażliwym na krzywdę 
ucznia i jego problemy. Wiele okazywała nam życzliwości, wspierała dobrą 
radą i słowem. Uczyła cierpliwości i tego co w obliczu przemijających 
systemów i różnego rodzaju indoktrynacji jest wiernością samemu sobie. 
Poziom szkoły wyznacza, w mojej ocenie obecność lub nieobecność wśród 
grona pedagogicznego tak zwanych „osobistości”, nauczycieli nie tylko 
„super”- kompetentnych w danej materii naukowej, lecz także błyskotliwych 
jako jednostki i przede wszystkim ludzkich. Potrafiących oddzielić ocenę 
młodego człowieka jako ucznia od jego wizerunku jako człowieka  
w ogóle...Tacy dopiero nauczyciele, oprócz przekazywania wiedzy, jeszcze  
i wychowują, pokazują nam młodym ludziom, jakie drogi życiowe mamy do 
wyboru. Tylko pokazują! Wybieramy my , młodzi! I takich właśnie 
pedagogów spotkałam w szkole chemicznej, a powiedzenie mojej 
wychowawczyni Pani Profesor Stanisławy Kwiatkowskiej:„człowiek to cały 
świat: od dna zła, do szczytów świętości”, stało się moją maksymą życiową 
stosowaną w ocenie nie tylko uczniów, ale również innych ludzi. 
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Rafał Kowalski 
absolwent roku 1977 
 
 
 To już tak dawno...  
 Choć przecież człowiek niezmiennie czuje się młody... 
Tego zderzenia nie odczułem od razu po przekroczeniu progu placówki przy 
alejach Kobylińskiego. Dopiero potem, powoli, stopniowo, narastało 
zanikanie więzi między młodzieńcem zagłębionym w literaturze,  
a technicznym profilem szkoły. Dlatego, co roku, z dużą nadzieją 
wpatrywałem się w plan lekcji oczekując, że godziny języka polskiego  
i historii przytłoczą mechanikę i technologię. 
 Czy żałowałem, że nie trafiłem do liceum, czemu tak mocno dziwiła 
się pani Wiśniewska od języka rosyjskiego? Nie. W szkole zawodowej  
z bliska poznałem świat wyśmiewany przez niektórych ówczesnych 
„rówieśników - inteligentów”, którego nie ma. Tych ludzi zamieszkujących 
peryferie Płocka – nierzadko okazujących się szczerymi w rozmowach  
i pilnymi w nauce przez swoją prostotę. Te ich opowieści o tamtejszych 
dziewczynach i weekendowych zabawach, na których całe wioski potrafiły 
się kochać i nienawidzić. Księżycowy krajobraz zakamarków PKN Orlen 
/wtedy to nazywało się inaczej/ podczas praktyk. I możliwość zajęć 
wychowania fizycznego w dusznej hali, w której od dzieciństwa kibicowałem 
piłkarzom ręcznym. 
A już w technikum poczułem się bardziej swojsko – dojrzałem do 
poznawania w większym stopniu nauk humanistycznych, które na tym etapie 
też dojrzały. Chyba się udało, bo niektórzy poznawani ludzie do dziś się 
zastanawiają, z której klasy „Małachowianki” mnie znają... To, jaka jest teraz 
moja osobowość, zawdzięczam mojej miłości, samokształceniu  
i nauczycielom właśnie ze szkoły średniej. Tym „humanistycznym” dziękuję 
za zauważenie, zapewnienie rozwoju, dyskusję i ostrą krytykę, co było 
czasem niezbędne do wypędzenia lenistwa. Tym „technicznym” jestem 
wdzięczny za zrozumienie. 
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Mirosław Brzeziński 
absolwent roku 1987 
 
 Lata siedemdziesiąte – rozwój chemii. Tym kierowałem się idąc do 
szkoły chemicznej w Płocku. Wielu tak myślało, bo przyjechali się uczyć od 
Sierpca do Przasnysza. Pani Barbara Kozińska – to moja wychowawczyni. 
Kobieta, która zapewne nikogo nie zestresowała. Warsztaty, kino „Studio”  
i laboratoria były dużym urozmaiceniem zajęć teoretycznych. Wszystko mnie 
się tu podobało, gdyby nie jedna matematyka. Mogłem się uczyć dzień  
i tak na widok nauczyciela nie pamiętałem jak się nazywam. 
Za to Pani Latuszek, Śmierzyńska i Piotrowska doceniały moje 
zaangażowanie w swój przedmiot. Jednak największe marzenie mojego 
życia, taniec, spełniło się właśnie w „Chemiku”. Pan Dumowski uczył nas 
folkloru, Pani Parnel tańca nowoczesnego, teraz w tańcu jestem szalony. To  
z tymi zespołami zobaczyłem pierwszy raz Jugosławię, Niemcy. Niektórzy  
z wykładowców bywali złosliwi i nazywali mnie „prima balerina 
Brzeziński,do tablicy, gdzie teraz jedziesz na tourne?. Panie profesorze M.N. 
- ja dalej cudownie tańczę, nie wiem czy Pan potrafi? 
       Wspomnienia pozostają jednak cudowne. Byli przecież i tacy, którzy 
najpierw byli ludźmi, a dopiero później nauczycielami. To przed tymi chylę 
czoło. Dziękuję za cenne uwagi i oddziaływanie Waszych osobowości. To od 
Was pochodziły pierwsze nauki życia, gdy miałem naście lat. 
       Po lekcjach zostawałem pomóc czyścić korytarze i wydawałem ubrania, 
za to wpuszczano mnie do kina bez biletu. Nauka, praca i przyjemność szły 
wtedy w parze. To były pierwsze lekcje na dorosłe życie. Teraz tego nie 
żałuję. Przejeżdżając koło „Chemika” z sympatią patrzę na kawałek 
młodości. Teraz mój syn przebywa w tych murach. Chciałbym, aby kiedyś 
też ciepło o Naszej szkole opowiadał. 
 
 
                   Chemiczna przyszłość 
 
Chemia i wielka przyszłość z nią związana  
Na Łukasiewicza, do „Chemika” mnie pognała. 
Bum na krempliny, tworzywa, ortaliony, 
W roku siedemdziesiątym – pędziłem jak szalony. 
 
    Warsztaty, laboratoria i kino „Studio” 
   Czyniły z „Chemika” szkołę nietrudną 
   Po zajęciach również byłem zadowolony 
   Bo tańczyłem w zespole do woli. 
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Niektóre wielkie osobowości matematyczne 
Spędzały sen z oczu – praktycznie 
Zawsze ze strachu przy tablicy 
Nie wiedziałem w którą stronę się liczy 
 

   Ale to jednostki jak w każdej społeczności 
   Bo z resztą wszystko szło – załatwić 
   Pani Nehring, Kwiatkowska czy Misiak 
   Zawsze wyciągały – naprawdę było tak 
 

Wielu z „Chemika” zawdzięczam obycie 
Bo oprócz przedmiotu uczyli mnie życia 
Tak jakby wiedzieli, że przyjdą trudne czasy 
I każdy po szkole musi sobie radzić. 
 

   Dziękuję i chylę czoło przed tymi, 
   Którzy dla mnie zostaną wielkimi 
   Bo wiedza z przedmiotu szybko przemija 
   Pamięć o człowieku zostaje. 
 
 
Bożena Ostrowska 
opiekun Samorządu Uczniowskiego 
 

Od 1999 roku jestem opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Jest to 
dla mnie szczególne wyróżnienie ze strony młodzieży, która dokonuje 
wyboru opiekuna na drodze demokratycznego głosowania. Kontynuując 
dzieło swoich poprzedników staram się aby młodzież uczestniczyła twórczo 
w życiu szkoły. Chętnie poświęcam im czas pomagając w organizowaniu 
imprez dla społeczności szkolnej. Dużo radości i satysfakcji dostarczyła mi 
praca z uczniami, kiedy to w roku 2000 w ferie zimowe przygotowywaliśmy 
spektakl muzyczny nawiązujący do kultury lat sześćdziesiątych. 

W swojej pracy przywiązuję również dużą uwagę do szerzenia idei 
wolontariatu. Tradycją stało się w Naszej Szkole organizowanie koncertów 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od trzech lat przodujemy wśród 
płockich szkół w zbiórce pieniędzy na ten szczytny cel. W ramach działalności 
Samorządu Uczniowskiego pracujemy z Pogotowiem Opiekuńczym w Płocku. 
Odwiedzamy dzieci oraz zapraszamy je do szkoły, obdarowując z okazji Dnia 
Dziecka i Świąt Bożego Narodzenia upominkami. Spotkania z dziećmi 
uwrażliwiają młodzież na potrzeby drugiego. Wspomagamy również Polski 
Czerwony Krzyż i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a zgromadzone środki 
przeznaczamy na prowadzenie świetlic środowiskowych oraz dożywianie dzieci 
i pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. 
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Oprócz systematycznej pracy na rzecz pomocy społecznej zawsze 
pomagamy tym, którzy są w potrzebie. Organizując koncerty charytatywne 
pozyskujemy środki finansowe, które przekazujemy na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego czy też na kosztowne leczenie. Duże zaangażowanie 
młodzieży w tego typu działalność skutecznie obala mit o konsumpcyjnym 
nastawieniu młodego pokolenia i pokazuje ile wrażliwości drzemie  
w młodym człowieku.  

Uwieńczeniem działalności charytatywnej było dostrzeżenie uczniów 
Naszej Szkoły w konkursie Ośmiu Wspaniałych promującym ideę 
wolontariatu. Uczennica Kamila Bury została laureatką tego Konkursu. 
 
 
Waldemar Ziętek 
absolwent roku 1998 
 

Z murami „Chemika" rozstałem się stosunkowo niedawno, bo cztery 
lata temu (1998). Dla jednych to niewiele, dla drugich, a do tych zaliczyłbym 
siebie, to długi okres czasu. W „Chemiku" spędziłem łącznie sześć lat życia. 
Moją formację intelektualną rozpocząłem od najniższego szczebla, tj. od 
zasadniczej szkoły zawodowej (specjalność: monter mechanicznych urządzeń 
energetycznych 1992-1995). Od czasu kiedy ją zaczynałem upłynęło już 
dziesięć lat. Pewne więc wydarzenia, osoby, nazwiska uszły z mojej pamięci. 
Taka niestety jest pamięć ludzka, dość przewrotna i zwodnicza, gdy okazuje 
się potrzebna. Nie zapomnę jednak słynnych lekcji pani profesor Mirosławy 
Sankowskiej. Mir i porządek, jaki panował na jej zajęciach długo, jeśli nie na 
zawsze, będą mi kojarzyć się z osobą pani Profesor. Była ona wymagającym 
nauczycielem, a zarazem okazywała nam wiele wyrozumiałości. Nigdy 
jednak nam nie pobłażała. Do dziś pamiętam definicje matematyczne, które 
skwapliwie musieliśmy w tym czasie przyswajać. Z perspektywy czasu 
widzę jednak, że jej działania wychowawcze były słuszne i wielce 
pożyteczne. Zaszczepiła we mnie nawyk solidnej pracy i dyscypliny i za to 
właśnie jej dziękuje. Okazało się to procentować już w niedalekiej 
przyszłości. 
Po ukończeniu szkoły zawodowej kontynuowałem naukę w trzyletnim 
technikum energetycznym (specjalność: energetyka cieplna 1995-1998). 
Okres ten wspominam jako czas intensywnej pracy nad sobą. 
Reprezentowałem naszą szkołę (myślę, że mogę nadal używać tego 
określenia w stosunku do „Chemika") w licznych konkursach i olimpiadach. 
W niektórych odnosiłem dość przyzwoite rezultaty. Dla przykładu 
wspomnieć mogę o tytule laureata i trzykrotnego finalisty Konkursu Wiedzy 
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o Samorządzie Terytorialnym i Historii Województwa Płockiego oraz tytule 
finalisty Olimpiady Filozoficznej (w ten sposób zdobyłem indeks na wyższą 
uczelnię). Szkołę średnią ukończyłem z wcale przyzwoitym wynikiem ocen: 
5, 26. Oczywistym jest, że wspomniane wyżej osiągnięcia zawdzięczam nie 
tylko sobie. Bakcyla filozoficznego zaszczepiła mi pani profesor Jadwiga 
Lewandowska. Udzielała mi informacji odnośnie Olimpiady Filozoficznej, 
podsuwała ciekawą lekturę do czytania, podejmowała się trudu korekty 
moich prac filozoficznych. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że 
to dzięki niej studiuję filozofię. Pani Profesor otworzyła przede mną nowe 
horyzonty poznawcze. Jej głębia myśli i elokwencja nieraz wprowadzała 
mnie i nadal wprowadza w zachwyt i zdumienie. Mile wspominam nasze 
rozmowy zarówno te lekcyjne, jak i prywatne. A fakt, że kontakt i przyjaźń 
między nami trwają nadal świadczy niewątpliwie o jej talencie 
pedagogicznym. Do niezapomnianych w mej pamięci pozostaną również 
lekcje historii u pani profesor Anny Kokoszczyńskiej i zajęcia z przedmiotów 
zawodowych u pana profesora Waldemara Kajkowskiego. To dzięki pani 
Profesor zawsze byłam poinformowany o wszelkich konkursach i wraz z nią 
zdobywałem kolejne laury w Konkursie Samorządowym. A teraz, bo we 
wrześniu 2002, będę miał przyjemność odbywać pod jej opieką praktykę 
pedagogiczną w ramach moich studiów filozoficznych. Z kolei Pan profesor 
zapisał się w mej pamięci jako człowiek zawsze uśmiechnięty i z poczuciem 
humoru. W sposób przystępny i komunikatywny potrafił przekazać wiedzę  
z tak skomplikowanych przedmiotów, jak termodynamika czy mechanika 
techniczna. 

Nie mogę również nie wspomnieć o przychylnym nastawieniu 
względem mojej osoby wielu innych nauczycie!!, np. wychowawczyni - pani 
profesor Wiesławy Dymek, pana profesora Mirosława Piątka czy pani 
profesor Agnieszki Zielińskiej, a także całej dyrekcji szkoły. To między 
innymi dzięki informacjom uzyskanym od pani dyrektor Anny Szorc mogłem 
zostać stypendystą Fundacji Płockiej (1997-1999). Niezatarty ślad 
pozostawiły w mym umyśle „przeżycia studniówkowe" oraz sama matura, 
którą wspominam szczególnie miło. W ogóle całe sześć lat spędzone  
w murach mojej szkoły pozostaną na długo w mej pamięci. 

Obecnie (wrzesień 2002) jestem studentem V roku filozofii oraz  
III roku prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz członkiem,  
a zarazem studentem Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile  
w Warszawie, gdzie odbywam studia tutorialne z zakresu Historii filozofii  
w Polsce. Collegium zrzesza najlepszych studentów polskich uczelni 
(corocznie przyjmuje ich zaledwie 20) W roku akademickim 2001/2002 
byłem stypendystą Ministra Edukacji Narodowej, a obecnie zakończyłem już 
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pisanie pracy magisterskiej z renesansowej polskiej myśli średniowiecznej 
pod kierunkiem ks. bp. prof. dr hab. Stanisława Wielgusa. Pod jego 
kierunkiem zamierzam również kontynuować od przyszłego roku 
akademickiego swoje zainteresowania filozofią na studiach doktoranckich. 
pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że wspomniane wyżej fakty 
świadczyć mogą tylko o Jednym, a mianowicie o tym, że mój upór  
i dyscyplina zaszczepione w „Chemiku” procentują i miejmy nadzieję, że tak 
będzie również w przyszłości. 



 

Dyrektorzy Szkoły

                                                                                               
             Bolesław Kawalec                                    Janusz Majewski 
        01.09.1962 - 31.01.1963                         01.02.1963 – 30.06.1972       
 

                                                                          
                 Tadeusz Żuk                                          Jan Danielewski                      
         01.09.1972 – 31.08.1974                         01.09.1974 – 31.08.1975        
 

                                                                                                                                       
                Henryk Nowak                                        Teresa Kordiasz 
        01.09.1975 – 31.08.1982                          01.09.1982 – 31.08.1989 
 

                         

 

Jadwiga Złotowska                                        
01.09.1989 - ... 
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Wicedyrektorzy  szkoły 
 

Głowacki Andrzej 
Hołubowicz Zbigniew 
Kawałczewska Janina 
Kwiatkowska Stanisława 
Miller Jadwiga 
Nehring- Badziukiewicz Irena 
Petz Eliza 
Szczodrowski Szczepan 
Szorc Anna 
Tomczyk Leon 
Więcek Ludwik 
Zawadewicz Jolanta 
 
 
Internat 
 

Kierownicy  internatu: 
Bąk  Mieczysław 
Dąbrowski Kazimierz 
Kaczmarczyk Kazimierz 
Kwiatkowski Adam Tadeusz 
Rutecki Krzysztof 
Węgrzyn Piotr 
 
Zastępcy kierownika internatu: 
Beczek Antoni 
Bońkowski Waldemar 
Jankowski Antoni 
Wach Antoni 
 
 
Kierownicy  laboratorium 
 

Kordiasz Teresa 
Miller Jadwiga 
Wiśniewski Aleksy  
Zawadewicz Jolanta 
Zielińska Ewa 
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Warsztaty  szkolne 
 
Kierownicy warsztatów: 
Dobkowski Józef 
Kotulski Jerzy 
Szymański Tadeusz 
 
Zastępcy kierownika warsztatów: 
Dąbrowicz Andrzej 
Masiukiewicz Andrzej 
 
 

Kierownicy  zajęć   pozalekcyjnych 
 
Krzemiński Stanisław  
Nawrocki Stanisław 
Ozimek Maciej 
Pawłowski Tomasz 
Przędziński Jerzy 
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JĘZYK  POLSKI 
 
Antoszewska Anna 
Ciszyńska Barbara  
Gołębiewska Urszula 
Gomułka Piotr  
Górecka Maria  
Lewandowska Jadwiga 
Marcinkowski Czesław  
Nehrybecka Aleksandra  
Pająk Anna  
Paprocka Małgorzata   

Piekarski Jacek  
Raniowska Janina  
Tomczyk Janina  
Wasilewska Lidia 
Wejman Anna  
Zielińska Agnieszka 
Zombiert Grażyna 
Zombiert Teresa  
Żelazna Kazimiera 
Żywiałkowska Hanna  

 
JĘZYK ANGIELSKI 
 
Gąsecki Roman 
Kobylińska Agnieszka  
Kostanecka Halina 
Lipińska Joanna  
Majewska Alicja 

Michalska Jolanta  
Okonga Lodi Bogumiła 
Polok Monika 
Sajur Anna  
Stempińska Bogumiła  
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JĘZYK NIEMIECKI 
 
Augustyniak Beata 
Baranowska Marta  
Cieślik Elżbieta  
Dziub Ewa  
Dymek Krzysztof 
Kozińska Barbara  

Laskowska Patrycja  
Łyłka Stanisław 
Misiak Sławomir  
Nowakowska Anna  
Wiktorowska Magdalena 

 
JĘZYK ROSYJSKI 
 
Dymek Wiesława  
Fuksińska Jolanta   
Latuszek Irena  
Myślińska Hanna 
Nowacka Maria  

Piotrowska Ewa  
Samelska Beata  
Śmierzyńska Elżbieta 
Wiśniewska Krystyna 
Wiśniewska Maria 

 
HISTORIA 
 
Klocek Alina  
Kokoszczyńska Anna  

Księżakowska Ewa  
Piechowicz Barbara  

 
MATEMATYKA 
 
Balcerski Roman 
Franczak Maria  
Grochowska Jadwiga  
Janicki Jacek  
Jankowska Elżbieta  
Kijek Jolanta  
Kruszyna Alicja 
Kuć Marzena  
Kwiatkowska Stanisława 
Markiewicz Ryszard 

Nowakowska Magdalena   
Nowakowska Joanna  
Pomianowska Jadwiga  
Sankowska Mirosława  
Śliwiński Erazm  
Tomczyk Leon  
Tyburska Maria  
Waśniewska Anna  
Zasada Ewa 

 
FIZYKA 
 
Borawska Kazimiera  
Fabiszewska Małgorzata  
Gąsiorek Józef  
Gorzelewski Bolesław  
Gos Teresa  
Grudzień Dariusz  

Jastrzębski Ryszard  
Nehring-Badziukiewicz Irena 
Parzniewski Jan  
Stefaniak Piotr 
Stosik Gerard   
Wawrzyński Józef 
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GEOGRAFIA 
 
Murawska Joanna  
Nowak Józefa  

BIOLOGIA I HIGIENA 
 

Ostrowska Bożena 
Trelewicz Teresa            

 
INFORMATYKA 
 
Dymek Paweł   
Jackowski Jarosław 

Kajkowski Waldemar 
Milewski Adam  

 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
Bojków Wiktor  
Czajkowska Krystyna  
Gieres Waldemar  
Gronczewski Wiesław 
Kret Bazyli 
Markiewicz Grzegorz 
Mączyński Czesław  
Misztela Monika  
Petz Eliza 

Petz Jerzy  
Plewiński Mariusz  
Rutkowska Bogusława  
Sikorska Barbara 
Suliński Stanisław 
Tymowicz Stanisław 
Witkowski Zdzisław 
Zuziak Roman 

 
PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE 
 
Baur Andrzej 
Burdaś Zygmunt 
Choczyński Marian  

Gruszczyński Wiktor  
Pukianiec Marian 
Wiśniewski Józef  

 
MUZYKA I PLASTYKA 
 
Kapela Czesław  
Kowalczyk Włodzimierz  
Mazik Edward  
Ratkowski Jacek 

Sieradzki Gabriel  
Siwek Aleksander  
Sówka Magda 

 
KATECHEZA 
 
Filarski Janusz  
Martwicki Krzysztof  
Piórkowski Leszek  
Rojek Dariusz 
Stępniak Krzysztof 
Świderski Andrzej  
Wójtowicz Tomasz 
Zalewski Sławomir  

EKONOMIA 
 
Banach Tadeusz 
Grabarczyk Jerzy  
Hajduk Teresa 
Jędrusiak Andrzej  
Przybylski Józef  
Rusek Bolesław 
Szczuko Jan  
Więcek Ludwik
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PRZEDMIOTY  ZAWODOWE 
 
Adasiewicz Ewa 
Awłas Janina 
Bakuszew Andrzej  
Baryła Krzysztof 
Baryła Marek  
Bassak Stefan 
Bednarczyk Wojciech  
Bętlejewski Kazimierz  
Biniewicz Daniel  
Bońkowski Waldemar  
Borawski Józef 
Borkowska Daniela  
Bubień Grażyna  
Buczyński Tadeusz 
Cebryk Paweł  
Chodowiec Zdzisław 
Chomicz Franciszek  
Chrobot Eugeniusz  
Ciepichał Janusz  
Ceglarz Andrzej 
Cyterski Telesfor  
Czarny Jan 
Czerwiński Marian  
Dankowski Andrzej  
Dąbrowicz Andrze 
Deszczka Krzysztof  
Dobaczewski Andrzej  
Dobkowska Marianna  
Dobkowski Józef  
Domański Stefan 
Drozd Józef  
Dyrda Henryk  
Dzieciuchowicz Janusz 
Fall Jan 
Gadomski Aleksander  
Gawęcki Zbigniew  
Gębura Gustaw  
Głowacki Andrzej  
Głowala Władysław  
Gos Wiesław  
Gospoś Walenty  

Grabecki Mirosław  
Grabowski Janusz  
Grimm Teresa  
Guga Józef  
Gumińska Mirosława  
Gutkowska Anna  
Gutmański Henryk  
Hołubowicz Zbigniew 
Hibner Ryszard 
Hosowicz Wojciech 
Jakliński Lech  
Jakubowska Wanda 
Jakubowski Kazimierz  
Jankowski Antoni  
Jankowski Mieczysław  
Jankowski Sławomir  
Januszewski Cezary  
Jasiński Bogdan  
Jastrzębski Andrzej  
Jerzak Stanisław  
Junkiert Ireneusz  
Kacprowicz Mirosław  
Kacprzykowski Lech  
Kaczmarczyk Kazimierz  
Kałużny Mieczysław  
Kamiński Bronisław  
Kapturski Andrzej  
Karaś Aleksandra  
Karpińska Hanna  
Kawalec Bolesław                                   
Kawałczewska Janina                                  
Kawałczewski Adam 
Kęsy Barbara  
Kiljan Ryszard  
Kilmczewski Wieław 
Kisieliński Jan  
Klęk Kazimierz 
Klicki Zygmunt 
Klonowski Kazimierz  
Kłos Marek  
Kolbicz Henryk  



Kadra pedagogiczna 

Kolloch Jerzy 
Kołodziejski Lech  
Kołsut Eulalia  
Kordiasz Andrzej  
Kordiasz Iwona  
Kordiasz Teresa                     
Korzeniewska Stanisława  
Korzeniewski Wacław 
Kosmaczewski Jerzy  
Kot Stefan  
Kotulski Jerzy  
Kowalczyk Janusz 
Kowalczyk Krzysztof 
Kozera Anna  
Kozera Barbara 
Koziński Andrzej 
Koziński Jan 
Kozłowski Zygmunt 
Kroczewski Bronisław 
Krzemiński Tadeusz  
Krzysztofik Paweł  
Księżakowska Teresa  
Księżopolski Jerzy 
Kubiak Bogumił  
Kukulski Bogdan 
Kuliński Wacław 
Kupnicki Jan  
Kużaj Kazimierz  
Kwiatkowski Adam Tadeusz 
Kwiatkowski Ireneusz 
Kwiecień Henryk  
Lasota Sławomir  
Laszkiewicz Lech  
Latuszek Norbert  
Leśniewski Antoni 
Lubińska Ewa 
Łabiszewski Lech  
Łakomski Władysław  
Łukawska Ewa  
Macek Maria  
Macek Zbigniew  
Maciąg Stanislaw 
Mackiewicz Grzegorz  

Majewski Janusz  
Majzner Zofia 
Markowski Józef 
Masaniec Bożena 
Masiukiewicz Andrzej                                   
Maślankowski Jerzy  
Mazur Zygmunt  
Melcer Aleksander 
Miaśkiewicz Ewa 
Michalska Ewa  
Michasik Michał 
Migdalska Janina 
Milewski Czesław 
Miller Jadwiga  
Miller Józef  
Miller Ryszard 
Miłkowski Zbigniew  
Mioduska Maria 
Misiak Anna  
Misztalski Andrzej  
Mocki Michał  
Molenda Jacek 
Morawski Michał 
Morze Zbigniew 
Morzyński Józef  
Murdza Andrzej 
Nagórka Maria  
Namysłowski Stanisław 
Natkowska Grażyna  
Natkowski Andrzej 
Nicewicz Zdzisław 
Nowacki Maciej  
Nowak Henryk  
Nowak Władysław  
Nowakowski Romuald 
Nowosielski Mirosław  
Ochociński Zenon  
Olczak Tadeusz 
Olesińska Halina 
Olewczyński Jerzy  
Olszewska Barbara 
Olszewski Józef  
Opara Lucjan  
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Osiniak Henryka 
Osiniak Józef  
Ostrowski Marian  
Pacałowski Jerzy  
Paczkowska Elżbieta 
Paczkowski Marek  
Parzybut Janusz  
Paszkiewicz Kazimierz  
Pawełczyk Elżbieta  
Pawiński Andrzej  
Piątek Mirosław 
Piątek Waldemar 
Piątkowska Anna  
Pietrzak Jan  
Pilich Jerzy 
Piotrowski Czesław 
Popielski Jan  
Przybylski Julian  
Pszczolińska Henryka   
Pyko Krystyna 
Rausz Michał 
Roczeń Małgorzata 
Rogowski Jan 
Różański Mirosław  
Rumiński Wojciech  
Rykowski Jacek 
Rymkiewicz Zygmunt 
Sarzała Michał  
Sawczuk Bolesław  
Semeniuk Edward 
Sękowski Tadeusz  
Sienkiewicz Agnieszka 
Sierakowski Jerzy  
Skonieczny Wiesław  
Skrętowski Jan 
Sokolnicki Henryk  
Sokołowski Władysław  
Stasiak Gerard  
Stokłosa Tadeusz  
Studziński Józef  
Stygar Tadeusz  
Suchta Jolanta  

Swinarska Hanna  
Swinarski Wojciech 
Szala Jan  
Szczodrowski Szczepan 
Szeliga Henryk  
Szlifiński Jan  
Szorc Anna  
Szorc Tadeusz  
Sztandera Michał  
Szum Janusz  
Szyda Katarzyna  
Szymański Jan  
Szyperek Alojzy  
Świerad Eugeniusz 
Świtkiewicz Zbigniew  
Tawczyński Ireneusz  
Tuszyńska Krystyna  
Ulanowski Sylwester  
Urbański Janusz  
Walkusz Edward  
Waluś Jan  
Warabieda Władysław 
Warowny Andrzej  
Wasilewski Paweł 
Wesołowski Andrzej  
Węgrzyn Piotr  
Winiarek Krystyna  
Winikowski Tadeusz  
Wiśniewski Aleksy  
Wiśniewski Kolumb  
Witkowski Tadeusz 
Woźniak Andrzej 
Woźniak Przemysław  
Zapała Michał  
Zawadewicz Jolanta  
Zielińska Ewa 
Ziółkowski Romuald  
Złotowska Jadwiga  
Zmysłowski Jerzy  
Zygadliński Dariusz  
Żuk Tadeusz  
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ASYSTENCI 
 
Cichoński Mirosław 
Dobrski Tadeusz  
Dobrzyński Henryk 
Jankowska Stanisława  
Karpiński Lech  
Kempfert Czesław 
Leśniewska Barbara  
Mańko Halina  
Miezianko Janina  

Ners Andrzej  
Ostrowski Bogdan  
Pęszyński Witold  
Prusiński Jan  
Ptaszyńska Jadwiga  
Sikorski Jerzy 
Siwka Mieczysław  
Walczak Krzysztof  

 
LABORANCI 
 
Cnotkowska Mieczysława  
Czarnecka Mariola 
Gil Andrzej  
Gzylewski Michał  
Kaminiak Lucyna  
Konicka Hanna  
Kulczakiewicz Wiesława  

Lewicka Hanna  
Ożdżyńska Małgorzata  
Połeć Małgorzata 
Puławski Ryszard  
Stefańska Anna  
Szadkowska Bożena 
Wiśniewska Małgorzata  

 
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
 
Ambroziewicz Urszula 
Dumowski Zenon  
Grzelak Ireneusz 
Klatte Zbigniew  

Korzeń Czesław  
Proskura Krzysztof  
Pytel Stefan  

 
ŚWIETLICA 
 
Dymowska Bożena  
Jarębska Barbara  
Kobylarz Anna 
Nosarzewska Renata  

BIBLIOTEKA 
 
Ćwikła Barbara 
Kazanecka Janina  
Nowakowska Zofia  
Stańczuk Stanisława 

 
 
PSYCHOLODZY I PEDAGODZY 
 
Schulz Anna  
Wieczorkiewicz Alicja 
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NAUCZYCIELE ZAWODU 
 
Bartosik Janusz  
Bartoszewicz Lech 
Binczarki Stanisław  
Cygan Ryszard  
Długosz Andrzej  
Bąkowski Jerzy  
Dolny Henryk  
Dolny Władysław 
Dobrowolski Jan  
Frankowski Józef  
Goliszek Ryszard  
Grochowski Jerzy     
Gutowski Jerzy  
Guzanek Ludwik 
Jackiewicz Jerzy 
Jonik Stanisław  
Kazanecki Tadeusz 
Kowalczyk Jan  
Kowalski Zbigniew 
Kraska Szczepan  
Kurek Bolesław 
Lewandowski Lucjan 
Lisiewicz Antoni  
Małkiewicz Władysław   

Mazur Jan  
Muszyński Zdzisław 
Ners Regina  
Niedzielski Grzegorz 
Nowaczyk Kazimierz  
Ostaszewski Edward 
Ostrowski Andrzej  
Ostrowski Kazimierz  
Ostrzycki Juliusz  
Paczkowska Zofia  
Papierski Edward  
Pietrzak Janusz  
Pięta Jerzy  
Rutkowski Ryszard 
Rychlik Sławomir 
Sandomierski Bolesław  
Szymborski Stefan 
Uździcki Jan  
Waszak Andrzej  
Waśniewski Jerzy  
Ziółkowski Ireneusz  
Żłobecki Mirosław  

 
 
 
WYCHOWAWCY INTERNATU 
 
Ampuła Sławomir  
Bońkowska Marianna  
Dądzik Janusz  
Dzidowska Jolanta  
Gawliński Adam  
Grodomski Jerzy  
Ilkiewicz Tadeusz  
Isio Tadeusz  
Kaczmarczyk Zbigniew  
Kaczorowska Alicja  
Kowalski Ryszard  

Kozak Stanisław  
Krużyńska Maria  
Kużaj Elżbieta  
Kwiatkowski Andrzej  
Lisiak Wiesław  
Lubelski Wiesław  
Łapiński Stefan  
Łygaś Janusz  
Meller Ryszard  
Młynarczyk Zdzisław  
Osięgłowski Zdzisław  
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Osowski Tadeusz  
Pietruszewski Roman  
Ptaszyński Aleksander  
Rokicki Stanisław  
Rzeczkowski Zygmunt  
Semeniuk Anna  
Słodowicz Józef  
Słupecki Paweł  
Smardzewski Henryk  
Sumka Stanisława  
Śliwiński Radosław 

Todtleben Wanda  
Trzaska Marek 
Wierzbowski Tadeusz  
Wiśniewski Maciej  
Wiśniewski Władysław 
Wójcik Sławomir 
Wróbel Mieczysław  
Zieliński Andrzej 
Żak Jerzy  
Żerański Jan 
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Alabrudziński Józef  
Anyszczy Ewa  
Bachman Józef 
Baranowska Elżbieta 
Bartczak Julia  
Bąk Edward  
Bekasiński Józef  
Bentlewska Lucyna  
Bentlewski Józef  
Bentlewski Zbigniew  
Biernacka Halina  
Biernat Andrzej  
Borny Ewa  
Bońkowski Stanisław 
Brząkalska Barbara  
Buraczyńska Barbara 
Buszczyk Irena 
Buszczyk Teresa 
Byszewska Marzena  
Chęcińska Danuta  
Chojnacka Irena  
Chrzanowska Zofia  
Chudak Apolinary  
Chylińska Jadwiga  
Ciarkowska Teresa  
Czajkowska Janina  
Czwartek Ewa  
Dawidowska Elżbieta  

Dąbrowski Janusz  
Dukawska Janina  
Ejman Marianna  
Essa Andrzej  
Essa Krystyna  
Fabisiak Genowefa 
Filipczuk Marianna  
Frankowska Barbara  
Frątczak Ryszard  
Fuz Julia  
Gapiński Jan  
Gawlińska Anna  
Głos Halina  
Godleś Irena  
Gonczaryk Marek  
Gorzycka Krystyna  
Gostomski Jacek  
Gostomski Józef  
Gościniak Waleria  
Grabianowska Halina  
Grabusiński Zenon  
Gronczewska Halina  
Grosińska Irena  
Grzelak Lidia  
Gzylewska Irena  
Iwanowska Barbara  
Jakubowska Barbara  
Jakubowska Ewa 
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Jakubowska Zofia  
Jankowska Róża  
Jankowska Mieczysława  
Jankowska Regina  
Jankowski Stanisław  
Jażdżyk Irena  
Jarzyńska Marta  
Jasińska Danuta  
Jaworska Teresa 
Jeziurska Halina  
Jędrzejak Maria  
Jędrzejewska Jolanta  
Jóźwiak Ewa  
Kacperska Alina  
Kacprzak Anna  
Kacprzak Anna  
Kaczmarek Kazimiera  
Kalack Maria  
Kalman Grażyna  
Kamińska Jadwiga  
Kania Janina  
Karowska Krystyna  
Kawnik Małgorzata  
Kaźmierkiewicz Edward  
Kęsicka Maria  
Kochanowska Maria  
Kolankiewicz Władysława  
Koncewicz Janina  
Konieczna Helena  
Korytowski Grzegorz  
Kosewski Henryk  
Kostanecka Agnieszka  
Kotarska Halina  
Kowalska Florentyna  
Kowalska Stanisława  
Kozarska Zofia  
KozłowskiJan  
Krajczyńska Zofia  
Kraśniewski Leopold  
Kruszewska Barbara  
Krzemińska Halina  
Krzemiński Stanisław  

Krzemiński Waldemar  
Kurzyńska Anastazja  
Kuć Franciszek  
Kulesza Czesław  
Kułaga-Gut Edyta  
Kupnicka Zdzisława  
Kwiatkowska Lilia  
Kwiecińska Elżbieta  
Lemanowicz Halina  
Lemański Jerzy  
Leński Bronisław  
Lewandowska Stanisława  
Lichocka Krystyna  
Luberacka Genowefa  
Łapiński Jan  
Maćczak Maria  
Majchrzak Teresa  
Malicki Lech  
Malinowska Anastazja 
Małkowska Halina  
Marek Alina  
Markiewicz Alina  
Markowska Irena  
Marzec Jadwiga  
Matusiak Bożena  
Matysiak Jadwiga  
Miaśkiewicz Helena  
Miernik Roman  
Mikołajczyk Barbara  
Miller Jadwiga  
Mirecka Ewa  
Mróz Lech  
Murawska Teresa  
Nastachowski Eugeniusz  
Nowak Celina  
Nowak Maksymilian  
Nowak Paweł  
Nowak Stanisław  
Nowak Zdzisława  
Olędrzyńska Hanna  
Olszewski Marian  
Ostrowski Zbigniew  
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Palmowska Czesława  
Palmowska Wanda  
Parys Jadwiga  
Pawlak Aniela  
Pejs Czesława  
Pichlak Henryk  
Piekut Łucja  
Pietrzak Henryk  
Pietrzak Krystyna  
Pielacińska Danuta  
Piwowarska Barbara  
Płoszka Hanna  
Radaszkiewicz Beata 
Rogowicz Małgorzata 
Roth Janina  
Roszczyk Mariola  
Rudnicka Elżbieta 
Rumiński Tadeusz  
Rutkowska Beata 
Rydz Barbara  
Rygielski Mirosław  
Rzeczkowska Apolonia  
Sandomierski Benedykt  
Seklecka Marta  
Sekular Zenon  
Semen Anna  
Siemiątkowska Stanisława  
Sieńska Marianna  
Skonieczna Bożena 
Skopczyńska Teresa  
Sławiński Adam 
Smardzewska Jadwiga  
Sobek Lilianna  
Sobiecka Grażyna  
Sobolewski Miieczysław  
Sobótka Aleksander  
Soczewka Barbara  
Soczewski Dominik  
Soplak Janusz  
Sosińska Maria  
Stankowska Zenobia  
Staśko Lucyna  

Suwiński Stanisław  
Swat Teresa  
Szafrańska Elżbieta  
Szafrańska Zofia  
Szałkiewicz Jerzy  
Szczyglińska Katarzyna  
Szenk Stanisława  
Szulborska Halina  
Szumlicka Ewa  
Szwarc Lucyna  
Szymańska Elżbieta  
Szymański Zbigniew  
Szyperek Grażyna  
Śliwa Halina  
Śliwiński Ireneusz  
Śnieć Wojciech  
Śpiegowska Barbara  
Świda Teresa  
Świetlik Gertruda  
Świetlik Jadwiga  
Tom Filomena  
Tomaszewska Danuta  
Trojanowska Stanisława  
Wagner Zofia  
Walerczak Aleksander  
Walerczak Genowefa  
Waluch Władysława  
Wąsowska Genowefa 
Węgrzyński Tadeusz  
Wichrowska Adela  
Wierzbicka Weronika  
Wiśniewska Ewa  
Wiśniewska Renata  
Wiśniewska Teresa  
Wiśniewska Wiesława  
Woja Barbara  
Wojsa Krystyna  
Wojsa Stefan  
Wolińska Wiesława  
Woroniecka Jadwiga 
Wójtewicz Jan  
Wrzesińska Helena  
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Wyszyńska Janina  
Zalewska Danuta  
Zalewska Genowefa  
Zalewski Eugeniusz  
Zamecka Laura  

Zawadzka Alicja  
Ziółkowska Marzena  
Ziółkowska Wiesława  
Zmysłowska Anna  
Żebrowska Barbara  

 
 
Główni  księgowi  
 
Jakubowska Krystyna 
Jóźwiak Barbara 
Grasza  Stanisława 
Gut Halina 
Ladko Jan   
Lewicka Irena 
 
Kadry 
 
Gradomska Daniela 
Majkut Maria 
Przybylska Elżbieta 
 
Dział  gospodarczy 
 
Czechowicz Stefania 
Fall Irena 
Jakubowski Kazimierz 
Wesołowska Barbara 
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