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z nich i powiedzieć: ta znaczyła więcej niż pozostałe. 
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Wstęp

Rok 2010 zamyka okres 50 lat istnienia Zespołu Szkół Budowlanych miesz-
czącego się przy ul. Mościckiego 4. Od 8 lat w skład tego Zespołu wchodzi 
dawne Technikum Budowlane (później Zespół Szkół Ochrony Środowiska) 
z Białej. Obydwie szkoły miały swoją bogatą i interesującą historię, którą bardzo  
często łączyły osoby dyrektorów, nauczycieli a czasem uczniów, którzy zaczy-
nając naukę w jednej, kończyli ją w drugiej szkole.

Pół wieku w historii to być może niewiele, lecz dla ogromnej rzeszy ludzi 
związanych z „Budowlanką” był to czas bogaty we wzruszenia, wydarzenia. 
Szkołą kierowali niezwykli dyrektorzy, znalazło w niej zatrudnienie wielu 
znakomitych nauczycieli, opuścili ją świetni fachowcy i dobrzy ludzie. Dla 
nich wszystkich, aby historia szkoły mającej tak wielkie znaczenie dla naszego 
miasta, nie uległa zapomnieniu, powstała ta publikacja.

Fakt, iż nasze 50-lecie obchodzimy zaraz po tym, gdy tyle samo lat kończył 
Orlen – ogromny koncern naftowy z naszego miasta, nie pozostaje bez znacze-
nia. Widać wyraźnie, że szkoła powstała na potrzeby kombinatu i do tej pory 
szkoli fachowców, którzy w Orlenie znajdują pracę. Uczniowie budowali także 
wiele obiektów użyteczności publicznej: przedszkole na Osiedlu Kazimierza 
Wielkiego i Ośrodek Zdrowia przy ul. Miodowej, blok mieszkalny i Ośrodek 
Zdrowia na Osiedlu Wielka Dobrzyńska (proszę zwrócić uwagę na oryginalne 
nazewnictwo osiedli, zaczerpnięte z Kronik), budynek PKO przy Tumskiej, 
przedszkole przy ulicy Bielskiej, halę sportową przy ulicy Warszawskiej.

Dzieje szkoły zostały odtworzone na podstawie kronik szkolnych – nie-
ocenionego, lecz niestety niekompletnego źródła informacji. Zmiany nazwy, 
kierunków, siedziby, łączenia, podziały – w ciągu 50 lat wiele takich sytu-
acji miało miejsce, źródła historyczne są niepełne, pamięć ludzka zawodna.  
Doświadczenie podpowiada autorkom, że wiele wydarzeń z życia placówki 
nie zostało uwiecznionych w kronikach, czy to przez przypadek, czy przez za-
pomnienie. Część takich zdarzeń udało się ocalić dzięki życzliwości absolwen-
tów i pracowników szkoły, którzy w odpowiedzi na apel autorek podzielili  
się swoimi wspomnieniami, udostępnili zdjęcia i pamiątki. W pracy znalazły się 
tylko te nazwiska uczniów, nauczycieli czy pracowników szkoły, które były za-
pisane w kronice. Dlatego być może wiele osób zasłużonych dla szkoły nie od-
najdzie tu wzmianki o sobie, ale może chociaż znajdą wspomnienia wydarzeń,  
w których brali udział. 

Autorki mają świadomość niedoskonałości swojej pracy. Przewertowanie 
ponad 20 tomów kronik pisanych z różnym zaangażowaniem, różnymi charak-
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terami pisma było zadaniem zaskakująco miłym, ale jednocześnie stwarzają-
cym pewne problemy, jak chociażby różne wersje tego samego nazwiska, błędy  
w datach czy kompletnie nieczytelny zapis. Stąd mogą znaleźć się pomyłki czy 
nieścisłości. W związku z niekompletnością materiałów, które w trakcie burz-
liwych losów obydwu szkół „zapodziały się”, autorki nie podjęły się zadania 
odtworzenia listy nauczycieli pracujących we wszystkich szkołach tworzących 
obecny Zespół. Przykro byłoby kogoś nieświadomie pominąć. 

Wielu z pedagogów już od nas odeszło na zawsze, w niniejszej pracy po-
jawią się we wspomnieniach wychowanków czy nauczycieli. Niezwykła jest 
historia wspomnienia pani Elżbiety Hudymy, długoletniej nauczycielki języka 
polskiego i historii oraz rzetelnej autorki kroniki w szkole w Radziwiu. Jego 
tekst dostarczyła córka pani Hudymy tuż przed składaniem publikacji do dru-
ku. Jest on bardzo osobisty, pełen emocji i refleksji nad misją zawodu nauczy-
ciela.

Pisząc niniejszą pracę autorki starały się uwzględnić fakt, że szkoła funk-
cjonowała w konkretnej rzeczywistości historyczno – społecznej. Wiele dzia-
łań podejmowanych przez uczniów czy nauczycieli było zdeterminowanych 
przez sytuację w kraju, oczekiwania PZPR. Dlatego skoncentrowały się na kli-
macie, jaki panował w szkole. Nie ulega wątpliwości, że wielu młodych, często 
tzw. „trudnych” chłopców wyszło dzięki pobytowi w tej placówce „na ludzi”. 
Wielu z nich z sympatią wspomina opiekę nauczycieli, życzliwość dyrekcji, 
wyrozumiałość  wychowawców w internacie.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy przedstawia historię dwóch 
szkół: „Budowlanki” z Mościckiego i „Budowlanki” z Białej oraz dzieje współ-
czesnej szkoły. W części drugiej zamieszczono wspomnienia osób zwią-
zanych z obiema „Budowlankami”, przygotowane specjalnie na potrzeby  
niniejszej publikacji. Część trzecia to album ze zdjęciami dokumentującymi  
historię szkół. 

W związku z tym, że praca powstała głównie na podstawie kronik, znaj-
duje się w niej wiele cytatów, wyróżnionych kursywą. W kronice często  
zamieszczone były wycinki prasowe, które dotyczyły życia szkoły, jednak cza-
sem zdarzało się, że nie podano ich źródła, stąd w przypisach obok informacji 
o tytule, czasem autorze, jest jedynie  adnotacja „brak adresu”. Istotne dla nas 
było to, aby zaznaczyć, że szkoła funkcjonowała w środowisku i prasa lokalna 
interesowała się jej losem.

Pełne obaw autorki przekazują w Państwa ręce książkę, która ma być 
wspomnieniem szkoły ważnej dla lokalnego środowiska, uczących w niej  
nauczycieli i absolwentów. Z całą świadomością  fragmentaryczności i niedo-
skonałości jej  treści mają nadzieję, że jednak odnajdą w niej Państwo trochę 
siebie sprzed lat.

Katarzyna Dziurlikowska i Małgorzata Strzegowska



Historia szkół budowlanych w Płocku spisana  
na podstawie kronik
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Budowlanka przy ulicy Mościckiego 
(dawniej Rewolucji Kubańskiej).

Historia Zespołu Szkół Budowlanych zaczyna się w czerwcu 1960 roku. 
Władze oświatowe i kierownictwo Przedsiębiorstwa „Petrobudowa” powie-
rzyły wtedy zorganizowanie zasadniczej szkoły zawodowej panu Henrykowi 
Nowakowi – byłemu nauczycielowi  chemii  w Liceum Pedagogicznym. Miała 
to być szkoła przyzakładowa pod patronatem Przedsiębiorstwa „Petrobudo-
wa”.

1 września 1960 pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w dwu izbach lek-
cyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Płocku (dzisiejsza Szkoła 
Podstawowa nr 9 przy ul. Antolka Gradowskiego) – szkoła bowiem nie mia-
ła własnej siedziby.  Dyrektorem został pan Henryk Nowak, kierownikiem  
praktycznej nauki zawodu Jan Zaremba. Młodzież spoza miasta została  
zakwaterowana w dawnym budynku PTTK nad Wisłą. Posiłki dla niej wyda-
wane były w świetlicy szkoły nr 10.

W kronice zanotowano:
„…w wyniku przeprowadzonego egzaminu zostało przyjętych 208 uczniów. Nowo 

przyjęta młodzież szkolna pochodzi nie tylko z Płocka i powiatu, ale również z różnych 
miejscowości województwa warszawskiego, a niektórzy nawet z odległych zakątków 
Polski.”

240-tu uczniów podjęło naukę na kierunkach: monter instalacji elektrycz-
nej (33 uczniów), monter instalacji sanitarnej (30 uczniów), monter elementów 
prefabrykowanych (111 uczniów), murarz – tynkarz (34 uczniów). Praktyki   
w wymiarze 30 godzin tygodniowo odbywały się na budowach Przedsiębior-
stwa „Petrobudowa”.

Pierwszymi wykładowcami byli: Stefania Koskowska – nauczycielka  
historii, Stefan Buczyński – nauczyciel fizyki, Arkadiusz Przychodzeń – na-
uczyciel historii, Jan Żółtowski – nauczyciel materiałoznawstwa, Leon  
Tomczyk – nauczyciel matematyki, K. Neiman – nauczyciel rysunku technicz-
nego, W. Gronczewski – nauczyciel wychowania fizycznego, S. Woźniak – na-
uczyciel technologii, Mieczysław Lewandowski – nauczyciel technologii, Jan 
Wojtalewicz – nauczyciel języka polskiego. Sekretarką szkoły i jednocześnie  
księgową była Bożena Bulas.

Pan Jan Wojtalewicz, nauczyciel języka polskiego i długoletni wicedyrektor 
szkoły tak wspomina w kronice jej początki: „Ciepły, słoneczny dzień sierpniowy 
1960 roku. Spieszę do szkoły nr 10 w Płocku, by pomóc dyrektorowi w przeprowadze-
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niu wstępnych egzaminów do klas pierwszych nowo powstałej szkoły. Przed budynkiem 
szkolnym stoją gromadki wyrostków o opalonych i skupionych twarzach. Poczułem wte-
dy jakąś radość połączoną z lękiem i przypływ nowej fali myśli: jak będzie wyglądała pra-
ca z nieznaną młodzieżą, z nowymi kolegami, dyrektorem. Z tymi refleksjami wchodzę  
w mury szkoły a tu gwarno i wesoło. Na korytarzu pełno młodzieży i rodziców. Z trudem 
przedzieram się przez ten gąszcz ludzki i stykam się nagle – z pierwszą osoba ciała pe-
dagogicznego – dyrektorem K. Nowakiem. Pamiętam wtedy Jego serdeczny uścisk dłoni  
i przyjacielskie pozdrowienie: „Witam, kolego”. Pamiętam również, że zaprowadził 
mnie do maleńkiego pokoiku, gdzie prócz biurka i jednego krzesła, nie było żadnych 
sprzętów. Zdążyłem się jednak zorientować, że znajduję się w pokoju nauczycielskim, 
który jest jednocześnie gabinetem dyrektorskim i kancelarią. Stanąłem wtedy przy 
oknie zamyślony; beznadziejnie wpatrywałem się w rozpromienione  twarze wyrost-
ków wyczekujących na egzamin. Trudno było mi uwierzyć, że spełnią się ich marzenia, 
bo ani własnego budynku, ani pomocy naukowych, ani nauczycieli specjalistów, nic, 
po prostu nic szkoła nie posiadała.

Z tego stanu pesymizmu i zamyślenia wyrwał mnie dyrektor, zapoznając z dwoma 
kolegami – nowymi członkami rady pedagogicznej. Byli to – pamiętam – inż. K. Nej-
man i inż. M. Lewandowski.

Dzisiaj, po upływie paru miesięcy, opuszczam mury szkolne pełen nadziei i wiary  
w lepszą przyszłość.”

Wkrótce po rozpoczęciu roku szkolnego odbyła się pierwsza wizytacja. 
Wypadła chyba bardzo pomyślnie, gdyż na zebraniu Rady Pedagogicznej wi-
zytator stwierdził, iż: „organizacja szkoły nastąpiła w szybkim tempie. Trudności  
w znalezieniu odpowiedniego lokum, nabór młodzieży do sześciu klas, zorganizowanie 
normalnej pracy w szkole, znalezienie internatu, znalezienie stołówki – to wszystko 
jest zasługą dyrektora H. Nowaka.”

Zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego zaczęto prowadzić prace nad budową 
własnego lokalu. Rozpoczęto je we wrześniu 1960 roku na osiedlu Dobrzyń-
ska. 8 listopada tego roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjne-
go. Budynek powstał w niespełna rok, między innymi dzięki pomocy junaków  
z Ochotniczego Hufca Pracy. 

Ówczesna prasa prezentowała szkołę jako bardzo potrzebną dla lokal-
nego środowiska. Pisano, że pierwsi uczniowie byli to chłopcy w wieku 15 – 20 lat. 
Dziennikarze podkreślali trudności, z jakimi borykała się szkoła – brak wła-
snego budynku, różny poziom umysłowy uczniów, nieufność kierowni-
ków budów, na których odbywały się praktyki. Oto fragment artykułu „Fa-
chowcy dla »Petrobudowy«” zamieszczonego w „Trybunie Mazowieckiej”,  
w którym wypowiada się zastępca dyrektora ds. szkolenia praktycznego Jan 
Zaręba: „Wiele wysiłku kosztowało nas zdyscyplinowanie młodzieży i wyuczenie ich 
pewnych czynności, ale udało się nam to osiągnąć. Poza tym musieliśmy przełamać 
nieufność kierowników budów, którzy nie wierzyli – że nasi uczniowie mogą dobrze 
pracować. Tymczasem młodzi wykonali samodzielnie, bez zarzutu, 500 płyt mastewa-
lowych, basen przeciwpożarowy 18 x 18m, kanały na budowie nr 2. Chłopcy wykonują  
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z talentem parapety lastrikowe, elementy zbrojarskie. Będą z nich zdolni i dobrzy fa-
chowcy.”1

Nowa szkoła przy osiedlu Dobrzyńska wraz z częścią internatu została 
uroczyście oddana do użytku 15 września 1961 roku i to był dzień rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego. „Szybko nadeszła upragniona przyszłość: dnia 15 września 
1961 roku została oddana do użytku nowa i piękna szkoła wraz z częścią internatu. 
Dzień ten otworzył nową kartę w dziejach płockiej „Budowlanki”, a jednocześnie był 
uroczystym rozpoczęciem roku szkolnego. A wszyscy dobrze wiemy, że jeszcze nie tak 
dawno szkoła pracowała w dzierżawionym lokalu szkoły podstawowej nr 10 i mało była 
znana społeczeństwu płockiemu. Pamiętamy również ostatnie dni sierpnia 1961 roku, 
kiedy to w starej, omszałej i pełnej kurzu świetlicy „Petrobudowy” odbyło się pierw-
sze w nowym roku szkolnym zebranie Rady Pedagogicznej i zostały przeprowadzone  
w tych prymitywnych warunkach egzaminy wstępne. Każdy jednak godził się z losem, 
gdyż wiedział, że coraz wyżej wspina się gmach nowej i pięknej szkoły a wraz z nim 
otwierają się bliskie perspektywy przyjemnej pracy i nauki. […]”

W uroczystości otwarcia szkoły wziął udział ówczesny minister oświa-
ty Wacław Tułodziecki, przedstawiciele Ministerstwa Budownictwa,  
„Petrobudowy” (naczelny dyrektor inżynier Patyna), kuratorium i PZPR.  
W kronice szkolnej obecni zamieścili swoje podpisy. W nowym budynku  
w 5 oddziałach klas drugich i 7 pierwszych naukę rozpoczęło 400 uczniów. 
Prasa pisała: „Młodzież do nauki podchodzi poważnie, chętna jest do pracy, stara się 
swego rzemiosła wyuczyć możliwie najlepiej.”2

Szkoła nadal borykała się z problemami – brakowało wyposażenia, narzędzi 
murarskich dla potrzeb praktyk zawodowych, ogrzewania, telefonów a nawet 
prądu. Okazało się również, że nie ma instruktorów szkolenia praktycznego,  
a kierownicy budów nieufnie podchodzą do pracy uczniów. Powoli te braki sta-
rano się uzupełniać, a uczniowie sami udowadniali, jakie mają umiejętności. Pod 
koniec roku prasa pisała: „Coraz częściej kierownicy budów chwalą pracę uczniów 
i zabiegają o nich. Można wymienić spośród młodzieży wielu przodowników nauki  
i pracy. Należą do nich K. Żarczuk, S. Chmura, J. Lewandowski, A. Linowski,  
M. Kuźmiuk i wielu wielu innych. Za dobrą naukę, pracę i wzorowe zachowanie otrzy-
mali oni specjalne nagrody.”3

W 1962 roku w szkole uczyło się już 460 uczniów. Urządzono wówczas pra-
cownie technologii, języka polskiego i  historii. Ponadto placówka wzbogaciła 
się o dodatkowe wyposażenie, dziś wydające się bardzo skromnym, lecz wtedy 
imponujące. Posiadała aparat filmowy, magnetofon, telewizor i radioaparat.  
W internacie mieszkało wówczas 20 chłopców. Miał on własną stołówkę, 
kuchnię i świetlicę. Kierownikiem internatu został pan Franciszek Jaszczak, 
wychowawcami panowie Sylwester Sarzała i Eugeniusz Tomczak.

Jeden z ówczesnych uczniów, pan Bogdan Bernard, obecnie pracow-
nik Urzędu Miasta, tak wspomina swoje pierwsze chwile w „Budowlance”:  
„Do szkoły trafiłem w 1962 właściwie przez przypadek, gdyż mimo zdanych egzami-
nów nie dostałem się do szkoły chemicznej. Nie bardzo chciałem zostać „budowlań-
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cem”, bo dziewczyny nie oglądały się za chłopcami w brudnych, roboczych ubraniach. 
Ojciec namówił mnie jednak na klasę mechaniczną.

Gdy zjawiłem się na pierwszych zajęciach, z przerażeniem zobaczyłem małą salę 
lekcyjną i 50 uczniów tłoczących się po trzech, czterech w jednej ławce. Nie znałem ni-
kogo. Na szczęście podczas przerwy spotkałem znajomego z podwórka i zapytałem, do 
jakiej klasy on się zapisał. Kolega odparł, że do sanitarnej. Nie  bardzo wiedzieliśmy, co 
to dokładnie znaczy, ale znajomy powiedział, że skoro sanitarna, to na pewno  pracują 
w czystych, białych fartuszkach. Zaintrygowany poprosiłem o przeniesienie do tej kla-
sy. Jakie było moje zdziwienie, gdy podczas pierwszych praktyk rozdano nam robocze 
watówki i gumofilce oraz wręczono narzędzia: szpadle, łopaty, kilofy! Strasznie się 
na kolegę zdenerwowałem. Goniłem go po korytarzach szkolnych z krzykiem: »Gdzie 
te fartuszki czyste, białe, co?« Z nauki w szkole byłem jednak bardzo zadowolony. 
Z sentymentem wspominam zajęcia praktyczne ze wspaniałymi specjalistami, którzy 
dobrze przygotowali uczniów do wykonywania zawodu. Jestem także dumny z faktu, 
że jako uczeń uczestniczyłem w budowie wielu obiektów, które służą społeczeństwu do 
dzisiejszego dnia.”

10 maja 1963 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Odszedł 
pan Henryk Nowak, a kierowaniem szkołą zajął się mgr Eugeniusz Mławiń-
ski. Jesienią tego roku zaś: „Spełniły się wreszcie marzenia młodzieży pracującej na 
budowach a nawet starszych budowlańców pragnących pogłębiać swoją wiedzę. Otóż 
zostało uruchomione nieznane dotąd w historii płockiego szkolnictwa nowe Techni-
kum Budowlane. Kandydaci odpowiadający warunkom regulaminowym złożyli egza-
min wstępny z języka polskiego, matematyki i przedmiotów kierunkowych.” Podjęło  
w nim naukę 96 osób. 

Ponieważ otworzono już rok wcześniej nowe kierunki nauczania uczniów 
podzielono na dwie grupy i przydzielono każdą z nich innemu kierownikowi 
praktycznej nauki zawodu. Wszystkie oddziały budowlane: murarz – beto-
niarz, malarz – szklarz, posadzkarz, cieśla pozostały pod światłym kierownic-
twem pana Jana Zaremby. Kierunki mechaniczne: monter instalacji elektrycz-
nej, sanitarnej, maszyn budowlanych i kierowca mechanik znalazły się pod 
kierownictwem pana Grzegorza Lichomskiego. Był to również pierwszy rok 
nauczania języka rosyjskiego – jeszcze jako przedmiotu nadobowiązkowego. 
Pierwszą nauczycielką była pani Hanna Cygańska.

Dyrektor Mławiński nakazał zadbać o otoczenie szkoły – między inny-
mi wprowadził zwyczaj sadzenia wokół niej kwiatów. Rozbudował również 
administrację, wprowadził tradycję indywidualnych spotkań z uczniami.  
Po sześciu miesiącach, w listopadzie pan Mławiński opuścił szkołę. W kronice 
zapisano: „W nastroju ciszy żegna szkołę [która] przeżywa dwutygodniowy okres 
bezkrólewia”.

2 grudnia 1963 roku dyrektorem szkoły został pan Konstanty Krawczyk – 
płocczanin, wychowanek Jagiellonki, wicedyrektor szkoły przy Fabryce Maszyn 
Żniwnych. Był on człowiekiem pełnym optymizmu, bardzo lubił porządek.

Jeden z absolwentów, pan Józef Filiński, który rozpoczął naukę w klasie 
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elektromonterów w 1962 roku tak wspomina ten okres swojego życia: „Moim 
wychowawcą był pan profesor Jan Wojtalewicz – nauczyciel wymagający, ale sprawie-
dliwy. I nauczyciele i uczniowie starali się wzajemnie zrozumieć i może dlatego atmos-
fera w szkole była bardzo dobra.” Praktyki odbywał pan Filiński przeważnie w Pe-
trochemii – układał również kable na osiedlu Dobrzyńska. Szczególnie dobrze 
pamięta instruktora praktycznej nauki zawodu pana Sobolewskiego. Pamięta 
również, że w trzeciej klasie mieli zajęcia praktyczne do południa, a po połu-
dniu cztery godziny nauki – nie było im więc łatwo. Ponieważ Budowlanka 
była szkołą przyzakładową, uczniowie traktowani byli jak pracownicy. Mieli 
zatem tylko jeden miesiąc wakacji a nie, jak inni uczniowie, dwa. Nasz bohater 
pewnego razu zbuntował się i odmówił pracowania w wakacje. Niestety, na 
nic zdał się bunt. Dyrektor Krawczyk wezwał mamę pana Filińskiego na roz-
mowę i uczeń musiał wrócić do zajęć. Mimo tego bardzo miło wspomina i na-
ukę w szkole, i kolegów  i wielu nauczycieli.  Jednym z najsympatyczniejszych 
był nauczyciel matematyki – profesor Śliwiński. Wymagający, ale rozumiejący 
niedomagania swoich wychowanków. Zagorzały kibic piłki nożnej – nie raz 
po bardziej emocjonujących meczach omawiał je ze swoimi uczniami. Lubili 
chłopcy i te rozmowy, i to, że jak mówi pan Filiński „Nikomu krzywdy nie zrobił. 
Bardzo życiowo podchodził do nauki matematyki. Miał zwyczaj mówić, że na piątkę 
to umie Pan Bóg, on sam na czwórkę a uczeń na trzy.” Pan Śliwiński przyjeżdżał 
do szkoły rowerem. Pewnego razu pojazd ten został mu skradziony. Wówczas 
uczniowie kilku klas samorzutnie złożyli się i odkupili profesorowi rower.  
Z sympatii i wdzięczności.

W 1964 roku uczniowie szkół zawodowych obchodzili swój pierwszy wie-
czorek przedegzaminacyjny (odpowiednik  „Studniówki” w klasach matural-
nych)

„Gaudeamus. Tylko 100 dni
Pod takim hasłem w pięknie udekorowanej sali rysunku bawili się uczniowie klasy 

III Ea na wieczorku przedegzaminacyjnym w dniu 15 lutego [1964 roku]. Zaproszo-
nymi gośćmi były dziewczęta z płockich szkół średnich – „panie serca” naszych trze-
cioklasistów oraz profesura Z.S.B. Tegoroczna „studniówka” była nie tylko zabawą, ale 
prawdziwą lekcją wychowawczą.”

W dziejach szkoły były również dramatyczne wydarzenia. Pod datą  
20 marca 1964 roku w kronice widnieje wpis:

„Dnia 20 marca [1964 roku] w godzinach popołudniowych rzucił się w nurt Wisły 
i wyratował 13 – letnią dziewczynkę – uczennicę kl. V-tej Szkoły nr 1. Za ten bohater-
ski czyn władze „Petrobudowy” przyznały uczniowi Jerzemu Raczkowskiemu nagrodę 
pieniężną w wysokości 1500 złotych a ojciec uratowanego dziecka na nadzwyczajnym 
apelu porannym serdecznie podziękował mu za heroizm i poświęcenie a jednocześnie 
wręczył cenny upominek.”

Uczniowie Budowlanki systematycznie brali  udział w tzw. czynach spo-
łecznych, jednak niektórzy próbowali wymigać się od tego społecznego obo-
wiązku. Grupa 15 skruszonych chłopców, którzy zamiast pracować, zajmowali 
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się innymi sprawami wystosowała do dyrekcji Zasadniczej Szkoły Budowlanej 
przy P.B.B. „Petrobudowa” w Płocku następujące pismo: „Chcąc zrehabilitować 
się za niewłaściwe podejście do pracy społecznej przy budowie kombinatu petroche-
micznego w niedzielę dn. 7.VI.64r., zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie naszego 
dobrowolnego zgłoszenia do czynu społecznego w dn. 14.VI.64r.”

Jesienią 1964 rok dyrekcja szkoły pokusiła się o wprowadzenie pewnego 
eksperymentu. Odbiło się to echem w lokalnej prasie: „Takiego eksperymentu 
jeszcze w Płocku nie było. Dyrekcja Petrobudowy zgodziła się na propozycje, wysu-
wane przez kierownictwo Zasadniczej Szkoły Budowlanej. A propozycje były napraw-
dę śmiałe i poważne. Chodziło o pozwolenie uczniom w godzinach zajęć praktycz-
nych budowania pod nadzorem instruktorów i majstrów całego bloku mieszkalnego  
i ośrodka zdrowia na osiedlu Wielka Dobrzyńska.[…]ponad stu uczniów z sześciu klas  
o różnorodnym kierunku zawodowym stanęło na placu budowy. Zaczęli od głębokich 
wykopów pod fundamenty, później przyszła pora na prace betoniarskie i murarskie, 
a ostatnio wystartowali montażyści żelbetowych elementów prefabrykowanych. […] 
Własna budowa – to nie tylko doskonała praktyka zawodowa dla najmłodszych. […] 
Młodzież szkolna, podobnie jak doświadczona załoga, otrzymuje ścisłe terminy wyko-
nania pewnych robót, za które jest odpowiedzialna. Ponadto przygotowuje prace dla 
swych kolegów, uczy się szanować sprzęt oraz oszczędzać materiały. […]”4

Wraz z rozwojem szkoły dbano o rozwój internatu – integralnej jej części. 
Starania wychowawców i młodzieży  zostały zauważone przez płocką pra-
sę:  „W minionym miesiącu kierownictwo internatu Zasadniczej szkoły Budowlanej  
Petrobudowy ogłosiło konkurs czystości w pokojach zajmowanych przez uczniów. […]
Konkurs cieszy się dużą popularnością. […] W wielu pokojach jest już wzorowy porzą-
dek – dokładnie uprzątnięta i wzorowa posadzka, równo zaścielone łóżka, na ścianach 
kilka reprodukcji malarskich, a w oknach doniczki z kwiatami. Zaglądamy niedyskret-
nie do szaf. Tutaj także panuje porządek. Na półkach książki i zeszyty obłożone czystym 
papierem, nieco niżej bielizna, a na samym dole oczyszczone obuwie. A mieszkańcy 
tych pokoi – eleganccy chłopcy. Nie wstydzą się wizyty gościa. Skończyli właśnie przy-
gotowywanie lekcji, uprzątają ze stołu książki i za parę minut pójdą na próbę śpiewu. 
Trzeba jeszcze tylko zaczesać czuprynę i umyć ręce, bo po próbie chóru będzie kolacja.
[…]”5

Do działań wychowawczych podchodzono bardzo poważnie, aby zmo-
bilizować uczniów do lepszej nauki „…dyrekcja Zasadniczej Szkoły Budowlanej 
„Petrobudowy” ufundowała proporczyk przechodni dla przodującej klasy za najlepsze 
wyniki w nauce i zachowaniu. Najlepszymi w okresie roku szkolnego okazali się naj-
młodsi z I klasy murarsko – tynkarskiej, wychowankowie inż. Stefana Chruszcza oraz 
instruktorów Jana Stanisławskiego i Jana Błaszczaka. Wśród 23 uczniów, tyle liczy 
cała klasa, zanotowano tylko 6 ocen niedostatecznych. Pomyślne wyniki osiągnięto 
m.in. dzięki pomocy, jaką otrzymali uczniowie słabsi od swych kolegów. Ambicją całej 
klasy jest utrzymanie proporczyka co najmniej do końca roku.”6

W roku szkolnym 1964/65 otwarto nowe klasy technikum. Szkoła uczy-
ła wówczas 876 uczniów, z których aż 260 mieszkało w internacie. W prasie  
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pisano, że „ta szkoła to także ważny element nowego Płocka. Wyrosła przy „Petrobu-
dowie”, kształci w budownictwie. Mowa oczywiście o Zasadniczej Szkole Budowlanej 
i Technikum Budowlanym w Płocku. Szkoła – gigant.”7

Jednak w historii szkoły zdarzały się i gorzkie chwile, do jednej z nich nale-
żał moment oficjalnego otwarcia Kombinatu (MZRiP). Kronikarz jednoznacz-
nie ocenia to wydarzenie: „Petrobudowa – Szkoła w cieniu zapomnienia. Każdy 
chyba mieszkaniec Płocka wie, że ZSB to placówka oświatowa „Petrobudowy”, która 
dostarcza fachowców dla Kombinatu i miasta. Każdy wie, że te dwa ogniwa tworzą 
nierozerwalną całość. Szkoła pierwsza dostarczyła wykwalifikowanych robotników, i to 
w okresie największego kryzysu siły roboczej. I z roku na rok mury jej opuszczają dzie-
siątki młodych budowlańców, którzy z pożytkiem pracują dla swej macierzystej „Pe-
trobudowy”, Kombinatu i miasta. Szkoła budowlana ma też poza sobą wiele wybudo-
wanych obiektów na terenie miasta, liczne prace użyteczne i wiele czynów społecznych. 
Młodzież wychowana w duchu obywatelskim sama włączyła się w nurt pracy bezin-
teresownej dla Kombinatu. W upalne niedziele maja i czerwca 1964 roku kilkakrotnie 
wyjeżdżała ze swym Dyrektorem szkoły i wychowawcami, by niwelować tereny wokół 
zbiorników roponaftowych. I te wszystkie prace społeczno – użyteczne to konkretny 
wkład uczniów szkoły budowlanej w wielkie dzieło budującej się płockiej „Petroche-
mii”. A jak odpłaciły się opiekuńcze władze „Petrobudowy” swej szkole za tę bezintere-
sowność? Gdy Kombinat przeżywał swój wielki dzień oficjalnego otwarcia (21 grudnia 
1964 roku), gdy zjechały się na tę doniosłą uroczystość najwyższe władze partyjne  
z tow. Wł. Gomułką na czele i gdy brały w niej udział delegacje wielu płockich zakładów 
pracy oraz szkół, to ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLANA „PETROBUDOWY” 
pozostała w dniu tym w cieniu zapomnienia: nie otrzymała ani jednego zaproszenia 
od swego macierzystego przedsiębiorstwa. Przyszli młodzi budowniczowie Kombinatu  
i ich wychowawcy przeżywali swój wielki ponury dzień. Ta niewdzięczność władz  
„Petrobudowy” i mocny policzek wymierzony w młodzież szkolną stanowią smutną 
kartę w stosunkach między przedsiębiorstwem a szkołą zakładową.” Trzeba jednak 
było jakoś przełknąć tę gorzką pigułkę i dalej pracować na chwałę miasta. 

 „Od 1.VI.1965 w szkole naszej zaczął pracować IRENEUSZ PALIŃSKI – olim-
pijski mistrz świata w podnoszeniu ciężarów. Po międzynarodowych mityngach cięża-
rowców w Rzymie i Tokio przypadło tej wielkiej sławie sportowej zamieszkiwać obecnie 
w Płocku i tutaj rozwijać kulturę fizyczną.” Był to wielki zaszczyt, że nad roz-
wojem fizycznym młodych budowlańców czuwał tak utytułowany i sławny 
sportowiec.

1 września 1965 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora – objął je 
pan Zdzisław Turkowski.

„[…]Szkoła ma […] nowego gospodarza, a jest nim: inż. Zdzisław Turkowski, który 
przejął obowiązki dyrektora od 1-IX-1965r. Kultura osobista dyrektora, Jego wrodzo-
na delikatność i wysokie poczucie taktu pedagogicznego oddziaływają na wszystkich 
pracowników szkoły, a zwłaszcza na Grono Profesorskie jak najbardziej pozytywnie. 
Wszyscy więc rokują nadzieję na piękną przyszłość szkoły, tym bardziej, że opiekunem 
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jej z ramienia „Petrobudowy” pozostał inż. Kłosowski, który jest życzliwie ustosunko-
wany do nowego Dyrektora i młodzieży szkolnej.”

We wspomnieniach pana Ryszarda Millera dyrektor Zdzisław Turkowski 
jawi się jako niezwykle elegancki, przystojny i szarmancki mężczyzna, „wyso-
kiej klasy i kultury człowiek, bardzo szlachetny”. Zawsze w garniturze, kapeluszu 
na głowie, parasolem przewieszonym przez rękę. Wchodząc do szkoły witał 
się z portierem, elegancko całował w rękę panią woźną pytając o samopoczu-
cie i zdrowie rodziny. Dziś powiedzielibyśmy, że był typem pracoholika, za-
mknięty w swoim gabinecie sumiennie pracował nad dokumentacją zarówno 
swoją jak i poprawiając po innych. Dyrektor Turkowski był wielkim miłośni-
kiem muzyki, jej znawcą, sam świetnie grał na banjo. Pan Miller z rozrzew-
nieniem wspomina pewną sytuację. Otóż przed balem sylwestrowym orga-
nizowanym przez szkołę dla mieszkańców Płocka okazało się, że ze względu 
na pogodę nie dotarła orkiestra. Pan Dyrektor ratując sytuację zorganizował 
orkiestrę z dostępnych mu muzyków: pan Miller grał na kontrabasie, inny na-
uczyciel na perkusji a na banjo przygrywał sam Dyrektor. Uczestnicy zabawy 
byli zachwyceni, a Sylwester tego roku dla wszystkich niezapomniany.

We wrześniu 1965 roku w internacie mieszkało 260 osób. Zajmowali  
4–5 osobowe pokoje. Uczniowie mieli tylko część wakacji, bo traktowani byli 
przez przedsiębiorstwo patronackie jak normalni pracownicy, którym przy-
sługuje miesiąc urlopu, internat był więc dla nich domem zaś wychowawcy 
zastępowali rodziców. Mieszkańcy sami dbali o estetykę pomieszczeń – wy-
konywali bieżące prace remontowe, malowali ściany. W czynie społecznym 
pracowali niedzielami na terenie budowy Petrochemii. Szczególną rolę w ży-
ciu wychowanków internatu pełnił portier, człowiek od wszystkiego – pan Wa-
cław Adamski. Kierowniczką świetlicy internatu była pani Anna Bartosiewicz.  
Internat miał własną gazetkę. Jej redaktorem w 1967r. był Zenon Ziemiński. 

W 1967 roku rozpoczęło działalność Zaoczne Technikum Budowlane. 
Popołudniami uczyli się w szkole również junacy OHP. Był to także rok,  
w którym po raz pierwszy zdawali egzamin maturalny wychowankowie szko-
ły. Najlepszą absolwentka została Irena Komorowska. 18 czerwca wręczono 
dyplomy dojrzałości 32 absolwentom.

W kronie roku szkolnego 1967/68 widniej wpis: „Dotychczas uczniowie na-
szej szkoły łącznie z młodzieżą OHP wykonali samodzielnie obiekty: Ośrodek Zdrowia 
na osiedlu Dobrzyńska, Przedszkole przy ul. Bielskiej, Halę Sportowa przy ul. War-
szawskiej, Trafostację, Blok 4-piętrowy na budowie nr 8”

We wrześniu 1967 roku odeszli do swej własnej siedziby na Białej – Zasad-
niczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących nr 2 junacy z Ochotniczego Hufca 
Pracy. Wraz z młodzieżą opuścili Budowlankę niektórzy nauczyciele: inżynier 
M. Bandurski, który objął na Białej stanowisko dyrektora, profesor Z. Siemie-
nik na stanowisko zastępcy dyrektora i kasjerka pani Danuta Kwiatkowska.

Uczniowie – członkowie szkolnej organizacji harcerskiej wzięli udział  
w „Operacji Frombork 1001”. Pod kierunkiem Jana Szumańskiego naprawiali 
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ulice, wznosili budynki gospodarcze i remizę strażacką, odgruzowywali ru-
iny kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja, kanonię św. Ludwika, zabezpie-
czali skarpę. Pan Jan Szumański wspomina, że w akcji budowy Fromborka 
młodzież brała udział dwukrotnie, w wakacje 1967 i 1968. Chłopcy byli dzie-
leni na grupy, każda pracowała przy innych obiektach. Młodzież budowała 
m.in. szkołę w Kleinowie. Przy okazji tego pobytu uczniowie poznali również, 
dzięki opowieściom przewodników, historię Fromborka i postać Mikołaja Ko-
pernika. Mimo trudności i iście spartańskich warunków, a nawet kłopotów 
finansowych (pan Szumański wspomina, że zabrakło pieniędzy na powrót  
i zmuszony był pożyczyć je od zaprzyjaźnionego dyrektora szkoły w Krako-
wie – dyrektor Turkowski później je oczywiście zwrócił) młodzież i jej opiekun 
byli zadowoleni i z pobytu i swojej pracy. To była niesamowita przygoda!

W tym również roku szkolnym [1968/69] podjął pracę pan Ryszard Miller 
– jako zastępca kierownika internatu. Dokonał on rzeczy niebywałej – stwo-
rzył ponad stu osobowy chór męski. Pana  Ryszard Miller z rozrzewnieniem 
wspomina te czasy. Opowiadał, że chór był bardzo liczny. Ponieważ szkoła 
nie dysponowała odpowiednio dużym pomieszczeniem do ćwiczeń – został 
on podzielony na grupy. Każda z nich ćwiczyła oddzielnie – miała swego kie-
rownika, który dbał o odpowiednią pracę, dyscyplinę. Pierwszy swój występ 
miał zespół z okazji Dnia Nauczyciela. Zdumienie wśród grona nauczyciel-
skiego wchodzącego do sali gimnastycznej budził już widok stojącego chó-
ru. Ci wiecznie biegający, nieuczesani basałykowie teraz umyci, wyczesani, 
w białych koszulach z aksamitkami wystającymi spod kołnierzyków – to było 
wrażenie. A gdy chór zaśpiewał – to panie profesorki się popłakały! Bardzo 
podobnie zareagowali rodzice zaproszeni na występ swych latorośli przy oka-
zji zebrania. Mamy płakały, ojcowie nie mogli uwierzyć. A przecież nie był to 
największy sukces zespołu.

W styczniu 1969 roku, z okazji 24-rocznicy wyzwolenia Warszawy pan 
Miller zorganizował szczególną akademię. Między recytacjami poezji patrio-
tycznej chór śpiewał pieśni skomponowane przez płockiego kompozytora, 
pedagoga i wynalazcę – Faustyna Piaska. Na tę doniosłą uroczystość została 
zaproszona rodzina nieżyjącego twórcy – syn i córka. Imprezie towarzyszy-
ła wystawa dokumentująca dorobek Faustyna Pisaka. Wśród gości był rów-
nież ówczesny dyrektor płockiej Szkoły Muzycznej. Zdumiony był nie tylko 
występem chóru, ale również twórczością kompozytora, której nie znał. Tak 
oto młodzież szkolna i jej nauczyciel popularyzowali działalność człowieka 
wybitnie utalentowanego, choć mało znanego. Młodzież wystąpiła również  
z wnioskiem o nadanie jednej z ulic miasta imienia Faustyna Piaska. 

Rok 1968 jest bardzo istotny w historii obecnego Zespołu Szkół Budow-
lanych nr 1, wtedy bowiem „…z dniem 1 września 1968 roku powołano do życia 
Technikum Budowlane z Zasadniczą Szkołą Budowlaną.” A 1 grudnia 1968 roku 
pan Franciszek Jaszczak – dotychczasowy zastępca dyrektora szkoły został od-
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wołany ze swego stanowiska i powierzono mu misję stworzenia nowej szkoły 
– pięcioletniego technikum budowlanego w Radziwiu.

1 września 1969 roku dyrektorem szkoły na Mościckiego został pan Tadeusz 
Kołodziejak. We wspomnieniach pani Wandy Rzeczkowskiej pan Kołodziejak 
pozostanie jako dyrektor niezwykle sprawnie zarządzający i rygorystyczny. 
Był pracowity, skrupulatnie wypełniał swoje obowiązki i tego samego ocze-
kiwał od innych. Był punktualny i obowiązkowy. Wymagał, aby nauczyciele 
regularnie dyżurowali podczas przerw, pilnował również punktualnego roz-
poczynania zajęć. Słynna była jego punktualność – gdy panie woźne widziały, 
jak dyrektor wychodzi z dziennikiem ze swego gabinetu, nawet nie spraw-
dzały godziny – wiedziały, że musi już być pora na dzwonek. Kontrolował 
wypełnianie dzienników – gdy miał jakieś uwagi, zostawiał je w formie listów 
wkładanych do sprawdzonego dziennika. Jak wspomina pani Wanda, dyrek-
tor był małomówny. Nie lubił plotek. Sprawy sporne załatwiał w zaciszu swe-
go gabinetu. Lubił wizytować nauczycieli bez uprzedniego zapowiedzenia się.  
Był lubiany. Gdy przestał być dyrektorem urządzono mu huczne pożegnanie. 
Dzięki inżynierowi Klecorowi zagrała nawet orkiestra wojskowa.

We wrześniu 1969 roku pracę w szkole rozpoczęła pani Wanda Rzeczkow-
ska – nauczyciel języka rosyjskiego. Pracowała ona w szkole nieprzerwanie do 
2001 roku. Nauczanie wspomina jako najlepsze lata swego życia. Mała Rada 
Pedagogiczna znała się bardzo dobrze. Pracownicy traktowali się jak rodzina. 
Nikt nie odmawiał pomocy nawet w sprawach prywatnych. Ponieważ klas 
było mniej to i uczniów znało się dobrze. Nie tylko dzięki wspólnym lekcjom, 
ale również wyjazdom, biwakom czy wycieczkom rowerowym, na które pani 
Wanda chętnie jeździła. Szczególnie miło wspomina wyprawy do maleńkiej, 
starej leśniczówki w Jeziórkowie, w której nawet nie było prądu. Uczniowie  
i opiekunowie spędzali tam noc pod gwiazdami, przy ognisku a rankiem wra-
cali rowerami do domu. 

Oczywiście uczniowie lubili płatać nauczycielom różne figle. Pani Wanda 
wspomina jedną ze swoich klas, która chcąc spędzić lekcję bez nauczyciela za-
mknęła go w toalecie.

Nauczyciele śledzili losy absolwentów, zwłaszcza, że byli uczniowie chęt-
nie utrzymywali ze swymi wychowawcami kontakt. Pani Wanda z dumą 
wspomina lata spędzone w szkole. Mówi o doniosłej roli, jaką szkoła ode-
grała w środowisku lokalnym. Przecież to uczniowie i absolwenci „Budow-
lanki” budowali bloki mieszkalne, ośrodki zdrowia, remontowali budynki 
już istniejące. Absolwenci byli specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy.  
W dniu zakończenia roku szkolnego nawet ze Śląska przyjeżdżali przedsiębiorcy  
z ofertą zatrudnienia. Jednak dyrekcja dbała, aby najlepsi fachowcy pozostali 
w płockich przedsiębiorstwach. 

W lutym 1969 roku po raz pierwszy młodzież obydwu szkół budowlanych 
bawiła się razem. W kronice zanotowano:

„Karnawał – uczennice wszystkich klas zaproszone przez młodzież Zasadni-
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czej Szkoły Budowlanej „Petrobudowy” w Płocku bawiły się cudownie przy wtórze  
orkiestry mocnego uderzenia – „falangą” – nowocześnie, ponoć zgodnie z przyjętymi 
kanonami dobrego ubawu – przez młodzież całego globu. Dziwne prawda?”

Od tego roku zaczynają w szkole przeważać kierunki mechaniczne dzia-
łające pod patronatem Instalu i Transbudu. Na 20 oddziałów jedynie 6 to kie-
runki budowlane. 

Po raz pierwszy stworzono komisje przedmiotowe: mechaniczną, której 
przewodniczył inż. H. Mieloch, budowlaną z przewodniczącym inż. Piotrem 
Nowyszem, przedmiotów ścisłych pod przewodnictwem Krystyny Kacpro-
wicz  i humanistyczną z Janem Wojtalewiczem na czele.

Rozpoczął również działalność samorząd szkolny. Pierwszym jego prze-
wodniczącym został w technikum M. Szafrański a w Pomaturalnym Studium 
Zawodowym W. Fuksiński. Opiekunem samorządu mianowano Z. Zamczew-
skiego. Wprowadzono akcję dożywiania młodzieży – zwłaszcza dojeżdżają-
cej.

W roku szkolnym  1969/70 po raz pierwszy w historii szkoły uczniowie od-
nieśli w sporcie niebywały sukces. „W dniach 22 – 24 maja b.r. zdobyli proporczyk 
oraz dyplom za zajęcie I miejsca w Turnieju Piłki Siatkowej na VIII Strefowej Sparta-
kiadzie Szkół przyzakładowych w resorcie MBiPMB kwalifikując się jednocześnie do 
Centralnej Spartakiady. Sukces ten chłopcy zawdzięczają całorocznym ćwiczeniom na 
zajęciach wf prowadzonych przez mgr St. Rusinka i E. Kozińskiego.”

W kronice zanotowano, że trzej uczniowie klasy II technikum budowlane-
go Marian Szafrański, Bogusław Siwiński i Z. Kosek to członkowie przodującej 
brygady budowlanej odznaczonej srebrną odznaką BPS.

Na początku roku szkolnego 1970/71 odnotowano:
 „Zamek Królewski będzie odbudowany. Podniesiemy go z ruin wspólnym narodo-

wym wysiłkiem. W tym wielkim dziele nie może zabraknąć nikogo, kto czuje i myśli 
po polsku.

Ten patriotyczny apel został podjęty także przez naszą młodzież. Uczniowie i Rada 
Pedagogiczna Z.S.B. dla Pracujących nr 1 P.B.P. „Petrobudowa” w Płocku wpłacili 
na odbudowę pomnika narodowego – Zamku Warszawskiego – 3029 złotych.” Jest to 
o tyle interesujące, że w styczniu 2008 roku grupa uczniów pojechała w nagro-
dę na wycieczkę do Zamku Królewskiego. Przewodnik podkreślał, że Zamek 
odbudowano wysiłkiem całego narodu. Miło, że uczniowie naszej szkoły mieli 
w tym swój wkład.

Utworzono również Komitet Organizacyjny obchodów rocznicy powsta-
nia szkoły. Z tej okazji postanowiono nadać szkole sztandar. Zorganizowa-
no składkę na ten cel. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i absolwenci wpłacali 
pieniądze na konto Komitetu Rodzicielskiego. Sztandar wykonały siostry Ma-
riawitki z Felicjanowa za 18000 ówczesnych złotych. Z okazji zbliżających się 
obchodów przeprowadzono również remont budynków i założono komitet 
budowy boiska szkolnego.
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Sam jubileusz 10-lecia szkoły przebiegł uroczyście acz skromnie.
Prasa pisała wówczas o szkole:
„Z ławy szkolnej na budowę. Pan Wojciech Brukman z przedsiębiorstwa Chemoin-

stal tak opowiadał o pracy uczniów: Co tu dużo mówić: bez szkoły i bez jej uczniów nie 
wykonalibyśmy zadań produkcyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o roboty wodno – kanali-
zacyjne, których większość wykonuje właśnie młodzież.”8

W tym samym artykule pan Józef Bromgau (starszy inspektor do spraw 
szkolenia Petrobudowy) stwierdził, iż: „to jest szkoła z perspektywami i szkoła 
dla młodzieży bez perspektyw”, „fakt, iż inne przedsiębiorstwa tak usilnie ubiegają się 
o absolwentów szkoły, których ostatecznie niewielu niestety zostaje w Petrobudowie, 
świadczy o tym, że są dobrze przygotowani do zawodu i – poszukiwani. Cieszy też 
to, że sobie dobrze radzą w życiu. Wielu wychowanków awansowało już przecież pod 
względem zawodowym i społecznym…”

W roku szkolnym 1971/72 w szkole uczyło się już 1000 uczniów! W tym 
roku zorganizowano pamiętną choinkę dla dzieci pracowników zaprzyjaźnio-
nych szkół. „Dnia 23 stycznia 1972 nasza szkoła urządziła choinkę noworoczną dla 
dzieci nauczycieli ZSB nr 1 w Płocku, ZSB nr 2 w Radziwiu i dla dzieci nauczycieli 
OHP. Dużo atrakcji mieli nasi „najmłodsi”. Przywitano ich herbatką i pączkiem. Do 
końca przygrywała szkolna orkiestra Z.S.B. Zabawiały dzieci uczennice P.S.Z. Kółko 
filmowe pokazało kilka kolorowych i wesołych historyjek.  Najwięcej jednak radości 
było, kiedy przyszedł Dziadek Mróz i przyniósł prezenty. Każde dziecko chciało popi-
sać się przed Dziadkiem Mrozem ładnym wierszykiem. Długo będą pamiętały nasze 
pociechy to miłe Święto.”

Po raz pierwszy zorganizowano Turniej Złotej Kielni, w którym wzięła 
udział młodzież szkoły. Do eliminacji wojewódzkich przeszedł uczeń Grze-
gorz Mirowski. Zajął on 6 miejsce i otrzymał nagrodę 600 zł.

W kronice z roku szkolnego 1972/73 zapisano:
„Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  

z dnia 30 grudnia 1972r informuje … »Nadaje się imię Janka Krasickiego Zasadniczej 
Szkole Budowlanej dla Pracujących Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
„Petrobudowa” w Płocku…« W związku z powyższym musimy poznać życie i dzia-
łalność patrona szkoły, poznać jego piękne ideały, wzniosłe cele życia i walki. Wszy-
scy zbierają materiały, zdjęcia i dokumenty o J. Krasickim. Kompletujemy je w teczce  
i oddajemy opiekunom klasowym. 

Aż do końca roku szkolnego postać Janka Krasickiego będzie przedmiotem pracy 
wychowawczej z młodzieżą.”

6 czerwca 1973 zorganizowano sesję naukową poświęconą przyszłemu pa-
tronowi szkoły Jankowi Krasickiemu. Zaproszono na nią brata Janka Krasic-
kiego, który w odpowiedzi przysłał list następującej treści:  

„Szanowny Panie Dyrektorze
Bardzo dziękuję za zaproszenie na Uroczystości w Waszej Szkole. Będzie to dla 

mnie wielkim zaszczytem móc wziąć udział w takiej Uroczystości a szczególnie że,  
w szkole związanej z wielką petrochemią i w starym historycznym Płocku, mieście 
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Broniewskiego, którego poezję Janek bardzo lubił i która go porywała. Niestety rodzice 
od paru lat już nie żyją.

Uprzejmie proszę o podanie mi programu uroczystości i możliwości dojazdowych. 
Pan chyba lepiej w nich się orientuje niż ja, a postaram się dostosować. Dla formalno-
ści uprzejmie też proszę o zwrócenie się do Instytutu Badań Jądrowych /Świerk koło 
Otwocka/ o udzielenie mi zwolnienia z pracy.”

Sesję tę przygotowywała pani Wanda Rzeczkowska. Razem z uczniem An-
drzejem  Guzowskim odnaleźli brata Janka, pana Jerzego. Pojechali do War-
szawy na spotkanie z nim. Pracował on wówczas w elektrowni w Świerku. 
Odwiedzili również szkołę lotniczą w Dęblinie – bo tam przechowywano wie-
le pamiątek po patronie szkoły. Na podstawie zebranych  materiałów i wspo-
mnień pani Wanda napisała referat, który został wygłoszony podczas sesji.

9 czerwca 1973 społeczność szkolna przeżyła bardzo ważne święto. Tego 
dnia nadano szkole patrona. W kronice tak zrelacjonowano to wydarzenie:

„Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00. Cała młodzież była odświętnie ubra-
na. Część uczniów była w nowych mundurach szkolnych. Grupa ślubująca pod kie-
runkiem świetlicy, grupy zetemesowskie miały stroje organizacyjne. Aktu odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej dokonał mgr inż. Z. Hibner [przewodniczący M.R.N. w Płocku]  
w towarzystwie dostojnych gości (…) uroczystość uświetnił recital fortepianowy ab-
solwenta Średniej Szkoły Muzycznej – H. Wierzchonia. Uczennica Tech. Bud. – T. 
Wilga wygłosiła wiersz J. Tuwima – „Sztandar”. Chór żeński przy Liceum Ogólno-
kształcącym im. Władysława Jagiełły pod kierunkiem Cz. Kapeli oraz zespół orkiestr 
przy Tech. Mech. – 70 wystąpili ze specjalnie przygotowanym na tę okoliczność kon-
certem. Po uroczystości wszyscy goście obejrzeli wystawę ilustrującą prace uczniów 
naszego technikum i dorobek kółek zainteresowań.”

Patron stał się dla uczniów kimś bliskim dzięki znajomości z jego żyjącym 
bratem. Był on świadkiem uroczystości, a później wielokrotnie korespondował 
z przedstawicielami młodzieży.

 „Szanowny Panie!
Dziękujemy za wszystkie listy. Czytaliśmy je na apelach szkolnych. Zawsze nas 

wzruszały, bo treść ich była podniosła i patriotyczna. Chcemy powiedzieć, że szkoła 
nasza im. Janka Krasickiego oraz organizacja ZMS-owska uczą nas i wychowują we-
dług wskazań Patrona. Gorący patriotyzm – umiłowanie wszystkiego, co narodowe  
i socjalistyczne – jest myślą przewodnią pracy wychowawczej Dyrekcji szkoły.

O Patronie naszym mówimy na lekcjach wychowawczych i apelach. Uczymy się 
Jego wspaniałego życiorysu, zbieramy dokumenty i zdjęcia. Jeśli Szanowny Pan miał-
by materiały o Janku Krasickim, prosimy przesłać na adres naszej szkoły. Będziemy 
wdzięczni, bo literatura i bibliografia o Nim jest dotąd mało wystarczająca.

Kończąc ten krótki list przesyłamy Panu i Rodzinie nasze najlepsze pozdrowie-
nia.”

Społeczność szkolna chętnie włączała się w działania na rzecz miasta i kraju.
 „W kwietniu organizacja ZMS oraz samorząd Zasadniczej Szkoły Budowlanej  

im. Janka Krasickiego w Płocku podjęły inicjatywę uczczenia 30-lecia PRL.
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Przez cały miesiąc, od 2 maja do 2 czerwca br. Uczniowie, pod opieką wychowaw-
ców, pracowali w różnych punktach naszego miasta. Między innymi  sadzili kwiaty  
i drzewka na terenie ZOO; wykonywali roboty ziemno – porządkowe w parowie przy 
ulicy Łukasiewicza a popołudnia poświęcali na prace ziemne na terenie budowy Cen-
trali Rybnej.

W akcji brało udział 309 osób,  a wartość robót w przeliczeniu na złotówki sięga 
9 tysięcy złotych. Najmłodsi budowlańcy dołożyli więc swoją cegiełkę do rozbudowy 
piękniejącego z dnia na dzień Płocka.”9

W 1975 roku tak oceniano szkołę w płockiej prasie. 
„Bank szkół: Kombinezon kontra zarękawki.
Odwiedziliśmy Zespół Szkół Budowlanych im. Janka Krasickiego przy ul. Rewo-

lucji Kubańskiej, gdzie w obu typach placówek oświatowych: Zasadniczej Szkole Bu-
dowlanej i Technikum dla Pracujących uczy się ok. 1000 młodzieży, która zdecydowa-
ła się pracować w kombinezonie na placu budowy, a nie w zarękawkach za biurkiem  
w urzędzie.

Dyrektor szkoły z nie ukrywaną satysfakcją powiedział mi, że „Budowlanka” cie-
szy się niesłabnącą popularnością wśród młodzieży, co roku bowiem na jedno miejsce 
zgłasza się aż 5 kandydatów, podczas gdy inne szkoły budowlane w kraju borykają się 
z kłopotami rekrutacyjnymi.

Ten prawdziwy szturm młodzieży do płockiej „Budowlanki” ma swoje przyczyny. 
Nie dotyczą one wyłącznie zachęt materialnych, z jakich w szerokim zakresie korzysta-
ją uczniowie (ubrania robocze, wyjściowe, wynagrodzenie za pracę w wysokości 1500 
zł itp.), ale przede wszystkim dogodnych warunków pracy, nauki i wypoczynku, jakich 
pozazdrościć może niejedna w kraju szkoła zawodowa(…)”10

Pod datą 1 września 1976 umieszczono w kronice informację o uroczy-
stym ślubowaniu, które złożyli najmłodsi członkowie szkolnej społeczności:  
„W obecności sztandaru szkoły młodzi chłopcy – uczniowie klas pierwszych złożyli 
uroczyste ślubowanie:

...dobrze i solidnie uczyć się i pracować... dbać o honor szkoły... i czcić imię Janka 
Krasickiego.”

Szkoła aktywnie włączała się w życie miasta, w 1976 roku miała ku temu 
niepowtarzalną okazję:

„Gospodarzem tegorocznych Centralnych Dożynek było nasze miasto – Płock.(...) 
Nasza szkoła również miała w nich swój udział – młodzież pod okiem nauczycieli wy-
konywała prace porządkowe. Gościliśmy również w naszym internacie ludowe zespo-
ły artystyczne biorące udział w przepięknym widowisku dożynkowym na stadionie.” 
Dzięki takiemu zaangażowaniu „…z satysfakcją dowiedzieliśmy się więc, że na liście 
zakładów najbardziej zasłużonych dla dożynek znajduje się również nasza szkoła. Sa-
tysfakcja tym większa, że Centralne Dożynki w Płocku zostały ocenione jako najefek-
towniejsze i najlepiej zorganizowane ze wszystkich dotychczasowych.”

Szkole, w której uczyło się wówczas ponad 600 uczniów patronowały 
przedsiębiorstwa Petrobudowa, Instal i Transbud. Działały w niej organizacje: 
harcerska, ZMS oraz koło PCK. Bardzo prężnie pracował również samorząd 
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internatu – funkcjonowało tam koło filmowe i  modelarskie, tworzono gazetki 
ścienne, kronikę.  W październiku 1976 roku samorząd ten zdobył II miejsce 
w województwie płockim w konkursie na najlepszy internat zorganizowanym 
przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Nagrodą był magnetofon i 10 ty-
sięcy złotych.

W tym samym roku [1976] ukończono przybudówkę do sali gimnastycznej, 
w której umieszczono szatnie, natryski, magazyn sprzętu i pokoje dla nauczy-
cieli.

 „W listopadzie tego roku przybył naszej szkole nowy obiekt: skromny, ale niezwy-
kle potrzebny. Ukończono wznoszenie przybudówki do Sali gimnastycznej. Budowa 
trwała kilkanaście miesięcy, jest dziełem rąk uczniów naszej szkoły. Ten nowy obiekt 
jest przedmiotem naszej niekłamanej dumy.”

Prężnie działające koło modelarskie pod kierunkiem pana Kazimierza 
Różyckiego święciło wówczas niemały triumf. W zorganizowanym Święcie  
Latawca wystawiło 30 modeli i wywalczyło dwa pierwsze miejsca w kategorii 
latawców skrzynkowych. 

W kronice szkolnej zanotowano:
„W dniu 15 czerwca 1977r. trzydziestu siedmiu dobrych uczniów ZSB (wybra-

nych starannie przez dyrekcję szkoły spośród bardzo wielu kandydatów) wyjechało na 
4-tygodniowe wczasy „Budowlane” do Wisełki nad morzem (ośrodek wczasowy ZNP). 
Opiekę nad nimi sprawują: koleżanka Barbara Tukalska i kolega A. Sandurski. 

Uczniowie w ciągu kilku godzin dziennie będą wykonywać płatne prace pomoc-
nicze na budowie, a resztę dnia spędzać będą na korzystaniu z uroków morza, słońca  
i wakacji.”

Pamiętna zima przełomu lat 1978/79 była bardzo surowa. Z tego powodu 
przerwano zajęcia w szkole. 

„Tegoroczna zima jest tak ostra, że „…najstarsi górale takiej nie pamiętają!..” 
Obfite opady śnieżne i silne mrozy paraliżują komunikację, powodują liczne awarie 
instalacji ciepłowniczej; na skutek dużego poboru – następuje często brak energii elek-
trycznej. W tej sytuacji, w obliczu kolejnego ataku zimy, prezes Rady Ministrów za-
rządzeniem z dnia 1.01.1979 odwołał zajęcia szkolne w dniach od 2 do 5 stycznia.  
W przypadku naszej szkoły było to szczególnie konieczne: większość uczniów dojeżdża 
bowiem spoza Płocka i czasie takich trudności komunikacyjnych absencja byłaby szcze-
gólnie wysoka.”

1 marca 1979 odszedł ze stanowiska pan Tadeusz Kołodziejak – został 
wówczas wiceprezydentem Płocka. Z tej okazji w „Tygodniku Płockim” uka-
zała się notatka :

„Tadeusz Kołodziejak urodził się 30 stycznia  1930 roku w Wilkanowcu. Pochodził 
z rodziny chłopskiej. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego – posiada tytuł magistra prawa i administracji. Ostatnio był dyrekto-
rem Technikum Budowlanego i Zasadniczej Szkoły Budowlanej PBP „Petrobudowa” 
w Płocku.”11
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Dyrektorem szkoły mianowano ponownie pana Zdzisława Turkowskiego.
W 1979 roku szkoła odniosła wielki sukces sportowy. Zajęła I miejsce  

w Spartakiadzie Szkół Budowlanych. Było to zasługą ciężkiej pracy trenerów 
Stanisława Rusinka i Edwarda Kozińskiego.

W roku szkolnym 1979/80 nastąpiły dalsze zmiany. Klasy znajdujące się 
pod patronatem Instalu i Transbudu przeszły do szkoły na Białej. Jedynym 
patronem szkoły znowu stała się Petrobudowa. Odszedł również po dziesięciu 
latach pracy wicedyrektor do spraw pedagogicznych pan Piotr Nowysz.  

W kronice odnotowano:
„Mgr inż. Piotr Nowysz przechodzi obecnie do szkoły budowlanej PPIP „Instalu” 

na stanowisko specjalisty ds. technicznych. Żegnamy dyrektorze i dziękujemy za miłą 
współpracę!”

 Na Białą przeszła również szkoła dla pracujących oraz hufiec OHP  
im. Henryka Jakubowskiego.

W 1980 roku otwarto w szkole dwa oddziały dla młodzieży, która nie 
ukończyła VII i VIII klasy szkoły podstawowej. Była to dwuletnia szkoła przy-
sposabiająca. 

Na zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 1980 zapisano w kronice tekst 
przyrzeczenia składanego przez absolwentów:

„My, absolwenci Zasadniczej Szkoły Budowlanej imienia Janka Krasickiego  
w Płocku, opuszczając w dniu dzisiejszym mury szkolne, uroczyście przyrzeka-
my:
Pracować z pożytkiem dla swego zakładu pracy i dbać o jego rozkwit gospodarczy,
Przestrzegać zasady regulaminu pracy i okazywać należyty szacunek swoim prze-
łożonym,
Pogłębiać zdobyte w szkole umiejętności i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
Przyrzekamy:
Swoim właściwym postępowaniem i koleżeńską postawą wpływać na dobry klimat 
stosunków międzyludzkich,
Wszystkie siły, zdolności i młodzieńczy entuzjazm poświęcić sprawie socjalizmu 
oraz bronić interesów Polski Ludowej,
Wcielać w życie wszystkie najpiękniejsze ideały, jakie wszczepiała w nasze serca 
szkoła.
Przyrzekamy tobie Ojczyzno być twoim godnym obywatelem.”
W listopadzie 1980 roku w szkole powstało „ogniwo NSZZ „Solidarność”, 

gdzie zrzeszyli się niemal wszyscy etatowi nauczyciele.”
W kronice z 1981 roku zanotowano:
„Dnia 13 grudnia 1981 roku decyzją wojskowej Rady Ocalenia Narodowego wpro-

wadzony został w Polsce stan wojenny. W szkołach ogłoszono ferie, które trwały do  
4 stycznia.”

W wyniku powodzi wielu mieszkańców Radziwia i okolic straciło dach 
nad głową. Z pomocą przyszła młodzież szkolna. W internacie zamieszkali 
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wówczas powodzianie. Uczniowie zebrali również pieniądze – 9688 zł prze-
znaczono dla tych kolegów, którzy zostali dotknięci klęską żywiołową.

Pod koniec roku szkolnego – na wyraźną prośbę uczniów i ku ich dużej 
uldze wprowadzono po raz pierwszy egzaminy komisyjne dla tych, którzy nie 
uzyskali wszystkich ocen pozytywnych w klasyfikacji rocznej.

W 1982 roku odszedł na emeryturę długoletni nauczyciel i zastępca dyrek-
tora pan Jan Goleniewski „uosobienie łagodności, szacunku i cierpliwości w pracy; 
dla wszystkich był wspaniałym człowiekiem o gołębim sercu i żelaznym charakterze.”

W 1983 roku otworzono w szkole nowy kierunek – ogrodnik terenów zielo-
nych. Znów zaczęli popołudniami naukę junacy OHP. 

3 maja 1984 młodzież wystąpiła z prośbą do ZSMP Płock o wyróżnienie 
sztandaru szkoły złotą odznaką im. Janka Krasickiego. 

W kronice z tego roku przeczytać można interesującą informację:
„Grono nauczycielskie rozpoczęło w tym roku pracę w niepełnym składzie. Nasi 

dwaj młodzi koledzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych: mgr inż. Piotr Pawlak 
i mgr inż. Aleksander Holisz zostali powołani do odbycia regulaminowej służby woj-
skowej.

Szkoła odczuwa w uciążliwy sposób brak tych dwóch wykwalifikowanych osób. 
Trzeba zastępstwami wypełnić tę lukę. Mimo to dyrekcja zmuszona była szukać rów-
nież nauczycieli dochodzących. Ale... służba nie drużba!”

W 1985 roku powstał kierunek budowa dróg i mostów kołowych, zaś  
15 maja tego roku w kronice zanotowano:

„Prezydium Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Na-
daje Zasadniczej Szkole Budowlanej „Petrobudowa” im. Janka Krasickiego w Płocku 
Złote Odznaczenie im. Janka Krasickiego za zasługi i osiągnięcia w wychowaniu mło-
dzieży.”Była to odpowiedź na wcześniejszy wniosek młodzieży szkolnej.

1 września 1986 r. powstał Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku  
w skład którego weszły:

Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących,
Technikum Budowlane dla Pracujących Przedsiębiorstwa Przemysłowego 
„Petrobudowa”,
Technikum Zawodowe o specjalności drogi i mosty kołowe,
Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących,
Szkoła Przysposabiająca do Zawodu.
„Uczniowie poznają tajniki trudnego zawodu na zajęciach praktycznych, które od-

bywają się m.in. w Bazie Sprzętu i Transportu „Petrobudowy”, Zakładzie Produkcji 
Pomocniczej, na budowie osiedli „Centrum” i „Podolszyce Południe”. Pod bacznym 
okiem kierownika zajęć praktycznych Wiesława Baranowskiego, instruktorów Zbi-
gniewa Wójcika, Pawła Wiśniewskiego i innych fachowców doskonalą swoje umiejęt-
ności praktyczne. Ale praktyka musi być podparta teorią a z nią zapoznaje uczniów  
m.in. mgr inż. Aleksander Holisz. Wszyscy pamiętają trudne łamigłówki językowe na lek-
cjach języka polskiego, które od 27 lat prowadzi mgr Jan Wojtalewicz. Praca w budownic-
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twie wymaga dużej sprawności fizycznej, dba o to nauczyciel wf mgr Stanisław Rusinek.  
W ciągu 27 lat szkołę opuściło 3300 absolwentów różnych specjalności budowla-
nych.”12

17 października 1986 roku szkoła obchodziła 25-lecie działalności. Mło-
dzież na tę okoliczność wysprzątała i przygotowała budynek i jego otoczenie. 
Pełniła też warty honorowe przed pamiątkowym obeliskiem patrona. Podczas 
uroczystości byli obecni wszyscy byli dyrektorzy szkoły: Henryk Nowak, Kon-
stanty Krawczyk, Tadeusz Kołodziejak. Powitał wszystkich dyrektor Zdzisław 
Turkowski. O przeszłości szkoły mówiła pani Barbara Tukalska, która napisała 
„Krótki zarys historii szkoły”. Podkreślała w nim zasługi jakie położyli wycho-
wankowie „Budowlanki” dla rozwoju miasta i kraju. Uroczystość uświetnił 
występ zespołu „Dzieci Płocka” pod kierunkiem druha Wacława Milke.

15 sierpnia 1986 roku stanowisko wicedyrektora szkoły objął pan Roman 
Balcerski. Dał się zapamiętać jako człowiek dobrze zorganizowany, konkretny, 
zawsze mający czas i dobre słowo dla innych, chętnie służący pomocą i do-
świadczeniem. To on skomputeryzował pracę dyrekcji, znacznie ją usprawnił. 
Jego dzieło dzielnie kontynuował dyrektor Stanisław Podwójci. 

1 lutego 1987 roku ze stanowiskiem dyrektora pożegnał się bardzo ceniony 
i z sympatią wspominany pan Zdzisław Turkowski. Kronikarz zapisał:

„Z dniem 1 lutego 1987 roku długoletni dyrektor naszej szkoły, pan inż. Zdzisław 
Turkowski przeszedł na emeryturę. Stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora szko-
ły do dnia 31 sierpnia 1987 przejął dotychczasowy długoletni wicedyrektor szkoły –  
mgr Jan Wojtalewicz.”

Niestety, już 3 czerwca 1987 roku szkoła pogrążyła się w głębokim smutku 
bowiem zmarł niedawno żegnany dyrektor  Zdzisław Turkowski. Wspomnie-
nie o nim zamieszczono w „Tygodniku Płockim”:

„Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 czerwca 1987 roku w wieku 66 lat 
odszedł od nas inż. Zdzisław Turkowski były wieloletni dyrektor i nauczyciel Zespołu 
Szkół Budowlanych w Płocku. Za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Medalem XXX-lecia PRL oraz wieloma innymi odznaczeniami.”

16 listopada 1987 roku funkcję naczelnego dyrektora szkoły objął mgr Wa-
lenty Cywiński. W tym samym roku na emeryturę odszedł długoletni nauczy-
ciel i trener – autor wielu sukcesów sportowych wychowanków szkoły – pan 
Stanisław Rusinek.

W kronice napisano również o niecodziennym wydarzeniu kulturalnym:
„W związku z 70 rocznicą odzyskania niepodległości uczniowie z zespołu „żywego 

Słowa” przygotowali spektakl słowno – muzyczny „Jesteśmy Polakami” w reżyserii 
pani Joanny Skulimowskiej. Odbyły się trzy przedstawienia, w tym jedno dla rodziców. 
Młodzi artyści uczestniczyli też w konfrontacjach teatralnych 17 grudnia 1988.”

Prasa płocka pisała o występie młodych ludzi przychylnie.
Czas płynął nieubłagalnie. Niestety odchodzili najlepsi nauczyciele. Zmarł 

pan Stanisław Rusinek – tak długo ze szkołą związany.
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Kronikarz szkolny zanotował:
„Dnia 4 sierpnia 1989 r. zmarł mgr Stanisław Rusinek, długoletni nauczyciel na-

szej szkoły, wspaniały człowiek, wzorowy pedagog i wychowawca wielu pokoleń mło-
dzieży, zawsze życzliwy i uczynny. Pochowany został w rodzinnym Lubartowie.”

W maju 1990 roku młodzież trzech klas odbyła obowiązkowe praktyki 
zawodowe w przedsiębiorstwie „Betonutepito” Vallalat na Węgrzech. Mło-
dzież pracowała przy budowie obwodnicy M-O w Dunaborasti. Przy tej okazji 
uczniowie zwiedzili wraz z opiekującą się nimi panią Anną Trojanowską Bu-
dapeszt i okolice.

6 czerwca po raz pierwszy w historii szkoły „dokonano wpisu do „Złotej Księ-
gi” uczniów prymusów,  którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce – średnią powyżej 
4. Należą do nich uczniowie technikum: Paweł Maciejewski – średnia 4,47; Marzena 
Jóźwiak – średnia 4,22; Piotr Nowacki – średnia 4,02. Ze szkoły zawodowej: Paweł 
Kosim – średnia 4,21.”

Rok szkolny 1990/1991 rozpoczął się pewną znaczącą zmianą. Wprowa-
dzono bowiem do szkół nowy przedmiot – religię. Jako pierwszy nauczał jej 
pan Piotr Kwiatkowski, o którym kronikarz napisał, iż jest to „bardzo przystęp-
ny chłopak”.

Kolejny rok szkolny rozpoczął się 2 września 1991. Zapowiadał się na 
szczególnie trudny. Ministerstwo Edukacji Narodowej nakazało bowiem do-
konać oszczędności, w ramach których zlikwidowano cztery godziny zajęć  
w klasach. Nauczyciele zostali pozbawieni godzin ponadwymiarowych. Szko-
ła nie mogła liczyć na dofinansowanie z kuratorium, musiała podjąć działania 
gospodarcze lub szukać sponsora, jeśli chciała dokonać choćby zakupu ksią-
żek do biblioteki. Wszystko to powodowało, że rok szkolny rozpoczęto, jak 
zanotował kronikarz „…bez entuzjazmu i bez energii.”

W październiku 1991 w odpowiedzi na apel Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego – nawołujący pracowników oświaty do nie uczestniczenia w obchodach 
święta nauczycieli, społeczność szkolna zareagowała solidarnym bojkotem 
uroczystości. W kronice zanotowano:

„W dniu Święta Edukacji Narodowej nie było żadnych uroczystości na terenie 
szkoły. Nauczyciele wzięli udział w „Marszu milczenia w obronie polskiej oświaty”.

Protestowali przeciwko krótkowzrocznej polityce władz, które dopuszczają do ka-
tastrofalnego upadku szkolnictwa, przeciwko systematycznemu ograniczaniu nakła-
dów na oświatę w budżecie państwa i wprowadzaniu drastycznych oszczędności, które  
w efekcie uniemożliwiają prawidłową realizację programu nauczania, powodują obni-
żenie poziomu kształcenia, pogarszanie warunków nauki i pracy w szkole. Przeciw-
ko stałemu pogarszaniu warunków życia czynnych i emerytowanych pracowników 
oświaty, obniżaniu i tak skromnych wynagrodzeń.”

Z sympatią i łzami żegnano 21 października 1991 roku długoletnią pielę-
gniarkę szkoły panią Barbarę Rutkowską. W kronice zanotowano:

„Na 23 października pani Basia zaprosiła Dyrekcję, Radę Pedagogiczną i pozosta-
łych pracowników szkoły na przyjęcie pożegnalne w kameralnym nastroju. Były pre-
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zenty, kwiaty, łzy wzruszenia, gdyż w ciągu 28 lat pracy w naszej szkole zżyła się ze 
wszystkimi. Odeszła do pracy w Zespole Szkół Chemicznych. Następczynią pani Basi 
została pielęgniarka Grażyna Urbaczewska.”

Bardzo uroczyście obchodzono w tym roku Święto Niepodległości. „…ze-
spół recytatorski przygotował montaż poetycko – muzyczny pod  tytułem »Na stos 
złożyliśmy swój życia los«.” Przedstawienie odbyło się dla zaproszonych gości 
20 listopada, a wśród nich obok przedstawicieli Kuratorium byli także ucznio-
wie Technikum z Białej. „Piękną scenografię do spektaklu oraz muzykę opracowała  
i przygotowała opiekunka koła pani Joanna Skulimowska. Stroje wypożyczono z Teatru 
Dramatycznego i Domu Technika. Dzięki temu przedstawienie zyskało na wartości.”

W oświacie działo się źle, brakowało środków finansowych prawie na 
wszystko. W kronice zapisano, że nie będzie nawet zakupu nowych książek 
do szkolnej biblioteki. Szkoła musiała więc radzić sobie sama. 

„Trudne warunki lokalowe zmusiły dyrekcję szkoły do zaadoptowania pomiesz-
czenia dawnej kuchni szkolnej dla potrzeb uczniów i zorganizowania w niej świetlicy. 
Natomiast dawną salę przeznaczono na pracownię rysunku technicznego. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonał dyrektor Walenty Cywiński.

Tego samego dnia – 5 grudnia w nowej świetlicy zebrali się wszyscy pracownicy 
szkoły, by pożegnać odchodzącą na emeryturę długoletnią pracownicę stołówki, a po-
tem administracji panią Irenę Dyboś.”

W tym roku rozpoczęło również działalność istniejące do dziś szkolne ra-
dio. Pierwsza audycja została nadana podczas dużej przerwy 28 października 
1991 r. Opiekunką radia została lubiana przez uczniów pani Barbara Tukalska, 
która przez długie lata wspomagała kolejnych „radiowców”. Radio nazwano 
„SzaRaBud”, a pierwszymi prowadzącymi byli: A. Rzeczkowski, J. Bentlew-
ska, W. Kaszubski, G. Markowska, P. Jasiński, J. Dutkowska, R. Pilitowski  
i M. Maryczewski z klasy II Tz.

Do tradycji szkoły weszły zimowe obozy narciarskie organizowane przez 
nauczycieli wychowania fizycznego. Niewielkie grupy młodych ludzi miały 
podczas nich niepowtarzalną okazję doświadczyć sportów zimowych.13

 W 1992 roku uczniowie klas zawodowych po raz pierwszy nie otrzy-
mali wynagrodzenia za praktyki zawodowe. Dotychczas to firmy zabiegały  
o uczniów i traktowały ich jak zwykłych robotników – płaciły im zatem za wy-
konaną pracę. Wraz ze zmianami, jakie następowały na rynku pracy, od teraz 
szkoła będzie musiała starać się o zatrudnianie uczniów na czas praktyk. Nie 
będą też uczniowie za swą pracę otrzymywać zapłaty. 

Nowością było zorganizowanie otrzęsin dla klas pierwszych. Od tamtej 
pory należą one do tradycji szkoły. W kronice  tak je uwieczniono:

„Każdy pierwszak musiał zdać egzamin sprawnościowy, gdyż na praktyce trzeba 
dokonywać nieraz cudów ekwilibrystyki. „Policjant” Smolarek sprawdzał umiejętności 
w zakresie kierowania jednośladem tj. taczką. Później czekał na nich długi wykop, który 
prowadził do sali gimnastycznej, a tam zmęczonych i spragnionych oczekiwał posiłek 
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regeneracyjny stanowiący wyjątkową mieszankę octu, musztardy i pieprzu. Ze środka 
sali dobiegały jęki i płacze. To „kat” Śmigielski odcinał jednym uderzeniem topora nie-
szczęśnikom ogony. I wtedy w asyście wkroczył On – WIELKI BUDOWNICZY, czyli 
dyr. Cywiński. Uczniaki rzuciły się na kolana i głośnym chórem zaprzysięgły to, co im 
kazano. Zadowolony z takiego obrotu sprawy dyr. Cywiński przystąpił do pasowania 
na nadających się do zawodu.”

W połowie listopada odbyła się ciekawa i oryginalna biesiada „Spotkanie 
z muzyką country”. 

„W scenerii westernowego miasteczka, takiego z saloonem, kasynem, biurem szery-
fa odbyła się w połowie listopada w godzinach popołudniowych impreza zatytułowana 
– „Spotkanie z muzyką country”. Celem tej imprezy było wspólne, na wesoło spotkanie 
wielbicieli muzyki country, bluesa oraz przeżycie przygody na preriach. Udział mógł 
wziąć każdy, kto miał uśmiech na ustach, kapelusz na głowie i dwa kolty przypięte na 
pasie do bioder – wystarczał tylko jeden, ale dwa wyglądały poważniej. Punktem kul-
minacyjnym miał być pojedynek rewolwerowców – starszych, oziębłych, zdolnych do 
pociągnięcia za spust – pistolecików na strzałki – prawdziwych mężczyzn.

Ale zanim do pojedynku doszło była wspaniała zabawa, tańce, hulanki, swawole – 
wszystko z wdziękiem kobiet i dżentelmeńskim zachowaniem kowbojów. 

W trakcie zabawy było ujeżdżanie dzikiego konia, konne wyścigi (na workach wy-
pchanych sianem), popisy lassem i strzelanie z łuku do tarczy. Indian prawie nie było, 
ale dało się słyszeć tu i ówdzie ich indiańskie - uuuu!!! co świadczyło, że trzeba mieć 
się na baczności. Oczywiście jak na każdym pikniku tak i tu były kiełbaski pieczone 
na grillu, z różnymi dodatkami. Pojedynek ujawnił zwycięzcę i mężczyznę pikniku – 
Wielkiego Johna, który w nagrodę otrzymał gwiazdę szeryfa.

…ubrania uczestników i organizatora – p. Barbary Tukalskiej jeszcze do dziś pach-
ną dymem z grilla i potem ze strachu przed stanięciem twarzą w twarz z rewolwe-
rem.”

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli protestujących przeciw sytu-
acji w oświacie kronikarz zanotował:

„5 maja 1993 r. większość szkół płockich nie przystąpiło do pracy, rozpoczynając 
tym samym przeszło dwutygodniowy strajk. Matura, której termin wyznaczono na  
12 maja została przesunięta o tydzień. 21 maja strajk został zawieszony, a my rzucili-
śmy się w wir nauki.”

Pamiętną maturę wspomina również pani Wanda Rzeczkowska. Wraz ze 
swymi wychowankami dekorowała salę , w której miały odbyć się egzami-
ny. Do późnej nocy czekała wraz z nimi na decyzję czy matura odbędzie się  
o czasie. Rano okazało się, że egzaminu jednak nie będzie. Do dziś pamięta, że 
popłakała się z żalu i zmartwienia o dzieci, które uczyła. Nie wyszła do nich, 
nie mogła. Decyzję obwieścił maturzystom dyrektor.

Do matury, bardzo niepewni uczniowie przystąpili w późniejszym termi-
nie. I choć nie obyło się bez zdenerwowania tak młodzieży jak i rodziców – 
jednak była to matura szczęśliwa. Z 30 abiturientów wszyscy otrzymali świa-
dectwa dojrzałości.
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Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1993/94 kronikarz upamiętnił wpi-
sem:

„Na korytarzach tłok, ścisk, przepychanki – to nasza szkoła rośnie w siłę, ale czy  
w dostatkach? Z pewnością uczniów ci u nas dostatek, no i grono pedagogiczne znacz-
nie zwiększyło swój stan liczbowy. Po co oni się tu pchają? Przecież dyrektor Cywiński 
wyraźnie i dobitnie przekazał hiobową wieść: „Pieniędzy nie ma.” Może dlatego nie-
którzy nie tryskają humorem i energią tak jak dawniej. Raczej posmutnieli, stracili na 
wadze. Krążą głosy, że to efekt pogoni za gospodarką rynkową i zyskiem netto. Póki co 
uczniowie do nauki, robotnicy do roboty, pasta do butów.”

Humory wyraźnie się poprawiły, gdyż zapisy kronikarskie aż tryskały 
humorem. Wydaje się, że mimo trudności, szkolne życie trwało, ożywiało się  
i tętniło żywiołem. Wyraźnie utalentowany kronikarz pod datą 14 październi-
ka zanotował: 

„Dziś zaiste jest okazja, by wyrazić podziękowanie naszym nauczycielom za upra-
wę tegoż ugoru jakim są nasze czerepy… Cumy rzuć! W ten sposób rozpoczął się wielki 
festyn z okazji Dnia Nauczyciela. Nie serwowano niestety parówek i piwa (ciemnego, 
bo ma mniejszą zawartość promili we krwi). Pokarm dla ciała zastąpiono pokarmem dla 
ducha. A tłum domagał się chleba i igrzysk. Konkurs pod hasłem „nauczyciel w kary-
katurze” wygrał uczeń klasy drugiej Paweł Mysera. Jurorzy nie ocenili bez wątpienia, 
najlepszej i najdojrzalszej pracy anonimowego autora prezentowanej w męskiej toalecie 
przez trzy dni (później zmyła to arcydzieło pani woźna). Dalej poszło już z górki. Pro-
wadzący zgubili tremę i ściągi, a zabawa się rozkręciła.”

Jedni nauczyciele zaczynali pracę w szkole, z innymi młodzież się żegna-
ła. Tylko o niektórych pożegnaniach szkolni kronikarze wspomnieli. Inni pra-
cownicy odchodzili niepostrzeżenie. Na koniec roku szkolnego w kronice od-
naleźliśmy taki zapis:

„Z łezką w oku, ale w optymistycznym nastroju pożegnaliśmy panią Barbarę Kle-
cor, długoletnią księgową naszej szkoły – życzyliśmy dużo pogody ducha na zasłużonej 
emeryturze. Naszych kolegów nauczycieli: Piotra Kwiatkowskiego – nauczyciela reli-
gii, ulubieńca i powiernika młodzieży, który rozpoczyna karierę w innym zawodzie, 
Krzysztofa Nowaka – nauczyciela historii, największego stoika w naszej szkole, który 
- o zgrozo – stał się kapitalistą i założył własną firmę. Odwiedzajcie nas, będziemy 
czekać.”

Rok szkolny 1994/95 przyniósł powrót niepokojów ekonomicznych – po 
krótkim eksperymencie finansowanie płockich szkół średnich znowu znala-
zło się w gestii władz centralnych, a nie samorządowych. Mimo tego dyrekcja  
znalazła sposób na sfinalizowanie wymiany okien w budynkach szkoły. Rów-
nież radio szkolne rozszerzyło swą działalność za sprawą nowych głośników, 
które rozmieszczone zostały w pracowniach i na holach. W ten sposób audycje 
radiowe i muzyka docierały do szerszej rzeszy słuchaczy.

We wspomnieniach pracowników szkoły dyrektor Cywiński zawsze roz-
poczynał dzień pracy od spaceru po budynku. Sprawdzał czystość, ogrze-
wanie, dostrzegał ewentualne potrzeby. Nawet dotkliwa kontuzja nie mogła 
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przeszkodzić mu w pracy. W kronice 18 stycznia 1995 zanotowano:
„Potknięcia nie zdarzają się naszemu Dyrektorowi często, tym razem jednak scho-

dy przesądziły o wszystkim – pęknięcie kości kończyny. Stawialiśmy w kuluarach na 
długie chorobowe, jakież więc było nasze zdziwienie, gdy następnego dnia po wypadku 
ujrzeliśmy naszego Dyrektora w trakcie porannego rekonesansu po szkole. Mimo gipsu 
i kul poczynał sobie dziarsko. Kondycja szkoły nie ucierpiała więc na potknięciu Dy-
rektora.”

Młodzież szkolna wykazywała się nie tylko zaangażowaniem i pracą. Czę-
sto przejawiała również talenty jakich nie spodziewalibyśmy się po uczniach 
„Budowlanki”. Takie talenty dostrzegali nie tylko pedagodzy. Również  prasa 
płocka pisała:

„Nietypową wystawę plastyczną obejrzeć można w Zespole Szkół Budowlanych  
w Płocku. Swoje prace zaprezentowali młodzi amatorzy sztuki. Dzisiaj są stypendysta-
mi Fundacji Płockiej, która pomaga młodym talentom. Młodych artystów dostrzegła 
Joanna Skulimowska – polonistka i pracownik biblioteki szkolnej. Pomaga jej Barbara 
Tukalska.(…) Wystawa Młodych Samouków pokazuje prace kilku uczniów. Są ob-
razy Joanny Zawadzkiej (III kl. Renowacji Zabytków). To płótna olejne, o barwnej 
kompozycji, ciekawej, nieraz bardzo ekspresyjnej tematyce. Swoje grafiki wystawił też 
Adam Mysera (III kl. Renowacji Zabytków), który pracuje pod okiem artysty Janusza 
Januszkiewicza. Otwarcie wernisażu urozmaiciła swoim wystąpieniem Marzena Mu-
czyńska (II kl. Renowacji Zabytków). Recytowała wiersz kolegi Pawła Nosarzewskiego  
(III kl. T.B. wieczorowego). To kolejni stypendyści Fundacji.”

Oprócz wymienionych swoje prace plastyczne zaprezentowali wówczas 
uczniowie szkoły: Andrzej Jankowski z III klasy techniku wieczorowego – któ-
ry stworzył komiks do wierszy Władysława Broniewskiego, Adam Parczewski 
z II klasy ZSZ – utalentowany portrecista oraz Marcin Fabiszewski.

Młodzież szkolna od lat opiekowała się grobami żołnierzy poległych  
w obronie ojczyzny znajdującymi się na cmentarzu wojskowym i mogiłą roz-
strzelanych i zamordowanych we wrześniu i październiku 1939 roku, znajdu-
jącą się na cmentarzu rzymsko – katolickim przy alei Kobylińskiego. Dzięki 
tym zasługom 25 września 1996r. odbyła się uroczystość nadania szkole od-
znaki „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” przyznanej przez Miejską Komi-
sję Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. 

Wspaniałą uroczystość otrzęsin przeżyli uczniowie klas pierwszych 4 paź-
dziernika 1996. W kronice zanotowano:

„Cóż to był za dzień! Były wspaniałe stroje wypożyczone z teatru i pojedynek ry-
cerzy, a nawet autentyczny powóz, z jak najbardziej prawdziwymi końmi. Dyrektor 
Cywiński wspaniale prezentował się w spadającej mu co chwila na nos koronie. Po 
przejściu specjalnego toru przeszkód, uczniowie klas pierwszych przeżyli pasowanie na 
„budowlańca” – prawdziwym, straszliwie ciężkim mieczem, którego nie powstydziłby 
się nawet Longinus Podbipięta. Otrzymali też klasowe herby. Dalszą część programu 
uświetniły przygotowane przez uczniów  klasy V TB1 inscenizacje wybranych frag-
mentów „Trylogii”. 
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Był więc prawdziwy pojedynek rycerzy przygotowany przez uczniów 
klas zawodowych – podobno niebywale autentyczny i zacięty. W ten sposób 
społeczność szkolna uczciła Rok Sienkiewiczowski. Pomysłodawczynią i or-
ganizatorką imprezy była  pani Barbara Tukalska – niezastąpiona przy takich 
okazjach.

2 października 1998 roku najmłodsi uczniowie przysięgali przed społecz-
nością szkolną:

„My pierwszaki przysięgamy bronić honoru uczniowskiego, 
tak jak wychowawcy własnego. 
Patrzeć na świat trzeźwymi oczami, 
bo jakby wyglądał uczeń zapłakany.
My pierwszaki przysięgamy, 
Że o porządek kochanej szkółki zadbamy,
Wszystkie papierki własnymi rączkami w mig wyzbieramy.
Jesteśmy skłonni pracować dla szkoły,
Dotąd, aż nam przywrócicie uczniowskie honory.”
„Kociaki” musiały całować klamkę wysmarowaną cytryną, przybrać bar-

wy wojenne na twarzy, na jednej nodze przebyć teren boiska oraz wykazać 
się umiejętnością kociego śpiewu.  Pokonywali również tor przeszkód, by na 
koniec wykonać wraz z wychowawcą szalony taniec.

Pod datą 13 kwietnia w kronice zamieszczono informację:
„Pierwszoklasiści naszej szkoły odbyli pielgrzymkę do sanktuarium Maryjnego  

w Licheniu. Tradycję pielgrzymowania zapoczątkował trzy lata temu Marcin Werner 
– katecheta. Zwyczaj ten został dobrze przyjęty przez środowisko szkolne. Co roku 
młodzież wyjeżdża do tego miejsca, by uczestniczyć w uroczystej mszy świętej i od-
prawić w lesie grąblińskim nabożeństwo Drogi Krzyżowej. To oni sami ją odprawiają 
we własnych intencjach. Zwiedzają miejsca związane z objawieniem Matki Boskiej 
oraz siódmą co do wielkości w Europie, jedenastą na świecie budującą się świątynię. Po 
całym dniu wracają wzmocnieni nadzieją, która ma im dopomóc w trudzie ukończenia 
szkoły. I tego z całego serca im życzymy.”

Młodzież okazywała swoje uczucia religijne również 14 czerwca 1999 kie-
dy to miała niecodzienną okazję uczestniczenia w Ogólnopolskim Spotkaniu 
Młodych z papieżem Janem Pawłem II w Łowiczu. Mimo bardzo wczesnego 
wyjazdu (o godzinie czwartej rano) chętnych nie brakowało. Chcieli zamanife-
stować swoje zaufanie i miłość do Ojca Świętego.

W kronice zanotowano:
„Spotkanie z Ojcem Świętym na pewno zostanie na długo w pamięci tych, którzy 

tam byli. Przeżycie czegoś takiego rozbudziło wśród młodych ludzi chęć bycia lepszym, 
posłuszniejszym i troskliwszym. Papież prosił o szacunek dla rodziców, nauczycieli  
i wychowawców, a także dziękował im za wychowanie młodych. Mówił:

„»Dziękuję wam za trud w wychowaniu do dojrzałości, niech zapamiętają te słowa 
wszyscy, którzy biorą udział w wychowaniu i kształceniu młodzieży«….”
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W 1999 roku szkoła nawiązała bliższe kontakty z niemieckim miastem 
Darmstadt. Zaowocowały one w latach późniejszych wyjazdami do zaprzyjaź-
nionej szkoły a 6 i 7 czerwca rewizytą niemieckich przyjaciół.

Budowlanka wychowała wielu wspaniałych ludzi i  dobrych fachowców.  
Spodziewano się jednak po nich raczej umiejętności budowlanych niż arty-
stycznych. Tymczasem szkoła odkrywała talenta wszelakie. 18 listopada 1999 
roku uczennica klasy IV LZ, Aleksandra Atlak, laureatka I miejsca Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego  dała recital poezji Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego. Uczennicę oraz program przygotowała pani Barbara Tukalska. 
Patronował przedsięwzięciu Dyrektor Książnicy Płockiej.

W 2000 roku po raz pierwszy pracownicy i uczniowie szkoły pisali wspól-
nie dyktando w konkursie na mistrza ortografii. Udział wzięło 80 uczniów, 
nauczyciele a nawet panie z administracji. Zwycięzcą został Andrzej Prokop 
z klasy I Lz. W tym samym roku uczennica klasy IV Tb1 Agnieszka Owsik 
została laureatką płockiej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu 
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W  nagrodę miała we wrześniu polecieć 
samolotem do Grecji. W czerwcu 2000 roku po raz kolejny przedstawicie-
le szkolnej społeczności reprezentowali szkołę podczas Dni Historii Płocka. 
Uczniowie udzielali się również w życiu miasta, między innymi pracując pod-
czas dorocznych wystaw psów rasowych płockiego oddziału Związku Kynolo-
gicznego, których organizatorem był i jest nauczyciel fizyki i miłośnik zwierząt 
pan Paweł Ulatowski. Młodzież pilnowała porządku, brała udział w pracach 
sekretariatu wystawy. W ramach wychowania obywatelskiego 28 września 
2000 roku zorganizowano w szkole prawybory prezydenckie. W komisji wy-
borczej zasiedli: pani dyrektor Barbara Karpińska, pani Agnieszka Kuchta  
i Tomasz Krusiewicz.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły stała się zorganizowana 27 paź-
dziernika 2000 roku Prezentacja Sponsorów Programu Edukacji Budowlanej.  
W kronice zanotowano:

„Zespól Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku od września 1998 roku jest członkiem 
Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Budownictwa w ramach Programu Edukacji 
Budowlanej. (…) Nasza szkoła gościła przedstawicieli polskich firm branży budowla-
nych, którzy w formie targów i spotkań prezentowali swoje wyroby i technologie. Na 
sali gimnastycznej firmy wystawiły stoiska, zachęcając licznych zwiedzających do za-
interesowania się ich nowoczesnymi produktami. Ponadto młodzież w grupach wysłu-
chała prelekcji na temat produkcji i wyrobów firm. Zadowoleni zwiedzający wystawę 
otrzymali od prezentujących reklamowe upominki. Nad całością uroczystości razem  
z Dyrekcją czuwała pani mgr inż. Liliana Płaczkowska. (….)” Płocka prasa znowu 
pisała obszernie o szkole i jej uczniach. Doceniono bowiem i pomysł i organi-
zację imprezy a także korzyści jakie odnieśli uczniowie. 

W listopadzie 2000 roku troje uczniów szkoły zostało stypendystami Pre-
zesa Rady Ministrów. To ogromne wyróżnienie. Otrzymują je jedynie najlepsi 
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uczniowie. Aneta Ambroziak z klasy III Lz, Mariusz Matuszewski z klasy IV 
Tb i Joanna Bondar z klasy IV Tb  okazali się godnymi  nagrody. Przynieśli 
zaszczyt szkole.

Od  lat uczniowie szkoły realizowali szczytne ideały niesienia pomocy po-
trzebującym. Zaangażowali się zatem i w akcję „Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy”. Zorganizowano po raz drugi zbiórkę wśród społeczności szkolnej, 
sprzedawano również prace plastyczne wykonane przez uczniów oraz zlicyto-
wano przedmioty ofiarowane przez Dyrekcję Szkoły. Po raz kolejny uczniowie 
wzorem akcji ogólnopolskiej zorganizowali występ artystyczny.

27 kwietnia 2001 roku młodzież maturalna  po raz pierwszy prowadziła 
apel młodzieży płockich szkół pod Dzwonem Pokoju. Pomysłodawcą i Dzwo-
nu Pokoju i samego apelu był druh Wacław Milke. Pragnął on, aby młodzi 
ludzie znali historię wielu pokoleń, które walczyły o wolność i za nią oddali 
życie. Aby uczniowie znali cenę swobody i potrafili ją uszanować i docenić. 
Aby w końcu oddali hołd zmarłym, często bezimiennym bohaterom. W kro-
nice zanotowano:

„Zgromadzeni na Placu 13-stu Straconych oddali hołd powieszonym w tym miej-
scu polskim męczennikom oraz wszystkim tym, którzy zginęli za wolność Polski przez 
okres jej dziesięciu wieków. Uczczono ich pamięć uderzeniem serca Dzwonu, na któ-
rym widnieją nieprzemijającej wartości słowa: Chleb, Pokój, Wolność.”

Laureatem II miejsca w kolejnym konkursie Ośmiu Wspaniałych został 
uczeń Dariusz Więckowski.  W nagrodę wyjechał na wycieczkę do Chorwacji. 
Na emeryturę odeszły bardzo cenione i zaangażowane w życie szkoły nauczy-
cielki: pani Wanda Rzeczkowska i pani Joanna Skulimowska. W grudniu 2001 
roku szkoła stała się gospodarzem spotkania dyrektorów szkół średnich, któ-
remu przewodniczyła pani Jolanta Roguska – wizytator Kuratorium Oświa-
ty – Delegatura w Płocku. 12 lutego 2002 roku szkoła została uhonorowana 
nagrodą „Złotego Serca” przyznawaną za oddawanie krwi. Odznakę odbierali 
wyraźnie wzruszeni dyrektor Walenty Cywiński, opiekunka szkolnego koła 
PCK pani Dorota Szałkiewicz i uczennica Marlena Malanowska.

Na początku 2002 roku ogłoszono decyzję płockich władz oświatowych  
o połączeniu Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 i Zespołu Szkół Ochrony Śro-
dowiska. Do końca roku szkoły funkcjonowały oddzielnie, ale pewne decy-
zje dotyczące przyszłości już zapadały, dyskutowali dyrektorzy, spotykali się 
przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. Było wiele 
obaw ale i dużo dobrych chęci na ułożenie współpracy. 
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Budowlanka w Radziwiu i Białej.

1 września 1968 roku na wniosek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Płocku Ministerstwo Oświaty powołało do życia Technikum Budowlane  
i Zasadniczą Szkołę Budowlaną. Dyrektorem został pan Franciszek Jaszczak. 
Za siedzibę szkoły obrano stary i zniszczony budynek po byłej szkole pod-
stawowej przy ulicy Kolejowej 6 w Płocku – Radziwiu. Jeszcze wcześniej, bo 
już w sierpniu przeprowadzono egzaminy wstępne dla kandydatów. W ich 
wyniku do nauki przystąpiło 107 uczennic. Otwarto jedną klasę technikum  
o specjalności dokumentacja budowlana i dwie Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej o specjalności malarz budowlany.

Bardzo skrupulatna kronikarka, nauczyciel języka polskiego i historii pani 
Elżbieta Hudyma, zanotowała:

„Po objęciu gmachu – już w pierwszych tygodniach nauki rozpoczęły się remon-
ty: podłączanie do sieci miejskiej, szklenie okien, naprawa zamków, futryn drzwi itp.  
A potem rusztowania ustawione przez murarzy po korytarzach szkoły, wapno i tynk 
sypiące się na głowy, mozolne usuwane każdego dnia przez woźne, huk i łoskot walą-
cych ścian i inne odgłosy wstrząsające szkołą składały się na akustyczne tło zajęć lek-
cyjnych. Gorszą jednak sprawą było zimno przenikające do szpiku kości i „ten” wiatr 
hulający beztrosko po klasach, w których mimo pękających od gorąca pieców, tempe-
ratura średnia wynosiła przeciętnie 12°C. W takiej sytuacji, gdy mrozy rozsrożyły 
się, a końca zimy nie mogliśmy doczekać, wobec frekwencji poniżej 25% młodzieży,  
w przeważającej mierze dojeżdżającej z wszystkich okolic powiatu płockiego, „Sane-
pid” zawiesił na czas od 22 – 27 II 1969 lekcje szkolne.”

Jak widać początki nie były łatwe. I dyrekcja i pracownicy robili wiele, by 
zajęcia mogły odbywać się normalnie – ale na wszystko trzeba było czasu. Dziś 
zabawnym na przykład wydaje się fakt, że ławki szkolne, które dowieziono 
dopiero 20 wrześnie (podczas wcześniejszych zajęć uczennice  musiały więc 
stać albo siedzieć na podłodze) wnoszone były do budynku przez dyrektora, 
księgową i nauczycieli.

Pierwszą Radę Pedagogiczną tworzyli:
Franciszek Jaszczak – nauczyciel matematyki,
Mieczysława Kopańska – nauczyciel rysunku technicznego,
Filip Miron – nauczyciel technologii,
Mirosława Lichomska – nauczyciel chemii i materiałoznawstwa,
Julian Różalski – nauczyciel rysunku odręcznego i technicznego,
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Ryszard Pijanowski – nauczyciel budownictwa,
Jan Goleniewski – nauczyciel matematyki,
Tadeusz Kwiatkowski– nauczyciel fizyki,
Elżbieta Hudyma – nauczyciel języka polskiego i historii,
Kazimierz Morzeński – nauczyciel wychowania fizycznego i PO,
Ludmiła Margulin – nauczyciel języka rosyjskiego,
Roman Grzelak – nauczyciel zawodu.

Jak zanotowano w kronice:
„Niezastąpioną organizatorką kancelarii i księgowości szkoły okazała się ob. Ma-

rianna Wierzbicka, pracowita, życzliwa wszystkim optymistka – kochana przez nas 
wszystkich – nasza pierwsza księgowa.”

Niezwykłą postacią wydaje się również pani Elżbieta Hudyma – nauczyciel-
ka języka polskiego, organizatorka wielu szkolnych akademii i przedstawień. 
Była opiekunką samorządu szkolnego i postacią  o wyjątkowej osobowości. 
Wystarczy wspomnieć, że na czerwono ośmielała się poprawiać niewłaściwe 
według niej zapisy w księdze protokołów Rady Pedagogicznej. 

22 lutego 1969 roku odbyła się wspólna zabawa młodzieży obu płockich 
szkół budowlanych, świadcząca o tym, że związki między nimi zawsze były 
bardzo bliskie. 

Pierwszego maja 1969 roku uczennice po raz pierwszy wystąpiły ze szkol-
nymi tarczami przyszytymi do rękawów. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nosi-
ła numer 160, a Technikum 159. Rysunki obu tarcz zachowały się w kronice.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 1969/70 powołano do życia 
warsztaty szkolne. W kronice zanotowano: „Warsztaty nasze z uwagi na brak 
zaplecza lokalowego i technicznego działalność swoją oparły o usługi w zakresie robót 
malarskich oraz murarskich.” W związku z tym powiększyła się liczba etatów. 
Musiano zatrudnić kierownika warsztatów i magazyniera, a ponieważ szkoła 
otrzymała samochód, również kierowcę. Od 1 stycznia 1970 r. kierownikiem 
warsztatów został inżynier Stefan Chruszcz

W tym roku szkoła dysponowała już „aż sześcioma izbami lekcyjnymi” i salą 
gimnastyczną.  Zamierzano teraz wyposażyć pracownie i stworzyć od pod-
staw szkolną bibliotekę. Remonty jednak trwały nadal – zakładano grzejniki  
i instalację grzewczą. Kronikarz zanotował:

„Oj wycierpieliśmy zimna dużo; doskwierającego nam jeszcze na początku grud-
nia. Z chwilą, gdy ogrzewanie uruchomiono szkoła uczyniła się miła i przytulna.”

Aktywnie zaczęła działać drużyna harcerska, która powstała już we wrze-
śniu 1969, ale jak pisze kronikarz, działać nie miała szans ze względu na brak 
lokalu i funduszy. Pierwszą drużynową została wybrana Alicja Lewandow-
ska, a kronikarką Jadwiga Wolińska. 

5 lutego 1970 roku dyrekcja szkoły zawarła umowę o wieloletniej współ-
pracy z Przedsiębiorstwem Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych 
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„IZOKOR”, a 10 czerwca taką samą umowę podpisano z Miejskim Przedsię-
biorstwem Remontowo – Budowlanym. O tym, jakie znaczenie miały te umo-
wy dla szkoły napisał kronikarz: „Obydwie umowy mają podstawowy wpływ na 
planowanie kierunków i liczby uczniów ZSB. Uwzględniając duże zapotrzebowanie 
na absolwentów szkoły budowlanej na terenie Płocka, K.O.S.W., z uwagi na niewy-
starczający dla naszych potrzeb budynek, zamierza rozpocząć budowę kompleksowego 
budynku szkolnego, typowego, dla tego jak nasza szkoła charakteru tj. warsztaty, in-
ternat i budynek szkoły.”

Z zapisu w protokole Rady Pedagogicznej wynika, ze uczniowie oceniani 
byli w systemie czterosemestralnym: „Okres I do 15 listopada, okres II do 1 lutego, 
okres III do 15 kwietnia, zakończenie roku 26 czerwca.”

Drużyna harcerska  nawiązała współpracę z męską drużyną  działającą 
przy Zasadniczej Szkole Mechanicznej i Technikum Mechanicznym. W wyni-
ku tej współpracy dziewczęta zorganizowały w świetlicy szkoły mechanicznej 
zabawę choinkową dla dzieci pracowników. Maluchy bawiły się wyśmienicie. 
Organizatorki chyba również, o czym świadczą  zdjęcia zamieszczone w kro-
nice.

Drużyna piłki siatkowej odniosła pierwszy sukces. A zaznaczyć należy, że 
trener – pan Kazimierz Morzeński  miał duży problem z trenowaniem dziew-
cząt. Szkoła bowiem dysponowała bardzo małą salą gimnastyczną. Trener za-
pisał w swoim sprawozdaniu: „Boisko do siatkówki ma wymiary 9 na 28 metrów – 
dla porównania sala gimnastyczna ma 6 na 13 metrów.” Zdesperowany szukał więc 
innych rozwiązań. Dzięki prywatnym kontaktom (jedna z uczennic okazała się 
być córką dyrektora Technikum Ekonomicznego) uzyskał możliwość trenowa-
nia dziewcząt w dużej, porządnej sali  tej szkoły w każdą sobotę między go-
dzinami 16 a 18. I zawodniczki przyjeżdżały na treningi, i ćwiczyły sumiennie.  
A na efekty nie czekały długo. W międzyszkolnym turnieju siatkówki drużyna 
zajęła I miejsce – wygrała wszystkie mecze – bez porażki. 11 lutego 1971 roku 
dumny dyrektor Jaszczak wręczył dziewczętom puchar podczas specjalnego 
apelu. W skład zwycięskiej ekipy weszły: Mężyńska Wanda, Olecka Barbara, 
Majchrzak Bożena, Czubak Elżbieta, Wereszczyńska Ewa, Lidak Zofia, Mor-
gaś Ewa, Trocińska Grażyna, Kopczyńska Jolanta.

Praktyki uczniowskie odbywały się poza terenem szkoły. W „Trybunie Ma-
zowieckiej” napisano:

„Ośrodek ZMS w Grabinie przybiera nową szatę.[...] Ośrodek remontuje Państwo-
we Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa” W ramach zajęć 
praktycznych przysłano tutaj do pracy uczennice I klasy Zasadniczej Szkoły Budow-
lanej w Płocku.”14

Szkolna drużyna harcerska pojechała  na obóz do Rucianego Nida.  
18 dziewcząt i opiekunowie Jolanta i Tadeusz Roguscy spędzili wakacje przy-
jemnie. Harcerki zasłużyły na to, bowiem w czasie roku szkolnego zarabiały 
pracą społeczną fundusze, które przekazały na cel budowy Centrum Zdrowia 
Dziecka.
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We wrześniu 1971 szkoła otwarła podwoje dla nowych uczniów. Urucho-
miono bowiem kierunki: murarz, blacharz i instalator. Ponieważ uczniów oka-
zało się być bardzo dużo, szkoła musiała poradzić sobie znowu z brakiem sal 
lekcyjnych:

„W bieżącym roku szkolnym nauka odbywa się na dwie zmiany, co daje się we 
znaki tak młodzieży, jak i nauczycielom – bardzo trudne dojazdy w zatłoczonych auto-
busach do Radziwia nie sprzyjają dwuzmianowości.”

Praca i nauka szły jednak w parze, bo już 29 stycznia 1972 roku wyróżnione 
uczennice i uczniowie bawili się na balu „Dla najlepszych w nauce i pracy.” 
W kronice wymieniono:  „Najlepsza uczennica klasy II i przodownica nauki i pracy 
społecznej Hanka Majewska [oraz] Terenia Wuszter – uczennica klasy II  – malarka.”

Po raz pierwszy młodzież szkoły wzięła udział w ogólnopolskim konkursie 
„Złotej Kielni”. Szkoła żyła nim od 5 do 17 lutego. Wzięły w nim udział  cztery 
klasy. Triumfatorem okazał się Zbigniew Strusiński z klasy I murarz, który 
przeszedł do eliminacji wojewódzkich i zajął w nich I miejsce. 

Uczniowie w ramach praktyk wykonali remont budynku Szkoły Muzycz-
nej przy ul Kolegialnej. Prace nadzorował pan Andrzej Łojek – kierownik 
warsztatów szkolnych. Pragnąc się odwdzięczyć za dobrze wykonaną pracę 
dyrekcja Szkoły Muzycznej zorganizowała koncert, na który zaproszono na-
uczycieli i uczniów.

Nadszedł ważny dzień dla płockich harcerzy. Szkolna drużyna dzielnie 
włączyła się w przygotowania do doniosłej uroczystości. Kronikarka zanoto-
wała:

„W dniu 23 czerwca uroczyste zakończenie roku szkolnego, przyspieszone z uwa-
gi na ogólnopolskie zlot harcerzy i odsłonięcie pomnika Władysława Broniewskiego  
w Płocku, w dniach 24 – 25 VI. Nasze harcerki pełnią służbę porządkową przy pomni-
ku oraz na amfiteatrze, w czasie tych uroczystości. Hufiec Płocki dostąpi zaszczytu 
nadania mu imienia Władysława Broniewskiego.”

Uczennica Anna Majewska 23 czerwca odebrała podczas uroczystego za-
kończenia roku szkolnego odznakę „Wzorowy uczeń i aktywista” przyznaną 
przez Zarząd Miasta i Powiatu ZMS.

Ze wspomnień odznaczonej uczennicy, zanotowanych w kronice:
„Byłam wzruszona otrzymując odznakę i kartę uczestnictwa w zlocie. Ogólnopol-

ski Zlot poprzedził zlot wojewódzki w Żyrardowie. Pełna humoru i zapału wyruszyłam 
z Płocka w dniu 17 lipca. Autokary jechały długim szeregiem. Przez okna wyglądali 
młodzi ludzie jakże do siebie podobni, w jednokolorowych z jasnego lnu kostiumach, 
w czapkach z napisem „Mazowsze”. Żyrardów witał nas ulicami przystrojonymi fla-
gami narodowymi i uśmiechami. Przed nami obóz zlotowy: wojskowe namioty, długie 
umywalnie, drewniane stoły, kuchnia polowa. A potem pierwszy apel. Byłam w poczcie 
sztandarowym. Wciągnięto flagi na maszt na znak rozpoczęcia zlotu.”

Ponieważ nie tylko sportowe sukcesy odnosili uczniowie szkoły, w  kronice 
z 1973 roku zanotowano:

„Wśród naszej młodzieży mamy wielu utalentowanych uczniów. Jednym z nich 
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jest dobry i sympatyczny Marek Szala. Pasją jego jest malarstwo olejne. Jedną ze 
swoich prac wystawił w czasie ekspozycji młodzieżowych rysunków, zorganizowanej  
w Domu Nauczyciela w Płocku. Otrzymał I nagrodę i bezpłatny wyjazd do NRD. Na-
grodzony obraz Marka powędrował na międzynarodową wystawę prac uczniowskich 
zorganizowaną w NRD dla wszystkich państw bloku socjalistycznego. Tam otrzymał 
zaszczytne wyróżnienie, które w kwietniu 1973 roku wręczył szczęśliwemu Markowi 
dyrektor Jaszczak.”

Siatkarki dzięki staraniom wspaniałego trenera - pana Morzeńskiego, mimo 
licznych trudności uzyskiwały sukcesy. W „Tygodniku Płockim” napisano:

„Niewielu chyba kibiców wie, że od września ubiegłego roku mamy w Płocku dru-
żynę siatkarek. Radziwski „Żeglarz” otoczył opieką grupę dziewcząt z Technikum Bu-
dowlanego i wraz z ich trenerem i nauczycielem Kazimierzem Morzeńskim, przyjął ich 
pod swój sztandar, zgłaszając drużynę do rozgrywek w klasie A. 

Dziewczęta radzą sobie jak na debiutantki bardzo dobrze, zajmują aktualnie w tabe-
li drugą pozycję, co w przypadku jej obronienia oznacza awans do ligi okręgowej.”

Młodzież szkolna brała udział w licznych konkursach. Jednym z nich były 
miejskie i rejonowe eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 
Ewa Piotrowska z klasy II ZSB zajęła I miejsce w etapie rejonowym. Była naj-
lepsza spośród 32 uczestników reprezentujących cztery powiaty. Na łamach 
płockiej prasy ukazała się jej wypowiedź:

„Nie spodziewałam się takiego wyniku. Słuchając w czasie eliminacji moich ko-
leżanek i kolegów straciłam nadzieję na osiągnięcie dobrej lokaty, zbyt wiele osób mi 
się podobało. Sama możliwość recytacji daje mi dużą satysfakcję, ale to nie wszystko. 
Poprzez tekst, który mówię, jeśli mi się on podoba i mogę się w niego zaangażować, 
ujawniam samą siebie. Przechodzę wówczas jakby w inną rzeczywistość, nie myślę  
o recytowaniu, lecz przeżywam tekst, staram się mówić tak, jak się czuję”.

W listopadzie 1973 roku szkoła otrzymała medal od Muzeum Mazowiec-
kiego „150 lat Muzeum w Płocku”. Stało się to dzięki pracy społecznej uczen-
nic z klasy II Wandy Bodal, Urszuli Grzelak i Jadwigi Lewandowskiej.

Pod datą 30 listopada 1973 r. w kronice znajduje się „Echo andrzejkowe”,  
w którym między innymi zamieszczono krótkie charakterystyki wyróżniają-
cych się uczniów czy najsłynniejsze powiedzonka nauczycieli:

„Andrzej Robeliński i Waldemar Fryc – „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”,
Sławomir Sobczak – „Mężczyzna w pięknym krawacie”,
Antonii Cywiński – „Casanova ‘73”,
Wojciech Miler – „Ten wspaniały Boruta na swym szalejącym gruchocie”,
Andrzej Kopacz – „Zamknąć gęby końskie łby!”,
Prof. Bożenna Jędrzejewska i nasza klasa – „Ali Baba i 44 rozbójników”,
Jadwiga Zajączkowska i Jolanta Anczarska – „Śpiewające Budowlanki”,
Jerzy Wiśniewski – „Pamiętnik cnotliwego młodzieńca”,
Prof. Lichomska – „Pierwsze primo, to subtelna różnica.”,
Prof. Hudyma - „Oj Lewandosiu, Lewandosiu, co ja mam z tobą zrobić?”
Prof. Morzeński – „Za pięć minut masz być rozebrana!”,
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Prof. Goleniewski – „Dzieci z I-szej klasy nie znają liczb, a dodają, nie znają liter, 
a czytają”
Trzeba przyznać, że młodzież miała dar obserwacji i dobrą pamięć!
W plebiscycie „Tygodnika Płockiego” – „Najlepsi ’73” tytuł  najlepszego 

trenera otrzymał nauczyciel wychowania fizycznego i trener Eugeniusz Błasz-
czak – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Trenował 
wioślarzy w klubie „Budowlani”.

W „Tygodniku Płockim” z 14 kwietnia 1973 roku napisano:
„W godzinach popołudniowych, w amfiteatrze zaprezentowano barwne widowisko 

szachowe z udziałem uczniów Domu Dziecka i Technikum Budowlanego w Radziwiu, 
opracowane przez dyrektora Franciszka Jaszczaka. Przed oczyma licznie zgromadzo-
nych płocczan i gości odtworzono partię szachów, którą rozegrał Napoleon I ze swoim 
przyjaciele, generałem Bertrandrem w czasie zesłania na wyspę św. Heleny. W 18 po-
sunięciu wygrał Napoleon.”

Młodzi członkowie ZMS w czynie społecznym pracowali nad „wyrówna-
niem terenu w hali produkcyjnej, a także w układaniu posadzki betonowej w hali „Co-
tex”. Młodzieżą opiekował się wicedyrektor inż. R. Pijanowski.”

Wspaniałym organizatorem życia sportowego okazał się pan Kazimierz 
Morzeński „cichy, a skromny – dobry wychowawca i świetny organizator życia 
sportowego”, który, jak czytamy w kronice „potrafi zachęcić młodzież do udziału  
w codziennych treningach i turniejach sportowych.” 

Był on pomysłodawcą Tygodnia Sportu Szkolnego (2 – 8 czerwca 1974).  
W planie zorganizowanej imprezy umieszczono m.in. mecze piłki nożnej i pił-
ki ręcznej chłopców oraz zawody lekkoatletyczne dziewcząt. Na zakończenie 
tygodnia rozegrano mecz pomiędzy drużyną pedagogów i najlepszą drużyną 
młodzieży.

Jedenaście najlepszych uczennic szkoły zostało nagrodzonych wyjazdem 
wakacyjnym do miejscowości Szczutowo na obóz zorganizowany przez Radę 
Miasta Płocka i Federację SZMP. Było to wyjątkowe wyróżnienie najbardziej 
pracowitych i uzdolnionych sportowo dziewcząt. Bardzo miło wspominała 
ten wyjazd jedna z nich – Ewa Sokołowska:

„W słoneczne dni wszyscy korzystali ze sprzętu wodnego i promieni słońca. Wie-
czorami zbierali się  uczestnicy przy ogniskach, które były wesołym i przyjemnym 
zakończeniem dnia.

Ostatnie dni upłynęły w szczególnie miłej i przyjacielskiej atmosferze. Młodzież 
zorganizowała „noc wenecką” z pochodniami i śpiewem, wzięła udział w zabawie 
tanecznej, zorganizowanej dla całego ośrodka wczasowego. Obóz będzie miło i długo 
wspominany przez wszystkich uczestników i komendę obozu.”

We wrześniu 1974 roku jako nauczyciel fizyki zaczęła pracować w szkole 
pani Ewa Sawicka, niestrudzona popularyzatorka edukacyjnych wycieczek 
młodzieży do planetarium w Toruniu i bardzo ciepło wspominana wycho-
wawczyni. 
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Kolejny, IV już, Turniej Złotej Kielni spędzał sen z powiek trzech klas za-
wodowych: II murarzy, II malarek i II instalatorów. W eliminacjach wojewódz-
kich w Legionowie, podczas etapu praktycznego,  murarze i malarki otrzymali 
maksymalną ilość punktów i w swoich kategoriach zajęli pierwsze miejsca. 
Instalatorzy zajęli III miejsce. 19 kwietnia w Mińsku Mazowieckim odbyły się 
eliminacje z teorii. I tu pierwsze miejsce w swej specjalności zajął zespół mala-
rek. One też zakwalifikowały się do etapu centralnego, który odbył się w Po-
znaniu. Małgosia Markiewicz, Maria Kocięda, Bożena Lemankiewicz, Jolanta 
Krupińska i Cecylia Jabłkiewicz zajęły w turnieju XIII miejsce wśród wszyst-
kich zespołów. Przywiozły brązowe odznaki Złotej Kielni.

„Za młodzież naszej szkoły nie musimy się wstydzić – świadczą o tym listy po-
chwalne jak kierownictwa Internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ma-
łachowskiego, gdzie przebywają uczennice naszych szkół.” W kronice zamieszczono 
list w sprawie wzorowej postawy uczennicy Maryli Roguskiej, której działania 
, m.in. organizowanie zajęć w internacie, przyczyniły się do otrzymania nagro-
dy w konkursie na najlepszy internat.

Ciekawostką jest, że abiturienci zdający podczas sesji maturalnej egzami-
ny dodatkowe – składali je w formie pisemnej na zadany temat. Wyglądało 
to jak praca dyplomowa. Tematy zaś były bardzo różne: „Rodzaje połączeń  
w kombinatoryce”, „Rozwój gospodarczo kulturalny Płocka na przestrzeni  
30-lecia PRL” czy „Petrochemia Płock”. Prace te zostały przez komisję ocenio-
ne bardzo dobrze. 

Na zakończenie roku szkolnego 1975 kronikarka zanotowała:
„Gdy ucichł szkolny dzwonek, a głucho uczyniło się w szkole zjawiły się cztery 

uczennice – malarki promowane do klasy drugiej zasadniczej, aby wymalować i od-
świeżyć szkołę. Do tych dziewcząt należą Szcześniakiewicz Elżbieta, Matusiak Bar-
bara, Żuchowska Jadwiga, Sobiecka Izabella. Pracą swą dają dobry przykład i uczą 
obywatelskiej postawy.”

Uczniowie szkoły wyróżniali się również  w konkursach nie związanych  
z budownictwem. W grudniu 1975 roku pierwsze miejsce w konkursie recy-
tacji poezji Władysława Broniewskiego zdobyła Ewa Piotrowska – uczennica 
klasy trzeciej. Jak napisano w „Tygodniku Płockim” z dnia 21 grudnia 1975:

„Zwyciężyła zdecydowanie, 20 punktami ciekawa indywidualność, wrażliwa, my-
śląca interpretatorka, uczennica Technikum Budowlanego – Ewa Piotrowska. Poza nią 
jedną właściwie nie było ciekawych interpretacji[...].”Laureatkę do konkursu przy-
gotowywała pani Teresa Dejewska.

Szkoła wzbogaciła się w niezły zestaw instrumentów muzycznych: akorde-
on, trzy gitary elektryczne, klarnet, trąbkę, dwie mandoliny i perkusję. Powstał 
więc zespół muzyczny, którego opiekunem został pan Wojciech Łasiewicz.  
W skład weszli: Piotr Byttner – gitara prowadząca, Gracjan Frąckiewicz – gi-
tara solowa, Jerzy Wiśniewski – gitara basowa, Bogdan Ziętek – akordeon, Jan 
Sołtysiak – perkusja, Ewa Kania – wokal. Zespół ćwiczył dwa razy w tygodniu.  
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W kronice zanotowano:
„Zespół przygotowuje repertuar na wszystkie szkolne uroczystości i akademie. 

Podejmuje w ramach pracy społecznej gościnne występy, gra także dzieciom sąsiadu-
jącego „przez miedzę” przedszkola w czasie ich zabaw karnawałowych i niekarnawało-
wych. […] dla jego zapoczątkowania wiele uczynił kol. wicedyrektor Goleniewski Jan, 
z natury muzykalny, muzyk amator i przyjaciel Polihymnii.” 

Pod datą 7 lutego 1976 widnieje zapis:
„Studniówka klasy maturalnej III Tz – wychowawczyni kol. mgr inż. Bożenna 

Jędrzejewska wraz z swymi wychowankami i ich rodzicami zorganizowała w świetli-
cy Kombinatu Przemysłu Mięsnego w Płocku wspaniały bal. Dobra orkiestra, pięknie 
udekorowana sala, kameralna atmosfera i nasza piękna młodzież – oto nasze wspomnie-
nia z tego balu.”

W maju 1976 młodzież młodszych klas technicznych i szkoły zawodowej 
pracowała przy porządkowaniu ulicy Kolejowej i czyszczeniu skweru w ra-
mach pracy społecznej. Razem z młodymi ludźmi byli ich nauczyciele i wy-
chowawcy. Ta praca powodowała, że społeczność szkoły stawała się bliska 
społeczności lokalnej. Ale nie tylko na rzecz mieszkańców Radziwia pracowali 
uczniowie. Urząd Miasta dziękował na przykład za wykonanie przez uczniów 
i ich opiekunów inwentaryzacji do Planu Ogólnego Miasta Płocka. Kładli rów-
nież młodzi ludzie chodnik przy ulicy Łukasiewicza. W rewanżu za wykona-
nie słupków i rusztowań odnawiali sprzęt i ogrodzenie Bazy Remontowej Że-
glugi Rzecznej. Chłopcy – murarze pracowali przy elewacjach wielu płockich 
budynków.

19 czerwca 1976 roku zamieszczono w kronice taką informację:
„Jest to także  ostatni dzień pracy kol. E Hudyma, kronikarki, która łamie w tym 

miejscu swe pióro szkolnego „Koszałka – Opałka” z życzeniem, by jej następca – histo-
ryk nie omieszkał upamiętniać dalsze dzieje naszych szkół.

Dziękuję Gronu Profesorskiemu z Dyrekcją na czele, Administracji szkolnej i Per-
sonelowi Technicznemu za miłą współpracę, za dobre i złe dni, za blaski i cienie, tak 
nieodzowne w żmudnej pracy nauczycielskiej. Elżbieta Hudyma

Emerytowany nauczyciel od 1 IX 1976r.
Adres: Nowy Targ, Osiedle Świerczewskiego 3 m 32.”
Rozwiązała się więc zagadka, kim była tak bardzo dokładna kronikarka 

pierwszych lat dziejów szkoły. Dobry człowiek, solidny nauczyciel, błyskotli-
wy obserwator życia i miłośnik gór – szkolna polonistka.

W środę 1 września 1976 rozpoczęła pracę w szkole pani Teresa Żmijew-
ska – nauczyciel historii i pełna zapału długoletnia popularyzatorka turystyki, 
organizatorka szkolnego koła turystycznego, wielu rajdów i wycieczek. 

Pod tą datą kronikarz zapisał:
„Budynek nasz absolutnie nienowoczesny w sześciu salach lekcyjnych pomieścił 

sześć typów szkół
ZSB – 7 oddziałów,
Technikum Budowlane po 8 klasach – 2 oddziały,
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Technikum Budowlane po ZSB – 3 oddziały,
Średnie Studium Zawodowe – 2 semestry,
Policealne Geodezyjne Studium Zawodowe – 2 semestry,
Policealne Geodezyjne Studium Zawodowe Zaoczne – 1 semestr

Sporządzenie rozkładu zajęć przy tak ciekawym układzie wymaga niemałej znajomo-
ści sztuki komponowania krzyżówek. Ta gimnastyka umysłu przypadnie w udziale  
dyr. Janowi Goleniewskiemu. Przy tej okazji należy życzyć jak najbardziej praktycz-
nego rozdysponowania czasu nauczycieli, uczniów oraz wykorzystania do maksimum 
pomieszczeń lekcyjnych.” Szkoła przyjmowała coraz więcej uczniów a sal lekcyj-
nych nie przybywało. Jak widać problemem stawało się nawet ułożenie planu. 
Ale dyrekcja radziła sobie z problemami.

Niestrudzony popularyzator sportu, pan Morzeński, wywalczył dla 
uczniów możliwość korzystania z pływalni przy liceum im. Władysława Ja-
giełły.

Młodzież szkoły aktywnie uczestniczyła w życiu miasta. Nie mogło więc 
zabraknąć jej udziału przy organizacji Centralnych Dożynek, które odbyły się 
w Płocku 10 września 1976 roku. W kronice czytamy:

„Młodzież naszej szkoły pracowała społecznie, przyczyniając się do uświetnienia 
wyglądu naszego wojewódzkiego miasta na przyjecie gości […] Chłopcy klas I – III 
technikum zajęci byli przy pracach porządkowych stadionu (miejsce dożynek), a także 
jako murarze pracowali przy elewacji wielu budynków miasta. Wiele pracy społecznej 
wykonali też murarze ZSB. Dziewczęta klas I – III technikum i malarki ZSB pod nad-
zorem inż. Kępińskiego malowały transparenty o tematyce dożynkowej, które stanowi-
ły dekorację ulic.”

21 listopada, w niedzielę w szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie. 
Przy kawie i ciasteczkach spotkali się rodzice uczniów, przedstawiciele Samo-
rządu Szkolnego i nauczyciele, aby podyskutować o osiągnięciach młodzieży. 
W kronice zanotowano: „Spotkanie uatrakcyjniły występy młodzieży oraz koncert 
życzeń dla rodziców, na który złożyły się utwory w wykonaniu naszego zespołu mu-
zycznego. Rolę fotoreportera pełniła Małgosia Wypych upamiętniając to miłe przeżycie 
ogromną ilością zdjęć, z których kilka trafiło do naszej kroniki.”

Sukcesem sportowym szkoły i to niemałym było zajęcie III miejsca w I Wo-
jewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży w maju 1977 roku.

We wrześniu 1977 roku zagospodarowano boisko szkolne, położono asfalt 
i przystosowano do potrzeb gry. Oczywiście kto zorganizował pracę? Trener 
Morzeński, który wraz z uczniami pracował przy urządzaniu boiska – w czy-
nie społecznym. Inaczej szkoła nie doczekałaby się boiska, a sala gimnastyczna 
przecież była maleńka.

We wrześniu 1977 roku pracę w szkole rozpoczęli państwo Ewa i Zbigniew 
Wiśniewscy – nauczyciele wychowania fizycznego. Pan Zbigniew Wiśniew-
ski wspominał, że właściwie pracę rozpoczął w Klubie Sportowym „Wisła” 
jako trener piłki siatkowej, ale poproszony podjął również pracę z młodzieżą 
w szkole. 
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Młodzież szkół, w których zdaje się maturę zwykła na sto dni przed egza-
minami organizować uroczystość zwaną „Studniówką”. Ale 28 stycznia 1978 
roku taki bal zorganizowali sobie uczniowie III klasy Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej – stolarze, którzy uznali, że oni też mają prawo do zabawy.

„Był to pierwszy w historii naszej szkoły , a nawet szkół zasadniczych Płocka taki 
bal na 100 dni przed ukończeniem ZSZ. Ta bardzo udana i na wysokim poziomie zor-
ganizowana impreza odbyła się w gmachu Zakładu „Stolbudu” przy ulicy Kostrogaj 
5. Władze zakładu bardzo poważnie potraktowały naszych wychowanków, którzy tam 
właśnie odbywali praktykę zawodową. Na otwarciu uroczystości był obecny dyr. Fran-
ciszek Jaszczak.”

Do eliminacji rejonowych kolejnego konkursu „Złotej Kielni” zakwalifiko-
wały się dwie drużyny uczniów szkoły – dziewczęta i chłopcy zajęli pierwsze 
miejsca w eliminacjach wojewódzkich. W eliminacjach rejonowych dziewczęta 
zajęły III, a chłopcy IV miejsce.

17 czerwca odbył się pierwszy w historii szkoły Bal Maturalny. Bawili się 
na nim uczniowie, rodzice i nauczyciele. Zorganizowany został w Domu Tech-
nika.

Nowy rok szkolny 1978/9 przyniósł pewną zmianę, która ułatwiła organi-
zację pracy. Słuchacze Pomaturalnego Studium Geodezyjnego zajęcia odby-
wali w salach Szkoły Podstawowej nr 4. W tym roku zaczęła również pracę 
pani Danuta Jasińska – późniejsza długoletnia  wicedyrektor szkoły a obecnie 
kierownik szkolenia praktycznego.

Pod datą 16 listopada w kronice szkolnej zanotowano:
„W dniu tym rozpoczęła się wizytacja kompleksowa naszej szkoły. Wizytacji tej 

przewodniczył wizytator mgr inż. Józef Oleksiak. Jest to pierwsza tego typu wizyta-
cja w niezbyt długich dziejach naszej szkoły. Celem wizytacji będzie ocena działalno-
ści dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Wizytowani będą nauczyciele, 
praca dyrekcji szkoły, administracji i warsztaty szkolne. Wizytacja trwać będzie do  
5 grudnia.”

Wizytator dobrze ocenił pracę szkoły, podkreślił trudne warunki lokalo-
we i mimo nich osiągnięte dobre wyniki nauczania. Równie dobrze oceniono 
pracę szkolnych warsztatów, solidnie i szybko wykonujących zlecone prace. 
Bardzo podobało się wizytatorom zaangażowanie młodzieży w turystykę. Dy-
rektor Jaszczak bowiem osobiście pomagał w organizowaniu wielu udanych 
pomysłów koła turystycznego. A niosły one dużo radości młodzieży. Przykła-
dem tego może być kronikarska relacja z kuligu zorganizowanego 19 stycznia 
w Soczewce. 

„Kulig od początku zapowiadał się  udany, choć było trochę przygód, ponieważ 
przy jednym zaprzęgu urwały się linki. Woźnica – człowiek zaradny, szybko naprawił 
mankament i wszyscy pomknęliśmy lasem naprzód. Na miejscu czekał na nas gorący 
posiłek i herbata. Gdy wszyscy byli rozgrzani i posileni, czekała na nas nowa atrakcja 
– ognisko na pieczenie kiełbasek. Humory dopisywały, wszyscy świetnie się bawili. 
Powrót zapowiadał się bardzo ciekawie. Już zapadł zmrok, a do domu było wciąż da-
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leko. Zapaliliśmy pochodnie i przez las jechaliśmy wolniej. Mróz około –20o dawał się 
trochę we znaki, śniegu nie brakowało tej zimy, toteż było go wszędzie pełno, w skar-
petach, butach, pod paltami, na czapkach. W uroczystym nastroju ze wszystkimi uro-
kami zimy oba zaprzęgi jechały razem. Humor, śpiew, zapalone pochodnie, to powrót 
do domu. Wróciliśmy około godziny 20. Zmarznięte nogi i ręce teraz dopiero dawały 
znaki, a siniaki niektórzy będą jeszcze długo nosili. Jednak mimo wszystko frajda nie-
zapomniana. W imieniu uczestników kuligu dziękuję Dyrekcji szkoły za finansową 
pomoc, a zwłaszcza Dyrektorowi Jaszczakowi, który osobiście troszczył się o to, aby 
kulig się udał. Dziękuję jeszcze raz.”

Wypoczęta i zrelaksowana młodzież szkoły pod opieką pana Tadeusza Ro-
guskiego – kierownika technicznego szkolnych warsztatów, przeprowadziła 
remont kina Sputnik w Radziwiu. 

W wojewódzkich eliminacjach kolejnego konkursu „Złotej Kielni” drużyna 
monterów instalacji sanitarnych (Grzegorz Garstka, Wojciech Marciniak i Jaro-
sław Górczyński) zajęła I miejsce. Dziewczęta zajęły miejsce II.

29 maja 1979 roku Ireneusz Jankowski z klasy IV Tb zdobył złoty medal  
w jeździe indywidualnej na czas na dystansie 12 km w kolarstwie oraz brązo-
wy medal na dystansie 80 km.

W czerwcu roku 1979 uczniowie szkoły wykonali szereg prac społecznych 
na terenie ZSB „Stolbud”.

W finale wojewódzkiej spartakiady D. Hryniewiecki  z klasy Ii zdobył brą-
zowy medal w judo , a uczeń Jankowski z klasy II Tz brązowy medal w pod-
noszeniu ciężarów.

Władze oświatowe doceniły działalność szkoły i wysiłek nauczycieli wkła-
dany w wykształcenie młodzieży. Postanowiły dać szkole nową siedzibę przy 
ulicy Zglenickiego w Białej. Jednak uczniowie nie byli zadowoleni. Przez  
10 lat społeczność szkolna zżyła się i z budynkami i z ich otoczeniem. Wrosła 
w dzielnicę. Mimo, że odczuwała młodzież często trudności związane z małą 
liczbą sal lekcyjnych, dojazdami i niewłaściwie przygotowanymi budynkami, 
to nie chciała ze swej szkoły odejść. Uczeń klasy IV Tb – Cezary Nowakowski 
przelał swój żal na papier. Wiersz jego autorstwa został odczytany podczas 
uroczystego zakończenia roku szkolnego – ostatniego w wyremontowanym 
rękami uczniów budynku w Radziwiu.

„Szkoło! Szkoło moja, ty jesteś , jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie – 
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo żal mi po tobie.

Com dawniej przeciw tobie mówił – szkoło miła
Dziś odwołuję, marząc, byś dalej mnie uczyła,
Byś to ty w nowym szkolnym roku uczniów miała
A nie ta, nie ta, nie tamta Nowa Biała.
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Twych murów szarych stojących śród zieleni
Dumny owal, dzisiaj pięknością się mieni.
Tu wiatr od Wisły co chwila twarz nam chłodził
Sprawiając, że człowiek z radością do szkoły przychodził.

A tam przy płockiej Petrochemii
Miast wiatru, cudowny fenolek życie uprzyjemni.
I będą uczniowie z odrazą, ze wstrętem
Czekać na wahadło za drogi zakrętem.

O dolo, dolo, jakaż to straszna zmora
Zawisła nad nami w kształcie parasola.
Rozpięła się nad miastem i wygnała nas stąd tam gdzieś.
Złe nam było przedmieście, teraz mamy wieś.”

Kronikarz zanotował:
„A więc zakończył się blisko 10-letni okres istnienia Techniku i ZSZ w Radzi-

wiu w starych murach dawnej szkoły podstawowej. Czas też zakończyć egzemplarz 
tej kroniki. Dalszą historię naszej szkoły zaczniemy w nowych murach i od nowego 
egzemplarza. Oby tam nam się wiodło i było nam dobrze. Oby stronice nowej kroniki 
zapisywane były informacjami o naszych wspaniałych osiągnięciach i sukcesach.”

1 września 1979 r. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych w Płocku 
przejęło budynki po ZSB nr 2 „Petrobudowa”.

W skład szkoły wchodziły:
Pomaturalne Studium Zawodowe ( jedna klasa – 58 słuchaczy),
Technikum Budowlane (8 klas – 227 uczniów),
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Płockiego Przedsiębiorstwa Instalacji Prze-
mysłowych (14 klas- 437 uczniów).
Warsztaty szkolne przy ulicy Kolejowej zostały zlikwidowane decyzją Ku-

ratorium Oświaty i Wychowania w Płocku z dniem 22 sierpnia.
Dyrektorem szkoły był pan Franciszek Jaszczak, jego zastępcami pani Jo-

lanta Roguska i pan Piotr Nowysz. Pracowało wówczas w szkole 32 nauczy-
cieli. Część z nich nauczała wcześniej w szkole  OHP. W szkolnych warszta-
tach pracowali wówczas doskonali nauczyciele zawodu: Ignacy Salata, Marek 
Grzybowski, Józef Jankowski (ze wspomnień pani Elżbiety Kunysz – obecnie 
szkolnego pedagoga, wcześniej wychowanki szkoły w Radziwiu). Uczniowie 
Budowlanki zawsze mieli szczęście do znakomitych nauczycieli zawodu, na-
leży wśród nich wymienić Leszka Sałkiewicza, Stanisława Karbownika, Ed-
munda Barcińskiego, Bronisława Korkosza czy Jana Witkowskiego (nota bene 
absolwent Budowlanki na Mościckiego).

We wspomnieniach pracowników pan dyrektor Piotr Nowysz jawi się jako 
człowiek bardzo spokojny, życzliwy i taktowny. Sumiennie wykonywał swo-
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je obowiązki, był grzeczny i punktualny i tego oczekiwał od innych. Jednak 
gdy miał wobec niedociągnięć jakieś uwagi, zawsze czynił je taktownie, nigdy 
nie był gwałtowny czy brutalny w sądach. Nie oceniał człowieka po jednym 
błędzie. Był lubianym dyrektorem, bardzo chętnie i ze wzruszeniem wspomi-
nanym. 

Po raz kolejny społeczność szkoły musiała borykać się z trudnościami lo-
kalowymi i finansowymi. Dziesięć lat wcześniej musiano remontować nowo 
otrzymane budynki szkolne – teraz trzeba było remontować inne „nowe” bu-
dynki. W kronice można przeczytać:

„Naukę w nowej szkole rozpoczęliśmy w bardzo trudnych warunkach lokalowych. 
Obiekty przeznaczone na szkołę wymagały kapitalnego remontu, który niestety nie 
został zakończony do dnia 1 września Wobec takiej sytuacji zdarzało się, że zajęcia lek-
cyjne odbywały się w salach z przeciekającymi sufitami, bez instalacji elektrycznej.”

Mimo trudności lokalowych w szkole działały sekcje sportowe judo, piłki 
ręcznej i siatkowej, lekkiej atletyki, kajakarskie i pływania. Nauczyciele wy-
chowania fizycznego Maria i Jacek Wróblewscy prowadzili w szkole drużynę 
WOPR-u i klub turystyki kajakowej zarejestrowany w Polskim Związku Kaja-
kowym pod numerem 100. Uczennice Wanda Murawska i Elżbieta Kuczkow-
ska prowadziły drużynę harcerską w Szkole Podstawowej nr 12.

2 lutego 1980r. odbyła się uroczysta studniówka. W humorystycznej pio-
sence odśpiewanej podczas zabawy uczniowie wyrazili swoje niespełnione 
nadzieje na posiadanie nowoczesnej, pięknej szkoły:

„W górze gdzieś tam uradzono,
Żeby szkołę utworzono, 
Co budować będzie domy, 
W sposób tylko im wiadomy.

Jaka radość wielka była,
Gdy się młodzież tam zgłosiła.
Pełni chęci i zapału
Uczyć chcieli się pomału.

I tak trwało to po prostu
Tam w Radziwiu koło mostu.
Wśród zieleni i nad rzeką,
Nie mieli tam wszak daleko.

Choć się bardzo tam starali
Nowej szkoły nie dostali.
I powiedzieć nie zaszkodzi:
„Szewc w dziurawych butach chodzi.”
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Pan dyrektor, człek morowy,
Włos wyrywał sobie z głowy.
Nową szkołę chciał zbudować,
By to hasło zniwelować.

Jakież wielkie były plany
W jakie człowiek wpadał stany
Dziś już o nich się nie słyszy,
Zaś dyrektor prawie łysy.

Wreszcie ktoś pomyślał zdrowo
Dostaliśmy szkołę nową.
Każdy pełen był ufności,
Nie ukrywał swej radości.

Kiedy jednak ją ujrzeli
Nogi za pas zabrać chcieli.
Lecz ich szybko powstrzymano
I przyjeżdżać tu kazano.

Niech puentą tej piosenki
Będzie zdanie to niewinne:
Wpadliśmy tu moi mili
Z deszczu pod rynnę!”

Remonty, przeprowadzki, trudności trwały dość długo, bo dopiero na ko-
niec roku szkolnego 1979/80 pod datą 20 czerwca 1980 widnieje wpis:

„Obecny stan obiektów zaadoptowanych dla celów szkoły jest zadowalający. 
Umożliwia naukę wszystkich klas na jedną zmianę. Administracja, biblioteka i sale 
lekcyjne znajdują się  w jednym budynku. Nie odczuwa się ciasnoty lokalowej. Pokój 
nauczycielski i pomieszczenia administracji zostały wyposażone i estetycznie urzą-
dzone. Również sale przedmiotowe są sukcesywnie wyposażane i urządzane. Szkoła  
w porównaniu z wrześniem 1979r. całkowicie zmieniła swe oblicze.”

13 grudnia 1981 roku został ogłoszony stan wojenny, w związku z czym 
zajęcia szkolne zostały odwołane. Później zaś młodzież nie mogła przyjeżdżać 
na lekcje do swej szkoły, ponieważ budynki mieściły się przy ul. Zglenickiego 
tuż przy Petrochemii – a był to obiekt strategiczny. W kronice zanotowano:

„Od 4 I 1982 do 28 I 1982 uczniowie naszej szkoły uczęszczali na zajęcia szkolne 
na „Politechnikę” przy ul. Łukaszewicza. Lekcje zaczynały się od godz. 8.30 i odbywa-
ły się w salach wykładowych. Nasi uczniowie i nauczyciele miło wspominają ten okres. 
Od 1 lutego do 26 kwietnia 1982 r. uczniowie naszej szkoły uczęszczali do Szkoły 
Chemicznej i rozpoczynali zajęcia lekcyjne od godz. 15. To był ciężki okres dla uczniów 
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i nauczycieli, toteż z radością przenieśli się wszyscy do dawnej szkoły dn. 26 kwietnia 1982r.”
Ale nie był to koniec dramatycznych wydarzeń. W kronice można prze-

czytać:
„Na początku stycznia 1982 wielka powódź, która dotknęła lewobrzeżną dzielnicę 

Płocka – Radziwie i okolice. Długo trzeba będzie odbudowywać to, co zabrała woda, 
ale na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach. W tych najcięższych chwilach z pomocą 
przyszło całe społeczeństwo Polski i nie tylko. Ofiarną pomoc nieśli żołnierze LWP  
i MO.

Powódź ta dotknęła również bezpośrednio naszych uczniów i ich rodziny. Pomo-
gli im koleżanki i koledzy, a także nauczyciele, organizując zbiórkę odzieży i niewiel-
kie kwoty pieniężne. Zaistniała konieczność zakwaterowania uczniów z internatu  
w mieszkaniach prywatnych. I znowu pomogli mieszkańcy Płocka. W wielu domach 
prywatnych mieszkali uczniowie z internatów, bo te zajęte były przez powodzian. 
Uczniowie wrócili do swoich internatów dopiero po wakacjach.”

Mimo tego, w tym samym 1982 roku pojawiły się sukcesy sportowe. Pod-
czas Wojewódzkiej Spartakiady Młodzieży w judo złoty medal zdobył Leszek 
Lewandowski a srebrny Jerzy Jabłoński. Bardzo aktywnie działali również ka-
jakarze, którzy uprawiali tzw. turystykę kwalifikowaną – pływali dla przyjem-
ności i zdobywali puchary i medale. W ciągu jednego roku szkolnego, dzięki 
przychylności dyrekcji i Rady Pedagogicznej uczestniczyli w: X Międzynaro-
dowym Spływie na Sanie im. Plebańczyka o długości 117 km., VII Międzyna-
rodowym Spływie Zatoką Pucką o długości 70 km., VI Ogólnopolskim Spływie 
Kajakowym „Powitanie wiosny” o długości 40 km. i VII Klubowym Spływie 
na Drwęcy – 12 dniowym o łącznej długości 238 km., o którym w kronice na-
pisano:

„Dużo deszczu, mało pogody, wiele wrażeń, 7 pięknych jezior Pojezierza Brod-
nickiego, miłe i wesołe ogniska, dużo śmiechu. Zwiedzono Toruń, Kurzętnik, Nowe 
Miasto Lubawskie, Lidzbark.”

Dzielnie w spływach kajakowych nauczycielom wychowania fizycznego  
i młodzieży towarzyszyli polonistka Jadwiga Lewandowska i instruktor PNZ 
Ryszard Krajewski.

Maria i Jacek Wróblewscy, nauczyciele wychowania fizycznego i wytrwali 
trenerzy drużyny kajakarskiej latem 1980 roku jako członkowie ekipy Polskie-
go Związku Kajakarskiego uczestniczyli w Międzynarodowym Maratonie na 
dystansie 42 km. w Wilhelmshaven skąd przywieźli złote medale.

Wspomnieć również należy, że w tym czasie bardzo aktywnie działali inni 
sportowcy. Drużyna piłki ręcznej pod wodzą Marii Wróblewskiej  brała udział 
w rozgrywkach nie tylko na terenie Płocka ale również w rozgrywkach ligi 
międzywojewódzkiej. Rozgrywali swoje mecze na boiskach naszego woje-
wództwa. Byli to przede wszystkim uczniowie Technikum po szkole zawo-
dowej: Marek Karpiński, który uczestników woził swoim żukiem zwanym 
„Wściekłą ciotką”, Darek Kajdas, Romek Tokarski (miał potem epizod sędzie-
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go piłki ręcznej w swojej karierze), Mariusz Czubak, Paweł Mikulski (świetny 
bramkarz), Jacek Brzozowski, Wiesiek Wernik oraz z Technikum Budowlane-
go Grzegorz Rutkowski, Marek Rutkowski i Grzesiek Fladziński. 

Przy szkole działał internat. Pierwszym kierownikiem w 1979 był pan Je-
rzy Damps, a w 1980 pan Józef Abramowicz. Wychowawcy i młodzieżowa 
rada hotelu wprowadzili zwyczaj wzajemnej pomocy w nauce, swego rodzaju 
uczniowskich korepetycji. Działały w internacie sekcje sportowe: tenisa stoło-
wego, szachów i warcabów. Wychowawcy starali się również dbać o rozwój 
intelektualny młodzieży – organizowali projekcje ciekawych filmów czy na-
wet wyprawę do operetki.

Bardzo aktywnie działało Szkolne Koło PTTK, którego długoletnią i nie-
zmordowaną opiekunką była pani Teresa Żmijewska. Jednym z najbardziej 
popularnych przedsięwzięć organizowanych przez Koło były obozy wędrow-
ne. Zawiązywało się podczas tych wyjazdów wiele młodzieńczych przyjaźni, 
sympatii, które później zaowocowały nawet małżeństwami. Pierwszą turystkę 
szkoły wspierały na szlakach turystycznych panie Jolanta Roguska i Genowefa 
Rybarczyk.

1 czerwca 1983 w kronice zapisano: „Dzień Sportu. Dzisiaj tradycyjny od kil-
ku lat mecz piłki ręcznej nauczyciele – I drużyna w szkole, którą w tym roku jest  
III Tz. W tym roku wygrali nauczyciele 22:20” W skład zwycięskiej drużyny we-
szli: Franciszek Jaszczak, Ewa Wiśniewska, Jolanta Wojtulanis, Jacek Wróblew-
ski, Zbigniew Wiśniewski, Zdzisław Kołodziej, Janusz Zwoliński.

Przez następne dwa lata kronika nie była prowadzona, stąd brak informacji 
o działalności szkoły w tym czasie.

We wrześniu 1985 roku szkoła kształciła w zawodach:
mechanik maszyn budowlanych,
monter instalacji budowlanych,
monter rurociągów przemysłowych,
ślusarz – spawacz,
technik budowlany,
technolog wody.
Pod datą rozpoczęcia roku szkolnego 1985/86 kronikarz zanotował: „[…] 

rozpoczęła się część artystyczna, którą dla najmłodszych uczniów przygotowali „arty-
ści” z klas starszych. Pole do popisu miał zespół „Paragraf O”. Później odbyło się uro-
czyste ślubowanie „orląt” i od tej pory stali się prawymi uczniami technikum i ZSZ.”

Fotograf – amator, czy to z przejęcia, czy z braku umiejętności bardzo słabo 
wykonał swoją pracę. Na zdjęciach nie można rozpoznać nikogo.

Zespół muzyczny „Paragraf O” udzielał się również przy okazji innych im-
prez. Nowymi solistami grupy zostali Paweł Kierkowski i Ela Tudela.

W Mistrzostwach Polski Juniorów w kajakarstwie III miejsce zajęła Iwona 
Pietkiewicz z klasy II Tw, a Dariusz Waglewski z III Tb został wicemistrzem 
Polski po raz kolejny.



53Historia życiem pisana ...

W plebiscycie na najlepszego trenera roku 1985 zgłoszony został nauczyciel 
wychowania fizycznego, trener kajakarzy i międzynarodowy sędzia w piłce 
ręcznej, pan Jacek Wróblewski. Był on autorem wielu sukcesów sportowych 
wychowanków szkoły – głównie kajakarzy takich jak Darek Żaglewski, Pio-
trek Kociuba, Dorota Nanartowicz (VI na Mistrzostwach Świata w Poznaniu), 
Waldek Firgolski, Grzegorz Pokorski, Iwona Piątkiewicz, Asia Wasilewicz, Jo-
anna Ladko, Darek Hondzyński. 

Utytułowanym wychowankiem szkoły był również Robert Piórkowski za-
wodnik Klubu Sportowego „Wisła” w podnoszeniu ciężarów. W 1985 roku 
wywalczył brązowy medal podczas Mistrzostw Świata Juniorów. „Robert Piór-
kowski trenuje od 1980r. Rekord życiowy 325 kg, 140 kg rwanie, 185kg podrzut. Od 
1983 członek Kadry Polski Juniorów. Srebro na OSM ’83 i ’84. Brąz na Mistrzostwach 
Świata Juniorów ‘85.” 

Działał przy szkole internat, w którym mieszkało zazwyczaj około stu 
uczniów. Kierownikiem był pan Stanisław Bandych. W kronice zamieszczono 
fotoreportaż z zabawnymi komentarzami. Sceny z życia młodych ludzi pre-
zentują ich podczas wypoczynku w pokojach, relaksu w świetlicy czy podczas 
porannej toalety w łazience.

Podczas uroczystości z okazji Dnia Kobiet wystąpił stworzony na tę oko-
liczność kabaret szkolny:

„Po uroczystym powitaniu i złożeniu życzeń wszystkim miłym paniom nastąpiła 
część rozrywkowa prowadzona przez D. Ogonowskiego i A. Albrechczyńską. Część 
satyryczną umilały występy zespołu szkolnego oraz zaproszonej specjalnie na tę uro-
czystość pani Genowefy Pigwy, która obserwując nasz zespół ostro go skrytykowała 
i zaprezentowała swój repertuar. Jej zabawne opowieści i piosenki rozbawiły do łez 
publiczność.”

Z okazji Dnia Matki kronika odnotowała, że społeczność szkolna włączyła 
się w akcję budowy Centrum Zdrowia Matki Polki zbierając pieniądze na ten 
cel – 6700 zł.

Zespół szkolny „Paragraf O” pożegnał gitarzystów Lidię Andrzejczak  
i Wiesława Maliszewskiego – ukończyli oni szkołę.

W kronice z roku szkolnego 1986/7 pojawia się informacja, iż funkcję wice-
dyrektorów zaczęli pełnić pani Danuta Jasińska i pan Stefan Piotrowski. Nie-
co później kierownikiem praktycznej nauki zawodu została pani Anna Mil-
cuszek. Przez lata pracami administracyjnymi z zaangażowaniem zajmowały 
się panie Genowefa Rybarczyk, Wanda Borowska, Jadwiga Rutkowska, Teresa 
Reda. Nad porządkiem w sekretariacie dzielnie sprawowała pieczę pani Han-
na Goleniewska. Opiekę medyczną nad uczniami długie lata sprawowała pie-
lęgniarka Janina Skonieczna. 

Komenda szkolna OHP działająca przy Technikum Budowlanym zorga-
nizowała w czasie wakacji pracę dla uczniów. Trzy turnusy w Kątach Rybac-
kich, gdzie młodzi ludzie pracowali jako kelnerzy i pomocnicy kuchenni, ale 
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również odpoczywali i zwiedzali okoliczne atrakcje. Jeden turnus podjął pracę  
w Białostockim Kombinacie Budownictwa Rolniczego. Komendantkami obo-
zów były min. pani Danuta Jasińska – wicedyrektor szkoły i pani Wiesława 
Kołodziejczyk – nauczycielka matematyki.

Młodzież szkolna odpoczywała również na obozach sportowych w Tucholi 
(kajakarze) i w Jenie w NRD. 

26 września 1986 na apel Marka Kotańskiego z Monaru odpowiedzieli rów-
nież uczniowie i nauczyciele szkoły. Około godziny 16 włączyli się do utwo-
rzenia Łańcucha Czystych Serc od morza aż do gór.

Skromne zapisy kronikarskie z tego okresu oszczędnie dokumentują życie 
szkoły, możemy się jedynie domyślać, że biegło ono swoim rytmem. 

Podczas ferii zimowych 1988 młodzież szkoły pod opieką pani Stefa-
nii Adryjańczyk brała udział w akcji Zamość 2000, 11 maja 1989 uczeń klasy  
II Tz Zbigniew Machała zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich XXVIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej.

11 listopada 1989 kronikarz zanotował: „W tym dniu obchodzono na powrót 
ustanowione niedawno Święto Niepodległości Polski. Zarówno okolicznościowy re-
ferat, jak też refleksja dyrektora czy wreszcie wybrane wiersze w części artystycznej 
podkreślały uniwersalny charakter rocznicy, jednoczący przecież w dążeniach wiele 
pokoleń Polaków.”

Pod intrygującym tytułem „Chłód podgrzewa emocje” w kronice zamiesz-
czono tekst: „W związku z niską temperaturą w salach lekcyjnych i na holach Samo-
rząd Uczniowski w imieniu uczniów domaga się natychmiastowego przerwania zajęć 
szkolnych w dniu dzisiejszym.”

Taką oto petycję złożyli przedstawiciele młodzieży na ręce dyrektora  
12 grudnia 1989 r. Powodem była awaria pompy centralnego ogrzewania. Czy 
zajęcia zostały odwołane kronikarz nie doniósł.

1 kwietnia 1989 na spotkanie z młodzieżą przybył do szkoły ówczesny se-
nator Andrzej Celiński. Kronikarz skomentował to spotkanie słowami: „Przy-
spieszony kurs demokracji, ekonomi, polityki społecznej i gospodarki.”

Uczniowie nie raz dowiedli, że są dobrymi ludźmi, czułymi na krzywdę, 
aktywnie sprzeciwiającymi się złu. 7 maja 1990 dyrekcja szkoły otrzymała list 
z Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych, w którym chwalono postawę 
ucznia klasy pierwszej Konrada Galaszewskiego, który schwytał na gorącym 
uczynku sprawcę kradzieży. Kronikarz skomentował to wydarzenie:

„Doskonale, że nawet uczeń I klasy ma głowę na karku - myślenie i refleks mają 
przyszłość (to szkoła prof. Żabowskiego).”

Jak co roku absolwenci pisali maturę. Dowcipny kronikarz zanotował:
„Oj panie dyrektorze wystarczy już tych tortur. Niestety dyrektor Piotrowski był 

nieugięty, napisał aż 5 zadań dla biednych egzaminowanych, ale pocieszył ich – do 
rozwiązania tylko 3 najłatwiejsze. Oj. Co to będzie?

Pani profesor Kołodziejczyk – jedno z oczek „sitka egzaminacyjnego” pod bacznym 
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okiem dyrektora Jaszczaka rozwiązuje zadania…Pani profesor prosimy tę ściągę podać 
dalej.”

Nowy rok szkolny 1990/91 rozpoczął się od powitania sporej grupy no-
wych nauczycieli. Pracę dydaktyczną rozpoczęły wówczas m.in. panie Graży-
na Kansy, Halina Grodzicka, Mirosława Niedzielska i Ewa Burzyńska. 

„Jak to dobrze, że doszło jeszcze trzech panów profesorów, naszym kochanym pro-
fesorkom będzie weselej. Zatęsknił za nami po dwóch latach przerwy prof. Wiśniew-
ski, hura znów „komplet” na hali sportowej. Profesor Koźbiał w dodatku jest absolwen-
tem naszego technikum, ukończył wydział budownictwa PW i zgodnie z obietnicą daną  
dyr. Jaszczakowi wrócił pod stary dach starej szkoły, ale to już druga strona barykady.

Nowe zarządzenie MEN wprowadziło do szkół religię, dlatego mamy w szkole sio-
strę Patrycję, siostrę Nazarię i panią katechetkę Annę Pietrzak. Pani Irena Trojanek 
– Gago zaraża nas słuchaniem muzyki poważnej.”

To, że dawni uczniowie wracali do szkoły jako nauczyciele to świadectwo 
trwałych związków między wychowawcami i wychowankami.

21 czerwca 1991r. w relacji opisującej uroczystość zakończenia roku szkol-
nego czytamy:

„Smutno – wesołe zakończenie. Skąd taka tonacja? No bo to było tak: dyrektor 
Jaszczak ostatni raz poprowadził uroczysty apel kończący rok szkolny, ostatni raz wrę-
czył nagrody najlepszym uczniom, ostatni raz życzył wszystkim wspaniałych wakacji 
i szczęśliwego powrotu do szkoły 1 września. Oddał „pałeczkę” nowemu dyrektorowi, 
wybranemu w drodze konkursu – panu Zbigniewowi Wiśniewskiemu. Nasz „stary” 
Panie Dyrektorze, niech Pan o nas nie zapomina, na emeryturze będzie miał Pan dużo 
czasu, prosimy odwiedzać.” 

I rzeczywiście, pan Franciszek Jaszczak, tak mocno związany ze szkołą 
odwiedzał ją często, bywał na uroczystościach szkolnych, zapraszany bardzo 
chętnie przybywał na studniówki. Sprawdzał swoich byłych współpracow-
ników, udzielał rad uczniom. Pilnował kolejnych roczników opuszczających 
szkołę. Zmarł nagle 14 lutego 2010 roku. Żegnano go z żalem jako osobę jedno-
znacznie identyfikowaną  ze szkołą budowlaną w Płocku.

1 września 1991 roku urzędowanie zaczął nowy dyrektor szkoły pan Zbi-
gniew Wiśniewski. Kronikarz zanotował: „Mamy nadzieję, że pod jego dowódz-
twem włos nam z głowy nie spadnie, trzymamy kciuki za wspaniałe sukcesy.” I fak-
tycznie, sukcesów było wiele: z jego inicjatywy szkoła rozwijała się, powstała 
pierwsza szkolna pracownia internetowa, szkoła wzięła udział w programie 
Fundacji Batorego mającym na celu popularyzowanie przedsiębiorczości 
wśród młodzieży. Za jego kadencji szkoła zmieniła również profil, powsta-
wało coraz mniej klas o profilu budowlanym, a więcej związanych z ochroną 
środowiska.

10 kwietnia 1992 z okazji „Dnia Legionowego” w Płocku – 77 rocznicy wy-
marszu płockiej młodzieży do Legionów drużyna z klasy I da pod wodzą pani 
Marii Wróblewskiej wzięła udział w zawodach sportowo – obronnych i wia-
domości historycznych. 
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Adam Majewski, uczeń szkoły, został zwolniony w maju 1992 z zajęć szkol-
nych, ponieważ jako członek Kadry Narodowej Juniorów  wyjechał na turniej 
do Walecji we Francji. Kronikarz zanotował: „Ludzie bierzcie przykład!”

Rok szkolny 1993/94 był istotny w rozwoju placówki, gdyż wtedy to utwo-
rzono pierwszą w szkole i jedną z pierwszych w mieście pracownię kompute-
rową. Opiekę nad nią sprawowali panie Dagmara Przybyszewska, Małgorzata 
Adamska i pan Grzegorz Dziurlikowski. Tak oto rozpoczęła się na Białej „era 
komputerowa”. 

Rozpoczął także wtedy działalność Klub Ekologiczny OIKOS prowadzony 
przez panie Mirosławę Niedzielską, Marię Mikołajczyk i Joannę Pocałuń. 

„Klub ekologiczny przy Zespole Szkół Budowlanych nr 2 w Płocku działa od wrze-
śnia tego roku. Klub liczy 50 członków, głównie uczniów pierwszych i drugich klas 
o specjalności oczyszczanie wody i ścieków oraz ochrona powietrza atmosferycznego. 
Młodzież uczestniczyła w obozie ekologicznym gdzie lokalizowała dzikie  wysypiska
.”15

Dodajmy, że Klub OIKOS z powodzeniem i zaangażowaniem opiekunów 
funkcjonuje w szkole do dzisiaj.

Przyzwyczajeni do systematycznie zdobywanych sukcesów sportowych  
z radością przyjęliśmy brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów Judo, który 
wywalczył Rafał Wróblewski – uczeń klasy IV Tb.

„Największe indywidualne osiągniecie ucznia naszej szkoły w sporcie od czasów 
Roberta Piórkowskiego (złoty medal Mistrza Polski w podnoszeniu ciężarów) i Jacka 
Wróblewskiego – nauczyciela wf – międzynarodowego sędziego w piłce ręcznej, który 
sędziował na Olimpiadzie w Barcelonie.” (Pan Wróblewski sędziował wówczas 
mecz o III miejsce, który rozgrywany był między Francją a Szwecją).

Z racji nauczanych kierunków szkoła nawiązała współpracę z Mazowiec-
kim Ośrodkiem Geograficznym Uniwersytetu Warszawskiego w Murzyno-
wie. Dzięki uprzejmości naukowców dr Witolda Lenarta i dr Danuty Danielak 
uczniowie mogli w ośrodku odbywać warsztaty i badania.

Społeczność szkolna radośnie wzięła udział w akcji WOŚP Jerzego Owsia-
ka. Zorganizowano zbiórkę pieniędzy. „Przy okazji przeprowadzono konkurs. 
Okazało się, że najwięcej pieniędzy zebrała klasa II Tw, druga była kl. I Tw, gdzie jedna 
z dziewcząt oddała nawet złote kolczyki, a trzecia – klasa III Da.”

1 września 1995 roku na wniosek dyrekcji szkoły decyzją Kuratora Oświaty 
rozwiązany został Zespół Szkół Budowlanych nr 2 i powołany Zespół Szkół 
Ochrony Środowiska w skład którego weszły szkoły:

Technikum Ochrony Środowiska
Technikum Budowlane
Policealne Studium Zawodowe
Technikum Budowlane na podbudowie ZSZ
Zasadnicza Szkoła Zawodowa.



57Historia życiem pisana ...

Niezwykłe wydarzenie w historii szkoły miało miejsce 21 marca 1994 roku. 
Wtedy to odbył się „Koncert na rzecz ofiar przesilenia wiosennego (w wykonaniu sa-
mych poszkodowanych) czyli recital w wykonaniu nauczycieli ku zaskoczeniu i radości 
uczniów”. Role się zamieniły, i to nauczyciele przygotowali niezwykły występ 
dla swoich wychowanków. Kronikarz tak uwiecznił to wydarzenie:

„Ze sceny padały złote myśli zarówno natury ogólnoludzkiej („czasami człowiek 
musi – inaczej się udusi”) jak i specjalistycznej („nie ma takiej rury na świecie, której 
nie można odetkać”)[…] ku zaskoczeniu lekarzy prowadzących już po 74 bisie pacjenci 
zgodzili się wrócić na oddział”.

Marzec był bardzo płodny w wydarzenia, gdyż 30 dnia tego miesiąca uka-
zał się pierwszy numer gazetki szkolnej. Uczniowie nazwali ją „Buduś”. Pierw-
szymi redaktorami byli uczniowie klasy dokumentacji technicznej: Małgorza-
ta Łabińska, Marzena Wajszczak, Marta Rycharska, Monika Wieczorkowska, 
Agnieszka Mendowska, Marcin Daniel  oraz Agnieszka Kowalik i Anita Bi-
dzińska. Redaktorem naczelnym został Marek Matusiewicz. 

Należy także odnotować sukcesy sportowe, jakie osiągnęli uczniowie 
szkoły. I tak Piotr Sobczak z kl. II Tz został wicemistrzem Polski podczas  
VIII Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej w brydżu sportowym, zaś Patryk 
Maliszewski, Tomasz Maliszewski oraz Bartosz Wuszter zdobyli mistrzostwo 
Polski w piłce ręcznej juniorów młodszych. Warto zaznaczyć, że ten ostatni 
związał swoją przyszłość z piłką ręczną i z powodzeniem gra w nią do tej pory, 
będąc nawet w składzie reprezentacji Polski. 

W szkole dbano także o duchowy rozwój młodzieży. Współpraca z Płocką 
Orkiestrą Kameralną zaowocowała następującym wpisem w kronice:

„Muzycy i śpiewacy chętnie koncertują w zespole Szkół Budowlanych. Koncerty 
prowadzi nieoceniona znawczyni sztuki – pani Marietta Sosnkowska – Krużel.”

Uczniowie Budowlanki wykazywali się różnymi talentami. Byli wśród nich 
i tancerze. Robert Kwiatkowski i Joanna Skierska niejednokrotnie swoimi wy-
stępami uświetniali szkolne uroczystości.

Jednak zawsze najbardziej cieszyły sukcesy odnoszone na polu zawo-
dowym. Wielka była radość, gdy uczeń klasy V Ta Krzysztof Lewandowski  
w marcu 1995 roku zakwalifikował się do etapu centralnego Olimpiady Wie-
dzy i Umiejętności Budowlanych. Przygotowywał go pan Zbigniew Żabow-
ski. Jako nagrodę Krzysztof otrzymał indeks na dowolny wydział Politechniki 
Warszawskiej. Uczeń klasy III Krzysztof Gołaszewski zakwalifikował się do 
trzeciego etapu Turnieju Budowlanego w Łodzi w zawodzie monter instalacji 
budowlanych.

Jako że maj jest czasem, w którym wszystko  rozkwita, 14 dnia tego miesią-
ca 1995 roku rozkwitła kariera wokalna Andżeliki Antczak i Izabeli Samulskiej, 
uczennice klasy III d. Na festiwalu w Przasnyszu zajęły III miejsce i otrzymały 
wysoką nagrodę pieniężną, a  17 czerwca na przeglądzie wojewódzkim Pieśni 
Religijnych zajęły II lokatę. Muzyką i śpiewem interesowały się już wcześniej. 
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To one zazwyczaj występowały podczas uroczystości szkolnych przygotowy-
wane przez panią profesor Elżbietę Kunysz.

Po kilku latach wznowił swoją działalność klub turystyki kajakowej. Po 
rozwiązaniu Międzyszkolnego Wodnego Ośrodka Sportowego (w ramach 
którego trenowano kajakarstwo wyczynowe) szkoła przejęła cały sprzęt ka-
jakowy, a do pary naszych instruktorów Marii i Jacka Wróblewskich dołączył 
Edward Piątkiewicz, do dziś zwany przez wszystkich „Kierowniczkiem”.  
W prasie zanotowano:

„Wczoraj młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych nr 2 rozpoczęła trzydniowy 
spływ kajakowy po Wiśle na trasie z Płocka do Włocławka. Wyprawę zorganizowano 
z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Kilkunastoosobowa grupa wyruszyła 
z przystani Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego Budowlani. Wycieczka potrwa do 
jutra (9 – 10 czerwca 1995); około godziny 15 zakończy się przy tamie we Włocławku. 
Kajakarze będą nocować w namiotach na wiślanych wyspach.”16

19 czerwca 1995 rozstrzygnięto Pierwszy Szkolny Konkurs Krasomówczy 
o tematyce historycznej. Miał on popularyzować dzieje Mazowsza Płockiego  
i kształcić umiejętność publicznego wypowiadania się. Młodzież wykazała za-
interesowanie, organizatorki z zadowoleniem postanowiły konkurs kontynu-
ować w latach następnych.

Uczniowie nadal prowadzili wiele działań na rzecz miasta. Wykonali m.in. 
remont elewacji budynku Domu Nauczyciela w Płocku. Pomogli również har-
cerzom w przygotowaniu obiektów na Harcerską Akcję Letnią ’95.

15 września 1995 – akcja sprzątania świata – wspólnie nauczyciele, ucznio-
wie i obsługa sprzątali  teren wokół szkoły. Młodzież porządkowała również 
lasy wokół Grabiny i teren parku w Srebrnej. 

Ważną postacią w szkole była pani pielęgniarka. W kronice można prze-
czytać:

„Jadwiga Rydzyńska pracuje w naszej szkole od lutego 1985. Jest starszą dyplomo-
waną pielęgniarką medycyny szkolnej. Dużo czasu poświęca młodzieży. Uświadamia 
(często nieskutecznie) uczniów o tym jak zapobiegać ciąży, jak nie wpaść w nałogi 
pijaństwa, narkomanii i palenia tytoniu. Drżą wszystkie brudasy, gdy na horyzoncie 
pojawia się pani Jadzia. Współpraca z młodzieżą – twierdzi nasza pani pielęgniarka – 
układa się bardzo dobrze.”

6 października 1995 młodzież uczestniczyła w największych od lat manew-
rach służb ratowniczo – gaśniczych na Mazowszu. Były symulowane wypad-
ki, akcje ratunkowe, opatrywanie rannych. Skupienie, szybkość ale i radosne 
twarze uczestników – to widać na zdjęciach w kronice.

Dzień Nauczyciela tego roku odbył się w plenerze. Szkolni artyści zapre-
zentowali program kabaretowy o miłośnikach przyrody pod hasłem „Lubię 
się drażnić z psami”. To wtedy ujawnili swoje talenty Małgosia Bujalska, , Ma-
rek Żywiałkowski, Konrad Kordalewski i zasłużony dla szkoły akordeonista 
Robert Kwiatkowski.
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Fundacja im. Stefana Batorego zainicjowała wprowadzenie do szkół śred-
nich i podstawowych nowych programów. Ich celem było przygotowanie 
młodzieży do startu na rynku pracy. Szkoła na Białej jako pierwsza w woje-
wództwie przystąpiła do programu „Młodzi Przedsiębiorcy” organizowane-
go przy współpracy z Junior Archievement International. Młodzi ludzie mieli 
zdobywać wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności jej praktycznego wykorzy-
stania. Poprzez symulacyjne gry komputerowe i kontakty ze środowiskiem 
biznesowym oraz zakładanie uczniowskiego przedsiębiorstwa – firmy pro-
dukcyjnej – młodzież poznawała zasady rządzące rynkiem ekonomicznym. 
Chętnie uczestniczyła w programie prowadzonym przez panią Grażynę Kan-
sy – nauczyciela historii i późniejszą wicedyrektor szkoły przy ul. Mościckie-
go. Program  zaś nieprzerwanie prowadzony jest do dziś.

W szkole działał klub ekologiczny OIKOS (z greckiego – DOM), który ściśle 
współpracował ze schroniskiem dla zwierząt. Wielokrotnie wspomagał jego 
działalność dostarczając pokarm, miski i koce. Od początku działalności opie-
kunką koła była pani Mirosława Niedzielska. Swoją pracę z młodzieżą wspo-
mina w następujący sposób:

„Moja przygoda z ekologią rozpoczęła się w 1993 roku, kiedy rozpoczęłam pracę 
w Zespole Szkól Ochrony Środowiska w Płocku. Powstanie Koła OIKOS wymusili 
właściwie uczniowie, którym nie wystarczały spotkania i działania w ramach lekcji 
ekologii.

Działalności ekologicznej w szkole patronuje hasło: „ochrona przyrody – ochroną 
człowieka”. Młodzież poznaje fakty i zjawiska przyrodnicze, uboczne skutki rozwoju 
cywilizacji oraz dzieli się efektami własnej pracy badawczej, własnymi spostrzeżeniami 
i przemyśleniami z kolegami, mieszkańcami Płocka, a także, w miarę możliwości, po-
dejmuje działania zmierzające do poprawy istniejącego stanu środowiska.

Naszym celem jest, aby każdy absolwent szkoły rozpoczynając działalność zawo-
dową lub społeczną był wyposażony w elementy wiedzy o funkcjonowaniu środowiska 
przyrodniczego, jego możliwościach regeneracyjnych i groźbach wynikających z jego 
degradacji. Pomost pomiędzy wiedzą a wartościami stanowi myślenie ekologiczne.

Członkowie Koła uważają, że synonimem postawy proekologicznej jest po prostu 
miłość do przyrody, do wszystkich form życia z człowiekiem na czele. 

Mijają kolejne lata, przybywa mi siwych włosów, a szeregi Koła każdego roku za-
silają nowi członkowie, stawiając przed sobą coraz trudniejsze zadania do zrealizowa-
nia.        

To oni kiedyś przejmą po mnie pałeczkę w ekologicznej »sztafecie«.”
Tradycyjne studniówki w szkole odbywały się w dużej sali gimnastycznej. 

Niesamowite dekoracje wykonywane były przez uczniów. Zazwyczaj obo-
wiązywał jakiś ogólny temat, a poszczególne klasy odpowiedzialne były za 
wykonanie dekoracji swojej części sali. W roku1996 było to morze. Oazą spo-
koju nazwano zaś miejsce, gdzie biesiadowali zaproszeni na zabawę nauczy-
ciele. Tradycją były również koncerty dawane przez uczniów w czasie trwania 
studniówki. W roku 1996 wystąpili Paula Morozow i Mariusz Pogonowski.  
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A po studniówce wcale nie było odpoczynku. Przecież trzeba było posprzątać.  
W kronice zanotowano:

„Kiepsko by szło sprzątanie gdyby nie nauczyciele wychowania fizycznego. Jedni 
jedzą, inni oglądają już zdjęcia ze studniówki. A kto pracuje?”

Oczywiście żadna studniówka nie udałaby się bez pomocy rodziców. To 
oni ją przygotowywali i obsługiwali. Oni również pilnowali, aby wszystko od-
było się ładnie i spokojnie. Uczniowie w kronice tak komentowali imprezę:

„Na studniówce ’96 było bardzo fajnie, wesoło, przyjemnie – przewodniczący klasy 
V ta – Żywiałkowski.

Nie można ująć w słowa sprawy takiej jak ta studniówka – nic dodać wciąż tylko 
uhaha – klasa V Dbest – M. Pogonowski.

Najedliśmy się, napiliśmy się, wytańczyliśmy się – klasa III Tz – K. Adamkie-
wicz.”

Pamiętny był pierwszy dzień wiosny 1996 roku – klasa V Da wystąpiła wte-
dy w roli kościotrupów. W kronice pod zbiorowym zdjęciem (wszyscy prze-
brani) napisano:

„Tak wyglądają maturzyści po 5 latach nauki w miesiąc przed maturą.”
Co to z ludzi robi szkoła, zwłaszcza taka dobra! Przyznać należy, że była to 

jedna z niezapomnianych klas. Takich jakie wspomina się z uśmiechem.
Niezapomniana była przyjaźń między Budowlanką a ZHP. „Z upoważnienia 

Kręgu Instruktorskiego „Pod Jarzębinką” składam serdeczne podziękowania Dyrekcji 
Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz uczniom za wielką pomoc okazaną w zagospodaro-
waniu Stanicy Harcerskiej w Gorzewie.[…] Andrzej Markowski”

Uczniowie nie tylko co roku sprzątali teren wokół stanicy, ale tu spędzali 
biwaki. Obóz w Gorzewie wpisał się w historię szkoły. Tu od 1990 roku odby-
wały się otrzęsiny klas pierwszych, rajdy, biwaki. Tu uczniowie się integrowa-
li. „W stanicy ZHP w Gorzewie młodzież naszej szkoły odpoczywa i odbywa praktyki 
zawodowe.  Pomaga w organizacji różnych imprez: rajdy, obozy, festyny. Po raz drugi 
w tym roku odbył się festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, przy wydatnej 
pomocy naszych nauczycieli i młodzieży. Zespół wokalno – muzyczny „Dwa kółka  
i elipsa” dał koncert obok Bayer Full i przyjęty został z dużym aplauzem. Oprawę pla-
styczną i muzyczną opracowała koleżanka Ela Kunysz.”

Po raz kolejny uczniowie szkoły wykazali się talentami zgoła nie budowla-
nymi. Andżelika Antczak solo zajęła II miejsce, a zespół w składzie: Iza Samul-
ska, Andżelika Antczak, Asia Jabłońska, Robert Kwiatkowski, Mirek Gajewski, 
Tomek Kamiński zajął II miejsce na Międzyszkolnym Konkursie Piosenki.

18 maja 1996 nad Płockiem przeszła wichura. W ciągu zaledwie pół godzi-
ny wokół szkoły rozpętało się „piekło”. Rano uczniowie i nauczyciele zastali 
powyrywane z korzeniami piękne, stare topole, które tak zdobiły teren wokół 
budynków. Krajobraz jak po wojnie uwieczniła na zdjęciach Maria Wróblew-
ska – szkolny kronikarz. Długo usuwano skutki tej burzy. 

Podczas Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. K. K. Baczyńskie-
go 2 marca 1996 wyróżnienie w kategorii poezji śpiewanej otrzymali Robert 
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Kwiatkowski, Tomek Kamiński i Mirek Gajewski. Dodać należy, że Robert 
sam skomponował muzykę do wierszy poety. 25 października 1996 uczniowie 
uczestniczyli w zorganizowanych prawyborach prezydenckich. Frekwencja 
wyniosła 75%. Wygrał Aleksander Kwaśniewski. Politycznie i demokratycznie 
uświadomiona była nie tylko młodzież szkolna, również nauczyciele. Pan Ja-
rosław Kozanecki bardzo lubiany pedagog i nauczyciel języka polskiego został 
radnym miasta w kadencji 1994 – 98.

Z pełnym zaangażowaniem działał klub ekologiczny OIKOS. Przeprowa-
dzony został egzamin na strażnika przyrody. Komisja egzaminacyjna z Inspek-
torem z LOP i Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Przyrody była bardzo 
surowa. Ale i tak wszyscy zdali.

22 sierpnia 1996 przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora szko-
ły – ponownie został nim pan Zbigniew Wiśniewski. Z tej okazji w kronice 
zamieszczono krótką biografię dyrektora:

„Urodzony w 1953r. Jest rodowitym płocczaninem. Absolwent Technikum Ekono-
micznego a następnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Trener I drużyny 
ZKS „Wisła” w piłce siatkowej. W latach 1988 – 90 wyjechał do Klubu GKS „Górnik” 
Łęczna, gdzie objął stanowisko trenera trzecioligowej drużyny piłki siatkowej by wpro-
wadzić ją do II ligi.”

Z okazji Dnia Edukacji przewodnicząca Samorządu Szkolnego Eliza Bral-
ska wygłosiła zapisany w kronice wiersz:

„Nauczycielu!
Tęgim umysłem operujesz,
Czasem nas też strofujesz
Ale wielkich rzeczy dokonujesz.
Wbijasz do głowy formułek tysiące
Wytrwale dążysz do celu
Pamiętając przy tym o klasówkach wielu.
Dlatego w dowód wdzięczności
Składamy dziś bukiet mały,
Byś wiedział drogi profesorku,
Że i uczeń czasami umie wiele,
Gdy w grę wchodzą nauczyciele.”

Ponieważ dyrekcja zabiegała o to, by szkoła znalazła się pod kuratelą samo-
rządu lokalnego, 8 listopada 1996 w szkole zjawili się ważni goście: wiceprezy-
denci miasta – Krzysztof Kamiński i Zygmunt Buraczyński, by wraz z dyrekcją 
podjąć decyzję o losach placówki. Inicjatorem spotkania był nauczyciel języka 
polskiego i radny – pan Jarosław Kozanecki.

W grudniu 1996 roku redakcja „Gazety Szkolnej” została zaproszona na 
Forum Gazet Szkolnych organizowane przez Fundację im. Stefana Batorego. 
Młodzi dziennikarze mieli możliwość spotkania i rozmowy ze znanymi posta-
ciami mediów. Gazetka dostała wyróżnienie i nagrodę pieniężną. Redaktora-
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mi pisma byli wówczas: Marta Krajewska, Paweł Lemanowicz, Eliza Bralska, 
Jacek Wolfigiel, Patrycja Śliwińska, Anna Flak, Marta Pelc, Ola Grochowska, 
Mariusz Milarski, Kordian Wiśniewski.

Ci młodzi ludzie bardzo angażowali się w życie szkoły. 14 lutego 1997 bra-
wurowo odegrali scenki – duety kochanków literackich. Kto z widowni odgadł 
bohaterów – otrzymywał ufundowane przez Dyrektora podwójne bilety do kina.

Niezapomniany był występ artystyczny podczas studniówki 1997 roku. 
Uczniowie wykazali się wtedy niezwykłym talentem obserwacyjnym i zaprezen-
towali przygotowane przez siebie  wierszyki charakteryzujące nauczycieli:

„Dyrektor Zbigniew Wiśniewski z uśmiechem wysłuchał zwrotki o sobie:
„Nasz Dyro chodzi w garniturze i pokazuje brzuszko duże,
A Ewcia chce aby się zmusił
I kilka kilo, kilo, kilogramów zrzucił.
Sport mu nie pomógł wcale
Żona tak samo nie.
Zbysiu tu na tej sali
Te kilka zbędnych kilogramów
Może zrzucić chcesz?”

O pani Renacie Łukasiak – nauczycielce matematyki zaśpiewano:
„Tyś jest najpiękniejsza na świecie,
Może nie na świecie, ale w całym powiecie.
Oczy masz śliczne
Włosy masz śliczne
Gdy wsi idziesz środkiem
Chłopy, które stoją pod płotkiem
Wytrzeszczają tylko gały,
Bo takiej laski nie widziały.
Gdy byliśmy na biwaku w Gorzewie
To myślałem tylko o tobie.
Ty jesteś cudowna, i co ty na to
Ja ciebie kocham –
Moja matematyczko Renato.”

O pani Grażynie Kansy:
„Kochana pani od geografii za skórę każdemu zaleźć potrafi.
Nie jest złośliwa i uparta
Przegada nawet czarta.
Gdy jej wzrok na sobie czuję
To ze strachu źle się czuję,
Gęsia skórka wyskakuje, 
Do północy siedzę, kuję
I nad książką wzrok marnuję.
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W klasie patrzy wzrokiem kobry
„Kartkóweczka” na dzień dobry”.
Blady strach na wiarę pada,
A pani wtedy rada.
Wnet ofiarę wyszukuje, bezlitośnie odpytuje.
Męczy, dręczy, aż delikwent biedny jęczy.
Wreszcie słychać zbawczy dzwonek
I tortury zakończone.”

Nawet pan dyrektor Stefan Piotrowski obdarowany został z tej okazji „Ero-
tykiem dla Pana od matematyki”:

„O! Piekny Stefanie.
Tyś dla mnie BOSKI prawie.
Twój urok, Twa Krasa
(i zapach Adidasa)
Wprowadzają mnie w omdlenie
Rozkoszy nasilenie.

Wystarczy twe spojrzenie
Wystarczy tak niewiele,
By ogień zmysłowości
Obudził się w innym ciele.

Lecz kiedy ranek wstaje
Odsyłam w dal marzenia
I zasuwam na lekcję
Godzinę niespełnienia.”

Wiersz recytowała Monika Atlińska.
Uczniowie ZSOŚ brali udział w różnych konkursach. W 1997 w finale  

II Edycji Konkursu Fotograficznego Płock ’96 aż sześciu przedstawicieli szkoły 
zdobyło nagrody i wyróżnienia. Zdobywca I miejsca w kategorii zdjęć poje-
dynczych, Maciej Jankowski, tak skomentował swoje dzieło:

„Na tym zdjęciu chciałem ukazać to, że więcej radości jest w dawaniu niż w bra-
niu. Obdarowuję drugiego człowieka nie oczekując w zamian niczego. Daję, bo kocham 
tego człowieka. Dziś trzeba się uczyć dawać.” Oto dowód, jak mądra i dojrzała 
była młodzież szkolna. Jednak to nie wszystkie sukcesy z tego roku. I miejsce 
w kategorii szkół średnich w województwie płockim w konkursie LOP „Mój 
las” zajęła praca „Obiekty chronione – cele i zasady”. Autorkami były uczen-
nice Aneta Brodecka, Justyna Cytacka i Anna Kaczkowska, zaś przygotowany 
przez panią Danutę Jasińską uczeń Piotr Nowacki został finalistą Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.
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W życiu Budowlanki były także smutne momenty. Społeczność szkolna 
zjednoczyła się wobec tragedii:

„Bogdan Kołodziejski uczeń naszej szkoły w latach 1988/89, 1989/90 bestialsko 
zamordowany deskami z gwoździami po wyjściu z dyskoteki. Młodzież naszej szkoły 
uczestniczyła w manifestacji STOP DLA PRZEMOCY”

Śledząc dzieje szkoły warto wspomnieć jednego z bardziej aktywnych 
uczniów – Jacka Wolfigla. Marszałek Parlamentu Dzieci i Młodzieży, uczestnik 
Ogólnopolskiej Szkoły Praw Człowieka oraz koordynator programu „Młodzi 
Głosują”. Dzięki takim uczniom młodzi poznawali zasady demokracji.

W marcu 1997 w szkole odbyła się wielka sportowa impreza – VI Woje-
wódzki Turniej Piłki Koszykowej. W ciągu trzech dni rozegrano aż 26 spotkań, 
wzięło w nich udział 12 zespołów. „Gazeta Wyborcza” napisała:

„Największą atrakcją turnieju był pokazowy pojedynek pomiędzy zespołem tre-
nerów a ekipą najlepszych uczniów. Trybuny niemal pękały w szwach. Początkowo 
młodzież podeszła bardzo poważnie do rywalizacji i narzuciła zabójcze tempo gry.  
[… ]Po pewnym czasie ostra walka zamieniła się w zabawę pełną fantastycznych okazji  
i rzutów z nieprawdopodobnych pozycji.”17

Kajakarska drużyna szkoły pod wodzą nauczycielki języka angielskiego 
Katarzyny Wróblewskiej zdobyła słoneczny puchar – wygrała Ogólnopolski 
Spływ Kajakowy z Warszawy do Płocka.

14 październia1997 z okazji święta nauczycieli młodzież złożyła Radzie Pe-
dagogicznej poetyckie życzenia:

„Od młodzieży ZSOŚ.
Święto Edukacji to zaiste okazja, żeby wyrazić nasze podziękowanie za uprawę te-

goż ugoru, jakim są uczniowskie czerepy. Niech więc Waćpaństwu snuje się żywot  
w pomyślności, a fortuna niech nie omija Waszego domostwa. Ty zaś, szlachetne 
zdrowie, ulubój sobie wszystkich pracowników tej prześwietnej instytucji oświatowej  
i wspieraj ich nadwątlone przez nas siły. Tego życzą wdzięczne Basałyki Anno Domini 
1997.”

Jesienią 1997 na zasłużoną emeryturę odszedł długoletni wicedyrektor 
szkoły i nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych  pan Piotr No-
wysz.

 W ramach wychowania obywatelskiego młodzież spotkała się w szkole  
z wicemarszałkiem sejmu Janem Królem. Prasa pisała o tym spotkaniu:

„Spotkanie odbyło się z inicjatywy uczniów współpracujących z Fundacją im. Ste-
fana Batorego. Klasy IV i V w ramach realizacji programu „Młodzi przedsiębiorcy” 
zakładają własne firmy (działające na teranie szkoły) uczą się współpracy z bankami  
i korzystania z ich usług. Program ma pomóc młodzieży w poznaniu reguł rządzących 
biznesem.”

Dyrekcji i nauczycielom zależało, by młodzi ludzie wkraczający w dorosłe 
życie potrafili odnaleźć się na rynku pracy. Temu celowi miał służyć kurs dla 
absolwentów przygotowujący do startu zawodowego. Prowadziła zajęcia pani 
Irena Trojanek – Gago.
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Pamiętną wigilię 1997 roku uświetnił swą obecnością biskup płocki Roman 
Marcinkowski. Prasa pisała:

„Wigilijne spotkania w ZSOŚ w Płocku mają już swoją tradycję. To, które odby-
ło się 18 grudnia 1997 miało szczególny wymiar – w tym dniu szkoła zyskała nową 
salę katechetyczną przygotowaną wspólnym staraniem dyrektora szkoły Zbigniewa 
Wiśniewskiego, księdza katechety, katechetki i młodzieży. […] Biskup Roman Mar-
cinkowski w swoim wystąpieniu wyraził radość z ponownego spotkania z młodzieżą 
Zespołu Szkół Ochrony Środowiska (2 lata wcześniej odpowiadał na 100 uczniowskich 
pytań).”

W artykule o szkole zamieszczonym w „Tygodniku Płockim” z 17 marca 
1998 roku można przeczytać:

„Mamy tu doskonałe warunki do wszechstronnego rozwoju zainteresowań – po-
wiedziała czarnowłosa elegantka przed sekretariatem szkoły – ponieważ prężnie funk-
cjonują kółka: plastyczne, recytatorskie, poezji śpiewanej i artystyczno-teatralne. 
Atrakcyjna jest też pracownia komputerowa.”18

Nic więc dziwnego, że w tak świetnej szkole uczyli się wspaniali  ucznio-
wie. Trójka z nich: Piotr Nowacki, Piotr Zawadka i Paweł Orzechowski za-
kwalifikowali się do centralnego etapu XI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych. 

Klub Ekologiczny OIKOS zmobilizował społeczność szkolną do wzięcia 
udziału w obchodach Dnia Ziemi. Szkoła współorganizowała miejskie uroczy-
stości pod hasłem „Cztery żywioły”.

Bardzo uzdolniona uczennica klasy IV d Beata Gajewska zdobyła I nagrodę 
w konkursie na ilustrację wierszy Władysława Broniewskiego. Wykonała pra-
cę do wiersza „Ulica Miła”.

Paweł Orzechowski ze średnią 5,5; Piotr Zawadka ze średnią 5,4 i finalista 
Konkursu Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Piotr Nowacki zostali stypen-
dystami Prezesa Rady Ministrów.

29 kwietnia 1998 roku reprezentacja szkoły  w składzie: Marta Bolmowska, 
Ewa Płońska, Ewa Pełkowska, Anna Berger, Katarzyna Kudła, Adam Fabi-
szewski, Arkadiusz Gmurczyk, Grzegorz Pawłowski, Mariusz Sobczak i Ma-
ciej Jankowski wzięła udział w rejonowych eliminacjach do konkursu „Spraw-
ni jak żołnierze”. Na terenie szkolnego boiska rozegrano szereg konkurencji 
takich jak rzut granatem, strzelanie, tor przeszkód (trzeba go było pokonać  
w masce przeciwgazowej) czy konkurencje sanitarne. Drużyna dziewcząt za-
jęła II miejsce i zakwalifikowała się do następnego etapu konkursu. W kronice 
zanotowano: „Po raz pierwszy nasza szkoła startowała w tego typu zawodach i była 
ich organizatorem.”

Afera w szkole! 
19 maja o godzinie 12 do szkoły zadzwonił ktoś i poinformował o pod-

łożeniu bomby. Ewakuowano uczniów, musiano również przerwać egzamin 
maturalny z języka angielskiego.
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„To nie ćwiczenia, to głupota naszych uczniów sprowadziła na teren szkoły gru-
pę antyterrorystyczną, ciężki sprzęt gaśniczy, lekarzy, karetkę pogotowia, policję.  
To głupota przerwała maturę z angielskiego. To bezmyślnie wykonany telefon do szko-
ły o podłożeniu bomby. Ewakuacja była natychmiastowa. Bomby oczywiście nie było. 
A lekcje trzeba będzie odrobić.”

Z końcem roku szkolnego nadeszły kolejne sukcesy. Młodzieżowa firma 
„Ophniemwszystko” jako jedna z 24 z całego kraju została zakwalifikowana  
do udziału w ogólnopolskich Targach Firm Uczniowskich „Produkcik”. Każda z 
ekip miała do dyspozycji stoisko, które należało zagospodarować. Pod wodzą pani 
Grażyny Kansy trzy hoże dziewoje: Beata Gajewska, Marta Łukasiak i Marzena 
Szymańska udekorowały stoisko i wystawiły na nim produkowane przez siebie  
figurki z masy solnej. Potencjalnych klientów witały tak:

„Staropolskim obyczajem,
który pewnie dobrze znacie
chcielibyśmy Was przywitać
w naszej pełnej cudów chacie.
Jam Beata – szef produkcji,
jam Martusia – od sakiewki,
jam Marzenka – wymyśliłam dla nas wszystkich przyodziewki.
A te cuda co widzicie,
te laleczki, te pieroty
i te gwiazdki tam u góry
dzieło naszych rąk roboty.
Nasza firma „Ophniemwszystko”
z grodu Płocka się wywodzi.
Zapraszamy na zakupy,
tych co starzy, tych co młodzi.
Tu po lewo historyja naszej firmy powieszona,
Ale bardziej jak sądzimy ten nasz kramik Was przekona.”

Firma otrzymała wówczas nagrodę Grand Prix. 
Szkoła zawsze miała szczęście do uczniów zdolnych, szukających swej dro-

gi życiowej. W kronice szkolnej czytamy:
„Waldemar Dziewulski uczęszczał w latach 1989 – 1992 do technikum na podbu-

dowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W 1992 zdobył zawód technik urządzeń sani-
tarnych. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium. 13 czerwca 1998 roku to dzień 
jego święceń kapłańskich!” Na uroczystą mszę ksiądz Waldemar zaprosił dyrek-
tora Zbigniewa Wiśniewskiego z małżonką oraz swą niezapomnianą wycho-
wawczynię panią Stefanię Adryjańczyk – nauczycielkę języka rosyjskiego.

Wdzięk i talent często idą w parze. Jedna z najlepszych uczennic szko-
ły, Joanna Skierska, miała interesujące hobby – uprawiała taniec towarzyski  
w studio tańca Falcon. Tak Joanna jak jej brat Szymon – późniejszy uczeń szko-
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ły oraz  uczeń klasy III Michał Lewicki odnieśli sukcesy podczas I Ogólnopol-
skiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „Falcon ’98”.

W związku z planowanym na październik jubileuszem XXX-lecia szkoły 
dyrekcja pozyskała pierwszego sponsora – Petrochemię S.A. Zawiązał się rów-
nież komitet organizacyjny I Zjazdu Absolwentów. W jego skład weszli pra-
cownicy szkoły i jej absolwenci.

Młodzi, utalentowani ludzie zawsze byli w szkole dostrzegani. Uczeń klasy 
I s Hubert Dajnowski 17 lipca 1998 r. zdobył złoty medal Mistrzostw Świata  
w klasie S5B modeli latających.  Na łamach szkolnej gazetki tak wspominał:

„Do wyjątkowo udanych występów mogą zaliczyć Polacy start w XII Mistrzo-
stwach Świata Modeli Kosmicznych dla juniorów i seniorów, które rozgrywano na 
lotnisku Suceava w Rumunii w dniach 8 – 18 lipca. Łącznie reprezentacja Polski zdo-
była 15 medali: po 5 złotych, srebrnych brązowych osiągając tym prymat w klasyfika-
cji medalowej. Pokonane zostały takie potęgi w sportowym modelarstwie kosmicznym 
jak USA, Rosja, Ukraina, Słowacja i Rumunia. Do reprezentacji narodowej zostałem 
powołany także ja. Aeroklub Ziemi Mazowieckiej reprezentowałem wraz z Marcinem 
Kapowickim, uczniem III LO. Funkcję reprezentacyjnego trenera juniorów sprawo-
wał zasłużony płocki modelarz mgr inż. Wojciech Krzywiński. Pragnę nadmienić, że  
w latach siedemdziesiątych uczył w naszej szkole rysunku zawodowego i BHP.

Mój debiut w mistrzostwach świata zakończył się pełnym sukcesem. W klasie S5B 
zdobyłem złoty medal. Ponadto w klasyfikacji zespołowej wraz z Marcinem i kolegą  
z Aeroklubu Bałtyckiego wywalczyliśmy tytuł Drużynowego Mistrza Juniorów klasie 
S5B.

Największym przeżyciem dla mnie był moment, gdy stanąłem na podium i usłysza-
łem dźwięki »Mazurka Dąbrowskiego«”.

Szkoła przygotowywała swoich wychowanków do roli świadomych oby-
wateli społeczeństwa demokratycznego. Z tej przyczyny często zapraszano  
 wizytą  polityków tak lokalnych, jak i tych bardziej znanych. Praktycy bo-
wiem lepiej wiedzą jak wygląda świat wielkiej polityki. W październiku 1998 
odwiedził szkołę Donald Tusk – wówczas poseł, dziś premier RP. W kronice 
dokonał wpisu:

„Serdeczne dzięki za zaproszenie na spotkanie z kapitalną młodzieżą. Zawsze lubi-
łem Płock, ale po tym spotkaniu zrozumiałem do końca dlaczego! Trzymajcie się!”

Uroczyste obchody XXX – lecia Zespołu Szkół Ochrony Środowiska, przy-
gotowywane z wielkim trudem i zaangażowaniem przez wiele osób odbiły 
się szerokim echem w całym mieście. Pierwszego z tej okazji wpisu do kroniki 
dokonał były dyrektor szkoły Franciszek Jaszczak: 

„Dzisiaj 24 października 1998r., będąc na uroczystości 30-lecia Z.S.O.Ś. jestem 
głęboko wzruszony. Widząc owoc 23 lat pracy w osobach przybyłych absolwentów, 
kolegów nauczycieli, z którymi przyszło mi lepić ich osobowość i wyposażać w wiedzę 
merytoryczną poczułem się szczęśliwy, że tradycje są kontynuowane. Mam nadzieję, 
że nowe czasy i nowe technologie, które są przyjazne człowiekowi będą kultywowane. 
Z wyrazami szacunku wasz były Franciszek Jaszczak.”
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Zjazd Wychowanków i Wychowawców szkoły odbył się 24 października 
1998 roku. Wielu gości i absolwentów zostawiło z tej okazji pamiątkowe życze-
nia w kronice szkolnej. Oto niektóre z nich:

„Szkoła ta jest tak potrzebna środowisku jak jej specjalności – czyli woda i po-
wietrze. Z najlepszymi życzeniami z okazji XXX-lecia Bożena Jędrzejewska (jedna  
z najstarszych nauczycielek)”

„Chodziłem, skończyłem, odszedłem, wróciłem – Bogdan Lemanowicz ’89 (nauczy-
ciel od 93r.)”

„Mojej ukochanej szkole, w której spędziłem 10 lat wspaniałych z wypróbowanymi 
kolegami i z jeszcze lepszymi uczniami. Jarosław Kozanecki”

„Przeżyłem piękne lata 1984-1989. Myszkowski Robert „Mycha.”
Szkoła z tej okazji otrzymała sztandar, który poświęcony został pod-

czas uroczystej mszy celebrowanej przez biskupa Zygmunta Kamińskiego.  
W pierwszym w historii szkoły poczcie sztandarowym stali Ola Popławska, 
Eryk Książkiewicz i Aneta Dużyńska. Sztandar ufundowała Petrochemia S.A.

Podczas mszy wystąpił uczeń klasy II Grzegorz Kaczorowski – później 
absolwent Seminarium Duchownego, aktualnie wikary w parafii w Mławie. 
Obecny był również duchowy przewodnik szkoły – długoletni jej przyjaciel 
ksiądz Edmund Makowski – proboszcz parafii w Białej. Po mszy w Katedrze 
uroczysty orszak przemaszerował w stronę płockiego teatru, w którym odby-
ła się uroczysta gala. Podczas niej zasłużeni nauczyciele i przyjaciele szkoły 
zostali obdarowani specjalnymi medalami wybitymi z okazji XXX-lecia. Przy-
gotowano i wydano również monografię szkoły, której autorkami były panie 
Jadwiga Kozłowska i Mirosława Nagórko – zasłużone nauczycielki języka pol-
skiego.

Później w budynku szkoły odbyły się spotkania rocznikowe. Przyniosły 
one dużo zadowolenia zarówno stęsknionym absolwentom jak i starym wy-
chowawcom.

Pod jednym ze zdjęć, przedstawiającym rozbawioną grupę absolwentów 
zamieszczono podpis: „Dzięki absolwentowi, obecnie profesorowi Bogdanowi Lema-
nowiczowi zabawiono się w wojsko w sali historycznej, w której lekcje historii bardzo 
lubili.”

O godzinie 20 rozpoczął się wspaniały bal zjazdowy. Do białego rana bawi-
li się na nim wspólnie pedagodzy i absolwenci.

W prasie płockiej uwieczniono to ważne dla szkoły wydarzenie. „Różnie 
ułożyły się losy absolwentów szkoły, z których co trzeci podjął studia na płockiej Poli-
technice. Są wśród nich także aktorzy, lekarze, nauczyciele i księża. Z okazji jubileuszu 
szkoły podziękowania za miłe i ciepłe lata spędzone w szkole przysłali min. jej byli 
uczniowie: Małgorzata Trafny – Piwetta ze słonecznej Italii i Wiesław Koźbiał ze sta-
nu Wirginia w USA.  O chwilę wspomnień poprosiłam kilku absolwentów:

»Często, przede wszystkim w trudnych chwilach powracamy do lat spędzonych 
w szkole. Mieliśmy w niej prawdziwych przyjaciół, a wśród nich był nasz wspania-
ły dyrektor i nauczyciel matematyki Franciszek Jaszczak – cudowny człowiek moż-
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na powiedzieć, że był dla nas drugim ojcem – powiedzieli byli uczniowie Technikum 
Budowlanego, którzy ukończyli szkołę w 1975 roku: Krystyna Woźniak (obecnie pro-
wadzi prywatną firmę budowlaną), Andrzej Sulkowski (prywatna firma budowlana 
w Nowym Dworze Mazowieckim), Jadwiga Nych (zatudniona w płockiej Politech-
nice), Alina Suska (pracownik Komunikacji Miejskiej w Płocku), Wanda Kośmider  
(z Nadleśnictwa Łąck), Jolanta Wiśniewski i Jerzy Garstka (z prywatnej firmy budow-
lanej).«”

Jedna z absolwentek szkoły i równocześnie pracująca w niej jako pedagog 
Elżbieta Kunysz (z domu Matusiak) napisała na tę okazję wiersz:

„W słynnej prowincji Nowa Biała
Tłum absolwentów zbladł jak pergamin,
Gdy nasz dyrektor co się tak starał
Wyszedł na scenę by zdać egzamin.
Stanął na środku, jak inni blady.
Nikt jeszcze nie wie heros czy tchórz.
Rzucił dziennikiem, wyciągnął kartkę. 
Uczeń podchodził, był już tuż, tuż
I patrzcie państwo nic się nie stało
I w klasie zamarł na ustach krzyk,
Bo audytorium nie przewidziało,
Że wszyscy zdali, nie oblał nikt.”

28 października 1998 w szkole zorganizowano pierwszą edycję bardzo waż-
nego konkursu prac dyplomowych pod hasłem „Czysta Produkcja”. Sponso-
rami konkursu były Urząd Wojewódzki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska w Płocku. W salach lekcyjnych wystawione zostały prace kon-
kursowe. Powołana komisja długo zastanawiała się nad wyborem najlepszej.  
W efekcie przyznano trzy równorzędne nagrody oraz pięć wyróżnień.

W marcu 1999 r. uczennica klasy III Katarzyna Kotecka zajęła I miejsce  
w Wojewódzkim Konkursie na referat z zakresu astronomii i astronautyki. 
Przygotowywały ją nauczycielki fizyki panie Ewa Sawicka i Bożena Siemienik. 
Było to niezwykłe osiągnięcie.

W tym miesiącu także w auli III LO zorganizowano prezentację szkół po-
nadpodstawowych. W „Gazecie na Mazowszu” napisano:

„Jedno z ciekawszych stoisk należało do Zespołu Szkół Ochrony Środowiska. Bar-
dzo fajnie zaprezentowała się klasa IV p, która w ramach nauki przedsiębiorczości zało-
żyła w grudniu ub. roku spółkę z o.o. „Elita – Vivaldi&Spółka”. Młodzież zajmuje się 
w niej wyrobami z …makaronu. Przed świętami Bożego Narodzenia robili np. aniołki 
na choinkę.

[…]Inna klasa  w ramach zajęć z przedsiębiorczości przygotowała „Tomik twór-
czości i osiągnięć uczniowskich czyli ZSOŚ-iak potrafi”. Są w nim wiersze uczniów, 
ich rysunki oraz wychwycone przez nauczycieli czasie sprawdzania prac śmiesznostki 
m.in. i takie: »Jan Kochanowski jako poeta kochał lipę.«”19
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W maju odbył się kolejny spływ kajakowy. Tym razem opiekunowie Ma-
ria i Jacek Wróblewscy, Edward Piątkiewicz i Maciej Wierciński zabrali swo-
ich podopiecznych na Mazury. Bazę mieli w ośrodku ZS Technicznych „70”  
w Sadach koło Mikołajek. W kronice zanotowano:

„Woził całą grupę i ciągnął przyczepę z kajakami swoim busem Tomek Koziński. 
Pogoda była piękna – co widać na zdjęciach, atmosfera wśród uczestników wspaniała. 
Kajakarze spłynęli Krutynią, zwiedzili parę jezior mazurskich, nauczyli się kucharzyć. 
Odbył się oczywiście chrzest tych co byli po raz pierwszy na spływie.”

W finale konkursu Płockie Ergowiosła’99 szkoła zajęła zespołowo I miejsce. 
Indywidualnie Katarzyna Kotecka zdobyła złoto. Wśród nauczycieli II miejsce 
zajął Bogdan Lemanowicz.

1 września 1999 roku odbyło się XXXI rozpoczęcie roku szkolnego. W 34 kla-
sach stawiło się 900 uczniów. Rada Pedagogiczna liczyła 58 nauczycieli, pracow-
ników obsługi było 21. 

„Po raz pierwszy odbył się nabór do I-szej klasy Liceum Technicznego o profilu 
kształtowanie środowiska. Egzaminy wstępne zdało 35 osób i wszyscy zostali przyjęci. 
Nauka w LT trwać będzie 4 lata i zakończy się MATURĄ”.

Udział w Targach Instal – Expo, spotkania autorskie, uroczystości z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej wypełniły czas do listopada, kiedy to nastąpiło 
ważne dla szkoły wydarzenie, mianowicie „Uroczyste rozdanie nagród w II edycji 
Konkursu »Technologie przyjazne dla środowiska«” – konkursu międzyszkolnego 
zainicjowanego i organizowanego przez nauczycieli naszej szkoły.

„Zgłoszono 20 prac i komisja miała twardy orzech do zgryzienia, bo wszystkie były 
ciekawe. Autorzy zaprezentowali starannie wykonane makiety, szklane gabloty, prze-
stronne konstrukcje budynków, pustaki z najnowszych materiałów i zdjęcia z oczysz-
czalni. Przy ocenie zwracano uwagę przede wszystkim na samodzielność w wykonaniu 
prac. Pewnie dlatego wygrały te, do których były dołączone makiety z własnoręcznie 
wykonanymi domkami. Pierwszy z nagrodzonych dyplomów to dzieło Moniki Gołę-
biewskiej i Marty Piotrowskiej z Zespołu Szkół Ochrony Środowiska. Temat: »Energia 
słoneczna jako niekonwencjonalne źródło energii«”

Po raz kolejny młodzież naszej szkoły odwiedziła osadzonych w Zakładzie 
Karnym w Płocku, prezentując im program wigilijny. Inicjatorami tego nie-
typowego przedsięwzięcia byli opiekun SU pani Elżbieta Kunysz i dyrektor 
szkoły w więzieniu pan Andrzej Markowski. Warto zauważyć, że tradycja od-
wiedzania Zakładu Karnego z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy 
przetrwała do dziś. 

Uroczysta studniówka rozpoczęła nowy rok kalendarzowy. Pierwszy dzień 
wiosny uczniowie spędzili w Skansenie w Sierpcu pod hasłem „Cudze chwa-
licie, swego nie znacie”. Okazało się, że większość młodzieży nigdy nie była  
w tej placówce muzealnej. 

Wiosna to także czas, kiedy należało zaprezentować się na II Giełdzie szkół 
ponadpodstawowych. Pani Iwona Markiewicz z Gazety Wyborczej tak napi-
sała o prezentacji naszej szkoły:
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„Stoiska wielu szkół były imponujące. Tam, gdzie ulokował się Zespół Szkół Ochro-
ny Środowiska można było obejrzeć wielkanocne jajka wyprodukowane przez szkolną 
firmę Przekręt założoną przez uczniów z  IV b. Robią je ze sklejki, którą oklejają sa-
moprzylepnym kolorowym papierem albo malują. Zawieszone na drzewku wyglądały 
całkiem ładnie. Kiedy jedna z uczennic kończyła opowiadać mi o Przekręcie, inna już 
otwierała przede mną kronikę szkolnego klubu ekologicznego OIKOS – Zbieramy pie-
niądze na schroniska dla zwierząt, w ogrodzie zoologicznym opiekujemy się niedźwie-
dziem – opowiadała o klubie Monika Milińska. 

Na miejscu można było zbadać wodę albo przejrzeć »Tomik twórczości i osiągnięć 
uczniowskich, czyli ZSOŚ-ak potrafi«. W części »Humor z zeszytów« czytamy np. 
»Obok grobów smutnych i zaniedbanych stały groby tętniące życiem« , »Edward III 
nie mógł zostać królem Francji, bo jego matka nie była mężczyzną«, »Gerwazy wycią-
gnął szablę i strzelił«”20

Na egzaminie z przygotowania zawodowego uczniowie jak zwykle zapre-
zentowali bardzo wysoki poziom i wszyscy otrzymali upragniony tytuł tech-
nika. Przed wakacjami dokonano jeszcze remontu i uroczystego  otwarcia hali 
sportowej, która prezentowała się imponująco. 

Do sukcesów sportowych, jakie osiągali uczniowie ZSOŚ należy dołączyć 
III miejsce Katarzyny Koteckiej, które zajęła podczas konkursu Ergowiosła 
2000. 

Dużym sukcesem zakończył się udział uczniów Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej – Jakuba Stasiaka i Łukasza Bieńkowskiego, którzy zajęli III miejsce 
w eliminacjach okręgowych XXIX edycji Turnieju Budowlanego w zawodzie 
monter instalacji budowlanych. Przygotowywali ich pani Anna Strycharczyk  
i pan Leszek Sałkiewicz.

W tym roku szkołę ukończyli szczególnie aktywni społecznie uczniowie: 
Anna Smolińska, Marcin Kujawski, Michał Lewicki. 

„Nowy rok szkolny rozpoczął się pomyślnie. Cztery stypendia Prezesa Rady Mi-
nistrów” tak kronikarz inauguruje rok szkolny 2000/2001. Wyróżnieni ucznio-
wie to: Aneta Wendt, Piotr Bednarek, Ewa Mikołajczewska i Lucyna Emilia 
Kudła. Samorząd Uczniowski tradycyjnie już przygotował otrzęsiny podczas 
biwaku w Gorzewie.

Szkoła śledziła losy swoich absolwentów, dlatego kronikarz z satysfakcją 
odnotował artykuł z Gazety Wyborczej21 dotyczący Mariusza Pogonowskiego, 
który po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu 
powrócił do Płocka.

„Może pomóc mi kropelka Twojej krwi” to konkurs organizowany cyklicz-
nie przez PCK. W 2001 roku szkoła zajęła w nim III miejsce oddając ponad  
61 litrów krwi. 

Firma Uczniowska „Nie-kiepska spółka”, działająca pod kierunkiem pani 
Grażyny Kansy zakwalifikował się do Finału Konkursu na Najlepszą Firmę 
Uczniowską. Dziewczyny – Anna Dutkowska, Elżbieta Bentlejewska, Martyna 
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Ostrowska i Agnieszka Garstka  przygotowały stoisko prezentujące wyroby 
firmy – produkty z masy solnej.

W maju uczniowie z Klubu „Młodzi Przedsiębiorcy” oraz Szkolnego Klu-
bu Pracy przygotowali stoisko promujące Irlandię na III Pikniku Europejskim. 
Zgromadzenie informacji, przygotowanie ulotek, materiałów informacyjnych, 
gadżetów i dekoracji zajęło uczniom dużo czasu, ale efekt był imponujący.

Finalistą XIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych został 
uczeń Michał Chojecki.

Dzień Dziecka przebiegał w tym roku wyjątkowo uroczyście i kolorowo. 
Młodzież ozdobiła wesołymi rysunkami elewację budynku szkoły. Zabawa 
była przy tym przednia. 

Niestety, na temat roku szkolnego 2001/2002 nie ma informacji w kroni-
kach. Pamiętamy, że życie szkoły biegło swoim rytmem aż do końca 2001 roku, 
kiedy to zaczęły pojawiać się pierwsze informacje na temat reformy szkolnic-
twa ponadgimnazjalnego i łączenia szkół. 

W styczniu pomysł połączenia stał się faktem i wszyscy nauczyciele i pra-
cownicy powoli oswajali się z myślą o przeniesieniu placówki i połączeniu jej 
z Zespołem Szkół Budowlanych nr 1.

Wiosna upłynęła na pakowaniu, liczeniu, przewożeniu i organizowaniu 
nowej placówki. Ale to już historia na nowy rozdział.
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Od 1 września 2002 – RAZEM!!!

Rok 2002 przyniósł niemal rewolucyjne zmiany dla całej płockiej edukacji. 
W tzw. „środowisku” praktycznie od końca 2001 roku wrzało na temat łącze-
nia szkół. Jak to z nieoficjalnymi wiadomościami bywa, wersje i konfiguracje 
połączeń były przeróżne, nie wszyscy też dawali wiarę tym sensacjom. 

Jednak na początku 2002 roku stało się jasne – reorganizacja szkolnic-
twa ponadgimnazjalnego w Płocku stała się faktem. Oficjalna wiadomość –  
Zespół Szkół Ochrony Środowiska z Białej zostanie połączony z Zespołem 
Szkół Budowlanych z siedzibą  przy ul. Mościckiego 4. I znowu spekulacje: ja-
kie kierunki zostaną, czy wszyscy nauczyciele i pracownicy administracji znaj-
dą zatrudnienie w nowej szkole, i przede wszystkim: kto stanie na jej czele?  
A przecież mimo całej rewolucji jaką była reorganizacja szkolnictwa życie to-
czyło się nadal, należało już zadbać o nabór nowych uczniów. I tak w marcu 
obie szkoły przygotowały wspólne stoisko na giełdzie szkół średnich, prezen-
tując to, co mają do zaoferowania najlepszego i zachęcając uczniów, aby wy-
brali nową szkołę z wielkimi tradycjami. W ulotce informacyjnej zapropono-
wano uczniom następujące typy szkół i kierunki kształcenia:

Technikum 4-letnie:
Technik budownictwa
Technik drogownictwa
Technik geodeta
Technik urządzeń sanitarnych
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik ochrony środowiska
Liceum Profilowane 3-letnie o profilu kształtowanie środowiska.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2-letnia:
Murarz
Malarz – tapeciarz
Posadzkarz
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Monter instalacji gazowych
Technikum Zawodowe 3-letnie na podbudowie ZSZ :
Technik budownictwa
Technik urządzeń sanitarnych
Policealne Studium Zawodowe:
Technik ochrony środowiska
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Technik architektury krajobrazu
Technik architekt.
W kwietniu, w wyniku konkursu wyłoniono nowego dyrektora, na cze-

le połączonego Zespołu stanął mgr Walenty Cywiński, dotychczas dyrektor 
Budowlanki na Mościckiego. Przed obiema szkołami było jeszcze jedno, naj-
trudniejsze chyba zadanie – przewieść fizycznie majątek jednej i przyjąć go 
do drugiej. Było to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, wymagające od 
wszystkich pracowników wielkiego wysiłku i talentu organizacyjnego. Piszą-
ca te słowa osobiście zajmowała się pakowaniem i przewożeniem (oczywiście 
w charakterze nadzorcy, nie tragarza)  zasobów biblioteki – w sumie ponad 17 
tysięcy woluminów i jak dziś pamięta pierwszy kurs z książkami zrzucony-
mi w samochodzie dostawczym i łzy niepewności i strachu przed nieznanym  
w oczach.

Wspólna praca, spotkania w zespołach przedmiotowych, układanie pla-
nów pracy na nowy rok szkolny, a przede wszystkim upływający czas, który 
łagodził stresy związane ze zmianami pokazały, że „nie taki diabeł straszny, 
jak go malują”, ani koleżanki, ani dyrekcja nie mają „rogów”, za to wiele cier-
pliwości i wyrozumiałości.

Później sprawy potoczyły się swoim rytmem – dzięki otwartości i życzliwo-
ści pracowników obu placówek 1 września 2002 roku rozpoczął się nowy rok 
szkolny. W kronice szkolnej zanotowano, iż „członków Rady Pedagogicznej […] 
jest 98 osób, natomiast uczniów jest 1227.” Jak już wspomniano, na czele  szko-
ły stanął dyrektor Cywiński, na zastępców powołał panią Barbarę Karpińską, 
pana Stefana Piotrowskiego i pana Stanisława Podwójciego.

W sprawnej organizacji życia szkolnego pomogło umiejętne połączenie 
dobrych praktyk stosowanych w obydwu szkołach. Sprawdzone wcześniej 
przedsięwzięcia zostały przeniesione na nowy grunt: we wrześniu zorgani-
zowano więc tradycyjnie biwak w Gorzewie oraz otrzęsiny klas pierwszych  
a także demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodni-
czącą w połączonym Zespole Szkół została Anna Karpińska. Z powodzeniem 
kontynuowano działalność klubu PTTK, akcje honorowego oddawania krwi, 
kolejne edycje konkursu krasomówczego, tradycję spotkań wigilijnych i udzia-
łu w kolejnych edycjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Ze względu na dużą liczbę uczniów – 10 klas maturalnych, zabawę stud-
niówkową należało podzielić na dwie tury i znaleźć odpowiednie miejsce dla 
takiej rzeszy ludzi. I tak 24 i 25 stycznia 2003 roku uczniowie klas kończących 
na 100 dni przed maturą bawili się w Zajeździe Rybaki.

Tradycyjnie w marcu szkoła starała się zaprezentować swoją ofertę eduka-
cyjną. „W dniach 21 – 22 marca 2003 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku odbyła 
się III Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. Po raz pierwszy występowaliśmy tam jako 
połączony zespół szkół, w związku z tym nasza oferta zaprezentowana gimnazjalistom 
była bardzo bogata. Do ekspozycji włączyliśmy prezentację multimedialną, która poka-
zywała życie naszej szkoły. Uczennice klasy V w wykonywały badanie wody, a chłopcy 
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z III Ti demonstrowali urządzenie do zgrzewania rur.”
Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas kończących ze względów 

organizacyjnych (tzn. duża ilość abiturientów) musiało odbyć się w sali wido-
wiskowej zaprzyjaźnionej szkoły chemicznej. 

W maju 2003 roku reaktywowano, początkowo nieśmiało, warsztaty dzien-
nikarskie. Pierwsza ich edycja w nowej szkole miała charakter lokalny, ale za 
to odbyła się pod honorowym patronatem Zastępcy Prezydenta Miasta Płoc-
ka, pana Piotra Kubery. Kolejne odsłony, dzięki duchowemu wsparciu pani 
wizytator Bożenny Jędrzejewskiej i uporowi opiekuna gazetki pani Katarzyny 
Dziurlikowskiej, miały już charakter międzyszkolny i obejmowały swym za-
sięgiem sześć szkół ponadgimnazjalnych z Płocka.

Uwieńczeniem roku szkolnego 2002/2003 na arenie miejskiej był udział Sa-
morządu Uczniowskiego w Dniach Historii Płocka. Szkoła wystawiła tablice 
dokumentujące historię naszego grodu, a uczniowie i nauczyciele pełnili przy 
nich dyżury. 

„Pierwsze koty za płoty” – rozpoczął się rok szkolny 2003/2004. Nastąpi-
ła zmiana opiekunów Samorządu Uczniowskiego – funkcję tę zaczęły pełnić  
(i robią to do dzisiejszego dnia)  panie Lidia Człapska i Małgorzata Strzegow-
ska. Oprócz tradycyjnych już przedsięwzięć organizowanych przez Samorząd, 
takich jak otrzęsiny, wprowadzono „nową, świecką tradycję”, tzw. tydzień 
przedświąteczny, który jest kontynuowany z powodzeniem do dzisiaj. To  
w tym roku po raz pierwszy szkołę odwiedzili Mikołaje ze Śnieżynkami, któ-
rzy częstowali uczniów cukierkami a nauczycieli obdarowali rózgami (nie 
wiedzieć czemu?). 

Następował rozwój technologiczny szkoły: 15 stycznia 2004 roku,  
w wyniku przyznania grantu z Ministerstwa Edukacji  Narodowej otwarto  
w placówce nową, bogato wyposażoną pracownię komputerową oraz jedną  
z pierwszych w mieście pracownię multimedialną prowadzoną przez Małgo-
rzatę Strzegowską. Pracownia ta weszła w skład kompleksu bibliotecznego 
jako uzupełnienie tradycyjnej wypożyczalni i czytelni prowadzonych przez pa-
nie Marię Kozanecką i Teresę Kiełpińską. Opiekę nad administrowaniem sieci  
i sprawnym działaniem sprzętu komputerowego przejęli nauczyciele informa-
tyki: Aneta Horaczyńska, Anna Szymańska i Paweł Ulatowski. 

Studniówka odbyła się dość nietypowo, w dwóch odsłonach: pierwsza  
w lokalu „Pan Tadeusz” dnia 24 stycznia, natomiast druga grupa bawiła się  
w szkole dnia 30 stycznia 2004 roku. Rok ten obfitował w wydarzenia teatralne 
w wykonaniu naszych uczniów, i tak:

 „Tego jeszcze w naszej szkole nie było – bajka w języku niemieckim. Reżyserem 
»Królewny Snieżki« była pani Marta Cejmańska. Piękna dekoracja, kolorowe stroje 
wypożyczone z Teatru Dramatycznego, były istotnym dodatkiem do wspaniałej gry 
uczniów klas maturalnych. ...”

Natomiast „21 stycznia uczniowie […]  pod kierunkiem pani Agnieszki Kuchty 
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wystawili bajkę pt. »Czerwony Kapturek«. Obejrzały ją dzieci nauczycieli i pracow-
ników administracji naszej szkoły[…] Nagrodą dla grających w bajce było ogromne 
zainteresowanie ze strony dzieci… i ich rodziców.”

Dość nietypowo przebiegł XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Jego atrakcją była „licytacja … chłopców. Znalazło się kilku odważnych i pełnych 
poświęcenia kolegów. Zgodzili się wziąć udział w akcji, ponieważ jej cel był szczyt-
ny: zebrać jak najwięcej pieniędzy na konto fundacji J. Owsiaka”. Tego dnia można 
także było wysłuchać koncertu szkolnego zespołu oraz wykonać sobie zdjęcie 
prawie z samym Jurkiem Owsiakiem – w tej roli pan Dariusz Krzemiński.

Po raz piąty przystąpiono do walki z „bykami”, czyli kolejnej edycji kon-
kursu o Tytuł Mistrza Ortografii, zorganizowano następną edycję szkolnych 
warsztatów dziennikarskich, w ramach których uczniowie odbyli wycieczkę 
do Warszawy do redakcji dziennika „Rzeczpospolita”, systematycznie bra-
no udział w akcji honorowego oddawania krwi oraz w zawodach o „Srebr-
ne Muszkiety” i „Sprawni jak żołnierze”. Uczniowie szkoły byli także obecni  
w przedsięwzięciach i uroczystościach  miejskich, biorąc udział w festynie 
„Serce – Sercu” (na rzecz akcji „Polskie Sztuczne Serce” Fundacji Rozwoju Kar-
diochirurgii),  w dniach Historii Płocka, festynie „Nadzieja” (zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych) oraz w Pikniku 
Europejskim.

Najlepsi maturzyści z naszej szkoły wpisali się uroczyście w Ratuszu do 
Księgi Chwały, a byli to Agnieszka Ziemkiewicz, Tomasz Szcześniak i Bogdan 
Wiktorowski.

Rok szkolny 2004/2005 rozpoczął się tradycyjnie otrzęsinami klas pierw-
szych, kontynuowano również dobre praktyki z lat poprzednich: włączano się 
do wielu akcji i kampanii społecznych, przeprowadzono wybory do Samo-
rządu Uczniowskiego, organizowano akademie okolicznościowe i konkursy 
tematyczne. Na początku roku 2005 społeczność szkolna uczciła pamięć ofiar 
tsunami w Azji. Oprócz szkolnej zbiórki pieniędzy, uczennice z klasy II Tś 
włączyły się w akcję PCK i kwestowały na ulicach Płocka. Podsumowano akcję 
krwiodawstwa za 2004 rok i okazało się, że uczniowie oddali 86 litrów tego 
życiodajnego płynu. Tradycyjnie również szkoła włączyła się w akcję Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zarówno udział wolontariuszy zbierających  
w dniu finału pieniądze do puszek, jak i zorganizowanie szkolnego finału  
i zebranie kwoty 394,11 złotych to nasz malutki udział w sukcesie przedsię-
wzięcia.

Przyszedł czas na studniówkę. W kronice czytamy: „Szampańska zabawa na 
100 dni przed maturą to tradycja, o której nie zapomnieli tegoroczni maturzyści. Na-
sza szkoła okazała się jednak zbyt mała, aby pomieścić wszystkich i zapewnić swobodę 
zabawy. Dlatego studniówka odbyła się w restauracji »Pan Tadeusz«[…] Jak nakazuje 
tradycja, bal studniówkowy nie może rozpocząć się bez poloneza. Korowód w tym roku 
poprowadzili: p. dyrektor Cywiński i uczennica klasy III L Anna Brzezińska. Kroków 
poloneza uczyli młodzież nauczyciele wf.”
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Dramatycznym momentem w życiu szkoły, ale także w życiu wszystkich 
ludzi było odejście z tego świata papieża Jana Pawła II. Dzień 2 kwietnia  
2005 roku był tym momentem, w którym większość ludzi zadumała się i zasta-
nowiła nad rolą Ojca Świętego w życiu jednostki, ale także całych społeczności.  
W szkole panowała atmosfera powagi i zamyślenia. 

„Decyzję o wyjeździe na uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II podjął spontanicz-
nie uczeń naszej szkoły Arkadiusz Kozanecki (do Watykanu Arek zawiózł list kondo-
lencyjny)”.  Z relacji Arka po powrocie wynikało, że wyjazd był niezapomnia-
nym przeżyciem.

W maju 2005 roku po raz pierwszy w Budowlance zorganizowano mię-
dzyszkolne warsztaty dziennikarskie dla szkół ponadgimnazjalnych. Od po-
czątku organizatorkami warsztatów były panie Katarzyna Dziurlikowska, 
Aneta Horaczyńska i Małgorzata Strzegowska. Zwykle przedsięwzięcia te 
trwały dwa dni i wiązały się z wycieczką dla uczestników. Pierwsza edycja 
dotyczyła odnawialnych, niekonwencjonalnych źródeł energii. „Wędrowali spe-
cjalnym korytarzem położonym ponad 20 metrów pod Wisłą, w elektrowni wodnej 
we Włocławku, odwiedzili Zieloną Szkołę w Sendeniu, w Łącku przekonali się, jakim 
dobrodziejstwem są biopaliwa. Taka wycieczka młodzieży z płockich szkół technicznych 
miała pokazać, jak wykorzystywać alternatywne źródła energii.” – tak rozpoczęła 
swój artykuł pani Blanka Stanuszkiewicz – „dobry duch” naszych warsztatów, 
która przez wiele lat wspierała nas swoją wiedzą i doświadczeniem. 

W czerwcu zasłużona młodzież wraz z opiekunami pojechała na wyciecz-
kę. „To były piękne dni! Takiego zdania są uczniowie, którzy uczestniczyli w wy-
cieczce Kraków – Zakopane – Wadowice […] Równie zadowoleni są opiekunowie, bo 
wycieczkowicze nie sprawiali żadnych kłopotów a swoim zachowaniem udowodnili, że 
zasłużyli na to wyróżnienie wśród uczniów Budowlanki. Dzięki Dyrektorowi Szko-
ły, panu Walentemu Cywińskiemu, który nagrodził aktywnych uczniów, dziewczęta  
i chłopcy mogli zwiedzić zabytkowy Kraków, mokre Zakopane i zjeść kremówki w Wa-
dowicach. Wzruszające chwile przeżyli uczestnicy podążając śladami Karola Wojtyły 
– naszego papieża Jana Pawła II”. Szkoda tylko, że w Zakopanym młodzież nie 
widziała ani kawałka góry – cały czas padał deszcz, a chmury wisiały tuż nad 
miastem. Za to patent z torebkami foliowymi  włożonymi w buty jest godny 
rozpowszechnienia!

Wiadomość z początku roku szkolnego 2005/2006 spadła na społeczność  
szkoną jak grom z jasnego nieba!  „Po dwóch upalnych miesiącach wakacji wró-
ciliśmy znów do naszej szkoły. Pierwszego września zasiedliśmy w pachnących czy-
stością klasach. W br. szkolnym będzie nas 781 uczniów. Na „pierwszy rzut oka” 
nic się nie zmieniło. A jednak… po latach pracy w szkole na stanowisku dyrektora 
naczelnego, pożegnał się uroczyście z nami pan Walenty Cywiński. Kierował szkołą 
18 lat. 1.09.2005 funkcję [pełniącej obowiązki] dyrektora objęła pani Barbara Karpiń-
ska. Życzymy jej dużo wytrwałości i zapału.” Lakoniczna informacja w Kronice 
szkolnej nie oddaje atmosfery niepokoju, jaka znowu zapanowała w szkole.  
A wydawałoby się, że sytuacja zaczęła się nieco  stabilizować! Na szczęście 
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pod czujnym okiem pani dyrektor Karpińskiej społeczność szkolna powoli 
przyzwyczaiła się do zmiany i ze spokojem oczekiwała na nowego gospoda-
rza. W tym czasie życie szkolne toczyło się dalej. 

„Wspomnień czar…
Nietypowo wyglądał w tym roku Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole.  

Z okazji 45-lecia jej istnienia młodzież z Samorządu Uczniowskiego przy pomocy na-
uczycieli przygotowała prezentację multimedialną dotyczącą historii naszej szkoły. 
Oprócz slajdów ilustrujących 45 lat funkcjonowania placówki w mieście przygotowa-
ny był komentarz słowny na podstawie cytatów z kronik szkolnych. Całości dopełniała 
scenografia wykonana przez panie ze świetlicy – tablica z czarno – białymi zdjęciami 
dokumentującymi ten czas.”

Poza tym szkoła żyła swoim rytmem – uczniowie ofiarnie oddawali krew, 
brali udział w konkursach, zorganizowali tydzień przedświąteczny, włączy-
li się w pomoc ofiarom katastrofy budowlanej w Katowicach. Po raz kolejny 
przeprowadzono Szkolny Konkurs Krasomówczy. Przez wielu lat jego jurorem 
była pani Katarzyna Stołoska-Fuz, pracownik biblioteki Muzeum Mazowiec-
kiego, która niejednokrotnie przeprowadzała dla uczniów  wykłady na temat 
historii Płocka. W tym roku zwyciężyła Malwina Trzcińska z pracą „Związki 
mojej szkoły z historią miasta”.

Aż nadszedł dzień 1 marca 2006 roku, kiedy to:
„…odbyło się specjalne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Celem było przedstawienie 

nowego Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych nr 1. Na posiedzenie przybyła Dyrek-
tor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka – p. Ewa Adasiewicz 
i Dyrektor Zespołu Jednostek Oświatowych p. Krzemiński. Pani Dyrektor Adasiewicz 
poinformowała, że komisja konkursowa wyłoniła a Pan Prezydent Miasta zaakcepto-
wał kandydaturę p. Bogusława Sukiennika na stanowisko nowego Dyrektora ZSB. 

Pan Dyrektor dokonał krótkiej prezentacji swojej osoby. Jest zwolennikiem demo-
kratycznego stylu zarządzania i dyskusji merytorycznej. Za najbardziej istotne dla 
pracy szkoły uznaje elastyczność w wyborze kierunków kształcenia, polepszenie bazy 
materialnej szkoły, współpracę z Radą Rodziców, angażowanie uczniów w życie szko-
ły, promocję szkoły, kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły. […]”

7 marca 2006 w Domu Darmstadt odbyło się wręczenie nagród dla uczest-
ników V edycji Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Niemieckiej. Spośród wielu 
uczniów płockich szkół najlepszą okazała się uczennica naszej – Kasia Cichoc-
ka a przygotowała ją do występu pani Marta Cejmańska. 9 marca zaś „laureatka 
konkursu, K. Cichocka miała okazję przedstawić się również ambasadorowi Niemiec, 
porozmawiać o tym, że interesuje się tym krajem, obyczajami i językiem.”

3 kwietnia, przy okazji obchodów I rocznicy śmierci Papieża zostało po-
wołane Szkolne Koło Wolontariatu, którego opiekunką została pani Donata 
Sitarczyk. Przed świętami wielkanocnymi uczniowie, jak co roku od 10 lat, 
odwiedzili więźniów w płockim Zakładzie Karnym. … „Wyjście miało charakter 
„dawać i otrzymywać”. Daliśmy świadectwo naszych wartości. Skazani obdarowali 
nas autorską poezją w ich wykonaniu. Na koniec mogliśmy wspólnie […] odśpiewać 
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„Barkę”. Wzruszenie nasze, skazanych i ich rodzin sięgnęło zenitu.”
Po raz pierwszy w tym roku ruszyła akcja „promocja”, która miała na celu 

rozpowszechnić w mieście i okolicy informacje o kierunkach kształcenia, ofer-
cie edukacyjnej oraz pozyskać uczniów zdecydowanych i świadomych słusz-
ności swojego wyboru. Na całość akcji złożyło się wiele działań: przygotowano 
i wydrukowano plakaty i foldery reklamujące szkołę, przygotowano prezenta-
cję multimedialną, którą pokazywano w 26 szkołach, spotykano się także z ro-
dzicami w czasie zebrań semestralnych oraz przygotowano program na Drzwi 
Otwarte. W późniejszych latach działania promocyjne poszerzono o organi-
zowanie spotkania pedagogów szkół gimnazjalnych, przygotowanie filmów 
promocyjnych oraz organizację kolejnych edycji Dnia Budowlanki. 

W czerwcu prasa pisała:
„W Zespole Szkół Budowlanych odbyły się ciekawe warsztaty dziennikarskie o te-

matyce sportowej. Do drugiego już szkolenia zostali zaproszeni przedstawiciele wszyst-
kich płockich szkół technicznych.[…]Hasło przewodnie w tym roku to „Sport zbliża”. 
Gośćmi warsztatów byli tegoroczni zdobywcy złota dla Płocka w piłce ręcznej: trener 
Krzysztof Kisiel oraz zawodnicy Adam Wiśniewski i Bartosz Wuszter. Z uczniami 
rozmawiali też sędzia międzynarodowy szczypiorniaka Bogdan Lemanowicz, piłkarz 
nożny Sławomir Peszko. […] Drugiego dnia uczniowie gościli w Centrum Olimpij-
skim i redakcji „Przeglądu Sportowego” w Warszawie. Z kolei trzeciego dnia Budow-
lankę odwiedzili dziennikarze: Iwona Markiewicz, Mariusz Sobczak („Życie Płocka”) 
i Łukasz Bieńkowski (lokalna telewizja).” Dodać należy, że jeden z gości, Łukasz 
Bieńkowski to absolwent szkoły i były redaktor szkolnego pisma.

W czerwcu uczniowie pokusili się o wykonanie pierwszego w historii 
szkoły filmu, była to adaptacja legendy „Nici Iukundy”22 przygotowana przez 
panią Katarzynę Dziurlikowską. Jako scenografia posłużyły plenery szkolne 
i sala kominkowa, w charakterze wieży wykorzystano komin pobliskiej ko-
tłowni a kostiumów użyczył zaprzyjaźniony zespół „Dzieci Płocka”. Pełnymi 
humoru i zaangażowania aktorami byli uczniowie: Justyna Kowalska, Alek-
sandra Sobocińska, Adam Kopczyński i Łukasz Więcławski. Wrażenia z reali-
zacji – bezcenne.

Rok szkolny zakończyła tradycyjnie już wycieczka „dla zasłużonych”, tym 
razem trasą Kazimierz Dolny – Biłgoraj – Zwierzyniec – Sochy – Puławy. Po-
goda dopisała, młodzież mogła więc zwiedzić Kazimierz Dolny, Roztoczański 
Park Narodowy oraz pośpiewać przy ognisku. Wycieczki jako forma nagrody 
dla uczniów pracujących na rzecz szkoły są bardzo dobrym pomysłem. 

W czasie wakacji na zasłużoną emeryturę odszedł długoletni nauczyciel 
matematyki i wicedyrektor Stefan Piotrowski. Stanowisko po nim przejęła 
pani Grażyna Kansy.

Rok szkolny 2006/2007 rozpoczął się od małego trzęsienia ziemi. Otóż na 
jego rozpoczęcie przybył dość nieoczekiwanie znamienity gość – pan Piotr Sty-
czeń – sekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa. Jego odczucia po wizy-
cie u nas były bardzo pozytywne.
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We września 2006 roku powstał w szkole zespół taneczny „Oxide” którego 
opiekunem została pani Joanna Welenc – Antczak – nauczycielka wychowa-
nia fizycznego. Pierwszy skład zespołu tworzyli: Marta Trzewikowska, Joasia 
Jakubowska, Iza Depkowska, Karolina Kożusik, Kamila Grzembska, Łukasz 
Janecki i Mariusz Byszewski. W kolejnych latach dołączyli: Monika Łyzińska, 
Ania Majewska, Joasia Kaczorek, Paulina Reduch, Jza Łyzińska, Kasia Mro-
czek, Sandra Aśmena, Żaneta Adamiak, Dawid Grzelak, Michał Kępczyński  
i Jarek Targaszewski.

Na początku zespół swoimi tanecznymi układami urozmaicał wszelkiego 
rodzaju imprezy szkolne.  W późniejszym czasie reprezentował  szkołę na kon-
kursach zespołów taneczno – gimnastycznych zdobywając miejsca na podium 
i wyróżnienia, tym samym udowadniając, że ciężką pracą na zajęciach poza-
lekcyjnych można osiągnąć sukcesy. Młodzież przekonała się, że taniec to do-
bra zabawa i chętnie korzysta z warsztatów tanecznych z instruktorami tańca. 
Twórczo spędzony wolny czas rozwija ich umiejętności, pasje i zainteresowa-
nia co owocuje sukcesami w wielu konkursach i pokazach tanecznych. 

Nieco później „nasza szkoła włączyła się także w program „Adopcja na odle-
głość”[…], została nam powierzona opieka nad Sibeso Imasiku z Zambii. Dziewczynka 
ma dziesięć lat. Jest inteligentna, najchętniej uczy się matematyki i języka angielskie-
go. Bardzo lubi grać w piłkę nożną. Sytuacja materialna jej wielodzietnej rodziny jest 
bardzo trudna. Z powodów finansowych rodzina nie jest w stanie pokryć kosztów jej 
dalszej nauki. […] Dzięki naszej pomocy dziewczynka będzie mogła przez kolejny rok 
kontynuować naukę w jednej ze szkół prowadzonych przez siostry Salezjanki. Wszyscy 
jesteśmy teraz jej adopcyjnymi rodzicami. To od nas zależy, czy Sibeso będzie mogła 
dalej chodzić do szkoły!!! Opiekunem programu „Adopcja na odległość” w naszej szko-
le jest pani Aleksandra Konopka.”

We wrześniu po raz pierwszy zorganizowano w szkole Spotkanie Samo-
rządów Uczniowskich szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów z zaprzyjaźnionych szkół. 
Wycieczka do Sejmu (ciekawostka – odbyła się zaraz po wybuchu tzw. „afery 
taśmowej”, w związku z tym w Sejmie wrzało!), do Urzędu Miasta stołecznego 
Warszawy, spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta Płocka panem Toma-
szem Korgą oraz przedstawicielami samorządów studenckich różnych uczelni 
– program spotkania był bardzo napięty. Spotkanie zorganizowały opiekunki 
Samorządu Uczniowskiego panie Lidia Człapska i Małgorzata Strzegowska. 

W październiku 2006 roku powstało Szkolne Koło Przedsiębiorczości Ro-
dzinnej „UNIQALNI”. Jego opiekunka, pani Ewa Grochowska dzielnie wspo-
magała działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w szkole.

Rok szkolny upływał na nauce i pracy, ale także staraliśmy się, aby nie za-
pomniano o nas w mieście – występy teatru szkolnego w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym, „Chotomku” oraz przygotowanie i prowadzenie 
przez młodzież uroczystości dla maturzystów pod „Dzwonem Pokoju” – mię-
dzy innymi w tych okolicznościach pokazywaliśmy się społeczeństwu.
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Ogromnym przedsięwzięciem, które wymagało wysiłku i zaangażowania 
od wielu pracowników szkoły było zorganizowanie u nas Finału Centralne-
go XXXVI Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” 31 maja – 2 czerwca 
2007 roku. Przygotowanie stanowisk pracy dla pięciu zawodów, zapewnienie 
wiktu i noclegu oraz zorganizowanie czasu wolnego – bez współpracy wielu 
pracowników szkoły i czujnego oka pani kierownik Danuty Jasińskiej takie 
przedsięwzięcie nie mogłoby się udać. Organizacja i atmosfera były bardzo 
dobre, o czym świadczą słowa wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego 
Turnieju inż. Zbigniewa Nowaka:

„W imieniu Komitetu Głównego turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” skła-
dam Dyrekcji Szkoły i całej społeczności szkolnej serdeczne podziękowania za pomoc  
w przeprowadzeniu Finału Centralnego XXXVI Edycji. Dzięki Waszej przychylności 
młodzież Szkół Budowlanych wyjechała z Waszego miasta z przekonaniem, że spotkała 
tu swoich przyjaciół, a nauczyciele – opiekunowie z postanowieniem dalszej pracy na 
rzecz udziału młodzieży w następnych edycjach Turnieju Budowlanego.”

Jeszcze jednym dużym przedsięwzięciem zorganizowanym w tym roku 
była kolejna edycja międzyszkolnych warsztatów dziennikarskich. Płocka pra-
sa odnotowała ten fakt w następujący sposób:

„Żabia perspektywa, plan pełny, przebitka… - po III Międzyszkolnych Warszta-
tach Dziennikarskich, które odbyły się w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku te 
skomplikowane pojęcia stały się dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jasne i klarow-
ne. Po zapoznaniu z teorią, którą w przystępny sposób przekazał fachowiec – operator 
filmowy pan Łukasz Bieńkowski, młodzież mogła przystąpić do udziału w konkursie. 
Zadaniem było przygotowanie krótkiego filmu promującego Płock.”

Uwieńczeniem pracy w roku szkolnym 2006/2007 było zakwalifikowanie 
do realizacji w ramach programu „Szkoła Równych Szans” projektu przygoto-
wanego przez Dyrekcję, a finansowanego ze środków Unii Europejskiej i bu-
dżetu Państwa. Ten pierwszy „europejski” sukces otworzył drogę do realizacji 
kolejnych programów, ale o tym później.

„Wypoczęci i pełni zapału do pracy rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2007/2008. 
A z nami grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły w nieco zmienionym składzie. Miejsce 
pani wicedyrektor Barbary Karpińskiej (która przeszła na emeryturę) zajęła pani Lilia-
na Płaczkowska…”

Wydarzeniem szczególnie godnym uwagi było zorganizowanie przez 
Szkolne Koło Wolontariatu koncertu „I Ty możesz zostać św. Mikołajem – Bu-
dowlanka dzieciom”. „Celem jej było pozyskanie funduszy dla dzieci potrzebujących 
pomocy. Dzięki temu wspaniałemu przedsięwzięciu zebrano 4077 zł. Kwotę tę w cało-
ści przekazano dzieciom ze Świetlicy Profilaktyki Środowiskowej „SKARPIAK” oraz 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Płocku.”

Na początku roku 2008 w kronice pojawił się zapis:
„Walczymy o certyfikat: »Szkoła Przedsiębiorczości«.
Ci z Was, którzy uczestniczyli w pracach szkolnych klubów „Młodzi Przedsiębior-

cy” i „Przedsiębiorczości rodzinnej – Uniqualni”, w kolejnych ogólnopolskich „Dniach 
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Przedsiębiorczości”, Międzynarodowym Egzaminie YOUNG ENTERPRISE […], 
byli lub są wspólnikami młodzieżowych miniprzedsiębiorstw uczniowskich czy reali-
zują przedmiot podstawy przedsiębiorczości doskonale znają Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości. Wszystkie te działania realizujemy w oparciu o jej programy już 
od roku 1996. W zeszłym roku szkolnym FMP zaproponowała szkołom nowy pro-
jekt – „Certyfikat Szkoły Przedsiębiorczości”. Postanowiliśmy podjąć walkę o zdobycie 
certyfikatu, który jest znakiem jakości pracy szkoły w zakresie dziś chyba najważniej-
szym – przygotowania uczniów do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej 
i dynamicznie rozwijającego się rynku pracy […]”.

Kolejny wpis dotyczącego tego wydarzenia brzmi tak:
„No i udało się! Nasza Budowlanka jest jedną z 12 szkół województwa mazowiec-

kiego, które uzyskały prestiżowy certyfikat  »Szkoły Przedsiębiorczości«. Uroczy-
ste ogłoszenie werdyktu szacownej kapituły i wręczenie certyfikatów miało miejsce  
19 marca w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego podczas wojewódzkiej Gali 
Przedsiębiorczości. […] Gala połączona była z konferencją „Kształtowanie postaw 
przedsiębiorczości w szkole”. I tu spotkało nas kolejne wyróżnienie – jako jedyna szkoła 
w województwie mieliśmy możliwości prezentacji przedsiębiorczych działań podejmo-
wanych w naszej szkole. […] 

Koordynatorem programu była pani Grażyna Kansy.”
Rok ten obfitował również w inne sukcesy, które warto podkreślić:
„W br. odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie V edycji turnieju szkół ponad-

gimnazjalnych w honorowym krwiodawstwie pod hasłem: „Młoda krew ratuje życie”. 
Nasza szkoła zajęła I miejsce. Uczniowie Budowlanki zachęceni przez opiekunkę szkol-
nego koła PCK, p. Dorotę Szałkiewicz, oddali 42l krwi! […] wśród uczniów naszej 
szkoły ogromnym powodzeniem cieszyła się również akcja: „Może pomóc mi kropelka 
Twojej krwi”. W rejonowym konkursie odnieśliśmy sukces – zdobyliśmy II miejsce.” 

Społeczność szkolna postanowiła zaprezentować się gimnazjalistom pod-
czas Dnia Budowlanki. Ten dzień pomyślany został jako święto placówki – 
uczniowie i pedagodzy mogli wówczas zaprezentować swoje największe 
osiągnięcia, zademonstrować jak wygląda życie szkoły, jaka panuje w niej at-
mosfera.

No i jeszcze jeden spektakularny sukces:
„10.06.2008 r. przewodniczący SU naszej szkoły, Kamil Lachowicz wraz z opie-

kunkami – p. Lidią Człapska i Małgorzatą Strzegowską odebrali w Ministerstwie Edu-
kacji Narodowej w Warszawie nagrodę dla najlepszego i najaktywniejszego Samorządu 
szkolnego w województwie mazowieckim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Kon-
kurs: „Pro publico bono – czyli aktywny samorząd uczniowski” został ogłoszony przez 
MEN oraz Radę Dzieci i Młodzieży działającą przy MEN. Nagrody wręczał Minister, 
Krzysztof Stanowski oraz przewodniczący RDZiM, Mateusz Komorowski. Samorząd-
ność i prężność działań podejmowanych w naszej szkole została dostrzeżona i wysoko 
oceniona przez organizatorów.”

Wzięliśmy także udział w ogólnopolskiej akcji „Dzień szkoły bez przemo-
cy”. Uwieńczeniem działań było wypuszczenie przez uczniów w niebo 100 
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czerwonych balonów wypełnionych helem, które symbolizowały sprzeciw 
wobec przemocy w szkole. Było to pierwsze przedsięwzięcie rozpoczynające 
cały cykl, który w efekcie pozwolił na zdobycie przez szkołę kolejnego certyfi-
katu: „Szkoła bez przemocy”.

Rok szkolny 2008/2009 rozpoczął wpis w kronice:
„Po długim wakacyjnym wypoczynku jest bardzo trudno zmobilizować się i po-

wrócić do codziennej nauki i zwykłego szkolnego rytmu. Ale cieszymy się, bo znów 
spotykamy swoich przyjaciół, wrócimy do zajęć, które choć wymagają wysiłku, to prze-
cież dają też wiele satysfakcji.”

Realizacja tych zadań rozpoczęła się od godnego przyjęcia pierwszoklasi-
stów w poczet uczniów Budowlanki. Odbyło się to podczas biwaku w Kosze-
lówce:

„Wrzesień to tradycyjnie już czas, kiedy pierwszoklasiści z Zespołu Szkół Budow-
lanych nr 1 w Płocku wyjeżdżają na biwak profilaktyczno - integracyjny do Kosze-
lówki. Uświadomienie zagrożeń oraz wskazanie na mocne strony ucznia, wzajemne 
poznanie się, zawarcie nowych znajomości a z czasem nawet przyjaźni to główne cele 
wyjazdów organizowanych już od wielu lat przez pedagogów szkolnych […] oraz opie-
kuna Samorządu Uczniowskiego.

Czas spędzony na biwaku był przeznaczony na zajęcia profilaktyczne – w pięknych 
okolicznościach przyrody znacznie bardziej przekonywująco brzmiały ostrzeżenia wy-
powiadane przez profilaktyków, którzy uświadamiali młodzież o szkodliwości palenia, 
picia alkoholu i przede wszystkim uleganiu nałogom. 

Ogniska, dyskoteki, zbieranie grzybów, podchody i rozgrywki sportowe – na to 
również młodzież znalazła czas w trakcie trwania biwaku a udział w nich sprzyjał 
wzajemnemu poznaniu i zintegrowaniu się uczniów zarówno ze sobą jak i z wycho-
wawcami. Starsi uczniowie skorzystali z okazji i przygotowali otrzęsiny, w czasie 
których „pierwszaki” mogły wykazać się wieloma ukrytymi talentami. Rysowanie, 
śpiew, taniec – to zdecydowanie mocne strony uczniów Budowlanki.” Od początku 
pomysłodawcami  i  organizatorkami biwaków są pedagodzy Lidia Człapska 
i Elżbieta Kunysz.

W tym czasie zainaugurowało działalność koło turystyki rowerowej. Wiel-
ki miłośnik tego sposobu spędzania wolnego czasu, nauczyciel fizyki i infor-
matyki Paweł Ulatowski mobilizował uczniów do wspólnych wyjazdów na 
rajdy i wycieczki. Młodzież chętnie uczestniczy w tej formie aktywnego wy-
poczynku.

Dość nietypowo wyglądał w tym roku Dzień Edukacji Narodowej:
„W tym roku uczniowie naszej szkoły […] przygotowali specjalny prezent dla swo-

ich nauczycieli – podczas oficjalnej uroczystości zaprezentowali nauczycielom to, co 
potrafią robić najlepiej. Pokaz tańca, śpiewu, umiejętności aktorskich czy sportowych 
– to te talenty, które chcieli zadedykować swoim nauczycielom, ale także pochwalić 
się nimi szerszemu gronu. Być może grono pedagogiczne zobaczyło ich w tym dniu  
w zupełnie innym świetle?”
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W październiku miało także miejsce inne ważne wydarzenie – mianowicie 
grupa uczniów z trzecich klas technikum pojechała po raz pierwszy na prakty-
ki do Frankfurtu nad Odrą zorganizowane w ramach programu Leonardo da 
Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Więcej informacji na ten temat w części 
dotyczącej realizacji programów unijnych.

W kronice zanotowano: „w roku szkolnym 2007/2008 z inicjatywy pani wi-
cedyrektor Liliany Płaczkowskiej nasza szkoła rozpoczęła starania o przystąpienie do 
wojewódzkiej sieci „Szkół Promujących Zdrowie”  - we wrześniu tego roku złożyliśmy 
pisemną deklarację chęci udziału w programie. Naszym działaniom przyświeca idea 
»Zdrowie buduje się od fundamentów«.”

W tym roku także „…rozpoczął działalność Klub Dobrych Serc. Do współpracy 
zostali zaproszeni wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice chcący ofiarować potrze-
bującym swój czas, zaangażowanie, pomoc i wsparcie.” Klub działa do dziś pod 
opieką pana Stefana Swata.

Jednak najważniejsze w życiu szkoły wydarzenie miało miejsce 6 marca 
2009 roku. Wtedy to, po siedmiu latach istnienia połączonego Zespołu Szkół 
Budowlanych nadano mu sztandar. Podczas doniosłej uroczystości biskup Ro-
man Marcinkowski poświęcił go w Kościele św. Ducha, a następnie na sali 
gimnastycznej uroczyście pożegnano i wyprowadzono sztandary obydwu 
szkół i przekazano młodzieży nowy. Pierwszy poczet sztandarowy tworzyli: 
Łukasz Więcławski z kl. IV Tś, Anna Milczarska kl. IV Tg i Paulina Reduch  
kl. IV Tb. Rodzice odczytali 

„AKT FUNDACJI SZTANDARU
dla Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku
Sztandar jest dla każdego Polaka symbolem najwyższych wartości: patriotyzmu, 

honoru, męstwa, bohaterstwa i nieprzerwanego nigdy zobowiązania wobec Ojczyzny.
W naszej szkole przywiązujemy ogromną uwagę do przekazywania tych najważ-

niejszych wartości uczniom. Chcemy, żeby nasza młodzież była wychowywana na mą-
drych, wiernych tradycji i historii Polaków. Zgodnie ze słowami Zbigniewa Herberta 
pragniemy dać im korzenie, czyli wielkie dziedzictwo przeszłości, system wartości two-
rzony przez wieki i skrzydła, czyli ideały, którymi powinni kierować się w dorosłym 
życiu. Ten, kto otrzymał korzenie i skrzydła wie, skąd wyszedł, ale potrafi również 
tworzyć przyszłość.

Sztandar został ufundowany dzięki przychylności rodziców, nauczycieli, pracow-
ników administracjii obsługi, uczniów oraz przyjaciół szkoły. Niech sztandar ten god-
nie reprezentuje naszą szkołę, jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską, symbol 
najwyższej wartości. […]”

Uroczystość musiała wywrzeć na obecnych wielkie wrażenie, o czym 
świadczą wpisy pozostawione w Kronice szkoły. Od tej pory sztandar towa-
rzyszy uczniom przy wszystkich ważniejszych uroczystościach szkolnych  
i miejskich.

Cały czas pokazujemy, że jesteśmy godni miana Szkoły Przedsiębiorczości. 
„Już po raz szósty nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim Dniu Przedsiębior-
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czości. W tym roku 2 kwietnia uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału w programie 
mieli możliwość weryfikacji swoich planów zawodowych z rzeczywistością, zdoby-
cie informacji na temat wymagań pracodawców, możliwości zatrudnienia oraz plu-
sów i minusów pracy w danym zawodzie. Efekt? 86 uczniów Budowlanki odwiedziło  
19 firm, w których pod opieką konsultantów uczestniczyło w ich pracy, obserwowało 
ją, pytało, pytało, pytało…

Pomysłodawcą programu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości a jej ho-
norowym patronem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Celem przedsięwzięcia jest 
skonfrontowanie planów i oczekiwań zawodowych z realiami rynku pracy, a przez to 
umożliwienie uczniom świadomego planowania dalszej drogi kształcenia.” Niewiele 
szkół w Płocku może się poszczycić udziałem w tej akcji. Działaniami zwią-
zanymi z Fundacją im. Batorego niezmiennie od lat kieruje pani wicedyrektor 
Grażyna Kansy. 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych zawsze starali się, aby młodzież 
zapoznawała się z nowinkami „z branży”. Tak było i wiosną tego roku, kiedy 
to: „17 kwietnia grupa uczniów odwiedziła Ogólnopolskie Targi Budowlane MURE-
XPO 2009 w Warszawie. Na wielu stoiskach można było zobaczyć nowości - produkty  
i materiały dostępne po raz pierwszy na rynku. Szczególnie ciekawe były energoosz-
czędne okna, drzwi z niespotykanymi dotychczas parametrami izolacyjnymi i eksklu-
zywne drewniane schody.” Organizatorkami wyjazdu były panie Halina Gro-
dzicka, Aleksandra Przedpełska - Konopka i Agnieszka Jaroszewska.

Po raz kolejny przeprowadzono akcję promującą szkołę, z przyjemnością 
odwiedzaliśmy gimnazja, w których z każdym rokiem mamy coraz więcej 
przyjaciół. W kwietniu wystąpiliśmy przed Ratuszem uświetniając obchody 
Dnia Ziemi. Było to możliwe dzięki dotacji uzyskanej w ramach grantu przy-
gotowanego przez panią Mirosławę Niedzielską i koło ekologiczne OIKOS. 
Wtedy właśnie po raz pierwszy została zaprezentowana maskotka szkoły – 
Miś Budowniczy. Pomysłodawcą i pierwszym odważnym, który włożył ko-
stium misia był przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kamil Lacho-
wicz. Pożegnaliśmy uczniów klas kończących, po raz pierwszy towarzyszyła 
temu wydarzeniu ceremonia przekazania sztandaru szkoły. W poczcie sztan-
darowym stanęli Krzysztof Gulcz kl. III Tg, Marta Bąkowska kl. III Tś i Joanna 
Jakubowska kl. III Tg. W maju maturzyści przystąpili do egzaminu, w czerwcu 
najlepsi uczniowie tradycyjnie dokonali wpisu do Księgi Chwały. 

Rok szkolny 2009/2010 rozpoczął się tradycyjnie 1 września. Był to bardzo 
ważny rok dla naszej Szkoły – praktycznie cały poświęcony przygotowaniom do 
Wielkiego Jubileuszu.  Ale praca szkoły musiała także iść swoim torem. We wrze-
śniu uczniowie klas pierwszych wyjechali na biwak do Koszelówki. Odbyły się 
tam otrzęsiny przygotowane przez Samorząd Uczniowski, szereg zajęć profilak-
tycznych i integracyjnych. 

Szkolną codzienność należało połączyć z organizacją obchodów Jubileuszu  
50-lecia. Tak więc obok organizacji warsztatów żywieniowych, organizacji praktyk 
zagranicznych, międzyszkolnych warsztatów dziennikarskich i samorządowych, 
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tygodnia przedsiębiorczości i imprez przedświątecznych należało gromadzić  
i opracowywać materiały do niniejszej publikacji, spotykać się z wieloma sympa-
tycznymi ludźmi związanymi ze szkołą, co akurat należało do wielkich przyjem-
ności, obmyślić plan, jak zaskoczyć miłych gości podczas oficjalnych uroczystości 
i wykonać wiele innych zadań. Wiosna minęła pod znakiem próbnych matur, 
egzaminów zawodowych i akcji promującej szkołę. Ważnym wydarzeniem było 
nawiązanie przez szkołę współpracy z firmą KAEFER SA, co zaowocowało 
otwarciem nowego, jak się okazało bardzo popularnego kierunku kształcenia  
w Zasadniczej Szkole Zawodowej - monter izolacji przemysłowych. To nowa for-
ma, w której młodzież od pierwszej klasy jest zatrudniona w firmie jako młodo-
ciani pracownicy. Zakład pracy organizuje praktyczną naukę zawodu, szkoła zaś 
jest odpowiedzialna za kształcenie teoretyczne.

Do dużych sukcesów należało osiągnięcie I miejsca w województwie w kon-
kursie „Usuwamy azbest!” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych ogłoszonym 
przez Ministerstwo Gospodarki. Pani Mirosława Niedzielska, pod której kierun-
kiem przygotowano pracę konkursową, wraz z panem dyrektorem uczestniczyła 
w konferencji i odebrała nagrodę. Uczniowie Radosław Jankowski, Adam Przy-
byliński i Damian Sepioło zdobyli wyróżnienie w konkursie „Poliolefiny – różno-
rodne korzyści dla środowiska”, zorganizowanym z okazji XI Powiatowego Dnia 
Ziemi.

W maju drużyna w składzie Joanna Kaczorek, Kamil Lachowicz, Adam Pio-
trowski, Damian Gąsiorowski i Bartosz Bodal zajęła II miejsce w II Rejonowych Mi-
strzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Warto wspomnieć, 
że był to już drugi sukces tej drużyny, przygotowywanej do zawodów przez panią 
Dorotę Szałkiewicz – nauczyciela po i Barbarę Żuchewicz – szkolną pielęgniarkę. 
W czerwcu uczniowie naszej szkoły, zajęli II miejsce w XV edycji konkursu pod 
hasłem „Może pomóc mi kropelka Twojej krwi”. Młodzież w tym roku oddała po-
nad 92 litry krwi, ratując życie wielu potrzebującym. Warto podkreślić, że główna 
nagroda indywidualna – rower górski – trafił w ręce ucznia Marcina Modzelew-
skiego z klasy II i, zaś 12 osób zostało uhonorowanych nagrodami rzeczowymi. 
Ten rok szkolny zaowocował jeszcze jednym sukcesem: uczeń klasy II Kb Adam 
Stasiak zdobył II. miejsce w konkursie „O Unii Europejskiej wiem wszystko.”  
I w nagrodę wraz z opiekunem, panią Martą Gołębiewską pojechali na wycieczkę 
do Brukseli. 11 czerwca 2010 roku Paulina Dąbrowska i Krzysztof Gulcz jako naj-
lepsi absolwenci szkoły dokonali w Ratuszu wpisu do Księgi Chwały.

Historię szkoły napisaną na podstawie kronik kończymy w tym miejscu. Zda-
jemy sobie sprawę, że nie jest ona kompletna, że wiele wspomnień, wydarzeń, 
które nie zostały zapisane w kronikach pozostało już tylko w ludzkiej pamięci 
– i na nią właśnie liczymy. Jeśli ktoś z czytających zachował jakieś wspomnienie  
i uzna, że chciałby podzielić się nim z innymi – zapraszamy. Może uda się przygo-
tować wersję poprawioną wspomnień na 60 – lecie szkoły? 
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Programy unijne – nowa szansa dla Budowlanki.

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej na miarę XXI wieku powinien opusz-
czać ją wyposażony nie tylko w wiedzę zawartą w programach nauczania, ale 
także w dodatkowe wiadomości, umiejętności i kwalifikacje. Aby sprostać 
temu zadaniu należy znaleźć środki, które umożliwią realizację w/w założeń 
i uatrakcyjnią ofertę edukacyjną szkoły.  Dyrekcja Budowlanki znalazła na 
to sposób.  Jest nim udział w wielu programach unijnych, czego inicjatorem  
i głównym realizatorem jest dyrektor Bogusław Sukiennik. Możliwość wy-
korzystania funduszy unijnych wymaga jednak wiele trudu zarówno w fazie 
przygotowania projektu (który zostaje poddany weryfikacji i ocenie) jak i re-
alizacji, dokumentacji czy sprawozdawczości. Być może dlatego tak niewiele 
szkół korzysta z możliwości, jakie daje Unia Europejska i tym większy powód 
do dumy, że to właśnie Budowlanka przoduje w naszym mieście pod wzglę-
dem przygotowanych, zatwierdzonych i realizowanych projektów. Powodem 
do satysfakcji jest również fakt, iż wszystkie projekty przygotowane przez Dy-
rekcję szkoły osiągnęły czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach. Warto 
podkreślić, że Budowlanka to jedyna szkoła w obszarze działania Delegatury 
w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, która organizuje swoim uczniom 
(zarówno z klas technicznych jak i zawodowych) zagraniczne staże. 

Projekt „Nie jesteśmy gorsi!”  realizowany w ramach programu „Szkoła 
Równych Szans”.

To pierwszy projekt realizowany w szkole na przełomie lat 2007 i 2008. 
Skierowany był do młodzieży Zasadniczej Szkoły Zawodowej i  finansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Aby 
przystąpić do programu, którego głównym założeniem było poszerzenie moż-
liwości zawodowych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań, nauczyciele 
zaplanowali wiele przedsięwzięć, a dyrekcja zebrała je i przygotowała projekt. 
Długotrwała procedura weryfikacji projektu nie zraziła nikogo, a radość z po-
zytywnego rozpatrzenia wniosku była tym większa, że do realizacji zakwalifi-
kowano tylko te najlepsze. 

Zainteresowanie uczniów było ogromne – zwłaszcza, że wszystkie prze-
widziane dla nich „atrakcje” były nieodpłatne. Postawiono przede wszystkim 
na umocnienie pozycji zawodowej młodych ludzi. W bogatej ofercie zajęć 
znalazły się: kurs nauki jazdy czy kurs spawania elektrycznego, zakończony 
egzaminem i certyfikatem umożliwiającym podjęcie pracy, także za granicą. 
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Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia koła komputerowego, podczas któ-
rych młodzież doskonaliła umiejętności projektowania z pomocą programu 
Auto Cad czy kosztorysowania w programie Rodos. Interesujące, na czasie  
i nowoczesne – to właśnie takie podejście przyciąga młodych ludzi, bo otwiera 
przed nimi nowe możliwości. Utwierdza również w przekonaniu, że warto 
inwestować w poszerzanie wiedzy czy doskonalenie umiejętności. Zaintereso-
wanie uczniów tymi przedsięwzięciami wskazuje na fakt, że nauka przestaje 
być niemodna czy nużąca – wystarczy tylko atrakcyjna forma. 

Szkoła postarała się również o wyrównanie szans dla tych, którzy mają za-
ległości w nauce. Z myślą o nich zorganizowano zajęcia wyrównawcze z języka 
rosyjskiego i matematyki. Inną formą edukacji był cykl zajęć związany z pro-
mowaniem postaw proekologicznych. Sprzyjały temu nie tylko wycieczki do 
oczyszczalni ścieków czy na wysypisko śmieci, ale też wędrówki po Parkach 
Narodowych, bezpośrednie obcowanie z przyrodą, czy popularyzowanie po-
trzeby ochrony tych elementów, które najbardziej są zagrożone zniszczeniem. 
Na tym jednakże organizatorzy nie poprzestali. Zrealizowano także zajęcia, 
których celem było nakłonienie uczniów i ich środowiska do racjonalnego uży-
wania wody, energii, uświadomienie zasadności segregowania odpadów czy 
wykrywania dzikich wysypisk śmieci. 

Bardzo atrakcyjne okazały się również warsztaty fotograficzne. Już sam 
pomysł przeprowadzenia ich w Gdańsku zyskał aprobatę uczniów , ale kiedy 
okazało się, że zajęcia poprowadzą pracownicy Politechniki Gdańskiej chęt-
nych zgłosiło się więcej niż się spodziewano. Młodzież dowiedziała się nie tyl-
ko co i jak fotografować, ale też jakim sprzętem się posługiwać i jak sprawić, 
by zdjęcie okazało się interesujące. Poznała również tajniki procesu  wywoły-
wania zdjęć.  I od razu widać jak wiele entuzjazmu włożyli uczestnicy w reali-
zację swoich marzeń. Szkołę dosłownie zalała fala odbitek fotograficznych do-
kumentujących przebieg kolejnych przedsięwzięć. Widzą co, wiedzą jak, więc 
dokumentują życie szkoły, z czego cieszą się zarówno organizatorzy jak i sami 
szkolni fotograficy. Kto wie, może spośród nich wyrośnie prawdziwy artysta?

Zupełnie inny charakter miał cykl zajęć „Mazowsze nieznane”, ale i on zy-
skał aprobatę uczestników. Okazało się bowiem, że zgodnie z powiedzeniem 
„cudze chwalicie, swego nie znacie” większość uczniów nie zna ani zabytków, 
ani historii Mazowsza. Aby to zmienić, zorganizowano wiele wycieczek i zajęć. 
Młodzi ludzie nie tylko zwiedzali Oporów, zamek w Łęczycy czy Nieborów, 
ale również uczestniczyli w lekcjach muzealnych. Sami przyznawali, że wysłu-
chali wielu ciekawych i zabawnych historii z przeszłości regionu. A obcowanie 
z tchnącymi historią zabytkami też stanowiło atrakcję.

Okazją do wspomnienia i podsumowania wszystkich tych działań była 
uroczystość zakończenia projektu, na którą zaproszeni zostali wszyscy, którzy 
pracowali nad jego realizacją oraz zaproszeni goście.  Z satysfakcją dziękował 
realizatorom zajęć dyrektor szkoły, z uznaniem o działaniach wypowiadali się 
goście.
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Projekt „Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagranicz-
na drogą do międzynarodowej kariery” (dla uczniów Technikum) realizo-
wany w ramach programu  Leonardo da Vinci - Mobilność  „Uczenie się 
przez całe życie”.

Zachęcona sukcesem poprzedniego projektu dyrekcja podjęła starania włą-
czenia szkoły do programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, 
pisząc kolejny wniosek. Jego założeniem było podniesienie jakości kształce-
nia zawodowego poprzez organizację staży zawodowych w Niemczech dla 
uczniów oraz wyposażenie ich w dodatkowe umiejętności zwiększające moż-
liwości zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach branży budow-
lanej. W latach 2008 – 2010 w projekcie udział wzięło pięć 20-osobowych grup 
uczniów z klas trzecich technikum budowlanego. Młodzież uczestniczyła  
w trzytygodniowych  praktykach, które odbywały się w Internationaler Bund 
we Frankfurcie nad Odrą. Oprócz praktycznej nauki zawodu uczestnicy stażu 
mieli możliwość doskonalenia języka niemieckiego, którym musieli posługi-
wać się na co dzień. Dzięki wycieczkom do Poczdamu i Berlina poznali kulturę 
i historię naszych zachodnich sąsiadów. Czas wolny również był wzorowo za-
gospodarowany poprzez udział w zajęciach interkulturowych i sportowych. 

Uczestnicy projektu uzyskali certyfikat i dokument Europass – Mobility 
potwierdzające nabyte umiejętności.

Projekt „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową” (dla 
uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej) realizowany w ramach programu  
Leonardo da Vinci - Mobilność  „Uczenie się przez całe życie”.

To kolejny projekt przygotowany przez dyrekcję i realizowany w naszej 
szkole.  Założenia są analogiczne jak w poprzednim, różnica dotyczy jedynie 
odbiorców. W tym przypadku przygotowano go dla uczniów Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej, a realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2011. 
Zaplanowano udział w stażach 3 grup po 20 osób, które przez 2 tygodnie 
oprócz realizacji praktycznej nauki zawodu (poszerzonej o zdobywanie no-
wych umiejętności)  uczestniczą w wycieczkach, zajęciach kulturowych i spor-
towych. 

Projekt „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy” realizo-
wany w ramach Programu Operacyjnego  „Kapitał Ludzki”. 

Od września 2009 w Budowlance rozpoczęła się realizacja kolejnego pro-
jektu, największego z dotychczasowych. Współfinansowany jest przez Eu-
ropejski Fundusz Społeczny, tym razem w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki i realizowany będzie w latach 2009-2013. Koszty jego realizacji 
oszacowano na ponad 1mln 200 tys. zł (w tym wkład miasta Płocka to 12,75 %).  
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Warto dodać, że w rankingu projektów, które uzyskały akceptację, szkoła 
znalazła się na jednym z czołowych miejsc. Przewidziane w harmonogramie 
działania to oferta bardzo bogata i zróżnicowana, skierowana do wszystkich 
uczniów Zespołu (technikum, liceum profilowanego i zasadniczej szkoły za-
wodowej).

Umieszczając w projekcie konkretne działania szkoła kierowała się przede 
wszystkim potrzebami uczniów oraz wymaganiami rynku pracy. Uczniowie 
Budowlanki mogą zatem skorzystać z szeregu bezpłatnych kursów podno-
szących kwalifikacje zawodowe: prawa jazdy kat. B i C, operatora wózków 
widłowych, spawania oraz kursów informatycznych z wykorzystaniem naj-
nowszych programów w zakresie projektowania i kosztorysowania. Bez wąt-
pienia ich ukończenie zwiększy szansę na znalezienie zatrudnienia na trud-
nym dziś rynku pracy, dlatego cieszą się one szczególnym zainteresowaniem 
ze strony uczniów. Realizacja tego zadania ma również bardzo istotny aspekt 
wychowawczy. W procesie rekrutacji najważniejsze kryteria to frekwencja, 
ocena z zachowania i średnia ocen. Szkoła proponuje również uczniom szereg 
warsztatów przygotowujących do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy 
i podjęcia własnej działalności gospodarczej. Ich tematyka dotyczy między in-
nymi aktywnych sposobów poszukiwania pracy, procedur zakładania własnej 
firmy, zasad konstruowania biznes planu, zasad rachunkowości i rozliczania 
podatków, poszukiwania źródeł finansowania własnej działalności. Młodzież 
uczestniczy także w zajęciach specjalistycznych, w trakcie których poznaje no-
woczesne metody tworzenia stron www i możliwości wykorzystania arkusza 
kalkulacyjnego w działalności zawodowej. Odrębną grupę zadań stanowią  
w projekcie propozycje skierowane do młodzieży z trudnościami i zaległo-
ściami w nauce. Przewidziano dla niej szereg zajęć dydaktyczno – wyrów-
nawczych z matematyki, fizyki i chemii, a więc przedmiotów, które sprawiają 
uczniom spore kłopoty. Nie zapomniano też o zajęciach ukierunkowanych na 
rozwój kompetencji kluczowych. Dla uczniów szczególnie zainteresowanych 
(tu zapewne sporą grupę stanowić będą zdający egzaminy zewnętrzne w naj-
bliższych sesjach egzaminacyjnych i potencjalni przyszli studenci) przygoto-
wano zajęcia pozalekcyjne z języków obcych zawodowych (angielskiego i nie-
mieckiego) oraz matematyki, fizyki i chemii. Aby zapobiec przedwczesnemu 
wypadnięciu uczniów z systemu oświaty oraz ściśle i systematycznie współ-
pracować z rodzicami w ramach projektu organizowany jest cykl warsztatów 
psychologiczno - pedagogicznych przeznaczonych dla uczniów i rodziców, 
prowadzonych przez doświadczonych pedagogów i psychologów. W wymie-
nionych wyżej kursach, warsztatach i zajęciach każdego roku uczestniczyć 
będzie ok. 386 uczniów i 20 rodziców. Realizację projektu przewidziano na 
cztery lata. Tak bogata oferta przygotowana przez szkołę bez wątpienia daje 
jej uczniom możliwość stania się atrakcyjnymi na mazowieckim (i nie tylko) 
rynku pracy. 
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Ponieważ realizowane dotychczas projekty cieszą się dużym zainteresowa-
niem uczniów Dyrekcja postanowiła „pójść za ciosem” i złożyła dwa kolejne 
wnioski dotyczące projektów w ramach programów Leonardo da Vinci: Mo-
bilność – dla uczniów (praktyki zagraniczne dla uczniów technikum budow-
lanego oraz uczniów technikum ochrony środowiska – nowość!) i  Leonardo 
da Vinci – VETPRO – dla nauczycieli i instytucji związanych ze szkolnictwem 
zawodowym (wymiana doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania 
szkolnictwa zawodowego). 

Obydwa wnioski zostały zatwierdzone do realizacji (znów uzyskując wy-
soką pozycję w rankingach) a zaplanowane w nich działania rozpoczną się we 
wrześniu 2010 roku. 

Oprócz tych dużych przedsięwzięć, przygotowanych pod konkretne 
potrzeby  uczniów, szkoła  włącza się w realizację wielu innych projektów 
ogólnopolskich. W 2009 roku pod kierunkiem pani Teresy Kiełpińskiej zreali-
zowano cykl przedsięwzięć pod hasłem „Euro w kieszeni” w ramach ogólno-
polskiego projektu „Społeczeństwo obywatelskie rozpoczyna się w szkole”.  
W tym też roku szkoła uczestniczyła w projekcie „Społeczeństwo obywatel-
skie w obiektywie”, którego inicjatorami było Stowarzyszenie Przyjazna Szko-
ła przy wsparciu udzielonym ze środków Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszy dla Organizacji 
Pozarządowych (pod opieką pana Andrzeja Kalwasińskiego uczniowie przy-
gotowali reportaż i przeprowadzili kampanię społeczną dotyczącą problemów 
społeczności lokalnej).

Przygotowanie i realizacja wielu projektów unijnych, dostosowanych do 
potrzeb młodzieży - to wyróżnia Budowlankę spośród szkół ponadgimnazjal-
nych regionu. Właśnie takie działania sprawiają, że szkoła cieszy się zaufa-
niem rodziców i niesłabnącą popularnością wśród uczniów.
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Przypisy

1  Fachowcy dla „Petrobudowy”. „Trybuna Mazowiecka” 28 grudnia 1960.
2  WIX: Nowa szkoła Petrobudowy kształci potrzebnych fachowców. „Trybu-
na Mazowiecka” 16 września 1961.
3  (Wix): Pomyślny rok pracy: w Zasadniczej Szkole Rzemiosł Budowlanych. [brak  
adresu].
4  (ew): Uczniowie budują domy i zdobywają praktykę: płocki eksperyment. 
[brak adresu].
5  (ew): W internacie Petrobudowy nie wstydzą się gości. [brak adresu].
6  (ew): Proporczyk dla najmłodszych. [brak adresu].
7  (JAP): W szkole – gigancie 876 uczniów przystępuje do nauki. [brak adre-
su].
8  (AD): Z ławy szkolnej na budowę. [bez adresu].
9  (kp): Najmłodsi budowlani w hołdzie ojczyźnie. [bez adresu].
10  W. Sankowski: Kombinezon kontra zarękawki. [bez adresu].
11  (jbn): Tadeusz Kołodziejak – wiceprezydentem Płocka. „Tygodnik Płocki” 18 
marca 1979.
12  Tomasz J. Gałązka: Budowlanka. „Tygodnik Płocki” 12 kwietnia 1987.
13   Więcej na ten temat we wspomnieniach pana Zbigniewa Siemienika w dal-
szej części publikacji.
14  Ośrodek ZMS w Grabinie przybiera nową szatę. „Trybuna Mazowiecka” 2 
czerwca 1971.
15  Dariusz Pawlikowski: Młodzież dla środowiska. [brak adresu].
16  MARS: Noce na wyspie. [brak adresu].
17  MARS: Grali trzema piłkami. „Gazeta Wyborcza. Gazeta na Mazowszu” 22 
marca 1997.
18  Stanisław Orzoł, Jan Dobrowolski: Przyjazny ekologii i młodzieży. „Tygo-
dnik Płocki” 17 marca 1998.
19  IM: Vivaldi i spółka. „Gazeta Wyborcza. Gazeta na Mazowszu” 17 – 18 kwiet-
nia 1999.
20  Iwona Markiewicz: Do wyboru do koloru. „Gazeta Wyborcza. Gazeta na Ma-
zowszu” [brak numeru].
21  IM: Mariusz Pogonowski. „Gazeta Wyborcza. Gazeta na Mazowszu” [brak nu-
meru].
22 Elżbieta Ciesielska-Zając: Nici Iukundy. Opowieści o duchach Małachowianki.  
Płock, 2005.
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Zakończenie

W dniu 31 maja 2010 Zespół Szkół Budowlanych nr 1 tworzą następujące 
osoby:

dyrekcja:
Bogusław Sukiennik
Grażyna Kansy - dyrektor do spraw pedagogicznych
Liliana Płaczkowska - dyrektor do spraw kształcenia zawodowego
Danuta Jasińska – kierownik szkolenia praktycznego

nauczyciele i pracownicy pedagogiczni:
Antoszkiewicz Paweł
Baliński Grzegorz
Betke Anna
Białęcki Krzysztof
Brzeska - Walczak Elżbieta
Chacińska - Sporczyk Ewa
Chojnacka Beata
Chyszpańska Anna
Człapska Lidia
Domagała - Lisocka Elżbieta
Dziurlikowska Katarzyna
Filińska Grażyna
Gołębiewska Marta
Grochowska Ewa
Grodzicka Halina
Horaczyńska - Nowak  Aneta
Jabłońska Katarzyna
Jaroszewska Agnieszka
Jędrzejewska Małgorzata
Jędrzejewska Sonia
Kalwasiński Andrzej
Karpińska  Barbara
Kiełpińska Teresa
Kobyliński Marcin
Kowalski Marek
Kozanecka Maria
Kozicka Aleksandra
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Krużmanowski Grzegorz
Krzemiński Dariusz
Krzywkowska Anna
Kuchta  Iwona
Kunysz Elżbieta
Lemanowicz Bogdan
Machowska Marta
Majchrowski Tomasz
Malesa Agnieszka
Nalikowski Stanisław
Niedzielska Mirosława
Orłowski Sebastian
Pankiewicz–Majchrowska Dorota
Przedpełska–Konopka Aleksandra
Ruskowalska Milena
Serejko Grzegorz
Siemieniako Krzysztof
Siemienik Krzysztof
Sitarczyk Donata
Sobieraj Arkadiusz
Staniszewska Katarzyna
Strycharczyk Anna
Strzegowska Małgorzata
Strzelecka Magdalena
Swat Stefan
Szałkiewicz Dorota
Sztreker Joanna
Szymańska Anna
Ślesicki Grzegorz
Ulatowski Paweł
Welenc-Antczak Joanna
Wierzbicki Robert
Wiśniewska Ewa
Witkowski Jan
Włodarska Alina
Wochowska Katarzyna
Wróblewska Maria
Wrzal Katarzyna
Wysocki Paweł
Wyżykowska Ludmiła
Żołnowski Mirosław
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pracownicy administracji i obsługi:
Kwiatkowska Krystyna - kierownik administracyjny
Kowalska Małgorzata  
Matuszewska Karolina
Rutkowska Bogumiła
Kordialik Ewa
Sztandur Barbara            
Bieniek Kamila
Budnicka Teresa
Budnicki Roman
Bogucka Krystyna
Centkowska Elżbieta
Daniszewska Maria
Dybaś Krystyna
Dzięgielewski Eugeniusz
Grabarczyk Renata
Gajewski Dariusz
Giziński Jan
Krakowiak Marek
Malcharek Wiesława
Majchrzak Elżbieta
Olewnik Henryka
Rutkowski Grzegorz
Cybulska Ewa
Warczakowska Mariola

Obecnie Budowlanka proponuje swoim uczniom możliwość kształcenia w 
wielu poszukiwanych na rynku pracy zawodach, jest jedyną w regionie pla-
cówką kształcącą techników geodetów. Uczniowie mogą zdobywać wiedzę na 
różnym poziomie od zasadniczej szkoły zawodowej poprzez technikum aż do 
szkoły policealnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży otwarto szko-
łę zaoczną, w której w soboty i niedziele może ona uzupełnić swoją wiedzę.

Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli zawodu umożliwia zdoby-
wanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w późniejszej pracy. Oprócz zagad-
nień objętych programem nauczyciele organizują szereg szkoleń, które umoż-
liwiają uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Dzięki nim absolwenci 
opuszczają mury Budowlanki wyposażeni w znajomość najnowocześniejszych 
technologii w zakresie nauczanych przedmiotów. W rozwijaniu zaintereso-
wań zawodowych pomaga także organizacja wielu cyklicznych wycieczek te-
matycznych: na targi, budowy, do zakładów pracy a także liczne konkursy, do 
których zapraszana jest młodzież z innych szkół.

O rozwój młodzieży w równym stopniu dbają nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących. Oni także zachęcają do udziału w konkursach, organizują 
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wycieczki i imprezy okolicznościowe. Starają się obudzić w uczniach zaintere-
sowanie światem i zmotywować do rozwoju własnej osobowości.

Nauczyciele dążą do tego, aby każda lekcja była interesująca. Bogate wypo-
sażenie pracowni, zajęcia prowadzone z pomocą najnowocześniejszego sprzę-
tu, wykorzystanie technologii informacyjnej i tablic interaktywnych znacznie 
podnosi ich atrakcyjność. 

Szkoła może poszczycić się tym, iż jako jedna z nielicznych w mieście jest 
Ośrodkiem Egzaminacyjnym, tzn. posiada warsztaty ze stanowiskami egza-
minacyjnymi, w których na co dzień młodzież uczy się zawodu. Jest to duże 
ułatwienie dla uczniów, którzy później w tym samym miejscu zdają egzamin 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W najbliższym czasie rusza budowa 
nowego kompleksu warsztatów na miarę XXI wieku. 

Placówka posiada certyfikaty „Szkoły Przedsiębiorczości” i „Szkoły bez 
Przemocy”. Jest w trakcie starań o uzyskanie certyfikatu „Szkoły Promującej 
Zdrowie”. Udział uczniów w licznych kołach zainteresowań, zajęciach sporto-
wych, konkursach, wycieczkach i wyjazdach zagranicznych sprawia, że absol-
wenci Budowlanki to wszechstronnie wykształceni, dobrze wykwalifikowani 
fachowcy, którzy z powodzeniem radzą sobie na coraz bardziej wymagającym 
rynku pracy. 

Tak oto przedstawia się 50-letnia historii szkoły, a właściwie kilku szkół, 
które obecnie tworzą Zespół Szkół Budowlanych nr 1. Należy pamiętać, że 
tę historię tworzyli przede wszystkim ludzie: setki pracowników, tysiące 
uczniów. Każdy z nich miał swój udział w jej rozwoju, zostawił tam cząstkę 
siebie. Tym ludziom należy złożyć podziękowanie.



Retrospekcja…
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Oto wspomnienia ludzi związanych ze szkołą. Większość z nich spisano 
specjalnie na okoliczność jubileuszu 50-lecia. Pozwoliły one autorom cofnąć 
się w myślach do czasów, kiedy pracowali lub byli uczniami szkoły. Wszak 
każdy z nich wniósł do niej coś niepowtarzalnego, zostawił cząstkę siebie.  
W pierwszej części rozdziału zostały zamieszczone refleksje byłych dyrekto-
rów Budowlanki lub wspomnienia o nich. Wielu z nich odeszło już na zawsze, 
jednak żyją jeszcze ludzie, którzy znali ich i cenili. 

Drugą grupę tekstów stanowią wspomnienia nauczycieli, pracowników  
i uczniów. Mamy nadzieję, że wszyscy autorzy z przyjemnością wracali w my-
ślach do przeszłości.

Dyrektorzy Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 (Mościckiego) w Płocku  
w latach 1960 - 2010

Henryk Nowak 1960 - 1963,
Eugeniusz Mławiński 10 maja 1963 - listopad 1963, 
Konstanty Krawczyk 2 grudnia 1963 - 1965,
Zdzisław Turkowski 1 września 1965 – 1969, 1 marca 1979 - 1 lutego 1987
Tadeusz Kołodziejak  1 września 1969 - 1979,
Jan Wojtalewicz (p.o.)  1 lutego 1987 - 31 sierpnia 1987,
Walenty Cywiński  16 listopada 1987 - 31 sierpnia 2005
Barbara Karpińska (p.o.) 1 września 2005 – 1 marca 2006
Bogusław Sukiennik od 1 marca 2006

Dyrektorzy Zespołu Szkół Budowlanych nr 2 (Biała) w Płocku  
w latach 1968 – 2002

Franciszek Jaszczak 1 września 1968 – 1991
Zbigniew Wiśniewski 1991 – 2002

Wspomnienie pana Ryszarda Millera – byłego wychowawcy internatu  
o Konstantym Krawczyku zwanym „Kostkiem” – dyrektorze w latach 1963 – 
1965 i Zdzisławie Turkowskim dyrektorze w latach 1965 – 1969 i 1979 - 1987.

Nie spotkaliśmy się z dyrektorem Krawczykiem, kiedy ten był dyrekto-
rem Budowlanki. Nasze drogi zeszły się kilka lat później, w innej placówce,  
w Z.S.B. „Izokor – Instal”. Pan Krawczyk był tam dyrektorem, ja zaś kierow-
nikiem internatu. 

W „Budowlance” żywa była pamięć o dyrektorze Krawczyku. Załoga, 
którą organizował, a potem kierował jej pracą, z wielkim szacunkiem wspo-
minała i opowiadała o jego wielkiej determinacji i osobistym zaangażowaniu  
w działalność szkoły i internatu. Dzięki niemu ożywiła się wyraźnie działal-
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ność dydaktyczna i wychowawcza szkoły. Dyrektor Krawczyk był człowie-
kiem energicznym i wymagającym. Najwięcej wymagał od samego siebie. 
Umiał docenić wysiłek wszystkich, nie szczędził im słów uznania i pochwał. 
Często przy różnych okazjach nagradzał i wyróżniał. Dla niego nie było rze-
czy niemożliwych. Współpracownikom często powtarzał: -„Stary, dziś albo 
nigdy”. Tę życiową maksymę sam stosowałem i stosuję. O wszystkim tym 
wspominali nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. 

Był wielkim przyjacielem młodzieży. Dbał o nią jak ojciec, pomagał w po-
trzebie, radził w kłopotach, szanował ją. Był wspaniałym człowiekiem. Za-
chowałem o nim pamięć serdeczną i miłą. Współpracę z nim poczytuję za za-
szczyt. 

Zdzisław Turkowski – dyrektor w latach 1965 – 1969 i 1979 - 1987.
Szczególnie ciepło i milo wspominam czas, kiedy było mi dane mieć takie-

go szefa. Dyrektor Turkowski był człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej, 
wyjątkowym i ujmującym sposobie bycia, prowadzenia dyskusji, rozmowy. 
Był zawsze elegancko ubrany, gustownie, na wzór angielskiego gentelmana. 
Nieodłączny parasol i kapelusz czyniły z niego bardzo wytwornego pana. Ja 
osobiście mogę jeszcze dodać jedno ciekawe spostrzeżenie. Byłem słuchaczem 
technikum Budowlanego Zaocznego. Dyrektor Turkowski wykładał tam dwa 
przedmioty: statyka budowli i podstawy architektury. Czynił to z wielką zna-
jomością przekazywanej wiedzy. Znal na pamięć tablice logarytmiczne, para-
metry statycznych wytrzymałości materiałów budowlanych i konstrukcji sta-
lowych. Wykłady ilustrowane były zadaniami, które sam układał w zależności 
od potrzeb. 

Mówił piękną polszczyzną, z wielką atencją odnosił się do pracowników, 
kolegów nauczycieli, młodzieży. Krytyczne uwagi przekazywał w zaciszu ga-
binetu w taki sposób, że czuło się życzliwość i troskę przełożonego. 

Był koneserem muzycznym. Znał się na muzyce, umiał i bardzo lubił o niej 
dyskutować. Z wielką sympatią wyrażał się o pracy zespołu chóralnego i mu-
zycznego. W miarę możliwości pomagał im. Z jego inicjatywy zespól chóralny 
otrzymał 4-częściowe podium, muzycy pulpity, aparaturę nagłaśniającą, mi-
krofon. Często przychodził na próby, rozmawiał z chłopcami, chwalił, a zda-
rzało się, że i sam próbował śpiewać – i robił to dobrze. Pewnego razu zadziwił 
wszystkich, gdy przybył na próbę zespołu muzycznego z banjo (instrument 
muzyczny, podobny do mandoliny, gdzie pudlo rezonansowe zastępuje pła-
ski bębenek), które było bardzo głośne. Spróbowaliśmy. Fajne to było granie. 
Chłopcy byli w siódmym niebie. Często śpiewaliśmy wspólnie, np. „Andru-
sowskie tango”, „Ramona” i inne modne wtedy piosenki. Był to dla muzyków 
wielki zaszczyt, że mogli pograć z dyrektorem. Interesował się chórem i zespo-
łem nawet wtedy, gdy odszedł, jak to się mówiło „na Białą”, aby organizować 
drugą szkołę zawodową i Ochotniczy Hufiec Pracy. 
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Zachowałem w pamięci dyrektora Turkowskiego jako miłego i życzliwego 
wszystkim człowieka, którego kultura osobista była dla tych, którzy go znali 
źródłem niezapomnianych doznań. 

Wywiad z panem Franciszkiem Jaszczakiem – długoletnim dyrektorem 
szkoły w Białej, przeprowadzony przed jubileuszem XXX-lecia szkoły, za-
mieszczony w „Gazecie Szkolnej” z 24 października 1998.

Gazeta Szkolna: Panie Dyrektorze to już odległe czasy, ale chcielibyśmy, 
aby cofnął się pan myślami do momentu powstania szkoły. Jak to się właściwie 
zaczęło?

Franciszek Jaszczak: Prozaicznie, naprawdę śmiesznie i prozaicznie. Jest 
rok 1968, wakacje. Właśnie odbieram wypłatę w szkole na dawnej Rewolucji 
Kubańskie (technikum Budowlane), gdzie przez 6 lat byłem wicedyrektorem 
ds. pedagogicznych. Sekretarka zawiadamia mnie, że w Urzędzie Miejskim 
czeka na mnie Kurator i Wice - przewodniczący Dorobek. Pan Kurator oznajmił 
mi, że od 1 września 1968 mam zorganizować nową, czysto oświatową szkołę. 
Była to bardzo nęcąca propozycja stworzenia czegoś od podstaw. Ale był tylko 
miesiąc. Udałem się najpierw do redakcji „Petro Echo”, podałem ogłoszenie, 
że jest organizowana taka szkoła i od razu był cały komplet uczniów. Decyzję 
o utworzeniu szkoły podjęła Rada Państwowa zastanawiając się dlaczego w 
mieście tak szybko rozwijającym się, jakim jest Płock, posiadającym 24 zakła-
dy, kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, nie przygotowuje się kadry do owych 
przedsiębiorstw. I tak to się zaczęło.

Pierwszymi osobami, które współpracowały ze szkołą byli państwo Wi-
śniewscy (woźny z żoną), żona szefa sztabu z jednostki wojskowej i ja. Zamó-
wiliśmy w Warszawie ławki i całe umeblowanie do 8 klas, wozacy z Radziwia 
przywieźli je nam z wagonów, my pownosiliśmy je do klas i tak rozpoczął się 
rok szkolny 1968.

GS: Gdzie na początku mieściła się szkoła?
FJ: Na Radziwiu, a dlaczego tam? Stał tam wolny budynek po byłej szkole 

podstawowej. Był on pewną bazą założycielską szkół - „Chemik” miał tam 
początki, „Samochodówka” i my, jako trzecia szkoła.

GS: W którym roku nastąpiło przeniesienie szkoły na miejsce obecne i czym 
to było spowodowane?

FJ: Przeniesienie szkoły nastąpiło w 1979 roku, a spowodowane było tym, 
że  chcieliśmy poprawić sobie warunki lokalowe. Przejęliśmy budynki po by-
łym internacie dla robotników budujących  Petrochemię. Mieściła się  tu sto-
łówka, pokoje, a w miejscu gdzie obecnie znajduje się sala gimnastyczna było 
pierwsze w Płocku i w Polsce kino panoramiczne. Kiedy ukończono budowę 
Petrochemii, my przejęliśmy przebudowane już budynki dla szkoły. Były tu 
dużo lepsze warunki niż w Radziwiu.
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GS: Panie dyrektorze jakie typy klas i jakie specjalności były na początku 
działalności szkoły? 

FJ: Pierwsze kierunki to budownictwo ogólne i dokumentacja budowlana 
w technikum, zaś w zawodówce: malarz, murarz i hydraulik. Dokumentacja 
budowlana z założenia przeznaczona była dla dziewcząt, gdyż to one mały 
zasilić biura, mężczyźni to przyszli majstrowie na budowie.

GS: Jak duża była nasza szkoła na początku i jak by pan mógł tak w przy-
bliżeniu powiedzieć, ilu liczyła uczniów i nauczycieli?

FJ: Do klasy techniku – dokumentacja budowlana przyjęto 45 dziewcząt. 
Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności malarz budowlany dokona-
no naboru do dwóch klas: Ia liczyła 32 osoby, a Ib 30 osób. Do pracy zatrud-
niono 12 nauczycieli.

GS: Panie dyrektorze czy dziś pracują jeszcze  w naszej szkole ci nauczycie-
le, którzy zaczęli w niej pracę 1.09.1968r?

FJ: Obecnie pracuje jeszcze  pani Ewa Sawicka, która jest najstarszym pra-
cownikiem etatowym, a także  pan Ryszard Pijanowski i pan Jan Eugeniusz 
Śniecikowski. Wielu z dawnej kadry, niestety już nie żyje.

GS: Panie dyrektorze jak długo stał pan na czele szkoły?
FJ: Od 1968 do 1991, czyli 23 lata. Pracowałem w swoim zawodzie 37 lat. 

Nigdy nie nudziłem się w klasie, nigdy też nie wychodziłem z lekcji zmęczo-
ny.

GS: Co może pan zaliczyć do swoich sukcesów, a co jeśli były, do pora-
żek?

FJ: Moim największym sukcesem jest to, iż miałem szczęście do ludzi. Mia-
nowicie starałem się zasilić kadrę. To znaczy: moi nauczyciele odchodzili do 
Politechniki jako wykładowcy, sekretarki kończyły studia prawnicze, księgo-
we wynosiły się  do kuratorium. Działo się tak dlatego, ze zawsze namawiałem 
ludzi do nauki, popychałem ich w tym kierunku. Przede wszystkim starałem 
się wytworzyć pewien system. Tylko że ten proces musiał trwać. Stworzyliśmy 
pewną więź między uczniem a nauczycielem. Nie pozwoliliśmy, jako pierwsi 
z płockich szkół, by dziewczęta w ciąży nie zdawały matury i nie ukończyły 
szkoły. Nie doprowadzaliśmy do tego, by musiały zmieniać szkołę. Zdarzało 
się również tak, że Komisja Egzaminacyjna jechała do szpitala do ciężko cho-
rego. To są te gesty jednoczące ucznia z nauczycielem, ze szkołą. Staraliśmy 
się, by szkoła była dla ucznia, nie odwrotnie. Trzeba było jednak pamiętać, że 
szkoła nie jest miejscem sielanki. Można osiągnąć wszystko, ale należy na to 
zapracować.

GS: Z jakim najtrudniejszym problemem borykał się pan w czasie pełnienia 
funkcji dyrektora?

FJ: Przede wszystkim z finansami. Jak wam wiadomo …Oświata nigdy nie 
była za bogata.  Pierwsze trudności to centralne ogrzewanie na Radziwiu. Ma-
teriały do niego zbierało się różnych miejsc, od różnych znajomych. Centralne 
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ogrzewanie było dopiero na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. Do 
tego czasu uczyliśmy się w paltach.

GS: Panie dyrektorze czy zapamiętał pan szczególnie jakiegoś ucznia, który 
się wyróżniał na tle szkoły?

FJ: Było wielu takich uczniów. W tym miejscu nie mogę wymienić kon-
kretnej osoby, zbyt dużo uczniów przyczyniło się do tego, by ich pamiętać. 
Bardzo często nagradzane były prace dyplomowe z naszej szkoły, mieliśmy 
także najlepsze siatkarki w całym województwie. Można powiedzieć, że była 
to silna grupa.

GS: Jeżeli mógłby pan pokusić się o porównanie młodzieży tej z początków 
istnienia szkoły z obecną. Jak by ono wyglądało? 

FJ: Jest taka sama, nie ma zasadniczych różnic. Obecnie panuje taka tenden-
cja przejściowa, że szkoły prywatne obniżają poziom nauki swych uczniów, 
przyciągając ich tym do siebie. Ale to minie. Ja uważam, że znam młodzież i ni-
czym się obecna nie różni od tej, która 30 lat temu zaczynała naukę w szkole.

GS: Bardzo dziękujemy za ciekawą rozmowę, która przybliży nieco historię 
naszej szkoły.

Rozmawiali Eliza Bralska i Mariusz Milarski [redaktorzy gazetki, ucznio-
wie Zespołu Szkół Ochrony Środowiska].

Wspomnienie pani Danuty Jasińskiej – wieloletniej współpracownicy dy-
rektora, obecnie kierownika szkolenia praktycznego w ZSB nr 1, napisane po 
śmierci dyrektora.

 „Zachęcać, kiedy nie należy zmuszać, prowadzić, kiedy nie należy roz-
kazywać, jest to najwyższa zręczność” – takimi słowami Monteskiusza cha-
rakteryzuję kierowanie zespołem pedagogicznym i zarządzenie szkołą przez 
swojego pierwszego Dyrektora Franciszka Jaszczaka. Wdzięczna jestem loso-
wi, że na swojej drodze pedagogicznej spotkałam osobę, która była dla mnie 
wzorem nauczyciela. Pracowaliśmy razem przez trzynaście lat, a Pan Dyrektor 
był obecny w moim życiu zawodowym przez ponad trzydzieści lat. Przez na-
stępne lata, gdy był już na emeryturze, ważnym wydarzeniem były imieniny  
i urodziny Franciszka, gdyż jak mówił Frankiem był od dnia urodzenia. Już nie 
złożę życzeń, nie otrzymam wsparcia, będzie mi Ciebie brakować. W pamięci 
mojej, ale także wielu ludzi, którzy mieli okazję z Tobą pracować, pozostaniesz 
na zawsze. Pamiętać będziemy Cię za ogromną życzliwość i zaufanie, opty-
mizm i pogodę ducha, wielką wiarę w ludzi i bezinteresowność. 

Pamiętają swojego Dyrektora Jaszczaka uczniowie, którzy ukończyli  „Bu-
dowlankę” w Radziwiu i na Białej kilkadziesiąt lat temu, spotykam ich na bu-
dowach, w urzędach, praktycznie wszędzie.  Są dumni, że  chodzili do szkoły 
Jaszczaka. Co trzeba wybudować i zrobić, aby pozostawić taką pamięć? Trzeba 
być przyjacielem uczniów, mieć czas dla nich oraz ich rodziców. Powtarzał na-
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uczycielom: „Aby być dobrym nauczycielem, trzeba przede wszystkim lubić 
swoją pracę, inaczej należy zmienić zawód”. Przypominał, że to nauczyciele  
są dla uczniów. Dzięki takiemu podejściu potrafił zbudować świetną atmosfe-
rę w gronie pedagogicznym.

Kiedyś moje dziecko spytało mnie, jak odnajdziemy się w niebie, skoro jest 
ono takie duże? 

Mocno wierzę, że jakoś się tam odnajdziemy, mój Dyrektorze.

Wspomnienia i refleksje Tadeusza Kołodziejaka – byłego dyrektora ZSB  
w Płocku o pracy w tym Zespole.

Uwagi autora wspomnień o drodze zawodowej.
Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych objąłem we wrześniu 

1969. Nie było to moje pierwsze stanowisko kierownicze w długoletniej pracy 
zawodowej. Często nawet wypowiadam zdanie tej treści: „Los obarczał mnie 
zawsze kierowniczym stanowiskiem”. Tak było istotnie. I o tym kilka zdań 
przed omówieniem kierowania Zespołem Szkół Budowlanych. Bezpośrednio 
po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych powierzono mi zorganizowanie w 
Płocku pierwszej placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Dom Har-
cerza, przemianowanego później na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, a obec-
nie Młodzieżowy Dom Kultury. Tu zdobywałem pierwsze szlify w kierowaniu 
młodzieżą zgrupowaną w zespołach, kołach, pracowniach, a także w kierowa-
niu pracą wychowawców i instruktorów młodzieży. Tu też kształtowało się 
oblicze Zespołu Pieśni i Tańca noszącego obecnie nazwę „Dzieci Płocka”. Były 
to pierwsze lata mojej pracy  na stanowisku kierowniczym trwające od 1950 do 
1961 roku (ponad 10 lat). W 1961 roku Wydział Oświaty powierzył mi kierowa-
nie Szkołą Podstawową nr 6 w Płocku. Przyszło mi zarządzać ustabilizowaną  
i doświadczoną Radą Pedagogiczną i szkołą liczącą ponad 1000 dzieci. Wzbo-
gaciłem znacznie swoje doświadczenie. Władze oświatowe zdecydowały, by w 
1964 roku powierzyć mi obowiązek zorganizowania i kierowania nową Szkoła 
Podstawową nr 12 w Płocku, noszącą obecnie imię Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej. W 1968 roku zaś oderwano mnie od pracy w placówkach oświatowych  
powierzając obowiązki Dyrektora Naczelnego Płockiej Drukarni Akcydenso-
wej. Tym zakładem produkcyjnym  liczącym 150-160 pracowników kierowa-
łem ok. 2 lat. Po tym okresie nastąpił mój powrót   do oświaty, tym razem na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Płocku. Był to rok 1969. 
Przyszło mi kierować tą szkołą przez niemal 10 lat tj. do roku 1979. 

Nowe wyzwanie, nowe środowisko, nowe zadanie.
Przyjąłem to stanowisko w przekonaniu, że będzie to zadanie, któremu 

będę musiał poświęcić dużo wysiłku, czasu, osobistego zaangażowania. Nie 
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ukrywam, że wiele osób odradzało mi podejmowania go tłumacząc, że jest to 
wyjątkowo trudne środowisko. Nie przyjąłem tych rad: później okazało się, że 
zgłoszone uwagi okazały się bezpodstawne.

Pracę rozpocząłem od szczegółowego poznania specyfiki szkoły. Dane 
były oczywiste. Była to szkoła przeznaczona wyłącznie dla chłopców, należąca 
do typu szkół przyzakładowych. Jej baza dydaktyczna została wzniesiona na 
koszt Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa” i koszt 
jej funkcjonowania ponosiła właśnie ta firma. Bezpośrednią zwierzchność nad 
szkołą sprawowała dyrekcja przedsiębiorstwa, a pośrednio Zjednoczenie Bu-
downictwa i Ministerstwo Budownictwa. Wynikało z tego, że cała działalność 
szkoły obarczała finansowo „Petrobudowę” łącznie  z kosztami zatrudniania 
pracowników administracyjnych, internatu, obsługi itp. Nieco inaczej wyglą-
dała sprawa zatrudniania nauczycieli. Ta kadra opłacana była przez Kurato-
rium Oświaty i Wychowania.

Kolejne moje zadanie polegało na sprecyzowaniu podstawowych celów  
i zadań szkoły. Wynikały one z zadań macierzystego przedsiębiorstwa tj. „Pe-
trobudowy”. To przedsiębiorstwo w tym czasie realizowało głównie zadania 
budowy obiektów Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicz-
nych, a także wielu zadań budowlanych na rzecz miasta Płocka (budownictwo 
mieszkaniowe, obiekty oświaty, służby zdrowia itp.). „Petrobudowa” do re-
alizacji swych zadań potrzebowała wielu przedsiębiorstw. Działała więc jako 
główny wykonawca, a prace specjalistyczne wykonywały inne przedsiębior-
stwa zwane wówczas podwykonawcami. Były to m.in. „Mostostal”, Przedsię-
biorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal”, „Elektromontaż”, Przedsiębior-
stwo Transportowo Sprzętowe Budownictwa „Transbud” i inne. Zarówno 
„Petrobudowa” jak i przedsiębiorstwa podwykonawcze  borykały się z trud-
nościami kadrowymi szczególnie w zakresie wykwalifikowanych robotników. 
Nie można było liczyć na masową imigrację robotników z różnych stron kraju. 
Zorganizowanie Szkoły Budowlanej miało złagodzić  te trudności kadrowe. 

Tak więc przed szkołą stał jasny i wyraźny cel: Jak najpełniej zaspokajać  
potrzeby przedsiębiorstw budowlanych  w wykwalifikowanych robotników. 
Stało się to podstawą  ustaleń profilu kształcenia w Zasadniczej Szkole Budow-
lanej: 

- dla „Petrobudowy” w zawodzie: murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, ma-
larz budowlany, cieśla i im podobne, 

- dla „Mostostalu”: monter konstrukcji stalowych i urządzeń przemysło-
wych, 

- dla „Instalu”: monter rurociągów przemysłowych, monter wewnętrznych 
instalacji budowlanych,  

- dla „Transbudu”: mechanik kierowca pojazdów samochodowych.
Każde z tych przedsiębiorstw partycypowało w kosztach działalności szko-

ły proporcjonalnie do liczby uczniów. Nad prawidłowym ponoszeniem kosz-
tów czuwała księgowość szkoły w osobach: Bożena Bulas i Barbara Klecor. 
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Po zdefiniowaniu zadań szkoły należało usprawnić organizację w zakre-
sie kształcenia ogólnego i zawodowego tzn. wzmocnić kierownictwo szkoły. 
Powołałem zastępców do nadzorowania poszczególnych oddziałów dzia-
łalności: magistra Jana Wojtalewicza do nadzoru nad kształceniem ogólnym 
młodzieży, magistra inżyniera Piotra Nowsza – do nadzoru nad kształceniem 
zawodowym młodzieży oraz pana Zbigniewa Siemienika – nadzorującego   
i organizującego  praktyki zawodowe młodzieży w zakładach pracy. 

Kolejne zadanie to zagwarantowanie naboru  młodzieży  na poszczególne 
kierunki. Plany przedsiębiorstw i Zjednoczenia zdecydowały, że każdego roku 
Zasadnicza Szkoła Budowlana powinna rekrutować minimum 10 oddziałów. 
Zadanie to każdego roku było przekroczone. Dokonywano naboru średnio do 
13 oddziałów. 

Czego wynikiem były takie efekty? Wpłynęło na to wiele czynników. 
Jednym z nich był dobrze zorganizowany internat ze stołówką dla uczniów. 
Do szkół podstawowych w promieniu 70-80 km docierały informacje pisem-
ne ze szkoły o możliwości zakwaterowania w nim. Za zgodą Zjednoczenia 
i przedsiębiorstw zagwarantowano każdemu uczniowi  w każdym roku na-
uki  bezpłatny garnitur wyjściowy szyty na jego miarę. Zadania uszycia ich, 
ze względu na liczbę, nie podjął się żaden zakład krawiecki w Płocku, zrobi-
ła to duża spółdzielnia krawiecka z Siedlec. W określonym dniu przybywała 
grupa krawców, pobierała miary każdemu uczniowi i po wykonaniu zadania 
dostarczano gotowe garnitury do szkoły. Była to więc pomoc materialna dla 
uczniów. Ponadto każdy uczeń przyjęty do szkoły stawał się młodocianym 
pracownikiem i otrzymywał wynagrodzenie wg stawek uczniowskich. Każdy 
też miał zagwarantowaną praktykę zawodową w zakładzie, którego zawód 
wybrał. Zakłady te oddelegowały wysoko kwalifikowanych pracowników 
jako instruktorów nauki zawodu. Każdy uczeń przez 3 dni w tygodniu od-
bywał praktyki zawodowe, a następne 3 dni przebywał w szkole na lekcjach  
z zakresu przedmiotów ogólnych i zajęciach teoretycznych z przedmiotów za-
wodowych. Po ukończeniu szkoły absolwent mógł podpisać umowę o pracę 
jako pracownik (choć nie musiał). Nie bez znaczenia dla chłopców była opinia 
o sukcesach sportowych szkoły. Dwaj nauczyciele wychowania fizycznego  
(p. Edward Koziński i p. Stanisław Rusinek) tak organizowali zajęcia pozalek-
cyjne, by przyciągnąć młodzież. Szczególne efekty młodzi sportowcy szkoły 
uzyskiwali w zakresie piłki ręcznej. Do wygranych zawodów przygotowywał 
ich p. E. Koziński, późniejszy trener piłki ręcznej w Klubie Sportowym MZRiP. 
Wysokie lokaty młodzieży w skali kraju dawały dobrą opinię  i zachęcały mło-
dych chłopców do przyjścia do szkoły. Corocznie też nauczyciele wychowania 
fizycznego organizowali narciarskie obozy zimowe w górach w okresie ferii 
zimowych. Tę działalność finansowo wspierał Komitet Rodzicielski szkoły. 
Biorąc pod uwagę ten aspekt, dyrekcja szkoły dokładała starań, by budować 
nowoczesne boisko, rozbudować pomieszczenie przy sali gimnastycznej, wy-
posażyć w sprzęt sportowy.
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Elementem integrującym młodzież były zajęcia pozalekcyjne prowadzo-
ne przez nauczycieli. Były to zajęcia rozwijające zainteresowania i ciekawość 
uczniów. Prowadzili je głównie nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, 
zatrudnieni na pełnym etacie, m.in. pan Zenon Zamczewski oraz panie Joanna 
Skulimowska, Barbara Tukalska, Wanda Rzeczkowska, Maria Tyburska i in.

W dotychczasowych wspomnieniach koncentrowałem się na pracy Za-
sadniczej Szkoły Budowlanej. Jednak w skład Zespołu wchodziły jeszcze dwa 
typy szkół pracujące w systemie wieczorowym. Było to Technikum Budowlane  
o dwóch specjalnościach: budownictwo ogólne i instalacje sanitarne (do oby-
dwu tych specjalności przyjmowano słuchaczy na podbudowie Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej, była to szkoła dla młodzieży pracującej, nauka w techni-
kum kończyła się uzyskaniem świadectwa ukończenia, bądź egzaminem doj-
rzałości i uzyskaniem dyplomu technika) oraz Policealne Studium Zawodowe 
o specjalności budownictwo ogólne, w którym okres nauki trwał dwa lata. Ab-
solwenci uzyskiwali dyplom ukończenia i tytuł technika budowlanego. Oby-
dwa typy szkół dla dorosłych cieszyły się dużym powodzeniem, a możliwość 
przyjęcia do nich była znacznie mniejsza niż ilość zgłoszeń. 

Zespół Szkół Budowlanych zapracował na dobrą opinię zarówno w środo-
wisku lokalnym jak i u władz. Wyrazem tego niech będzie fakt, że zarówno 
Zjednoczenie jak i Ministerstwo Budowlane, w połowi lat 70- tych zobowiąza-
ło szkołę do zorganizowania ogólnopolskiej narady dyrekcji szkół budowla-
nych, na której ZSB w Płocku zebrał dużo pochwał i uznanie władz.

Dyrekcja szkoły uznając, że w Płocku dokonywały się istotne zmiany go-
spodarcze, w związku z tym wyrastają nowe potrzeby kadrowe, opracowa-
ła plan wprowadzenia nowych kierunków kształcenia. Wyrastała potrzeba 
przygotowania kadr z dziedziny budowy dróg, zieleńców, chodników, zieleni 
miejskiej itp. Nie było mi dane wprowadzić w życie tych zmian, bowiem z po-
czątkiem roku 1979 władze miasta powierzyły mi stanowisko wiceprezydenta 
Płocka odpowiedzialnego za oświatę, kulturę, handel, służbę zdrowia, komu-
nikację. Był to kolejny etap oderwania mnie od pracy z młodzieżą. Ale etap 
ten nie był zbyt długi. Po dwóch latach powierzono mi stanowisko dyrektora  
LO im. Wł. Jagiełły w Płocku. Tu po zorganizowaniu jubileuszu  80-lecia Li-
ceum w 1986 roku odszedłem na emeryturę. Jako wieloletni radny MRN (po-
nad 30 lat bez przerwy) w 1984  roku zostałem wybrany na stanowisko Prze-
wodniczącego MRN. Kierowałem wówczas 120-osobową Radą do 30 kwietnia 
1990r. tj. rozwiązania rad narodowych. Na tym skończyły się moje obowiązki 
wynikające z pełnieniem funkcji kierowniczych. Raz jeszcze stwierdzam, że 
wszystkie dotychczasowe funkcje wymagały dużego zaangażowania i czasu. 
Często odbywało się to kosztem rodziny i zajęć osobistych. Poza pracą zarob-
kową udało mi się wygospodarować czas na doskonalenie zawodowe w syste-
mie studiów zaocznych. Najpierw studia geograficzne w Warszawie w czasie 
kierowania Domem Kultury Dzieci i Młodzieży, a następnie studia prawnicze 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie już 
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jako dyrektor ZSB uzyskałem tytuł magistra prawa i administracji. Tak więc 
życie nie głaskało mnie po głowie. 

Końcowe refleksje i uwagi. 
Z perspektywy lat można pokusić się o wyprowadzenie z tego okresu pew-

nych uwag i wniosków. Należy zdecydowanie stwierdzić, że naczelny dyrek-
tor „Petrobudowy”, pan Antoni Rogucki miał wizję wielostronnej działalności 
przedsiębiorstwa. Powołanie i zorganizowanie szkoły budowlanej zagwaran-
towało stały dopływ młodych, wykwalifikowanych robotników i techników 
dla tej firmy.

Funkcjonowanie szkoły spełniało ważne zadanie społeczne w mieście. 
Złagodzenie problemów kadrowych działających w Płocku przedsiębiorstw 
umożliwiło realizację ważnych dla miasta zadań w postaci budownictwa 
mieszkaniowego, obiektów oświaty, służby zdrowia, obiektów sportowych  
i innych. Płock w tym okresie był bowiem wielkim placem budowy. Zdobycie 
przez tych młodych ludzi zawodu w szkole budowlanej otworzyło przed nimi 
perspektywy rozwoju życiowego, umożliwiło stabilizację życiową i ułożenie 
planów na przyszłość. Wielu absolwentów w kontakcie ze mną to potwierdzi-
ło. Oto przykłady: 

kilka dni temu siadłem do wezwanej taksówki. Jej kierowca wita mnie ser-
decznie słowami: „Dzień dobry panie Dyrektorze. Jestem absolwentem  szko-
ły, którą Pan kierował. Kilka lat pracowałem w „Transbudzie” jako kierowca 
samochodów ciężarowych. Parę lat temu założyłem przedsiębiorstwo taksów-
kowe. Mam rodzinę, moje dochody zabezpieczają dostatnie życie”,

innym razem zwracam się do spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o do-
konanie drobnych napraw w instalacji  wodociągowo – kanalizacyjnej. Przez 
telefon przedstawia mi się Jan Robakiewicz: „jestem kierownikiem Osiedla Ty-
siąclecia i absolwentem Technikum Budowlanego kierowanego kiedyś przez 
pana Dyrektora. Pełnię tę funkcję już parę lat i nie narzekam.  Zaraz skieruję 
do pana pracowników”. Po godzinie zjawili się hydraulicy i już w drzwiach 
przedstawiają się, że są absolwentami szkoły, którą kierowałem. Pracują  
w spółce wykonującej prace na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej. „Nie na-
rzekamy ani na pracę, ani na wysokość zarobków”. 

Takie spotkania z absolwentami szkoły, którą kierowałem nie należą do 
rzadkości. Sprawia mi radość, że swoją pracą i pracą Rady Pedagogicznej mo-
głem przyczynić się do ułożenia życia dziesiątkom absolwentów i członkom 
ich rodzin. 

Walenty Cywiński - dyrektor szkoły na Mościckiego w latach 1987 – 2005.

Walka o przetrwanie szkoły (początek lat 90-tych)
Długoletni okres pracy na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Budowla-

nych nr 1 wspominam bardzo mile. Serdeczna atmosfera w Radzie Pedago-
gicznej oraz w Radzie Rodziców, wspaniała współpraca i osiągnięcia młodzie-
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ży to wielka satysfakcja dla dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i uczniów. 
Każdy kolejny rok pracy przynosił nowe wyzwania a pokonywanie ich przy 
współudziale Rady Pedagogicznej było dla mnie wewnętrzną radością. Taką 
też odczuwałem przy corocznym wręczaniu dyplomów ukończenia szkoły 
przez młodzież, której zaangażowanie w pracę nad swym wykształceniem 
sprawiło, że czułem się potrzebny i dumny z wszelkich jej osiągnięć.

Chwile radosne, podniosłe, wspomina się ze wzruszeniem, ale i te trudne 
momenty też utrwalają się na długo.

Jednym z nich była próba likwidacji szkoły podjęta na początku lat 90-tych 
przez ówczesnego Kuratora Oświaty i Wychowania w Płocku.

Miała ona polegać na połączeniu dwóch szkół, Zespołu Szkół Budowla-
nych nr 1 oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 6, która wówczas przejściowo 
mieściła się w części naszego budynku (wejście od ul. Kredytowej).

Przeciwko decyzji Kuratora wystąpiły wspólnie Rady Pedagogiczne oraz 
rodzice obydwu szkół. Wsparcia udzieliły nam związki zawodowe ZNP i So-
lidarność. Odbyło się wspólne posiedzenie Rad Pedagogicznych z udziałem 
władz oświatowych płockiego kuratorium. Przeciwstawiliśmy się jednogło-
śnie tej koncepcji pana Kuratora, przy jednym głosie wstrzymującym się (dy-
rektora szkoły wielobranżowej).

W następnych dniach delegacja obydwu szkół wraz z rodzicami udała się 
do Pana Kuratora z prośbą o wycofanie się z podjętej decyzji. Pan Kurator nie 
chciał nas przyjąć i wysłuchać. W tej sytuacji podjęliśmy decyzję o wyjeździe 
z interwencją do Ministerstwa Oświaty w Warszawie. Tam zostaliśmy wysłu-
chani i zapewniono nas, że sprawa zostanie dogłębnie zbadana. 

W niedługim czasie Kuratorium Oświaty w Płocku wycofało się z zamia-
ru łączenia szkół. Szkoły te kształciły młodzież w zupełnie odmiennych kie-
runkach i zawodach. Decyzja ich połączenia byłaby szkodliwa dla całego śro-
dowiska. Z perspektywy czasu oceniam, że nasze stanowisko było słuszne,  
a potwierdzeniem tego jest systematyczny rozwój obydwu szkół, które kształcą 
młodzież dla potrzeb miasta Płocka i całego kraju. Odnieśliśmy zwycięstwo!

Zbigniew Wiśniewski dyrektor szkoły w Białej w latach 1991 – 2002. Wspo-
mnienie z pracy w Technikum Budowlanym i Zespole Szkół Budowlanych, Zespole 
Szkół Budowlanych Nr 2, Zespole Szkól Ochrony Środowiska.

Nie zmieniliśmy nigdy szkoły – zmieniały się tylko jej nazwy.

Zanim zacznę opisywać swoją przygodę z „Budowlanką” uważam, że na-
leży wspomnieć kilka słów o wielkich sukcesach sportowych, jakie w tej szkole 
odnoszono zanim zacząłem w niej pracować.

Już w roku szkolnym 1969/1970 rozpoczął swoją działalność Szkolny Klub 
Sportowy pod kierunkiem nauczyciela wf mgr Kazimierza Morzeńskiego. Po-
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wstały 3 sekcje: piłki siatkowej, piłki ręcznej i lekkoatletyki. 
Pierwszym osiągnięciem SKS było zajęcie III miejsca w Mistrzostwach 

Szkół  Średnich Miasta Płocka w piłce siatkowej dziewcząt w 1969r., a już 
w 1971r. reprezentacja szkoły zajęła I miejsce w tych rozgrywkach. Drużynę 
Technikum Budowlanego stanowiły: Elżbieta Czubak, Ewa Sokołowska, Bar-
bara Olecka, Bożena Majchrzak, W. Murzyńska, Alicja Krysztoforska, Jolan-
ta Szelągowska. Razem z dziewczętami z Liceum Ekonomicznego stworzyły 
zespół, który awansował do III Ligi Piłki Siatkowej Kobiet odnosząc w niej 
znaczące sukcesy.

W 1973r. w Plebiscycie na Najlepszego Zawodnika Tadeusz Szczeciński 
(skok w dal) zajął III miejsce, a najlepszym trenerem został Eugeniusz Błasz-
czak – wioślarstwo.

W I Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży w Płocku rozegranej w dniach 
28-29 maja 1977r. reprezentacja TB zajęła II miejsce na 33 startujące szkoły.

Wraz z żoną Ewą Wiśniewska, nauczycielką wf rozpoczęliśmy pracę  
w Technikum Budowlanym w 1977 roku. Ja otrzymałem stanowisko nauczy-
ciela po i obrony cywilnej. Byliśmy bardzo dumni, że możemy pracować  
w szkole, której uczniowie odnoszą tak wielkie sukcesy w sporcie. Rok 1979r. 
upłynął pod znakiem przeprowadzki Szkoły z Radziwia na ul. Zglenickiego 
na Białej.

W 1980r. zostały utworzono klasy o rozszerzonym programie wychowania 
fizycznego w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Nauczycielką wf dziewcząt 
była Ewa Wiśniewska, chłopców – ja. Ponieważ od 1977r. byłem jednocześnie 
trenerem w sekcji piłki siatkowej mężczyzn w ZKS „Wisła”, to naturalnie naj-
lepsi chłopcy z tych klas mogli rozwijać swoje talenty i reprezentowali również 
barwy  Klubu. Trenowali 5 razy w tygodniu plus rozgrywane mecze ligowe.

Od 1980 do 1988r. godnie reprezentowali szkołę wygrywając wielokrot-
nie mistrzostwo województwa w piłce siatkowej chłopców, jak również bar-
wy ZKS „Wisła” Płock: Grzegorz Garstka, Andrzej Kolczyński, Krzysztof 
Włodarczyk oraz reprezentanci klas o rozszerzonym programie wychowania  
fizycznego: Adam Olszowiec, Krzysztof Kamiński, Paweł Kubasiewicz, Bog-
dan Kwiatkowski, Sławomir Gulczyński, Jacek Madajczyk, Robert Grudny, 
Radosław Adryjańczyk, Bogdan Lemanowicz, Tomasz Linowski, Grzegorz 
Rutkowski, Mariusz Warczakowski.

W 1987r. zespół juniorów sekcji piłki siatkowej ZKS „Wisły” Płock awan-
sował do półfinału Mistrzostw Polski. Podporą tego zespołu byli Bronisław 
Wiśniewski i Bogdan Lemanowicz. W zespole występowali również Robert 
Grudny, Radosław Adryjańczyk, Tomasz Linowski. Wszyscy ci zawodnicy 
byli bardzo wszechstronni i reprezentowali szkołę w różnych dyscyplinach 
sportowych – piłce ręcznej, lekkoatletyce itd. Jako anegdotę mogę przytoczyć 
sytuację z jednych zawodów sportowych. Otóż pewnego roku w jednym ter-
minie wyznaczono nam szkolne zawody lekkoatletyczne i mecz piłki siatkowej 
w ramach rozgrywek klubowych. Żeby godnie reprezentować szkołę i zdo-
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być odpowiednią ilość punktów przed meczem siatkówki zawiozłem Broni-
sława Wiśniewskiego na stadion na zawody lekkoatletyczne. Bronek rozebrał 
się, machnął na rozgrzewkę kilka razy ręką, wziął rozbieg rzucił oszczepem 
i zaraz pojechaliśmy na mecz piłki siatkowej. Nazajutrz dowiedzieliśmy się, 
że Bronek wygrał zawody rzutu oszczepem i został mistrzem województwo 
płockiego w tej dyscyplinie sportu.

W sezonie rozgrywkowym 1987/88 Adam Olszowiec, Krzysztof Kamiński, 
Paweł Kubasiewicz, Bogdan Lemanowicz byli podstawowymi zawodnikami 
sekcji piłki siatkowej mężczyzn ZKS „Wisła” Płock. Zespół wygrał rozgrywki 
III Ligi i uczestniczył w rozgrywkach o wejście do II Ligi piłki siatkowej męż-
czyzn w Krośnie. Niezapomniany dla nas wszystkich był mecz ze Szczytnem, 
zespołem naszpikowanym zawodnikami, którzy przez długie lata grali już  
w II lidze oraz z byłym reprezentantem KS „Gwardii” i Mistrzem Polski Senio-
rów, który prowadził z nami już 2:0 i w trzecim secie 14:6. W tym momencie 
nastąpił zryw naszego zespołu, jaki daje się oglądać tylko w dobrych filmach. 
Wygraliśmy tego seta 17:15 oraz następnego, czwartego seta. Niestety, nasz 
zespół zapłacił za ten wysiłek bardzo wysoką cenę. Nie mając praktycznie 
równorzędnych zmienników, zespół opadł zupełnie z sił, a zawodników ła-
pały skurcze. Nie udał się zakończyć tego meczu pomyślnym wynikiem, ale 
jego echa docierały do mnie i moich zawodników jeszcze po latach, zarówno  
w wypowiedziach trenerów jak i reprezentantów innych klubów sportowych.

Pomimo licznych sukcesów młodego i bardzo obiecującego zespołu, Za-
rząd ZKS „Wisła” Płock podjął tragiczną dla płockiej siatkówki decyzję o roz-
wiązaniu Sekcji Piłki Siatkowej Mężczyzn. Od tej pory skończyła się wyczy-
nowa i klubowa piłka siatkowa oraz profesjonalne nauczanie tej dyscypliny 
sportu w Płocku. Od roku 1977 do roku 1988 działalność klubu sportowego 
ZKS „Wisła” Płock była ściśle powiązana z Technikum Budowlanym (Zespo-
łem Szkół Budowlanych nr 2 w Płocku) przede wszystkim przez moją osobę 
jako trenera – nauczyciela wf w Technikum i trenera w Wiśle. W okresie tej 
ścisłej współpracy to właśnie szkoła organizowała obozy sportowe a klub tyl-
ko wspomagał tę działalność. W najlepszych latach organizowałem nawet do 
czterech obozów sportowych rocznie, trzy w lato i jeden w zimie, na terenie 
całego kraju, m.in. dwa razy we Wrocławiu i Olecku, w Łukowie, Bolesławo-
wie, Władysławowie, Krzelowie, Szprotawie, Zamościu.

W ramach wymiany młodzieży z Niemiecką Republiką Demokratyczną 
zorganizowałem dwa wspólne obozy młodzieży polskiej i niemieckiej w Gą-
binie oraz we Wrocławiu. Mieliśmy zorganizowany obóz sportowy w Jenie.  
Jako ciekawostkę mogę podać, że wygraliśmy w Jenie w 1986r. z reprezentacją 
Grupy Sowieckich Wojsk w Niemczech. 

Po rozwiązaniu Sekcji Piłki Siatkowej Mężczyzn w ZKS „Wisła” Płock pod-
jąłem pracę  trenera w GKS „Górnik” Łęczna, a Adam Olszowiec i Bronisław 
Wiśniewski zostali podstawowymi zawodnikami tego klubu.  GKS „Górnik” 
Łęczna w 1989r. awansował do II Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn, a w następ-
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nym  sezonie rozgrywkowym pod koniec rozgrywek II ligi zajmował II miejsce 
premiowane awansem do I Ligi. Rok 1990 był jednak rokiem „Balcerowicza”  
i jak pamiętamy hiperinflacji. W takiej chwili Kopalnia Łęczna nie zdecydo-
wała się na odpowiednie finansowanie sekcji i zawodnicy oraz trenerzy pod-
jęli decyzję o zakończeniu reprezentowania GKS „Górnik” Łęczna. Wspólnie 
z Adamem Olszowcem  podjęliśmy decyzję o powrocie do Płocka. Przyjąłem 
propozycję Dyrektora Jaszczaka i podjąłem ponownie pracę w Technikum Bu-
dowlanym. Niestety, ale moja ukochana siatkówka już nigdy, pomimo pod-
jętych dwóch prób jej ratowania nie została odbudowana ani w szkole, ani  
w żadnym innym klubie na terenie miasta Płocka.

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego w 1990r. wyjechałem z klasą 
IV TB mojej żony, Ewy Wiśniewskiej  do pracy w OHP  na  budowę autostrady 
A1 na Węgrzech. Praca była ciężka, ale wszyscy uczestnicy OHP wykonywa-
li ją dokładnie i z przekonaniem. Przy wieczornych spotkaniach dopisywały 
humory. Przez uczestników OHP został napisany nowy tekst do popularnej 
wtedy piosenki „Berlin Zachodni”. Rok później cała klasa, już jako klasa  ma-
turalna na swojej Studniówce przypomniała i zaśpiewała mi tę piosenkę, którą 
w tym czasie wręcz uwielbiałem. Niestety, nie pamiętam słów, ale może któryś 
wychowanków mi je przypomni?

W roku 1991 rozpoczął się zupełnie nowy rozdział w historii Budowlanki, 
ale i mojej osobistej. Dyrektor Franciszek Jaszczak, po 23 latach pracy na stano-
wisku dyrektora Technikum Budowlanego, od 1986r. Zespołu Szkól Budowla-
nych, postanowił odejść na emeryturę.

Wtedy to przystąpiłem do ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty kon-
kursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól Budowlanych i wygrałem go. 
Pamiętam związane z tym duże nadzieje, zapał do pracy, ale również i obawy. 
Był to początek zmian ustrojowych, przekształcania państwa polskiego, zu-
pełnie inne podejście do spraw edukacji i roli szkolnictwa zawodowego, same 
nowe wyzwania. Jaki wybrać kierunek rozwoju szkoły, aby nadążać za błyska-
wicznymi zmianami, które przyszły po roku 1989? Nikt nie wiedział dokład-
nie, jak ma wyglądać ta nowa, wolna Polska? Nie wolno było jednak czekać  
z decyzjami, ale jak wybrać akurat te najlepsze ?

Każda szkoła powinna być przyjazna dla młodzieży – to wszyscy doskona-
le wiedzą, ale jak to wprowadzić do codziennego życia szkoły? Trzeba podjąć 
wszelkie działania, aby uczeń w szkole czuł się bezpiecznie i miał poczucie 
więzi zarówno ze swoimi rówieśnikami jak i nauczycielami. Wspólnie z Radą 
Pedagogiczną podjęliśmy to wyzwanie.

We wzajemnym poznaniu uczniów i nauczycieli oraz integracji pomagały:
1. organizowanie:
- 3 - dniowych biwaków dla wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich 
oraz w miarę możliwości wszystkich klas, które chciały w nich uczestni-
czyć,
- obozów i rajdów pieszych, których przygotowaniem zajmowała się pani 
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Teresa Żmijewska,
- meczów pomiędzy nauczycielami i uczniami w piłce ręcznej, siatkowej  
i koszykowej dzięki pracy nauczycieli wychowania fizycznego – Ewy Wi-
śniewskiej, Marii Wróblewskiej, Bogdana Lemanowicza, Jaceka Wróblew-
skiego,
- wspólnych spływów i imprez na biwakach, których organizatorami byli 
Edward Piątkiewicz Maria Wróblewska, Jacek Wróblewski, wycieczek 
przedmiotowych zarówno z przedmiotów zawodowych, jak i ogólnych – 
wystawy budownictwa w Warszawie, Targi Poznańskie,
2. organizowanie spotkań z wybitnymi, ciekawymi i znanymi ludźmi świa-
ta polityki i kultury, m.in. z: 
Janem Królem – Wicemarszałkiem Sejmu – 1997r.,
Donaldem Tuskiem – ówczesnym Wicemarszałkiem Senatu,
„Muńkiem” Staszczykiem – przedstawicielem muzyki młodzieżowej,
3. budowa tradycji szkolnej:
- wspólna coroczna Wigilia z udziałem wszystkich nauczycieli i uczniów  
z niezapomnianym ks. Edmundem Makowskim – „siłą duchową” naszej 
szkoły, jak zawsze przedstawiałem ks. Kanonika, 
- autentyczny udział młodzieży we współtworzeniu Statutu Szkoły, czyli 
poszanowanie prawa i godności, bezpieczeństwa ucznia w szkole, pomocy 
w trudnościach życia, 
- zorganizowanie niezapomnianego XXX – lecia szkoły w 1998r.,
4. udział młodzieży w imprezach pozaszkolnych:
 - występy młodzieży ZSOŚ z programem wigilijnym w Zakładzie Karnym 
w Płocku, 
- udział wybranych klas jako obserwatorów w sprawach karnych w Sądzie 
Rejonowym w Płocku, zawodach sportowych różnych szczebli i w różnych 
dyscyplinach sportu, konkursach przedmiotowych, olimpiadach wiedzy.
Te wszystkie podejmowane wspólnie przez uczniów i nauczycieli dzia-

łania były  najlepszymi i najskuteczniejszymi lekcjami wychowawczymi, pa-
miętanymi i wspominanymi do dnia dzisiejszego zarówno przez uczniów jak  
i nauczycieli.

Dojrzałość nauczycieli i uczniów szkoły została wystawiona na bardzo po-
ważną próbę przy organizacji i przeprowadzeniu XXX-lecia  powstania pla-
cówki.

Uroczystą mszę z tej okazji koncelebrował Ks. Biskup Zygmunt Kamiński, 
który również poświęcił sztandar Zespołu Szkół Ochrony Środowiska. W litur-
gii mszy uczestniczył Ks. Edmund Makowski, a ewangelię czytał Grzegorz Ka-
czorowski – wyświęcony później również na księdza. Pięknie wypadł poczet 
sztandarowy Zespołu Szkół w składzie: chorąży pocztu Eryk Książkiewicz 
oraz Ola Popławska i Aneta Dużyńska, którzy okazali się mistrzami i wspa-
niałymi aktorami podobnymi do tych z kompanii honorowej Wojska Polskiego 
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(duża w tym zasługa Pana Bogdana Lemanowicza, który przygotował ich do 
tego występu).

Po zakończeniu mszy świętej zostały złożone przez młodzież szkoły kwiaty 
na Grobie Nieznanego Żołnierza, po czym  nastąpił przemarsz jej uczestników 
ulicą Tumska. Na czele szła orkiestra dęta, która zaprowadziła wszystkich do 
Teatru Dramatycznego. Mieszkańcy Płocka byli tym przemarszem zdziwieni, 
ale docenili jego urok, bowiem otrzymywaliśmy na całej trasie gromkie okla-
ski. Wszak takie imprezy zdarzały się w Płocku bardzo, bardzo rzadko. 

Wstęp w Teatrze im. Szaniawskiego jeszcze większym przeżyciem. Ode-
branie przeze mnie ufundowanego przez Prezesa Petrochemii, Pana Konrada 
Jaskułę, sztandaru dla Zespołu Szkół Ochrony Środowiska było wspaniałym, 
niezapomnianym przeżyciem także dla wszystkich uczniów, rodziców i na-
uczycieli. Po przekazaniu sztandaru pocztowi sztandarowemu nastąpiło zło-
żenie przysięgi przez wybranych uczniów szkoły na nowy, piękny sztandar. 
Napis na nim – BÓG   HONOR  OJCZYZNA – powinien od tego czasu stać się 
mottem postępowania każdego ucznia i nauczyciela ZSOŚ. 

Okolicznościowe przemówienia trwały bardzo długo, a lista mówców  
i prezentów była obszerna. Po wystąpieniach udekorowałem najznamienit-
szych gości oraz wyróżniających się w pracy nauczycieli Medalem  XXX-lecia 
Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Płocku.

Pierwsze Medale wręczyłem ks. Biskupowi Zygmuntowi Kamińskiemu 
oraz  Dyrektorowi Petrochemii Panu Konradowi Jaskule. Pragnę przytoczyć 
ciekawą wypowiedź ks. Biskupa i Pana Dyrektora  po zakończeniu części ofi-
cjalnej. Obaj Panowie stwierdzili, że udało mi się obdzielić ich wyjątkowo rów-
no, gdyż na awersie medalu jest zarówno wizerunek Katedry ze wzgórzem 
Tumskim, jak i Petrochemii. 

Medale otrzymali m.in.: Senator RP - Zbigniew Kruszewski, Wiceprezy-
dent Miasta Płocka – Zygmunt Buraczyński, Dyrektor Generalny Urzędu Wo-
jewódzkiego – Waldemar Kuliński, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – Jerzy Nowakowski, Dyrektor BUDIMEXU 
Płock – Jan Popielski, Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej 
w Płocku – bryg. Hilary Januszczyk, wizytator i była wicedyrektor szkoły – 
Jolanta Roguska oraz dyrektorzy szkół różnych szczebli miasta Płocka i wielu 
innych znamienitych gości, których już dokładnie nie potrafię dzisiaj wyliczyć, 
a którzy uświetnili swoją obecnością naszą uroczystość.

Rozwój szkoły to zupełnie odrębny jej rozdział. W 1968r. zostało  powołane 
Technikum Budowlane nr 159 i Zasadnicza Szkoła Budowlana nr 160. W 1986r. 
Technikum Budowlane i Zasadnicza Szkoła Budowlana zostały przekształco-
ne w Zespół Szkól Budowlanych nr 2 w Płocku. 

Po wspomnianym już wcześniej roku 1989 należało przystosować pracę 
w szkole i przygotować młodzież do nowych wymagań, jakie zaczął stawiać 
im rynek pracy. Trzeba było kształcić w kierunkach, które poszukiwane były 
na rynku pracy i odejść od planowania kierunków kształcenia przez państwo,  



114 Historia życiem pisana ...

a jednocześnie wybrać takie, których nie prowadzą inne szkoły. Pierwsza po-
zycja na lokalnym rynku pracy jest zawsze opłacalna – uczniowie mają duże 
szanse na znalezienie zatrudnienia. 

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom doprowadziłem do przekształce-
nia Zespołu Szkół Budowlanych nr 2 w Płocku w Zespół Szkól Ochrony Środo-
wiska. W skład ZSOŚ  wchodziło:

Technikum Ochrony Środowiska o specjalnościach ochrona powietrza  
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, uzdatnianie wody i oczyszczanie 
ścieków, gospodarka odpadami,

Technikum Budowlane – najstarsza szkoła w Zespole Szkół,
Technikum o specjalności wyposażenie sanitarne budynków,
Technikum na podbudowie szkoły zasadniczej, 
Policealne Studium Zawodowe,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności monter instalacji sanitarnych.
Żadna szkoła w co najmniej byłym województwie płockim nie prowadziła 

nauczania w zawodach związanych z ochroną środowiska, jak również  z in-
stalacjami sanitarnymi.

W połowie lat dziewięćdziesiątych wprowadziliśmy nowe przedmioty na-
uczania: najpierw przedsiębiorczość, a następnie naukę specjalistycznych za-
wodowych programów komputerowych. W ramach przedsiębiorczości mło-
dzież zakładała firmy uczniowskie, które miały wyprodukować jakiś wyrób  
a następnie sprzedać go, rozliczyć zyski, a na koniec zlikwidować swoją firmę. 
Wszystko te działania musiały być zgodne z aktualnymi przepisami podat-
kowymi, bankowym, ZUS itd. Częstymi gośćmi na zajęciach byli więc przed-
stawiciele banków, ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Uczniowie 
mieli okazję do przygotowania się i przećwiczenia bezpiecznego założenia  
i prowadzenia swojej firmy.

Wprowadzanie nowych technologii informacyjnych zawsze było moim 
oczkiem w głowie. 

Wprowadzenie komputeryzacji równocześnie do wszystkich klas było mo-
mentami w tamtych latach posunięciem wręcz szalonym, ale w szaleństwie 
też jest metoda. Przy ogromnej pracy całej rady pedagogicznej przedsięwzięcie 
to udało się znakomicie. Każdy uczeń, po zakończeniu nauki w swoim typie 
szkoły, umiał posługiwać się programem dostosowanym do jego specjalności, 
np. absolwent technikum budowlanego opanował program kosztorysowania 
i rozliczania budowy.

Na temat pracy szkoły, jej uczniów, absolwentów, nauczycieli można by 
mówić całymi nie tylko godzinami, ale i latami. To przecież życie i historia 
kilkudziesięciu roczników uczniów i wielu wspaniałych nauczycieli, wycho-
wawców, pedagogów, instruktorów praktycznej nauki zawodu, administracji 
i obsługi szkoły. Niektórych już nie ma pośród nas, jak pierwszego dyrektora 
szkoły pana Franciszka Jaszczaka. Jeszcze niedawno szykował się, aby z oka-
zji jubileuszu przekazać swoje informacje i przeżycia związane z pracą, ale 
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już tego nigdy nie dokona. Dlatego ważne jest, aby informacje dotyczące pra-
cy szkoły nie popadły w zapomnienie. Już dzisiaj, szczególnie po stracie dy-
rektora Jaszczaka nie jesteśmy w stanie ustalić wielu szczegółów związanych  
z powstaniem i funkcjonowaniem szkoły w pierwszych latach jej istnienia. Waż-
ne jest też prowadzenie na bieżąco dokumentacji, a szczególnie kronik szko-
ły. Czasami już tylko z kroniki  możemy odtworzyć historię szkoły, uczniów  
i nauczycieli, tym bardziej, że zaczyna już brakować coraz więcej z nas. 

Bogusław Sukiennik – od 2006 roku dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.

Miałem bardzo dużo wątpliwości, czy w 2006 roku przystępować do kon-
kursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych. Obawiałem się 
wielu rzeczy. Szkoła miała opinię takiej, do której uczęszcza trudna młodzież. 
Liczba kandydatów chętnych do nauki w tej szkole była mała i tendencja  
w tym zakresie była niekorzystna. Kolejna obawa związana była z nieznajomo-
ścią środowiska nauczycieli oraz z przyjęciem w nowym środowisku. Zdawa-
łem sobie sprawę z tego, że szkoła w obecnym kształcie powstała stosunkowo 
niedawno z połączenia dwóch szkół i mogą istnieć podziały wśród nauczycie-
li. Dodatkową trudność, z której zdawałem sobie doskonale sprawę, stanowił 
termin objęcia funkcji, czyli początek marca, ponieważ to końcowy okres przy-
gotowania do egzaminów maturalnych i zawodowych, a jednocześnie ostatni 
moment na rozpoczęcie promocji szkoły pod kątem naboru uczniów do klas 
pierwszych. Obawy moje trochę równoważył fakt, że miałem za sobą 10-letnie 
doświadczenie jako dyrektor szkoły i w tym czasie poznałem szkołę, jako in-
stytucję od strony zarządzania. Decydujący o przystąpieniu do konkursu był 
też chyba również fakt, że lubię podejmować trudne zadania.

Moje obawy, które towarzyszyły mi przed przystąpieniem do konkursu 
okazały się nieuzasadnione. Okazało się, że olbrzymia większość nauczycieli 
to bardzo twórcze osoby, chętnie podejmujące nowe inicjatywy. Bardzo do-
brze wspominam współpracę z urzędującymi w tym czasie wicedyrektorami: 
panią Barbarą Karpińską, od której przejmowałem obowiązki oraz panem Ste-
fanem Piotrowskim. Pani Danuta Jasińska, kierownik szkolenia praktyczne-
go okazała się także doskonałą organizatorką oraz osobą otwartą na nowości  
w zakresie kształcenia zawodowego. 

Bardzo ważnym momentem był wybór nowych zastępców, w związku  
z odejściem na emeryturę dotychczas urzędujących wicedyrektorów. Z per-
spektywy czasu mogę stwierdzić, że nie zawiodła mnie intuicja i wybrałem 
na zastępców odpowiednie osoby. Panie Grażyna Kansy oraz Liliana Płacz-
kowska to osoby z inicjatywą, otwarte na nowe rozwiązania, posiadające wizję 
szkoły w przyszłości. Kilkuletnia współpraca z panią Danutą Jasińską też po-
twierdziła moje pozytywne pierwsze wrażenie. Z perspektywy jednej kadencji 
dyrektora w tej szkole oraz w oparciu o dotychczasowe doświadczenie mogę 
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stwierdzić, że jest to najlepszy zespół kierowniczy z jakim przyszło mi praco-
wać.

Każdy, kto pracuje w oświacie ma świadomość tego, że o poziomie naucza-
nia w danej szkole decyduje punkt wyjściowy, czyli nabór uczniów do klas 
pierwszych.  Mnie także chodziło o to, aby zminimalizować liczbę uczniów, 
którzy dokonują przypadkowego wyboru szkoły. W związku z tym jednym  
z zasadniczych celów, jaki sobie postawiłem była zmiana wizerunku szkoły 
oraz upowszechnienie w środowisku wiedzy o szkole i proponowanych kie-
runkach kształcenia. Szkoła stała się bardzo aktywna i widoczna w środowisku. 
Uczestniczy z powodzeniem w wielu konkursach zewnętrznych oraz organi-
zuje własne. Do wielu naszych działań włączane są gimnazja. Akcją promocyj-
no – informacyjną obejmujemy duży obszar powiatu płockiego. Działania te 
okazały się skuteczne, ponieważ dla olbrzymiej większości pierwszoklasistów 
jesteśmy szkołą pierwszego wyboru. 

Tym, co najbardziej wyróżnia nas spośród innych szkół jest realizacja róż-
nych programów unijnych. Projekty tych działań pisane są przez dyrekcję 
szkoły i skierowane są głównie do młodzieży, ale część z nich obejmuje także 
nauczycieli i rodziców. Zapoczątkowana przeze mnie w 2008 roku i konty-
nuowana do chwili obecnej współpraca międzynarodowa w zakresie praktyk 
zagranicznych dla uczniów oraz od 2010 roku w zakresie wymiany doświad-
czeń dla nauczycieli kształcenia zawodowego stawia naszą szkołę w szeregu 
wiodących szkół nie tylko w regionie. 

Okazało się, że możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji oraz szan-
sa wyjazdu na praktyki zawodowe zagranicę okazały się elementem motywu-
jącym uczniów do solidniejszego podejścia do obowiązków szkolnych. 

Szkoła nadal jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Kształcenie praktyczne od-
bywa się nadal w ścisłej współpracy z wieloma lokalnymi firmami. Udało się 
jednak rozszerzyć zakres współpracy z pracodawcami. W 2009 roku zawarto 
porozumienie o współpracy z firmą Henczke, a od 2010 roku w oparciu o po-
rozumienie z firmą Kaefer uruchomiono nowy kierunek kształcenia. 

Problemem pozostaje nadal baza warsztatowa do kształcenia praktycz-
nego, ponieważ w swojej pracy musimy uwzględniać standardy wymagań 
egzaminacyjnych, aby odpowiednio przygotować uczniów do egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Aktualnie wykonany jest projekt 
techniczny oraz wydane zostało pozwolenie na budowę nowego obiektu 
warsztatowego. Mam jednak nadzieję, że organ prowadzący szkołę zakończy 
rozpoczęty proces budowy nowych warsztatów. 

Podsumowując swoje doświadczenia z pierwszej kadencji pełnienia funkcji 
dyrektora mogę powiedzieć, że większość założonych na wstępie celów zosta-
ła zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. 

Uważam, że w tej szkole, z tą radą pedagogiczną można zrobić jeszcze bar-
dzo wiele ciekawych i innowacyjnych rzeczy z korzyścią dla całego środowi-
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ska szkolnego i lokalnego rynku pracy. Postaramy się konkretnymi działania-
mi udowodnić tę tezę. 

Grażyna Kansy – wicedyrektor ds. pedagogicznych w Zespole Szkół Budowla-
nych.

W marcu bieżącego roku pani Karolina, kompetentna i przemiła osoba  
z naszej szkolnej administracji, przypomniała mi o  tym, że otrzymam premię 
jubileuszową z okazji 30 lat pracy w szkole. Z jednej strony ta informacja bardzo 
mnie ucieszyła (zasilone konto w banku) ale z drugiej wprawiła w zadumę. To 
już tyle lat minęło od pierwszego dnia mojej pracy w „Budowlance”? Bo całe te 
30 lat przepracowałam właśnie w tej szkole i to na różnych stanowiskach. 

W roku 1980 rozpoczęłam pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Płoc-
kiego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych na Białej jako pracownik 
administracyjny (pracowałam w kancelarii i sekretariacie szkoły). Pamiętam, 
że szkoła była „świeżo” po reorganizacji, czyli połączeniu zasadniczej szkoły 
zawodowej właśnie z Białej i technikum z Radziwia. Mimo wielu związanych  
z tym problemów atmosfera pracy była wspaniała i wszyscy stanowiliśmy 
jedną wielką szkolną rodzinę: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, uczniowie 
i rodzice. To ogromna zasługa nieżyjącego już dyrektora Franciszka Jaszcza-
ka, który pozostaje w mojej pamięci nie tylko jako sprawny organizator funk-
cjonowania szkoły, ale również jako niezwykle pogodny i życzliwy człowiek, 
który nauczył mnie (i pewnie nie tylko mnie) odróżniać w życiu rzeczy ważne 
od mniej ważnych i tych zupełnie nieważnych. Wielkie dzięki Dyrektorze. To 
właśnie w tym okresie pracy w „Budowlance” poznałam wielu ludzi, którzy 
z powodów zawodowych i osobistych zawsze będą dla mnie ważni: Jolantę  
i Tadeusza Roguskich, Piotra Nowysza, Bożennę Jędrzejewską, Danutę Jasiń-
ską, Zofię Krawczyńską. Z wielką sympatią wspominam też koleżanki z admi-
nistracji panią Danutę Kwiatkowską, Jadwigę Rutkowską, Wandę Borowską, 
Genowefę Rybarczyk, Teresę Reda, Hannę Goleniewską. 

Z wieloma z tych osób przyjaźnię się do dziś. 
Kolejna odsłona moich związków zawodowych z „Budowlanką” to praca 

na stanowisku wychowawcy w szkolnym internacie, a następnie nauczycie-
la historii i wiedzy o społeczeństwie (a w pewnym okresie także geografii) 
w Zespole Szkół Budowlanych nr 2, a po zmianie nazwy szkoły – w Zespo-
le Szkół Ochrony Środowiska. Szkoła rozwijała się i zmieniała: rosła liczba 
oddziałów, otwieraliśmy nowe kierunki kształcenia, powstały pracownie in-
formatyczne a technologia informacyjna wkroczyła do codziennej pracy na-
uczyciela, wprowadzaliśmy nowatorskie i innowacyjne programy i metody 
nauczania (między innymi realizowane przeze mnie programy edukacyjne 
Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości), powstawały nowe koła i kluby 
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zainteresowań. I tylko jedno pozostało niezmienne – atmosfera pracy. Dzięki 
wspaniałej współpracy z rodzicami o swoich uczniach wiedzieliśmy prawie 
wszystko i traktowaliśmy ich jak własne dzieci. Bliskie były również kontakty 
między pracownikami szkoły. Po prostu się przyjaźniliśmy. Szkoła posiadała 
wówczas kilka mieszkań służbowych, w których mieszkali nauczyciele i inni 
pracownicy. Część z nas była więc również przez pewien czas sąsiadami. Do 
dziś pamiętam zabawną sytuację, kiedy dyrektor Jaszczak zapukał do moje-
go (służbowego) mieszkania (byłam wówczas na urlopie wychowawczym) 
z prośbą o pożyczenie…krawata, ponieważ otrzymał informację, że za chwi-
lę będzie w szkole wizytacja (a tego dnia ubrany był nieco mniej oficjalnie).  
Z tego okresu pozostały mi dość bliskie kontakty z częścią uczniów i rodziców 
z moich klas wychowawczych (i nie tylko) oraz liczne, mniej lub bardziej pie-
lęgnowane, ale jednak przyjaźnie. Osoby, które chciałabym tu wspomnieć to 
Marysia Grossman, Ewa Śniegocka, Ania Aptowicz, Jadzia Kozłowska, Mirka 
Nagórko, Jarek Kozanecki, Ewa i Zbyszek Wiśniewscy, Marysia i Jacek Wró-
blewscy, Ela Kunysz. Z wielką sympatią wspominam też Wiesię Kołodziejczyk 
i Zdzisława Witkowskiego. 

Następna odsłona w moim „budowlanym” życiorysie to 1 września 2002 
roku czyli połączenie obu szkół budowlanych. Niepewność i różnego typu 
obawy szybko rozwiane zostały dzięki życzliwości dyrektora Walentego Cy-
wińskiego. Z wyjątkiem niedogodności wynikających z dużej liczby uczniów 
i nauczycieli, w zasadzie wszystko funkcjonowało bez zmian: kolejne rozpo-
częcia i zakończenia roku szkolnego, uroczystości szkolne, zajęcia lekcyjne  
i pozalekcyjne, rady pedagogiczne, studniówki, egzaminy dojrzałości. Do 
szkół wkroczyły egzaminy zewnętrzne: maturalny i potwierdzający kwalifi-
kacje zawodowe, co podobnie jak dla wszystkich było dla mnie nowym wy-
zwaniem (zostałam egzaminatorem CKE z przedmiotów historia i wiedza  
o społeczeństwie). Trochę jednak brakowało tej „wspólnotowej” atmosfery.  
W warunkach powstałej z dwóch odrębnych „organizmów szkolnych” tak du-
żej placówki trzeba czasu, aby ją wypracować. 

Chciałabym mieć w tym zadaniu swój skromny udział jako nauczyciel  
i wicedyrektor szkoły. Od 1 września 2006 roku pełnię bowiem funkcję wice-
dyrektora szkoły do spraw pedagogicznych. Powierzył mi ją nowy dyrektor 
szkoły – Bogusław Sukiennik, a moją kandydaturę pozytywnie zaopiniowała 
rada pedagogiczna. To kolejne wyzwanie, które przede mną stanęło. Mam na-
dzieję, że dzięki zdobytemu doświadczeniu, które zawdzięczam wspaniałym 
ludziom spotkanym na mojej drodze zawodowej, zdołam mu sprostać. 

W całej swojej dotychczasowej pracy miałam do nich szczęście, podobnie 
jak do wyjątkowych dyrektorów:

Franciszka Jaszczaka – „człowieka orkiestry”, który uświadomił mi, że na-
uczanie i wychowanie to nie tylko lekcje i tak naprawdę nauczył wszystkiego;

Zbigniewa Wiśniewskiego – który z sukcesem potrafił przeprowadzić szko-
łę przez trudny okres transformacji ustrojowej;
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Walentego Cywińskiego – który sprostał niezwykle trudnemu zadaniu 
stworzenia jednej „Budowlanki”;

Bogusława Sukiennika – dzięki któremu „Budowlanka” staje się szkołą na 
miarę w XXI wieku. 

Chociaż jako mała dziewczynka nigdy nie bawiłam się w nauczycielkę, to 
przyszło mi jednak wykonywać ten zawód i to właśnie w „Budowlance”. 

I jestem z tego dumna. 
Święto 50-lecie edukacji budowlanej w Płocku, którego obchody przypada-

ją na wrzesień 2010 roku będzie również moim osobistym świętem.

Elżbieta Hudyma – wieloletnia nauczycielka języka polskiego i historii, 
kronikarka  życia szkoły w Radziwiu. Poniższy tekst to pełne emocji reflek-
sje pani Hudymy, spisane już po przejściu na emeryturę.  Autorka tych słów 
niestety już nie żyje – zapiski podarowała szkole jej córka, pani Wiesława 
Iwańska  – również nauczycielka.

Stan pozasłużbowy

Zanim słońce wzejdzie, miasto już tętni życiem! – któż z nas nie zna co-
dziennego pośpiechu poranka do wtóru hałaśliwej ulicy, budzącego się do 
nowego dnia pracy i trudów? Któż z nas nie zna codzienności, tej zwykłości 
w rozkładzie naszego życia własnego, rodzinnego, społecznego – z powodu 
znużenia, nierzadko przedmiotu naszych narzekań w wyniku niepowodzeń, 
lub też dumy i satysfakcji z powodu osiągania efektów, celów zaplanowanych, 
wymarzonych, wypracowanych. Jakąkolwiek byłaby ta szarzyzna – jest ona 
cudowna, jest nieodzowna, warunkująca to nasze „być”. A gdy jej zabrak-
nie?...

Było to tak niedawno! Pamiętam…
„Mój zegarek” – to znaczy moja sąsiadka – każdego ranka, bez opóźnień, 

o tym samym czasie – schodząc klatką w tych swoich drewniakach – według 
ostatniego żurnala – przypomniała mi, że za parę chwil muszę popędzić jej śla-
dem na przystanek autobusowy, z którego odjadę „dwójką” do Radziwia, za 
wiślany most. A oto most, w dali budynek szkoły, położony omal na poziomie 
koryta Wisły, rzeki w tym miejscu ujarzmionej wałami, uregulowanej. I znów 
kochane mury, znajome sprzęty, młodzież przysiadła po kątach z zeszytami, 
książkami na kolanach. I znów dzwonek… dziennik… lekcja i kierat rozkręca 
się. Czas rozliczany dzwonkami mija niepostrzeżenie – tydzień za tygodniem, 
rok za rokiem. Nie wiadomo jak to się stało, że wybiła godzina odejścia –  
w stan pozasłużbowy – na emeryturę – na wypoczynek aż do końca?...  
a przede mną perspektywa dysponowania swym czasem bez dzwonków, bez 
konferencji tzw. „nasiadówek” i słusznie tak określanych, bo nierzadko wypeł-
nionych mniej lub bardziej udanymi monologami dyrektorów. Tak – to jest ta 
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moja nowa rzeczywistość – dobra czy zła? W zasadzie niezła – ale… właśnie 
owo „ale”!

Natura zna różnorakie gwałtownie następujące po sobie kontrasty: kończą 
się boleści matki i rozpoczyna się samodzielne życie nowego człowieka, cichną 
sztormy i morze zwykłym kołysaniem swych fal usypia zmęczonych walką  
z żywiołem marynarzy. Takie kontrasty przynoszą ulgę, radość, rodzą nadzie-
ję. A w moim przypadku? Otoczyła mnie głucha cisza, przerywana tykaniem 
lub biciem zegara, samotnia!... Czy jednak czymś nowym jest ta samotność? 
Właściwie nie, bo człek jest wciąż samotny, nawet w gromadzie, z którą jest, 
zda się, mocno i nierozerwalnie związany. Tym razem jest ona inna. Wszyst-
ko w mym życiu zmieniło się!... Patrzę oknem, dumam – coś bezpowrotnie 
skończyło się – uleciały w niepamięć i zapomnienie dni… Jakoś było z tym 
Murzynem…

Ludziska, jak ja ongiś, choć właściwie tak niedawno, pracują, zabiegają, 
spieszą się, denerwują się… Obserwuję ich, czekam na nich, są mi potrzebni, 
jak słońce, powietrze i woda… Ale dziś nie zajrzą – zaabsorbowani codzienny-
mi obowiązkami w zakładzie pracy, szkole, w domu – brak im czasu, który tak 
bezpowrotnie ucieka… Więc czekam, piszę, czytam. Pięknie, ale może mi ktoś 
powie po co to wszystko, dla kogo? Komu to przekażę?... Do niedawna bywało 
inaczej: dziś odkryłam nowe prawdy, jutro chojnie je oddałam młodzieży – 
tam w szkole – tam za mostem wiślanym i nie tylko tej!  Tak było…!

Jakaś nostalgia dławi – czasem przyprawia o łzy… Oj szkoło! Jakaś ty wiel-
ka i kapryśna pani! I wtedy – zda mi się – że widzę te gromadki tych moich 
uczennic i tych moich uczniów – otaczają mnie Jolki, Krystynki, Basie, Hanie 
i nie brak Stefków, Michałów, Jacków i innych, których imion już nie pamię-
tam… Wspominam ich beztroski, młodzieńczy śmiech, ich „zagrania”, ich 
wyjąkane odpowiedzi, ich radości, nadzieje i smutki. Czy dziś – rozproszeni 
po całej Polsce, czasem wrócą pamięcią do tych godzin, które przenosiły nas  
w świat zagasłych pokoleń, w problemy współczesnych nam ludzi?

Zadumana zapytuję samą siebie, jakie są ich wspomnienia, czy mogłam 
dla nich więcej wykrzesać? Odpowiedzcież mi jednak wy, którzy ten reportaż 
czytacie, czyż można jeszcze coś więcej oddać, niż swą wiedzę, serce,  ideały, 
młodość i to tak bez reszty? Dziś – gdy uchodzą moje dni z dala od codzien-
nego kieratu, zastanawiam się jakąż pracę podjęłabym w tym swoim drugim, 
tak od początku przepędzonym życiu? Czy także pracę „belfra” – tę szarą, 
tę skromną, której efekty ocenią dopiero potomni? Pokażcie mi jednak inna, 
piękniejszą drogę – na której można równie szczodrze rozdać i oddać skarby 
swego serca i umysłu, a w zamian za to uczynić się zasobniejszym w wartości, 
których nawet czas nie zniszczy. 

Wracam myślami do pewnej dyskusji w czasie spotkania nauczycieli – hi-
storyków szkół średnich z młodym prelegentem, prawnikiem z zawodu. Jak-
żeż nieprzemyślane było wystąpienie tego człowieka, który z pogardliwym ge-
stem nazwał nas miernotą. Było to wystąpienie zapewne zbyt śmiałe. Jednak, 
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gdy wszystko zrozumiałam, wszystko wybaczyłam. Być może młody prawnik 
miewał kłopoty z matematyką, a może fizyk był niegrzeczny dla notorycz-
nych leniów, a może chemik był bez wyobraźni?... Któż to wie, któż to odgad-
nie? Dziś ten incydent nie budzi już goryczy. Pojęłam, że niewiele warci są ci,  
o których nic się nie mówi, niezależnie od tego czy mówi się dobrze czy źle! 
Stad zapewne tyle dyskusji, artykułów, wystąpień – w środkach masowego 
przekazu – na temat nauczyciela. A każdy z nas ma coś do powiedzenia, gdyż 
musiał znieść trudy szkoły – i tego podstawowego i tego średniego stopnia – 
niezbędnych do osiągnięcia wiedzy na najwyższym szczeblu, nieodzownych 
dla ukształtowania szlachetnych charakterów!

Aby życie uczciwie przeżyć, spłacić trzeba długi zaciągnięte nie tylko wo-
bec współczesnych, ale wobec zagasłych pokoleń – trzeba swym życiem tym 
poległym na polach bitew, tym zamęczonym w obozach udowodnić, że ich 
ofiara nie była daremna. Właśnie w szkole hojnie spłaca się te powinności 
wśród blasków i cieni tej codzienności, wśród godzin benedyktyńskiego ślęcze-
nia, przerw pełnych rozgwaru i wyskoków bujnej młodości wychowanków…  
W jesieni – wspomina się nadzieje radosnej wiosny, znoje upalnego lata. Jaka-
kolwiek byłaby ta jesień – złota lub słotna – jest zawsze, sama w sobie, piękna. 
Bo radością jej są te młode i dorodne pokolenia, powoli zastępujące nas – po-
kolenia odważnych i ambitnych, które pójdą wyżej, zrobią lepiej i więcej dla 
tej Wielkiej Rzeczy! Jesień jest zatem wspaniała – oczywiście po – jakkolwiek 
zielonej – lecz pracowitej wiośnie, po pracowitym lecie, mimo głuchej ciszy… 
mimo samotności… 

Barbara Karpińska – nauczyciel języka polskiego, wicedyrektor w Budow-
lance na Mościckiego.

Wspomnienia uświadamiają upływ czasu, coś co się już nie powtórzy i za 
czym tęsknimy. Gdybym miała odtworzyć w pamięci miłe chwile, które spo-
tkały mnie w mojej pracy, to pewnie wszystkie komentowałaby się na tym naj-
ważniejszym dla ucznia i nauczyciela dniu, w którym ten pierwszy otrzymuje 
świadectwo ukończenia szkoły. Wszyscy są wtedy podekscytowani, uprzejmi, 
eleganccy, tacy dorośli…aż trudno uwierzyć, że jeszcze parę miesięcy wcze-
śniej targały nami nauczycielami wątpliwości, czy osiągniemy jakikolwiek 
sukces z włożonej pracy, czy ta beztroska młodzież stanie na wysokości zada-
nia podczas egzaminów maturalnych, zwanych jeszcze do niedawna egzami-
nami dojrzałości. Właściwie co rok ten schemat się powtarza i co rok wszyscy 
przeżywają to samo, mimo różnych zmian, które funduje szkole MEN. 

Kiedy w 1992r. po raz pierwszy przekroczyłam progi Budowlanki, a był to 
sierpień i pierwsze w nowym roku szkolnym posiedzenie Rady Pedagogicznej, 
wiedziałam, że będzie mi się tu dobrze pracowało. Przyjął mnie bardzo ciepło 
ówczesny dyrektor pan Walenty Cywiński, serdecznie przyjęli mnie również 
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Koleżanki i Koledzy. Taka atmosfera była przez wszystkie późniejsze lata mo-
jej pracy w tej szkole. Przyszedł 1 września i z bijącym sercem szłam do przy-
dzielonych mi klas, do młodzieży, której wcześniej nie znałam i nie wiedzia-
łam, czy mnie zaakceptuje i jak przyjmie tę wiedzę, którą miałam jej przekazać. 
Nie było to łatwe ani dla mnie, ani - podejrzewam - dla uczniów. Pierwszy 
rok pracy w Budowlance postrzegałam wówczas jako szkołę przetrwania - od 
rana uczyłam w technikum, szkole zawodowej i przysposabiającej do zawodu,  
a po południu - w technikum i szkole zawodowej dla dorosłych. Wszędzie 
inny program, inne wymagania i inna specyfika pracy. Dziś wiem, że rok ten 
nauczył  mnie bardzo wiele i zahartował. Największym jednak wyzwaniem 
była dla mnie wtedy klasa maturalna. Pierwsza moja klasa, którą przez rok 
musiałam przygotować do egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Każdy 
polonista wie, ile pracy to wymaga, a ja musiałam to uczynić z uczniami, któ-
rych przecież nie znałam. Może właśnie dlatego tę klasę pamiętam najbardziej 
i chyba ci uczniowie dali mi najwięcej pedagogicznej satysfakcji. Była to klasa 
piąta technikum, objęta troskliwą opieką wychowawczą przez panią Wandę 
Rzeczkowską. Jakaż to była młodzież! Do dziś pamiętam większość imion i na-
zwisk, dziś jeszcze widzę ich przy szkolnych stolikach. Idąc na lekcję nie wie-
działam, czy uda mi się zrealizować zaplanowane cele, ponieważ ci uczniowie 
żywo reagowali na teksty literackie, które dopiero wchodziły do kanonu lektur. 
Odbywaliśmy kurs literatury współczesnej i nie było problemu z jej czytaniem, 
za to było mnóstwo pytań, dyskusji, nawet sprzeczek i nieporozumień, gdyż 
wiemy, że literatury nie da się oderwać od rzeczywistości historycznej, a prze-
cież były to czasy transformacji; ci młodzi ludzie wchodzili w świat zmieniony, 
byli pełni nadziei na przyszłość, a tę niedawną przeszłość traktowali prawie 
że z pogardą. Rozumieli liczne aluzje polityczne współczesnych twórców. Ich 
opinie, nie zawsze jeszcze dostatecznie sprecyzowane i dojrzałe, stanowiły dla 
mnie cenny materiał. Znali sztukę dyskutowania, bardzo rzetelnie przygoto-
wywali się do niej. Posługiwali się językiem poprawnym, przede wszystkim 
komunikatywnym dla nauczyciela. To pokolenie jeszcze rozumiało poezję Ko-
chanowskiego czy Słowackiego. Sądzę, że chyba poważniej traktowało naukę 
i szkołę w ogóle. Byli to dwudziestolatkowie, którzy w przeważającej więk-
szości mieli sprecyzowane plany na przyszłość. Wciągnięci w wir wydarzeń 
od nich niezależnych, przeżywali w dniach matury dodatkowy stres – były to 
przecież dni strajku nauczycieli! Egzamin przesunięty, ale i z tym sobie pora-
dzili. Ta klasa maturę z języka polskiego zdała w całości.

Dziś, czasami spotykam na ulicy dojrzałych już panów – mężów, ojców, in-
żynierów, pracowników i mam nadzieję, że uczciwych ludzi. Ja jednak widzę 
ich za szkolnymi stolikami, wstających z krzeseł, w czasie rozmowy z nauczy-
cielem, na co dzień używających, niestety zapomnianych dziś tak prostych 
słów, jak: proszę, dziękuję, przepraszam.



123Historia życiem pisana ...

Ryszard Miller, były wychowawca internatu, ZSB P.B.P „Petrobudowa” 
w latach 1968 – 1971.

Syntetyczny wstęp.
W grudniu 1959 roku mocą ministerialnych decyzji powołano do życia 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa” jako general-
nego wykonawcy Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych 
(MZRiP). Przed przedsiębiorstwem stanęły odpowiedzialne zadania, nie tylko  
budowa  Kombinatu, ale również rozbudowa miasta (budynki mieszkalne, ho-
tele, lokale użyteczności publicznej itp.)

Wykonywanie wciąż rosnących zadań produkcyjnych i wyższe wymaga-
nia technologiczne stwarzały olbrzymie zapotrzebowanie na wysoko wykwa-
lifikowanych pracowników niższych szczebli, niezbędnych do realizacji tych 
zadań. W celu kształcenia przyszłych pracowników „Petrobudowy” powoła-
no do życia w sierpniu 1960 roku Zasadniczą Szkołę Budowlaną nr 1. 

Rok później, w 1961 roku, szkoła, działająca początkowo w skromnych 
warunkach przy ul. Błonie, otrzymuje kompleks budynków na osiedlu „Do-
brzyńska” (szereg budynków dydaktycznych, sala gimnastyczna, internat, 
kompleks boisk, pomieszczenia administracyjne, itp.)

Uroczystego otwarcia szkoły, w dniu 15 września 1961 roku dokonał ów-
czesny minister oświaty – Wacław Tułodziecki.

W 1963 roku w budynku ZSB otwarte zostało Technikum Budowlane dla 
pracujących o specjalności  budownictwo ogólne. Naukę w nim rozpoczęło  
95 uczniów.

W latach 1963 – 65 dyrektorem szkoły był mgr Konstanty Krawczyk. Oży-
wiła się wówczas działalność dydaktyczna i wychowawcza, co zawdzięczać 
trzeba olbrzymiej determinacji i organizatorskim zdolnościom dyrektora  
i rady pedagogicznej.

W lutym 1966 roku (dyrektorem był wówczas inż. Zdzisław Turkowski) 
na terenie szkoły powstała filia Technikum Budowlanego zaocznego w Miń-
sku Mazowieckim. We wrześniu 1966 roku rozpoczyna działalność Państwo-
wa Szkoła Techniczna dla Pracujących (PST) która z czasem przekształciła się  
w Policealne Studium Zawodowe.

Moje pierwsze osobiste spotkanie z ZSB P.B.P. „Petrobudowa” nastąpiło  
1 września 1968 roku. Rozpocząłem wówczas pracę jako wychowawca inter-
natu.

Dyrektorem szkoły był inż. Z. Turkowski. Internatem kierował Antoni Bar-
tosiewicz. Młodzież internatu podzielono na 4 grupy wychowawcze. Świetlicą 
kierowała pani Barbara Ciszyńska przy pomocy pani Joanny Woyno. Kierow-
niczką stołówki była pani Jadwiga Grzybowska, intendentką pani Michalina 
Nowak. O smaczne posiłki wydawane w internackiej kuchni dbała pani Apo-
lonia Matusiak. 
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Pierwszy tydzień pracy to totalne „urwanie głowy”. Mnóstwo spraw orga-
nizacyjnych, zdenerwowani rodzice, zagubieni często w nowej rzeczywistości 
chłopcy stwarzali konieczność wzmożonego wysiłku wychowawców i kierow-
nictwa internatu. Zdołano to opanować. Powoli wychowankowie wdrażali się 
do życia w nowych warunkach – pokonywali pierwsze problemy adaptacji  
w internackiej rzeczywistości.

Powołano do życia drogą wyborów Młodzieżową Radę Internatu (20 wrze-
śnia 1966 roku) – opiekunem został Ryszard Miller. Wybrani zostali: Ryszard 
Nowak – jako przewodniczący, dwóch jego zastępców, sekretarz, skarbnik, 
kronikarz i redaktor gazetki. Ponadto wyłoniono 4 sekcje: gospodarczo – po-
rządkową, kulturalną, turystyczno – sportową i sąd koleżeński. 

Zamysłem pedagogów było, aby stworzyć wspólny front oddziaływań or-
ganizacyjnych, porządkowych i innych. Powołana Młodzieżowa Rada Inter-
natu miała być pośrednikiem pomiędzy wychowankami a wychowawcami. 
Poszczególne sekcje miały za zadanie inicjować prace porządkowe, imprezy 
kulturalne, sportowe. Młodzi ludzie mogli wnioskować o pomoc, radę, pod-
powiadać wychowawcom, co interesuje młodzież, co chcieliby robić, zmienić. 
Chodziło o to, aby ta grupa młodych ludzi – ok. 160 osób była w miarę możli-
wości maksymalnie angażowana w życie internatu. 

Nie było łatwo. Nawyki i przyzwyczajenia wyniesione z domu, chwi-
lowe „zagubienie” – trzeba było zmieniać, w miarę potrzeb nawet rugować  
(np. uczyć dbania o higienę, wygląd osobisty itp.)

Niezależnie od tego na terenie internatu bardzo prężnie działała świetlica 
kierowana przez panią Ciszyńską. Właśnie w ramach pracy świetlicy działa-
ły koła zainteresowań – na zasadzie zajęć pozalekcyjnych. Były to koła: recy-
tatorskie, teatralne, chór i zespół muzyczny, modelarskie, filmowe z klubem 
dyskusyjnym. 

 Ze zrozumiałych względów najwięcej czasu poświęcę chórowi i zespołowi 
muzycznemu, które zorganizowałem i prowadziłem, co było ewenementem 
wśród internatów. Ośmielę się powiedzieć, że nasz chór i zespół muzyczny 
były zjawiskiem unikalnym w tego typu placówkach. 

Chór i zespół muzyczny.
Pod koniec pierwszej dekady września 1968 roku zrodził się pomysł, aby 

w czasie wolnym „zagospodarować” duże grupy młodzieży jakimś czynnym  
i zorganizowanym zajęciem. Pomyślałem, że doskonałym sposobem włączenia 
dużej części młodzieży do pracy i aktywności społecznej będzie zorganizowa-
nie grupy chóralnej i zespołu muzycznego. Rozmawiałem z wychowankami 
– jak miałoby to wyglądać? Przy okazji dokonałem małego przeglądu umie-
jętności tonalnych. Z początku szło „topornie” – chłopcy podchodzili do tego 
z humorem, często śmiechem. Jednak nie rezygnowałem. Prosiłem, przekony-
wałem. Powiedziałem, iż można spróbować. Uzgodniliśmy, że w przypadku 
kiedy nic nie będzie „wychodziło” – damy sobie spokój. Jeśli zaś będzie jakaś 
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szansa na to nasze śpiewanie – spróbujemy.
Przedstawiłem chłopcom swoje wymagania oraz omówiłem formy pracy. 

Zaapelowałem o to, że nawet jeśli początki będą trudne, to mimo tego warto 
spróbować. Podpowiedziałem chłopakom, że mamy szansę zrobić ogromną 
niespodziankę pedagogom – bo zbliża się ich święto. Chłopcy przystali na to. 
Pierwsze „śpiewane” spotkanie to wielki szok. Jeden wrzask z wielu gardeł. 
Przypomniałem, iż miarą wartości śpiewającego człowieka jest nie to, kto gło-
śniej, lecz melodyjniej śpiewa, tak aby słuchacze rozumieli tekst.

Zrozumiałem, iż początkujących śpiewaków muszę podzielić na dwie 
grupy (razem zespół liczył ok. 70 osób). Znacznie ułatwiło to racę zespołu, 
łatwiej było omawiać pewne zagadnienia intonacyjne, opanować teksty pio-
senek. Grupy miały zajęcia osobno, za każdą z nich byli odpowiedzialni wy-
brani uczniowie  – Grzegorz Marlęga i Ryszard Nowak, którzy sprawdzali 
listę obecności, przekazywali kolegom teksty piosenek, odpowiadali za wy-
gląd estetyczny chórzystów. Próby całości chóru odbywały się na stołówce, po 
kolacji, gdyż była to jedyna tak duża sala, która mogła pomieścić wszystkich 
śpiewających,  a próby generalne robiliśmy na sali gimnastycznej. Choć była to 
ciężka praca, to sam byłem zaskoczony wielkim zaangażowaniem chłopców. 
Po każdych zajęciach dziękowałem im podkreślając, iż wszystko jest na dobrej 
drodze, że damy radę, że nam się uda.

Po kilku próbach chóru chłopcy powiedzieli, iż byłoby dobrze, gdyby ktoś 
im akompaniował (ja grałem na skrzypcach). Podpowiedzieli, że słyszeli, iż 
jacyś chłopcy z ich klasy grają na akordeonach, na gitarze, a w internacie jest 
jeden kolega, któremu nie jest obca perkusja. Przyznałem chłopakom rację.  
W taki niecodzienny sposób doszło do spotkania z muzykującymi chłopcami. 
Przyszli na spotkanie chętnie, trochę z ciekawości, trochę, jak mówili, żeby „się 
zorientować co i jak?”.

Cenną rzeczą było to, że akordeoniści znali zapis nutowy, gitarzysta zaś 
podstawowe akordy. Problem był tylko z perkusistą, który nie miał instru-
mentu w internacie, a u siebie w szkole na wsi trochę próbował grać. 

Zadaję pytanie – No jak chłopaki?
- Gramy! – odpowiedzieli zgodnie.
Niebawem Komitet Rodzicielski zakupił zestaw perkusyjny – no i do ro-

boty!
Dla mnie było to nie lada wyzwanie. Miałem chwile rozterki – czy dam 

radę? Było mi chwilami wstyd, ale chłopcy byli już tak zdeterminowani, iż 
podjąłem to wyzwanie.

Zespół muzyczny występował w składzie: Stańczak Wiesław, Kasprowicz 
Krzysztof, Szeligowski Jan – akordeony; Jacukowicz Tadeusz – gitara i Jabłoń-
ski Tadeusz – perkusja. 

Z muzykami „poszło” lepiej niż przypuszczałem. Prawidłowo odczytywali 
zapis nutowy melodii, gitarzysta podkład akordów muzycznych. Perkusista 
szybko dostosował swoje granie do tempa melodii.
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I tak to się zaczęło.
Zespół instrumentalny towarzyszył chórowi podczas prób generalnych 

(„zgrywania się”) no i oczywiście w czasie występów. Ustaliłem z chłopcami, 
iż byłoby dobrze, aby chór i zespół miał jednolity wygląd – ogólna zasada. 
Tak też od tej pory, podczas występów, chór i zespół był ubrany jednolicie  
i schludnie – białe koszule, czarne aksamitki. Ja oczywiście również miałem 
białą koszulę, czarną aksamitkę i takąż marynarkę. Dyrekcja szkoły ufundo-
wała pulpity i proporczyki z logo zespołu. 

Pierwszy występ chóru i zespołu muzycznego odbył się 18 października 
1968 roku w połączeniu z recytacjami okolicznościowymi przygotowanymi 
przez zespół „żywego słowa” i opiekunkę świetlicy panią Barbarę Ciszyńską. 
Wszystko udało się wspaniale, chłopcy dali z siebie wszystko, co tylko mogli. 
Pedagodzy przyjęli występy chóru, zespołu i recytatorów z wielkim wzrusze-
niem i słowami gorących podziękowań. 

To był strzał w „10” i wielka radość dla chłopców. Oczywiście ja też wyra-
ziłem swoje wielkie zadowolenie.

Bardzo serdecznie dziękował chłopcom dyrektor szkoły, inż. Z. Turkowski 
i deklarował wszelką pomoc dla zespołu. Komitet Rodzicielski ufundował dla 
„artystów” słodkie upominki.

Chór i zespół muzyczny przygotowywał teraz program z okazji 24 rocznicy 
wyzwolenia Płocka. Było to wielkie wydarzenie w życiu szkoły. Uroczystość 
odbyła się 25 stycznia 1969 roku. Złożyły się na nią wiersze i piosenki o Płocku, 
których autorem był Faustyn Piasek – pedagog, muzyk, kompozytor, literat, 
wynalazca – bardzo zasłużony dla Mazowsza.

Przedstawiono montaż słowno – muzyczny opracowany przez wycho-
wawców internatu i prowadzącego chór. Wykorzystano teksty niektórych 
wierszyków prof. F. Piaska i jego piosenek o naszym mieście. Oto tytuły: Nad 
Mazowszem, W nadwiślańskim grodzie, Chateńka, Płock – miasto róż, Walc 
o  Płocku.

Honorowymi gośćmi byli m. in. dzieci Faustyna Piaska: syn Jerzy, córka 
Janina, siostrzeniec Andrzej, przedstawiciele władz miasta, młodzież, nauczy-
ciele.

Podczas tej uroczystości dyrekcja szkoły, rada pedagogiczna i młodzież 
wystąpili do władz miasta z wnioskiem o nadanie imienia Faustyna Piaska 
jednej z płockich ulic.

Sympatyczną wzmiankę o tej uroczystości zamieściła lokalna gazeta „Try-
buna Mazowiecka” w dniu 29 stycznia 1969 roku.

Druga część uroczystości poświęconych pamięci profesora odbyła się  
w świetlicy internackiej. Urządzono tam wystawę upamiętniającą pracę peda-
gogiczną, naukową, społeczną profesora Piaska. Otwarcia ekspozycji dokonali 
Jerzy i Janina Piaskowie. Obecnością swą tę uroczystość zaszczycili przedsta-
wiciele władz miasta. Wprowadzenia tematycznego dokonał pomysłodawca  
i organizator ekspozycji pan Ryszard Miller.
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Dzięki życzliwości rodziny prof. Piaska na wystawie zgromadzono wie-
le osobistych pamiątek związanych z życiem i działalnością tego wybitne-
go Płocczanina: śpiewniki, opracowania muzyczne pieśni, kantaty, utwory 
koncertowe, rękopisy wierszy, sztuk dramatycznych, patenty wynalazków  
(np. hamulec pneumatyczny). Osobliwością były skrzypce zbudowane z drze-
wa pozyskanego z rozebranego przez Niemców gmachu teatru płockiego.

Wystawa była czynna około miesiąca. Zwiedzała ją młodzież szkół średnich 
i osoby prywatne (m.in. uczennica profesora z Seminarium Nauczycielskie-
go – pani Róża Grzela – dyrektor biblioteki płockiej). Wyjątkowym gościem 
odwiedzającym wystawę był dyrektor szkoły muzycznej p. Marcin Kamiński 
(wybitny kompozytor, pianista, pedagog). Jak przyznał w rozmowie, doko-
nania pana profesora Faustyna Piaska i jego bogata, wszechstronna spuścizna 
była dla niego wielkim odkryciem i fascynacją. Wynikiem tego było podjęcie 
badań faktograficznych i muzykologicznych na temat „Życia i twórczości prof. 
F. Piaska” , których efektem była napisana przez niego i obroniona  praca dok-
torska. 

Co do inicjatywy nadania imienia prof. F. Piaska jednej z ulic Płocka trzeba 
było poczekać z górą 20 lat. Zlokalizowana jest ona na Osiedlu Międzytorze. 
Ulica ta sklasyfikowana jest jako droga gminna o długości 668 m, liczba zamel-
dowanych mieszkańców – ok. 1200 osób. 

Niemożliwą jest rzeczą ukazać wszystkie dokonania chóru i zespołu mu-
zycznego. Starałem się przedstawić początki pracy, wzloty i upadki. Próbo-
wałem omówić formy oddziaływania dydaktyczno – wychowawczego. Muszę  
z satysfakcją stwierdzić, że zespół na trwałe zaistniał w życiu szkoły i interna-
tu. Wyniki były obiecujące. Chór zintegrował się, chłopcy mobilizowali się do 
współodpowiedzialności za podejmowane zadania. Członkowie zespołu na-
byli wyraźnych oznak obycia kulturalnego. Widoczna była troska o schludny 
wygląd, higienę osobistą i kulturalny sposób bycia i współżycia w kolektywie. 
Chłopcy byli dumni z siebie. Dumni byli też i rodzice, gdy na ogólnych wywia-
dówkach lub imprezach okolicznościowych z wypiekami na twarzach oglądali 
występy swoich synów. Wyjeżdżając w czerwcu 1969 roku na wakacje, obok 
świadectw chłopcy otrzymywali pamiątkowe zdjęcia z podpisami kolegów  
i prowadzącego zespół.

Skwitować ten mały wycinek wspomnień mogą słowa niemieckiego poety 
H. Heinego:

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź,
Tam dobre serca mają
Źli ludzie wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają”.

Teraz, z perspektywy wielu dziesiątków lat z wielką estymą wspominam 
swój okres pracy w internacie – chór i zespół muzyczny. Z wieloma chórzysta-
mi, obecnie poważnymi panami, mam kontakt okazjonalny i zawsze wracamy 
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w rozmowach do tych „śpiewanych lat” w „Budowlance”. Losy moich arty-
stów potoczyły się bardzo różnie. Wielu ukończyło technika, studia i pracuje  
w „Orlenie” i innych wielkich zakładach przemysłowych. Jeden jest wojsko-
wym w randze pułkownika, kilku zajmuje odpowiedzialne stanowiska w ad-
ministracji państwowej. Wielu prowadzi samodzielne „interesy”.

To dla mnie powód do radości i osobistej satysfakcji.

Wacław Adamski – portier internatu. Niezwykła osobowość utrwalona 
we wspomnieniu pana Millera – jako mentor młodzieży z internatu.

Pan Adamski był portierem internatu od samego początku funkcjonowania 
placówki. Wszyscy go szanowali i bardzo lubili. Przez wychowanków inter-
natu nazywany był pieszczotliwie „Dziadkiem”, jako że był już w podeszłym 
wieku (ok. 70 lat). Był jednak człowiekiem bardzo żywotnym, ciągle widziano 
go w ruchu. Naprawiał wszystko, co było do naprawy, nigdy nie odmawiał 
pomocy potrzebującym. Internat był jego drugim domem. Dbał tu dosłownie  
o wszystko. Był nieoceniony jako tzw. „złota rączka”, uczył mieszkańców in-
ternatu jak należy dbać o porządek, sprzęty, jak je konserwować, aby przedłu-
żyć im żywotność. 

Choć nie był pedagogiem ani psychologiem, doskonale potrafił ocenić sy-
tuację, gdy wynikały trudności. Zawsze potrafił znaleźć odpowiednie „lekar-
stwo”. Był wielkim przyjacielem młodzieży. Służył jej radą, pomocą, ojcowską 
troską. Był powiernikiem młodych ludzi. Zawsze w portierni, otoczony grup-
ką nastolatków, prowadził z nimi dysputy na bardzo ważne tematy. 

Wychowawcy też lubili „Dziadka”, szanowali jego życiową mądrość i roz-
wagę. Często, gdy my sami mieliśmy jakiś problem, mówiło się: „No dobrze, 
zobaczę, co na to powie »Dziadek«”. A on umiał znaleźć wspólny język ze 
wszystkimi, szczególnie z chłopcami. To z jego inicjatywy podjęto prace po-
rządkowe wokół internatu. Zniwelowano teren, wytyczono alejki, klomby, 
posadzono żywopłoty i nasadzono drzewa.  Wiele tych drzew rośnie do dziś. 
Pracami wychowanków kierował oczywiście „Dziadek”. Umiał młodych lu-
dzi zachęcić do działania. Oni sami podziwiali starszego, siwiutkiego portiera  
w nieodłącznej czapce na głowie, uwijającego się żwawo ze szpadlem i gra-
biami. 

Wszyscy mogli u niego znaleźć ratunek i pomoc w nagłej potrzebie. W por-
tierni, za kotarką, w wielkiej szafie „Dziadek” miał swoje „skarby”, których 
często użyczał. Czego tam nie było! Dosłowni wszystko – młotki, piłki, gwoź-
dzie, klej, igły, nici, śrubokręty, obcęgi i tysiące innych rzeczy. W medycznej 
potrzebie można było dostać krople, jodynę, maści, plaster, gazę, opatrunki. 
„Dziadek” sam też udzielał pierwszej pomocy, a w uzasadnionych przypad-
kach wzywał pogotowie. 

Ja sam wiele się od „Dziadka” nauczyłem, wiele mu zawdzięczam. Szkoda 
tylko, że „Dziadka” nie ma już wśród nas.
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Barbara Stefania Nidzgorska-Ciszyńska – emerytowany nauczyciel języ-
ka polskiego w szkole na Mościckiego.   

                                 
Fragmenty z  GARŚCI  WSPOMNIEŃ z mojej pracy w Zasadniczej Szkole 

Budowlanej nr 1 przy ul. Rewolucji Kubańskiej 4, w latach 1967 – 1988 (obecnie 
ul. Ignacego Mościckiego 4).

Do Płocka przeniosłam się w marcu 1968 r. z Wyszogrodu. Tam przepra-
cowałam 9 lat w jedenastolatce. Uczyłam jęz. polskiego w starszych klasach 
podstawowych i w klasach licealnych. Wypuściłam w świat wielu wartościo-
wych maturzystów, którzy pokończyli wyższe studia i pełnili ważne funkcje 
społeczne. 

Osobiście przywiozłam podanie do płockiego Wydziału Oświaty, gdzie 
spotkałam się z wizytatorem, Henrykiem Wójcikiem, który wizytował moje 
lekcje w Wyszogrodzie, oceniając je jako majstersztyk. Jednak od niego do-
wiedziałam się, że w Płocku sytuacja jest bardzo trudna, m.in. z powodu płoc-
kiej Petrochemii, która potrzebowała wielu wykwalifikowanych inżynierów,  
a każdy z nich stawiał dwa warunki: żądał mieszkania i pracy dla żony.  
W wielu przypadkach okazało się, że ich żonami były nauczycielki, także polo-
nistki. Dlatego wszystkie wolne etaty w szkołach średnich zostały dużo wcze-
śniej zajęte.

Ponieważ pan wizytator był człowiekiem życzliwym i o wysokiej kulturze 
osobistej, chciał mi pomóc. Poradził mi, bym się zgłosiła do dyrektora Zasad-
niczej Szkoły Budowlanej przy ul. Rewolucji Kubańskiej 4, Zdzisława Turkow-
skiego, prawdopodobnie będzie miał jakiś wolny etat. Jeśli uzgodnię z nim 
rodzaj pracy, będę mogła złożyć podanie w Wydziale Oświaty, ze wskazaniem 
etatu uzgodnionego z dyrektorem. Do Zdzisława Turkowskiego zgłosiłam się 
jeszcze tego samego dnia. Był mężczyzną eleganckim i prawdziwym estetą! 
Widocznie wywarłam na nim dobre wrażenie, bo po miłej rozmowie powie-
dział mi, że nie chciałby, żebym musiała codziennie dojeżdżać aż na Białą, do 
szkoły dla junaków OHP (Ochotniczy Hufiec Pacy). Wprawdzie wolnego etatu 
dla polonistki nie ma, ale mógłby zatrudnić mnie w świetlicy szkolnej, na eta-
cie kierownika zajęć pozalekcyjnych. A gdy pani Stefania Koskowska odejdzie 
na emeryturę, będę mogła przejść  na etat polonistki.

Zdecydowałam się przyjąć tę ofertę i podjęłam pracę w Płocku, cho-
ciaż jeszcze pół roku  mieszkałam w Wyszogrodzie (klucze do mieszkania  
w Płocku otrzymałam dopiero 28 lutego 1968r.). Wyjeżdżałam z domu najczę-
ściej zaraz po śniadaniu, ponieważ różne imprezy, które organizowałam dla 
młodzieży jako kierownik zajęć pozalekcyjnych, musiały się odbywać przed 
południem. Po południu natomiast miałam obowiązkowe dyżury w świetlicy  
i zajęcia pozalekcyjne w zespołach, które prowadziłam w ramach etatu. Były 
to: Zespół Żywego Słowa, Małych Form Dramatycznych, Dyskusyjny Klub Fil-
mowy oraz później Scena Robotnicza, która z czasem zmieniła nazwę na Scenę 
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Amatora. Pracę kończyłam o 20:30, a ostatni PKS do Wyszogrodu odchodził  
o 21:00. W domu byłam dopiero po 22:00. 

Bardzo zaangażowałam się w nowej pracy w Zasadniczej Szkole Budow-
lanej. Na    początku zorientowałam się, czym mogę dysponować w świetlicy, 
która znajdowała się w budynku szkoły, ale w części przeznaczonej na internat 
dla młodzieży spoza Płocka. Były tam różne szafki, stoliki, krzesła, telewizor 
i trochę gier. Najpierw rozmawiałam z mieszkańcami internatu (przychodzili 
do świetlicy obejrzeć program telewizyjny), jakie mają zainteresowania i czym 
chcieliby się zajmować poza lekcjami. Rozmawiałam również z polonistami, 
kto ich zdaniem nadawałby się do kół zainteresowań, które przy świetlicy two-
rzyłam.

Wkrótce po rozpoczęciu roku szkolnego zorganizowałam dla mieszkańców 
internatu wspólne wyjście na interesujący film do kina Przedwiośnie. Następ-
nego dnia przeprowadziłam nad tym filmem dyskusję. Początkowo uczniowie 
byli onieśmieleni, ale powoli nabierali odwagi i zabierali głos. Po tej dyskusji 
zachęciłam dyskutantów, żeby stali się członkami Dyskusyjnego Klubu Fil-
mowego. Z czasem wspólne oglądanie ciekawych filmów w kinie i dyskusja 
nad nimi odbywały się systematycznie. Pamiętam, że prowadzone były koła z 
matematyki i fizyki. Jednak najbardziej zaangażowanym instruktorem był na 
pewno Wiesław Cygański, który (poza matematyką) prowadził dwa zespoły 
modelarzy, z młodszych i starszych chłopców, którzy budowali modele sa-
molotów i innych modeli latających, organizowali w szkole wystawy, które 
wszyscy podziwiali. Osiągali również znaczące nagrody na  zawodach ogól-
nopolskich.

Żeby zainteresować wszystkich uczniów piękną recytacją wierszy, nawią-
załam kontakt z wybitnym polonistą z Warszawy, ze Stanisławem Mikołaj-
czykiem, który wraz z wybitnymi aktorami teatrów warszawskich przygoto-
wywał tzw. lekcje poetyckie. Każda taka lekcja trwała 45 minut i poświęcona 
była jednemu wybitnemu poecie. Prowadził ją Stanisław Mikołajczyk, a kilku 
aktorów recytowało z pamięci wybrane przez niego wiersze (nie pamiętam, 
ile kosztowała taka audycja na żywo). Nie pamiętam również wszystkich ak-
torów, którzy odwiedzili naszą szkołę, ale na pewno byli w niej: Stanisław 
Jasiukiewicz (wspaniale zagrał m.in. Gustawa i Konrada w Dziadach Adama 
Mickiewicza; nigdy nie zapomnę Wielkiej Improwizacji w jego wykonaniu), 
Wieńczysław Gliński, Czesław Wołłejko i wielu innych. 

Zachętą do uczęszczania na zajęcia tych zespołów były również (organi-
zowane w Warszawie przez Wojewódzki Związek Budowlanych) konkursy 
recytatorskie. Wryły mi się w pamięć pierwsze eliminacje takiego konkursu; 
zawiozłam na nie do Warszawy trzech chłopców, którzy zajęli miejsca: I, III  
i IV. Pierwsze miejsce zajął Andrzej Mazurowski, recytując trudny wiersz Ta-
deusza Różewicza Pierwsza miłość z tomu Równina. 

Nie pamiętam dobrze w którym roku, dowiedziałam się, że pani Stefania 
Koskowska (polonistka) odchodzi na emeryturę. Złożyłam wówczas podanie 
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do Dyrekcji ZSB o przeniesienie mnie z etatu kierownika zajęć pozalekcyjnych 
na etat polonistki, bo to był mój podstawowy zawód. Bardzo lubiłam uczyć 
i już tęskniłam do prowadzenia normalnych lekcji, a nawet do sprawdzania 
uczniowskich zeszytów. Było z tym trochę kłopotu, ale pan inspektor war-
szawskiego Kuratorium, któremu podlegała nasza Szkoła, zgodnie z moim 
życzeniem, przeniósł mnie na upragniony etat polonistki. A ja nadal prowa-
dziłam Zespół Żywego Słowa i Scenę Robotniczą, chociaż jeszcze długo zajęcia 
pozalekcyjne nie były płatne. Chór szkolny prowadził wówczas wychowawca 
internatu, Ryszard Miller, więc współpracowałam z nim. Wcześniej pomagała 
mi w świetlicy również Barbara Zych, później Śniecikowska.

Jednak działalność artystyczna młodzieży ZSB rozwinęła się najbardziej, 
gdy do szkoły przyszły dziewczyny, gdy powstały klasy: ogrodniczek i ma-
larek. Pracowałam  wówczas już jako polonistka i w obydwu klasach dziew-
cząt uczyłam jęz. polskiego. Miałam więc okazję, żeby zamieniać je w ar-
tystki, bo wiele z nich  zapisało się  wkrótce do Zespołu Żywego Słowa. Ze 
starszych dziewcząt i chłopców utworzyłam Scenę Robotniczą przy Robotni-
czym Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Płocku, ponieważ stali się sympa-
tykami tej organizacji; chyba głównie dlatego że ja pełniłam funkcję prezesa  
(przez 13 lat).

W jednej z klas utworzyłam pracownię polonistyczną, zgromadziłam dużo 
książek, płyt i nagrań oraz magnetofon. Tam młodsza grupa miała próby  
i tworzyła własne nagrania. W tej sali organizowaliśmy również wystawy ma-
larskie obrazów,  członków RSTK, które podczas dużych przerw mogli oglądać 
uczniowie całej szkoły. Starsza młodzież, zgromadzona w Scenie Robotniczej  
a później w Scenie Amatora, miała próby w pobliskiej zabytkowej Rogatce Do-
brzyńskiej, przy ul. Wieczorka 24 (po stronie Wisły), w której po gruntownym 
remoncie stworzyłam Ośrodek Kultury RSTK. Próby członków Sceny Robotni-
czej rozpoczynały się zawsze od herbatki z ciasteczkami. Przygotowywaliśmy 
tam różne programy artystyczne dla Szkoły i dla miasta.

Udało nam się również przygotować kilka programów rozrywkowych 
na powietrzu, obok Rogatki. Z prawej strony Rogatki był wycementowany 
placyk, otoczony korytkami, w których wiosną sadziłam kwiaty. Sadzonki 
i ziemię  załatwiałam bezpłatnie w Zieleni Miejskiej, w której nasze ogrod-
niczki odbywały praktykę. Nazwaliśmy te programy: Przy sobocie po robocie  
(od 16:00 do 18:00). Grało trzech muzyków: akordeon, skrzypce i chyba klar-
net (bardzo przepraszam, że nie pamiętam imion i nazwisk).  Po trzech utwo-
rach muzycy odpoczywali a recytatorzy wykonywali wesołe utwory poetyckie  
(i tak na zmianę). Spacerowicze, idący w stronę Domu Technika, zatrzymywali 
się, słuchali i oklaskiwali wykonawców, a niektórzy podczas utworów tanecz-
nych wchodzili na placyk i tańczyli. To były piękne dni…!

Przykro teraz patrzeć na te zabytkowe Rogatki Dobrzyńskie, które zapro-
jektował  jeden z najwybitniejszych architektów dojrzałego klasycyzmu, Ja-
kub Kubicki (1758-1833). Zamurowano im okna i zaryglowano drzwi! Stoją 
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bezużyteczne jak wyrzuty sumienia! Ja potrafiłabym przywrócić im właściwą 
rangę.

Pracę z tą utalentowaną młodzieżą wspominam ze wzruszeniem, bo uda-
ło mi się rozbudzić w młodych ludziach zainteresowanie literaturą piękną  
i poezją oraz wzbudzić entuzjazm do pracy społecznej i uwierzyć we własny 
talent, który przy mojej pomocy rozwijali. Dzięki nim przeżyłam wiele nieza-
pomnianych chwil, na których wspomnienie szkli się w oku łza. Bardzo chcia-
łabym się jeszcze z nimi  zobaczyć!  

Podczas stanu wojennego, w związku z trudnościami zakupu takich arty-
kułów jak: ciastka, słodycze, cytryny, pomarańcze, a nawet śledzie marynowa-
ne w słoikach, kawa i herbata, nawiązałam stałą współpracę z płockim SPO-
ŁEM (sklepy spożywcze przy ul. Sienkiewicza). Dzięki tej współpracy mogłam 
otrzymać dla nauczycieli niektóre trudnodostępne artykuły spożywcze prosto 
z magazynu. Najczęściej dźwigałam je w torbach, bo nie miałam własnego 
auta, czasem ktoś mnie podwiózł. Podczas dużych przerw nauczycielki roz-
bierały dostarczone produkty. Dzięki współpracy ze SPOŁEM mogłam także 
organizować w szkole choinkę dla dzieci nauczycielskich, włącznie z paczka-
mi, w których znalazły się trudne do zdobycia słodycze i pomarańcze.

Podczas wieloletniej pracy w ZSB z wielu osobami zaprzyjaźniłam się, ale 
chyba najbardziej z Wandą Rzeczkowską (nauczycielka jęz. rosyjskiego) po-
nieważ przez kilka lat pracowała w Łukcie (pow. Ostróda), w jednej szkole  
z moim młodszym bratem, Piotrem Nidzgorskim. Zaprzyjaźniłam się również 
z bardzo miłymi Koleżankami i Kolegami: z Marią Rzewucką (naucz. jęz. ro-
syjskiego) i Krysią Kacprowicz (naucz. fizyki), z Wiesławem Cygańskim (na-
ucz. matematyki oraz  bardzo uzdolniony instruktor modelarzy) i jego żoną, 
z Janem Szumańskim  (naucz. fizyki, sąsiad z jednego bloku i współpraca  
z płockim Oddziałem ZNP), z Piotrem Nowyszem (naucz. przedmiotów za-
wodowych i zastępca dyrektora; zawsze był uśmiechnięty i miły dla współpra-
cowników), z Romanem Balcerskim (naucz matematyki), Andrzejem Sandur-
skim (naucz. przedmiotów zawodowych), z nauczycielami wychowania fiz.: 
Stanisławem Rusinkiem i Edwardem Kozińskim, z Ryszardem Millerem oraz 
z bibliotekarkami: Barbarą Tukalską i Joanną Wojno, później Skulimowską. 
Zawsze z dużym szacunkiem traktowałam Marię Tyburską (później Góralską 
– naucz. matematyki) i Zenona Zamczewskiego (naucz. historii po KUL) za 
takt i odwagę w wypowiadaniu swoich poglądów.

Wkrótce po przejściu na emeryturę dobrzy ludzie zachęcili mnie do zawie-
szenia jej i podjęcia pracy w innej szkole oraz w Młodzieżowym Domu Kultu-
ry. Dali mi tyle pracy, żebym mogła zarobić na godziwą emeryturę, za co moja 
wdzięczność jest wielka! Za swoją pracę otrzymałam KRZYŻ KAWALERSKI 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI i odznakę ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KUL-
TURY, wręczono mi na tej samej uroczystości, w listopadzie 1998 roku (Zło-
tą Odznakę ZNP otrzymałam już w czerwcu 1986 roku, Złoty Krzyż Zasługi  
w 1976, a Medal Honorowy im. Jakuba Wojciechowskiego za Zasługi dla Kul-
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tury Robotniczej w 1995 ).
Pamiętam moment, kiedy pod koniec roku szkolnego 1987/88 na zebra-

nie Rady Pedagogicznej przyszli przedstawiciele Kuratorium i zaprezentowali 
pana Walentego Cywińskiego jako kandydata na dyrektora. Gdy zapytali, czy 
akceptujemy tę kandydaturę, zaległa długa cisza. Jedni patrzyli na drugich, ale 
nikt się nie odzywał (Dyrektor Zdzisław Turkowski już nie żył, a Jan Wojta-
lewicz, dodatkowo pełniący obowiązki dyrektora, też milczał). W tej sytuacji 
zabrałam głos i powiedziałam, że jeśli pan Walenty Cywiński został uznany 
przez Kuratorium, że może pełnić funkcję dyrektora tej Szkoły i wyraża na to 
zgodę, to Szkole potrzebny jest dyrektor, ponieważ jednemu człowiekowi zbyt 
trudno kierować tak dużą Szkołą. Dopiero wtedy nauczyciele poparli mój głos 
oklaskami. 

Kierowałam się zawsze dobrem Szkoły i nauczycieli, żeby nie byli dłużej 
narażani na krzywdzące decyzje złego człowieka.   

Danuta Jasińska – przez wiele lat wicedyrektor szkoły na Białej, obecnie 
kierownik szkolenia praktycznego. 

Z ,,Budowlanką”, tą z Radziwia, związałam się 1 września 1978 roku, kiedy 
to rozpoczęłam pracę w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych: 
technologii, budownictwa, rysunku zawodowego. 

Wdzięczna jestem losowi i przypadkowi, że na swojej drodze pedagogicznej 
spotkałam osoby, które były dla mniej wzorem nauczyciela. Poza niezastąpio-
nym dyrektorem Jaszczakiem to tu poznałam pierwsze, doświadczone kole-
żanki – nauczycielki. Wiesia Kołodziejczyk „Cora” (taki pseudonim wymyślili 
uczniowie), nauczycielka matematyki, „księżniczka”, jak wszystkie matema-
tyczki od królowej nauk, miała świetny kontakt z uczniami, lubiana i cenio-
na, wnosiła wiele pogody ducha i optymizmu. Zawsze obecna, rozśpiewana 
na spotkaniach towarzyskich. Organizacji wycieczek, obozów turystycznych 
uczyłam się od Tereski Żmijewskiej, nauczycielki historii, a przede wszystkim 
„turystyki”, była świetnym kompanem wszystkich imprez turystycznych.

Dla młodego nauczyciela bardzo ważny jest kontakt z kolegami i przeło-
żonymi. Tylko rok współpracy z wicedyrektorem Janem Goleniewskim, na-
uczycielem przez duże N, człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej, dużym 
spokoju, wniósł w moje życie zawodowe ważne doświadczenie dydaktyczne 
i wartości życiowe.

W pierwszym roku pracy rozpoczęła się moja przygoda z Turniejem Bu-
dowlanym „Złota Kielnia”. Organizowałam etap szkolny w zawodzie malarz 
i monter instalacji budowlanych (obecna nazwa monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych). Drużyny w dwóch zawodach wygrały etap wojewódzki i zakwa-
lifikowały się do etapu okręgowego w Toruniu. Po trzydziestu latach bardzo 
miło wspominam te zmagania uczniów. Przez następne lata inspirowałam ich 
do udziału w eliminacjach szkolnych, okręgowych, a dużo satysfakcji dawali 
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laureaci eliminacji centralnych. Efektem wieloletniej pracy było zorganizowa-
nie w obecnej „Budowlance”, w 2007 roku, finału centralnego w kilku zawo-
dach.

1 września 1979 roku przeprowadzka z Radziwia do Białej Nowej, spo-
tkanie nauczycieli  dwóch rad pedagogicznych, nowi nauczyciele – koledzy, 
uczniowie, dobrze, że ten sam Pan Dyrektor Franciszek Jaszczak (do 1991 
roku). Nowa struktura organizacyjna Zasadniczej Szkoły Zawodowej Płockie-
go Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Instal”, uczniowie – pracowni-
cy młodociani w zwodach: monter instalacji budowlanych, monter rurociągów 
przemysłowych, ślusarz spawacz, mechanik maszyn budowlanych. Szkoła 
współpracowała również z Przedsiębiorstwem Transportowo – Sprzętowym 
Budownictwa TRANSBUD, kształcąc kierowców – mechaników. Płockie 
Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mosto-
stal” kształciło przyszłych pracowników w ZSZ. Szkolnictwo przyzakładowe 
zostało rozwiązane w 1991 roku ze względu na przekształcenia w przedsię-
biorstwach państwowych. Absolwenci, którzy następnie ukończyli technikum, 
a wielu studia wyższe, pracują w płockich firmach i na terenie całego kraju, 
zajmują odpowiedzialne stanowiska lub są przedsiębiorcami. Powyższa for-
ma kształcenia uczniów, a potencjalnych pracowników, angażuje przyszłego 
pracodawcę do przygotowania praktycznego. Jestem zwolenniczką tej formy 
kształcenia.

Duże doświadczenie organizacyjne zdobywałam współpracując z Ochot-
niczymi Hufcami Pracy. Przez kilkanaście lat uczniowie szkoły brali udział 
w akcjach letnich i śródrocznych. Uczestnicy pracowali i wypoczywali w róż-
nych miejscowościach całego kraju i poza jego granicami (dawna Czechosło-
wacja, Niemcy). Doświadczenie zawodowe uczniowie Technikum Budowla-
nego zdobywali w ramach praktyk zawodowych przy budowie obwodnicy 
w Budapeszcie. Kilka czterotygodniowych wyjazdów było bardzo cennym  
i atrakcyjnym doświadczeniem zawodowym jak na lata osiemdziesiąte  
XX wieku.

Uczniowie i nauczyciele dzięki porozumieniu ze szkołą w Mołdawii mogli 
zwiedzić Odessę i inne atrakcyjne miejsca na Krymie. Na początku lat osiem-
dziesiątych zostały uruchomione klasy technikum w specjalności ochrony śro-
dowiska, a w latach dziewięćdziesiątych wprowadzono zawód technik urzą-
dzeń sanitarnych. 

Z okresu 23 lat pracy na Białej niewątpliwie w mojej pamięci na zawsze po-
zostanie postać wicedyrektora w latach 1979-86 - Piotra Nowysza. Nauczyciel 
o wielkiej cierpliwości, potrafił tłumaczyć wielokrotnie zagadnienia z techno-
logii instalacyjnej w sposób obrazowy i zrozumiały, aż każdy uczeń pojął – tak 
wspominają jego uczniowie,  dziś właściciele firm i świetni hydraulicy. To Pan 
Piotr przekazał mi doskonały sposób na układanie planu lekcyjnego, gdzie 
najważniejszy był uczeń i „higieniczny” rozkład przedmiotów. Nie uznawał 
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„bylejakości”, skrupulatny, wymagający solidnej pracy od innych, ale zawsze 
przygotowany. Wydawało się nam wtedy, młodym nauczycielom, że zna 
wszystkie „paragrafy” prawne. Zawsze taktowny, z wielkim szacunkiem od-
nosił się do nauczycieli – kolegów i uczniów. Dużo również nauczyłam się od 
wicedyrektora szkoły (1979-86) Jolanty Roguskiej – polonistki, wymagającej,  
o wysokiej kulturze osobistej, taktownej. 

Uczniowie Technikum Budowlanego reprezentowali szkołę w Olimpiadzie 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w zawodach okręgowych a ogromną 
satysfakcję przynosili laureaci i finaliści, szczególnie bardzo dobre były lata 
dziewięćdziesiąte. Niewątpliwie zasługę w przygotowaniu olimpijczyków 
miały koleżanki Ewa Grochowska, Aleksandra Przedpełska – Konopka oraz 
moja skromna osoba. Szkoła aktywnie uczestniczyła w różnych konkursach 
zawodowych, a szczególnie ważny  był zawsze konkurs prac dyplomowych, 
który zmuszał do kreatywności uczniów i nauczycieli. Na zawsze w pamię-
ci pozostaje atmosfera wewnętrznych egzaminów zawodowych, wydawanie 
tematów prac dyplomowych, przygotowanie i sam egzamin. Do 2002 byłam 
wychowawcą klas, kolejno o specjalnościach: monter instalacji budowlanych 
(mieli nawet swoją „studniówkę” w 1980 roku), ślusarz-spawacz, ochrona 
środowiska (dziewczęta i jeden „rodzynek”, Marcin) oraz klasy o specjalno-
ści dokumentacja budowlana. Były to świetne grupy, z nostalgią wspominam 
wspólne wycieczki, wyjazdy do teatru, które odbywały się w niedzielę, stud-
niówki oraz jednakowe niebieskie długopisy na maturze (1991 rok). Cieszę się, 
gdy do mojej obecnej szkoły przychodzą dzieci naszych uczniów i wychowan-
ków. Ogromnie cennym doświadczeniem była współpraca z rodzicami, ich 
zaangażowanie w życie szkoły i klasy – remont sal lekcyjnych, organizowanie 
imprez szkolnych, takich jak: połowinki, niezapomniane studniówki, matury 
i egzaminy zawodowe. 

Najważniejsze osobiste przeżycia z tego okresu to miłość, macierzyństwo, 
ale również te związane z moimi wychowankami: msza prymicyjna ks. Grze-
gorza Kaczorowskiego i czytanie wierszy, które napisał mój Rysio Dymowski, 
obecnie o. Eligiusz.

Czas spędzony w szkole to nie tylko sztywna praca, to okres świetnych 
imprez integrujących radę pedagogiczną. Najważniejszy był zawsze Dzień 
Nauczyciela, uroczysta akademia przygotowywana przez uczniów, na której 
obecni byli przedstawiciele „Instalu” i rodzice. Na zawsze w pamięci pozosta-
nie Wigilia z uczniami na sali gimnastycznej, wspólne wyjazdy integracyjne 
(Góry Świętokrzyskie, Kraków, Toruń) nawet bez wielkiej okazji. Nauczyciele 
razem cieszyli się z otrzymanych mieszkań (obowiązkowe były parapetówki) 
i świętowali nowo narodzone dzieci. To były piękne czasy!
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Zbigniew Siemienik –  wicedyrektor „Budowlanki” na Mościckiego. 

Obozy narciarskie w „Budowlance”.
„Budowlanka” to jedna z nielicznych, jeżeli nie jedyna szkoła średnia  

w Płocku, która przez wiele lat regularnie organizowała obozy narciarskie dla 
młodzieży. W roku 1973 zorganizowany został przez nauczycieli wf panów 
Rusinka i Kozińskiego oraz przeze mnie, ówczesnego v-ce dyrektora, pierw-
szy obóz. Wymienione wyżej osoby stanowiły kadrę  tego pierwszego obozu, 
a ponieważ same jeździły na nartach, nie było potrzeby dodatkowego zatrud-
nienie instruktorów, co zmniejszyło znacznie koszty organizacji tego typu  
zimowiska.

Koszty a także niezbędne wyposażenie (narty, buty, ubrania) to odrębny 
problem organizacyjny, z którym borykali się pomysłodawcy. Ważną rolę  
w rozwiązywaniu tych kłopotów odegrał ówczesny dyrektor p. Tadeusz Koło-
dziejak. Był rok 1973 i nawet jeśli znalazły się fundusze, to zakup niezbędnego 
wyposażenia graniczył niemalże z cudem. Dość powiedzieć, że trzeba było 
polować na każdą parę nart czy butów. Niekiedy po kilka par jeździło się do 
Warszawy! 

Oczywiście nie było możliwości, aby jednorazowo odpowiednio wyposa-
żyć całą grupę, dlatego też przez kilka pierwszych lat kompletowano niezbęd-
ny sprzęt, m.in. na zasadzie wzajemnych pożyczek (głównie z Politechniką). 

Jak już wspomniano, jest rok 1973 (a więc uczestnicy tego wyjazdu  dzisiaj 
mają dobrze ponad 50 lat) i grupa młodzieży przyjeżdża do malowniczo po-
łożonej, typowo góralskiej wioski Bustryk na Podhalu. Stwierdzenie „przyjeż-
dża” jest nie do końca prawdziwe, ponieważ ostatnie 3 km z Białego Dunajca 
do miejsca pobytu trzeba było pokonać pieszo, pod górę, taszcząc jednocze-
śnie bagaże i narty. Jednakże widok, jaki roztoczył się następnego dnia zre-
kompensował z nawiązką trudy poprzedniego wieczora. Grupa zamieszkała  
w typowym góralskim domu, położonym na południowym stoku, z którego 
roztaczał się przepiękny widok na Tatry. Wyciąg był usytuowany na tym sa-
mym stoku, u podnóża którego, płynął w lesie górski strumyk, noszący po-
dobnie jak wieś, nazwę Bustryk. Wypada przy tej okazji wspomnieć o samej 
konstrukcji „wyciągu”. Był to elektryczny silnik, na wale którego zamonto-
wane było koło samochodowe rozpędzające ok. 100-metrowej długości linę, 
którą chwytało się rękami lub też zaczepiało się uchwytem. Pierwsze obozy 
narciarskie były właściwie przeznaczone jako zgrupowania dla uczniów spor-
towców uczestniczących w rozgrywkach spartakiady szkół Budowlanych –  
o samej spartakiadzie kilka słów później. W latach następnych krąg uczest-
ników znacznie się poszerzył i wyjeżdżali w góry nie tylko uczestnicy spar-
takiady. Niemal każdego roku na narty udawała się grupa 25 – 30 osobowa, 
większość z nich  narty zjazdowe miała na nogach pierwszy raz. Dziś niektó-
rzy z nich jeżdżą na nartach już ze swoim potomstwem. Nawet wprowadzenie 
stanu wojennego nie wstrzymało tego typu działalności – w roku 1983 mło-
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dzież przebywała na obozie w miejscowości Ząb - najwyżej położonej wsi na 
Podhalu – ok. 1000 m n.p.m. Do tej wsi dojeżdżały już autobusy PKS, można 
więc było dojechać do pobliskiego Zakopanego, a wracając kolejką szynową na 
Gubałówkę i dalej 4 km pieszo przepiękną okolicą Zębu.

W latach następnych „Budowlanka” zadomowiła się w Bukowinie Tatrzań-
skiej – dużej, atrakcyjnie położonej wsi, posiadającej niezłą bazę do uprawiania 
sportów zimowych (sporo oświetlonych, dobrze utrzymanych stoków z dużą 
ilością wyciągów). W latach późniejszych w organizację zimowisk włączyła 
się pani Anna Chyszpańska i ówczesny wicedyrektor pan Roman Balcerski,  
a kolejny dyrektor pan Walenty Cywiński był również gorącym zwolennikiem 
tego typu działalności, i (co nie było bez znaczenia) bardzo nas wspierał przy 
organizacji tego typu aktywnego wypoczynku.

Oprócz wrażeń sportowych uczestnicy obozów narciarskich mieli okazję 
poznać folklor góralski, ciekawych ludzi a także oglądać zawody (m.in. mi-
strzostwa kraju w skokach narciarskich). 

Niestety, w 2004 roku odbył się jak dotąd ostatni obóz. Wpłynęło na to 
znaczne zwiększenie kosztów takiego przedsięwzięcia, opieszałość sponso-
rów w dofinansowaniu, coraz bardziej starzejący się sprzęt narciarski i brak 
możliwości jego wymiany, a także kiepska sytuacja finansowa dużej części 
uczniów.

Na koniec słów kilka o wspomnianej wcześniej spartakiadzie. Była to spor-
towa rywalizacja między uczniami szkół budowlanych prowadzonych przez 
Ministrestwo Budownictwa, a było tych szkół w kraju ponad 120. Rozgrywki 
obejmowały różne dyscypliny sportowe (lekkoatletyka, gry zespołowe) a nasi 
uczniowie, prowadzeni przez niezapomnianego pana Rusinka i pana Koziń-
skiego, osiągali bardzo dobre rezultaty na różnych szczeblach sportowej rywa-
lizacji (m.in. III miejsce drużyny piłki ręcznej na spartakiadzie centralnej). 

Ewa Wiśniewska – nauczyciel wychowania fizycznego w Radziwiu, Białej 
i na Mościckiego.

Od początku mojej pracy zawodowej prowadziłam zajęcia z piłki siatkowej 
dziewcząt, piłki ręcznej i lekkoatletyki. Dziewczęta startowały według kalen-
darza Szkolnego Związku Sportowego. Zajmowały czołowe miejsca w Woje-
wódzkiej Spartakiady Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych.

W roku 1986 zostałam wytypowana przez Wojewódzki Zarząd  Szkolnego 
Związku  Sportowego, wraz z przedstawicielami SKS „Technik” przy Zespole 
Szkół Budowlanych nr 2 w Płocku, do reprezentowania województwa płoc-
kiego na Ogólnopolskim Zjeździe Szkolnych Klubów Sportowych w Podgro-
dziu koło Szczecina. Wielka była moja radość, kiedy okazało się, że zostałam 
wówczas odznaczona przez Zarząd Główny  Szkolnego Związku Sportowego 
Honorową Odznaką za Zasługi w Sporcie Szkolnym, a Zespół Szkół Budow-
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lanych nr 2 w Płocku otrzymywał Sztandar Zarządu Głównego Szkolnego 
Związku Sportowego.

Pamiętam, że przez kolejne lata w zawodach sportowych szczególnie wy-
różniały się następujące dziewczęta: Marzena Sadowska, Elżbieta Kawalec, 
Bożena Rycharska, Jolanta Sobiesiak, Hanna Popławska, Wanda Murawska, 
Beata Soprych, Tatiana Matuszewska, Krystyna Witek, Kinga Cichocka, Aneta 
Nerent, Danuta Belniak, Dorota Fortuna, Dorota Budzyńska, Aneta Budnic-
ka, Aleksandra Budnicka Agnieszka Żaglewska, Małgorzata Boszko, Marzena 
Żebrowska, Martyna Ostrowska, Sylwia Żołnowska, Marta Dębska, Katarzy-
na Jędrzejak, Joanna Palczewska, Malwina Hyszpańska, Paulina Hyszpańska, 
Magdalena Wojkowska, Justyna Górczyńska, Katarzyna Gładyszewska, Dag-
mara Wiśniewska, Sylwia Luc. Ale poza nimi było jeszcze wiele, wiele wspa-
niałych dziewcząt, pełnych zaangażowania i chęci do ciężkiej pracy i wysiłku.

Oprócz imprez odbywających się zgodnie z harmonogramem Szkolnego 
Związku Sportowego organizowaliśmy także imprezy szkolne o różnym cha-
rakterze. Największą z nich był „Pierwszy Dzień Wiosny”, w której uczestni-
czyła młodzież oraz nauczyciele całej szkoły. Wszyscy znakomicie się bawili. 
Impreza obejmowała rywalizację sportową poszczególnych klas w formie gier 
i zabaw ruchowo- rekreacyjnych oraz różnego rodzaju wyścigów. 

Kulminacyjnym punktem imprezy było spotkanie dwóch drużyn koszykar-
skich, tj. reprezentacji uczniów naszej szkoły przeciwko reprezentacji nauczy-
cieli na czele z panem dyrektorem Zbigniewem Wiśniewskim. W końcówce 
meczu Dyrektor Wiśniewski, jak w lidze NBA popisywał się efektownymi 
wsadami piłki do kosza wykorzystując przyrządy znajdujące się w hali spor-
towej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również imprezy siatkarskie. Mecz 
reprezentacji siatkarek ZSOŚ (wspomożonych pewnego roku przez pana Bog-
dana Lemanowicza przebranego w damski strój) z reprezentacją nauczycieli 
wzbudzał ogromne zainteresowanie publiczności. 

Z przyjemnością wspominam lata pracy z młodzieżą, sprawiły mi one wiel-
ka satysfakcję.

Bogdan Lemanowicz – absolwent Budowlanki na Białej, od 1994 roku na-
uczyciel wf w tej szkole.

Sport w ZSB nr 2 i ZSOŚ na Białej oraz po połączeniu ZSOŚ i ZSB nr 1.

O sporcie w szkole na Białej swoje wspomnienia spisali Ewa i Zbigniew 
Wiśniewscy. Postaram się trochę uzupełnić te wiadomości począwszy od roku 
1994, kiedy rozpocząłem pracę na Białej, a kończąc w czerwcu 2002 roku, kiedy 
połączono szkoły.

Najpopularniejszą dyscypliną sportową w płockich szkołach średnich była 
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wtedy koszykówka. Przez wiele lat reprezentacja naszej szkoły zajmowała 
czołowe miejsca w rozgrywkach międzyszkolnych, zarówno tych organizo-
wanych przez Szkolny Związek Sportowy (I m-ce w roku 1999 w kategorii ju-
niorów młodszych, IV m-ce w roku 2002), jak również turniejach towarzyskich 
(Turniej o Puchar Dyrektora ZST „70” – II m-ce w roku 1994, I m-ce w roku 
1995; Turniej o Puchar Dyrektora III LO – II m-ce w roku 1998 i 1999).

Pisząc o koszykówce więcej uwagi należy poświęcić turniejowi o Pu-
char Dyrektora ZSB nr 2 (później ZSOŚ) w Płocku. Pomysłodawcą imprezy 
był Jacek Wróblewski. Pierwszy turniej odbył się w roku szkolnym 1992/93,  
a ja przejąłem jego organizację od trzeciej edycji - w roku szkolnym 1994/95.  
W 2003 roku odbył się XI i zarazem ostatni turniej (po połączeniu szkół stra-
ciliśmy halę sportową, w której można by było przeprowadzić zawody). Na 
przestrzeni wielu lat reprezentacja ZSB, a później ZSOŚ prawie zawsze zajmo-
wała miejsca w pierwszej trójce, a w 2002 w X Jubileuszowym Turnieju odnio-
sła zwycięstwo. Impreza cieszyła się ogromną popularnością wśród chłopców  
z płockich szkół średnich. Rokrocznie w rozgrywkach brało udział po 12 re-
prezentacji szkolnych. Ciekawostką były mecze rozgrywane pomiędzy dru-
żynami nauczycieli (trenerów poszczególnych szkół) i uczniów (po jednym 
zawodniku z każdej szkoły).

W reprezentacji ZSB i ZSOŚ występowali: Bartosz Wuszter, Tomasz Ma-
liszewski, Patryk Maliszewski, Rafał Wróblewski, Maciej Potrzuski, Marek 
Stasiak, Paweł Wiciński, Aleksander Piechowicz, Jan Poszytek†, Jacek Jędrze-
jewski, Stanisław Bombała, Tomasz Żórawski, Dariusz Żaglewski, Damian Ra-
daszkiewicz, Piotr Kujawski, Tomasz Kowalski, Dariusz Lubczyński, Marcin 
Pielaciński, Piotr Telszewski, Cezary Wiśniewski, Krzysztof Kurczewski, To-
masz Raczyński.

Pan Dyrektor Zbigniew Wiśniewski pisał o siatkówce w Budowlance. Po 
rozwiązaniu sekcji w klubie sportowym Wisła Płock siatkówka w Płocku stra-
ciła na popularności. Miało to także odzwierciedlenie w naszej szkole. Jednak 
udało się kilka razy stworzyć drużynę złożoną z uczniów (Piotr Kujawski, Da-
riusz Żaglewski, Damian Radaszkiewicz, Tomasz Kowalski, bracia Wochow-
scy), absolwentów (Krzysztof Kamiński, Adam Olszowiec, Paweł Kubasiewicz, 
Robert Grudny) i nauczycieli (Zbigniew Wiśniewski, Bogdan Lemanowicz). 
Zespół ten rywalizował w Turnieju Środowisk Szkolnych im. Jana Dzwolaka 
osiągając bardzo dobre wyniki: 1995 – III m-ce, 1996 – I m-ce, 1997 – II m-ce, 
1999 – III m-ce.

Bardzo dobre wyniki osiągały reprezentantki ZSOŚ w Mistrzostwach Płoc-
ka na Ergometrze Wioślarskim. Chłopcy również startowali w tych zawodach, 
jednak bez większych sukcesów. Natomiast dziewczęta przez kilka lat nie mia-
ły sobie równych. Najlepsze wyniki drużyny dziewcząt to: 1999 – III m-ce, 
2000 – II m-ce, 2002 – I m-ce. Indywidualnie najlepsze miejsca zajmowały: Ka-
tarzyna Kotecka – 1999 – I m-ce, 2000 – III m-ce, Ewa Góralska – 2002 – I m-ce, 
Joanna Chęcińska – 2002 – III m-ce. 
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Uczniowie ZSOŚ startowali także w Zawodach Sportowo – Obronnych 
„Sprawni jak żołnierze”. Kilka razy zawody te na szczeblu rejonowym orga-
nizowane były w naszej szkole. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wy-
chowania w Płocku oraz uczestnicy zawodów bardzo chętnie przyjeżdżali na 
Białą, podkreślając  niezwykłą atmosferę i sprawną organizację zawodów. Re-
prezentacje ZSOŚ nie były zbyt gościnne i często zdobywały medale i puchary. 
Najlepszy wynik odnotowaliśmy w roku szkolnym 2001/02. Zarówno dru-
żyna dziewcząt, jak i chłopców zajęły I miejsca i reprezentowały powiat płoc-
ki na zawodach wojewódzkich. Podczas zmagań, które odbyły się na terenie 
Jednostki Wojskowej w Rembertowie nasze drużyny zajęły wysokie czwarte 
miejsca. Byliśmy blisko awansu do zawodów centralnych, jednak po „słabym 
strzelaniu” nie udało się tego osiągnąć. W zawodach „Sprawni jak żołnierze” 
szkołę reprezentowali: Sylwia Żołnowska, Marta Dębska, Marta Chojnoska, 
Seweryn Borowski, Tomasz Golatowski, Krzysztof Przybyliński, Dominik Bu-
dek.

Nasi uczniowie brali także udział w Mistrzostwach Płocka w Pływaniu. 
Na uwagę zasługuje fakt, że w zawodach tych startowali także nauczyciele 
z naszej szkoły. Wspólne starty nauczycieli i uczniów doprowadziły do bar-
dzo dobrych wyników. Pomimo braku w składzie zawodników trenujących 
pływanie kilka razy zdobyliśmy miejsca na podium. Najlepsze wyniki były  
w latach: 1999 – II m-ce i 2000 – III mc-e. 

W reprezentacji szkoły startowali uczniowie: Małgorzata Boszko, Agniesz-
ka Żaglewska, Iwona Niecikowska, Iwona Kułaga, Aleksandra Popławska, 
Jacek Ziółkowski, Marcin Rybicki, Robert Wróbel, Marcin Pielaciński, Marcin 
Kobuszewski, Robert Chiliński, Marcin Grączewski, Marek Kramarski, Łu-
kasz Mirecki oraz nauczyciele: Anna Wiśniewska, Iwona Wiśniewska, Marta 
Amałowicz, Zbigniew Wiśniewski, Jacek Wróblewski, Mirosław Urbański. Po 
zdobyciu dobrego miejsca nasi uczniowi byli tak szczęśliwi, że wrzucili mnie 
w ubraniu do basenu. Aby wrócić do domu musiałem pożyczyć suche rzeczy 
od znajomego ratownika. 

Wielkie emocje towarzyszyły rozgrywkom sportowym organizowanym  
w szkole. W rozgrywkach brała udział większość klas, a rywalizowano w Tur-
niejach Międzyklasowych o Puchar Dyrektora Szkoły. Dziewczęta walczyły  
w turniejach piłki siatkowej, a chłopcy w koszykówce i piłce nożnej. Rozgryw-
ki koszykówki chłopców zostały zapoczątkowane w latach 80-ych XX wieku. 
Od 1984 roku występowałem w nich jako uczeń klasy TB, która, jak dobrze 
pamiętam, zawsze zajmowała miejsca w pierwszej trójce. W mojej drużynie 
występowali: Robert Myszkowski, Bronisław Wiśniewski, Radosław Adryjań-
czyk, Dariusz Sochocki, Sławomir Menich, Michał Kaźmierski, Bogdan Lema-
nowicz. Międzyklasowy Turniej Koszykówki był rozgrywany do roku szkol-
nego 2001/2002 (po połączeniu szkół nie ma hali sportowej, w której można 
by było go kontynuować; rozgrywany jest tylko Turniej Piłki Siatkowej). Na 
zakończenie każdego roku szkolnego Mistrzowie Szkoły otrzymywali puchar 
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i pamiątkowe nagrody. Wyjątkowa sytuacja miała miejsce podczas jednego  
z meczów rozgrywanych najprawdopodobniej w roku 1996. W meczu tym 
Stanisław Bombała (uczeń klasy II TB, której byłem wychowawcą) zdobył  
102 punkty. 

Wiele emocji towarzyszyło także turniejom piłki nożnej. Ich organizacją 
zająłem się po rozpoczęciu pracy na Białej, a więc w 1994 roku. Turnieje piłki 
nożnej rozgrywane były na hali sportowej, a po połączeniu szkół, impreza jest 
kontynuowana na szkolnym boisku. W roku szkolnym 2009/2010 w turnieju 
wzięły udział 22 klasy, a zwyciężyła klasa III M.

We wspomnieniach chciałem poświęcić kilka słów sportowcom, którzy re-
prezentowali szkołę, ale przede wszystkim uprawiali sport wyczynowo. Naj-
bardziej znanymi absolwentami – sportowcami są:

- Adam Majewski (piłka nożna) – zawodnik Reprezentacji Polski i klubów 
sportowych, m.in: Wisły Płock, Lecha Poznań, Legii Warszawa; od kilku lat 
ponownie w Wiśle Płock, 

- Bartosz Wuszter (piłka ręczna) – zawodnik Reprezentacji Polski i Wisły 
Płock (wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i zdobywca Pucharu Polski),

- Tomasz Maliszewski (piłka ręczna) – zawodnik Wisły Płock (medalista 
Mistrzostw Polski); obecnie radny Miasta Płocka,

- Patryk Maliszewski (piłka ręczna) – zawodnik Wisły Płock (medalista 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski); obecnie trener grup młodzieżowych  
w Lublinie,

- Rafał Wróblewski (judo) – zawodnik Jutrzenki Płock i AZS AWFiS 
Gdańsk; wielokrotny medalista Mistrzostw Polski we wszystkich katego-
riach wiekowych; obecnie nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum  
nr 8 w Płocku,

- Marta Chojnoska (sporty walki) – zdobywała medale w Mistrzostwach 
Świata i Europy, kilka razy zajęła miejsca w pierwszej dziesiątce w Plebiscycie 
na Najpopularniejszego Sportowca Płocka. 

W roku szkolnym 2002/03 połączono dwie szkoły ZSB nr 1 i ZSOŚ. Z dwóch 
szkół powstały reprezentacje, które występowały na zawodach sportowych. 
Opiekę nad poszczególnymi drużynami sprawowali nauczyciele wychowania 
fizycznego: Ewa Wiśniewska, Maria Wróblewska, Anna Chyszpańska, Joanna 
Welenc – Antczak, Mirosław Żołnowski, Zbigniew Wiśniewski, Bogdan Le-
manowicz.

Działalność sportowa prowadzona była w ramach zajęć Szkolnego Klubu 
Sportowego w następujących sekcjach:

- piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
- piłka koszykowa chłopców,
- piłka nożna chłopców,
- lekka atletyka,
- pływanie.
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Dodatkowo przygotowywaliśmy młodzież, według potrzeb, do udziału  
w rozgrywkach: piłki koszykowej dziewcząt, piłki nożnej dziewcząt, piłki 
ręcznej chłopców, mistrzostw na ergometrze wioślarskim i zawodów sporto-
wo – obronnych „Sprawni jak żołnierze”.

Pomimo najuboższej ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Płocku 
bazy lokalowej osiągane wyniki sportowe były zadowalające. W punktacji 
współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych ZSB nr 1 co roku 
mieścił się w pierwszej piątce. Najlepsze – III miejsce zdobyliśmy w roku szkol-
nym 2006/2007. Poniżej przedstawiam najlepsze miejsca, a także uczniów, 
którzy je wywalczyli.

Po połączeniu szkół powstała mocna drużyna koszykówki chłopców. 
Najlepszy wynik zanotowała ona w roku szkolnym 2003/04 zajmując I m-ce  
w Płocku. Przez kilka lat zajmowaliśmy czołowe miejsca w Licealiadzie:  
(2003 – III m-ce, 2007 – IV m-ce, 2008 – III m-ce). 

Wyróżniającymi się zawodnikami w tych zespołach byli: Kamil Klimczak, 
Mariusz Turek, Łukasz Smętek, Michał Sporczyk, Damian Szychułda, Tomasz 
Żórawski, Marcin Przybyliński, Hubert Wasiuk, Robert Jąderek, Tomasz Ra-
czyński, Arkadiusz Chyczewski, Bartosz Bukowski, Mariusz Strzeszewski, Ra-
dosław Woźniak, Tomasz Zalewski, Wiktor Żywiałkowski.

W Mistrzostwach Płocka na Ergometrze Wioślarskim byliśmy jedną  
z mocniejszych szkół. We wcześniejszych latach sukcesy odnosiły dziewczęta 
z ZSOŚ. Po połączeniu szkół do dziewcząt dołączyli także chłopcy i zdobywa-
liśmy miejsca na podium, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Najlepsze 
wyniki to: drużynowo: dziewczęta – 2003 – I m-ce, chłopcy – 2003 – III m-ce, 
2004 – II m-ce, 2005 – I m-ce.

Najlepsze wyniki indywidualnie: 
Dziewczęta
  Małgorzata Mazurkiewicz – 2003 – III m-ce, 2004 – II m-ce
  Ewa Góralska – 2003 – II m-ce
Chłopcy
  Krzysztof Przybyliński – 2004 – IV m-ce, 2005 – I m-ce,
  Rafał Skalski – 2004 – III m-ce,
  Arkadiusz Kozanecki – 2005 – III m-ce, 2006 – II m-ce.
Braliśmy udział w większości imprez sportowych dla szkół ponadgimna-

zjalnych. Napisałem o małej części dorobku sportowego po połączeniu szkół. 
O pozostałych wynikach pisali inni nauczyciele wychowania fizycznego. Mam 
nadzieję, że we wrześniu będzie okazja spotkać się z Absolwentami – Sportow-
cami i powspominać wspólnie spędzone chwile.
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Anna Chyszpańska – nauczyciel wychowania fizycznego.

Swoją pracę w ZSB nr 1 rozpoczęłam w 1992 roku. Na początku byłam 
przerażona. Zawsze myślałam, że pierwszym moim miejscem pracy będzie 
podstawówka i małe dzieci, a tu los zadecydował inaczej. Miałam przyjść do 
„Budowlanki”, gdzie niektórzy uczniowie byli zaledwie o kilka lat ode mnie 
młodsi. Co wtedy czułam? – strach, rozpacz, panikę. Szybko okazało się, że 
strach ma rzeczywiście wielkie oczy i nie ma powodów do obaw. Od razu zna-
lazłam wspólny język z uczniami, potrafiłam „dogadać” się w każdej sytuacji. 
Oczywiście zdarzały się wyjątki, bo jeżeli ktoś nie lubił ćwiczyć, to niestety 
trudniej mu było podporządkować się moim zasadom.

Przez te wszystkie lata starałam się przygotowywać młodzież do imprez 
sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy i miasto. 
Raz były większe sukcesy, raz mniejsze, ale zawsze zawodom towarzyszyły 
ogromne emocje. Nie sposób tu wymienić wszystkich uczniów, którzy pod 
moim okiem brali udział w zawodach, bo było ich całe mnóstwo i nie chciała-
bym nikogo pominąć. Młodzi   startowali w rozgrywkach w siatkówkę, koszy-
kówkę, w pływaniu, lidze lekkoatletycznej, biegach przełajowych, ergometrze 
wioślarskim itp. Do najlepszych lekkoatletów wśród dziewcząt na pewno nale-
żały: Magdalena Gawlik, Justyna Padzik, Nina Kopacz i Paulina Widzyńska.

Z całą pewnością nie da się zapomnieć wspaniałej drużyny dziewcząt  
w koszykówce. Miałam ogromne szczęście, że prawie wszystkie dziewczęta 
chodziły do klasy, której byłam wychowawczynią. Było to Liceum Zawodowe 
o kierunku renowator zabytków architektury. Dziewczyny grały już w jed-
nej drużynie w Szkole Podstawowej nr 17, więc było mi od początku łatwiej  
z nimi pracować. Były już dość zgrane i przede wszystkim uwielbiały koszy-
kówkę. A poza tym prawie wszystkie mieszkały w pobliżu szkoły, zresztą ja 
również, i każdą wolną chwilę (nieważne czy to była sobota czy niedziela) spę-
dzałyśmy na sali gimnastycznej. Dziewczyny były niesamowicie ambitne, co 
zaowocowało dwukrotnym wicemistrzostwem województwa w koszykówce 
dziewcząt w kategorii juniorek i OPEN. W skład drużyny wchodziły: Moni-
ka Golacik, Sylwia Golacik, Anna Lewandowska, Anna Kochanowska, Joanna 
Kotarska, Magdalena Gawlik. Ta ostatnia oprócz koszykówki, lekkiej atletyki, 
zdobywała również medale na ergometrze wioślarskim. W późniejszym czasie 
do drużyny koszykarek dołączyły kolejne bliźniaczki: Karolina i Marlena Ma-
lanowskie. A w ostatniej istniejącej drużynie szczególnie wyróżniała się niesa-
mowita Katarzyna Osiecka.

Przez te wszystkie lata prowadziłam również drużynę siatkarek, ale nie 
sposób tu wymienić wszystkich dziewcząt, które w mniejszym, czy większym 
stopniu przyczyniły się do osiąganych wyników.

Z każdym rokiem  jest coraz gorzej, jeśli chodzi o zainteresowanie sportem 
ze strony młodzieży. Brakuje uczniów, którzy sami przychodzą i dopytują się 
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o dodatkowe zajęcia. Mimo wszystko udaje się nam zebrać odpowiednie dru-
żyny i wystartować we wszystkich zawodach.

Od początku mojej pracy w ZSB nr 1 aktywnie uczestniczę w przygoto-
waniach do bali studniówkowych, przygotowuję choreografię poloneza, póź-
niej nauczam młodzież. I choć trwa to już 18 lat, to i tak za każdym razem 
przeżywam wraz z młodzieżą, jakby to był to mój pierwszy bal. Kiedy jeszcze 
studniówki odbywały się w szkole, pomagałam przy dekorowaniu sali gimna-
stycznej i poszczególnych klas. Zresztą zostało to do dziś, bo mimo, że w loka-
lach, gdzie obecnie odbywają się studniówki nie mamy już takich możliwości 
dekoracyjnych, to i tak za każdym razem staramy się dodać coś od siebie.

W moich wspomnieniach nie może zabraknąć również wspaniałych obo-
zów narciarskich w Bukowinie Tatrzańskiej. Organizację tych obozów przeję-
łam po moich starszych kolegach i byłam ogromnie dumna, iż mogę kontynu-
ować tę tradycję. Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy i tak właśnie 
stało się z obozami. Główną przyczyną tego stanu rzeczy były kwestie finanso-
we. Mimo wszystko w pamięci pozostaną niezapomniane chwile na stokach, 
wyciągach, pieszych wycieczkach i mnóstwo wspaniałych zdjęć.

Mirosław Żołnowski – nauczyciel wychowania fizycznego.

22 lata pracy w ZSB nr 1 minęły bardzo szybko. Gdyby nie oznaki wie-
ku dojrzałego, powiedziałbym, że pracę rozpocząłem wczoraj. Pamiętam ten 
pierwszy dzień. Był rok 1988. Szedłem na pierwsze zajęcia z entuzjazmem  
i przekonaniem, że będą to chłopcy. Przed salą stała grupa… dziewcząt trze-
ciej klasy malarskiej. Słowa ,,jaki młody” lekko mnie zdeprymowały, ale 
szybko okazało się, że są bardzo sympatyczną, sprawną klasą. ZSB nr 1 była  
w tym czasie szkołą typowo męską. Większość klas zawodowych obfitowała 
w uczniów sprawnych, walecznych, chętnych do uprawiania sportu. Byliśmy 
szkołą, która budziła respekt i uznanie wśród szkół Płocka i regionu płockiego. 
Baza sportowa „Budowlanki” nie sprzyjała rozwojowi siatkówki, dyscypliny 
bardzo mi bliskiej, którą w latach młodości uprawiałem, lecz z roku na rok 
popularność siatkówki rosła. Pamiętam, że początki lat 90-tych były trudne, 
a najlepszymi zawodnikami byli: Piotr Krakowski (bardzo zdyscyplinowany, 
był na każdym treningu), Marek Klas, Andrzej Mory.

Pierwsze znaczące sukcesy zaczęliśmy odnosić w połowie lat 90 tych, gdy 
w zespole grali: Sławomir Mikulski, Jacek Markowski, Mariusz Trębiński, 
Krzysztof Matecki, Marcin Leśniewski, Włodzimierz Krawiec. Zdobyliśmy 
wtedy III miejsce w województwie płockim (rok 1996) po wygraniu meczu  
z drużyną z Łęczycy. Trenując na małej sali byliśmy bardzo dobrze przygoto-
wani technicznie.

W pierwszych latach nowego wieku o sile zespołu piłki siatkowej w szkole 
decydowali: Krzysztof Mrowicki, Mariusz Matuszewski, Ariel Matuszewski, 
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Dariusz Jarzębowski, Krzysztof Rosiak, Karol Gołębiewski, Radek Dużyński 
(bardzo dobry rozgrywający z Lelic).

W tym okresie sala gimnastyczna Budowlanki była świadkiem wielu dra-
matycznych meczów. Pamiętam taki z Małachowianką, niestety przegrany  
w tie-breaku 16:18 (mimo, że prowadziliśmy 14:11). Przegrany zespół w roku 
2002 zajął II miejsce w Płocku, a w 2003r. IV miejsce.

W latach następnych szkołę reprezentowali: Jarosław Pankowki, Michał 
Korpuliński, Damian Szychułda, Kamil Kostrzewa, Łukasz Mikołajczyk, Ar-
kadiusz Antoniewski i wielu innych, bardzo dobrych siatkarzy.

Po połączeniu ZSB nr 1 i ZSOŚ kilka razy graliśmy w finałach rozgrywek 
piłki siatkowej a wyróżniającymi się zawodnikami byli: Mariusz Strzeszewski, 
Radosław Woźniak, Bartosz Bukowski, Piotr Opalczewski, Norbert Wyciński, 
Piotr i Paweł Górscy, Mariusz Poreda. Siatkówka stała się w Budowlance mod-
na, wszyscy chcą w nią grać, a swoje umiejętności sprawdzają w corocznych 
mistrzostwach szkoły o Puchar Dyrektora.

To, że do szkoły budowlanej chodzą ludzie silni, z charakterem, wiedzą 
wszyscy. Mogli się o tym przekonać uczestnicy Memoriału Młynarkiewicza 
– zawodów na ergometrze wioślarskim. Już od pierwszych edycji byliśmy 
najlepsza szkołą. W latach 90-tych niepokonani na dystansie 500 metrów byli: 
Andrzej Zieleniecki, Paweł Gilewski, Paweł Garbol a w latach późniejszych 
ogromne możliwości udowadniali: Krzysztof Przybyliński i Arkadiusz Koza-
necki zdobywając wiele medali i pucharów.

Bardzo duże emocje budziły rozgrywki w piłkę nożną. Chętnych do repre-
zentowania szkoły było bardzo dużo. Wielu z nich zrobiło piłkarską karierę 
np. Bartłomiej Grzelak, Piotr Soczewka.

Wielokrotnie występowaliśmy w finałach rozgrywek szkół średnich, a wy-
różniającymi zawodnikami byli: Tomasz Golatowski, Krzysztof Przybyliński, 
Sebastian Borowski, Andrzej Kowalczyk, Tomasz Sadecki, Przemysław Kac-
przycki, Damian Hiszpański, Łukasz Smętek, Arkadiusz Antoniewski, Adam 
Pankowski, Damian i Dawid Przybyszewscy, Łukasz Świtalski, Jakub Woliń-
ski, Artur Wendt, Marcin Nejman i wielu, wielu innych równie znakomitych 
piłkarzy.

Sekcja piłki ręcznej startowała we wszystkich rozgrywkach organizowa-
nych na terenie miasta Płocka i województwa płockiego. Ośmiokrotnie zdoby-
waliśmy Mistrzostwa Płocka, 2 razy byliśmy mistrzami województwa płockie-
go. Drużyny nasze startowały również w Spartakiadzie Szkół Budowlanych. 
Największy sukces to III miejsce na Centralnej Spartakiadzie Szkół Budowla-
nych w Zielonej Górze. Wielokrotnie także zajmowaliśmy I miejsce w regional-
nych Spartakiadach Szkół Budowlanych.

Wśród naszych wychowanków byli uczniowie, którzy grali w reprezentacji 
Polski. np. Andrzej Marszałek – wielokrotny reprezentant Polski w kategorii 
juniorów i seniorów. Nasi wychowankowie grali w drużynie juniorów i senio-
rów Wisły Płock zdobywając wielokrotnie medale na mistrzostwach Polski.
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Kilku zawodników sekcji piłki ręcznej grało również w piłkę koszykową  
i odnosili sukcesy na terenie Płocka i województwa płockiego. Dzięki najzdol-
niejszym zawodnikom tej sekcji: Trębińskiemu, Lemanowiczowi i Krawczyń-
skiemu zdobyliśmy np. III miejsce w mistrzostwach województwa płockiego.

Wanda Rzeczkowska – nauczyciel języka rosyjskiego, wieloletni opiekun 
Samorządu Uczniowskiego w Budowlance na Mościckiego.

Cała moja kariera nauczycielska była związana z ,,Budowlanką’’, ponieważ 
pracowałam tam od 1969 r. do 2000 r. na pełnym etacie i 2 lata na godzinach po 
przejściu na emeryturę. 

Często mówię, że „pracowałam w Budowlance od młodości do starości”.
Okres ten wspominam bardzo mile i serdecznie. To były wspaniałe lata 

odpowiedzialnej i sumiennej pracy, bo przecież była to praca z młodzieżą 
różnie uzdolnioną i różną pod względem zachowania i postępowania. Jed-
nak zawsze będę pamiętała tę młodzież z zawodówek i z technikum, a także 
młodzież trudną ze szkoły przysposabiającej do zawodu tzw. SPZ, w których 
między innymi byłam wychowawcą. Po 32 lata pracy w szkole uważam, że 
przyzwyczaiłam się w dużym stopniu do wychowania młodzieży, która miała 
duże kłopoty z zachowaniem i nauką. Pamiętam wiele spotkań z tą młodzieżą  
w świetlicy, w internacie, na różnorodnych imprezach i akademiach oraz po-
byty na biwakach. Zawsze mi przyświecało hasło pedagogiczne „gdzie uczeń 
– tam nauczyciel”. Lubiłam młodzież, zawsze ją rozumiałam i nie wyobraża-
łam sobie innej pracy, szczególnie gdy widziałam jej efekty. Muszę przyznać, 
że bardzo dużo czasu spędzałam wśród młodzieży nie tylko w szkole. 

Pamiętam cudowne studniówki, które były organizowane wyłącznie  
w murach szkoły. Przygotowywali ją uczniowie pod kierunkiem wychowaw-
cy danej klasy i rodziców. Młodzież dekorowała szkołę i sale, przygotowywała 
część artystyczną, a rodzice szykowali w szkolnej kuchni posiłki. Najsympa-
tyczniejsze było to, kiedy nauczyciele wf-u zbierali młodzież klas kończących 
do sali gimnastycznej i ćwiczyli poloneza i walca…Wtedy cała szkoła wie-
działa, że zbliża się bal studniówkowy. Nie sposób wyliczyć wielu imprez  
i zajęć organizowanych w szkole. Młodzież chętnie w nich uczestniczyła, a na-
wet sama organizowała ciekawe imprezy lub spotkania. Sympatycznie i mile 
wspominam kolejne dyrekcje szkoły, grono pedagogiczne. Przez tyle lat by-
liśmy jak jedna wielka rodzina. Chociaż wynikały jakieś drobne zatargi (cho-
dziło zwykle o uczniów) staraliśmy się zawsze dojść do porozumienia, nikt 
na nikogo się nie obrażał…Była wzajemna, koleżeńska pomoc i zrozumienie. 
W radzie pedagogicznej panowała serdeczna atmosfera, którą po latach z roz-
rzewnieniem wspominamy podczas spotkań z koleżankami. Było dużo wy-
darzeń stresujących ale też dużo momentów wesołych i zabawnych. Często, 
my nauczyciele, wyjeżdżaliśmy grupowo do teatru do Warszawy czy Łodzi  
(w Płocku jeszcze nie było teatru).
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Praca w szkole dawała mi wielką satysfakcje i chyba nie będzie przesadą 
jeśli powiem, że były to wspaniałe lata pracy wszystkich nauczycieli, której 
efektem są nasi absolwenci zajmujący bardzo często wysokie stanowiska lub 
prowadzący przedsiębiorstwa albo są dobrymi  fachowcami i ludźmi. Będąc 
na emeryturze często spotykam absolwentów, którzy dobrze i ciepło wyrażają 
się o swojej szkole. Uważam, że pracując 32 lata w jednej szkole przyczyniłam 
się do wykształcenia ogromnej liczby absolwentów, którzy są wartościowymi 
ludźmi. 

Elżbieta Kunysz – absolwentka Budowlanki w Radziwiu, od początku pra-
cy zawodowej związana ze szkołą, wieloletni opiekun Samorządu Uczniow-
skiego, obecnie pracuje jako pedagog.

Wspomienie o Ewie Sawickiej
„Jaki wychowawca taka klasa” – godzi się rozpocząć Jej słowami poże-

gnanie i wspomnienie. Było to jedno z najbardziej znanych powiedzeń naszej 
koleżanki Ewy Sawickiej. Pamiętamy, pamiętają jej uczniowie, jak chętnie ilu-
strowała swoje wywody – przy wielu okazjach toku dydaktycznego – powie-
dzonkami, przysłowiami, przeczytanymi lub zasłyszanymi w przeróżnych 
sytuacjach i kręgach.

Kochająca żona, matka dwójki dzieci i bardzo lubiana przez uczniów na-
uczycielka oraz wychowawczyni. Wielokrotnie za swą pracę dydaktyczną  
i wychowawczą uhonorowana nagrodami i odznaczeniami najwyższego 
szczebla. 

Kochana Ewo! 
Będziemy o Tobie zawsze pamiętali, ogromnie nam Ciebie brakuje. Byłaś 

oazą spokoju, wzorem cierpliwości, nigdy się nie skarżyłaś, o nic nie prosi-
łaś. Nie dostrzegliśmy - nawet w obliczu Twej nagłej i nieuleczalnej choroby 
- oznak jakiegokolwiek zniecierpliwienia. Jak zawsze byłaś pogodna, prosi-
łaś o śpiewniki do śpiewania.  Wyciskałaś innym wtedy łzy z oczu. W czasie 
tych „dni darowanych” doprawdy nie sądziliśmy, że są to w istocie spotkania 
ostatnie, ostateczne. Zapamiętamy na zawsze Twój pełen optymizmu i dobroci 
uśmiech, Twój nieograniczony spokój, prawość charakteru żony, matki, na-
uczycielki i koleżanki. Każdy młody nauczyciel był przez Ciebie przygarnięty, 
poznawał zasady pracy i funkcjonowania w szkole pod Twoją kontrolą.

Od chwili otrzymania wiadomości o Twym odejściu do dziś nie mogę sobie 
wytłumaczyć dlaczego tak wcześnie musiałaś pożegnać się z życiem. Dlacze-
go, pomimo pogody ducha, optymizmu rozsiewanego wśród innych, byłaś 
pierwszą z grona koleżanek naszej szkoły żegnających świat... Byłaś, Droga 
Ewo i odeszłaś jako cicha kapłanka nauczania, zawsze życzliwa bez granic 
dla uczniów, szczerze im oddana, może nawet nadopiekuńcza. Byli Twoimi 
dziećmi. Zawsze pozwalałaś swoim wychowankom rozwijać zainteresowania 
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i reprezentować szkołę. Zachęcałaś uczniów do pracy pozalekcyjnej. Młodzież 
znała także Twoje zalety i drobne wady. Bawiłaś się, gdy umieli je parodiować 
w skeczach.

W klasach Ewy Sawickiej zawsze byli muzycy, aktorzy, soliści, tancerze. 
Po prostu nie bali się odkrywać swoich zdolności przed wychowawcą. A ona 
chętnie nagradzała takich uczniów ocenami z zachowania. To Ewa prosiła 
swoich kolegów i koleżanki nauczycielki o dodatkowe terminy poprawiania 
swoich uczniów, byli dla Niej zawsze ważni. Wychowankowie Ewy wyra-
stali na kulturalnych, szarmanckich mężczyzn, a dziewczyny na operatyw-
ne i przedsiębiorcze kobiety. Pani profesor Sawicka pozostawiła w pamięci 
wszystkich uczniów wspomnienie,  że swoje życie poświęciła nauczaniu i wy-
chowywaniu. 

Ewa zawsze angażowała się w przedsięwzięcia społeczne, co dziś - raczej 
niestety - trąci anachronizmem. Była organizatorką spotkań koleżeńskich, wy-
cieczek dla całej rady pedagogicznej. Zarażała radością i optymizmem. Lubiła 
śpiewać i bawić się, dbała o to, aby wszyscy członkowie grupy czuli się dobrze 
– przygotowywała i drukowała śpiewniki dla wszystkich uczestników. Szla-
gierem Budowlanki była piosenka „Kukułeczka”, przy której z podziałem na 
role kukały panie i panowie, czy dedykowane dla dyrektorów piosenki „Ach 
Piotr, skąd ty masz te oczy?”, „Posłuchaj Franek” lub „Piosenka o jednej Wi-
śniewskiej”.

Dziękujemy Ci droga Ewo za wszystko, co można było  utrwalić w historii 
szkoły i naszej pamięci.

Bogdan Bernard – uczeń szkoły przy Mościckiego w latach 1962-65 i 1969-72.

Moje życie z kombinatem.

(Fragment artykułu pana Bogdana Bernarda, czytelnika gazety. Artykuł przedsta-
wia związki Petrochemii z Płockiem i został napisany jako głos oburzenia mieszkańca 
Płocka na pomysł przeniesienia siedziby  Orlenu do Gdańska.)

Urodziłem się w 1947 r. w Płocku. Nawet nie w szpitalu, ale we własnym 
domu, zawdzięczając przyjście na świat położnej – pani Pudełeczko – tak jak  
i wielu innych płocczan. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1962 r. posta-
nowiłem zostać chemikiem.

Od 1962 r. z uwagi na zapotrzebowanie kadr dla budującej się rafinerii 
swoje podwoje otworzyła ZSZ, która miała kształcić przyszłe kadry dla kombi-
natu. Chętnych do szkoły było bardzo wielu, egzaminy konkursowe odbywa-
ły się w Jagiellonce. Po złożeniu egzaminów z niecierpliwością oczekiwałem 
na wyniki. Na bardzo wielu wyłożonych płachtach z nazwiskami znalazłem 
i swoje. Z adnotacją, że egzamin zdałem, ale nie zostałem przyjęty z powodu 
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braku miejsc. Takich jak ja było wielu, stanąłem więc przed dylematem, co 
robić dalej. Po rozmowie z rodzicami postanowiłem rozpocząć naukę w ZSZ 
Budowlanej na ówczesnej ulicy rewolucji Kubańskiej w zawodzie monter in-
stalacji sanitarnych. Skąd ta decyzja? W cichym i spokojnym dotąd mieście 
w związku z budową kombinatu rozpoczęła się również intensywna budowa 
osiedli mieszkaniowych. To dawało duże szanse budowlańcom. 

W ramach praktyk nasza klasa często jeździła do pracy na teren powsta-
jącego kombinatu, budując tam sieci wodociągowe i kanalizacyjne. I choć to 
były początki budowy, już czuć i widać było ogrom. Tysiące ludzi budowało 
pierwsze instalacje: DRW reformingów, klauze, oksydacji asfaltów i elektro-
ciepłowni. 

Zmienił się również wygląd miasta, w miejscu pól i sadów powstawały 
osiedla mieszkaniowe. Miasto, które kończyło się na młynie przy ulicy Biel-
skiej i na rogatkach warszawskich, było jednym wielkim placem budowy.  
W miejscu starej drewnianej chałupy wybudowany został hotel Petropol, hotel 
i kawiarnia PTTK na skarpie tumskiej, rozbudowywała się Małachowianka, 
powstawało osiedle Kolegialna, osiedle Miodowa, Skarpa, tysiąclecia, budo-
wał się szpital wojewódzki. Przez trzy lata nauki w ZSB i ja przy każdym tym 
przedsięwzięciu miałem swój skromny udział. Dzięki świetnym instruktorom 
zawodu w klasie trzeciej byliśmy już prawie pełnowartościowymi monterami 
potrafiącymi wykonać każdą instalację w budynku i na zewnątrz.

(Bogdan Bernard: Moje życie z kombinatem. „Gazeta Wyborcza. Gazeta na 
Mazowszu” 18 października 2007.)

Zawodowcy z Białej we wspomnieniach Ewy Grochowskiej – Przewodni-
czącej Komisji Przedmiotów Zawodowych w Zespole Szkół Ochrony Środo-
wiska, obecnie nauczyciela  przedmiotów zawodowych.

„Nie ma ceny skarb tylu wspomnień, tylu trudnych godzin przeżytych razem, tylu 
waśni, pojednań, porywów serca.

Takie przyjaźnie nie są do odtworzenia.”
A. de Saint-Exupery

Na początku lat 90-tych ówczesna wicedyrektor Danuta Jasińska zapropo-
nowała mi „szefowanie” w KPZ. No cóż, trochę się zastanawiałam, ale w koń-
cu uległam namowom i tak od 1994 roku zostałam przewodniczącą Komisji 
Przedmiotów Zawodowych w Budowlance na Białej:) Dużo otuchy dodawał 
mi mój poprzednik Zbyszek Żabowski, bo dobrze wiedział, co mnie czeka. 
Obawiałam się swoich koleżanek, bo praca z nauczycielami to nie to samo co 
z uczniami. W tamtym czasie członkami wspomnianej komisji byli (na podsta-
wie zachowanej dokumentacji KPZ 1997-1998):
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Danuta Jasińska 
Halina Grodzicka 
Ewa Grochowska 
Aleksandra Przedpełska- Konopka 
Zbigniew Żabowski 
Anna Milcuszek 
Maria Mikołajczyk 
Andrzej Markowski 
Mirosława Niedzielska 
Anna Fijałkowska (obecnie Krzywkowska) 
Ludmiła Wyżykowska 
Agata Bala 
Anna Strycharczyk 
Anna Staniszewska 
Jerzy Żelichowski 
Eugeniusz Śniecikowski 
Hanna Lewandowska 
oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu
Przeglądając dokumentację z tamtych lat (pisaną ręcznie) przypomina-

ją się nasze zebrania, dyskusje, pracowite i jakże ambitne prace dyplomowe 
uczniów moich koleżanek. Kto dziś pamięta, ile prac w roku szkolnym 1997/98 
„dźwigali” na swoich barkach nauczyciele? Przodowniczkami były Danusia 
Jasińska – 12 prac, Aleksandra Konopka - 11 prac i Mirosława Niedzielska -  
13 prac. Pozostali zdecydowanie „dźwigali” mniej. I jak dobrze pamiętam,  tam-
te prace dyplomowe  śmiało mogłabym porównać dziś do prac na poziomie 
inżynierskim. Makiety i modele jakie wówczas wykonywali uczniowie były 
wspaniałymi pomocami dydaktycznymi i wzbogacały bazę dydaktyczną ów-
czesnej szkoły. Pracownie Danusi Jasińskiej, Oli Konopki, Halinki Grodzic-
kiej, Mirki Niedzielskiej i innych zachowały się w pamięci wielu uczniów 
jako pracownie techniczne, w tworzenie których włożyli duży nakład pracy  
i potu. A jak uczniowie szanowali potem taką pracownię! Albo kto pamięta, że 
w  roku szkolnym1998/1999 startowaliśmy w konkursie na „Najlepszą pracę 
dyplomową” organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa oraz Naczelną Organizację Techniczną (NOT).To dopiero było 
wyzwanie dla zawodowców! I nagrodę otrzymała wówczas praca dyplomowa 
wykonana pod kierunkiem Mirosławy Niedzielskiej a wyróżnienie zdobyła 
praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem A. Fijałkowkiej (obecnie Krzy-
kowskiej). I tak sobie przy tej okazji myślę, że gdyby zawodowcom przyszło 
wywiesić na tablicy te swoje dyplomy, to musiałaby to być ogromna tablica!

O popularności i renomie naszej szkoły świadczyły nie tylko prace dyplo-
mowe, ale przede wszystkim sukcesy naszych uczniów w Olimpiadzie Wie-
dzy i Umiejętności Budowlanych. Na podstawie zachowanej dokumentacji,  
w sprawozdaniu KPZ pisałam „Agata Fiodor, Paweł Orzechowski, Piotr No-
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wacki i Piotr Zawadka zakwalifikowali się do etapu okręgowego. Eliminacje 
okręgowe będą miały miejsce 28.02.1998r”. Do dziś pamiętam jak z Danutą 
Jasińską i Aleksandrą Konopką (wychowawczynią uczniów) cieszyłyśmy się  
z ich, jak się później okazało, wielkiego sukcesu.

W 2001r  sukces ten powtórzył mój wychowanek Michał Chojecki- uczeń  
V klasy Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Ochrony Środowiska.

Nie sposób napisać wszystkiego. W końcu moja pamięć też już zawodzi. 
Na szczęście została mi ta jedna jedyna teczka z pracy naszej komisji z tam-
tego okresu. Ilekroć do niej zaglądam, przypominają się sytuacje, atmosfera 
tamtych lat. Co najbardziej utkwiło mi we wspomnieniach? Wśród nauczy-
cieli grupujących się w naszej Komisji często zwanej „zawodową” byli ludzie  
w różnym wieku. Ale nie odczuwało się różnic wynikających z ich wieku czy 
stażu. Większość z nas trzymała się razem. Zawsze po zebraniach i radach 
pedagogicznych zostawaliśmy pół godziny, godzinę aby porozmawiać, po-
wspominać miłe chwile. Zdarzało się, że w drodze powrotnej ze szkoły wstę-
powaliśmy gdzieś do kawiarni, aby przy kawie, czasami piwku dokończyć 
zaczętą rozmowę. To były dla mnie momenty cudowne. Panowała niepowta-
rzalna atmosfera. Nawet trudno określić, na czym właściwie polegała. To wte-
dy zawiązywały się nasze przyjaźnie, bliskie relacje z koleżankami i kolegami. 
Często organizowaliśmy spotkania u siebie w domach, na działce. Ambicją 
było co roku odwiedzać Targi Poznańskie, na które zawsze jeździliśmy z przy-
jemnością.

Myślę, że to wtedy właśnie narodziła się między nami zawodowcami ta 
szczególna więź, która łączy nas do dnia dzisiejszego. Dzięki niej przetrwa-
liśmy niejedną złą chwilę, nauczyliśmy się nigdy nie żywić do siebie i innych 
negatywnych myśli i emocji, wspierać w chwilach trudnych, czy cieszyć z suk-
cesów.

Moje krótkie wspomnienie jest rodzajem podziękowania tym, z którymi 
w tamtym czasie przyszło mi pracować, którzy okazali mi wyrozumiałość  
i pomagali w pełnieniu tej jakże odpowiedzialnej funkcji którą sprawowałam 
do momentu połączenia się szkół.

Dagmara Przybyszewska – były nauczyciel matematyki i informatyki  
w Zespole Szkół Ochrony Środowiska.

Moja  przygoda z Zespołem Szkół Budowlanych – później Zespołem  Szkół 
Ochrony Środowiska w Płocku  rozpoczęła się  1 września 1986r. Uczyłam  
matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej, w  planach na  następny rok 
szkolny miałam rozpocząć organizację pracowni komputerowej i naukę infor-
matyki.

Pamiętam pierwszą Radę Pedagogiczną w sierpniu 1986r. – przytulna kla-
sa, zgrany zespół i otwarte zaproszenie – wkupujesz się już dziś i jesteś razem 
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z nami… To było wtedy bardzo proste, miłe i sympatyczne, tym bardziej, że 
w gronie pedagogicznym wprawdzie przeważały kobiety, ale z racji branży 
budowlanej było też wielu mężczyzn. Pan dyr. Jaszczak pobłażliwie patrzył 
na nasze kuluarowe rozmowy i „wkupowane imprezy”, w których starał się 
zawsze uczestniczyć. A potem przyszedł wrzesień… Okazało się, że mam  
w zastępstwie lekcje matematyki w klasie maturalnej. Z wielką tremą sta-
nęłam przy tablicy – obkuta na blachę – zadania maturalne powtórzeniowe  
z analizy i … czarna rozpacz. Patrzyło na mnie 20 par damskich oczu, pięk-
nych, młodych, uśmiechających się do mnie, ale niekoniecznie do matematyki. 
Pamiętam do dziś to brzemię odpowiedzialności – jak do nich mówić, żeby 
zdały maturę. Weszłam do pokoju nauczycielskiego z rumieńcami na policz-
kach i chyba przerażenie malowało się na mojej twarzy, bo koleżanka Wiesia 
– matematyczka – poklepała mnie po ramieniu – pocieszając – nie martw się, 
wciągniesz się pomału. I „wciągnęłam się” szybciej niż myślałam. Lubiłam 
zawsze matematykę, lubiłam rozwiązywać zadania, trochę gorzej  szło z wy-
egzekwowaniem wiedzy od uczniów. No cóż – oni mieli wtedy inne swoje 
„miłości”, niekoniecznie zorientowane na matematykę.

Pamiętam też  „sławny” fotel  „za zakrętem” w pokoju nauczycielskim. 
Okazało się, że ten wygodny fotel  „pomaga zajść w ciążę”. Ja najczęściej na 
nim siadałam na przerwach i efekt był namacalny – po raz trzeci poszłam na 
urlop macierzyński. Plan w roku szkolnym 1986/87 wykonałam z przekrocze-
niem prognoz – pojawiła się nowa pracownia komputerowa, ukończyłam Po-
dyplomowe Studium Informatyki na Politechnice Warszawskiej, filii w Płocku 
i urodziłam trzecie dziecko – córkę  Kasię. Podobno w pokoju nauczycielskim 
trwały zakłady, że „na bank” urodzę trzeciego chłopaka, ale były to niepraw-
dziwe proroctwa. Wprawdzie mąż też do końca nie wierzył i dwukrotnie 
dzwonił na porodówkę oczekując wiarygodnego potwierdzenia, że na pewno 
ma córkę. A fotel „za zakrętem” okazał się skuteczny również dla młodszej 
koleżanki, która jako kolejna poszła na urlop macierzyński.

Wielu nauczycieli miało wśród uczniów swoje pseudonimy – „Kora” 
matematyczka, „Batman” polonistka. Trudno mi dziś nie wspomnieć mo-
jego „pierwszego” dyrektora – Franciszka Jaszczaka. Do końca nie potrafię 
uwierzyć, że już odszedł, że nie spotkam Go na uroczystościach we wrześniu 
2010r…

Dla mnie był to człowiek z duszą psychologa, bezpośredni, kulturalny, 
życzliwy, realizujący swoje powołanie i służbę społeczną. Potrafił wczuć się  
w każdą ludzką sytuację, każdy ból i wielką radość. Potrafił docenić człowieka, 
potrafił też rzeczowo i merytorycznie rozmawiać o błędach, o sposobach na-
prawy tego, co było konieczne do poprawy. Pamiętam Jego ciepły gest i słowa: 
„Siadaj , faworyta”, tak mnie zawsze nazywał. I wtedy puszczało każde na-
pięcie, stres, czułam się jak na kolanach u Taty. Można z nim było „pogadać”  
o wszystkim – zakląć na „wspaniałe  bachory” cudze i własne, na to, że właśnie 
zepsuł się samochód i buty się podarły. Rozumiał bez słów i wierzył w każde-
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go człowieka. Spieszył z pomocą i wsparciem zawsze, gdy ktoś tego potrze-
bował. Rozbrajał  swoim dowcipem – swojskim i rubasznym – „świat nigdy 
nie był zły” w Jego towarzystwie.  Dziś pozostał mi nie skasowany numer  
w komórce i  Jego życiowe kredo – najważniejszy jest Człowiek…

Franciszku – nie zdążyłam Ci powiedzieć, że u mnie wszystko się układa   
i prostuje. Mieliśmy wypić w wakacje, przegadać to i owo, miałeś rozmawiać 
z moimi dziećmi. No cóż, musimy sobie radzić sami. Ale mam nadzieję, że Cię 
nie zawiedziemy…

Jolanta Roguska – nauczyciel języka polskiego w Budowlance w Radzi-
wiu i na Białej, wicedyrektor, później wizytator.

Po otrzymaniu dyplomu zostałam skierowana do pracy, do Technikum Bu-
dowlanego i ZSZ nr 2  w Płocku. Przyznaję, że pierwsze wrażenie było bardzo 
nieszczególne. Budynek przy ul. Kolejowej w Radziwiu nie  przyciągał wzro-
ku, także  wyposażenie szkoły nie zachwycało. Natomiast atrakcją był widok 
na Wzgórze Tumskie po drugiej stronie Wisły. 

Z uśmiechem  wspominam incydent z panią woźną Wiśniewską, która nie 
chciała mnie wpuścić do szkoły, bo nie miałam tarczy na rękawie. Dzisiaj, po 
40 latach sięgając pamięcią wstecz mogę powiedzieć, że na rozpoczęciu dru-
giego roku szkolnego w istnieniu tej placówki, a jednocześnie mojego pierw-
szego roku pracy, z obawą przyglądałam się gromadce nauczycieli i około set-
ce uczniów  niewiele starszych ode mnie.

Jednak niewiele czasu minęło, a z radością biegłam przez most do swo-
jej szkoły. Nie od razu i nie wszystkie lekcje sprawiały mi przyjemność.  Na 
pierwszych zajęciach kurczowo trzymałam się konspektu. Niejednokrotnie 
panikowałam, gdy uczniowie nie reagowali w sposób, jakiego oczekiwałam. 
Byłam pełna obaw, czy wystawiona ocena jest właściwa i nie zniechęci ucznia. 
Zdarzało się, że tęsknie wyczekiwałam dzwonka ogłaszającego koniec lekcji. 
Jednak ten stan nie trwał długo.

O tym, że polubiłam swoją szkołę i nauczanie zdecydowała w największej 
mierze atmosfera, jaka panowała w pokoju nauczycielskim. Dzisiaj wspomi-
nam, że miałam szczęście trafiając do zespołu, w którym dyskretna opieka  
i mimochodem rzucane wskazówki takich nauczycieli jak: Franciszek Jasz-
czak, Elżbieta Hudyma, Teresa Adamkowska, Władysław Goleniewski, Sta-
nisław Olewiński, Kazimierz Morzeński i in. nie pozwoliły na zniechęcenie  
i zagubienie się. 

To, że dobrze wspominam początki swojej drogi zawodowej, w dużej mie-
rze zawdzięczam nauczycielce historii, która z własnej woli i w sposób zupeł-
nie naturalny stała się  moim opiekunem  a z czasem również przyjaciółką. 
Mowa o pani Eli Hudyma, którą w szkole zawsze można było spotkać siedzą-
cą u szczytu długiego (rodzinnego, jak go wszyscy nazywali) stołu w pokoju 
nauczycielskim, zajętą zeszytami, dziennikami, kroniką szkolną, sprawami 
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komitetu rodzicielskiego, przygotowującą imprezę klasową lub trasę kolejnej 
wycieczki szkolnej. 

Dobrze pamiętam uważne spojrzenie życzliwych oczu pani Elżbiety, przy-
jazny uśmiech, mądre wskazówki, akceptację dla pomysłów, które mogły ale 
nie musiały się udać, zaproszenia na lekcje koleżeńskie i dyskusje po nich.  Do-
piero po latach zrozumiałam, ile dała mi przyjaźń z panią Elą, nawet nie tyle 
to, co mówiła, ale jak postępowała. Pani Elżbieta Hudyma  była wspaniałym 
człowiekiem, osobą szanującą  w takim samym stopniu kolegów nauczycieli, 
jak i uczniów i ich rodziców, dyrektora, czy sprzątaczkę. Była nauczycielką  
z powołania a przy tym mądrą, spokojną, ciepłą kobietą o szerokich zaintere-
sowaniach. Zaraziła mnie swoimi pasjami – miłością do górskich wędrówek 
i do fotografii artystycznej. 

To dzięki „Budowlance” i ludziom w niej pracującym całe moje zawodowe 
życie związałam z płocką oświatą.

Bożena Siemienik – nauczyciel matematyki i fizyki w ZSOŚ.

Tak się złożyło, że w moim prawie czterdziestoletnim życiu zawodowym, 
jako nauczycielka fizyki i matematyki, zawsze pracowałam z przyszłymi „Bu-
dowlańcami”. Przez pierwsze lata w szkole budowlanej w Gostyninie, a potem 
w „Budowlance” w Płocku. Mimo, że przedmioty których uczyłam nie są zbyt 
lubiane  przez uczniów, to myślę, że potrafiłam ich zainteresować tymi „ścisły-
mi” i trudnymi lekcjami. 

„Budowlanka” to szkoła zawodowa i siłą rzeczy liczba godzin przedmio-
tów ogólnokształcących  jest znacznie mniejsza niż w liceum, a mimo to nasi 
absolwenci wybierali i kończyli studia uniwersyteckie na wydziałach fizyki 
i matematyki. Jest to dla mnie dzisiaj ogromną satysfakcją. Aby to osiągnąć 
wspólnie z koleżanką, również nauczycielką fizyki, już nie żyjącą panią Ewa 
Sawicką nawiązałyśmy ścisłą współpracę z Wydziałem Fizyki i Astronomii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uczniowie naszej szkoły 
brali udział w pokazach, wykładach i ćwiczeniach z fizyki, a wiosną Instytut 
Fizyki zapraszał młodzież na targi edukacyjne. Ale UMK to nie jedyna pla-
cówka naukowa, z którą współpracowałyśmy. Pokazy z fizyki organizował 
dla naszych uczniów również Instytut Niskich Temperatur Polskiej Akade-
mii Nauk, a te wyjazdy łączyłyśmy ze zwiedzaniem i udziałem w prelekcjach  
w Muzeum Techniki w Warszawie. Tradycją w naszej szkole były wyjazdy 
do Planetarium. Pierwszy zorganizowaliśmy  w 1982 roku do Planetarium  
w Olsztynie, gdzie młodzież brała udział w projekcjach dydaktycznych, zwie-
dzała obserwatorium astronomiczne, wystawy o tematyce astronomicznej  
i astronautycznej i ekspozycje  stałe, wśród których znajdują się okruchy gruntu 
księżycowego, różne typy meteorytów i kopia pierwszego sztucznego satelity 
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Ziemi. Po otwarciu Planetarium w Toruniu wyjazdy na projekcje astronomicz-
ne łączyłyśmy ze zwiedzaniem miasta i obserwatorium radioastronomicznego 
w Piwnicach pod Toruniem. Nasi uczniowie jako jedni z pierwszych mogli 
zapoznać się z najnowocześniejszymi i największymi w Europie radiotele-
skopami, a nawet wysłuchać wykładu światowej sławy profesora Aleksandra 
Wolszczana.

 Ale praca w szkole to nie tylko dydaktyka. Co prawda młodzież w szkole 
średniej  jest już w dużej mierze ukształtowana pod względem wychowaw-
czym lecz można jeszcze wiele „naprawić” lub „zepsuć” w tej dziedzinie. Dla-
tego według mnie ogromne znaczenie ma postawa moralna nauczyciela  oraz 
to, aby swoich wychowanków po prostu lubił, co w żadnym wypadku nie 
oznacza, aby im pobłażać. Czy moi uczniowie czuli moją sympatie do nich? 
Myślę, że tak skro przez kilka lat wybierali mnie na opiekuna samorządu szkol-
nego, a jest to osoba z która mieli ochotę spotykać się i rozmawiać po zajęciach 
obowiązkowych w swoim czasie wolnym. Praca z młodzieżą dawała mi dużą 
satysfakcję, a czy dla nich byłam kimś ważnym? Nie mnie to oceniać…

Halina Grodzicka – nauczyciel przedmiotów zawodowych, wieloletni 
opiekun Szkolnego Klubu Turystyczno – Krajoznawczego.

W erze komputerów, spędzania wolnego czasu przed monitorem i ekra-
nem telewizora bardzo ważne jest propagowanie przez Szkolny Klub Tury-
styczno – Krajoznawczy zdrowego stylu życia. 

Głównym zadaniem Klubu jest angażowanie uczniów do czynnego wy-
poczynku na świeżym powietrzu.  Jako opiekunka wprowadzam młodzież  
w arkana uprawiania turystyki pieszej: nizinnej i górskiej. Wędrówki odby-
wają się do ciekawych miejsc głównie na Mazowszu. Młodzież uczestniczyła 
w rajdach do Miejsc Pamięci Narodowej, w Zlocie po Ziemi Mazowieckiej, w 
Rajdzie Niepodległości i w Rajdzie Pieczonego Ziemniaka. Jest to nie tylko wy-
poczynek, ale także poznawanie przyrody, architektury, zdobywanie wiedzy  
o lokalnej kulturze i obyczajach, podziwianie pięknych krajobrazów i zabyt-
ków. Tego typu doznania są niezwykle ważne dla młodych ludzi, służą rów-
nież kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich, uczą  szacunku dla 
przeszłości, kształtują więzy koleżeńskie i przyjaźnie.

Samodzielnie prowadzę prace szkolnego koła od roku szkolnego 2002/2003. 
Od początku swojej pracy korzystałam z bogatego doświadczenia założycielki 
Klubu, aktualnie już emerytowanej nauczycielki historii – prof. Teresy Żmi-
jewskiej. Klub ma bowiem bogatą historię, a początki jego działalności sięgają 
roku 1977. Działalność Klubu obejmowała organizację wycieczek, rajdów, ku-
ligów , a członkowie Klubu odnosili sukcesy zarówno w lokalnych rajdach jak  
i w imprezach ogólnopolskich. W 1987 r. członkowie Klubu uzyskali III miejsce, 
a w 1990 – II miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno 
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– Krajoznawczym. Wielu członków ukończyło Kursy Organizatorów Turysty-
ki Młodzieżowej, brało udział w turniejach i konkursach o zasięgu ogólnopol-
skim. Uczestnicy rajdów zdobywali odznaki turystyczne, dyplomy i puchary 
dla szkoły. Młodzież wielokrotnie brała także udział w wycieczkach i obozach 
wędrownych w Sudety, Karpaty i Góry Świętokrzyskie. O wielkiej atrakcyjno-
ści Klubu świadczy duża ilość młodzieży, biorącej udział w różnych formach 
jego działalności, i tak w rajdzie Szlakiem Legionistów Płockich (1995) udział 
wzięło 128 osób, w rajdzie do Miejsc Pamięci Narodowej (1997) – 122 osoby,  
a w Zlocie po Ziemi Mazowieckiej (1999) uczestniczyło aż 213 uczniów.

W ostatnich latach młodzież bierze udział  w zajęciach terenowych, obser-
wuje zmiany w architekturze krajobrazu, w budownictwie, postrzega ingeren-
cję w kształtowanie środowiska naturalnego.

Obok turystyki pieszej prowadzonej przeze mnie działa grupa turystyki 
rowerowej prowadzona przez prof. Pawła Ulatowskiego. Dzięki działalności 
Klubu młodzi ludzie pokonują szlaki turystyczne, wędrują i zwiedzają najbliż-
sze okolice i dalsze zakątki rodzinnego kraju.

Katarzyna Dziurlikowska- nauczyciel języka polskiego. 

Z sympatią wspominam szkołę w Białej. Tu zaczęłam swoją pracę, tu spo-
tkałam mojego przyszłego męża, zawarłam przyjaźnie trwające do dziś. Do-
piero w szkole tak naprawdę nauczyłam się zawodu. Trafiłam do niej dzięki 
dyrektorowi Stefanowi Piotrowskiemu – doskonałemu nauczycielowi mate-
matyki, wychowawcy do dziś z sympatią wspominanemu przez uczniów. Za-
wsze świetnie znał swoich podopiecznych, ich rodziny, problemy. Ceniony 
był za swoje poczucie humoru i życzliwość zarówno dla nauczycieli jak i wy-
chowanków. Z wielką sympatią wspominam go i dziś i jestem wdzięczna, że 
namówił mnie do podjęcia tej pracy. 

Do pracy w zawodzie wprowadziły mnie dwie niezwykłe koleżanki – 
nauczycielki języka polskiego – Jadwiga Kozłowska i Mirosława Nagórko.  
Z cierpliwością i życzliwością wspierały mnie w początkach pracy dydaktycznej  
i wychowawczej. Zawsze chętnie służyły radą i pomocą, stały się prawdziwy-
mi przyjaciółkami. Z ich doświadczeń zawodowych korzystam do dziś.

Klasy? Cóż, bywały różne, ale zawsze sympatyczne i po latach wspomi-
nane dobrze. A że w czasie zajęć bywało różnie? Takie są uroki pracy z mło-
dzieżą. Może to właśnie dzięki młodzieńczej energii i nieokiełznanej wyobraź-
ni uczniów praca nauczyciela nie jest nudna i rutynowa? Większość z nich 
przecież często swoich wychowanków traktuje jak własne dzieci. Tak zresztą 
się o nich mówi. Często się też strofuje, próbuje wychować na dobrych ludzi, 
przywiązuje się do nich. Dlatego tak miło, gdy wychowankowie pamiętają  
o nas. Do łez wzrusza mnie, kiedy moi uczniowie dzwonią do mnie zagadnąć 
o samopoczucie, gdy zaskakują wizytą czy to w szkole, czy w domu, gdy nie 
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mijają obojętnie w sklepie czy na ulicy. Zdarzyło mi się nawet podczas balu 
sylwestrowego być zagadniętą przez młodego człowieka, którego ja nie potra-
fiłam sobie przypomnieć, a który głośno wykrzyczał, że nie zapomni mnie do 
końca życia. Ku radości moich znajomych, którzy byli przekonani, że powo-
dem owej trwałej pamięci były słabe oceny, jakie temu uczniowi stawiałam.  
Z ulgą usłyszałam wtedy, że pamięć o mnie młody człowiek zachował, ponie-
waż to dzięki moim namowom przystąpił do matury i ją zdał. 

Chyba najbardziej wzruszającą dla mnie chwilą był moment pożegnania  
z klasą V Tw na Białej. Podczas uroczystego rozdania świadectw maturalnych 
moi uczniowie zadedykowali mi piosenkę. Naprawdę nie pamiętam, jaki to 
był utwór, ale łzy wówczas płynęły mi same. A gdy jeszcze wychowankowie 
rzucili się do mnie z ogromnym bukietem kwiatów i życzeniami – wszyscy 
na raz mówili, dziękowali, chcieli ucałować, to rozpłakałam się na dobre i nie 
mogłam wykrztusić słowa. Pięć lat ich oglądałam, krzyczałam na nich, stro-
fowałam, dbałam, by się uczyli, próbowałam nauczyć miłości do literatury.  
A wówczas poczułam się jakby odchodzili ode mnie na zawsze. 

Za to jedną z najbardziej pomysłowych i przesympatycznych klas była 
moja Tz – już tu, na Mościckiego. A na początku naszej znajomości nie było 
różowo! Ale polubiliśmy się, zrozumieliśmy. Choć potrafili mnie nie raz za-
skoczyć. Pewnego dnia przyprowadzili na lekcję kota, innym razem wypuścili  
w pracowni gołębia pocztowego, który natychmiast zanieczyścił podłogę  
i mało nie zabił się o zamknięte okno. Podobno mieli jeszcze zamiar wypuścić 
w sali zaskrońca, ale wypełzł im w autobusie i w obliczu paniki nie śmieli 
przyznać się, że zwierzę należy do nich. Jednak chłopcy okazali się być wspa-
niałymi ludźmi. Odnaleźli swoje drogi życiowe, pracują, zakładają rodziny 
i pamiętają o mnie. Dzwonią, czasami umawiamy się na spotkania. Opowiada-
ją wówczas o tym, co w życiu osiągnęli. 

Do dziś nie mogę uwierzyć jak daliśmy się namówić – my, nauczyciele 
z Białej – na występ z okazji Dnia Wiosny. Nie pamiętam już, kto pierwszy 
wpadł na ten szaleńczy pomysł, ale wszyscy nauczyciele zgłosili chęć udziału 
w zabawie. Wkrótce zaczęły się próby odbywane w tajemnicy przed uczniami. 
Każdy z uczestników miał obowiązek dobrania sobie odpowiedniego kostiu-
mu. Bardzo się denerwowaliśmy. Nie wiedzieliśmy jak odbiorą nas uczniowie, 
obawialiśmy się, że nasze zwariowane występy nie zostaną zrozumiane. Śpie-
waliśmy przecież teksty kabaretowe – nam dorosłym znane, ale całkiem obce 
młodzieży. Tekst konferansjera został napisany przez pedagogów, ale miał go 
czytać jeden z uczniów. Poważny, młody człowiek dobrze się przygotował, 
przybył w garniturze, myślał, biedaczek, że będzie to kolejna, sztywna aka-
demia. No to czekała go niespodzianka. Pierwszy szok przeżyli uczniowie, 
gdy zobaczyli swoich nauczycieli, dziwacznie ubranych i umalowanych, raź-
nie maszerujących z pokoju nauczycielskiego do sali gimnastycznej. Ruszyli 
więc za nimi. Cała sala zapełniła się uczniami. Choć był to dzień wagarowicza 
- nikt nie poszedł na wagary. Zaczęły się występy. Bezradny coraz bardziej 
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konferansjer patrzył z niedowierzaniem na dorosłych ludzi, którzy grali wa-
riatów na scenie. Widać było, że nie wierzy w to, co sam zapowiada. A my, na-
uczyciele, bawiliśmy się wyśmienicie. Aż do finału, gdy wszyscy przebierańcy 
zaśpiewali utwór „Taka gmina”. To było coś! Pokazaliśmy, że potrafimy się 
bawić, że miewamy też koszmarnie zaskakujące pomysły, że jesteśmy autoiro-
niczni. Doprawdy zdjęcia nie oddają całej atrakcyjności występu Kasi Wrzal 
ogłaszającej, że „taka głupia to już nie jest”, brawury występu grupy „Szkwał”  
w osobach Andrzeja Markowskiego, Jarka Kozaneckiego i Grześka Dziur-
likowskiego chwiejnie przemierzającej scenę czy histerycznego wykonania 
utworu „Wesołe lufy Kołobrzegu”. Jednym słowem – mały dom wariatów. 

Małgorzata Strzegowska – nauczyciel – bibliotekarz. 

Gdy w 1994 roku rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół Budowlanych nr 2 
byłam „świeżo upieczoną” panią magister praktycznie bez żadnego doświad-
czenia. Z perspektywy lat doceniam, jak bardzo ważne jest, kto wprowadza 
młodego człowieka w arkana zawodu. Ja miałam ogromne szczęście, gdyż 
pierwsze kroki w pracy pomogły mi stawiać dwie doświadczone koleżanki: 
Maria Grossman i Elżbieta Kunysz. Marysia, bo mimo dość dużej różnicy wie-
ku wkrótce przeszłyśmy na „ty”, uczyła mnie pracy bibliotekarza – zarówno 
w sprawach technicznych jak i pedagogicznych. Jest niezwykle ciepłą osobą, 
z ogromnym poczuciem humoru, szybko stała się dla mnie nie tylko starszą 
koleżanką z pracy, ale kimś znacznie bliższym – starszą siostrą z większym 
doświadczeniem życiowym. Wiele razy tematy naszych rozmów schodziły ze 
spraw zawodowych na życie prywatne, kłopoty z dziećmi, rodzinne radości. 
Wiele też razy Marysia opowiadała o swojej teściowej – osobie niezwykłej, Ma-
rii Świętochowskiej – Grossman, żonie czołowego pisarza epoki pozytywizmu 
Aleksandra Świętochowskiego, którą troskliwie pielęgnowała aż do śmierci  
w wieku 102 lat. Radość życia, niespożyta energia i ogromne poczucie humoru 
talent do Marysi sprawiły, że do pracy chodziłam z ogromną radością. Bardzo 
się cieszę, że z Marysią spotykamy się cały czas, może z konieczności nie tak 
często, jakbym sobie życzyła, ale cóż!

Drugą ważną w mojej karierze zawodowej osobą była Ela Kunysz – pracow-
nik świetlicy szkolnej, której pomieszczenie sąsiadowało z biblioteką szkolną, 
tak więc siłą rzeczy praktycznie cały czas pracowałyśmy razem. Ela Kunysz 
jest absolwentką szkoły, jeszcze tej w Radziwiu. Jako wyróżniająca się uczen-
nica otrzymała od dyrektora Jaszczaka propozycję pracy, z której skorzystała. 
Wkrótce uzupełniła swoje kwalifikacje, uzyskała tytuł magistra i nieprzerwa-
nie pracuje w Budowlance (choć już w trzeciej jej siedzibie) od 35 lat. I chociaż 
tego nie widać, bo w dalszym ciągu jest pełna energii i pomysłów, jest jednym 
z najdłużej pracujących nauczycieli w tej szkole. Od Eli, która była również 
opiekunem Samorządu Uczniowskiego, nauczyłam się wielkiej sympatii i wy-
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rozumiałości dla młodzieży, poszanowania każdego ucznia i traktowania go 
podmiotowo. Nauczyłam się także organizacji imprez szkolnych, inspirowania 
i zachęcania młodzieży do pracy pozalekcyjnej. Szczególnie miło wspominam 
nasze wspólne działania nad przygotowaniem części artystycznej jubileuszu 
XXX-lecia ZSOŚ. Wówczas kreatywność Eli, która była zaangażowana w uro-
czystość w dwójnasób – jako pracownik szkoły, ale także jako jej absolwentka 
sięgnęła wyżyn kunsztu pedagogicznego i artystycznego. Potrafiła świetnie 
dobrać repertuar, zgromadzić zgrany zespół młodzieży i jeszcze prowadzić 
przygotowania w atmosferze radości i śmiechu. Nic dziwnego, że efekt był 
niesamowity, a uroczystość w Teatrze Dramatycznym chyba na wszystkich 
obecnych zrobiła piorunujące wrażenie.

Obecnie Ela pracuje jako pedagog szkolny i jest zawsze otwarta na mło-
dzież i jej problemy. W trudnych przypadkach potrafi rozmawiać z rodzicami 
i uczniami w taki sposób, iż wiedzą, że w szkole mogą znaleźć pomoc i wspar-
cie.

Krystyna Kwiatkowska – kierownik administracji w ZSB nr 1.

Do pracy w szkole zostałam przyjęta 1 października 1974 roku na stanowi-
sko referenta w administracji szkolnej. Przyjmował mnie dyrektor szkoły – Ta-
deusz Kołodziejak. Bardzo miło wspominam współpracę z panem dyrektorem. 
Był wymagający, konsekwentny, ale sprawiedliwy. Pamiętam, że szczególnie 
uroczyście był w pierwszych latach mojej pracy obchodzony Dzień Kobiet: aka-
demia, kwiatek oraz wspólny obiad wszystkich osób zatrudnionych w szkole. 
Pierwszy rok pracowałam z panią Michaliną Nowak. Do moich obowiązków 
należało załatwianie wszelkich formalności związanych z umundurowaniem 
uczniów. Następnie zostałam przeniesiona do pracy w sekretariacie szkoły, 
gdzie z panią Czesławą Nowicką prowadziłam wszystkie sprawy uczniow-
skie. W tym czasie ukończyła Pomaturalne Studium Budowlane i przeszłam 
do pracy w dziale technicznym, gdzie kierownikiem był pan Wiesław Bara-
nowski. Zajmowałam się sprawami związanymi z praktyczną nauką zawodu 
naszych uczniów pracujących na różnych budowach w Płocku.

Następnie pracowałam jako kierownik magazynu, było to bardzo odpowie-
dzialne i pracochłonne zadanie, bo w naszej szkole funkcjonowała stołówka 
dla uczniów i pracowników oraz internat. Od 1990 roku jestem kierownikiem 
gospodarczym, awansował mnie na to stanowisko dyrektor Walenty Cywiń-
ski, z którym współpracę wspominam bardzo dobrze. Od 2006 roku pracuję 
pod kierownictwem dyrektora Bogusława Sukiennika. Miałam i mam w swo-
im życiu szczęście do kompetentnych i życzliwych dyrektorów. W ogóle lata 
spędzone w szkole, wśród młodzieży wspominam i będę wspominała bardzo 
mile. Kocham młodzież, kocham ludzi z którymi pracuję!

Zawsze powtarzam: „to jest moja szkoła”, „w mojej szkole”, bo 36 lat pracy 
w szkole to jest praktycznie całe moje dorosłe życie!
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Maria Wróblewska – nauczyciel wychowania fizycznego w Budowlance 
na Białej.

Kilka „myśli nieuczesanych” na okoliczność 50-lecia spisanych.

W czerwcu 1973 roku „za mężem” przyjechałam do Płocka. Pracy w szkole 
nie było. Zaczepiłam się jako kierownik administracyjny  PKW  „Budowlani”. 
Okazało się, że nie na długo, ciągnęło mnie do szkoły, do młodzieży.

Od 1 października 1973 zatrudniona zostałam w szkole – ZSB  nr 2 „Petro-
budowy” na Białej. Warunki do wychowania fizycznego były, jak na szkołę, 
bardzo dobre. Z entuzjazmem zabrałam się do tego, co chciałam robić – uczyć 
młodzież, być z nią.

Musiałam wyglądać bardzo młodo – wiadomo, wuefistka – sportsmentka, 
zaraz  po studiach. Dziś wspominam z wielką sympatią panią woźną, która 
wołała, gdy wchodziłam do szkoły: „a ciebie to kapcie nie obowiązują?” (wte-
dy trzeba było zmieniać w szkole obuwie).

Otoczenie okazało się bardzo przyjazne młodszym koleżankom. Jadwiga 
Lewandowska i Jadzia Kozłowska (polonistki) bardzo serdecznie zajęły się 
mną, Marysia Grossman (bibliotekarka) służyła dobrą radą. Zawiązały się 
przyjaźnie, które trwają do dziś. 

Koleżanki dawały mi rady ze swoich doświadczeń. Nie tylko brałam od 
nich co najlepsze i co przydaje mi się do dziś w pracy, ja dla nich też miałam 
coś nowego – kajaki i narty. Z Jadzią Lewandowską wygrałam parę międzyna-
rodowych spływów kajakowych – a z umiejętnością pływania było u niej kru-
cho, ze Zbyszkiem Lewandowskim byłam w czołówce okrytego sławą spły-
wu na Dunajcu. Marysia Grossman okazała się świetną współtowarzyszką na 
obozie narciarskim, a Mirka Sankowska, Janusz Kordalewski, Rysiu Krajewski 
dzielnie nam dotrzymywali kroku na stokach narciarskich.

Jurek Ksel – uczeń OHP i ZSZ znalazł sobie nawet żonę na jednym z obo-
zów zimowych w Korbielowie, gdzie do dzisiaj mamy stałe miejsce na wypa-
dy. Nie mogłam tam nie zabrać swojej najwspanialszej klasy – technikum do-
kumentacji i kolegi Grzesia Dziurlikowskiego, już wtedy kandydata na męża 
koleżanki Kasi Jakubiak…dzisiaj Dziurlikowskiej. 

Wojtek Pudlik z tego samego rocznika – współpracuje z nami do dzisiaj  
w klubie Jutrzenka w sekcji judo, które uprawiał w szkole. Wszystkie klasy,  
z którymi zetknęłam się w ciągu prawie 40 lat uprawiania zawodu dały mi 
dużo satysfakcji, myślę, że ode mnie też dostali coś więcej niż podstawową 
wiedzę szkolną. Niektórzy uczniowie, poprzez swoje dzieci wracają. Asia  
i Bartek Miecznik – dzieci Tomka Miecznika przyszli do nas trenować judo – 
mamy bardzo bliski kontakt. To jest to piękno w zawodzie nauczyciela.

Ciągle uczę, nie wiem jak długo jeszcze…ale nie wiem też, jak będzie wy-
glądał mój dzień, kiedy nie będę musiała iść do szkoły…

Oby jak najpóźniej.
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Lidia Człapska i Małgorzata Strzegowska – opiekunki Samorządu 
Uczniowskiego.

Samorządność Uczniowska w Budowlance.

Samorząd Uczniowski jest organizacją obejmującą wszystkich uczniów na-
szej szkoły. Członkowie samorządu mają prawo i powinność rozwiązywania 
problemów uczniowskich i podejmowania realnych decyzji. Tym samym mają 
wpływ na życie szkoły, współdecydują w sprawach jej dotyczących. Trudno 
jednak oczekiwać, żeby tak odpowiedzialnym zadaniem zajmowało się 800 
uczniów. Stąd konieczność, aby młodzież miała swoich przedstawicieli, którzy 
będą reprezentować jej interesy. Dlatego od lat co roku wybierany jest Zarząd 
SU, który stara się ułatwić młodzieży życie szkolne, reprezentuje jej interesy 
wobec nauczycieli, uczniów, rodziców i władz oświatowych, a także ubarwia 
nieco szarą, szkolną rzeczywistość. Ale to nie tylko uczniowie mogą coś zro-
bić dla samorządu. Korzyści są obopólne – młodzi ludzie aktywnie pracujący 
w samorządzie są bardziej otwarci, łatwo nawiązują kontakty. Kształcą w ten 
sposób umiejętności, które pomogą im istnieć w dorosłym życiu zarówno za-
wodowym jak i prywatnym.

W obydwu szkołach wchodzących w skład obecnego Zespołu Szkół Bu-
dowlanych samorządność była bardzo szeroko rozwinięta. Nieocenieni dłu-
goletni opiekunowie – pani Wanda Rzeczkowska i Barbara Tukalska w ZSB 
nr 1 i pani Elżbieta Kunysz w ZSOŚ nieustannie dokładali starań, aby rozwijać  
w młodzieży ideę samorządności i zachęcać ją do prac na rzecz całej społecz-
ności szkolnej.

Ogromną rolę odegrał Samorząd Uczniowski w bardzo nerwowym mo-
mencie reorganizacji szkolnictwa. Należało się spodziewać, że połączenie 
dwóch różnych szkół wywoła wiele stresujących i trudnych sytuacji. Niepew-
ność towarzyszyła uczniom i nauczycielom obydwu placówek. Pierwsze spo-
tkanie Zarządów Samorządów Uczniowskich odbyło się na pół roku przed 
faktycznym połączeniem. Dojrzała postawa młodzieży działającej w Samorzą-
dzie Uczniowskim jak i opiekunów – pań Barbary Tukalskiej i Elżbiety Kunysz 
pozwoliły na taktowne łagodzenie zaistniałych konfliktów i szybką integrację 
środowiska.

Od 2003 roku Samorząd Uczniowski działa pod naszą opieką. W tym czasie 
podejmował wiele działań na rzecz zarówno społeczności szkolnej jak i lokal-
nej. Mimo, iż z założenia praktycznie co roku następuje rotacja członków Za-
rządu, pewne sprawdzone inicjatywy kontynuowane są niezmiennie od wielu 
lat. Każdy z roczników chce pozostawić po sobie ślad w życiu szkolnym. 

Ważną grupę działań stanowią te podejmowane dla zaktywizowania  
i wzbogacenia życia społeczności szkolnej. Najprzyjemniejszą, najbardziej 
lubianą przez uczniów inicjatywą podejmowaną corocznie przez Samorząd 
Uczniowski (we współpracy z gazetką i radiowęzłem) jest tzw. „Tydzień 



162 Historia życiem pisana ...

przedświąteczny”. Polega to na przeprowadzaniu już od 6 grudnia szeregu 
działań, konkursów wprowadzających uczniów w atmosferę Bożego Naro-
dzenia. Od kilku lat 6 grudnia członkowie Zarządu przebrani w stroje Miko-
łajów (specjalnie zakupione w tym celu) chodzą do wszystkich klas, częstują 
młodzież cukierkami, wręczają własnoręcznie wykonane upominki, życzenia, 
czasem rózgi. Szereg konkursów, np. wiedzy o Bożym Narodzeniu, dekoracji 
klasy, konkurs na najpiękniej przebranego Mikołaja i Śnieżynkę, na motyw 
bożonarodzeniowy czy śpiewanie kolęd z różnych stron świata (w różnych 
językach) pozwala na zrealizowanie celów: popularyzowanie wiedzy o trady-
cjach bożonarodzeniowych, wprowadzenie w atmosferę świąt, rozwijanie za-
interesowań artystycznych. Pewnego roku ciekawą inicjatywą było przygoto-
wanie przez nauczycieli kolędy śpiewanej po angielsku i wspólnego występu 
na sali gimnastycznej. Pozwoliło to na przedświąteczną integrację młodzieży 
z nauczycielami.

Kolejnym przedsięwzięciem podejmowanym przez Samorząd Uczniowski 
i jego opiekunów jest coroczna praca na rzecz promocji szkoły. Do czasu, gdy 
w Płocku odbywały się giełdy szkół średnich to Samorząd Uczniowski był od-
powiedzialny za organizację stoiska, a od pięciu lat na wiosnę podejmuje duże 
działanie ukierunkowane na przekazanie jak największej grupie młodzieży 
informacji o szkole. Przedsięwzięcie pod hasłem „Promocja” to cykl działań, 
m. in. wizyty w gimnazjach, spotkanie pedagogów i psychologów szkół gim-
nazjalnych, „Drzwi Otwarte” czy „Dzień Budowlanki” – czyli przygotowanie 
imprez dla gimnazjalistów na terenie naszej szkoły. Jest to korzystne także dla 
gimnazjalistów, którzy po przyjściu do nowej szkoły rozpoznają już starszych 
kolegów, do których zawsze mogą zwrócić się o pomoc. 

Promocja szkoły była dla nas inspiracją do zrealizowania przedsięwzięcia, 
o którym myśleliśmy od kilku lat – mianowicie nakręcenia filmów reklamują-
cych szkołę. Pierwsze próbki scenariusza, operatorskie i reżyserskie mieliśmy 
już wcześniej, kiedy to został nakręcony przez nas film – legenda z terenu Ma-
zowsza (Nici Iukundy). Film został wysłany na konkurs Manufaktura Legend 
i pozytywnie oceniony przez widzów (trzecie miejsce w głosowaniu Internau-
tów). Bogatsi o nowe doświadczenie wymyśliliśmy scenariusz i wzięliśmy 
udział w produkcji obrazującej życie szkoły. Nasze dzieło wykonane z małą 
pomocą profesjonalisty – operatora filmowego pokazywaliśmy w szkołach 
gimnazjalnych. Sukces zachęcił nas to podjęcia się wykonania kolejnych pro-
dukcji – kolejno parafrazy bajki „Trzy świnki”, „Reklama 2009” czy „Praktyki 
we Frankfurcie”.

Samorząd Uczniowski od wielu już lat organizuje Otrzęsiny dla uczniów 
klas pierwszych. Chcemy „na wesoło” przyjąć pierwszoklasistów w poczet 
uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1. Od kilku lat odbywają się one  
w czasie biwaku integracyjno – profilaktycznego organizowanego przez pe-
dagogów szkolnych. Oprócz członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego 
imprezę organizują trójki klasowe klas II, wspomagają nauczyciele wf. Każda 
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z klas jest odpowiedzialna za przygotowanie i poprowadzenie jednej konku-
rencji dla uczniów klas pierwszych. Dzięki temu w Otrzęsinach uczestniczy 
duża część społeczności szkolnej a uczniowie klas pierwszych i drugich, dzięki 
wspólnej zabawie, świetnie się integrują. Po zakończeniu imprezy klasy otrzy-
mują zaświadczenia o przyjęciu do społeczności uczniowskiej naszej szkoły. 

Tradycyjnie już uczniowie z Samorządu Uczniowskiego przygotowują 
uroczystość pożegnania starszych kolegów z klas kończących. Wiąże się to 
z ceremonią przekazania przez maturzystów sztandaru szkoły uczniom klas 
młodszych. Przemówienia, nagrody dla najlepszych, podziękowania dla wy-
chowawców – to tradycyjne ale doniosłe chwile w życiu osób kończących 
szkołę. Jest to także dobra okazja, aby podziękować naszym kolegom pracu-
jącym przez wiele lat w Samorządzie Uczniowskim oraz przekazać gratulacje 
ich rodzicom. 

Kolejna grupę działań podejmowanych przez Samorząd stanowią te służą-
ce rozwojowi młodzieży.

Ciekawą inicjatywą podejmowaną przez Samorząd Uczniowski Zespołu 
Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku jest cykliczne organizowanie Spotkań Sa-
morządów Uczniowskich szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym 
(w tym roku już po raz czwarty). Zarządy Samorządów siedmiu płockich szkół 
spotykają się i uczestniczą w programie przygotowanym przez gospodarzy. 
Zwykle połączone jest to z wycieczką. W latach ubiegłych w ramach spo-
tkań młodzież wraz z opiekunami odbyła wycieczkę do Sejmu, uczestniczyła  
w programie przygotowanym przez Urząd Miasta stołecznego Warszawy pod 
nazwą „Urząd jest cool”, spotkała się z panem Tomaszem Korgą Wiceprze-
wodniczącym Rady Miasta. Podczas II Spotkania  młodzież zwiedziła płocki 
Ratusz i uczestniczyła w obradach Rady Miasta Płocka,  zorganizowany także  
został wyjazd do Torunia i wizyta w Samorządzie Studenckim Uniwersyte-
tu im. Mikołaja Kopernika. Oprócz zachęty do dalszej pracy na rzecz szerszej 
społeczności młodzież została oprowadzona po miasteczku studenckim. Ko-
lejne lata to realizacja haseł „Zdrowie buduje się od fundamentów” i udział  
w wystawie „Żyj zdrowo – sport i szpinak” oraz  „Nie akceptuję – reaguję”  
i wycieczka do Domu Polonii w Pułtusku. Warto nadmienić, iż udział w spo-
tkaniu jest całkowicie bezpłatny – organizatorzy zapewniają środki z Urzędu 
Miasta oraz zdobywają sponsorów, którzy fundują drobne upominki. 

Kolejną inicjatywą, której współorganizatorem jest nasz Samorząd 
Uczniowski są Międzyszkolne Warsztaty Dziennikarskie. Uczestnikami ich 
są redakcje gazetek szkolnych płockich szkół. Warsztaty zawsze odbywają się 
pod wspólnym hasłem z zakresu sportu, ekologii, filmowania, fotografowania. 
Młodzież spotyka się z dziennikarzami a także reprezentantami różnych pro-
fesji związanych z tematyką warsztatów.

Pracując w Samorządzie Uczniowskim młodzież uczy się podejmować 
działania na rzecz społeczności lokalnej. Od początku istnienia Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy członkowie Samorządu nie tylko uczestniczą jako 
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wolontariusze w zbiórce pieniędzy, ale także organizują imprezy, dzięki któ-
rym zbierają środki na terenie szkoły. Opiekunowie od kilku lat prowadzą uro-
czystość w Ratuszu – wpis najzdolniejszych absolwentów do Księgi Chwały. 
Zadanie to zostało im powierzone przez dh Wacława Milke – inicjatora wielu 
działań na terenie miasta Płocka, uczniowie zaś kilka razy przygotowali i pro-
wadzili uroczystość dla płockich maturzystów pod Dzwonem Pokoju. Tak też 
było w tym roku.

Dużym przedsięwzięciem na terenie miasta w którym uczestniczy mło-
dzież naszej szkoły są kolejne edycje Mazowieckiej Wystawy Psów Rasowych. 
Uczniowie pracują tam w charakterze sekretarzy ringowych, dbają o popraw-
ność i rzetelność prowadzonej dokumentacji oraz zabezpieczają nagłośnienie 
podczas imprezy. Współpraca z Oddziałem Płockim Związku Kynologicznego 
w Polsce układa się bardzo dobrze dzięki panu Pawłowi Ulatowskiemu – na-
uczycielowi naszej szkoły i wiceprezesowi Związku oraz życzliwości Prezesa 
Zarządu Oddziału pana Jerzego Okońskiego.

Bardzo ważną rolę Samorząd Uczniowski pełni w procesie integrowania 
społeczności szkolnej. Należy pamiętać, że Samorząd tworzą uczniowie z róż-
nych klas, a nawet różnych typów szkół. Tylko będąc Zespołem mogą osiągać 
sukcesy. Integracji grupy służy szereg działań podejmowanych zarówno ze 
strony opiekunów jak i z inicjatywy młodzieży. Wigilia jest przykładem takie-
go działania, gdzie po 2 – 3 miesiącach wspólnej pracy młodzież potrafi poro-
zumieć się i przygotować we własnym zakresie spotkanie, na które zapraszani 
są także „przyjaciele” Samorządu, czyli osoby wspierające uczniów przez cały 
rok.

Długoletnim zwyczajem w Zespole Szkół Budowlanych było nagradzanie 
przez Dyrekcję młodzieży pracującej społecznie. W czerwcu grupa ok. 40 osób 
(działacze SU, wolontariusze, sportowcy, najlepsi uczniowie) jechała na wy-
cieczkę, w zależności od środków, jakimi dysponowała Dyrekcja, nawet kil-
kudniową. Oprócz faktu, że była to nagroda, uczniowie poznawali się wtedy  
w zupełnie innych warunkach – to właśnie wówczas rodziło się wiele po-
mysłów na następny rok działalności, zawiązywała grupa do ich realizacji.  
W ostatnich latach takie wycieczki odbyły się do Krakowa i Zakopanego oraz 
Kazimierza Dolnego i Biłgoraju.

Wspólne wyjazdy, biwaki – to działania, którymi Samorząd Uczniowski 
zajmuje się od lat. Od września 2007 roku, wraz z pedagogiem szkolnym, or-
ganizowany jest wspomniany już wyżej biwak integracyjno - profilaktyczny 
w Koszelówce. Biorą w nim udział uczniowie klas pierwszych oraz drugich. 
Wspólne zajęcia integracyjne i profilaktyczne pozwalają młodzieży poznać się 
wzajemnie i przez to zapobiec ewentualnym konfliktom. Pozwoliły również 
stworzyć grupę młodzieży „z inicjatywą” a opiekunom poznać uczniów, któ-
rzy przybyli do szkoły.

Aby szkoła była przyjazna zarówno nauczycielowi jak i uczniowi niezbęd-
ne jest zbudowanie poprawnych relacji na płaszczyźnie wzajemnego funkcjo-
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nowania. Dbamy o to, aby nauczyciele kojarzyli się uczniom nie tylko jako 
egzekutorzy wiedzy i umiejętności, ale także jako zwykli ludzie – stąd przez 
lata przeprowadzono kilka działań przybliżających osoby nauczycieli, np. roz-
poznawanie nauczyciela na podstawie zdjęcia z dzieciństwa; na 100 dni przed 
maturą wykonana była gablota ze zdjęciami nauczycieli z ich studniówek – in-
teresujące było szczególnie porównanie obecnej i dawnej mody studniówko-
wej; innym razem, przed wystawą psów rasowych w gablocie zamieszczono 
zdjęcia pupili nauczycieli – rybki, chomiki, koty i psy wzbudziły duże zainte-
resowanie wśród uczniów.

Niespodzianką dla uczniów był występ chórku nauczycieli na konkursie 
kolęd z różnych stron świata. Przygotowywana na przerwach kolęda w języku 
angielskim („Deck the halls”) oraz bonus w postaci piosenki świątecznej, wy-
konane w odpowiedniej oprawie (czapki Mikołajów, czerwone stroje) były dla 
uczniów wielkim zaskoczeniem. Długo potem na przerwach słychać było świą-
teczne piosenki.

Wśród wielu zadań, jakimi zajmuje się Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół 
Budowlanych nr 1 w Płocku jest również pomoc potrzebującym. Przez kilka lat 
uczniowie angażowali się jako wolontariusze podczas dorocznych imprez orga-
nizowanych przez MOSiR. Pomagali przy obsłudze stoisk, roznoszeniu posiłków 
oraz opiece przy niepełnosprawnych dzieciach. Brali także udział w akcji „Pola 
nadziei” – której celem było zebranie pieniędzy na rzecz rozbudowy hospicjum.  
Ich zapał i zaangażowanie stał się w pewnym sensie inspiracją dla koleżanki 
Donaty Sitarczyk do założenia w szkole Koła Wolontariatu. 

Wśród działań związanych z pomocą innym należy wymienić m.in.: 
Kwestowanie w mieście i organizowanie zbiórki w szkole na rzecz Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy;
Zorganizowanie w 2005 roku loterii świątecznej na rzecz chorej na mukowi-

scydozę Kasi z Płocka i przekazanie pieniędzy na leczenie dziewczynki;
Coroczny udział w akcji Towarzystwa Nasz Dom „Góra Grosza”;
Systematyczne włączanie się do akcji sprzedaży kalendarzyków, organizo-

wanej przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”;
Zbiórkę pieniędzy na leczenie chorego kolegi z Zespołu Szkół Ekonomiczno 

– Kupieckich „Serce dla Bartka”;
Współpracę z opiekunem akcji „Adopcja na odległość” – panią Aleksandrą 

Przedpełską – Konopka. W ramach tej akcji nasza szkoła opiekuje się dziew-
czynką z Zambii.

Podsumowując…
Działalność w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego daje wszystkim za-

interesowanym i zaangażowanym bardzo dużo satysfakcji. Uzyskiwane efekty 
motywują do podejmowania kolejnych wyzwań. Dają siłę, aby kreować życie 
kulturalne szkoły, działać na rzecz jej rozwoju, budować pozytywny wizerunek 
placówki w środowisku lokalnym. 
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O właściwym kierunku podejmowanych działań świadczy coraz większe 
grono chętnych do współpracy młodych ludzi, którzy obserwując realizowane 
przedsięwzięcia i plany na przyszłość dostrzegają sens pracy na rzecz społecz-
ności szkolnej i własnego rozwoju. Entuzjazm, jaki towarzyszy codziennej pracy 
młodzieży naszej szkoły jest godny zauważenia i pochwały. 

Pozytywne nastawienie do pracy społecznej, pomoc innym jest przekazy-
wana wśród młodzieży z roku na rok. Coraz młodsi „budowlańcy” są chętni do 
współtworzenia atmosfery życia szkolnego, a absolwenci pracujący w Samorzą-
dzie Uczniowskim chętnie odwiedzają szkołę, identyfikują się z nią. Świadczą 
o tym wpisy w Księdze Absolwenta na stronie internetowej szkoły oraz liczne 
odwiedziny młodzieży, telefony, wizyty podczas spotkań wigilijnych.

Jesteśmy dumni, że w 2008 roku Samorząd Uczniowski naszej szkoły został 
uznany za najlepszy w województwie mazowieckim w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych.

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego od 2002 roku:
Rok 2002/2003
Przewodniczący: Anna Karpińska
zastępcy: Malwina Dąbrowska, Marek Przedpełski.
Rok 2003/2004
Przewodniczący: Małgorzata Sadowska
zastępcy: Lidia Rososińska, Monika Chęcińska.
Rok 2004/2005
Przewodniczący: Olga Sadowska
zastępcy: Łukasz Kosowski, Lidia Rososińska.
Rok 2005/2006
Przewodniczący: Aleksandra Sobocińska
zastępcy: Justyna Kowalska, Malwina Trzcińska, Magdalena Wojkowska.
Rok 2006/2007
Przewodniczący: Emilia Sawicka
zastępcy: Mariusz Rudziński, Katarzyna Cichocka, Rafał Woja.
Rok 2007/2008
Przewodniczący: Kamil Lachowicz
zastępcy: Paulina Ostrowska i Krzysztof Domański 
członkowie: Sylwia Milewska, Karolina Kożusik.
Rok 2008/2009
Przewodniczący: Mariusz Klonowski
zastępcy: Tomasz Gościniak, Kinga Kruszewska, Kamil Lachowicz.
Rok 2009/2010
Przewodniczący: Kamil Lachowicz
zastępcy:  Damian Gąsiorowski, Adam Klonowski
członkowie: Wioletta Góralewska, Agnieszka Daniszewska, Kinga Kru-
szewska, Nina Bartkowska
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