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Mińsk  Mazowiecki  w  okresie  międzywojennym,  mimo  że  był  siedzibą,  powiatu, 

należał do miast zacofanych i ubogich, zaliczanych do tzw. Polski B. W mieście mieszkało 10 

tysięcy mieszkańców, zaś w powiecie  około 90 tysięcy.  Ludność w przeważającej  części 

niezamożna,  trudniąca  się  rolnictwem  i  drobnym  rzemiosłem.  Gospodarstwa  rolne, 

rozdrobnione,  nie  zapewniały  wielkiej  części  ich  użytkowników  znośnych  warunków 

bytowych.  Wieś  była  przeludniona,  bo  miasto,  posiadające  zaledwie  dwa  zakłady 

przemysłowe, nie mogło przyjąć do pracy ludzi pochodzących ze wsi, skoro w Mińsku tak 

wielu  pozostawało  bez  pracy.  Trudny  stan  ekonomiczny  regionu  mińskiego  nie  sprzyjał 

również  rozwojowi  oświaty.  Wprawdzie  Konstytucja  mówiła  o  powszechnym obowiązku 

nauczania  w  zakresie  siedmiu  klas  szkoły  powszechnej,  w  praktyce  -  żadna  władza  nie 

zmuszała młodzieży do zrealizowania tego postanowienia. Zarówno w mieście, jak i na wsi, 

niemała liczba ludzi była analfabetami.  Dzieci robotników i  chłopów, jak również służby 

folwarcznej najczęściej kończyły swą edukację na czterech klasach szkoły powszechnej. W 

Mińsku  Mazowieckim  były  dwie  szkoły  podstawowe:  Nr  l  im.  Kopernika  przy  ulicy 

Siennickiej  i  Nr  2  im.  Dąbrówki  przy  ulicy  Dąbrówki.  Do  szkół  średnich  należały: 

Gimnazjum  Państwowe  i  dwuletnia  Szkoła  Kupiecka,  zaś  w  Siennicy  -  Seminarium 

Nauczycielskie, o pięknej, patriotycznej tradycji, istniejącej od 1885 r.

Jeśli wspomnimy, że wszystkie szkoły były odpłatne, to stanie się jasne, że nie były 

one dostępne, dla młodzieży pochodzącej z rodzin niezamożnych. Do gimnazjum uczęszczała 

w  przeważającej  części  młodzież  zamożna.  Najczęściej  jej  rodzice  byli  pracownikami 

administracji państwowej, kupcami lub rzemieślnikami, właścicielami dobrze prosperujących 

warsztatów.  Poza  tym  ukończenie  szkoły  średniej  nie  gwarantowało  jeszcze  uzyskania 

zatrudnienia. Niemało było przypadków bezrobotnych z maturą poszukujących pracy. Okres 

okupacji jeszcze bardziej pogłębił ten stan. W mieście barbarzyńcy hitlerowscy spalili wraz 

ze  zgromadzonymi  w niej  żydami  Szkołę  Podstawową Nr  l,  zaś  w powiecie  kilka  szkół 

spłonęło wskutek działań wojennych.

Wraz  z  wyzwoleniem  miasta  i  powiatu  spod  okupacji  faszystowskiej  w  r.  1944 

nastąpił  dla  oświaty  nowy  okres.  Ogłoszony  w  Lublinie  Manifest  PKWN  zapowiedział 

likwidację  analfabetyzmu,  powszechne nauczanie w szkołach średnich i  wyższych.  Mimo 

wielkich zniszczeń wojennych i braku obiektów szkolnych władze energicznie przystąpiły do 

wprowadzania tych postanowień w życie. Rady Miejskie i Gminne wynajęły dziesiątki izb w 

budynkach prywatnych, przeznaczając je na klasy lekcyjne. Wszystkich analfabetów drogą 

administracyjną  zmuszono  do  uczęszczania  na  kursy  wieczorowe.  W  miarę  poprawy 



warunków ekonomicznych kraju i ludności przystąpiono do budowy nowych szkół. Tę akcję 

poparło całe społeczeństwo.

W  latach  1945-1976  w  Mińsku  Mazowieckim  wybudowano  cztery  szkoły 

podstawowe i trzy wielkie obiekty szkół średnich, zaś w powiecie - Liceum Ogólnokształcące 

w Mrozach i 53 szkoły podstawowe. Rozbudowujący się kraj wchłania wszystkie ręce zdolne 

do pracy w różnych zawodach. W Mińsku Maż. odbudowano zniszczone przez okupanta za-

kłady produkcyjne i  zbudowano nowe, miasto zaczęło szybko się rozrastać i  przyjmować 

ludność  wiejską.  Ludzie  dotychczas  zbędni  znaleźli  w  Mińsku  pracę  i  godziwe  zarobki. 

Zadaniem  władz  powiatowych  stało  się  przygotowanie  młodzieży  do  pracy  i  danie  jej 

możliwości  zdobycia  zawodu.  Stąd  wynika  konieczność  organizacji  nowych  szkół 

podstawowych i średnich. W przyjętym od właściciela w ramach reformy zabytkowym pałacu 

z XVIII w. zorganizowano Szkołę Podstawową Nr 3 im. T. Kościuszki.

W latach 1955-60, wraz z powstaniem we wschodniej części miasta nowego osiedla 

dla rodzin wojskowych, wybudowano budynek szkolny w miejscu spalonej Szkoły Nr l  i 

zorganizowano  tam  Szkołę  Podstawową  Nr  4  im.  Hanki  Sawickiej.  Najbardziej 

poszukiwanymi  zawodami  były  po  wojnie  zawody  związane  z  budownictwem.  Dzięki 

poparciu byłego mieszkańca Mińska Maź., ówczesnego viceministra Budowy Miast i Osiedli, 

już w roku 1947 utworzono Technikum Budowlane, mieszczące się w stajniach byłego 7-go 

Pułku  Ułanów,  zaadaptowanych  do  potrzeb  szkoły.  W  r.  1952  szkoła  otrzymała  nową 

siedzibę. Powstała także w budynku prywatnym przy ulicy Siennickiej Szkoła Rzemieślnicza, 

w  r.  1957  przeniesiona  do  budynków  Technikum  Budowlanego  i  przemianowana  na 

Technikum Mechaniczno-Elektryczne. Z biegiem czasu szkoła ta dała początek Zespołowi 

Szkół  Zawodowych  Nr  2  im.  M.  Nowotki,  mieszczącemu się  przy  ul.  Świerczewskiego, 

naprzeciw ZNTK.

Mimo  istnienia  w  naszym  mieście  tylu  szkół  średnich  część  absolwentów  szkół 

podstawowych nie mogła się do nich dostać z braku miejsc. Wprawdzie przy wielu szkołach 

podstawowych powstały Szkoły Przysposobienia Rolniczego, jednak dziewczęta nie garnęły 

się  do nich.  Władze powiatowe stanęły przed trudnym problemem. Życie  zmuszało je do 

organizacji jeszcze jednej szkoły, przede wszystkim dla dziewcząt. Nadarzyła się pomyślna 

okazja. W r. 1963 Szkoła Podstawowa Nr 3 przenosiła się do nowo wybudowanej siedziby, 

opróżniając pałac. W dyskusji na temat jego zagospodarowania przeważyła ostatecznie opinia 

władz usilnie dążących do utworzenia jeszcze jednej szkoły zawodowej. Podjęto rozmowy z 

Kuratorium  Okręgu  Szkolnego  Warszawskiego.  Mimo,  że  w  planach  gospodarczo-

społecznych Warszawska Wojewódzka Rada Narodowa nie posiadała etatu dla nowej szkoły, 



to jednak propozycje mińskie spotkały się z życzliwym poparciem ówczesnego kuratora, mgr 

Mariana Migdalskiego i wicekuratora, mgr inż. Tadeusza Ratyńskiego. Wielką życzliwość tej 

sprawie  okazał  również  wiceminister,  mgr  inż.  Godlewski.  Wspólnie  zaczęto  radzić  nad 

typem szkoły. Chodziło o to, aby stworzyć szansę kształcenia dla większej ilości dziewcząt. 

W kraju zaczęła się rozwijać nowa dziedzina przemysłu - chemia. Również w rejonie Mińska 

powstało  kilka  spółdzielni  pracy  produkujących  artykuły  chemiczne  i  poszukiwały  one 

wykwalifikowanych pracowników. Zdecydowano się zatem powołać Technikum Chemiczne 

z  wydziałami:  tworzyw  sztucznych  i  analizy  chemicznej.  Taki  typ  szkoły  wymagał 

szczególnie  wysokich  nakładów  finansowych  na  wyposażenie  szkoły  i  pracowni 

chemicznych.

Powiat nie posiadał własnych funduszy. Przyszło z pomocą Ministerstwo Oświaty i 

Wychowania oraz Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego, deklarując odpowiednie 

fundusze na ten cel.  Mając zapewnioną pełną pomoc władz oświatowych przystąpiono do 

poszukiwania  odpowiedniego  kandydata  na  dyrektora  nowo  tworzonej  placówki.  Rzecz 

dzisiaj łatwa, kiedy mamy setki absolwentów wyższych uczelni chemicznych i technicznych. 

Był to jednak rok 1962 i w Mińsku Maź. było zaledwie dwu chemików pracujących w liceach 

ogólnokształcących. W grę wchodziły nie tylko kwalifikacje i  wiedza,  niezmiernie ważne 

były również predyspozycje i cechy osobiste kandydata.

Zaczęto czynić poszukiwania w miastach, w których istniały już technika chemiczne, 

czyli  w  Piastowie  i  Ostrołęce.  Spośród  wielu  rekomendowanych  na  to  stanowisko 

kandydatów najbardziej odpowiednim zdawał się być nauczyciel chemii z Ostrołęki, mgr Jan 

Miłkowski,  proponowany  przez  tamtejsze  władze  powiatowe.  Z  przeprowadzonych 

wywiadów  wynikało,  iż  jest  on  dobrym,  operatywnym  organizatorem  pracy  oświatowej, 

osiągającym wysokie wyniki nauczania, cieszącym się szacunkiem i zaufaniem młodzieży. 

Intuicja  władz  mińskich  nie  zawiodła.  Po  otrzymaniu  z  Kuratorium  nominacji  na 

dyrektora Technikum Chemicznego mgr Jan Miłkowski przystąpił bardzo energicznie 

do  organizacji  szkoły. A czasu  miał  niewiele,  bo  decyzja  zapadła  w końcu lipca,  zaś  l 

września  miała  rozpocząć  się  nauka.  Trzeba  było  dokonać  remontu  bieżącego  pałacu, 

uprzątnąć  izby  lekcyjne,  wyposażyć  je  w  pomoce  naukowe,  zorganizować  pracownie 

chemiczne,  a  przede  wszystkim  pozyskać  zespół  nauczycieli  o  odpowiednich,  wysokich 

kwalifikacjach,  którzy z racji  przeniesienia z odległych często terenów stawiali  trudne do 

realizacji warunki mieszkaniowe. Miasto nie zawsze mogło sprostać tym żądaniom, że na 

każde wolne mieszkanie czekały dziesiątki rodzin osiedlonych tu już od lat.

Ogrom  zadań  i  trudności  nie  zraziły  dyrektora  Miłkowskiego.  Odpowiadała  mu 



pionierska praca i otrzymawszy od władz powiatowych przyrzeczenie pomocy, przystąpił do 

działania, w spartańskich zresztą warunkach, bo w momencie jego przeniesienia miasto nie 

przydzieliło mu odpowiedniego mieszkania. Dom, w którym obiecano mu mieszkanie, był 

jeszcze w budowie. Zamieszkał w niezbyt nadających się do zamieszkania z rodziną wolnych 

komnatach pałacu.  Ciągła praca organizatorska nie pozwalała mu myśleć o niewygodach. 

Zgodnie z postanowieniami władz wykonał heroiczną pracę, dokonał naboru do szkoły i l 

września  rozpoczęła  działalność  placówka,  która  zapisała  się  w historii  miasta  i  powiatu 

piękną i chlubną kartą.

Na mocy zarządzenia Ministra Oświaty w dniu 19 sierpnia 1963 roku otwarte zostało 

Technikum  Chemiczne  w  Mińsku  Mazowieckim.  Miało  ono,  przynajmniej  w  części 

rozwiązać  problem kształcenia  dziewcząt,  ponieważ  na  terenie  Mińska  i  przyległych 

powiatów  nie  było  szkoły  ponad-podstawowej,  do  której  mogłyby  uczęszczać.  W 

pierwszym roku istnienia technikum przyjęto 85 uczniów do dwu klas o specjalnościach: 

analiza chemiczna i przetwórstwo tworzyw sztucznych. Dyrektorem został mianowany 

mgr Jan Miłkowski, który funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego.

Jan  Miłkowski  urodził  się  15  sierpnia  1930  roku  w  Miłkowicach.  Do  szkoły 

podstawowej uczęszczał w rodzinnej wsi. W 1941 r. wraz z rodziną został wywieziony na 

Syberię. Tam wraz z ojcem pracował w tajdze, przy wyrębie drzewa, a potem - w kołchozie i 

sowchozie. W 1943 r., po uzyskaniu zezwolenia władz sowieckich, Jan Miłkowski przeniósł 

się wraz z rodziną do Kujbyszewa, w nowosybirskiej obłasti, gdzie podjął i ukończył naukę w 

niepełnej  szkole  średniej.  Po  powrocie  do  kraju  w  1946  r.  uczęszczał  do  Liceum 

Ogólnokształcącego  w  Siemiatyczach,  które  ukończył  w  1950  roku.  W  latach  1950-53 

studiował  w  Wyższej  Szkole  Pedagogicznej  w  Łodzi.  Studia  magisterskie  ukończył  w 

Gdańsku w 1965 r. W roku 1974 został absolwentem Podyplomowego Studium Zarządzania i 

Kierowania.  Pracę  zawodową  rozpoczął  w  1953  r.  w  Liceum  Ogólnokształcącym  w 

Ciechanowie.  Następnie  pracował  w  Centralnym  Laboratorium  Chemicznym  Wojska 

Polskiego  w  Rembertowie.  W  r.  1955  przeniósł  się  do  Liceum  Ogólnokształcącego  w 

Ostrołęce i pracował tam jako -nauczycieli do roku 1963. Od września 1963 r. objął funkcję 

dyrektora Technikum Chemicznego w Mińsku Mazowieckim.

Z obowiązkami zawodowymi dyrektor Miłkowski łączył liczne funkcje społeczne. Był 

wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury przy MRN w Mińsku Maź., założycielem 

Oddziału  PTTK w Mińsku Maź.  i  od  tamtej  pory  do  1990 r.  jego  prezesem,  członkiem 

Zarządu Głównego PTTK i Prezydium Okręgu Mazowieckiego PTTK. Od czasu utworzenia 

województwa siedleckiego do 1990 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego 



PTTK w Siedlcach.  Dyrektor  Jan Miłkowski  swoje pasje  turystyczne rozwijał  również w 

działalności  szkolnej,  organizując  i  prowadząc  29  obozów  wędrownych,  wycieczek 

krajowych i zagranicznych dla młodzieży i grona pedagogicznego.

Dyrektor  Miłkowski  był  także  szefem  Powiatowego  Sztabu  Ogólnopolskiego 

Konkursu  ,,Szlakami  Polski  Ludowej”,  w  którym  powiat  miński  zajął  I  miejsce  w 

województwie  warszawskim,  zaś  Technikum  Chemiczne  -  I  miejsce  wśród  szkół 

województwa.  Z  inicjatywy Oddziału PTTK w Mińsku Mazowieckim powstał  Społeczny 

Komitet Budowy Ośrodka Wypoczynkowego w Mariance, którego aktywnym członkiem był 

od początku do końca jego działalności dyr. Jan Miłkowski.

Obecnie dyr.  Jan Miłkowski rozwija działalność społeczną w Związku Sybiraków, 

którego jest członkiem.

Dyrektor  Miłkowski  systematycznie  podnosił  swoje  kwalifikacje  zawodowe.  Poza 

wspomnianym wyżej Studium Podyplomowym z Zakresu Organizacji i Zarządzania uzyskał 

w 1985 r. II stopień specjalizacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - z wynikiem 

wyróżniającym.

Za  swoją  pracę  organizacyjną,  dydaktyczną  i  społeczną  dyr.  Miłkowski  został 

uhonorowany  licznymi  odznaczeniami  i  wyróżnieniami.  Otrzymał  Srebrny  i  Złoty  Krzyż 

Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 

Złotą Odznakę PTTK, brązową i  srebrną Odznakę im. Janka Krasickiego, Medal 40-lecia 

PRL,  Odznakę  „Za  Zasługi  dla  Województwa  Warszawskiego”,  „Za  Zasługi  dla 

Województwa Siedleckiego”, „Zasłużony Działacz Turystyki PRL” i inne.

Razem z dyrektorem Janem Miłkowskim pracę w Technikum Chemicznym w roku 

1963 rozpoczęli kol.: inż. Stanisława Jarosz - fizyk, mgr Danuta Kwiatkowska - rusycystka i 

mgr  Jerzy  Jackowicz  -  polonista.  Pozostali  nauczyciele  dochodzili  z  Technikum 

Budowlanego.

Nową  szkołę  umieszczono  w  pięknym  pałacu  dawnych  właścicieli  Mińska, 

malowniczo  położonym  w  rozległym  parku  nad  rzeką  Srebrną.  Zabytkowa  budowla  nie 

ułatwiała, niestety, pracy swoim gospodarzom. Strome, kręte schody, ciasne korytarze, sale 

położone w amfiladzie, brak kanalizacji, sprawiły, że nie nadawała się właściwie na siedzibę 

szkoły. Ponadto poprzedni gospodarz pałacu, Szkoła Podstawowa Nr 3, opuszczając budynek 

postawiła  go  w  fatalnym stanie.  Te  niebagatelne  trudności  pomnażało  również  to,  że  w 

gmachu  będącym  siedzibą  szkoły,  znajdowały  się  mieszkania  prywatne  oraz  żłobek. 

Brakowało najniezbędniejszych sprzętów: stołów, ławek i krzeseł.

Nowe  Technikum  Chemiczne  musiało  więc  rozpocząć  pracę  od  gromadzenia 



podstawowego umeblowania. Zakupiono je w niewielkiej ilości dzięki pomocy Centralnego 

Ośrodka  Doskonalenia  Rzemiosł  w  Warszawie.  W  załadowaniu  i  rozładowaniu 

przywiezionego do szkoły sprzętu brał udział dyrektor oraz rodzice uczniów klas pierwszych, 

panowie Ptaszek i Matak. Pomoc szkole okazały również władze terenowe. Odnowiono część 

budynku  i  zorganizowano  pracownię  techniki  laboratoryjnej,  która  umożliwiła  realizację 

programu nauczania w klasie pierwszej analitycznej.

30  sierpnia  szkołę  odwiedził  wicekurator  T.  Ratyński.  Tematem jego  rozmowy z 

dyrektorem Miłkowskim i  władzami  miasta  była  inauguracja  roku  szkolnego.  Do  kronik 

szkoły przeszła ta konferencja, w czasie której jej uczestnicy z powodu braku krzeseł siedzieli 

na stole.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1963/64, pierwszego w dziejach Technikum 

Chemicznego,  odbyło  się  l  września  w dawnej  sali  balowej  pałacu,  przerobionej  na  salę 

gimnastyczną.  W uroczystości  tej,  oprócz  dyrektora  szkoły  i  jej  pierwszych  nauczycieli, 

wzięli  udział  przedstawiciele  miejskich  władz  i  Komendant  Hufca  ZHP,  Edward 

Kierzonkowski. W swoim wystąpieniu dyrektor Miłkowski powiedział: „Zaczynamy pracę w 

bardzo  trudnych  warunkach.  Dość  często  odczuwać  będziemy  braki  w  wyposażeniu  w 

pomoce  naukowe  i  sprzęt  szkolny,  ale  liczymy  na  to,  że  przy  życzliwej  pomocy  władz 

oświatowych i administracyjnych uda się te trudności przezwyciężyć!”.

W imieniu młodzieży głos zabrała uczennica klasy I a, Alicja Kierzonkowska. Zapewniła, iż 

uczniowie  swoją  postawą,  zachowaniem  i  wynikami  w  nauce  wykażą  zrozumienie 

powierzonych im zadań.

Pracę  w  Technikum  Chemicznym  rozpoczęto.  Nie  kończyła  się  jednak  walka  z 

przeszkodami, jakie wyrastały dosłownie na każdym kroku. Umeblowane i odnowione były 

tylko dwie sale lekcyjne. Odczuwano brak pomocy naukowych i sprzętu do pracowni. Nie 

studziło to zapału młodzieży i rodziców. Szczególnie ci ostatni pracowali ofiarnie, malując 

sale, korytarze, odnawiając pokój nauczycielski i izbę harcerską. Szkoła otrzymała pomoce i 

sprzęt laboratoryjny z Technikum Chemicznego w Piastowie i Ostrołęce. W transportowaniu i 

rozładowywaniu  go  brali  udział  wszyscy  nauczyciele  pod przewodnictwem dyrektora.  W 

pierwszym  roku  istnienia  Technikum  Chemicznego  została  oddana  do  użytku  biblioteka 

szkolna.  Książki  ofiarowała  jednostka  wojskowa.  Część  księgozbioru  zebrali  uczniowie, 

część zakupił Komitet Rodzicielski. Pierwszą opiekunką tej biblioteki była koi. mgr Lucyna 

Miłkowska.

Po  doprowadzeniu  wody  i  gazu  rozpoczęły  się  zajęcia  w  pracowni  techniki 

laboratoryjnej. Istniały jednak ogromne trudności z ogranizacją praktycznej nauki zawodu w 



klasie pierwszej o kierunku: przetwórstwo tworzyw sztucznych. W pierwszym roku istnienia 

szkoły  zajęcia  z  obróbki  mechanicznej  metali  odbywały  się  w  obecnym  Zespole  Szkół 

Zawodowych Nr l, a w latach następnych zajęcia praktyczne prowadzono w Warszawskiej 

Fabryce. Tworzyw Sztucznych. Taki stan rzeczy istniał aż do urządzenia w r. 1965 własnych 

warsztatów szkolnych  w  piwnicach  pałacu.  Pierwszym ich  kierownikiem został  mgr  inż. 

Marian Gurzęda.

Najmłodsza szkoła w Mińsku już w roku szkolnym 1963/64 dała się poznać swojemu 

środowisku.  We  wrześniu  jej  uczniowie  wzięli  udział  w  powiatowym  rozpoczęciu  roku 

szkolnego i  w zawodach lekkoatletycznych.  Zajęli  III  miejsce.  Po raz  pierwszy wystąpili 

również wraz ze swymi nauczycielami w pochodzie pierwszomajowym. Jednolity ich strój, 

mundurki  szkolne  i  berety,  budziły  żywe,  przyjazne  reakcje  widzów.  Również  w  maju 

szkolne  koło  TPPR urządziło  wystawę polskiej  książki  wydanej  w Związku Radzieckim. 

Wystawa była zwiedzana przez wszystkie szkoły podstawowe i średnie z Mińska oraz Liceum 

Ogólnokształcące z Mrozów. Odwiedził ją wówczas przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni 

Polsko-Białoruskiej,  Smirnow.  W  końcu  roku  szkolnego  urządzono  wystawę  pomocy 

naukowych.  Wydarzeniem  ważnym  dla  uczniów  była  też  wycieczka  do  Hajnówki  i 

Białowieży czasie której zwiedzono, między innymi, Zakład Suchej Destylacji Drewna, były 

obóz zagłady w Treblince i Białowieski Park Narodowy.

W  pierwszym  roku  pracy  szkoły  odbyła  się  wizytacja.  Wizytator  Szurmiński 

pozytywnie ocenił pracę dyrektora i niewielkiego grona pedagogicznego. W czerwcu 1964 

roku przeprowadzono egzaminy wstępne, w wyniku których przyjęto 120 nowych uczniów.

W roku  szkolnym 1964/65  pracę  w  naszej  szkole  rozpoczęły  trzy  klasy.  Dwie  o 

specjalności:  analiza  chemiczna,  wyłącznie  żeńskie  i  jedna  kształcąca  przyszłych 

technologów tworzyw sztucznych, złożona z chłopców. W tym też roku zorganizowano dwie 

nowe  pracownie:  preparatyki  nieorganicznej  oraz  analizy  jakościowej  i  preparatyki 

organicznej.

W tym roku szkolnym rozpoczął pracę w szkole matematyk, mgr Jerzy Domagalski.

W  związku  z  powiększeniem  się  stanu  liczebnego  młodzieży  dały  się  odczuć 

trudności  lokalowe.  Dzięki  interwencjom  dyrektora  szkoły  oraz  wiceprzewodniczącego 

MRN, G. Karpiłowskiego udało się odzyskać pomieszczenia zajmowane dotychczas przez 

osoby  prywatne,  nie  związane  ze  szkołą.  Znaleźli  w  nich  tymczasowe  mieszkanie  nowo 

przyjęci chemicy i matematyk.

Do ważnych wydarzeń w roku szkolnym 1964/65 zaliczyć należy: spotkanie z byłym 

dowódcą  oddziału  AL,  dyrektorem „Santochemii”  w  Dębem Wielkim,  Ob.  Laskowskim, 



powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego

Konkursu  Recytatorskiego  z  udziałem  uczennic  naszej  szkoły,  wyróżnionych 

dyplomem, zgaduj - zgadulę na tematy historyczne i konkurs czytelniczy dotyczący rozwoju 

Polski  w XX - leciu i  wiadomości  o  twórcach chemii.  W tym też roku,  podobnie jak w 

ubiegłych, szkoła wzięła udział w manifestacji pierwszomajowej. Była też w pewnym sensie 

jednym z gospodarzy, ponieważ uczestnicy pochodu zebrali się na placu przed jej siedzibą. 

Pamiętnym wydarzeniem była wycieczka w Bieszczady, w czasie której młodzież zwiedzała 

Łańcut, Żarnowiec, Baligród, Sandomierz. W czasie wakacji dyr. Miłkowski zorganizował i 

poprowadził  pierwszy w tej  szkole obóz wędrowny. Trasa wiodła z  Nowego Sącza przez 

Stary Sącz, Rytro, Przehybę, Szczawnicę, Krościenko do Zakopanego.

W  roku  szkolnym  1965/66  w  wyniku  egzaminów  wstępnych  przyjęto  do  klas 

pierwszych 120 uczniów.

Na mocy zarządzenia Ministerstwa Oświaty z dnia 16 kwietnia 1966 r. została otwarta 

przy  Technikum  Chemicznym  Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa  o  specjalności:  aparatowy 

procesów chemicznych. Została również uruchomiona kolejna pracownia - analizy ilościowej.

Pracę w naszej szkole rozpoczęli nowi nauczyciele, kol. kol.: Zinaida Jakubiec - Potocka - 

nauczycielka przedmiotów zawodowych oraz mgr Andrzej Remiszewski i mgr Władysław 

Domino - chemicy. Rok szkolny 1965/66 przyniósł szereg wartych odnotowania wydarzeń. 

Wkrótce  po  jego  rozpoczęciu  odbyła  się  pamiętna  dla  jej  uczestników  wycieczka  do 

Czechosłowacji.

W grudniu 1965 r. obradowała w Mińsku konferencja dyrektorów szkół średnich. Jej 

uczestnicy żywo interesowali  się  naszą  szkołą.  Zwiedzili  budynek,  zwracając szczególnie 

uwagę  na  pracownie  chemiczne.  Nieco  później  do  Technikum  Chemicznego  przybyła 

redaktorka  ,,Błękitnej  Sztafety”  na  spotkanie  z  dyrektorem,  nauczycielami  i  młodzieżą, 

Następnym wydarzeniem były odwiedziny ministra Godlewskiego. Gość zwiedził pracownie 

chemiczne oraz gabinety jeż. polskiego, matematyki i rysunku technicznego. W styczniu 1966 

r.  doszło do skutku długo oczekiwane spotkanie z pisarzem, p. Jordanem. Upamiętniły je 

następujące słowa zapisane przez gości w kronice szkoły: „Pasja, jaka cechuje Dyrektora i 

jego  grono  -  budowania,  tworzenia  skomplikowanego  warsztatu  pracy,  rozpoczynanie  z 

kulawymi pożyczonymi krzesłami - wszystko to cechy godne pozazdroszczenia i zaraźliwe...” 

Były  one  zasłużoną  oceną  pasji  i  wysiłku  dyrektora  i  nauczycieli  w trudnym okresie  jej 

istnienia.

W roku szkolnym 1966/67 pracę w naszej szkole podjęli koi. koi.:  mgr Agnieszka 

Retelewska  -  matematyczka,  mgr  Ryszard  Retelewski  -  chemik  i  mgr  Stanisław  Kielak, 



wówczas  laborant.  Kol.  Ryszard  Retelewski  objął  stanowisko  kierownika  laboratorium. 

Uruchomiona  została  pracownia  analizy  technicznej.  Wrzesień  1966  r.  zaznaczył  się 

podpisaniem umowy między dyrekcją szkoły a Warszawską Fabryką Tworzyw Sztucznych, 

na mocy której zakład zobowiązał się zatrudnić 25°/o absolwentów technikum oraz pomóc w 

opracowaniu tematów prac dyplomowych, dostosowując je do własnych potrzeb.

Dzień  Wojska  Polskiego  w  tym samym roku  obchodzony  był  bardzo  uroczyście, 

ponieważ świętowano go razem z jednostką wojskową w Janowie. Uczniowie naszej szkoły 

wystąpili  tam  z  programem  artystycznym  nagrodzonym gorącymi  brawami  publiczności. 

Jesień obfitowała  też w inne  wydarzenia.  Zorganizowano wycieczkę do Palmir,  młodzież 

uczestniczyła w wykopkach w PGR Janów. W tym roku jeden ze współpracujących ze szkołą 

zakładów, „Santochemia” w Dębem Wielkim, obchodził 20-lecie swego istnienia. Z tej okazji 

szkolne  koło  fotograficzne  prowadzone  przez  kol.  Retelewskiego  wykonało  gazetkę 

zatytułowaną „Santochmia” w obiektywie Technikum Chemicznego”. Uczniowie opracowali 

też program artystyczny, z którym wystąpili w czasie uroczystości jubileuszowych. Zakład 

nie pozostał dłużny - ufundował sztandar, który wręczono szczepowi drużyn harcerskich w 

naszej szkole.

W marcu 1967 r. obchodzono Dzień Kobiet. Zapisał się on w pamięci dlatego, że w tym 

właśnie dniu kółko recytatorskie prowadzone przez kol. Jerzego Jackowicza wystawiło sztukę 

Krystyny  Salaburskiej  pt.  „Piotr”.  Spektakl  został  bardzo  przychylnie  przyjęty  przez 

publiczność.  W kwietniu 1967 r.  szkoła  zapisała  na  swoim koncie  duży sukces  uczennic 

reprezentujących ją na powiatowych eliminacjach konkursu piosenki radzieckiej. Duet „Ewa i 

Sabina”  (Ewa  Jakubicka  i  Sabina  Stelmaszczyk)  przygotowany  przez  kol.  Aleksandra 

Krzewińskiego, zajął I miejsce.

W  czasie  pochodu  pierwszomajowego  młodzież  naszej  szkoły  zwróciła  na  siebie 

uwagę  widzów  ciekawym  pomysłem.  Otóż,  kolumnę  prowadził  alchemik  Sędziwój,  za 

którego przebrany był Andrzej Duszczyk, uczeń kl. IV Tch. Rozpoczęty w ten sposób maj 

okazał  się  bardzo  przyjemnym miesiącem. Zorganizowano bowiem w jego dniach  szereg 

wycieczek  krajoznawczych,  w  których  brali  udział  prawie  wszyscy  uczniowie.  W czasie 

wakacji  zorganizowano wycieczkę do NRD i obóz wędrowny, który wyruszył w Pieniny. 

Ponadto młodzież udała się na obozy szkoleniowe organizowane przez ZHP i ZMS.

W roku szkolnym 1967/68 pracę w Technikum Chemicznym rozpoczęli kol. kol.: mgr 

Małgorzata Jackowicz - polonistka, mgr Barbara Ciołek - farmaceutka, mgr Wanda Mirowska 

- nauczycielka wychowania fizycznego, mgr Jadwiga Dzięcioł, mgr Stanisława Hasiec i mgr 

Rita  Ripl  -  chemiczki  oraz  mgr  inż.  Władysław  Ciołek  -  nauczyciel  przedmiotów 



zawodowych.

W lutym tego roku odbyła się pierwsza studniówka. W pięknie udekorowanych salach 

pierwszego  piętra  udała  się  znakomicie.  Zapowiadała  już  wydarzenie  wielkiej  wagi  - 

pierwszy w Technikum Chemicznym egzamin dojrzałości. Odbył się on w maju 1968 roku. 

W  pierwszym  jego  dniu  szkołę  odwiedził  wizytator  szkół  zawodowych,  mgr  Jerzy 

Szurmiński. Rok zakończył bal maturalny w czerwcu tego roku. Była to pierwsza i ostatnia 

impreza tego rodzaju, ponieważ tradycji tej już nie kontynuowano. 

W roku szkolnym 1968/69 nie witaliśmy w naszej  szkole nowych kolegów. Pracę 

rozpoczęliśmy w tym samym gronie.  Już na  początku  nowego roku,  we wrześniu,  nowy 

sukces zanotował duet „Ewa i Sabina”. Dziewczęta wyjechały na ogólnopolskie eliminacje 

konkursu  piosenki  radzieckiej  do  Wrocławia.  Czasopismo  ,,Przyjaźń”  zamieściło  artykuł 

poświęcony naszym reprezentantkom. Najistotniejszym jednak wydarzeniem tego roku była 

eksponowana  w  naszej  szkole  wystawa  postępu  pedagogicznego  województwa 

warszawskiego. Z tej okazji przyznano dyrektorowi Miłkowskiemu dyplom za udział szkoły 

w wystawie i wkład w unowocześnienie pomocy naukowych i metod nauczania.

Wiosną 1969 roku szkolne  koło dramatyczne  pod opieką  kol.  Jerzego Jackowicza 

uwieńczyło sukcesem ambitne zamierzenia.  Wystawiło udaną inscenizację  dramatu Leona 

Kruczkowskiego „Niemcy”. Spektakl był efektem długotrwałej pracy reżysera i aktorów oraz 

mozolnych  starań  o  wyposażenie  w  rekwizyty  i  kostiumy.  Widzowie,  uczniowie  naszej 

szkoły  i  ich  rodzice,  przyjęli  to  przedstawienie  z  prawdziwym entuzjazmem.  Najbardziej 

udane kreacje stworzyli: Zofia Izbrecht jako Ruth, Krystyna Cegiełka jako Berta i  Janusz 

Grabarczyk jako profesor Sonnenbruch.

W roku szkolnym 1969/70 pracę w naszej  szkole rozpoczęli  kol.  kol.:  mgr Maria 

Samson  -  polonistka,  mgr  Julitta  Pawłowska  -  nauczycielka  przedmiotów  zawodowych, 

Roman Zając -  nauczyciel  zawodu w warsztatach szkolnych. Odeszła natomiast  mgr Rita 

Ripl. W roku 1968 mianowano pierwszego w dziejach szkoły zastępcę dyrektora. Został nim 

kol.  Jerzy  Jackowicz.  Na  tym  stanowisku  pozostał  krótko,  tylko  jeden  rok,  bowiem  od 

października  1970  r.  rozpoczął  studia  doktoranckie  na  Wydziale  Nauk  Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego. Miejsce jego zajął mgr Michał Kostrzewski - fizyk, który na 

stanowisku z-cy pozostał tylko do 1.IX.1971 r. Oprócz kol. Kostrzewskiego pracę w naszej 

szkole w roku szkolnym 1970/71 rozpoczęły kol. kol.: Wiesława Kłosowicz —- historyczka 

oraz  mgr  Zofia  Parcińska  -  germanistyka,  Elżbieta  Sikora  -  rusycystka,  wówczas 

bibliotekarka. Odeszła natomiast kol. Jadwiga Dzięcioł.

W  grudniu  1970  roku  szkoła  ponownie  gościła  redaktorów  „Błękitnej  Sztafety”. 



Interesowali się oni organizacją wypoczynku młodzieży w czasie ferii zimowych. Mogliśmy 

poszczycić  się  szeroko  zakrojoną  akcją.  Pod  kierunkiem  kol.  Mirowskiej  urządzono 

lodowisko  na  stawie  w parku.  Korzystała  z  niego  młodzież  całego miasta.  Zaplanowano 

również bal gałganiarzy oraz szereg gier sportowych i zajęć świetlicowych. W tym samym 

miesiącu 10 uczennic naszej szkoły wzięło udział w przeprowadzeniu spisu powszechnego. Z 

odpowiedzialnych zadań wywiązały się znakomicie. W dowód uznania otrzymały dyplomy. 

Były  to:  Zofia  Salamucha,  Krystyna  Skwarek,  Urszula  Adamiec,  Małgorzata  Bakuła, 

Krystyna Trojanek, Hanna Polkowska, Janina Sabak, Janina Kopczyńska, Krystyna Siergiej i 

Danuta  Jacak.  Wiosna  1971  roku  reprezentantki  naszej  szkoły,  przygotowane  przez  kol. 

Małgorzatę Jackowicz, wzięły udział w powiatowych eliminacjach ogólnopolskiego konkursu 

recytatorskiego.  Uczennica  klasy  IV  Tch,  Krystyna  Krupińska,  zajęła  I  miejsce.  W tym 

samym  roku  dotarł  do  nas  Telewizyjny  Ekran  Młodych.  Przedmiotem  zainteresowania 

dziennikarzy była tym razem praca organizacji  młodzieżowych na terenie szkoły. W roku 

1971  szkołę  opuścili  pierwsi  absolwenci  Zasadniczej  Szkoły  Dokształcającej  o  kierunku: 

obuwnik. Kierunek ten powstał w 1969 r.

W  roku  szkolnym  1971/72  pożegnaliśmy  wielu  odchodzących  kolegów,  którzy 

przeszli do innych zakładów pracy. Kol. Julitta Pawłowska została mianowana wizytatorem 

KOiW w Warszawie, kol. Michał Kostrzewski przeniósł się do LO w Mińsku Mazowieckim, 

kol.  Marian  Gurzęda  objął  stanowisko  dyrektora  zakładu  „Libella”  w  Kałuszynie,  kol. 

Andrzej Remiszewski przeniósł się do Technikum Chemicznego w Warszawie, gdzie objął 

funkcję kierownika laboratorium. Pracę w naszej szkole rozpoczęli kol. kol.: mgr Elżbieta 

Kuć, mgr Apolonia Sabak oraz mgr Andrzej Okuń - nauczyciele chemii, mgr Stefan Kunka i 

Hanna Grubek - nauczyciele wychowania fizycznego oraz wychowanek tej szkoły, Janusz 

Grabarczyk  -  nauczyciel  zawodu  w  warsztatach  szkolnych.  W  tym  też  roku  zastępcą 

dyrektora szkoły została mianowana kol. Wiesława Kłosowicz, która funkcję tę pełniła przez 

10 lat, do roku 1981. Zanotowaliśmy dalszy rozwój warsztatów szkolnych. Były to obecnie 

warsztaty typu „C”, a więc będące na własnym rozrachunku. Pracą ich kierował wówczas kol. 

Władysław Ciołek.

W roku 1971 dyrektor  Jan Miłkowski  rozpoczął  starania  o  budowę nowej  szkoły. 

Powołał Społeczny Komitet, w skład którego weszli: Wacław Walasik, Edward Chyliński, 

Gwidon Włodarczyk, Zdzisław Baranek oraz panowie: Ptaszek, Kierzonkowski i Krawczy. 

Starania dyrektora i  członków Komitetu nie od razu zostały uwieńczone sukcesem. Nowa 

inwestycja sześć razy była skreślana z planu województwa warszawskiego. Za każdym jednak 

razem  interwencja  dyrektora  Miłkowskiego  i  jego  współpracowników  powodowała,  że 



umieszczano  ją  w  nim  ponownie.  W roku  szkolnym 1971/72  został  utworzony  Szkolny 

Zespół  Wychowawczy,  którego  pracą  kierowała  kol.  dyr.  Wiesława  Kłosowicz.  W skład 

Zespołu  oprócz  wychowawców  klas  i  opiekunów  działających  w  szkole  organizacji 

młodzieżowych  weszli  uczniowie.  Młodzież  uzyskała  możliwość  uczestniczenia  w 

podejmowaniu  decyzji  ważnych  dla  całej  uczniowskiej  społeczności.  Uzyskała  między 

innymi prawo współdecydowania o przydziale stypendiów oraz zgłaszania propozycji ocen ze 

sprawowania.  W  marcu  1972  r.  odbyły  się  w  Mińsku  Maz.  powiatowe  eliminacje  IV 

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Nasza szkoła święciła prawdziwy triumf. Zofia 

Salamucha  zajęła  w  nich  II  miejsce,  Krystyna  Skwarek  -  III,  zaś  Anna  Malczyk  - 

wyróżnienie.  Był  to  także  tryumf  nauczycielek  polonistek,  które  je  przygotowywały  do 

konkursu, kol. kol. Małgorzaty Jackowicz i Marii Samson. W kwietniu 1972 r. odbyły się 

wybory powszechne. Obwód wyborczy nr 56 znajdował się w budynku naszej szkoły. Dzień 

wyborów  poprzedziły  przygotowania,  w  których  aktywnie  uczestniczyła  nasza  młodzież. 

Uczniowie  udekorowali  salę,  w  której  odbyły  się  wybory,  uporządkowali  teren  wokół 

budynku, pomagali w sprawdzaniu list.

W tym samym roku członkowie koła recytatorskiego i zespołu śpiewaczego naszej 

szkoły wystąpili w Technikum Budowlanym na akademii powiatowej.

Rok szkolny 1971/72 przyniósł ponadto III miejsce reprezentantek naszej szkoły na 

Festiwalu Piosenki Radzieckiej i II miejsce w rejonowych eliminacjach Olimpiady Wiedzy o 

Polsce i Świecie Współczesnym.

W roku szkolnym 1972/73 pracę w naszej szkole rozpoczęli kol. kol.: Elżbieta Zajtz - 

matematyczka, mgr Elżbieta Wyszomirska, wychowanka naszej szkoły - chemiczka, Audrzej 

Krzewiński, także nasz absolwent, i Wiesław Szczepański jako nauczyciele zawodu.

Rok ten przyniósł naszej szkole szereg ważnych wydarzeń. Pierwszym z nich była 

wizytacja, która miała na celu ocenę pracy szkoły i wyników nauczania. Uczniowie pisali 

sprawdziany  z  języka  polskiego,  matematyki  i  chemii.  Hospitowano  szereg  lekcji.  Praca 

dyrekcji i grona pedagogicznego została wysoko oceniona przez wizytatorów. Ocena ta była 

tym cenniejsza, że uzyskaliśmy ją pracując w niezwykle trudnych warunkach. Młodzież nasza 

wzięła również w tym roku udział w obchodach 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. 

Rok  Kopernikowski  stał  się  okazją  do  zorganizowania  wielu  ciekawych  imprez,  między 

innymi „Zgaduj - Zgaduli”. Przygotowali ją i przeprowadzili nasi harcerze. W marcu 1973 r. 

odbył się w naszej szkole Wielki Sejmik Przyjaźni. Wzięły w nim udział szkoły podstawowe i 

średnie z całego powiatu. W maju odbył się kolejny egzamin dojrzałości w naszej szkole. Aż 

24 absolwentów zdecydowało się kontynuować naukę w szkołach wyższych.



W roku szkolnym 1973/74 pracę w naszej szkole rozpoczęli kol.  kol.: mgr Elżbieta 

Bogdaniuk - nauczycielka wychowania fizycznego, mgr Jan Jaźwiński, który objął funkcję 

kierownika  warsztatów  szkolnych  mgr  Danuta  Komuda  -  rusycystka,  Stanisław  Szuba, 

wychowanek  tej  szkoły  -  nauczyciel  przedmiotów  zawodowych,  mgr  Janina  Przyłucka  - 

polonistka, mgr Hanna Szuba - matematyczka. Odeszli natomiast kol. kol.: Władysław Ciołek 

na stanowisko z-cy dyr. „Libelli”, Janusz Grabarczyk do pracy w Zakładach Azotowych we 

Włocławku oraz Elżbieta Zaitz, która przeszła do Wojewódzkiego Centrum Obliczeniowego 

w Siedlcach.

W roku tym obchodziliśmy 10 - lecie istnienia naszej szkoły. Szczególnie uroczyste 

rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w sali kina „Bałtyk”. W czasie uroczystości dyr. Jan 

Miłkowski został udekorowany Odznaką Janka Krasickiego. W dniu tym obchodzili jubileusz 

niektórzy  pracownicy  naszej  szkoły:  dyr.  J.  Miłkowski,  kol.  W.  Miłkowska  i  kol.  D. 

Kwiatkowska.

W maju  1974  roku  nastąpiło  wreszcie  długo  oczekiwane  wydarzenie.  Zaczęliśmy 

przeprowadzać się do nowego budynku szkolnego przy ul. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 

„Warszawa”  l  wyposażenie  szkoły.  Cięższe  sprzęty  i  pomoce  naukowe  przewieziono 

samochodem.  Lżejsze,  np.  kwiaty,  książki  itp.  przenosili  sami  uczniowie.  Dużą  pomoc 

okazała  nam  miejscowa  jednostka  wojskowa.  Budynek  nowej  szkoły  nie  był  jeszcze 

zagospodarowany.  Zapału  do  pracy  jednak  nie  brakło.  Od  razu  przystąpiliśmy  do 

porządkowania i urządzania klas oraz pracowni. Dnia 23.08. 1974 r. zarządzeniem Kuratora 

Okręgu  Szkolnego  Warszawskiego  dotychczasowe  Technikum  Chemiczne  zostało 

przekształcone w Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Mińsku Mazowieckim. W skład Zespołu 

weszły  następujące  szkoły:  Technikum  Chemiczne,  Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa  oraz 

Medyczne Studium Zawodowe otwarte na mocy zarządzenia Wojewody Warszawskiego z 

dnia 2 października 1974 r.

W roku szkolnym 1974/75 pracę w naszej szkole rozpoczęli kol. kol.:  Halina Luba - 

historyczka, mgr Zygmunt Luba - matematyk, mgr Zofia Lipka - fizyczka, Paweł Królak, 

absolwent tej szkoły - nauczyciel zawodu. Podjęła także pracę w naszej szkole mgr Elżbieta 

Karasek,  obejmując  stanowisko  z-cy  dyr.  d/s  Medycznego  Studium  Zawodowego. 

Pożegnaliśmy  natomiast  kol.  kol.:  E.  Bogdaniu,  E.  Wyszomirską,  W.  Domino  i  A. 

Krzewińskiego. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1974/75 odbyła się w nowym gmachu 

szkoły. Na uroczystość przybyli liczni goście, wśród nich naczelny dyrektor Warszawskiej 

Fabryki  Tworzyw Sztucznych, inż.  Furmaniak,  przedstawiciele zakładu „Polmo”, zastępca 

kierownika  Wydziału  Zdrowia,  Mieczysław  Izdebski  oraz  przedstawiciele  władz  miasta. 



Otwarcia  uroczystości  dokonał  dyrektor  Jan  Miłkowski.  Następnie  uczennica  klasy  Va, 

Elżbieta Grzybowska, w imieniu wszystkich uczniów podziękowała za piękną nową szkołę.

Dnia 24 października 1974 r. odbył się Zlot im. Rodziny Nalazków. Organizatorem tego zlotu 

był prezes mińskiego Oddziału PTTK i jednocześnie dyrektor szkoły. Delegacja młodzieży 

udała  się  na  Gliniak,  gdzie  zgromadziły  się  też  delegacje  innych szkół  z  Mińska  Maź.  i 

powiatu, przedstawiciele władz i zakładów pracy. Po uroczystości tej jej uczestnicy odbyli 

autokarem  wycieczkę  szlakiem  Miejsc  Pamięci  Narodowej  na  terenie  miasta  i  powiatu. 

Również w październiku delegacja naszej szkoły wzięła udział w Zlocie ,,Palmiry - 1974”.

Pierwsze  miesiące  pracy  w  roku  szkolnym 1974/75  przebiegały  pod  znakiem pracy  nad 

zagospodarowaniem  pomieszczeń  nowej  szkoły.  Szkoła  pozyskała  dużo  nowych  mebli  i 

pomocy naukowych. Wysiłek dyrekcji,  nauczycieli  rodziców i  uczniów wkrótce przyniósł 

efekty. Już w grudniu nasza szkoła przypominała swoim wyglądem stan obecny.

Dnia  23  stycznia  1975  r.  wydane  zostało  zarządzenie  kuratora  wojewódzkiego 

warszawskiego nadające Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 3 w Mińsku Mazowiecki imię 

Rodziny  Nalazków.  Uroczystość  nadania  imienia  odbyła  się  10  lutego  1975  r.  Oprócz 

pracowników  i  uczniów  naszej  szkoły  wzięli  w  niej  udział  liczni  zaproszeni  goście: 

przedstawiciele władz administracyjnych i oświatowych, delegacja kombatantów ZBoWiD, 

przedstawiciele miejscowej jednostki wojskowej, delegacje WFTS i ,,Polmo”, dyrektorzy i 

delegacje uczniów ze wszystkich szkół w Mińsku Maz., a także grupa żołnierzy i orkiestra ze 

Szkoły Chorążych Wojsk Zmechanizowanych im. Rodziny Nalazków w Elblągu. O godz. 

1200 wszyscy uczestnicy uroczystości zgromadzili  się  na korytarzu I  piętra.  Kol.  dyrektor 

Wiesława  Kłosowicz  przypomniała  w  swoim  wystąpieniu  historię  życia  i  działalności 

bohaterskiej  Rodziny  Nalazków.  Następnie  została  odsłonięta  tablica  pamiątkowa. 

Uroczystość  kontynuowano  w  odświętnie  przybranej  sali  gimnastycznej.  Tam  nastąpił 

uroczysty  jej  moment  -  nadanie  szkole  imienia,  a  zaraz  potem  -  nie  mniej  podniosły: 

przekazanie  sztandaru  ufundowanego  przez  zakład  opiekuńczy,  Warszawską  Fabrykę 

Tworzyw Sztucznych. Dyrektor Jan Miłkowski odebrał sztandar z rąk przedstawicieli zakładu 

i  przekazał  go  młodzieży.  Następnie  odbyło  się  przyrzeczenie  uczniów.  Uroczystość 

zamknęła  część  artystyczna  przygotowana  przez  absolwentów szkoły  oraz  jej  aktualnych 

wychowanków.  Po  zakończeniu  części  artystycznej  goście  zwiedzili  szkołę,  jej  gabinety 

przedmiotowe, a także Izbę Pamięci założoną we wrześniu przez kol. H. Lubę. W tym czasie 

delegacja naszej młodzieży wraz z grupą gości udała się na Gliniak i tam pod pomnikiem 

Rodziny Nalazków złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze. O tym ważnym dniu pisała 

prasa.  Red.  Bożena  Zabiełło  zamieściła  w  „Barwach”  artykuł  pod  tytułem:  „Dom  na 



Gliniaku”, zaś w „Trybunie Mazowieckiej” ukazała się notatka zatytułowana: „Imię Rodziny 

Nalazków dla Zespołu Szkół Zawodowych w Mińsku Mazowieckim”. Dzień l lutego był też 

osobistym świętem dyr. J. Miłkowskiego, ukoronowaniem jego wysiłków i starań o budowę 

nowego obiektu i rozwój szkoły. Pozostałe miesiące tego roku szkolnego wypełnione były 

wytężoną  pracą.  W czasie  wakacji  zorganizowano  obóz  wędrowny,  którego  trasa  wiodła 

przez Jelenią Górę, Szklarską Porębę, Platerówkę, Zgorzelec i Lubań.

W roku szkolnym 1975/76 pracę w naszej szkole rozpoczęli kol. kol.: Emilia Wiłucka 

-  bibliotekarka,  Tadeusz  Powałka,  absolwent  naszej  szkoły  -  nauczyciel  zawodu,  mgr 

Krystyna Milewska - pielęgniarka, zatrudniona w Medycznym Studium Zawodowym, mgr 

Maria Grabowska - farmaceutka, również zatrudniona w MSZ. Odeszli od nas następujący 

kol. kol.: Lucyna Miłkowska do Zespołu Szkół CZRS SCh w Mińsku Maz., Elżbieta Sikora 

do ZSZ Nr l oraz Andrzej Okuń do pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Siedlcach.

W tym roku młodzież nasze brała  udział  w I  Wojewódzkim Zlocie Turystycznym 

„Poznajemy się”,  zorganizowanym przez Wojewódzki  Zarząd  PTTK w Siedlcach.  Innym 

ważnym wydarzeniem było uruchomienie świetlicy szkolnej, której kierowniczką została kol. 

Janina  Przyłucka.  Rozpoczęła  ona  natychmiast  intensywną  działalność.  W  świetlicy 

zorganizowała ona dożywianie niezwykle ważne dla dojeżdżającej młodzieży, która w naszej 

szkole  jest  bardzo  liczna.  Roztoczyła  też  opiekę  nad  licznymi  klubami  i  kołami 

zainteresowań. W świetlicy działały między innymi: Klub Szachistów, Klub Dobrej Płyty, 

Klub  Praktycznej  Pani,  kółko  plastyczne,  fotograficzne,  recytatorskie,  dramatyczne  i 

matematyczne. Odbyły się tam liczne imprezy, spośród których szczególnym powodzeniem 

cieszyły się  występy artystów Warszawskiej  Estrady Poetyckiej  i  Filharmonii  Narodowej. 

Dzień zakończenia tego roku szkolnego upamiętnił się ślubowaniem pierwszych absolwentek 

Medycznego Studium Zawodowego - pielęgniarek.

W czasie wakacji, dzięki staraniom dyr. Jana Miłkowskiego, została zorganizowana 

wycieczka do ZSRR, a także obóz wędrowny, którego trasa wiodła ze Szczecina do Kamienia 

Pomorskiego.

W roku szkolnym 1976/77 pożegnaliśmy kol. kol.: Zofię Parcińską, która rozpoczęła pracę w 

Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego oraz J. Jaźwińskiego, który objął stanowisko z-cy dyr. w 

miejscowym PKS.  Kierownikiem warsztatów szkolnych został  mianowany kol.  Stanisław 

Zawadka.

W dniach 12 października -  18 listopada w szkole odbyła się  wizytacja  frontalna. 

Poddano ocenie wszystkie dziedziny jej życia. Wizytatorzy metodycy przeprowadzili szereg 

sprawdzianów. W efekcie wizytacji  pracę dyrekcji  i  grona pedagogicznego oceniono jako 



bardzo dobrą.

W  tym  samym  roku  szkolnym  Izba  Pamięci,  której  zbiory  systematycznie  wzbogacano, 

zgłoszona  została  za  pośrednictwem  redakcji  „Żołnierza  Polskiego”  do  Ogólnopolskiego 

Konkursu pod hasłem: „Tradycje i współczesność”. W związku z tym 5.01.1977 r. do szkoły 

przyjechali  dziennikarze  i  fotoreporterzy  organizującej  konkurs  gazety,  aby  ocenić  nasze 

zbiory.  Bardzo  się  one  podobały,  co  zaowocowało  pochwalnym  artykułem  prasowym. 

Mieliśmy również zaszczyt gościć w Izbie Pamięci wiceministra Oświaty i Wychowania, gen. 

dyw. Zygmunta  Huszczę.  Podczas  ferii  zimowych członkowie szkolnego koła  PTTK pod 

opieką  dyr.  Miłkowskiego  i  kol.  Kunki  wyjechali  na  zimowisko  w  góry.  W czasie  jego 

trwania  zwiedzili  wiele  zabytków oraz  zakładów pracy,  między  innymi:  zakład  tworzyw 

sztucznych w Krajewicach i kopalnię siarki w Tarnobrzegu. W roku 1977 w czerwcu odbyła 

się w naszej szkole premiera komedii G. Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Był to efekt 

pracy kol.  Janiny Przyłuckiej  i  jei  podopiecznych z  kółka dramatycznego.  Przedstawienie 

było bardzo udane. Szczególnie udane kreacje stworzyli: Marek Kotański - Zbyszko i Mariola 

Winiarek  -  pani  Dulska.  Powszechny  aplauz  zyskały  również  pomysłowe  dekoracje  i 

kostiumy. Praca świetlicy rozwijała się pomyślnie. W wyniku starań jej kierowniczki, kol. 

Przyłuckiej,  zorganizowano kurs  kroju i  szycia  oraz  kurs  gotowania dla  dziewcząt,  a  dla 

wszystkich - kurs prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W  roku  1977,  w  czasie  wakacji,  grupa  naszej  młodzieży  wyjechała  na  obóz  do 

Wyszogrodu nad Wisłą. Inni uczestniczyli w obozie wędrownym po Ziemi Lubuskiej oraz 

obozie  szkoleniowo  -  wypoczynkowym  zorganizowanym  przez  Komendę  Hufca  ZHP  w 

Starych Kiełbonkach koło Rucianego.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1977/78 zostały oficjalnie podane do wiadomości 

wyniki  konkursu ,,Tradycje  i  współczesność”.  Okazało się,  że nasza Izba Pamięci została 

wyróżniona dyplomem uznania oraz rzeczową nagrodą w postaci książki „Marszałek dwóch 

narodów”. Otrzymaliśmy również list gratulacyjny od redakcji „Żołnierza Wolności”. Był to 

niewątpliwie sukces opiekunek Izby, kol. W. Kłosowicz i kol. H. Luby.

W tym samym roku szkolnym pracę w naszej szkole rozpoczęła kol. mgr Krystyna 

Dmowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych. Odszedł kol. W. Szczepański, do pracy w 

ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.

Duży  sukces  osiągnęli  uczniowie  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej,  Stanisław 

Krzyżanowski  i  Marek  Ryżko,  którzy  zakwalifikowali  się  do  ogólnopolskich  eliminacji 

Olimpiady Wiedzy Rolnioczo - Technicznej. Zajęli w nich II i III miejsca. Młodzież naszej 

szkoły brała w tym roku udział  w imprezach o zasięgu ogólnokrajowym, między innymi 



przedstawiciele  harcerzy  uczestniczyli  w  obchodach  setnej  rocznicy  urodzin  Janusza 

Korczaka,  imprezie  organizowanej  pod  patronatem UNESCO w związku  z  tzw.  Rokiem 

Korczakowskim.  Byli  oni  świadkami  odsłonięcia  tablicy  pamiątkowej  w  byłym  obozie 

zagłady w Treblince. Wzięli także udział w sesji popularnonaukowej poświęconej wybitnemu 

pedagogowi.

W roku szkolnym 1978/79 pracę w naszej szkole rozpoczęli kol. kol.: Frederyka Gryz, 

Elżbieta  Sztorc i  Wanda Przybylska -  pielęgnarki,  nauczycielki  MZS oraz  mgr Stanisław 

Kuzebski - historyk. Pożegnaliśmy natomiast kol. kol.: Halinę i Zygmunta Lubę. Przenieśli 

się oni do Suwałk, gdzie kol. Halina Luba rozpoczęła pracę w KW PZPR, zaś jej mąż w KW 

MO. W listopadzie 1978 roku uroczyście obchodzono w całym kraju 60 rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości. W naszej szkole również uczczono ją przez zorganizowanie sesji 

popularnonaukowej i programu artystycznego, na który złożyły się utwory wybitnych pisarzy 

i  poetów  okresu  dwudziestolecia  międzywojennego.  Impreza  ta  została  zorganizowana  z 

inicjatywy członków Sekcji Humanistycznej i przez nich. Podobna uroczystość miała miejsce 

na wiosnę 1979 r. Była to sesja popularnonaukowa i program artystyczny z okazji 35 rocznicy 

powstania  PRL.  Jej  inicjatorami  i  organizatorami  byli  również  członkowie  Sekcji 

Humanistycznej. Również na wiosnę 1979 r. odniosły sukces nasze recytatorki. Zajęły one 

trzecie  miejsce w eliminacjach  miejskich  konkursu recytatorskiego.  Dzień Nauczyciela  w 

roku  szkolnym 1978/79  upamiętnił  się  dzięki  ślubowaniu,  które  po  raz  pierwszy  złożyli 

uczniowie klas pierwszych. Przeszło ono do tradycji  i  odbywało się każdego roku w tym 

właśnie czasie.

W roku szkolnym 1979/80 pracę w naszej szkole rozpoczęli kol. kol.: Marian Popis - 

fizyk  i  mgr  Sylwester  Mędza  -  nauczyciel  przedmiotów  zawodowych  i  przysposobienia 

obronnego, Waldemar Zychowicz, absolwent naszej szkoły - nauczyciel zawodu, mgr Urszula 

Bartnicka, również wychowanka tej szkoły - chemiczka, mgr Maria Zawadzka - nauczycielka 

zawodu, mgr Cecylia Głuchowska - pielęgniarka oraz Regina Śoćko - bibliotekarka. Odeszli 

natomiast  kol.  kol.:  Emilia  Wiłucka,  która  przeniosła się  do pracy w szkole w Słupsku i 

Sławomir Pardała, który podjął prace w Krakowie. W listopadzie pożegnaliśmy odchodzącą 

na emeryturę naszą długoletnią woźną, pania Genowefę Maśniak.

Na wiosnę 1980 r. przypadła 35 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem. Została ona w 

naszej  szkole  uczczona  akademią.  W  części  artystycznej  szkolne  koło  recytatorskie, 

kierowane przez koleżanki: Marię Samson i Małgorzatę Jackowicz, zaprezentowało obszerny 

program  złożony  z  tekstów  literackich,  dokumentów  historycznych  i  pieśni 

odzwierciedlających to wydarzenie. Montaż artystyczny był szczerze i gorąco oklaskiwany 



przez widzów. Na twarzach wielu z nich widać było głębokie wzruszenie.

W  roku  szkolnym  1980/81  pracę  w  naszej  szkole  rozpoczęli  kol.  kol.:  mgr  inż. 

Arkadiusz  Rożniecki  -  nauczyciel  przedmiotów  zawodowych  i  Stanisław  Grochal  - 

nauczyciel zawodu. Odeszła natomiast, by podjąć pracę w jednej ze szkół warszawskich, kol. 

Zofia Lipka. Na początku grudnia 1980 r. odbyła się sesja popularnonaukowa z okazji 150 

rocznicy  powstania  listopadowego.  Złożyły  się  na  nią:  referat  historyczny  ukazujący 

wydarzenia z 1830 r., program literacki złożony z utworów poetyckich i fragmentów prozy 

związanych tematycznie z powstaniem listopadowym oraz pieśni patriotyczne z tego okresu. 

18 stycznia 1981 r. szkoła gościła delegatów na I Zjazd Oddziału PTTK w Mińsku Maz. W 

zjeździe tym brała również udział grupa aktywistów SKKT złożona z naszych uczniów. W 

maju 1981 r. członkowie szkolnego zespołu wokalnego prowadzonego przez kol. Ewę Gańko 

zdobyli  wyróżnienie  na  wojewódzkim  przeglądzie  szkolnych  zespołów  artystycznych  w 

Sokołowie  Podlaskim.  Uczestniczki  eliminacji  wojewódzkich  Olimpiady  Pielęgniarskiej, 

Maria Glinka i Wiesława Michalska, zajęły I i III miejsce.

W dniu zakończenia roku szkolnego 1980/81 żegnaliśmy odchodzącą na emeryturę 

kol. dyr. Wiesławę Kłosowicz, znakomitego pedagoga i wspaniałego człowieka, Smutek tego 

rozstania  łagodził  jednak  fakt,  że  kol.  Kłosowicz  pozostała  z  nami  jako  nauczycielka 

propedeutyki nauki o społeczeństwie w klasach maturalnych.

W roku szkolnym 1981/82 pracę w naszej szkole rozpoczęła kol. mgr inż. Grażyna 

Gagaska,  absolwentka  naszej  szkoły  -  specjalistka  w  zakresie  przetwórstwa  tworzyw 

sztucznych. Odeszła natomiast, by podjąć pracę w jednej z warszawskich szkół, kol. Danuta 

Kwiatkowska-Krajewska. Stanowiska zastępcy dyrektora do spraw pedagogicznych w TCh i 

ZSZ  objęła  kol.  mgr  Maria  Samson,  zaś  zastępcą  dyrektora  d/s  Medycznego  Studium 

Zawodowego  została  kol.  mgr  Barbara  Ciołek.  Obie  uzyskały  pełne  poparcie  grona 

pedagogicznego.

Niepokoje  społeczne  drugiej  połowy  1981  r.  i  ważne  wydarzenia  polityczne  tego 

okresu znalazły również odzwierciedlenie w życiu naszej szkoły, chociaż nie zanotowaliśmy 

przypadków niezdyscyplinowania wśród naszej młodzieży. Zawdzięczać to należy postawie 

dyrekcji  i  wychowawców klas,  którzy  nie  szczędzili  wysiłków,  by  we  właściwy  sposób 

objaśniać uczniom bieżące wydarzenia. Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku 

przedstawiciele dyrekcji i nauczyciele pełnili w szkole całodzienne dyżury. W dniu 4 stycznia 

1982 r. odbyło się spotkanie pracowników szkoły i młodzieży najstarszych klas z komisarzem 

wojskowym,  płk.  Włodarskim.  Omówił  on  aktualną  sytuację  w kraju  oraz  postanowienia 

wynikające  z  dekretu  o  stanie  wojennym.  Życie  szkoły  toczyło  się  w  miarę  normalnie. 



Przygotowania  do  tradycyjnej  studniówki  natrafiły  na  pewne  przeszkody  związane  z 

ograniczeniami narzuconymi przez stan wojenny. Udało się jednak je przezwyciężyć, dzięki 

aktywności, zaangażowaniu i zdecydowaniu dyr. J. Miłkowskiego. Studniówka odbyła się 30 

stycznia  1982 r.  w czasie  niezwykłym dla  tego  rodzaju  uroczystości,  bo między godziną 

dziesiątą a dziewiętnastą trzydzieści.

Na wiosnę zorganizowano szereg wycieczek, między innymi w Góry Świętokrzyskie, 

do Puław i Kazimierza, do Żelazowej Woli, Nieborowa i Arkadii.

W  czasie  wakacji  1982  r.  miłą  niespodziankę  sprawił  nam  hufiec  OHP  naszego 

zespołu. Zajął on pierwsze miejsce w akcji „Lato OHP 82” i wyróżniony został dyplomem 

przez Wojewódzką Komendę OHP w Siedlcach.

W  roku  szkolnym  1982/83  pracę  w  naszej  szkole  rozpoczęli  kol.  kol.:  mgr  Wanda 

Wilczewska  -  nauczycielka  zawodu  w  MSZ,  mgr  Elżbieta  Kowalik  -  nauczycielka 

przedmiotów zawodowych w MSZ oraz mgr inż. Waldemar Ostrowski, wychowanek naszej 

szkoły, który podjął pracę w warsztatach szkolnych. Odszedł z grona kol. Paweł Królak, który 

został zastępcą dyrektora w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim.

Rok ten, podobnie jak i poprzednie, obfitował w ważne wydarzenia. Uczennice naszej 

szkoły,  Joanna  Wielgat  i  Justyna  Kania,  zajęły  I  miejsce  w  rejonowych,  a  potem  w 

wojewódzkich  eliminacjach  Ogólnopolskiego  Konkursu  Piosenki  Radzieckiej  i 

reprezentowały województwo siedleckie na międzywojewódzkich eliminacjach w Radomiu. 

Działał nadal szkolny zespół teatralny, prowadzony przez kol. J. Przyłucką, który w rocznicę 

Konstytucji  3  maja  zaprezentował  spektakl  oparty na fragmentach „Powrotu posła”  J.  U. 

Niemcewicza.

Objawiły się  również w szkole talenty literackie.  Agnieszka Maśniak przedstawiła 

koleżankom i kolegom swoje wiersze na specjalnie zorganizowanym poranku poetyckim. Jak 

co  roku,  szkoła  organizowała  spotkania  z  interesującymi  postaciami  życia  publicznego. 

Gościł u nas płk. J. Karczewski z okazji Święta LWP, zaś w Miesiącu Pamięci Narodowej 

aktor J. Klimaszewski, który zaprezentował młodzieży program artystyczny upamiętniający 

martyrologię narodu polskiego w okresie II wojny światowej.

Aktywnie działało SKKT, prowadzone przez kol. Przyłucką. Członkowie koła wzięli 

udział w trzydniowym rajdzie młodzieży, zakończonym zlotem w Kisielanach koło Siedlec, 

w  corocznych  zlotach  młodzieży  w  Palmirach  i  Woli  Okrzejskiej,  a  także  w  Zlocie  im. 

Rodziny Nalazków w Gliniaku.  Odbyły się  liczne  wycieczki:  do Sandomierza,  Baranowa 

Sandomierskiego, Tarnobrzegu, Wąbrzeźna, Torunia, Golubia-Dobrzynia, Tucholi, Chojnic, 

Płocka,  Kruszwicy,  Gniezna  i  Poznania.  Zwiedzono  wiele  zabytków kultury  narodowej  i 



zakładów pracy, a także Miejsc Pamięci Narodowej.

W roku szkolnym 1983/84 rozpoczęły pracę w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w 

Mińsku  Maz.  kol.  kol.:  Elżbieta  Ładno  (absolwentka  MSZ)  i  Emilia  Kowalczyk  - 

nauczycielki  zawodu w MSZ oraz  Hanna Janeczek,  mgr biochemii.  Odszedł  do  pracy  w 

szkole  podstawowej  kol.  S.  Grochal  oraz  mgr  inż.  A.  Rożniecki.  Funkcję  kierownika 

warsztatów  szkolnych  objął  w  tym  roku  szkolnym  mgr  inż.  Waldemar  Ostrowski.  Jego 

zastępcą została kol. G. Gagaska.

W roku szkolnym 1983/84 najważniejszym wydarzeniem w życiu szkoły był I Zjazd 

Absolwentów z okazji XX - lecia istnienia szkoły. Podczas uroczystości władze oświatowe 

reprezentował  przedstawiciel  Ministerstwa  Oświaty  i  Wychowania  oraz  wicekurator  mgr 

Danuta Rumianowska,  która w swym wystąpieniu podkreśliła wielkie zasługi dyrektora J. 

Miłkowskiego  w  organizacji  szkoły  i  sprawnym  nią  zarządzaniu  przez  całe  20  lat. 

Ukoronowaniem  zasług  dyrekcji  i  rady  pedagogicznej  stał  się  Medal  Komisu  Edukacji 

Narodowej przyznany szkole i przekazany przez przedstawiciela Ministerstwa na ręce dyr. J. 

Miłkowskiego podczas tej uroczystości. Wręczono również nagrody Kuratora kol. kol.: Marii 

Samson, Barbarze Ciołek i Małgorzacie Jackowicz. W obchodach XX - lecia szkoły wzięło 

udział  wielu  jej  wychowanków  którzy  spotkawszy  się  po  latach  z  wychowawcami, 

nauczycielami i kolegami, nie mogli się nagadać do syta i choć na sali balowej przygrywała d

do tańca orkiestra, nie było tam zbyt tłoczno. Większość uczestników Zjazdu wolała ten czas 

spędzić  na  niekończących  się  rozmowach.  Po  jubileuszowych  obchodach  ukazał  się  w 

„Trybunie Ludu” artykuł zatytułowany „Nie wyrzucono nikogo”, w którym autor zacytował 

słowa dyrektora J. Miłkowskiego: „Nigdy się nie zdarzyło usunąć ze szkoły żadnego ucznia, a 

w licznych przypadkach przyjmowaliśmy uczniów, dla których zabrakło miejsca w innych 

szkołach.  I  co  najważniejsze,  z  powodzeniem kończyli  naszą  i  nie  zdarzyło  się,  abyśmy 

musieli się potem za nich wstydzić!”.     

Choć dominującym w roku szkolnym 1983/84 wydarzeniem była wyżej wspomniana 

uroczystość, nie brakło i innych. Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wielu konkursach, 

m.in. w konkursie czytelniczym „W imię Ojczyzny”, w którym Agnieszka Maśniak znalazła 

się  w  trójce  uczestników  mających  reprezentować  Mińsk  Maz.  podczas  eliminacji 

wojewódzkich. Szkoła stała się także miejscem obchodów XX - lecia mińskiego Oddziału 

PTTK,  którego  wieloletnim  prezesem  i  założycielem  jest  dyr.  J.  Miłkowski.  W 

zorganizowanym z tej okazji zjeździe wzięli udział działacze PTTK z całego województwa, a 

młodzież  zrzeszona  w  SKKT  i  innych  organizacjach  uświetniła  uroczystość  ciekawym i 

starannie  przygotowanym  programem  artystycznym.  Jak  co  roku,  rozwijano  działalność 



turystyczną również na terenie szkoły. Zorganizowano wycieczki: do Izby Pamięci w I Pułku 

Lotnictwa Myśliwskiego w Janowie,  do Wilanowa, do Palmir,  Tucholi,  Torunia,  Chojnic, 

Golubia-Dobrzynia, Liwu, Nowogrodu i Treblinki.

Do  sukcesów  naszej  młodzieży  w  tym  roku  zaliczyć  także  należy  IV  miejsce  w 

Marszobiegu  Walterowskim  w  Garwolinie  oraz  II  miejsce  Magdaleny  Gajowniczek  w 

eliminacjach  Wojewódzkiej  Olimpiady  Pielęgniarskiej.  Jak  zwykle,  organizowano  dla 

młodzieży spotkania z interesującymi ludźmi: pisarzami - J. Grzymkowskim i E. Kurowskim, 

żołnierzami LWP - płk. Wierzbickim, ppor. rez. Wyczółkowskim.

Młodzież spotkała się również z panią ppor. Albrechcińską z Komendy MO w Mińsku 

Maź.

Entuzjastycznie  przyjęty  został  przez  młodzież  występ  żołnierskiego  zespołu 

muzycznego „Rogatywka”. Brawom i bisom nie było końca! Szkoła nie zaniedbywała też 

wychowania  przez  pracę.  Podczas  ferii  zimowych  i  wakacji  letnich  zorganizowano  w 

warsztatach szkolnych OHP, ponadto młodzież uczestniczyła, jak co roku. w letnich hufcach 

na terenie kraju, najlepsi zaś uczniowie - w hufcach pracujących w NRD, Czechosłowacji i na 

Węgrzech.

W  roku  szkolnym  1983/84  podjęto  rozbudowę  warsztatów  szkolnych  i  budowę 

budynku  laboratorium.  Mimo  wielu  trudności,  kłopotów  z  uzyskaniem  środków  na  te 

inwestycje, udało się je zrealizować w przewidzianym terminie.                                .

W roku szkolnym 1984/85 rozpoczęła  pracę  w naszej  szkole  kol.  Hanna Gruda  - 

nauczycielka zawodu w MSZ, odszedł zaś do pracy w Ministerstwie Oświaty i Wychowania 

kol. Ryszard Retelewski, kierownik laboratorium. Stanowisko to objęła po nim kol. A. Sabak. 

Od  II  semestru  podjął  pracę  w  ZSZ  Nr  l  kol.  mgr  inż.  Stanisław  Foryś  -  nauczyciel 

przedmiotów zawodowych w TCh i ZSZ.

W roku szkolnym 1984/85 szkoła poniosła nieodżałowaną stratę. Zmarła w wyniku 

długotrwałej  choroby  kol.  Krystyna  Jaworska,  kierownik  szkolenia  praktycznego  w 

Medycznym  Studium  Zawodowym.  Była  wysokiej  klasy  pedagogiem,  szczerze  i  gorąco 

oddanym swej pracy, życzliwą koleżanką dla nas wszystkich i jej odejście przepełniło nas 

głębokim żalem.

Funkcję kierownika szkolenia praktycznego w MSZ objęła kol. Krystyna Milewska.

W roku szkolnym 1984/85 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 powiększył się o nową 

szkołę:  Liceum  Pielęgniarskie  o  pięcioletnim  okresie  nauczania.  Rytm  życia  szkoły 

wyznaczały, jak co roku, kolejne uroczystości. W październiku Święto LWP i wkrótce potem 

Dzień Edukacji Narodowej, w styczniu - święto Patronów szkoły, w marcu - Dzień Kobiet, 



potem pierwszomajowe święto i Dzień Zwycięstwa. Szczególnie utkwił uczniom w pamięci 

Dzień  Edukacji  Narodowej,  w  którym  uroczyście  jak  zwykle,  młodzież  klas  pierwszych 

złożyła ślubowanie, zaś młodzież klas pierwszych pomaturalnego studium otrzymała indeksy. 

Uroczystość  została  zakończona  brawurowo  wykonanym  programem  kabaretowym, 

ukazującym  szkołę  na  wesoło,  przygotowanym  przez  młodzież  pod  kierunkiem  kol.  M. 

Samson.  W  programie  udział  wzięli:  Ewa  Majewska,  Dorota  Kowalczyk,  Arkadiusz 

Chomicz, Dariusz Wielechowski i Artur Rudnicki. Oprócz imprez związanych ze świętami 

państwowymi  i  rocznicami  ważnych  w  życiu  narodu  wydarzeń  w  szkole  miały  miejsce 

coroczne  wewnętrzne  uroczystości.  Poza  wspomnianym  już  ślubowaniem  i  wręczeniem 

indeksów  odbywało  się  czepkowanie  i  paskowanie  pielęgniarek  i  położnych,  a  także 

uroczyste  wręczenie świadectw dojrzałości  i  dyplomów ukończenia Medycznego Studium 

Zawodowego. Szkoła starała się przygotować uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

Gościliśmy  znanego  aktora,  byłego  więźnia  Oświęcimia,  pana  Augusta  Kowalczyka. 

Zaprezentował  on  młodzieży  wstrząsający  program  artystyczny  oparty  na  własnych 

przeżyciach.  Często  gościła  u  nas  warszawska Estrada  z  koncertami  żywego słowa  oraz, 

bardzo regularnie, Filharmonia Narodowa z koncertami umuzykalniającymi. 

Trasy  szkolnych  wycieczek  prowadziły  w  tym  roku  do  Nałęczowa,  Puław  i 

Kazimierza, Warszawy, Liwu i Treblinki. Organizowano także wiele imprez rozrywkowych: 

Andrzejki, Mikołajki, studniówkę, Święto Wiosny, zawody sportowe i dyskoteki.

W roku szkolnym 1985/86 pracę w naszej  szkole rozpoczęli  kol.  kol.:  mgr Iwona 

Poziemska - nauczycielka biologii, mgr Mirosława Kijek - nauczycielka zawodu w szkołach 

medycznych, mgr Jadwiga Hartenberger, absolwentka naszej szkoły - matematyczka oraz mgr 

Franciszek  Zdanowicz  -  nauczyciel  przysposobienia  obronnego.  Odeszli  ze  szkoły:  kol. 

Cecylia  Głuchowska  oraz  kol.  Stanisław  Zawadka,  który  podlał  pracę  w  ODN  w 

Rembertowie. Na emeryturę przeszła kol. Wanda Mirowska, nie zrywając wszakże kontaktu 

ze szkoła i prowadząc zajęcia wychowania fizycznego w zmniejszonym wymiarze godzin.

Wśród wielu imprez, jakie miały miejsce w szkole w tym roku, na czoło wysunęły się 

przedwyborcze  spotkania  z  kandydatami  na  posłów  do  Sejmu,  K.  Barcikowskim  i  A. 

Świątkiem. Z okazji XII Podlaskich Dni Literatury gościliśmy pisarza, Romualda Karasia, zaś 

w związku z III Siedleckimi Dniami Literatury Wojskowej - M. Król, uczestnika „Bitwy o 

Anglię”, również pisarza.

Gościł u nas także w Miesiącu Pamięci Narodowej jeszcze jeden kombatant II wojny 

światowej,  płk.  Ogonowski.  Ważnym wydarzeniem w  życiu  szkoły  była  również  wizyta 

dziennikarzy „Sztandaru Młodych” w ramach akcji spotkań z młodzieżą prowadzonych pod 



hasłem: „Dyskutujesz - decydujesz”. Uczniowie śmiało mówili o problemach ich nurtujących, 

zadawali  odważne  pytania,  świadczące  o  ich  zaangażowaniu  społecznym  i  krytycyzmie. 

Spotkanie, zamiast planowanej godziny, trwało trzy i chętnie dyskutowano by dalej.

Rozwijało się również życie kulturalne szkoły. Młodzież jeździła do warszawskich 

teatrów, uczestniczyła w licznych konkursach. Największy sukces odniosła Anna Gawryszuk 

z  Technikum  Chemicznego,  zajmując  I  miejsce  najpierw  w  rejonowych,  a  potem  w 

wojewódzkich eliminacjach Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Były także sukcesy w sporcie: II 

miejsce w województwie w jeździe szybkiej na lodzie chłopców i III miejsce w narciarstwie 

biegowym dziewcząt.  Młodzież  przygotował  do  tych  zawodów kol.  Kunka.  Zespół  piłki 

ręcznej chłopców, prowadzony przez kol.  Sławomira Gromka, zajął II miejsce w finałach 

wojewódzkich.

Trasy tegorocznych wycieczek wiodły w tym roku, poza Warszawę, do Białowieży, 

Torunia, Ciechocinka i Płocka.

W roku  szkolnym 1986/87  pracę  w naszej  szkole  podjęli  kol.  kol.:  mgr  Jadwiga 

Gańko - nauczycielka zawodu w szkołach medycznych, mgr Lucyna Zelwowiec - polonistka 

oraz Ewa Artecka - nauczycielka historii. Odszedł ze szkoły kierownik szkolnych warsztatów, 

kol.  W.  Ostrowski,  zakładając  własne  przedsiębiorstwo.  Funkcję  kierownika  warsztatów 

przejął kol. mgr Stanisław Szuba. Na zasłużoną emeryturę przeszli kol. kol.: Regina Soćko i 

Władysław Domino, którzy pozostali w szkole pracując w niepełnym wymiarze godzin.

W roku szkolnym 1986/87 uczennica naszej szkoły Anna Gawryszuk, ubiegłoroczna 

zwyciężczyni  wojewódzkich  eliminacji  Turnieju  Wiedzy  Pożarniczej,  reprezentowała 

województwo siedleckie  w finale  krajowym, gdzie  na  49  uczestników zajęła  12  miejsce. 

Innym,  godnym  odnotowania,  sukcesem  było  zdobycie  przez  słuchaczki  Medycznego 

Studium Zawodowego zrzeszone w ZSMP medalu za I miejsce w konkursie „O Kałamarski 

Laur”, który został wręczony podczas uroczystości w Dniu Edukacji Narodowej. Młodzież 

naszej  szkoły  powtórzyła  także  ubiegłoroczne  sukcesy  sportowe.  Zespół  zawodników 

prowadzony przez kol. Gromka zajął ponownie II miejsce w finałach wojewódzkich w piłce 

ręcznej,  zaś  przygotowani  przez  kol.  Kunke  zawodnicy  zajęli  II  miejsce  w  narciarstwie 

biegowym i jeździe szybkiej.

Szkoła była także organizatorem rejonowych i wojewódzkich eliminacji mistrzostw 

zimowych w łyżwiarstwie. Odbyły się one na przyszkolnym lodowisku, w którego urządzenie 

i konserwację kol. Kunka co roku wkłada wiele trudu.

W naszej szkole odbyły się również międzywoiewódzkie eliminacje Olimpiady Położnych. 

Znakomite  przygotowanie  imprezy  było  zasługą  naszych koleżanek uczących w szkołach 



medycznych i uzyskało wysoką ocenę organizatorów olimpiady.

Do wydarzeń w życiu kulturalnym należy zaliczyć znakomicie przygotowany przez 

harcerki pod kierunkiem druhny Ewy Gańko montaż słowno -  muzyczny z okazji  Święta 

LWP oraz bardzo wzruszającą uroczystość w rocznicę wymordowania Rodziny Nalazków, w 

której wzięli udział przedstawiciele władz miasta, kombatanci i  młodzież innych mińskich 

szkół. Uroczystość rozpoczęta w szkolnej Izbie Pamięci, zakończyła się złożeniem kwiatów 

przed tablicą pamiątkową na terenie szkoły i pod pomnikiem na Gliniaku. Wśród wydarzeń 

kulturalnych należy również odnotować spotkanie młodzieży z absolwentem naszej szkoły, 

Stefanem Todorskim, oficerem pożarnictwa, ale również poetą, związanym bliskimi więzami 

z macierzystą szkołą. Spotkała się także młodzież z innymi interesującymi ludźmi: sędziną 

Sądu Rejonowego w Mińsku Maz., mgr Emilią Lewandowską, redaktorami „Walki Młodych” 

oraz członkiem Krajowej Rady PRON, p. Jerzy Dobrzańskim.

Uczniowie obejrzeli wiele spektakli teatralnych i widowisk, m.in. spektakle Estrady 

Łódzkiej pt.: „Dzieci oskarżają” i „Pan Tadeusz”, przedstawienia w teatrach warszawskich: 

„Krakowiacy i  górale” oraz „Król i aktor”.  Wysłuchała także koncertu piosenek Edwarda 

Stachury.

Wśród licznych imprez turystycznych upamiętniły  się  wycieczki:  Szlakiem Miejsc 

Pomięci  Narodowej  w  województwie  siedleckim,  do  Drohiczyna,  Ciechanowca,  w  Góry 

Świętokrzyskie,  do  Huty  Szkła  w  Wołominie.  Młodzież  brała  udział  w  zlotach  w  Woli 

Okrzejskiej,  w  Palmirach  i  Gliniaku  oraz  w  rajdach  organizowanych  przez  SKKT. 

Uczestniczyła również w manifestacji patriotycznej w Treblince.

Z  początkiem  roku  szkolnego  1987/88  rozpoczęły  pracę  w  szkole  kol.  kol.:  mgr 

Elżbieta Karasek, która objęła stanowisko zastępcy dyrektora do spraw wychowawczych, mgr 

Krystyna  Zdanowicz -  bibliotekarka,  mgr Anna Kałużka  i  Elżbieta  Kielak  -  nauczycielki 

zawodu w szkołach medycznych. Odeszli ze szkoły kol. kol.: Emilia Kowalczyk do pracy w 

Medycznym  Studium  Zawodowym  w  Suwałkach  oraz  kol.  Stanisław  Kuzebski,  który 

wszakże  po  przejściu  na  emeryturę  pozostał  w  szkole  w  charakterze  nauczyciela 

zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin.

W roku szkolnym 1987/88 największym wydarzeniem w życiu szkoły było spotkanie 

z olimpijczykiem. Władysławem Komarem, które miało miejsce 27.04. Został on zaproszony 

do  nas  w  związku  z  obchodami  Dni  Olimpijczyka.  Opowiadał  o  swoich  sukcesach 

sportowych, na prośbę młodzieży także i o swoim życiu osobistym, działalności kabaretowej i 

karierze  filmowej.  Władysław  Komar  jest  znakomitym  gawędziarzem,  człowiekiem  o 

wielkim poczuciu humoru, młodzież była pod jego urokiem i pytaniom nie było końca.



Młodzież  spotkała  się  także  z  innymi  osobami:  redaktorami  „Razem”,  kapitanem 

Płatkowskim z WKU, kapitanem Choinowskim z RUSW oraz prokuratorem Gerłowskim z 

Sądu  Rejonowego,  który  mówił  o  przestępczości  wśród  nieletnich  i  o  ustawie  o 

odpowiedzialności nieletnich w świetle prawa.

Młodzież  naszej  szkoły  uczestniczyła  w  licznych  imprezach  rozrywkowych, 

turystycznych  i  kulturalnych.  Jak  co  roku  słuchała  umuzykalniających  koncertów 

Filharmonii, uczestniczyła w koncercie pieśni Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego 

w  wykonaniu  artystów  warszawskiej  „Estrady”  oraz  w  recitalu  Doroty  Stalińskiej 

zorganizowanym przez MOK. Uczestniczyła w Biegach Walterowskich i Turnieju Wiedzy 

Turystyczno  -  Krajoznawczej.  Jeździła  na  wycieczki  do  Wilanowa,  Lublina,  Nałęczowa, 

Kazimierza i Lubania. Ta ostatnia, zorganizowana z inicjatywy dyr. Miłkowskiego w czasie 

ferii  zimowych  najbardziej  zapadła  w  pamięć  uczestnikom.  Młodzież  pod  opieką  pana 

dyrektora oraz kol. kol. S. Szuby, S. Mędzy i S. Kunki zwiedziła Lubań Śląski i jego okolice. 

Była także w Zgorzelcu, gdzie obejrzała cmentarz żołnierzy II wojny światowej, II Armii WP, 

którzy  polegli  podczas  forsowania  Nysy  Łużyckiej.  Zwiedzili  też  uczestnicy  pałacyk,  w 

którym podpisano historyczny układ między Polską a NRD. Odwiedzili słynną Platerówkę, 

miejscowość, w której osiedlono kobiety z batalionu kobiecego I Dywizji Piechoty im. T. 

Kościuszki. Uczestnicy wycieczki poznali również Karpacz, Szklarską Porębę, Jelenią Górę, 

Kamienną Górę i Książ.

Młodzież  naszej  szkoły  nawiązała  ścisłą  współpracę  z  MOK,  oglądając 

systematycznie  wszystkie  organizowane  w  pałacu  wystawy  artystyczne.  Najbardziej  się 

podobała  wystawa  malarstwa  Bolesława  Hemperka  oraz  wystawa  haftowanych  obrazów 

mińskiej hafciarki, pani Haliny Kłoszewskiej.

W  roku  szkolnym  1987/88  nawiązano  współpracę  między  naszym  Technikum 

Chemicznym a Technikum Chemii Przemysłowej w Burgas. Efektem wzajemnych ustaleń i 

zaproszeń była wizyta 25-osobowej grupy młodzieży bułgarskiej  w Mińsku Maz. w lipcu 

1988 r.  Nasi bułgarscy koledzy zwiedzili  przede wszystkim województwo siedleckie oraz 

Warszawę, zorganizowano im także trzydniową wycieczkę do Krakowa. W sierpniu udała się 

do  Bułgarii  z  rewizyta  grupa  polska  pod  opieką  dyr.  J.  Miłkowskiego.  Nasi  uczniowie 

zwiedzili  Burgas  i  macierzystą  szkołę  naszych  nowych  przyjaciół  oraz  najpiękniejsze 

miejscowości  wybrzeża  Morza  Czarnego:  Warnę,  Drużbę,  Złote  Piaski,  Albenę,  Bałczik, 

Sozopol, Nesseber i Słoneczny Brzeg.

W roku szkolnym 1988/89 pracę w naszej szkole rozpoczęła kol. mgr Bogumiła Trzpil 

- nauczycielka wychowania fizycznego. Do pracy w ZOZ odeszła kol. Hanna Janeczek.



Najważniejszym wydarzeniem w życiu szkoły w tym roku były obchody XXV-lecia 

istnienia Technikum Chemicznego i XV-lecia istnienia Medycznego Studium Zawodowego 

oraz związany z tymi rocznicami II Zjazd Absolwentów, który miał miejsce w dniach 22-23 

października. Część oficjalna uroczystości odbyła się w szkole. Rozpoczęło ją wystąpienie 

dyrektora  Jana  Miłkowskiego,  który witał  zaproszonych gości.  Byli  wśród nich:  dyrektor 

departamentu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, J. Mariański, wojewoda siedlecki, płk. 

dypl.  J.  Kowalski,  wiceprzewodniczący  Wojewódzkiej  Rady Narodowej,  H.  Augustyniak, 

przedstawiciele  miejscowych  władz,  zakładów  pracy,  innych  szkół  mińskich  i  nasi 

absolwenci.  Następnie  z-ca  dyr.  Maria  Samson  przypomniała  zebranym  historię  szkoły, 

podkreślając, że jej jubileusz jest zarazem jubileuszem dyrektora szkoły, który kieruje nią od 

chwili  jej  utworzenia  z  ogromną  energią  i  zaangażowaniem.  W  imieniu  absolwentów 

przemawiała Hanna Nalazek - Kmiotek, jedna z pierwszych absolwentek, której córka uczy 

się w Technikum Chemicznym obecnie. Podziękowała w imieniu wychowanków dyrektorowi 

i gronu pedagogicznemu za wieloletni trud i wysiłek wkładany w nauczanie i wychowanie 

młodzieży, podkreślając więź łączącą wychowanków z macierzystą szkołą, czego dowodem 

jest chociażby ich tłumne przybycie na zjazd. W dalszym ciągu uroczystości głos zabierali 

goście,  składając  dyrektorowi  Miłkowskiemu  i  radzie  pedagogicznej  wyrazy  uznania  i 

życzenia dalszej owocnej pracy.

Podczas uroczystości nagrodzono i wyróżniono wielu nauczycieli. Dyr. J. Miłkowski 

otrzymał od Cechu Rzemiosł Różnych w Mińsku Maz. Odznakę „Za Zasługi dla Rozwoju 

Rzemiosła”.  Wręczono  Złote  Krzyże  Zasługi  kol.  kol.  Barbarze  Ciołek,  Małgorzacie 

Jackowicz  i  Stefanowi  Kunce.  Odznakę  „Za  Zasługi  dla  Województwa  Siedleckiego” 

otrzymała kol. J. Przyłucka. Nagrody Kuratora wręczono kol. kol.: Marii Samson, Apolonii 

Sabak i Ewie Gańko. Złotą Odznakę OHP otrzymał kol. W. Zychowicz, brązowe kol. kol.: W. 

Mirowska, L. Zelwowiec, D. Komuda i S. Szuba.

Następnie  młodzież  klas  pierwszych  złożyła  uroczyste  ślubowanie.  Po 

wyprowadzeniu pocztów sztandarowych zespół artystyczny składający się z absolwentów i 

obecnych uczniów szkoły wystąpił z programem słowno - muzycznym. Największy sukces 

odniósł duet: „Ewa i Sabina”. Poza nimi wystąpili: absolwenci - Ewa Majewska i Arkadiusz 

Chomicz  oraz  uczniowie:  Iwona  Grabowska,  Dorota  Przybyła.  Iwona  Basiak,  Agnieszka 

Piwko, Jolanta Szczygieł, Artur Kozdra i Mirosław Brodzik.

Po części artystycznej nastąpiło zwiedzanie szkoły i pałacu - dawnej siedziby szkoły, 

która  obecnie,  po  kapitalnym remoncie  służy  mieszkańcom miasta  jako  Miejski  Ośrodek 

Kultury.



Cześć towarzyska zjazdu odbyła się w Klubie Młodego Robotnika, udostępnionym 

szkole  przez  dyr.  FUD,  inż.  Zbigniewa  Kuźniewskiego.  Do  tańca  przygrywała  orkiestra 

wojskowa,  obsługę  gastronomiczną  zabezpieczyła  WSS,  a  czuwał  nad  tym  nauczyciel 

przedmiotów  gastronomicznych  w  naszej  szkole,  pracownik  WSS.  kol.  Janusz  Wilczek. 

Impreza  była  nadzwyczaj  udana,  trudno było  się  rozstać!  Przy  rozstaniu  nasi  absolwenci 

prosili  o  jak najszybsze  zorganizowanie następnego zjazdu absolwentów.  Po zakończeniu 

jubileuszowych obchodów ukazał się w ,.Trybunie Ludu” obszerny artykuł pt. „Kuźnia kadr 

dla regionu”, omawiający dorobek szkoły i jej dyrektora, świętującego razem z nią własny 

jubileusz.

Życie  szkoły  obfitowało  w  tym roku  również  w  inne  wydarzenia.  W listopadzie 

gościliśmy  duet  wokalny  z  Kirowa,  który  zaprezentował  młodzieży  pieśni  Wysockiego. 

Koncert  ten  spotkał  się  z  gorącym przyjęciem naszych  uczniów.  Również  w  listopadzie 

obchodziliśmy  uroczyście  rocznice  odzyskania  niepodległości,  a  młodzież  nad  opieką 

nauczycieli wzięła udział w organizowanym przez władze miasta capstrzyku związanym z 

nadaniem jednej z mińskich ulic nazwy 11 listopada. Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, 

wyjeżdżali  często do teatru.  Obejrzeli  spektakle:  „Łaźnia”,  ,,Grzechy starości”,  ,,Zemsta”. 

„Śluby panieńskie” i „Moralność pani Dulskiej”, W Dniu Kobiet utworzony przez samorząd 

uczniowski  szkolny  kabaret  zaprezentował  brawurowo wykonany  program,  w  wykonaniu 

Arkadiusza  Chworosia,  Mirosława  Brodzika.  Jarosława  Wawrzyniaka,  Roberta 

Rokitnickiego,  Roberta  Wociala,  Artura  Kozdry,  Macieja  Borowskiego  i  Marka 

Czyżewskiego.

W  maju  działo  się  w  naszej  szkole  wiele:  gościliśmy  nauczycieli  historii  z 

Kujbyszewa oraz zespół akrobatyczno - taneczny z Kirowa, którego występy nadzwyczaj się 

naszej  młodzieży  podobały.  Również  w  maju  odbył  się  tradycyjny  mecz:  Uczniowie  - 

Nauczyciele, o Puchar Dyrektora Szkoły. Wygrali uczniowie.

Pod koniec roku szkolnego odbyła się wycieczka do skansenów w Nowogrodzkie i 

Ciechanowcu, gdzie uczniowie zwiedzili Muzeum Rolnictwa.

W czasie wakacji znów przyjechali goście z Bułgarii, także nasi uczniowie pod opieką 

pana dyrektora i kol. D. Komudy udali się do Burgas.

W roku szkolnym 1989/90 pożegnaliśmy kol.  kol.:  Ewę Artecką, która odeszła do 

pracy  w  Bibliotece  Pedagogicznej  oraz  Lucynę  Zelwowiec,  która  przeniosła  się  do 

Bydgoszczy i tam podjęła pracę w LO. Pracę w naszej szkole podjęły kol. kol.: mgr Beata 

Biszkowiecka - nauczycielka wychowania fizycznego, mgr Barbara Selerska - nauczycielka 

historii,  Jolanta  Przyłucka  i  mgr  inż.  Hanna Ługowska -  nauczycielki  zawodu.  Nastąpiła 



również  zmiana  na  stanowisku  kierownika  administracyjno  -  gospodarczego,  odszedł  do 

pracy w PGK kol. Sławomir Gromek, jego funkcję objął kol. Tadeusz Ruta, wychowanek 

naszej szkoły.

Rok  szkolny  1989/90  rozpoczął  się  serią  jesiennych  wycieczek:  do  Zamku 

Królewskiego w Warszawie, Liwu, Starej wsi, Nowogrodu i Ciechanowca. We wrześniu, 9-

go i 10-go nasza młodzież uczestniczyła w patriotycznej imprezie w Kałuszynie, w rocznicę 

bitwy  1939  roku.  W  Dniu  Edukacji  Narodowej  program  artystyczny  przygotowała 

rozśpiewana klasa V A pod kierunkiem wychowawczyni, kol. E. Gańko. Program bardzo się 

wszystkim podobał, szczególnie wyróżnili się Ryszard Sobótka i Piotr Cylwik.

W lutym 1990 r. odbyła się w naszej szkole narada dyrektorów szkół zawodowych 

woj.  siedleckiego,  z  udziałem  ówczesnego  Kuratora,  Z.  Banego.  Uczestnicy  konferencji 

wysłuchali  prelekcji  na  temat  zarządzania  oświatą  i  hospitowania  lekcji,  następnie 

zhospitowali trzy lekcje prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły: lekcję języka polskiego 

prowadzoną przez kol. M. Jackowicz, lekcję biologii  prowadzoną przez kol. I.  Poziemską 

oraz  lekcję  chemii  prowadzoną  przez  kol.  U.  Bartnicką.  Uczestnicy  konferencji  wysoko 

ocenili obejrzane lekcje, pracę naszej szkoły i organizację narady.

W marcu, podczas Dnia Kobiet, działający od ubiegłego roku „samorządny” kabaret 

uczniowski  dał  kolejny  występ,  zyskując  sobie  w  szkole  coraz  większą  popularność. 

Szczególnie cygański taniec w wykonaniu Darka Grzywanowskiego przebranego za Cygankę 

wywołał entuzjazm. Poza nim w programie wystąpili: Danuta Tymińska, Jarek Wawrzyniak, 

Bogdan Gaładyk,  Arek  Łukaszewski,  Maciek  Borowski  i  gościnnie,  Maciek  Pażdzioch  z 

Hufca ZHP.

Najważniejszym wydarzeniem II  semestru i  w ogóle roku szkolnego 1989/90 były 

sukcesy  słuchaczy  Medycznego  Studium  Zawodowego  w  Olimpiadzie  Pielęgniarskiej. 

Najpierw w eliminacjach wojewódzkich I miejsce zajął Zbigniew Pawlak, słuchacz kl. II p, 

III  miejsce  zaś  również  nasza  słuchaczka  -  Urszula  Nowakowska.  Następnie  w kwietniu 

Zbigniew Pawlak powtórzył swój sukces, zajmując I miejsce w finale Krajowej Olimpiady 

Pielęgniarskiej  w  Ostrowie  Wielkopolskim.  Otrzymał  upragnioną  nagrodę:  indeks  na 

dowolnie wybraną uczelnię medyczną w kraju, liczne nagrody rzeczowe, a wśród nich obraz, 

który jest nagrodą dla szkoły i jest wyeksponowany w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 3 obok innych trofeów. Całe grono pedagogiczne cieszył się sukcesem tego 

niezwykle uzdolnionego i pracowitego młodzieńca, najbardziej zaś nauczycielki Medycznego 

Studium Zawodowego, które się, pracując ze Zbyszkiem, do tego sukcesu przyczyniły, czyli 

kol. kol.: A. Pomierna, W. Wilczewska, E. Sztorc, M. Kijek, E. Ładno i K. Milewska.



W roku szkolnym 1990/91 odeszła do pracy w Szkole Specjalnej kol. Fryderyka Gryz, 

zaś pracę w ZSZ Nr 3 podjęli kol. kol.: dr Jerzy Jacokowicz - polonista, który swoją pracę 

zawodową zaczynał w tej właśnie szkole, mgr Anna Stułka - nauczycielka zawodu w MSZ, 

Bogdan Cichoń - nauczyciel zawodu w warsztatach szkolnych. W związku z wprowadzeniem 

religii do szkół rozpoczęli u nas pracę dwaj księża katecheci: w pełnym wymiarze ks. Jerzy 

Modelewski i w niepełnym wymiarze - ks. Antoni Czajkowski.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 1990/91 najważniejszym wydarzeniem była 

zorganizowana  w  inicjatywy  dyr.  Miłkowskego,  członka  Związku  Sybiraków,  wycieczka 

-pielgrzymka do Katynia. Uczestnicy wycieczki uczestniczyli w Mszy polowej odprawionej 

w miejscu  katańskiej  kaźni  przez  ks.  Antoniego,  złożyli  pod pomnikiem kwiaty,  zapalili 

znicze i przywieźli stamtąd garść ziemi przesiąkniętej męczeńska krwią jako dar dla szkolne i 

Izby Pamięci. Uczestnicy wycieczki zwiedzili także Smoleńsk.

Od listopada szkoła żyle przygotowaniami do Krajowej  Olimpiady Pielęgniarskiej, 

której finał, zgodnie z tradycją, odbywa się w szkole macierzystej ubiegłorocznego laureata.

Bilans  minionych  lat  przynosi  pełną  satysfakcję  moralną  zarówno  dyrekcji,  jak  i  gronu 

pedagogicznemu oraz współpracującym z nimi działaczem Komitetu Rodzicielskiego: pani H. 

Kmiotek oraz panom: H. Chylińskiemu, S. Padzikowi, B. Pardale, B. Hartenbergerowi. S. 

Płoskowiczowi, Z. Grzechnikowi, K. Chochurze, S. Przybyłe. K. Jesieniowi i Standziakowi. 

Najlepszym  wyrazem  ich  wspólnych  sukcesów  jest  cytat  ze  sprawozdania  z  przebiegu 

wizytacji,  która  odbyła  się  w szkole  w r.  1982:  „Na podstawie  przeprowadzonej  analizy 

wizytowanych problemów stwierdzić należy, że szkoła realizuje je prawidłowo. Praca kadry 

kierowniczej  iest  prowadzona  bez  zastrzeżeń.  Zaleceń  powizytacyjnych  nie  wydano.” 

Również  następna  wizytacja  frontalna  sokoły  w  1986  roku  zakończyła  się  podobnie 

pochlebną  ocena  władz  oświatowych.  Omawiając  wyniki  wizytacji  na  plenarnej  radzie 

pedagogiczne  st.  wizytator,  mgr  Jan  Patoleta,  stwierdził:  ,,Dyrekcja  i  kadra  kierownicza 

pracują  bardzo  dobrze.  Dokumentacja  szkolna  prowadzona  jest  właściwie,  plany  pracy 

realizowane są na bieżąco.  Rada pedagogiczna informowana jest przez dyrekcje Szkoły o 

węzłowych problemach oświaty w województwie i postanowieniach zespołu kierowniczego, 

młodzież  zaś  na  apelach  i  łokciach  wychowawczych.  Ilość  hospitacji  przeprowadzonych 

kadrę kierowniczą zasługuje na wyróżnienie, są one prowadzone właściwie i owocne.” Na 

tym samym posiedzeniu rady pedagogicznej wicekurator Kuc złożył podziękowanie dyrekcji, 

kadrze kierowniczej i radzie pedagogicznej za bardzo dobrą pracę we wszystkich aspektach 

działalności szkoły, uwypuklając szczególnie wysoką cenę pracy organizacji uczniowskich, 

wielkie  zaangażowanie  kadry  kierowniczej  w  prawidłową  realizację  zadań  i  umiejętne 



kierowanie  zespołem  ludzkim,  czego  dowodem  jest  dobra  atmosfera  w  gronie 

nauczycielskim.

Organizacje uczniowskie,  których praca i  dorobek zostały tak wysoko ocenione w 

toku  wizytacji  to  samorząd  uczniowski,  ZHP i  Spółdzielnia  Uczniowska  „Polimer”,  trzy 

wiodące agendy szkoły.

Samorząd  szkolny  działa  w  niej  od  początku  istnienia  szkoły.  Pierwszym  jego 

opiekunem był kol. W. Domino, a następnie kolejno: kol. kol.:. D. Kwiatkowska, H. Szuba, J. 

Przyłucka, E. Kuć. Obecnie opiekunami samorządu są kol. kol.: L. Gurzęda i M. Popis, który 

tę  funkcję  piastuje  od  12  lat,  ciesząc  się  wielkim  zaufaniem  i  szacunkiem  młodzieży. 

Działania samorządu są różnorodne. Zajmował się on na przestrzeni wielu lat organizacją 

apeli  i  niektórych  uroczystości  szkolnych,  dyżurów  na  korytarzach  szkolnych,  imprez 

rozrywkowych,  takich  jak  dyskoteki,  zabawy  półmetkowe  lub  Święto  Wiosny.  Inicjuje 

również  akcje  społeczne  -  zdobywanie  funduszy  na  Dom  Dziecka  i  Szpital  im.  Dzieci 

Zamojszczyzny w Siedlcach oraz na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Przedstawiciele 

samorządu uczestniczą w układaniu planu pracy dydaktyczno -  wychowawczej  szkoły,  w 

posiedzeniach  plenarnych  rad  pedagogicznych,  w  działalności  Szkolnego  Zespołu 

Wychowawczego prowadzonego przez z-cę dyr. d/s wychowawczych, kol. E. Karasek. Biorą 

udział w proponowaniu ocen ze sprawowania, przydziale stypendiów i miejsc w internatach. 

Samorząd prowadzi także kronikę szkoły.

Drugą z kolei, znaczącą w życiu szkoły, organizacją jest ZHP, działający również od 

początku istnienia szkoły. Pierwszą jego komendantką była druhna Lucyna Miłkowska. Jej 

następczynią została druhna Ewa Jakubicka - Gańko, która opiekę nad harcerstwem w naszej 

szkole sprawuje do dnia dzisiejszego. W 1966 r.  szczep przyjął imię Marii Skłodowskiej-

Curie. Obecnie jest jedynym szczepem starszoharcerskim na terenie Mińska Mazowieckiego, 

posiadającym  własny  sztandar,  harcówkę  i  trwałe  tradycje.  Działalność  ZHP  obejmuje 

przygotowywanie  programów  artystycznych  na  niektóre  uroczystości  szkolne,  udział  w 

konkursach  i  festiwalach,  zlotach  i  rajdach,  organizacje  biwaków,  kuligów,  kominków  i 

ognisk.  Harcerze  zdobywają  sprawności  i  stopnie,  patenty  i  odznaki,  współpracują  z 

drużynami  innych  szkół.  Prace  szczepu  wysoko  oceniają  władze  zwierzchnie,  czego 

odzwierciedleniem są listy pochwalne wpływające na ręce dyrektora szkoły.

Równie aktywną w życiu szkoły organizacją jest Spółdzielnia Uczniowska „Polimer”. 

Powstała około 1965 r. Pierwszą jej opiekunką była kol. Stanisława Jarosz, następnie przez 

trzy lata kierował nią kol. Jerzy Domagalski. W r. 1969 opiekę nad SU objęła kol. L. Gurzęda 

i sprawowała tę funkcję przez 13 lat, dzieląc ją od 1974 r. z kol. H. Szubą, która pełni tę 



funkcję do dziś.  Liczy ta organizacja około 900 członków, niektórzy z nich w związku z 

działalnością szkolnego sklepiku uczą się podstawowych zasad handlu i rachunkowości.

Od roku 1967/68 rokrocznie około trzystu absolwentów naszej szkoły zasila załogi 

zakładów pracy, szeregi pracowników administracji, służby zdrowia i rzemiosła oraz handlu. 

Głównie w województwie siedleckim, ale spotkać ich można i w innych regionach Polski. 

Wielu  naszych  wychowanków przebywa na  stałe  za  granicami  kraju.  Minęło  23  lata  od 

opuszczenia szkoły prze pierwszych absolwentów. Różnie ułożyło się ich życie osobiste i 

praca  zawodowa.  Niektórzy  bezpośrednio  po  ukończeniu  szkoły  średniej  podjęli  studia 

wyższe,  część  kontynuowała  naukę  w  szkołach  pomaturalnych  lub  drogą  studiów 

wieczorowych  bądź  zaocznych.  Wielu  naszych  absolwentów  zdobyło  sobie  uznanie  w 

zakładach pracy i awansowało na stanowiska kierownicze. Wielu wybrało pracę w oświacie. 

W macierzystej szkole pracowało okresowo wielu naszych absolwentów. Byli to kol. kol.: 

Elżbieta  Wyszomirska  -  Lasoń,  Elżbieta  Smigielska-Zarek,  Emilia  Kowalczyk,  Waldemar 

Ostrowski, Sławomir Pardała, Tadeusz Powałka, Henryk Rencławowicz, Leszek Grabowski, 

Andrzej Bakuła, Paweł Królak, Waldemar Pokorski, Andrzej Krzewiński, Janusz Grabarczy. 

Obecnie w naszej szkole pracują następujący jej absolwenci: kol. kol. T. Ruta, A. Pomierna, 

H.  Paska,  B.  Cichoń,  E.  Ładno,  G.  Luba,  E.  Gańko,  U.  Bartnicka,  J.  Hartenberger,  D. 

Samulik, S. Szuba, W. Zychowicz, J. Zwierzchowska - Przyłucka.

Wielu spośród naszych absolwentów po ukończeniu studiów zajęło się pracą naukową 

w  wyższych  uczelniach.  Wśród  nich  znajdują  się:  Emilia  Piotrowska,  Ryszard  Kotek, 

Teodozja Oklesińska, Wojciech Głuszewski, Ewa Dąbek, Krystyna Siergiej i Jerzy Szmurło.

W oświacie, poza naszą szkołą pracują: Elżbieta Wyszomirska - Lasoń, Zofia Pietrzak, Paweł 

Królak,  Krystyna  Krupieńczyk,  Barbara  Hartenbereer,  Małgorzata  Bakuła,  Anna  Pełka. 

Teresa  Stosio,  Bogusława  Nejman,  Urszula  Kurdej,  Tadeusz  Stasiulewicz.  Małgorzata 

Konstanta, Małporzata Gniado, Alina Matusik, Barbara Ochman, Marzanna Padzik, Grażyna 

Wawerek, Jolanta Głąb.

Wielu  absolwentów  wybrało  zawody  bardzo  odległe  od  wyuczonego  w  szkole. 

Krzysztof  Malinowski,  Henryk  Wachowicz,  Andrzej  Gniado,  Leszek  Kozioł,  Jarosław 

Dróżdż zasilili szeregi oficerów Wojska Polskiego. Leszek Schima i Marek Pietrak zostali 

dziennikarzami,  Stefan  Todorski  jest  oficerem  pożarnictwa,  Stanisław  Liszka  -  lekarzem 

weterynarii,  Bogusław Michalski  -  prokuratorem.  Janusz  Dołbakowski  i  Marek  Kotyński 

uzyskali święcenia kapłańskie w Zakonie Redemptorystów.

Wielu  absolwentów  Medycznego  Studium  Zawodowego  ukończyło  wyższe  studia 

medyczne, np.: Barbara Porazińska, Alicja Zdunek, Ewa Rusiecka, Grażyna Chmiel, Elżbieta 



Padzik,  Mirosława Gniado, Elżbieta Kaca,  Mirosław Wrzesień,  Sławomir Rokicki i  wielu 

innych.

Nie wymieniliśmy tu wszystkich absolwentów, którzy ukończyli studia i mają znaczne 

osiągnięcia w pracy zawodowej. Stało się tak z dwu powodów. Po pierwsze, nie byliśmy w 

stanie  uzyskać  informacji  o  niektórych  osobach,  po  drugie  -  chcieliśmy  zasygnalizować 

jedynie,  że  mamy wśród naszych absolwentów wielu ludzi,  których sukcesami  chlubi  się 

również macierzysta szkoła.



Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 1963/64

1. mgr Jan Miłkowski - dyrektor

2. mgr Danuta Kwiatkowska - nauczyciel

3. mgr Jerzy Jackowicz - nauczyciel

4. inż. Stanisława Jarosz - nauczyciel

5. mgr Lucyna Miłkowska - nauczyciel

6. mgr Piotr Uss - nauczyciel

7. mgr Alicja Michalik - nauczyciel

8. mgr Janina Kutnik - nauczyciel

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 1990/91

1. mgr Jan Miłkowski - dyrektor

2. mgr Maria Samson - z-ca dyrektora

3. mgr Barbara Ciołek - z-ca dyrektora

4. Elżbieta Karasek - z-ca dyrektora

5. mgr Apolonia Sabak - kier. laboratorium

6. mgr Krystyna Milewska - kier. szkol, prakt.

7. mgr Stanisław Szuba - kier. warszt. szk.

8. mgr Krystyna Dmowska - kier. świetlicy

oraz nauczyciele:

mgr Urszula Bartnicka mgr Beata Biszkowiecka mgr Anna Chojnacka

Bogdan Cichoń ks. Antoni Czajkowski mgr Władysław Domino mgr Ewa Gańko mgr Maria 

Grabowska Hanna Gruda mgr inż. Leokadia Gurzęda mgr Stanisława Hasiec mgr Jadwiga 

Hartenberger dr Jerzy Jackowicz mgr Małgorzata Jackowicz mgr Anna Kałużka

Elżbieta Kielak mgr Mirosława Kijek mgr Danuta Komuda Zygmunt Korczyński mgr 

Elżbieta Kuć mgr Stefan Kunka mgr Stanisław Kużebski mgr inż. Grażyna Luba Elżbieta 

Ładno mgr inż. Hanna Ługowska mgr Sylwester Mędza Jerzy Modelewski Elżbieta Pawlak 

Alicja Pomierna Marian Popis Iwona Poziemska Janina Przyłucka Jolanta Przyłucka 

Agnieszka Retelewska Feliks Różański Elżbieta Ruta Tadeusz Ruta Barbara Selerska Regina 

Soćko Anna Stułka Elżbieta Sztorc Hanna Szuba Anna Tomasiuk Bogumiła Trzpil Wanda 

Wasilonek Wanda Wilczewska Roman Zając Maria Zawadzka Krystyna Zdanowicz 

Franciszek Zdanowicz Waldemar Zychowicz



Materiał zebrali i opracowali:

- GRZEGORZ KARPIŁOWSKI - wstęp

- MARIA SAMSON

- JAN MIŁKOWSKI

- MAŁGORZATA JACKOWICZ


