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„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia.
Kierują one wzrok w stronę przebytej drogi (...)”

Przedmowa
50-lecie naszego Zespołu jest znakomitą okazją do zaprezentowania
bogatego dorobku szkoły – jej historii i tradycji , sukcesów i osiągnięć ,
a zwłaszcza do ukazania tego, jak zmienialiśmy się na przestrzeni lat.
Dziękuję za pomoc i cenne wskazówki współtwórcom tej publikacji, którzy
z entuzjazmem i zaangażowaniem przygotowywali materiały pozwalające
w pełni zaprezentować nasz współczesny wizerunek.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do tych absolwentów
i pracowników Zespołu którzy udzielili nam wywiadów , dzieląc się
wspomnieniami i refleksjami na temat chwil spędzonych w murach
naszej szkoły .
	Mam nadzieję , że ta publikacja będzie dla wszystkich , którzy
tworzyli historię łomżyńskiej „budowlanki”, miłą pamiątką z naszego
wspólnego spotkania .
Grażyna Sobiepan
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Szanowni Państwo !

50lat

funkcjonowania naszej placówki skłania do pochylenia się nad jej
dorobkiem, a także do zmierzenia się z tradycją i systemem wartości warunkującym dalszy
rozwój.
Łomżyńska „Budowlanka” zawsze była zwartą społecznością stworzoną przez
kolejne roczniki uczniów, ich rodziców, ale też nauczycieli i pracowników, którzy oddali
szkole swoje umiejętności, zapał i entuzjazm .
Dzięki nim udało się stworzyć szkołę przyjazną uczniowi, otwartą na potrzeby
środowiska lokalnego i zmiany, które niesie życie. Nie sposób jest wymienić wszystkich
tych osób, a także wyliczyć tego, co zrobili dla naszej placówki, ale można i należy im za to
serdecznie podziękować w imieniu całej szkolnej społeczności.
Kolejny jubileusz uzmysławia fakt przemijania czasu ze wszystkimi tego
konsekwencjami . Jest okazją do wspominania zwłaszcza tych, którzy odeszli z naszego
grona. Pomimo , że nie ma ich już wśród nas, pozostawili niezatarty ślad.
Obecna szkoła jest niewątpliwie inna. Wiele się przez te lata zmieniło, poczynając
od tego, że zmieniła się siedziba szkoły, która rozpoczynała funkcjonowanie w budynku
przy Placu Kościuszki, a teraz mieści się przy ulicy Zielonej. Zmieniła się też jej struktura,
baza dydaktyczno – wychowawcza oraz oferta kształcenia.
W istocie jednak pozostała taka sama - jest nie tylko ważną częścią lokalnej
społeczności, ale też częścią naszego życia.
Przyjmując więc kryteria życia człowieka możemy stwierdzić, że Jubilatka jest
w pełni dojrzała i ma siły oraz wiedzę do tego, aby zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami,
które niesie przyszłość.
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Między przeszłością a teraźniejszością

Dawna siedziba szkoły przy Pl. Kościuszki 3
Technikum Budowlane (1966 - 1972)
1966 - rozpoczęcie roku szkolnego w nowej łomżyńskiej szkole Technikum Budowlanym
1967 - powstanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej
1969 - oficjalne przekazanie szkole budynku przy Pl. Kościuszki 3
Zespół Szkół Budowlanych (1972 - 1979)
1972 - otwarcie w Technikum Budowlanym Wydziału dla Pracujących
1973 - powstanie Zasadniczej Szkoły Włókienniczej Zambrowskich Zakładów Przemysłu
Bawełnianego
1977 - utworzenie Średniego Studium Zawodowego Zaocznego (Włókienniczego)
1978 - powstanie odrębnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ŁPB
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Mariana Buczka (1979 - 1990)
1979 - utworzenie Technikum Włókienniczego (specjalność – tkactwo)
- nadanie szkole imienia Mariana Buczka i wręczenie sztandaru
1982 - włączenie w skład Zespołu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ŁPB
1987 - utworzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej oddziałów wielozawodowych
1988 - utworzenie Policealnego Studium Zawodowego (zawód geodeta)
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (1990 - 1993)
1990 - utworzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej klas w zawodzie kucharz
1991 - utworzenie Technikum Odzieżowego (specjalność – krawiectwo lekkie)
1992 - utworzenie Technikum Technologii Żywienia (specjalność – żywienie zbiorowe)
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Zespół Szkół Zawodowych (1993 - 1997)
1993 - nowa siedziba szkoły: kompleks budynków przy ul. Zielonej 21
1993 - utworzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej klas w zawodzie krawiec
1995 - zakończenie kształcenia w Technikum Włókienniczym
1995 - utworzenie Technikum Urządzeń Sanitarnych
Zespół Szkół Technicznych (1997)
12 II 1997 - Decyzja Kuratorium Oświaty o zmianie nazwy szkoły
14 VI 1997 - wręczenie sztandaru i nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej – Curie
Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie (1997 - 2002)
1998 – utworzenie IV Liceum Ogólnokształcącego
od 2002 - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
2002 - utworzenie w ramach Technikum Nr 4 Technikum Organizacji Usług
Gastronomicznych
2002 - utworzenie Liceum Profilowanego
2004 - utworzenie w ramach Technikum Nr 4
- Technikum Hotelarstwa
- Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
2004 - utworzenie w IV Liceum Ogólnokształcącym klasy o profilu „Psychopedagogika”
2004 - utworzenie Liceum Uzupełniającego
2005 - utworzenie w IV Liceum Ogólnokształcącym klasy o profilu „Służba w policji”

Obecna siedziba szkoły przy ul. Zielona 21
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DYREKTORZY
1966 - 1971 mgr inż. Henryk Zieliński
1971 - 1985 mgr inż. Zygmunt Dudziński
1985 - 1988 mgr inż. Włodzimierz Krzewski
1988 mgr Stanisław Bałdyga
1989 - 1991 mgr Marian Nieciecki
od 1991 mgr Artur Ciborowski

WICEDYREKTORZY
mgr inż. Zygmunt Dudziński
mgr Maria Kujawa
mgr Teresa Gołębiewska
mgr Jadwiga Piątek
mgr Stefan Kotowski
mgr Stanisław Bałdyga
mgr Henryk Gedrojc
mgr Zdzisława Kotowska
mgr Marian Nieciecki
mgr Maria Ogrodnik
mgr Alicja Kosakowska
mgr Kazimierz Duda
mgr inż. Wojciech Dardziński
mgr Grażyna Sobiepan
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Z kart Kroniki Szkolnej – fotografie Rady Pedagogicznej

Rada pedagogiczna - 1983r.

Rada pedagogiczna i absolwenci

Rada pedagogiczna - 1996r.

Rada pedagogiczna - 2009r.
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Wykaz nazwisk osób,
które ukończyły naszą szkołę
znajduje się na stronie internetowej:

zielona21.lomza.pl
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Jak zmienialiśmy się na przestrzeni lat
- modernizacja bazy
dydaktyczno - wychowawczej

Pracownia informatyki nr 1

Pracownia informatyki nr 2

Aula Szkolna
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Pracownia języka angielskiego

Pracownia gastronomiczna

Pracownia hotelarstwa

Pracownia gastronomiczna

Pracownia budowlana
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Szkolne Muzeum Patrona

Pracownia psychoedukacji

Centrum multimedialne w szkolnej bibliotece
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Ekspozycja
“Maria Skłodowska – Curie”

19

Maria Salomea Skłodowska-Curie
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Rok

Najważniejsze wydarzenia
50-lecia

Najważniejsze wydarzenie

1993

Otwarcie nowej siedziby szkoły przy ul. Zielona 21

1997

Jubileusz 30 - lecie szkoły

1998

Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego

-zmiana nazwy i nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej – Curie

- Innowacja pedagogiczna „Psychopedagogika w liceum” (2004)
- Innowacja pedagogiczna „Służba w policji” (2005)

2001

Uroczyste Otwarcie Sali Gimnastycznej

2001

Uroczyste otwarcie Muzeum Szkolnego
- Sesja naukowa poświęcona patronce M. Skłodowskiej Curie (2003)

2007

Jubileusz 40 - lecie szkoły

2010

Tragedia Smoleńska – Dzień Żałoby Narodowej

2011

Święto Szkoły – Rok Marii Skłodowskiej- Curie

2013

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

2013

Udział w Uroczystym Otwarciu Bulwarów Nadnarwiańskich

2014

II Forum: Edukacja - Promocja - Przedsiębiorczość

2015

Podpisanie umowy o współpracy edukacyjnej z Politechniką Białostocką

2016

Jubileusz 50 - lecie szkoły
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1993 – Otwarcie nowej siedziby szkoły
przy ul. Zielona 21

Wystąpienie Dyrektora Szkoły
Artura Ciborowskiego inaugurujące pracę szkoły
w nowej siedzibie
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1997 – Jubileusz 30 - lecie szkoły

Sztandar z wizerunkiem patrona – Marii Skłodowskiej – Curie

Z kart Kroniki Szkoły
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1998 – Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego
- Innowacja pedagogiczna „Psychopedagogika w liceum” (2004)
- Innowacja pedagogiczna „Służba w policji”(2005)
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Zajęcia edukacyjne w ramach profilu „Psychopedagogika w liceum”
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Zajęcia edukacyjne w ramach profilu „Służba w policji”
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2001 – Uroczyste Otwarcie Sali Gimnastycznej

Symbolicznego otwarcia Sali poprzez przecięcie wstęgi dokonali Prezydent Łomży
p. Jan Turkowski oraz starszy wizytator Kuratorium Oświaty – p. Kazimierz Borawski
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2001 – Uroczyste Otwarcie Muzeum Szkolnego
Gościem uroczystości była Pani Małgorzata Sobieszczak – Marcinak Dyrektor
Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie

2003 - Sesja naukowa poświęcona patronce M. Skłodowskiej Curie

Wystapienie p. M. Sobieszczak - Marciniak
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2007 - Jubileusz 40- lecie szkoły
Obchody Jubileuszu rozpoczęliśmy Mszą Świętą w intencji tych, którzy tworzyli historię i tworzą
dzień dzisiejszy naszej szkoły

Absolwenci - Małgorzata Piaszczyńska,
Joanna Skrodzka i Jacek Babiel - podzielili
się swoimi wspomnieniami z okresu nauki w szkole. Zgodnie stwierdzili:
„Tu nauczyliśmy się, że trzeba mieć odwagę by pytać, że trzeba śmiało bronić tego,
co uważamy za słuszne“

W podwójnej roli - absolwenta i marszałka
województwa podlaskiego - wystąpił pan Marek Olbryś.
W swoim wystąpieniu odwołał się do czasów
młodości spędzonych w murach „Budowlanki”.
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Ślubowanie pierwszoklasistów

Program artystyczny „ Maria Skłodowska – Curie
kobieta niezwykła”

Nagrody Dyrektora szkoły z Okazji Dnia Edukacji Narodowej

Oprawa gastronomiczna przygotowana przez
nauczycieli branży żywieniowej i hotelarskiej

30

W oczekiwaniu na gości

31

Jubileuszowa fotografia

2010 – Tragedia Smoleńska – Dzień Żałoby Narodowej

32

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy
w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albowiem oni to dalej my.”

Albert Einstein

Łączymy się w bólu i żalu z Rodzinami i Najbliższymi Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej oraz Wszystkich Ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, która miała miejsce 10 kwietnia 2010r.
Wyciszenie, zaduma i refleksja towarzyszą nam w tych dniach żałoby. Rodzą się pytania, na
które nie ma łatwych odpowiedzi. Jednak te chwile – choć tak bolesne – kształtują naszą tożsamość, budzą w nas wrażliwość, uczą pokory. Mimo, iż czas przyniesie ukojenie smutku,
przetrwa w nas pamięć o tej jakże dotkliwej stracie dla naszej Ojczyzny.
Pogrążona w smutku Społeczność Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

Wpis złożony przez delegację Samorządu Uczniowskiego naszego Zespołu
w Księdze Kondolencyjnej w Urzędzie Miasta Łomża
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2011 – Święto szkoły – Rok Marii Skłodowskiej - Curie

Wystąpienie p. M. Sobieszczak – Marciniak

Wiceprezydent Łomży p. Mirosława Kluczek wręcza
nagrody wyróżnionym w Konkursie Multimedialnym

Prezentacja prac nagrodzonych
w Konkursie Multimedialnym

Uczestnicy programu artystycznego
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Ziemia z polskiego cmentarza wojennego w Katyniu
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2013 – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodziliśmy w naszej szkole niezwykle uroczyście. Jego Ekscelencja Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski oraz Prezydent
Miasta Łomży - Mieczysław Czerniawski objęli obchody Dnia Katyńskiego honorowym
patronatem. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in. JE bp Tadeusz Bronakowski, JE bp Tadeusz Zawistowski, zastępca Prezydenta Łomży - Mirosława Kluczek, poseł
na Sejm RP ziemi łomżyńskiej Lech Antoni Kołakowski, przedstawiciel Oddziału IPN
w Białymstoku – dr hab. Krzysztof Sychowicz, przedstawiciele władz samorządowych,
nadleśnictwa łomżyńskiego, ZNP, Towarzystwa Sybiraków oraz wielu innych instytucji
i organizacji. Ważnym momentem uroczystości była ceremonia odsłonięcia Tablicy Pamięci Ofiar Katyńskich związanych z ziemią łomżyńską oraz zasadzenie Dębu Pamięci.

Pani Irena Boryszewska - przedstawicielka Związku Sybiraków
podzieliła się wspomnieniami z doświadczeń Golgoty Wschodu
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Zasadzenie Dębu Pamięci przez dyrektora szkoły p. Artura
Ciborowskiego i nadleśniczego p. Dariusza Godlewskiego

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej

Złożenie kwiatów pod Tablicą Pamiątkową

Tablica Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
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2013 – Udział w Uroczystym Otwarciu
Bulwarów Nadnarwiańskich
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2014 – Forum„Edukacja • Promocja • Przedsiębiorczość”
Forum zorganizowane w naszym Zespole zostało połączone z warsztatami szkoleniowo-konkursowymi: „Tradycja w nowoczesnej kuchni polskiej”.
Pomysłodawcą i współorganizatorem wydarzenia była Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Podlaska Izba Rolnicza.
	W Forum uczestniczyli zaproszeni goście, aktywne kobiety z obszarów wiejskich
- zaproszone przez Podlaską Izbę Rolniczą oraz cała społeczność szkoły. Integralną część
Forum stanowiły prelekcje tematyczne oraz pokazy nowoczesnych technik kulinarnych.
Warsztaty szkoleniowo-konkursowe dla uczniów klas żywieniowych odbywały się pod
okiem mistrzów sztuki kulinarnej:
Marcina Budynka - szefa kuchni hotelu „Warszawa” w Augustowie, Zbigniewa Łęgowskiego - szefa kuchni hotelu „Hilton” w Warszawie oraz Pawła Pojawy.

Prezes Podlaskiej izby Rolniczej – G. Leszczyński,
wiceprezydent Łomży – M. Kluczek ,
Dyrektor ZST i O nr 4 A. Ciborowski

Mistrzowie sztuki kulinarnej
Paweł Pojawa, Marcin Budynek ,Zbigniew Łęgowski
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Warsztaty szkoleniowo - kulinarne

Zmagania konkursowe

Prezentacja potraw konkursowych

Podsumowanie warsztatów
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Oprawa gastronomiczna Forum

2015 – Podpisanie umowy o współpracy
z Politechniką Białostocką

Umowę o współpracy podpisał Dyrektor Szkoły mgr Artur Ciborowski
oraz Rektor Politechniki Białostockiej - prof. Lech Dzienis.

Dnia 22 czerwca 2015 roku w siedzibie naszej szkoły odbyło
się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy
edukacyjnej z największą uczelnią techniczną w Polsce
północno- wschodniej - Politechniką Białostocką

Do współpracy zostały zaangażowane dwa wydziały politechniczne – Wydział Zarządzania
oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Podpisana umowa jest pierwszą umową naszej szkoły z uczelnią wyższą i dotyczyć będzie popularyzacji nauki oraz podejmowania wspólnych działań edukacyjnych. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach
kół naukowych ,wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Uczelni a studenci będą mieli
możliwość odbywania praktyk przedmiotowo - metodycznych w naszym Zespole. Współpraca obejmuje również pomoc w rozwijaniu zainteresowań i talentów uczniów zdolnych
w ramach „Stowarzyszenia Odkrywców Diamentów” – zrzeszającego podlaskie firmy.
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2016 – Jubileusz 50 lat „Budowlanki”
PROGRAM JUBILEUSZU
830 Msza święta w kościele OO. Kapucynów w Łomży
1000 Uroczysta Akademia w szkolnej sali gimnastycznej
- powitanie Gości – dyrektor Zespołu mgr Artur Ciborowski
- Dzień dzisiejszy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie – prezentacja uczniów
- Wystąpienia Gości
- wręczenie Świadectw Ukończenia Szkoły Absolwentom rocznik 2016
- koncert Łomżyńskiej Orkiestry Dętej pod batutą Waldemara Borusiewicza
- Szkoła Odkrywców Talentów - wyróżnienie uczestników konkursów
szkolnych
- Z kart Kroniki Szkoły – prezentacja Samorządu Uczniowskiego
- odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej ufundowanej przez Społeczność Szkoły
- Jubileuszowa Fotografia
- zwiedzanie ekspozycji : „Między przeszłością a teraźniejszością”
- Spotkanie przy kawie w Auli Szkolnej
- Spotkania Klasowe Absolwentów
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Tablica Pamiątkowa

5

Opinie i refleksje
o pracy szkoły

Wywiad z … absolwentem

- Babiel Adam
- Babiel Jacek
- Bieniek Mieczysław
- Chludziński Witold
- Cieślik Ireneusz Waldemar
- Leszczewski Jan
- Olbryś Marek
- Sójko Wacław

Wywiad z … nauczycielem obecnie
przebywającym na emeryturze
- Ogrodnik Maria
- Kulaszewska Danuta
- Grabowski Bolesław
- Kotowski Stefan
- Rogowski Franciszek

Wywiad z … absolwentem obecnie
pracownikiem szkoły
- Cwalina Waldemar Bernard
- Miarka Dorota
- Nieciecki Wojciech
- Plona Robert
- Tarka Mariusz
- Wilk Iwona
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Wywiad z absolwentem
Panem Adamem Babielem
Adam Babiel przy swojej Makiecie Architektonicznej Szkoły - wyróżnionej w Konkursie Prac Dyplomowych „ Technik 98”
z uczennicą przeprowadzającą wywiad Katarzyną Talarek

1. Czym kierował się Pan, wybierając naszą szkołę, w jakim stopniu ten
wybór okazał się trafny, czy szkoła spełniła Pana oczekiwania?
A.B.: Już od dzieciństwa wiedziałem, że w przyszłości będę chodził do tej szkoły.
Kiedy byłem w podstawówce, często podpatrywałem mojego tatę, absolwenta Technikum
Budowlanego, kreślącego przy desce projekty budowlane. Marzyłem o własnych projektach, by, tak jak on, tworzyć i realizować nowe, ciekawe konstrukcje. Podążając Jego śladami, również skończyłem Technikum Budowlane, jednak kariera zawodowa potoczyła się
inaczej, jak często w życiu bywa. Mimo iż nie pracuję w zawodzie, ogólnie zdobyta wiedza
bardzo mi się przydała. Umiejętność zastosowania nauki w codziennym życiu, twórcze
i konstrukcyjne myślenie to bezcenne umiejętności nabyte w murach tej szkoły.
2. Jak wspomina Pan lata spędzone w „Budowlance” – jakie wydarzenie
związane z nauką w naszej szkole utrwaliło się w Pana pamięci
w sposób szczególny ?
A.B.: Nasza klasa była typowo męska, gdyż dziewczyn było w niej jedynie siedem. Często padały pochwały od nauczycieli za dobre oceny, lecz czasem i cięgi za zachowanie. Motywowały nas one do dalszej pracy. Szczególnie utkwiło mi w pamięci
wydarzenie, w którym wspólnie z moim kolegą z klasy Rafałem Piotrowskim organizowaliśmy otrzęsiny klas pierwszych pt. ”Dziady”. Pożyczyliśmy od braci Kapucynów habity i razem stworzyliśmy świetne widowisko wspominane wiele lat przez naszych nauczycieli i kolegów. Wspominam z wielkim szacunkiem wspaniałego nauczyciela
języka polskiego Panią Alicję Kosakowską. Dzięki niej nauczyłem się poprawnie przelewać myśli na papier i polubiłem literaturę. Z wielkim sentymentem wspominam Pana
Roberta Cichowicza - nauczyciela matematyki. Cieszę się bardzo, że makieta szkoły,
którą samodzielnie zbudowałem jako pracę dyplomową do dzisiejszego dnia stoi w centralnym miejscu szkoły - jestem z niej bardzo dumny. Przez te wszystkie lata wspominam tę szkołę bardzo pozytywnie – zawsze o niej mówię, że jest to: MOJA SZKOŁA.
3. Które umiejętności wyniesione ze szkoły przydały się Panu w dalszej
edukacji i w życiu ?
A.B.: Wiedza zdobyta w szkole pomogła mi właściwie rozumieć pewne zjawiska
oraz umiejętnie z nich korzystać.
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4. Jak potoczyły się Pana losy po ukończeniu naszej szkoły?
A.B.: W drugiej klasie poznałem dziewczynę, która po kilku latach została moją
żoną. Tworzymy fajną rodzinę, mamy dwie wspaniałe córki. Jednak moja praca zawodowa podążyła w innym kierunku. Po szkole znalazłem zatrudnienie w salonie „SKODA”,
gdzie pracuję do dziś na stanowisku kierowniczym. Realizuję również zawodowo pasję,
jaką jest fotografia.
Wywiad przeprowadziła Katarzyna Talarek - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym

Wywiad z absolwentem
Panem Jackiem Babielem

1. Czym kierował się Pan, wybierając naszą szkołę, w jakim stopniu ten
wybór okazał się trafny, czy szkoła spełniła Pana oczekiwania?
J.B.: Po skończeniu podstawówki nie wiedziałem, w którym kierunku dalej podążać, którą ze szkół wybrać. Przypominam sobie epizod, gdzie myślałem o byciu złotnikiem.
Ta myśl jednak szybko spaliła na panewce. Zdawałem nawet egzaminy wstępne do nowo
powstającego Liceum Plastycznego w Łomży, jednak bycie artystą malarzem nie było mi
pisane. Tradycja rodzinna przeważyła, postanowiłem podążać śladami swoich rodziców,
gdyż mój tata i moja mama byli absolwentami tej szkoły. Ten wybór okazał się być trafiony.
2. Jak wspomina Pan lata spędzone w „Budowlance” – jakie wydarzenie
związane z nauką w naszej szkole utrwaliło się w Pana pamięci
w sposób szczególny ?
J.B.: Muszę zaznaczyć na wstępie, że jeżeli chodzi o oceny to byłem średnim
uczniem. Jednak w tej szkole wyćwiczyłem wiele cennych umiejętności m.in. recytację. To, co szczególnie nasuwa mi się ze wspomnień szkolnych, to duża swoboda i kredyt zaufania od nauczycieli względem nas uczniów w realizacji własnych samodzielnych
działań. Wyćwiczyłem dzięki temu umiejętności społeczne niezmiernie ważne w życiu.
Do takich działań należawła moja aktywność w Samorządzie Uczniowskim: tworzyłem
wspólnie z kolegą Arturem Maziewskim gazetkę szkolną, kolega „Uzi” świetnie rysował,
jego prace z karykaturami nauczycieli widniały zawsze na ostatniej stronie gazetki. Był
to prawdziwy test dla nauczycieli, zawsze znosili to z honorem. Wspólnie organizowaliśmy Dni Kultury Uczniowskiej - odbywało się wtedy wiele ciekawych imprez tj.: kalambury, konkursy (w tym kulinarne), koncerty. Wiele pomysłów rodziło się w naszych

47

głowach na zapleczu sali chemicznej opiekunki Samorządu - Pani Alicji Mierzejewskiej, obecnie Modzelewskiej. Zorganizowaliśmy również obrady Parlamentu Uczniowskiego Dzieci i Młodzieży Województwa Łomżyńskiego. Działania Samorządu Szkolnego doprowadziły do tego, że raz na jakiś czas byliśmy
zapraszani na Radę Pedagogiczną, podczas której nasz głos był słyszany i uwzględniany.
Wspominam nauczyciela matematyki Pana Roberta Cichowicza - świetnie śpiewał
i wiem, że nadal realizuje swoją pasję. Kiedy poproszono profesora o zaśpiewanie piosenki
– wszystkie dziewczyny ze zdumienia zaczęły piszczeć.
3. Które umiejętności wyniesione ze szkoły przydały się Panu w dalszej
edukacji i w życiu ?
J.B.: Zdecydowanie były to umiejętności społeczne, nabyte poprzez organizowanie różnych imprez szkolnych, dobrą pracę w grupie Samorządu Szkolnego oraz umiejętności liderskie.
4. Jak potoczyły się Pana losy po ukończeniu szkoły?
J.B.: Po ukończeniu szkoły składałem swoje dokumenty na uczelnie wyższe w różnych miastach Polski. Myślałem o studiach prawniczych, jednak nigdzie się nie dostałem, ale nie żałuję tego zbiegu okoliczności. Jesienią 1997 r. rozpocząłem pracę w Biurze
Planowania Przestrzennego w Łomży, która trwała kilka lat. Podczas studiów na kierunku Administracja Publiczna w Gazecie Prawnej wydałem swoje pierwsze publikacje. Los
rzucił mnie do Poznania. Zaczepiłem się na miesiąc w Gazecie Wyborczej. Była to dla
mnie wielka szansa i nieocenione doświadczenie zawodowe. Przez cały ten czas marzyłem
jednak w głębi serca, aby powrócić do Łomży. Dostałem propozycję prowadzenia własnego programu telewizyjnego „Na Starym Rynku”. Przez 3 lata przeprowadziłem wywiady
z trzystoma osobami różnych stanów i opcji politycznych, w tym z Panem Lechem Kaczyńskim. Akurat ten reportaż nigdy nie został wyemitowany, bardzo tego żałuję. W 2011
r. zostałem doradcą Prezydenta Miasta Łomży Pana Mieczysława
Czerniawskiego. Powierzono mi misję redagowania i wydawania ogólnopolskiej gazety.
Już od 5 lat jestem redaktorem naczelnym ogólnopolskiego miesięcznika BENEFIT. Mam
świetny zespół współpracowników, których sam mogłem dobrać, a dodatkowo współpracuję z setką osób z całej Polski w tworzeniu tego pisma. Jestem z tego bardzo dumny.
Wywiad przeprowadziła Katarzyna Talarek - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym
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Wywiad z absolwentem
Panem Mieczysławem Bieńkiem

1. Czym kierował się Pan, wybierając naszą szkołę, w jakim stopniu ten
wybór okazał się trafny, czy szkoła spełniła Pana oczekiwania?
M.B: Rodzice sugerowali, żebym poszedł do liceum ogólnokształcącego. Jednak
zdecydowałem się pójść w ślady starszego brata, który ukończył „Budowlankę’’. Dzięki
praktykom szkolnym zdobyłem duże doświadczenie. Tytuł technika budownictwa nie był
dla mnie wystarczający. Zmieniłem zawód. Postanowiłem zostać urzędnikiem. Ukończyłem Wydział Administracji w Białymstoku.
2. Jak wspomina Pan lata spędzone w „Budowlance” – jakie wydarzenie
związane z nauką w naszej szkole utrwaliło się w Pana pamięci
w sposób szczególny ?
M.B: Mile wspominam kolegów i znajomych. Lata spędzone w ,,Budowlance’’ były wspaniałe. Zdarzały się też złe chwile, jednak tych dobrych było zdecydowanie
więcej. Dyrektor Zygmunt Dudziński był wyjątkowy. Przed jego lekcjami wszyscy czekali w dwuszeregu, którego ucznia klepnął w ramię musiał iść do fryzjera. Pamiętam zabawną historię, kiedy to któregoś roku pojechaliśmy z kolegami na miesięczną praktykę
zawodową na Śląsk. Byliśmy sami, bez opieki. Szaleliśmy… ale skończyły się pieniądze
i nie mieliśmy na powrót do domu. Cóż było robić? Zatrudniliśmy się więc w firmie,
w której mieliśmy praktyki, aby zarobić na powrót. Mile wspominam profesora Stefana Kotowskiego, który organizował piesze rajdy. Szczególnie lubiliśmy rajd „ Roztocze”.
3. Które umiejętności wyniesione ze szkoły przydały się Panu w dalszej
edukacji i życiu?
M.B: Umiejętności wyniesione ze szkoły najbardziej przydały mi się w życiu
prywatnym. Zbudowałem sobie dom. Przydatna okazała się umiejętność odczytywania
dokumentacji technicznej. Bez trudu i z przyjemnością zbudowałem kominek w ogrodzie. W domu sam prowadzę prace remontowe. Lata nauki w ,,Budowlance’’ rozwinęły
moje umiejętności, które wykorzystuję do dnia dzisiejszego.
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4. Jak potoczyły się Pana losy po ukończeniu naszej szkoły?
M.B: W 1980 roku dostałem się na administrację w Białymstoku. Od 3 stycznia
1981 roku pełniłem służbę wojskową w Elblągu. Następnie przeniesiono mnie do służby
w wojskach zmechanizowanych, batalion inżynieryjno-budowlany w Grajewie. Pobyt
w wojsku przedłużono mi o rok ze względu na stan wojenny. Po odbyciu służby wróciłem
do Łomży, gdzie podjąłem pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży jako referent.
Do dziś pełnię funkcję Dyrektora Powiatowego Biura Pracy.
Wywiad przeprowadziła Edyta Rybicka - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym

Wywiad z absolwentem
Panem Witoldem Chludzińskim

1. Czym kierował się Pan, wybierając naszą szkołę, w jakim stopniu ten
wybór okazał się trafny, czy szkoła spełniła Pana oczekiwania?
W.CH : O wyborze szkoły budowlanej zadecydowały moje zainteresowania.
Do dziś jestem wierny budownictwu. Wybór okazał się w 100 % trafny. Obecnie prowadzę własną firmę budowlaną, w której uczę młodych adeptów budowlanego fachu.
2. Jak wspomina Pan lata spędzone w ,,Budowlance’’ – jakie wydarzenie
związane z nauką w naszej szkole w sposób szczególny
utrwaliło się w Pana pamięci?
W.CH: W latach 60-tych ukończyłem szkołę zasadniczą w Łomży. Później rozpocząłem naukę w technikum. Lata nauki wspominam bardzo mile. W pamięci mam dyrekcję
i nauczycieli, a szczególnie nieżyjących już dyrektorów: Henryka Zielińskiego i Zygmunta
Dudzińskiego. Wspominam nauczyciela fizyki pana Stefana Kotowskiego, który był wymagający, ale jednocześnie życzliwy i serdeczny. Czasami zdarzały się małe wpadki dyscyplinarne. Za karę wykonywałem prace społeczne np. pielenie skarpy na Rondzie Kościuszki.
Za brak zmiany obuwia malowaliśmy w szkole podłogi. Pamiętam również obronę pracy
dyplomowej. Pierwsze słowa, które usłyszałem od profesora Zygmunta Dudzińskiego po
wejściu na salę, dotyczyły wskazania mi, gdzie urzęduje fryzjer. Pracę dyplomową obroniłem w pierwszym podejściu.
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3. Które umiejętności wyniesione ze szkoły przydały się Panu w dalszej
edukacji i w życiu?
W.CH: Praktycznie wszystkie umiejętności zdobyte w szkole przydały mi się w życiu zawodowym i prywatnym. Budowałem Zakłady Bawełniane w Łomży oraz Okręgową
Spółdzielnie Mleczarską na stanowisku kierownika budowy. Od 1982 roku prowadzę własną działalność budowlaną.
4. Jak potoczyły się Pana losy po ukończeniu naszej szkoły?
W.CH: Żałuję, że zawód budowlańca nie jest doceniany przez władzę samorządowe, jak również i rządowe, bo daje dużo satysfakcji i jest bardzo potrzebny. Jestem szczęśliwym dziadkiem trojga wnucząt. Nadmienię, że mój syn, pomimo ukończenia Wydziału
Informatyki na Politechnice Warszawskiej, podjął decyzję o pracy w budownictwie.
Przy mojej skromnej pomocy prowadzi własną firmę budowlaną.
Wywiad przeprowadziła Edyta Rybicka - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym

Wywiad z absolwentem
Panem Ireneuszem Waldemarem Cieślikiem

1. Czym kierował się Pan, wybierając naszą szkołę, w jakim stopniu ten
wybór okazał się trafny, czy szkoła spełniła Pana oczekiwania?
W.I.C: Na początku miałem być żołnierzem. Chciałem służyć ojczyźnie w zielonym mundurze, ale zdrowie mi na to nie pozwoliło. Postawiłem więc na “Budowlankę”
i nie żałuję tego wyboru. Szkoła jak najbardziej spełniła moje oczekiwania.
2. Jak wspomina Pan lat spędzone w “Budowlance” - jakie wydarzenie
związane z nauką w naszej szkole utrwaliło się w
Pana pamięci w sposób szczególny?
W.I.C: Lata spędzone w szkole wspominam bardzo miło. Mimo tego, że uczyłem
się przeciętnie, bo nie miałem czasu na naukę, to uśmiech sam rysuje mi się na twarzy na
wspomnienie o nauczycielach, z którymi miałem bardzo dobry kontakt.
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Ze szczególnym sentymentem wspominam Pana Dyrektora Zygmunta Dudzińskiego. Rodzice w dawnych czasach także podchodzili inaczej do ekscesów swoich pociech. Wszystko
wyglądało inaczej niż teraz. Inny był system kształcenia, inne metody wychowawcze. Moim
ulubionym przedmiotem były roboty budowlane, zaś konstrukcje budowlane to przedmiot,
z którym radziłem sobie nieco gorzej i nie należał on do moich ulubionych. Mimo wszystkich trudności lubiłem kształcić się w kierunku, który wybrałem. To zapewne dzięki genom.
Pochodzę z rodziny budowlanej, nasza wiedza i zapał do budownictwa przechodzą z pokolenia na pokolenie.
3. Które umiejętności wyniesione ze szkoły przydały się Panu w dalszej
edukacji i w życiu?
W.I.C: Na pewno są to umiejętności budowlane. Ze względów zdrowotnych nie
pracuję w zawodzie, ale zajmuję się budownictwem hobbystycznie, dorywczo. Zawód „budowlańca” to bardzo trudne zajęcie, wymaga wysiłku, ciężkiej pracy, umiejętności, wiedzy
itp. W “Budowlance” bardzo dużo się nauczyłem, wyniosłem wartościowe rady od nauczycieli, z których korzystam do dziś, ale też rozwijam się w tym kierunku. Cieszę się, kiedy
mogę komuś w tej dziedzinie pomóc, doradzić czy wziąć zlecenie.
4. Jak potoczyły się Pana losy po ukończeniu naszej szkoły?
W.I.C: Do dziś pracuję i spełniam swoje pasje. Jestem Radnym Miasta Łomża drugiej kadencji, udzielam się w takich organizacjach jak Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej czy Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Wywiad przeprowadziła Kinga Grejman - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym
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Wywiad z absolwentem
Panem Janem Leszczewskim

Jan Leszczewski z uczennicami przeprowadzającymi wywiad Kingą Grejman i Edytą Rybicką

1. Czym kierował się Pan, wybierając naszą szkołę, w jakim stopniu ten
wybór okazał się trafny, czy szkoła spełniła Pana oczekiwania?
J.L: Wybierając szkołę, kierowałem się dobrą drużyną piłkarską. Początkowo
kształciłem się na kierunku “betoniarz-zbrojarz” w Zasadniczej Szkole Zawodowej,
później w technikum o profilu ogólnobudowlanym. Wybór ten okazał się jak najbardziej
trafny.
2. Jak wspomina Pan lata spędzone w “Budowlance” - jakie wydarzenie
związane z nauką w naszej szkole w sposób szczególny utrwaliło
się w Pana pamięci?
J.L: “Budowlankę” wspominam bardzo fajnie. W przerwach między treningami
chodziłem na lekcje (śmiech). Najważniejsza była piłka nożna. W sposób szczególny
w mojej pamięci na pewno utrwaliła się studniówka, zwłaszcza że miałem dwa bale
maturalne podczas jednej nocy. Do północy bawiłem się w Liceum Ogólnokształcącym
w klasie mojej żony, a później u siebie, w “Budowlance”. Studniówka nie odbywała się tak
jak teraz na hali czy w restauracjach, ale w szkole, do której wchodziłem przez okno.
Pamiętam też epizody z długimi włosami za czasów panowania Pana Dyrektora Zygmunta
Dudzińskiego. Kto miał długie włosy, nie mógł wejść do szkoły. Ja bardzo długo zwlekałem
z fryzjerem i ostatecznie nie ściąłem włosów (śmiech). Pamiętam również zaliczenie, gdzie
każda litera nazwiska wiązała się z liczbą dokumentacji technicznej do zrobienia. Musiałem wykonać jedenaście takich dokumentacji. Łatwo miały tylko te osoby, które miały
krótkie nazwiska. Nigdy nie miałem też problemów z matematyką. Raz napisałem nawet
sprawdzian za swojego kolegę. Poważaniem cieszyła się również pani woźna o pseudonimie “Teściowa”.
Nie mogę pominąć także wspomnienia związanego z wymianą szkół. Do “Budowlanki”
przyszła klasa mojej żony z Liceum Ogólnokształcącego. Była to lekcja fizyki u Pana Kotowskiego, który jak zawsze odpytywał uczniów numerami według dni tygodnia. Wyniki
z tych odpowiedzi wysłał potem do Liceum Ogólnokształcącego. Raz z kolegą musiałem
malować też salę w ferie zimowe, ale akurat w tym czasie odbywał się obóz piłkarski i mi
się upiekło (śmiech). Kiedy uczyłem się w Zasadniczej Szkole Zawodowej, miałem praktyki dwa razy w tygodniu. Prowadziliśmy dzienniczki tychże praktyk. Kopaliśmy wtedy doły,
a w dzienniczkach zapisaliśmy: “Obsługa koparki ręcznej” (czyli łopaty), za co zostaliśmy
wysłani do Dyrektora Dudzińskiego. Miło wspominam także nauczycieli:
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Panią Piątek, która uczyła historii (historia była moim ulubionym przedmiotem, a Pani
Piątek moją ulubioną nauczycielką), polonistkę Panią Alicję Kosakowską, Pana Górskiego
od technologii, który raz przyłapał mnie na ściąganiu, a po lekcji powiedział mi w tajemnicy, że tego się po mnie nie spodziewał (śmiech) oraz Pana Rowińskiego, który wykonywał prace ręczne i dekoracje studniówkowe, Pana Królaka, który uczył wychowania
fizycznego oraz Panią Sidor, która uczyła języka rosyjskiego, a później była kuratorem.
3. Które umiejętności wyniesione ze szkoły przydały się Panu w dalszej
edukacji i w życiu?
J.L: Z całą mocą stwierdzam, iż są to umiejętności budowlane. Nie straszne mi
samodzielne wykonywanie remontów w domu czy układanie posadzek i tym podobnych
rzeczy. Mogłem iść w kierunku technicznym bez zdawania egzaminów wstępnych, ale zdecydowałem się na prawo. W szkole nie było geografii, historia była okrojona, więc uczyłem
się sam, aby spełniać swoje marzenia. Budownictwo zostało ze mną jako hobby.
4. Jak potoczyły się Pana losy po ukończeniu naszej szkoły?
J.L: Po ukończeniu “Budowlanki” poszedłem na Uniwersytet Białostocki, gdzie
studiowałem dwa kierunki: prawo administracyjne i prawo. Moja kariera piłkarska zakończyła się. Przez wypadek nie miałem kontaktu z piłką przez trzy lata. Teraz w wolnych
chwilach gram w piłkę nożną oraz tenisa ziemnego. Po zakończeniu studiów prawniczych
pracowałem w Prokuraturze, a potem zacząłem pracę w Sądzie w Łomży. Obecnie jestem
wiceprezesem Sądu Okręgowego w Łomży oraz przewodniczącym II Wydziału Karnego.
Wywiad przeprowadziły Kinga Grejman i Edyta Rybicka - uczennice klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym
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Wywiad z absolwentem
Panem Markiem Olbrysiem

Marek Olbryś z uczennicą przeprowadzającą wywiad Edytą Rybicką

1. Czym kierował się Pan, wybierając naszą szkołę, w jakim stopniu ten
wybór okazał się trafny, czy szkoła spełniła Pana oczekiwania?
M.O.: Po ukończeniu Szkoły Podstawowej stanąłem przed wyborem przyszłego
zawodu. Były to lata 70-te XX wieku. W Polsce w owym czasie socjalizm był w pełnym
rozkwicie. Zrobiłem rozeznanie, co jest najbardziej intratnym zajęciem. Stwierdziłem, że
budownictwo da mi pewną pracę, możliwość dobrych zarobków. Najpierw ukończyłem
2-letnią Szkołę Zawodową, później 3-letnie Technikum Budowlane. Szkoła spełniła moje
oczekiwania. Nie zawiodłem się.
2. Jak wspomina Pan lata spędzone w “Budowlance” - jakie wydarzenie
związane z nauką w naszej szkole w sposób szczególny utrwaliło
się w Pana pamięci?
M.O.: Z ,,Budowlanką’’ łączy się wiele miłych wspomnień. Byłem aktywnym
uczniem, szczególnie interesował mnie sport. Uprawiałem rzut oszczepem, grałem w piłkę nożną. Należałem do harcerstwa. Często wyjeżdżaliśmy na biwaki i obozy wędrowne. Pamiętam, jak przez rok urządzaliśmy w piwnicy szkoły harcówkę zwaną „Teściową’’.
Harcówka miała średniowieczny wystrój. Byliśmy z niej bardzo dumni. Młodzież, chcąc
unowocześnić wystrój naszej piwniczki, pomalowała zwykłymi farbami jej zabytkowe
ściany. Pan Dyrektor Dudziński był wściekły, musieliśmy doprowadzić pomieszczenie do
poprzedniego stanu. Wiele pracy kosztowało mnie i moich kolegów posprzątanie i usunięcie zniszczeń. Mogę z całą stanowczością powiedzieć, że w ,,Budowlance’’ spotkało mnie
wszystko co najlepsze.
3. Które umiejętności wyniesione ze szkoły przydały się Panu w dalszej
edukacji i życiu?
M.O.: Dzięki szkole nabyłem umiejętności zawodowe, które wykorzystałem podczas budowy własnego domu. Podczas lat szkolnych nauczyciele kładli nacisk nie tylko
na wiedzę, ale również na działalność społeczną, współpracę, wolontariat. Szkoła ukształtowała we mnie i w moich rówieśnikach postawy patriotyczne, którym wierny jestem do
dziś.
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4. Jak potoczyły się Pana losy po ukończeniu naszej szkoły ?
M.O. : Po ,, Budowlance’’ ukończyłem studia wyższe i podyplomowe. Przez ostatnie
lata pełniłem wiele funkcji społecznych. Byłem Radnym Rady Miejskiej w Łomży III kadencji, Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Obecnie jestem
zastępcą dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Łomży.
Wywiad przeprowadziła Edyta Rybicka - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym

Wywiad z absolwentem
Panem Wacławem Sójko

1. Czym kierował się Pan, wybierając naszą szkołę, w jakim stopniu ten
wybór okazał się trafny, czy szkoła spełniła Pana oczekiwania?
W.S: O wyborze szkoły zadecydował zbieg okoliczności. Na początku uczyłem
się w Szkole Zawodowej w Olecku. Egzaminy do Technikum Budowlanego zdałem nie
jak zakładałem wcześniej w Białymstoku, ale w Łomży. Olecko od Łomży dzieli spora odległość. Jako młody chłopak nawet nie wiedziałem gdzie leży Łomża. Ja i koledzy z mojej
klasy byliśmy pierwszymi absolwentami „Budowlanki”.
2. Jak wspomina Pan lata spędzone w ,,Budowlance’’ – jakie wydarzenie
związane z nauką w naszej szkole w sposób szczególny utrwaliło się
w Pana pamięci?
W.S: Egzaminy wstępne nie odbywały się w ,,Budowlance’’ tylko w Szkole
,,Drzewnej’’. Przyjechałem z kolegami nie wiedząc, że można przenocować w bursie
szkolnej, nasza niewiedza, ale szczera chęć nauki w tej szkole spowodowała, że noc przed
egzaminami wstępnymi do „Budowlanki” spędziliśmy na dworcu autobusowym. Mimo
wszelkich trudności i niewygody nocnej zdałem do szkoły i zacząłem edukację w „Budowlance”. Lata nauki w szkole były dla mnie bardzo ważne ze względu na sport, który
intensywnie uprawiałem, moją dziedziną sportową była lekkoatletyka.
W tej szkole poznałem swoją przyszłą żonę.
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3. Które umiejętności wyniesione ze szkoły przydały się Panu w dalszej
edukacji i życiu?
W.S: Skończyłem Politechnikę Warszawską – Wydział Inżynierii Wojskowej.
Technikum Budowlane dało mi solidną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Nauczyło mnie
dyscypliny i radzenia sobie w życiu. Podczas nauki w szkole średniej zawarłem przyjaźnie, które trwają do dziś.
4. Jak potoczyły się Pana losy po ukończeniu naszej szkoły?
W.S: Po ukończeniu studiów ówczesny dyrektor szkoły Pan Zygmunt Dudziński
nakłaniał mnie do pracy w „Budowlanwwce’’, jako nauczyciel. Uczyłem tu przez 5 lat.
Następnie podjąłem pracę w Rejonowym Zakładzie Budownictwa Wiejskiego, jako zastępca dyrektora. Nadzorowałem budowę wielu budynków, między innymi Straży Pożarnej w Łomży na ulicy Sikorskiego. Od 1998 jestem dyrektorem Powiatowego Urzędu
Pracy w Kolnie. Nie straciłem jednak kontaktu z zawodem, od czasu do czasu prowadzę
nadzór budowlany nowo budujących się obiektów.
Wywiad przeprowadziła Edyta Rybicka - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym

Dokumenty z prywatnego archiwum p.Wacława Sójko
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Wywiad z Panią Marią Ogrodnik

wicedyrektorem i emerytowaną nauczycielką
języka rosyjskiego

1. Jak wspomina Pani lata spędzone w „ Budowlance” ?
M.O.: Bardzo mile wspominam lata spędzone w szkole przypadające na okres od
1981 do 1996 r., kiedy pracowałam jako nauczyciel języka rosyjskiego i wicedyrektor szkoły. Warunki pracy w początkowych latach były dość trudne. Wspominam małą salkę pod
schodami nazywaną przez wszystkich „Kabaretem”, w której czasami prowadziłam lekcje
języka rosyjskiego. Znajdowała się ona w budynku obecnego II Liceum Ogólnokształcącego na Placu Kościuszki w Łomży. Wszelkie trudności tamtych lat przyćmiewała cudowna,
rodzinna atmosfera panująca wśród nauczycieli i pracowników szkoły. Do dziś spotykam
się z wieloma koleżankami z czasów mojej pracy w szkole budowlanej. Wielu osób z tamtych lat, dyrektorów, nauczycieli już nie ma wśród nas, ale żywo pozostają w mojej pamięci.
Wspominam tych, których uczyłam oraz wychowywałam, moich uczniów i uczennice.
Wspominam lekcje wychowawcze, na których poruszaliśmy życiowe tematy. Wiele moich
uczennic, spotykając mnie jako absolwentki szkoły, wspominały wskazówki wychowawcze
i życiowe, jakie do nich kierowałam podczas lekcji wychowawczych. Takie spotkania to
miłe chwile w życiu każdego pedagoga.
2. Co z lat pracy w naszej szkole wspomina Pani ze szczególnym
sentymentem?
M.O.: To, co natychmiast nasuwa mi się na myśl to swojska i rodzinna atmosfera
panująca w szkole. Pamiętam świetnie przygotowane apele szkolne z okazji różnych uroczystości. Organizowały je nie tylko poszczególne klasy, ale również szkolne koła zainteresowań, których było wiele w naszej szkole. Każda z klas, chcąc zaistnieć na ogólnym forum,
przygotowywała wspaniałe wystąpienia na bardzo wysokim poziomie. Sama pamiętam,
jak przygotowywałam wiele apeli z młodzieżą. W jednym z nich uczestniczyli uczniowie
z koła języka rosyjskiego. Uczniowie prezentowali pieśni i tańce kultury rosyjskiej. Było to
ciekawe doświadczenie dla młodzieży i wielka satysfakcja dla mnie jako ich nauczyciela.
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3. Jak z biegiem lat zmienili się Pani uczniowie?
M.O.: O uczniach mogę śmiało powiedzieć, że była to młodzież grzeczna, spokojna i zdyscyplinowana. Były też pojedyncze „egzemplarze”, które trzeba było okiełznać.
Większości z moich uczniów zależało na zdobyciu wiedzy, co rzutowało na ich dalsze życie
i trafnie podjęte życiowe wybory. Pamiętam rywalizację dziewczyn o oceny, każda chciała
mieć je jak najlepsze. Były wśród nich osoby, które, ucząc się bardzo dobrze, spełniały się
zawodowo, ale wśród nich były również te, które niewłaściwie pokierowały swoim życiem,
jak to czasami bywa. Zauważyłam z biegiem czasu zmianę podejścia uczniów do obowiązków szkolnych i chęć łatwego zdobycia zawodu.
4. Jakie przesłanie/rady chciałaby Pani przekazać uczniom naszej szkoły?
M.O.: Chciałabym, aby uczniowie zdobywali jak najszerszy wachlarz wiedzy
i umiejętnie wykorzystywali ją w swym dalszym życiu.
Na koniec: Szkole pragnę życzyć dobrej kondycji na przyszłe 50 lat. A nauczycielom
i pracownikom dużo zdrowia i wytrwałości.
Wywiad przeprowadziła Katarzyna Talarek - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym
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Wywiad z Panią Danutą Kulaszewską
emerytowaną nauczycielką jezyka rosyjskiego

1. Jak wspomina Pani lata spędzone w „Budowlance”?
D.K.: Lata spędzone w „Budowlance” wspominam bardzo dobrze. Zawsze z radością chodziłam do pracy. Miałam szczęście do dobrych współpracowników i dyrekcji. Zawiązywały się przyjaźnie, które trwają do dzisiaj. Bardzo lubię odwiedzać szkołę
i interesuję się jej życiem.
2. Co z lat pracy w naszej szkole wspomina Pani ze szczególnym
sentymentem?
D.K. : Wspominam niektóre klasy, których byłam wychowawczynią oraz rodziców moich uczniów. Studniówki z dawnych lat niekiedy ożywają w mojej pamięci. Bardzo
sympatycznie wspominam wycieczki i imprezy okolicznościowe. W czasie jednej z lekcji
języka polskiego odbywała się klasówka na temat wiersza Słoty pt.: „O zachowaniu się
przy stole”. Jeden z moich uczniów nie wiedząc co pisać, stworzył wiersz, w którym usadził
wszystkich nauczycieli przy stole i nadał im godność. Ja byłam księżniczką moskiewską.
3. Jak z biegiem lat zmienili się Pani uczniowie?
D.K.: Zmieniał się świat i zmieniali się uczniowie, ale zawsze starałam się być
przyjazna dla młodzieży.
4. Jakie przesłanie/rady chciałaby Pani przekazać uczniom naszej szkoły?
D.K.: Warto zdobywać wiedzę i korzystać z doświadczenia i wiedzy nauczycieli.
Zachęcam wszystkich do czytania różnej literatury, nie tylko lektur szkolnych. Czytanie
bardzo wzbogaca i poszerza horyzonty.
Wywiad przeprowadziła Katarzyna Talarek - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym

60

Wywiad z Panem Bolesławem Grabowskim
emerytowanym nauczycielem języka polskiego

1. Jak wspomina Pan lata spędzone w „Budowlance”?
B.G.: Minęło już tyle lat, a wspomnienia są ulotne. Jednak każdy nauczyciel przywiązuje się do swego zawodu, uczniów i grona, z którym pracuje. Ja już wcześniej, przez
16 lat, pracowałem jako nauczyciel, między innymi w Technikum Weterynaryjnym, gdzie
profil kształcenia był zbliżony, z tą różnicą, że tam nie było klas zasadniczych. Lata spędzone w „Budowlance” to kolejny etap moich doświadczeń zawodowych i koleżeńskich, które
mile wspominam. No cóż: „Tych lat, cudownych lat, tych lat nie odda nikt...”
2. Co z lat pracy w naszej szkole wspomina Pan ze szczególnym sentymentem?
B.G.: Ze szczególnym sentymentem wspominam 5-letnią pracę wychowawcy i nauczyciela języka polskiego w klasie Technikum Odzieżowego. Kierunek ten powstał po raz
pierwszy w tej szkole. Do klasy pierwszej przyjęto 24 sympatyczne i zdolne dziewczęta, które
doprowadziłem do matury. Wiele z nich ukończyło potem studia wyższe, założyło rodziny
i przez dłuższy czas otrzymywałem od nich okazjonalne życzenia, nawet kiedy byłem poza
krajem. To miłe dla nauczyciela i podnosi jego poczucie wartości.
3. Jak z biegiem lat zmienili się Pana uczniowie?
B.G.: Czas robi swoje. Tylko z niektórymi z uczniów mam przypadkowy kontakt.
Z upływem lat stali się dojrzalsi, inaczej patrzą na swoje szkolne kombinacje czy też drobne
oszustwa. Nie da się bowiem porównać ucznia, który przychodzi do klasy pierwszej z tym,
który zdaje maturę i rozpoczyna dorosłe życie. Ten ostatni z przymrużeniem oka patrzy na
to, co robił czasem w szkole. Myślę jednak, że do końca pozostaje w naturze człowieka coś,
co każe mu iść na skróty i jak najlżejszą drogą. Moi uczniowie byli właśnie tacy, czyli po
prostu normalni, z tą małą uwagą, że ci słabsi chyba byli bardziej życzliwi.
4. Jakie przesłanie i rady chciałby Pan przekazać uczniom naszej szkoły?
B.G.: Uważam, że najlepszym przesłaniem jest korzystać z rad doświadczonych
nauczycieli, dobrze się uczyć i wybrać zawód, który się kocha, co wcale nie jest takie proste.
Problemem tego typu szkół nie jest bowiem wyłącznie poziom kształcenia, ale znacznie
gorsze są często zmieniające się dyrektywy ministerialno - rządowe i programy nauczania, z którymi muszą się męczyć nie tylko dyrektorzy placówek i nauczyciele, ale też sami
uczniowie.
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„Budowlanka” była zawsze szkołą zawodową, kształciła dobrych i potrzebnych specjalistów i nie można tego zmieniać co kilka lat. Jej uczniowie mają do dyspozycji dobrze
wyposażone warsztaty, profesjonalną kadrę, realne perspektywy pracy, więc powinni to
docenić i odpowiednio wykorzystać oraz starać się być jak najlepszymi w swoim fachu.
Tego oczywiście im życzę. Warto też być po prostu dobrym człowiekiem.
Wywiad przeprowadziła Katarzyna Talarek - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym

Wywiad z Panem Stefanem Kotowskim
emerytowanym nauczycielem fizyki

1. Jak wspomina Pan lata spędzone w” Budowlance”?
S.K.: Lata spędzone w „Budowlance”, jako nauczyciel fizyki, wspominam bardzo
pozytywnie. Pracowałem z najlepszym zgranym zespołem, z którym kiedykolwiek przyszło mi pracować. To były najlepsze lata mojej pracy.
2. Co z lat pracy w naszej szkole wspomina Pan ze szczególnym sentymentem?
S.K.: Ze szczególnym sentymentem wspominam turystykę, którą bardzo lubię do
tej pory. Wspólnie z kolegami i koleżankami ze szkoły organizowaliśmy dla młodzieży
wiele interesujących wyjazdów. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, odbyliśmy wiele wędrówek górskich, uczestniczyliśmy w rajdach pieszych, obozach, zawodach sportowych.
Każdego roku dla jednej z naszych klas był finansowany wyjazd za granicę np. do Czech.
Były one pełne niezapomnianych wrażeń. Wspominam z sentymentem moją pracownię
fizyki, którą mogłem się w pełni szczycić. Eksponaty i urządzenia eksperymentalne mogłyby być cenne dla wielu młodych ludzi - ich podobne wersje znajdują się w dzisiejszym
„Centrum Kopernika” w Warszawie.
3. Jak z biegiem lat zmienili się Pana uczniowie?
S.K.: Najlepiej uczniów można poznać po zakończeniu szkoły, do dziś z kilkoma
moimi wychowankami utrzymujemy bardzo dobry kontakt. A niektórych - z różnych
przyczyn nie ma już na naszym świecie…
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4. Jakie przesłanie/rady chciałby Pan przekazać uczniom naszej szkoły?
S.K.: Życzyłbym uczniom, aby atmosfera panująca w szkole była taka jak kiedyś
za moich lat: bardzo dobre relacje międzyludzkie zarówno pomiędzy uczniami jak i nauczycielami. Życzę dużo życzliwości, szacunku oraz uśmiechu, a jak najmniej egoizmu
wdzierającego się do naszego życia.
Wywiad przeprowadziła Katarzyna Talarek - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym

Wywiad z Panem Franciszkiem Rogowskim

emerytowanym nauczycielem przysposobienia obronnego

1. Jak wspomina Pan lata spędzone w ,,Budowlance’’ ?
F.R.: Połowę życia spędziłem w tej szkole. Pracowałem tu przez 33 lata, ucząc
przysposobienia obronnego. Żałuję, że tak szybko minął ten czas, ale trzeba zrobić miejsce
innym, młodym nauczycielom. Miniony czas wspominam mile.
2. Co z lat pracy w naszej szkole wspomina Pan ze szczególnym sentymentem ?
F.R: Ze szczególnym sentymentem wspominam obozy sportowe w Goniądzu.
W szkole była strzelnica. Ogromną popularnością cieszyły się prowadzone przeze mnie
zajęcia strzeleckie. Dużo radości przynosiły mi wycieczki krajoznawcze w towarzystwie
kolegów i koleżanek nauczycieli. Zwiedzaliśmy: Włochy, Francję, Szwecję, Danię, Ukrainę.
Tradycją szkoły jest coroczne organizowanie Wigilii, na którą zapraszani są obecni i byli
nauczyciele ,,Budowlanki’’.
3. Jak z biegiem lat zmienili się Pana uczniowie ?
F.R.: Uczniowie, których miałem przyjemność uczyć, byli ambitni. Czas pozalekcyjny chętnie spędzali na strzelnicy. Dzięki mnie wielu uczniów zdecydowało się na dalszą
naukę w szkołach oficerskich, wojskowych i policyjnych. Moi uczniowie są już dorośli.
Cieszą się dobrą opinią w społeczeństwie, sprawdzają się w swoich miejscach
pracy.

63

4. Jakie przesłanie/ wskazówki/ rady chciałby Pan przekazać dzisiejszym
uczniom naszej szkoły?
F.R.: Zachęcałbym wszystkich uczniów ,,Budowlanki’’ do uprawiania sportu, bo
to bardzo ważne dla rozwoju fizycznego i psychicznego. Młodzież w dzisiejszych czasach
niewiele czyta. Warto jednak sięgać po książki, ponieważ pozwalają żyć wielokrotnie, nie
tylko własnym życiem. Radzę również przykładać się do nauki, bo wiedza jest przydatna
nie tylko w szkole, lecz i w dorosłym życiu. Młodzi ludzie coraz częściej wyjeżdżają za
granicę. Trzeba obudzić w sobie ducha patriotyzmu i pracować dla dobra Polski. Mam
nadzieję, że młodzi Polacy pozostaną w ojczyźnie.
Wywiad przeprowadziła Edyta Rybicka - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym

Wywiad z absolwentem Panem Waldemarem
B. Cwaliną

nauczycielem przedmiotów zawodowych branży budowlanej

1. Jak wspomina Pan lata spędzone w „Budowlance” - co szczególnie utkwiło
Panu w pamięci?
W.B.C.: Lata spędzone w „Budowlance” wspominam z wielkim ciepłem. Szczególnie utkwiły mi w pamięci przyjaźnie i życzliwa atmosfera panująca w szkole. Wyrozumiali
i życzliwi nauczyciele zawsze wspierali swoich uczniów.
2. Które umiejętności wyniesione ze szkoły przydały się Panu w dalszej
edukacji i w życiu?
W.B.C.: Ukończyłem Technikum Budowlane, w którym nabyłem wiele umiejętności zawodowych. Wykorzystuję je w pracy zawodowej, pracując jako nauczyciel.
3. Czy dzisiejsza „Budowlanka” różni się bardzo od tej szkoły, jaką pamięta
Pan jako uczeń ?
W.B.C.: Czas mija nieubłaganie i wszystko ciągle się zmienia. Współczesna „Budowlanka” posiada różne nowoczesne pracownie i oferuje nowe atrakcyjne kierunki
kształcenia – zgodne z potrzebami rynku pracy. Jednak atmosfera panująca w szkole pozostaje ta sama.
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4. Obecnie jest Pan pracownikiem naszej szkoły. Jak wspomina Pan swoich
nauczycieli, za co cenił ich Pan najbardziej?
W.B.C.: Swoich nauczycieli wspominam z nutą sentymentu. Ceniłem ich za postawę, z której mogliśmy czerpać wzorce. Wpojone wartości zaowocowały w życiu dorosłym.
Wywiad przeprowadziła Kinga Grejman - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym

Wywiad z absolwentką Panią Dorotą Miarką

nauczycielką przedmiotów zawodowych branży żywieniowej

1. Jak wspomina Pani lata spędzone w „Budowlance”- co szczególnie utkwiło
Pani w pamięci ?
D.M.: Mam wiele pozytywnych wspomnień, które wiążą się z pobytem w murach tej szkoły. Z wielkim sentymentem wspominam pracę w Samorządzie Szkolnym,
w którym działałam przez cały okres mojej nauki. Organizowaliśmy rzeszę świetnych imprez i wydarzeń szkolnych. Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawowała wówczas
Pani Alicja Mierzejewska, obecnie Modzelewska, która wspierała nas w podejmowanych
działaniach. Wspólnie z ekipą Samorządu Szkolnego przy pomocy Kuratorium Oświaty
i Pana Dyrektora Ciborowskiego zorganizowaliśmy Sejm Dzieci i Młodzieży Województwa Łomżyńskiego. Byliśmy z tego bardzo dumni. Z sentymentem wspominam Panią Jolantę Chojnowską, która uczyła nas Technologii Gastronomicznej. Uczyliśmy się pilnie
zawodu i wykorzystywaliśmy umiejętności zdobyte na lekcjach podczas wielu uroczystości w szkole i poza nią. Był to czas, gdy z dumą mogłam pochwalić się w gronie rodziny
i znajomych nowymi umiejętnościami sztuki kulinarnej, umiejętnością dekoracji potraw
i stołów. Ciepło wspominam niezapomnianego Pana Roberta Cichowicza. Mimo iż nie
uczył mnie matematyki, to zorganizował zespół, w którym śpiewaliśmy piosenki Starego
Dobrego Małżeństwa. Dzięki atmosferze panującej w szkole i ludziom, którzy ją tworzyli,
mieliśmy możliwość realizacji własnych pasji i marzeń. Czuliśmy, że robimy coś fajnego,
ważnego i w tym duchu wzrastały nasze postawy społeczne.
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2. Które umiejętności wyniesione ze szkoły przydały się Pani
w dalszej edukacji i w życiu?
D.M.: Po ukończeniu szkoły średniej dostałam się na studia dzienne na UWM
w Olsztynie, gdzie kontynuowałam naukę na kierunku technologia żywności. Dzięki wiedzy, jaką nabyłam w szkole średniej, zostałam zwolniona z większości egzaminów technologicznych. Sprawiło mi to dużą satysfakcję i wzmocniło poczucie własnej wartości.
W życiu codziennym sztuka kulinarna jest mi dobrze znana, co cieszy podniebienia moich
bliskich i przyjaciół. Ponadto uważam, że podczas nauki w szkole średniej wyćwiczyłam
umiejętności organizatorskie i społeczne, które są bardzo ważne w codziennym życiu.
3. Czy dzisiejsza „Budowlanka” różni się bardzo od tej szkoły, jaką
pamięta Pani jako uczennica?
D.M.: Wielkim plusem dla uczniów jest wybudowana sala gimnastyczna, której
nie było w czasie mojej nauki. Nie mieliśmy zajęć z informatyki, o komputerach wiedzieliśmy tylko, że istnieją. Obecnie, dzięki wspaniale wyposażonym pracowniom komputerowym i pracowni językowej ze stanowiskami multimedialnymi, uczniowie mają duże
możliwości edukacyjne.
4. Obecnie jest Pani pracownikiem naszej szkoły. Jak wspomina Pani
swoich nauczycieli, za co ceniła ich Pani najbardziej?
D.M.: Moich nauczycieli wspominam z wielkim sentymentem. Wielu odeszło już
na emeryturę, a z częścią z nich mam przyjemność pracować. Teraz są już moimi kolegami
i koleżankami z pracy. Jest to bardzo miłe doświadczenie. Cenię ich za to, że oprócz prawdziwej i rzetelnej nauki, stworzyli nam atmosferę i warunki do realizacji własnych pomysłów, nowych przedsięwzięć, ucząc nas tym samym twórczego i samodzielnego myślenia.
Wywiad przeprowadziła Kinga Grejman - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym
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Wywiad z absolwentem
Panem Wojciechem Niecieckim

nauczycielem przedmiotów zawodowych branży budowlanej

1. Jak wspomina Pan lata spędzone w „Budowlance” - co szczególnie utkwiło
Panu w pamięci?
W.N.: Z lat szkolnych nasuwa mi się wspomnienie majowe. W drugiej klasie Technikum Budowlanego postanowiłem nie uczestniczyć w pochodzie pierwszomajowym.
Wolne dni majowe spowodowały, że musiałem nadrobić je z nawiązką w czasie wakacyjnym. „Ochoczo” zgłosiłem się na „OHP budowlany”. Wspólnie z innymi „ochotnikami”
przez dwa tygodnie murowaliśmy ściany w blokach mieszkalnych. Z perspektywy lat zdarzenie to wspominam z uśmiechem i nasuwa mi się jeden wniosek: lepiej opanowałem
umiejętność murarskie.
2. Które umiejętności wyniesione ze szkoły przydały się Panu w dalszej
edukacji i w życiu?
W.N.: W szkole dobrze nauczyłem się fachu budowlanego. Podczas nauki wymagano od nas dokładności przy sporządzaniu i odczycie dokumentacji budowlanej oraz precyzji podczas zajęć praktycznych. Umiejętności nabyte podczas lat szkolnych w „Budowlance” bardzo mi się przydały i doceniłem je w dalszym życiu prywatnym i zawodowym.
Po skończonej nauce szkolnej nabierałem doświadczenia zawodowego w branży budowlanej. Jako „budowlaniec – złota rączka” wyremontowałem wiele domów i budynków, sam
zbudowałem własny dom. Po upływie kilku lat ukończyłem studia o kierunku budowlanym. Obecnie pracuję w mojej rodzimej szkole jako nauczyciel przedmiotów zawodowych
branży budowlanej, z czego jestem bardzo dumny.
3. Czy dzisiejsza „Budowlanka” różni się bardzo od tej szkoły, jaką pamięta
Pan jako uczeń?
W.N.: Obecne czasy różnią się znacznie od minionych lat szkolnych. Dzisiejsza
szkoła posiada klasy lepiej wyposażone w sprzęt techniczny. Uczniowie mają dostęp do
szkoleń i pokazów branżowych. W pracowniach zawodowych ćwiczymy na najnowszych
materiałach dostępnych w kraju.
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4. Obecnie jest Pan pracownikiem naszej szkoły. Jak wspomina Pan swoich
nauczycieli, za co cenił ich Pan najbardziej ?
W.N.: Wszystkich nauczycieli wspominam bardzo miło. Szczególnie cenię wiedzę,
którą zdobyłem na lekcjach technologii budowlanej z Panią Profesor Krystyną Łempicką.
Cenię Ją za wiedzę i umiejętność przekazywania nauczanych wiadomości.
Wywiad przeprowadziła Kinga Grejman - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym

Wywiad z absolwentem Panem Robertem Ploną
starszym konserwatorem

1. Jak wspomina Pan lata spędzone w „Budowlance” - co szczególnie utkwiło
Panu w pamięci ?
R.P.: Czas lat szkolnych spędzonych w „Budowlance” to najlepszy okres mojego
życia. Zawarłem w tym czasie liczne przyjaźnie i znajomości, które trwają do dziś. Ten
okres to intensywna nauka i jednocześnie zabawa, od której nikt nie stronił. Moja nauka
w „Budowlance” przypadła na okres zmian ustrojowych w kraju, więc działo się w tym
czasie naprawdę dużo.
2. Które umiejętności wyniesione ze szkoły przydały się Panu w dalszej
edukacji i w życiu ?
R.P.: Nigdy nie pracowałem w wyuczonym zawodzie. Wiedza zdobyta w tej szkole
przydała mi się podczas dalszej edukacji realizowanej na studiach.
3. Czy dzisiejsza „Budowlanka” różni się bardzo od tej szkoły, jaką pamięta
Pan jako uczeń ?
R.P.: Sam budynek nie uległ większym zmianom. Za moich czasów funkcję sali
gimnastycznej pełniła dzisiejsza aula szkolna. Jedynym językiem obcym nauczanym
w szkole był wówczas język rosyjski. Komputery, tak powszechne w dzisiejszych czasach,
były dla nas w sferze marzeń.
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4. Obecnie jest Pan pracownikiem naszej szkoły. Jak wspomina Pan swoich
nauczycieli, za co cenił ich Pan najbardziej ?
R.P.: Z największym sentymentem wspominam dwie nauczycielki. Wychowawczynię Panią Danutę Kulaszewską, która czasami bywała nazbyt opiekuńcza, ale dbała
o nas jak matka i Panią Alicję Kosakowską nauczycielkę języka polskiego. Wymagała od
nas bardzo dużo, więcej niż inni nauczyciele. Nieustannie wmawiała nam, że wierzy w nasze możliwości.

Wywiad z absolwentem Panem Mariuszem Tarka
nauczycielem przedmiotów zawodowych branży budowlanej

1. Jak wspomina Pan lata spędzone w „Budowlance” - co szczególnie utkwiło
Panu w pamięci ?
M.T.: Moje wspomnienia z pięciu lat nauki w Technikum można byłoby opisać
w pamiętniku, ponieważ mieliśmy bardzo fajną, zgraną klasę. Przez te lata nauki prowadziła nas wychowawczyni Pani Lewańczuk. Wspominam ciekawe, coroczne wycieczki
organizowane przez Panią Lewańczuk, Nasze wspólne wyjazdy klasowe na biwaki – to był
piękny czas.
2. Które umiejętności wyniesione ze szkoły przydały się Panu w dalszej
edukacji i w życiu ?
M.T.: Umiejętności, jakie zdobyłem podczas nauki w Technikum, pozwoliły mi
na rozwój osobowy podczas studiów. Wiedzę zdobytą w szkole wykorzystałem w 100% na
studiach. Kiedy moi koledzy i koleżanki dopiero uczyli się konstrukcji budowlanych czy
innych przedmiotów, ja tę wiedzę już posiadałem. Dlatego było mi łatwiej. Na pewno ważny był też rozwój osobowy z umiejętnością organizowania pracy, co w latach studiów dało
mi pozycję starosty roku, jak również umożliwiło zasiadanie w Radzie Wydziału UWM
w Olsztynie.
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3. Czy dzisiejsza „Budowlanka” różni się bardzo od tej szkoły, jaką pamięta
Pan jako uczeń ?
M.T.: Myślę, że tak, ponieważ kilkanaście lat temu my, uczniowie byliśmy inni.
Mieliśmy szacunek do Naszych nauczycieli, docenialiśmy ich wysiłek wkładany w nauczanie. Dziś uczniowie żyją w „czasach nowoczesnych”, mają wyposażone pracownie, uczestniczą w pokazach, szkoleniach, mają praktyki zagraniczne. To jest duży krok w przyszłość.
4. Obecnie jest Pan pracownikiem naszej szkoły. Jak wspomina Pan swoich
nauczycieli, za co cenił ich Pan najbardziej?
M.T.: Wszystkich moich nauczycieli wspominam bardzo mile, ponieważ byli i są
to ludzie z uśmiechem na twarzy, ale zarazem wymagający. Wymagania, jakie mi wtedy
stawiali, dały mi szansę na własny rozwój. Dziś mogę im tylko za to podziękować. Wiedza
była przekazywana w sposób miły i przyjemny, dlatego to samo wprowadzam w swojej
pracy jako nauczyciel.
Wywiad przeprowadziła Kinga Grejman - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym

Wywiad z absolwentką Panią Iwoną Wilk
główną księgową

1. Jak wspomina Pani lata spędzone w „Budowlance” – co szczególnie utkwiło
Pani w pamięci?
I.W.: Wspomnienia z lat szkolnych są miłe, ponieważ kojarzą się z młodością
i dorastaniem. Byłam uczennicą Technikum Odzieżowego, które mieściło się
w „Budowlance”. W momencie rozpoczynania nauki był to nowy kierunek i pierwszy rok
istnienia technikum o takim profilu w Łomży. Przekraczając po raz pierwszy jej próg, czułam swego rodzaju niepewność i zagubienie. Odczucia te szybko minęły, gdyż szkoła i jej
środowisko zaoferowały mi nowe przyjaźnie. Szczególnie w pamięci utkwiły mi pokazy
mody, które organizowaliśmy z nauczycielami przedmiotów zawodowych.
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2. Które umiejętności wyniesione ze szkoły przydały się Pani w dalszej edukacji
i w życiu?
I.W.: Cztery lata spędzone w „Budowlance” bezpośrednio wpłynęły na moje dorosłe życie. Uczęszczając do szkoły, nie miałam jeszcze określonego celu w życiu i zupełnie
nie miałam pojęcia, co będę dalej robić. Jednak już jako uczennica byłam skarbnikiem klasowym, więc już wówczas nabrałam doświadczenia w zarządzaniu finansami . Umiejętności zdobyte jako technik odzieżowy pozwalają mi obecnie na to, by w wolnych chwilach
projektować i szyć odzież na własne potrzeby.
3. Czy dzisiejsza „Budowlanka” różni się bardzo od tej szkoły, jaką pamięta
Pani jako uczennica?
I.W.: „Budowlanka” przez 20 lat przeszła olbrzymią metamorfozę. Obecnie jest
hala sportowa, budynki zostały zmodernizowane. Realizowane są również projekty unijne,
co pozwala uczniom na zwiedzanie świata i pogłębianie wiedzy o europejskim doświadczeniu w zawodzie. Szkoła dostosowuje swoją ofertę do potrzeb rynku pracy, zmieniając
profile nauczania, co czyni ją bardziej atrakcyjną dla młodzieży.
4. Obecnie jest Pani pracownikiem naszej szkoły. Jak wspomina Pani swoich
nauczycieli, za co ceniła ich Pani najbardziej?
I.W.: Codziennie przychodzę do „mojej” szkoły i z uśmiechem wspominam czasy
nauki. Miło jest spotkać nauczycieli, którzy uczyli mnie 20 lat temu. Do nauczycieli czuję
szacunek i wdzięczność za to, że nauczyli mnie myśleć, patrzeć na świat z ciekawością,
szanować cudzą pracę i nie zadowalać się przeciętnością. Miałam wspaniałych wychowawców i pedagogów. Szczególnie w pamięci utkwił mi nauczyciel matematyki, który wówczas
był bardzo młodym nauczycielem i z trudem przychodziło mu opanowanie dwudziestu
kilku niesfornych uczennic. Zasługuje na podziękowanie z mojej strony, za sposób prowadzenia zajęć i przekazywania wiadomości. Zaszczepił we mnie zamiłowanie do cyferek
. W Technikum dostałam solidne podstawy matematyczne, które pozwalają mi obecnie
wykonywać mój zawód.
Wywiad przeprowadziła Kinga Grejman - uczennica klasy 3 LO o profilu psychopedagogicznym
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Kalendarium Wydarzeń
czyli rok z życia szkoły

WRZESIEŃ

- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
- Zajęcia integracyjne – biwaki, wyjazdy edukacyjne
- Rocznica Powstania Państwa Podziemnego

PAŹDZIERNIK

- Ślubowanie pierwszoklasistów
- Otrzęsiny
- Dzień Edukacji Narodowej

LISTOPAD

- Narodowe Święto Niepodległości

GRUDZIEŃ

- Mikołajki
- Bożonarodzeniowy Dar Serca
- Świąteczne Jasełka
- Festiwal Stołów Bożonarodzeniowych
- Zajęcia otwarte dla przedszkolaków - pieczenie świątecznych pierniczków

STYCZEŃ

- Studniówka

LUTY

- Tłusty czwartek – pieczenie pączków
- Walentynki
- Szkolny konkurs poprawnej polszczyzny

MARZEC

- Dzień otwarty „ Spotkania Edukacyjne - budownictwo, hotelarstwo,
gastronomia”
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Szkolny Dzień Talentów
- Konkurs „ Maria Skłodowska – Curie – naszym patronem”
- Konkurs „Muruj z PREFBETEM”
Nowoczesne technologie w budownictwie
spotkania z przedstawicielami firm
Warsztaty gastronomiczne z mistrzem sztuki kulinarnej
Edukacja policyjna w praktyce – spotkania z przedstawicielami policji

KWIECIEŃ

- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
- Uroczyste pożegnanie maturzystów

MAJ

- Rocznica Konstytucji 3- maja

CZERWIEC

- Uroczyste zakończenie roku szkolnego
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WRZESIEŃ: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
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WRZESIEŃ: Zajęcia integracyjne – biwaki, wyjazdy edukacyjne

75

WRZESIEŃ: Rocznica powstania Państwa Podziemnego

Wykład dr hab. Krzysztofa Sychowicza

Żywa lekcja historii czyli wspomnienia
Pana Bronisława Karwowskiego ps. Grom
byłego żołnierza wojskowych struktur podziemia

Organizatorzy uroczystości i goście

76

PAŹDZIERNIK: Ślubowanie pierwszoklasistów

77

PAŹDZIERNIK: Otrzęsiny
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PAŹDZIERNIK: Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia w imieniu rodziców składa przewodnicząca
Rady Rodziców p. Agnieszka Kozioł
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LISTOPAD: Narodowe Święto Niepodległości

80

GRUDZIEŃ: Mikołajki

81

GRUDZIEŃ: Bożonarodzeniowy Dar Serca

82

GRUDZIEŃ: Festiwal Stołów Bożonarodzeniowych

83

GRUDZIEŃ: Świąteczne Jasełka

84

GRUDZIEŃ: Zajęcia otwarte dla przedszkolaków
-pieczenie świątecznych pierniczków-
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STYCZEŃ: Studniówka

86

LUTY: Tłusty czwartek – pieczenie pączków

87

LUTY: Walentynki

88

LUTY: Szkolny konkurs poprawnej polszczyzny

89

MARZEC: Dzień otwarty „Spotkania Edukacyjne
budownictwo / hotelarstwo / gastronomia”
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91

92

MARZEC: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
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MARZEC: Szkolny Dzień Talentów
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95

MARZEC: Szkolny Dzień Talentów
Konkurs „ Maria Skłodowska – Curie – naszym patronem”
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97

98

MARZEC: Szkolny Dzień Talentów
Konkurs „Muruj z PREFBETEM”

Test wiedzy

Pokaz umiejętności praktycznych

Nagrody wręcza Pan Michał Szczepankowski
Dyrektor Handlowy Firmy „PREFBET”

99

MARZEC: Nowoczesne technologie w budownictwie
- spotkania z przedstawicielami firm branży budowlanej

100

MARZEC: Warsztaty gastronomiczne

- spotkanie z mistrzem sztuki kulinarnej Marcinem Budynkiem

101

MARZEC: Edukacja policyjna w praktyce

- spotkanie z przedstawicielemi Komendy Miejskiej Policji w Łomży
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KWIECIEŃ: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Wystąpienie wiceprezydenta Miasta Łomża
pani Agnieszki Muzyk

103

KWIECIEŃ: Pożegnanie maturzystów - wręczenie świadectw
ukończenia szkoły uczniom i podziękowań rodzicom

104

105

MAJ: Rocznica Konstytucji 3- maja – uroczysta akademia

106

CZERWIEC: Uroczyste zakończenie roku szkolnego
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7

Aktualna oferta kształcenia

W skład Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących Nr 4 wchodzą:
- IV Liceum Ogólnokształcące
- Technikum Nr 4
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4
Zespół kierowniczy:

mgr Artur Ciborowski
dyrektor

mgr inż. Wojciech
Dardziński
wicedyrektor
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mgr Grażyna Sobiepan
wicedyrektor

mgr Kazimierz Duda
kierownik szkolenia
praktycznego

Rada Pedagogiczna:
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Pracownicy administracji :
Wilk Iwona - - główna księgowa
Sobczak Hanna - kierownik gospodarczy
Modzelewska Krystyna Helena - sekretarz
Rogalska Halina - specjalista d/ s księgowości
Chojnowska Agnieszka - starszy specjalista
Zyskowski Sławomir - starszy specjalista BHP
Pracownicy obsługi :
Baranowska Marzena
Duda Marlena
Gierwat Danuta
Karwowska Jolanta
Plona Robert
Plona Zdzisława
Podgórecka Hanna
Pupek Elżbieta
Sulewska Jolanta
Zawadzka Agata
Zalewski Grzegorz
Rada Rodziców :
Przewodnicząca - Aneta Krajewska
Sekretarz - Sabina Wieczorek
Skarbnik - Agata Rakowska
W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie mają do wyboru klasy
- o profilu służba w policji lub psychopedagogika.
Uczniowie wybierający klasę o profilu policyjnym:
- mają możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach na strzelnicy, zajęciach
terenowych, takich jak: obserwacja pracy policji, udział w patrolach oraz
wyciecz kach programowych do szkół policyjnych
- przygotowują się do podjęcia pracy w służbach mundurowych.
Uczniowie wybierający klasę o profilu psychopedagogicznym:
- nabywają wiedzę ogólną dotyczącą rozwoju człowieka
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- uczestniczą w warsztatach i lekcjach otwartych w placówkach edukacyjnych i
opiekuńczo-wychowawczych
- zdobywają umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga , psychologa
i pracownika socjalnego
W Technikum uczniowie kształcą się w następujących zawodach:
- Technik hotelarstwa
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik budownictwa
Wybierając naukę w zawodzie technik hotelarstwa uczeń zdobywa umiejętności w zakresie organizacji pracy w zakładzie hotelarskim, usług gastronomicznych oraz obsługi konsumenta, a także uczy się jak organizować i obsługiwać imprezy turystyczno-rekreacyjne,
kongresy, targi, itp.
Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk w renomowanych hotelach oraz uczestniczyć
w warsztatach barmańskich, kelnerskich, turystycznych oraz w warsztatach wizażu.
Wybierając naukę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, uczniowie uczą
się, jak organizować i nadzorować pracę podległego personelu w zakresie obsługi maszyn
i urządzeń gastronomicznych. Zdobywają umiejętności obsługiwania konsumentów i organizowania pracy w zakładach żywienia zbiorowego takich jak restauracje, stołówki, bary,
a także wiedzę z zakresu technologii produkcji żywności. Uczniowie biorą udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez znane firmy produkujące artykuły żywnościowe
a także mają możliwość doskonalenia swych umiejętności pod okiem najlepszych kucharzy.
Wybierając kształcenie w zawodzie technik budownictwa uczniowie zdobywają wykształcenie z zakresu prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami przy wznoszeniu budowli oraz prowadzenia nadzoru budowlanego. Nasi uczniowie biorą udział w wykładach i prezentacjach przygotowywanych przez
renomowane firmy budowlane oraz w wycieczkach programowych do zakładów związanych z branżą budowlaną.
W Zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie kształcą się w następujących zawodach:
- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- Murarz - tynkarz
- Kucharz
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje wszystkie prace
związane z wykańczaniem budynków o różnym ich przeznaczeniu. Różnorodność robót,
które ma do wykonania wynika ze stosowanych materiałów, narzędzi oraz technologii ich
wykonania. Stosowane materiały wymagają od niego szerokiej wiedzy o ich właściwościach i zastosowaniu.
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Murarz - tynkarz zajmuje się wznoszeniem różnorodnych ścian z różnych materiałów
budowlanych (cegła, pustaki, bloczki) oraz wykonywaniem stropów. Wykonuje również
tynki tradycyjne, docieplenia budynków a na nich nowoczesne tynki cienkowarstwowe.
Na budowie przypisane mu są roboty pokrewne (zbrojarskie, ciesielskie, montaż rusztowań) jako pomocnicze.
Kucharz sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Planuje
i organizuje pracę w kuchni.
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Innowacyjne metody pracy
dydaktyczno-wychowawczej

I. Wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt komputerowy

Rok
2005

Tytuł projektu
„Zainwestuj w swoją przyszłość”

Nazwa
programu

Autorzy i realizatorzy
Kazimierz Duda
Aneta Bagińska
Maria Gawryś
Jolanta Chojnowska
we współpracy z nauczycielami
Zespołu

PROGRAM
PHARE 2002 SSG
– Promocja
zatrudnienia i
Rozwój zasobów
Ludzkich,
Województwo
Podlaskie

II. Doskonalenie metod pracy dydaktyczno- wychowawczej
Rok

Tytuł projektu

Autorzy i realizatorzy

2013 - „Zmodernizowane
Miasto Łomża i Łomżyńskie
Centrum
Rozwoju Edukacji
2015 doskonalenie nauczycieli
szansą na lepszą jakość
edukacji w powiecie m. Uczestnicy ZST i O nr 4:
Łomża”
Dyrektor szkoły, nauczyciele
przedmiotów ogólnokształcących i
zawodowych branży budowlanej,
hotelarskiej , gastronomicznej oraz
biblioteki szkolnej

Nazwa programu
POKL Priorytet III.
Wysoka jakość systemu
oświaty. Działanie
3.5.Kompleksowe
wspomaganie rozwoju
szkół .Projekt
współfinansowany przez
Unię Europejską z
funduszy EFS
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Nazwa programu

POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z funduszy EFS

Autorzy projektu

Grażyna Sobiepan – kierownik projektu
Agnieszka Chojnowska – asystent, koordynator projektu
Halina Rogalska - księgowość projektu

Rok
2009
-2010

Tytuł projektu
„Równy start –
równe szanse ”

Formy zajęć
Wychowawcze soboty
edukacyjne

Realizatorzy
Grażyna Sobiepan we
współpracy z psychologiem
i doradcą zawodowym

Anna Krzewska
Dydaktyczne soboty edukacyjne Maria Gawryś
Agnieszka Janczewska
Wycieczki programowe

Zajęcia praktyczne
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Justyna Dziekońska
Agnieszka Gierwatowska
Kazimierz Duda
Waldemar B. Cwalina
Wojciech Nieciecki
Hanna Bukowska
Katarzyna Więsak
Edyta Trzaska
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Rok

Tytuł projektu

Autorzy i realizatorzy

Nazwa programu

2010

Szkolenie sportowe w zapasach i
koszykówce

Edward Kalski

Kultura Fizyczna i Sport

20112013

Promocja zdrowego stylu życia –
zajęcia sportowe dla młodzieży w
czasie wolnym

we współpracy z
nauczycielami Zespołu

Łomżyński Program
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Patologii Społecznej;
Ochrona zdrowia

20112013
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„Od kadeta do juniora”
– program szkolenia dziewcząt i
chłopców w zapasach ; udział w
ogólnopolskim współzawodnictwie
sportowym

Kultura Fizyczna i Sport

Nazwa programu

Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej

Koordynatorzy projektów

Bogusława Romanowska
Elżbieta Wiśniewska
Waldemar Cwalina
we współpracy z nauczycielami Zespołu

Rok

Tytuł projektu

2011
-2012

„Strzelectwo
sportowe w walce
z uzależnieniem
i agresją”

Formy zajęć
Warsztaty profilaktycznowychowawcze
Warsztaty strzelectwa
sportowego

Realizatorzy
Bogusława Romanowska
we współpracy z
psychologiem i
instruktorami strzelectwa
sportowego

Warsztaty pierwszej pomocy
przedmedycznej

Rok

Tytuł projektu

2012 -2013

„Strzelectwo
sportowe alternatywą
dobrego wyboru „

Formy zajęć
Warsztaty
profilaktycznowychowawcze
Warsztaty strzelectwa
sportowego
Warsztaty z
terenoznawstwa

Realizatorzy
Bogusława Romanowska
we współpracy z
psychologiem i
instruktorami strzelectwa
sportowego
Marzena Piekarska
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Rok

Tytuł projektu

2013

„Strzelectwo sportowe
alternatywną formą
rozrywki i aktywności
fizycznej”

Formy zajęć
Warsztaty profilaktycznowychowawcze
Warsztaty strzelectwa
sportowego
Wycieczka - poznawanie
dziedzictwa kulturowego
„Kraków Zakopane
Wieliczka”
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Realizatorzy
Bogusława Romanowska
we współpracy z
psychologiem i
instruktorami strzelectwa
sportowego
Bogusława Romanowska
Elżbieta Wiśniewska
Waldemar Cwalina

Rok

Tytuł projektu

2014

„Dbając o zdrowie aktywnie spędzam czas”

Formy zajęć
Warsztaty profilaktycznowychowawcze
Warsztaty strzelectwa
sportowego
Warsztaty kulinarne
Wycieczka - poznawanie
dziedzictwa kulturowego
Wycieczka - poznawanie
dziedzictwa kulturowego
„ Targi Turystyczne w
Berlinie”

Realizatorzy
Bogusława Romanowska
we współpracy z
psychologiem i
instruktorami strzelectwa
sportowego
Katarzyna Więsak
Bogusława Romanowska
Jolanta Chojnowska
Elżbieta Wiśniewska
Bogusława Romanowska
Elżbieta Wiśniewska
Katarzyna Więsak
Waldemar Cwalina
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Rok

Tytuł projektu

2015 „Sztuka
dobrego
wyboru”

Formy zajęć
Warsztaty profilaktycznowychowawcze
Warsztaty strzelectwa sportowego
Warsztaty branżowe: hotelarstwo i
gastronomia
Wycieczka turystycznokrajoznawcza; poznawanie
dziedzictwa kulturowego „Szkoła
na morzu”
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Realizatorzy
Bogusława Romanowska we
współpracy z psychologiem i
instruktorami strzelectwa
sportowego
Bogusława Romanowska
Edyta Trzaska
Katarzyna Więsak
Bogusława Romanowska
Elżbieta Wiśniewska
Katarzyna Więsak
Hanna Bukowska
Leszek Młynarski
Magdalena Kuczewska
Wojciech Nieciecki

Nazwa programu

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem bezpieczniej”

Agnieszka Gierwatowska , Maria Gawryś
Autorzy projektu

Agnieszka Chojnowska – asystent projektu
Halina Rogalska - księgowość projektu

Rok

Tytuł projektu

2013

„Żyj
bezpiecznie, ucz
się bezpiecznie”

Formy zajęć
Wyjazdowe warsztaty mediacji
rówieśniczych „ Klasowy mediator”
Warsztaty profilaktyczne –
„Uczniowska grupa ds.
bezpieczeństwa”
Wycieczka programowa „Cienka
granica” do aresztu śledczego w
Hajnówce

Realizatorzy
Alicja Modzelewska
Anna Krzewska
we współpracy z
psychologami – trenerami
mediacji
Krzysztof Kempa

Warsztaty profilaktyczne –
„Dziękuję , nie piję”

Krzysztof Kempa
Alicja Modzelewska
Grażyna Sobiepan
Jolanta Grabowska
Agnieszka Gierwatowska we
współpracy z psychologiem

Kurs pierwszej pomocy
przedmedycznej

Bogusława Romanowska

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Grażyna Sobiepan
Agnieszka Gierwatowska
Krzysztof Kempa
Bogusława Romanowska
Jolanta Grabowska
Waldemar B. Cwalina
Warsztaty dla rodziców „Kocham Agnieszka Gierwatowska we
i wymagam”
współpracy z psychologiem
Szkolenie dla nauczycieli
„Procedury postępowania w
sytuacjach zagrożenia
Krzysztof Kempa
bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży”
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Rok

Tytuł projektu

2011

Projekt edukacyjno –
wychowawczy
międzynarodowy
„Polska i Grecja w Unii
Europejskiej – wspólna
tradycja i przyszłość”
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Koordynator , uczestnicy
Elżbieta Wiśniewska
Uczennice :
Jurczak Mariola kl.1aH,
Krzynowek Kamila,
Sztachańska Katarzyna,
Orzoł Katarzyna-kl.2ap

Nazwa programu
Program turystyczno edukacyjny „POLSKIE
DZIEDZICTWO NARODOWE
W UNII EUROPEJSKIEJ”
Europejskiego Centrum
Młodzieży i Rozwoju
Demokracji Lokalnej w
Warszawie

Nazwa programu

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Otwartość na różnorodnośćszkolenie nauczycielek i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania
dyskryminacji i edukacji wielokulturowej” Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Łomży

Koordynatorzy

Elżbieta Wiśniewska , Wiesław Czupryński

Rok

Tytuł projektu

Formy zajęć

2011 „Wielokulturowość Zajęcia edukacyjne
Podlasia -wybrane „Kuchnia regionalna Podlasia”
Zajęcia edukacyjne
smaki i atrakcje”
„Wielokulturowe Podlasie
-mniejszości i atrakcje
turystyczne”

Realizatorzy
Ewa Bogulas
Hanna Bukowska
Wiesław Czupryński

Wyjazd edukacyjny : Tykocin –
Supraśl- Kruszyniany

Elżbieta Wiśniewska
Wiesław Czupryński
Beata Kamińska –Szmitko

„Dzień Wielokulturowości
Podlasia” - podsumowanie i
prezentacja projektu

Elżbieta Wiśniewska
Wiesław Czupryński
Ewa Bogulas
Hanna Bukowska
Beata Bednarczyk
Kamil Galanek
Waldemar Cwalina.
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Rok

Tytuł projektu

2012 Projekt edukacyjnowychowawczy
„Katyń w 72 rocznicę
Zbrodni”

124

Koordynator , uczestnicy
Elżbieta Wiśniewska
Uczniowie :
Anna Maria Mertens - kl.3TŻ,
Justyna Karwowska,
Piotr Figiel kl.2pp

Organizator
Oddziałowe Biuro
Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci
Narodowej
w Białymstoku

Rok

Tytuł projektu

Koordynator , uczestnicy

2013

Międzynarodowy
projekt „Poznając
przeszłość kształtujemy
przyszłość.
Brandenburskopodlaskie Miejsca
Pamięci w dialogu
polsko-niemieckim.”

Organizator

Elżbieta Wiśniewska
Uczennice :
kl.1ap- Klaudia Brzuzy, Patrycja
Dąbrowska, Ewa Grabowska, Martyna
Piaskowska, Aleksandra Żukowiec
kl.2ap- Ewa Mieczkowska, Emilia
Rogowska
kl.2Ah- Justyna Ciołkowska , Paulina
Rainko

Projekt dofinansowany
przez Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży

Nazwa programu

Zajęcia realizowane w ramach Programu Profilaktyki Stowarzyszenia
Pomocy Rodzinom „Nadzieja” oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Łomży adresowane do młodzieży jako przyszłych
kierowców

Koordynatorzy

Grażyna Sobiepan , Jolanta Grabowska

Rok

Tytuł projektu

2013 „Wyobraźnia
liczona w
promilach ”

Formy zajęć

Realizatorzy

Warsztaty – negatywny wpływ
środków psychoaktywnych na
użytkowników ruchu drogowego;
zasady postępowania podczas
zdarzeń drogowych.

Grażyna Sobiepan we
współpracy z komisarzem
Wydziału Ruchu
Drogowego KMP w Łomży

Warsztaty pierwszej pomocy
przedmedycznej; trening
reanimacji z użyciem fantomu.

Jolanta Grabowska we
współpracy z ratownikiem
medycznym Grupy
Ratowniczej

125

Nazwa programu

Koordynatorzy

„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz
mobilność kadry kształcenia zawodowego"
na zasadach programu Erasmus+ sektor: Kształcenie i szkolenia
zawodowe (akcja 1).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z funduszy EFS
Kazimierz Duda, Bogusława Romanowska, Elżbieta Wiśniewska
Waldemar Cwalina we współpracy z nauczycielami Zespołu

Rok

Tytuł projektu

20152016

Europejskie
doświadczenie staż zawodowy
uczniów ZST i O
Nr 4 w Łomży
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Formy zajęć

Realizatorzy

Zajęcia przygotowujące uczniów do wyjazdu na praktykę w
Portugalii
Warsztaty - kultura, tradycje i
zwyczaje oraz problemy
współczesnego społeczeństwa
Portugalii .
Warsztaty - aktywne metody i
narzędzia poszukiwania pracy na
rynku lokalnym, krajowym i
europejskim; wymagania rynku
pracy w Polsce i w Europie.
Warsztaty - trening asertywności i
umiejętności interpersonalnych;
tolerancja wobec odmiennych kultur
i religii ; procedury bezpieczeństwa
podczas podróży; zasady BHP
podczas stażu.

Kamil Galanek

Jolanta Grabowska

Kamil Galanek

9

Szkoła odkrywców talentów

W bogatej historii

naszego Zespołu uczniowie wielokrotnie sięgali po tytuły laureatów i finalistów w wielu dziedzinach wiedzy oraz zdobywali medale i puchary w różnych
dyscyplinach sportu.
W roku 2012 uzyskaliśmy tytuł:

Szkoły Odkrywców Talentów,

który świadczy o tym, że nasza placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień młodzieży. Umieszczenie szkoły
na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów,
przyczynia się do wymiany dobrych praktyk z innymi placówkami, a także przynosi satysfakcję
uczniom z osiąganych przez nich sukcesów.
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Najważniejsze osiągnięcia - olimpiady i konkursy
Rok szkolny 1984/1985
II miejsce w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich

LOK : Andrzej Wieczorek - opiekun mgr Franciszek Rogowski

Rok szkolny 1988/1989
I miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Ligi Strzeleckiej

LOK : Andrzej Wieczorek - opiekun mgr Franciszek Rogowski

II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Ligi Strzeleckiej

LOK: Andrzej Fender opiekun mgr Franciszek Rogowski
- złoty medal drużynowo w Wojewódzkich Mistrzostwach Ligi Strzeleckiej
LOK - opiekun mgr Franciszek Rogowski

Rok szkolny 1992/1993

złoty medal drużynowo w Wojewódzkich Mistrzostwach Ligi Strzeleckiej
LOK - opiekun mgr Franciszek Rogowski

Rok szkolny 1994/1995
I miejsce w konkursie wojewódzkim „Najlepsza gazetka szkół średnich”
gazetka szkolna „Zielone Rybaky” opiekun mgr Alicja Mierzejewska i mgr Jolanta Wilczewska
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Rok szkolny 1995/1996

- Finał Centralny Turnieju Budowlanego - opiekun inż. Henryk Rymiszewski

Rok szkolny 1996/1997
III miejsce w eliminacjach okręgowych w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Bu-

dowlanych: Arkadiusz Gacki, Adam Kamalski, Adam Janicki – opiekunowie mgr inż.
Regina Lewańczuk, mgr inż. Krystynę Łempicka, mgr inż. Halina Fiedorowicz

I miejsce w eliminacjach okręgowych Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”:
Robert Włodarczyk i Grzegorz Żebrowski – opiekun inż. Henryk Rymiszewski

I miejsce w eliminacjach wojewódzkich

konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie
kucharz” : Agnieszka Łuba – opiekun mgr inż. Katarzyna Więsak

Rok szkolny 1996/1997
I miejsce w województwie w

„Konkursie prac dyplomowych szkół technicznych”:
Adam Babiel – opiekun mgr inż. Regina Lewańczuk

I miejsce i wyróżnienie w konkursie „O złoty mikrofon”

Radia Łomża i WSA: Adam Rydz, Karol Chrostowski, Iwona
Mużycka – opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska
i mgr inż. Regina Lewańczuk
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Rok szkolny 1998/1999

Finalista III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu: Sławomir Kokoszko opiekun
mgr inż. Maria Gawryś

I miejsce w eliminacjach okręgowych i laureaci eliminacji centralnych XXVIII
edycji Turnieju Budowlanego: Mariusz Żebrowski, Stanisław Kowalewski - opiekun
inż. Henryk Rymiszewski

Rok szkolny 1999/2000

- Finaliści IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu: Agnieszka Domitrz
i Przemysław Dudziński - opiekun mgr inż. Maria Gawryś

III miejsce w etapie wojewódzkim
Ogólnopolskiego Konkursu
„Katyń - Golgota Wschodu”
Aneta Dąbrowska, Joanna Serdyńska,
Magdalena Kosel,
Edyta Wiśniewska, Anna Wróblewska,
Izabela Borawska, Katarzyna Florczyk,
Joanna Chmielewska
- opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska
I miejsce w eliminacjach okręgowych i laureaci eliminacji centralnych XXIX edycji

Turnieju Budowlanego: Andrzej Wysmułek, Tomasz Gutowski
- opiekun inż. Henryk Rymiszewski
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Rok szkolny 2000/2001

- Udział w zawodach okręgowych XIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym: Magdalena Bojdo i Kamil Jankowski
- opiekun mgr Wiesław Czupryński
- Udział uczennicy – redaktora gazetki szkolnej „Zielone Wiadomości” i członka
Klubu Integracji Europejskiej w delegacji rządowej Premiera RP w Sztokholmie:
Ewa Rykaczewska
- opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska i mgr Wiesław Czupryński

Rok szkolny 2001/2002

- Finalistka II Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17.09.1939r.”
Izabela Borawska – opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska

VI miejsce

w eliminacjach okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu: Monika Zaręba – opiekun mgr inż. Jolanta Chojnowska
Udział w finale IV Turnieju Wiedzy Włókienniczej: Beata Bogdańska i Joanna Piaścik
- opiekun mgr Bogusława Romanowska

II miejsce

w eliminacjach diecezjalnych VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
Biblijnej: Elżbieta Lisek - opiekun mgr Teresa Ślizak

III miejsce zespołowo w eliminacjach rejonowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności

Budowlanych: Małgorzata Szabłowska, Daniel Cekała, Rafał Bigda, Adam Pęza
- opiekunowie mgr inż. Kazimierz Duda, mgr inż. Halina Fiedorowicz,
mgr inż. Regina Lewańczuk
- Laureaci eliminacji centralnych XXXI edycji Turnieju Budowlanego: Michał Mertin,
Jerzy Lemański - opiekun inż. Henryk Rymiszewski
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Rok szkolny 2002/2003
- Laureatka III Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po
17.09.1939r.”:Marta Makowska – opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska
- Udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska”:
Milena Borkowska – opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska
- Udział w etapie okręgowym XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej:
Anna Babowicz – opiekun mgr inż. Jolanta Chojnowska

V miejsce w eliminacjach okręgowych VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Żywieniu: Anna Plona – opiekun mgr inż. Ewa Bogulas
- Udział w finale V Turnieju Wiedzy Włókienniczej: Marta Siennicka
i Ewa Piotrowska
- opiekun mgr Bogusława Romanowska

IV miejsce w eliminacjach centralnych XXXII Turnieju Budowlanego:

Radosław Sadłowski, Łukasz Rzodkiewicz – opiekun inż. Henryk Rymiszewski

Rok szkolny 2003/2004
IV miejsce w eliminacjach okręgowych VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy

o Żywieniu : Milena Wądołowska – opiekun mgr inż. Hanna Bukowska
- Uczestnik finału ogólnopolskiego IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy Polaków na
Wschodzie po 17.09.1939”: Justyna Godlewska – opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska
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- Udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „ Polska Piastowska”:
Marta Makowska – opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska
- Udział w etapie okręgowym XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej: A. Babowicz
- opiekun mgr inż. Jolanta Chojnowska
- Udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym: Anna Babowicz, Karol Maksymiuk – opiekun mgr Wiesław Czupryński

Rok szkolny 2004/2005

- Finalistka eliminacji centralnych VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu:
Milena Wądołowska – opiekun mgr inż. Hanna Bukowska

Rok szkolny 2005/2006

- Finaliści etapu wojewódzkiego XXI Olimpiady Ekologicznej: Rafał Raś, Tomasz Węgrowski, Krzysztof Rogowski - opiekun mgr Waldemar Bernard Cwalina,
mgr inż. Beata Szymanowska

Rok szkolny 2006/2007

- Udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska”:
Tomasz Chludziński – opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska

Rok szkolny 2008/2009

- Uczestnik finału IX Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po
17.09.1939”: Sandra Kotowicz – opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska
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Rok szkolny 2009/2010
II miejsce w finale IX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

„Polska Piastowska”: Józef Zając - opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska

I miejsce w kategorii dziewcząt w finale Ligii Strzeleckiej

Drużyna w składzie :Ewelina Chylińska, Marlena Koc, Angelika Kłys,
Sylwia Wiśniewska - opiekun mgr Bogusława Romanowska

II miejsce w kategorii chłopców

w finale Ligii Strzeleckiej - Drużyna w składzie:
Sebastian Bazylewicz, Maciej Tomaszczyk, Hubert Chełchowski, Karol Wojewoda
- opiekun mgr Bogusława Romanowska

Rok szkolny 2010/2011
- III miejsce w finale X Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
„Polska Piastowska”: Józef Zając - opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska
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II miejsce w XIX Strefowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża : Drużyna w składzie : Karol Wojewoda , Katarzyna Nierwińska ,Patryk
Marcinowski , Kamil Chojnowski , Karol Karpiński
- opiekun mgr Bogusława Romanowska

I miejsce w Jesiennej Lidze Strzeleckiej - Drużyna w składzie :Sylwia Wiśniewska ,
Ewelina Chylińska, Katarzyna Sztachańska ,Sebastian Bazylewicz, Alan Jankoje ,Fabian Bednarczyk - opiekun mgr Bogusława Romanowska

Rok szkolny 2011/2012
II miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie Strzeleckiej „ O srebrne muszkiety „ Dru-

żyna w składzie: Kamil Juszkiewicz, Adam Jankoje ,Robert Kozicki
- opiekun mgr Bogusława Romanowska
II miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie Strzeleckiej „ O srebrne muszkiety „ Drużyna w składzie: Małgorzata Krasnowska ,Laura Komorowska ,
Sylwia Michnowska - opiekun mgr Bogusława Romanowska
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Rok szkolny 2012/2013

Udział w finale XIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska”:
Klaudia Brzuzy – opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska

I miejsce

w I Wojewódzkim Konkursie Historyczno- Literackim
„By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu i Smoleńsku.:
Patrycja Dąbrowska - opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska. Nagrodą dla laureatki i jej
opiekunki była wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli ufundowana
przez Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Marka Gróbarczyka.
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Rok szkolny 2014/2015

Udział w finale XIV Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska”:
Damian Cwaliński – opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska

Wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Polska Nasza Niepodległa. Polacy w walce o niepodległość 1795-1918/1922” – Kinga Grejman, Edyta
Rybicka, Katarzyna Bałon - opiekun mgr Elżbieta Wiśniewska
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Uczniowski Klub Sportowy „Technik”
W roku 1984 z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego Edwarda Kalskiego
powstała w naszej szkole sekcja zapasów. W 1986r. nastąpiła rejestracja sekcji w Polskim
Związku Zapaśniczym i powstał Klub Sportowy „Budowlani”.
W roku 1997 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym podjęto decyzję
o zmianie nazwy- na : Uczniowski Klub Sportowy „Technik” .
W dotychczasowej historii zawodnicy UKS „Technik” zdobyli 99 medali tylko na zawodach rangi mistrzowskiej tj. Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski LZS, Mistrzostwach Makroregionu czy Mistrzostwach Europy.
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Sukcesy sportowe
Trener : Edward Kalski
Rok
1984

Formy współzawodnictwa
Zapasy
Mistrzostwa Polski LZS - Borkowice

Zdrojewski Dariusz

Miejsce
I

Tombak Piotr
Sokołowski Krzysztof

I
IV

Ogólnopolski Turniej Przyjaźni -Krotoszyn

Haponik Rafał
Matukin Zbigniew
Parzych Mirosław

II
III
III

1989

Mistrzostwa Polski Juniorów - Wągrowiec
Mistrzostwa Polski Juniorów - Poznań

Parzych Mieczysław
Kościelecki Jan

II
III

1990

Mistrzostwa Polski Juniorów -Krasnystaw

Kościelecki Jan

III

Mistrzostwa Polski LZS- Szczuczyn

Kadłubowski Artur
Sawicki Jarosław
Koszykowski Dariusz
Gierej Jan
Sawicki Jarosław
Łuba Ewa

I
I
II
II
IV
III

Konopka Piotr
Kadłubowski Artur
Skrzeszewski
Mariusz
Łuba Ewa

II
III
III

Sawicki Jarosław
Gierej Jan
Łuba Ewa

I
II
I

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Namysłów

Górski Karol

III

Mistrzostwa Europy Kadetek - Szwecja

Łuba Ewa

V

1998

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny - Warszawa
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Olsztyn
Ogólnopolska Olimpiada Kadetek - Wrocław
Mistrzostwa Polski LZS - Borkowice

1999

Ogólnopolska Olimpiada Kadetek - Poznań
Mistrzostwa Polski Kadetek- Milicz
Mistrzostwa Polski LZS- Siedlce

I
II
III
I
II
III
II
II
II

2000

Mistrzostwa Polski LZS Kobiet -Borkowice

Łuba Ewa
Łuba Ewa
Kalska Agnieszka
Łuba Ewa
Kamiński Ariel
Kalska Agnieszka
Kalska Małgorzata
Kamiński Ariel
Szydłowska
Marzena
Łuba Ewa

1987
1988

Mistrzostwa Polski LZS -Nowa Sól
Ogólnopolski Turniej Nadziei Olimpijskich Kraśnik
Ogólnopolski Turniej Młodzików - Krasnystaw

Zawodnicy

1993
Mistrzostwa Polski Seniorów - Koszalin
Mistrzostwa Polski Kobiet - Gdańsk
Mistrzostwa Polski LZS - Kętrzyn
1994
Mistrzostwa Polski LZS Kobiet - Borkowice
Mistrzostwa Polski LZS Juniorów - Sulęcin
1995

1996
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Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Milicz

I

I

Mistrzostwa Polski LZS Kobiet -Borkowice
2000

2001
2002
2008

2010

Puchar Polski Kadetek - Chęciny
Ogólnopolska Olimpiada Kadetek Kielce
Mistrzostwa Polski Juniorek - Łódź
Ogólnopolska Olimpiada Kadetek - Opole
Ogólnopolska Olimpiada Kadetów - Opole
Mistrzostwa Europy Kadetek - Turcja
Mistrzostwa Polski Juniorek - Łódź

Łuba Ewa
Kalska Agnieszka
Kalska Agnieszka
Kalska Agnieszka
Kalska Agnieszka
Kalska Małgorzata
Jankowski Marcin
Kalska Małgorzata
Kalska Małgorzata

I
III
III
II
I
I
III
I
III

Międzynarodowy Turniej Kadetów - Kraśnik

Śliwecki Bartosz

III

Mistrzostwa Polski LZS - Odolanów
Puchar Polski Kadetów - Przysucha
Międzynarodowy Turniej GrotowskiegoWarszawa

Ptak Przemysław
Nowociński Łukasz
Liżewski Tomasz
Cwalina Bartosz
Nowociński Łukasz
Biedrzycki Adrian
Biedrzycki Adrian

III
III
II
II
II
II
V

Szymański Marcin
Skomin Tomasz
Nowociński Dominik
Modzelewski Łukasz
Trepanowski Maciej

I
II
II
III
III

Nowociński Dominik

II

Mistrzostwa Polski LZS - Grajewo
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Dzierżoniów
Mistrzostwa Województwa - Szczuczyn

2016

Puchar Polski Kadetów - Chęciny
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Rok
Rok
1979
1979

FormyTrener
współzawodnictwa
: Zygmunt Cichocki
Lekkoatletyka
Formy współzawodnictwa
Mistrzostwa Województwa w Biegach
Lekkoatletyka
Przełajowych
Mistrzostwa Województwa w Biegach
Przełajowych

Zawodnicy

Miejsce

Zawodnicy
Marian Piotrowski

Miejsce
I

Marian Piotrowski

I

Marian Piotrowski

I

Marian Piotrowski
drużynowo

I
I

drużynowo

I

drużynowo

I

drużynowo

I

drużynowo

I

drużynowo

I

Narciarstwo biegowe
1979
1979
1981
1981
1983
1983
1980
1980

Mistrzostwa Województwa w Narciarstwie
Narciarstwo biegowe
Biegowym
Mistrzostwa Województwa w Narciarstwie
Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kobiet w
Biegowym
Narciarstwie Biegowym
„Puchar zimy”
województwa
w sportach
Drużynowe
Mistrzostwa
Województwa
Kobiet w
zimowych Biegowym
Narciarstwie
„Puchar
zimy”
województwa
sportach
Mistrzostwa
Województwa
ww
Narciarstwie
zimowych
Biegowym Dziewcząt i Chłopców
Mistrzostwa Województwa w Narciarstwie
Łyżwiarstwo
Biegowym Dziewcząt i Chłopców
Drużynowe Mistrzostwa Województwa w
Łyżwiarstwo
Łyżwiarstwie Szybkim
Chłopców
Drużynowe Mistrzostwa Województwa w
Łyżwiarstwie Szybkim Chłopców

Trener : Stanisław Roszkowski

1979
1986

Lekkoatletyka
Halowe Mistrzostwa Polski – pchnięcie kulą
Lekkoatletyka
Halowe Mistrzostwa Polski – pchnięcie kulą
Mistrzostwa Polski Juniorów – rzut dyskiem

1986

Mistrzostwa Polski Juniorów – rzut dyskiem

1979
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Stanisław
Cwalina
Stanisław
Robert
Cwalina
Modzelewski
Robert
Modzelewski

II
II
III
III

Trener : Henryk Haponik
Rok

Formy współzawodnictwa

Zawodnicy

Miejsce

1982
1983

Podnoszenie ciężarów
Mistrzostwa Polski Juniorów
Bogdan Bakuła
Mistrzostwa Polski Juniorów
Bogdan Bakuła
Andrzej Przestrzelski

II
I
III

1986

Mistrzostwa Europy Seniorów

Bogdan Bakuła

III

1999

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
Mistrzostwa Polski Juniorów

Adam Świderski
Adam Świderski

III
V

2002

Mistrzostwa Polski Juniorów

Adam Świderski

II

2003

Mistrzostwa Polski do lat 23

Adam Świderski

I

2004

Mistrzostwa Polski do lat 23

Adam Świderski

II

1994

Trójbój siłowy
Mistrzostwa Polski Seniorów
Rafał Haponik

1995

Mistrzostwa Polski Juniorów

Marek Bączyk
Krzysztof Grzegorczyk
Radosław Florczyk

I
I
II

Mistrzostwa Polski Juniorów

drużynowo

I

V
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Trener : Urszula Antolak
Rok

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2015/2016
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Formy współzawodnictwa
Lekkoatletyka dziewcząt
Mistrzostwa Miasta Łomży - lekkoatletyka
dziewcząt

Miejsce

III

Indywidualne biegi przełajowe o mistrzostwo
Miasta Łomży
Mistrzostwa Miasta Łomży w indywidualnych
biegach przełajowych szkół ponadgimnazjalnych

III

Mistrzostwa Miasta Łomży w indywidualnych
biegach przełajowych szkół ponadgimnazjalnych

III

II

Trener : Beata Kamińska – Szmitko
Rok

Formy współzawodnictwa

Miejsce

Koszykówka dziewcząt
2001/2002

Mistrzostwa Miasta Łomży

II

2002/2003

Mistrzostwa Miasta Łomży
Mistrzostwa Woj. Szkół Ponadgimnazjalnych - Awans
do II Ligi Wojewódzkiej

I

2003/2004

Mistrzostwa Miasta Łomży

I

Tenis stołowy
2002/2003

Mistrzostwa Łomży w Drużynowym Tenisie Stołowym

III

Drużynowe Mistrzostwa Województwa Podlaskiego

IV

Powiatowy Turniej LZS

I

2003/2004

Mistrzostwa Łomży w Drużynowym Tenisie Stołowym

III

2004/2005

Mistrzostwa Łomży w Drużynowym Tenisie Stołowym

III

2005/2006

Mistrzostwa Łomży w Drużynowym Tenisie Stołowym

III

2006/2007

Mistrzostwa Łomży w Drużynowym Tenisie Stołowym
Powiatowy Turniej LZS

III
II

20012/2013

Mistrzostwa Łomży w Drużynowym Tenisie Stołowym

III

2013/2014

Mistrzostwa Łomży w Drużynowym Tenisie Stołowym

II

Licealiada Grupy Zachodniej w Drużynowym Tenisie
Stołowym

III

Mistrzostwa Łomży w Drużynowym Tenisie Stołowym

III

2014/2015
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Trener : Mariusz Sachmaciński
Rok

Formy współzawodnictwa

Miejsce

Piłka ręczna
2005/2006 Mistrzostwa Łomży w Piłce Ręcznej Dziewcząt

II

2006/2007 Mistrzostwa Łomży w Piłce Ręcznej Dziewcząt
Licealiada Województwa Podlaskiego o Puchar WSWF i T
w Supraślu

II
III

2007/2008 Mistrzostwa Łomży w Piłce Ręcznej Chłopców

II
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Trener : Daniel Sobczak
Rok

Formy współzawodnictwa

Miejsce

2009/10

Futsal
Eliminacje do rozgrywek wojewódzkich futsalu chłopców
Awans do IV Ligi Wojewódzkiej

I

2010/11

Awans do III Ligi Wojewódzkiej w futsalu chłopców

I

2012/13

II Halowy Turniej Piłki Nożnej
Rozgrywki III Ligi Wojewódzkiej

I
III

2013/14

Rozgrywki III Ligi Wojewódzkiej
Awans do II Ligi Wojewódzkiej
Mistrzostwa Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych

I
II

Rozgrywki II Ligi Wojewódzkiej

V

Mistrzostwa Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych

IV

2014/15

2015/16

Rozgrywki II Ligi Wojewódzkiej

I

2014/15

Piłka ręczna
Mistrzostwa Miasta Szkół Ponadgimnazjalny ch

I

2013/14

Koszykówka
Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora ZSE i O NR 6 w Łomży

I

Turniej Koszykówki o Puchar Rektora PWSI i P w Łomży

II

Mistrzostwa Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych

V

Eliminacje do rozgrywek wojewódzkich
Awans do II Ligi Wojewódzkiej

I

Turniej Koszykówki o Puchar Rektora PWSI i P w Łomży

IV

Mistrzostwa Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych

IV

2014/15
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Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Rok
szkolny

Stypendyści
IV LO

2000/2001

Bogusława Bagińska

2001/2002

Magdalena Kosel

2002/2003

Ewelina Trzcińska

2003/2004

Monika Kowalewska

2004/2005

Sylwia Lutostańska

2005/2006

Sylwia Lutostańska

Justyna Kossakowska
Emilia Godlewska
Agnieszka Zarzecka
Izabella Blusiewicz
Justyna Kossakowska
Monika Zaręba
Katarzyna Ramotowska
Błażej Siwik
Marta Siennicka
Milena Wądołowska
Milena Wądołowska

Magdalena Podsiad
Martyna Wądołowska

2006/2007
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Technikum nr 4

2011/12

Edyta Teresa Kapelańska

Magdalena Czarnecka

2012/13

Weronika Wnorowska

Laura Wilk

2013/14

Patrycja Dąbrowska

Laura Wilk

2014/15

Patrycja Dąbrowska

Justyna Szumowska

2015/16

Natalia Chylińska

Mateusz Obiedziński

Stypendia Prezydenta Miasta Łomża

Rok szkolny

Stypendyści
Stypendium Prezydenta Miasta Łomża
za szczególne osiągnięcia naukowe

2005/2006

Milena Wądołowska - Technikum nr 4

Józef Zając - Technikum nr 4
2010/11
Edyta Teresa Kapelańska - IV LO

Józef Zając - Technikum nr 4
2011/12
Weronika Wnorowska - - IV LO

2012/13

Weronika Wnorowska - IV LO

2013/14

Patrycja Dąbrowska - IV LO

Nagroda edukacyjna Prezydenta Miasta Łomża
Paulina Sielawa- IV LO
2015/16

Adrian Kadłubowski - Technikum nr 4
Karol Rajtar – ZSZ

151

Wyniki egzaminu zawodowego
Potwierdzeniem jakości kształcenia i przygotowania kadry pedagogicznej naszego Zespołu są nie tylko stypendia za osiągnięcia w nauce ale też bardzo dobre wyniki
egzaminu zawodowego.
Jak wynika ze sprawozdań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży - podsumowującej wyniki egzaminów zawodowych , nasi uczniowie wielokrotnie osiągali wyniki bardzo
wysokie - znacznie wyższe niż w mieście Łomża, województwie, kraju.
Dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, dotyczące egzaminu zawodowego w całej Polsce wskazują na fakt, że absolwenci Technikum Nr 4 w Łomży wypadają bardzo dobrze. Szczególnie dotyczy to absolwentów w zawodach technik hotelarstwa,
technik żywienia i gospodarstwa domowego, którzy osiągają wyniki najwyższe z możliwych, ponieważ egzamin zdaje bardzo często 100% zdających. Tym samym przewyższają
oni znacznie wynik ogólnopolski.
Powodem do dumy jest nie tylko wysoka zdawalność w poszczególnych zawodach, ale też
ilość punktów zdobywana przez naszych absolwentów w części praktycznej.

Absolwenci , którzy zdali najlepiej egzamin praktyczny
w zawodzie technik hotelarstwa:
Dąbrowska Kinga – 97 %
Zalewska Katarzyna – 97 %
Pupek Monika - 96%
Wilk Laura – 96 %
Pawłowski Kamil – 95 %
Rainko Paulina – 93 %
Chełstowska Magda – 92 %
Ciołkowska Justyna – 92 %
Jermakow Jakub – 92 %
Kojro Anna - 92 %
Zysk Iwona - 92 %
Chrzanowska Marlena - 91 %
Ksepka Marta Maria – 91 %
Wiszowata Martyna – 91 %
Żebrowska Emilia – 91 %
Burbula Marta - 90 %
Komorowska Laura – 90 %
Kossakowska Anna - 90 %
Wądołowski Szymon – 90 %
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w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego:
Podsiad Milena – 97%
Mołas Kamil – 96 %
Szumowska Justyna – 96 %
Kurzątkowska Anna – 95 %
Podsiad Agata – 94 %
Wysocka Wioleta – 94 %
Kurkowska Monika – 93 %
Saniewski Mariusz - 93%
Andrzejczyk Natalia – 92 %
Serba Monika - 92 %
Galanek Jolanta – 91 %
Gardocki Mariusz – 91 %
Marusa Sylwia – 90 %
Mertens Anna Maria – 90 %
Wszeborowski Rafał - 90 %

w zawodzie technik budownictwa:
Zieja Wojciech – 98 %
Zięba Michał – 98 %
Cwaliński Damian – 96 %
Czochański Rafał – 96 %
Łepkowski Bartłomiej – 96%
Buczyński Rafał – 95 %
Kowalik Daniel - 95 %
Obrycki Rafał – 94 %
Oleński Patryk – 93 %
Modzelewski Karol – 93 %
Wądołkowski Marek – 93 %
Zuzga Karol - 93%
Dęby Michał – 92 %
Dziekoński Marcin – 92 %
Podsiad Paweł – 92 %
Laskowski Rafał – 91%
Kozikowski Karol - 91%
Piaścik Tomasz - 91%
Świerdzewski Andrzej – 91%
Wojsław Emilia – 91%
Godlewski Wojciech – 90 %
Wykowski Patryk – 90 %
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Firmy współpracujące ze szkołą
sponsorzy Jubileuszu
50-lecia

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
Czesław Filipkowski

CUKIERNIA

- Jan i Jarosław Chojnowscy Przedsiębiorstwo Budowlane - Łomża
- ŁPRI W. Galanek - Łomża
- Zakład Betoniarski Usługi Pogrzebowe Stanisław Brzeziński - Radziłów
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Zaopatrzeniowe MAR-TER
Marek Malinowski- Łomża
- P.H.U. „Alex” Bagiński Waldemar – Łomża
- Waldemar Ireneusz Cieślik – Łomża
- Janusz Twardowski - Łomża
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Patronat
honorowy

Patron medialny
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