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31.08.1964. 

Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zarządzeniem Nr SZ2 

11/33/64 z dnia 31 sierpnia 1964 r. powołuje do istnienia Technikum 

Elektryczne na podbudowie szkoły podstawowej i Technikum 

Mechaniczne dla Pracujących dla uczniów kończących naukę w 

istniejącej Zasadniczej Szkole Zawodowej. Szkoła mieści się w 

budynku przy ulicy Karola Świerczewskiego 51 (obecnie 3 Maja,  

aktualnie budynek administruje Starostwo Powiatowe ), Warsztaty 

Szkolne mieszczą się w budynku przy ulicy Różańskiej 12. 

 

Fot. 1. Pierwszy budynek szkoły. ( fot. B. Pomieszcz ) 

 

Fot.2. Pierwszy  budynek warsztatów szkolnych. ( fot. B. Pomieszcz ) 
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01.09.1964. 

Nominacje na stanowisko pierwszego dyrektora szkoły otrzymuje mgr 

Kazimierz Kuźba, wicedyrektorem zostaje mgr inż. Henryk 

Skibniewski, kierownictwo warsztatów szkolnych obejmuje Maciej 

Jarosiewicz. 

01.09.1964. 

Szkoła dokonuje pierwszego naboru do klas technicznych w wyniku, 

którego naukę rozpoczyna ok. 70 uczniów klasy Technikum 

Elektrycznego o specjalności - elektrotechnika przemysłowa i ok. 60 

słuchaczy Technikum Mechanicznego dla Pracujących o specjalności 

obróbka skrawaniem. Jednocześnie w szkole uczy się ok. 600 uczniów 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej o różnych zawodach. 

Maj 1965. 

Rozpoczynają się prace przy budowie nowego budynku dydaktycznego 

szkoły przy ulicy Polnej (obecnie Rubinkowskiego 8) 

01.09.1965. 

Dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Henryk Skibniewski, 

wicedyrektorem jest Władysław Toppercer, kierownictwo warsztatów 

szkolnych obejmuje mgr inż. Witold Bartniczak. 

01.09.1966. 

Szkoła z okazji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego 966 - 1966 

otrzymuje nowy własny budynek dydaktyczny przy ul. Polnej (obecnie 

Rubinkowskiego 8). Odbywa się uroczyste otwarcie nowego budynku z 

udziałem przedstawicieli władz państwowych i oświatowych oraz 

powiatowych i miejskich. W tym samym roku zostaje utworzona pod 

opieką pani Barbary Dąbkowskiej nowa biblioteka szkolna z ciekawym i 

obszernym zbiorem woluminów. 

Dyrekcja szkoły podejmuje starania o rozpoczęcie budowy nowych 

warsztatów szkolnych przy ul. Polnej obok nowej siedziby szkoły. 
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01.09.1967. 

Utworzone zostaje Technikum Mechaniczne o specjalności obróbka 

skrawaniem na podbudowie szkoły podstawowej, do którego zostaje 

dokonany nabór 30 uczniów. 

 

Fot. 3. Nowy budynek szkolny przy ul. Polnej  ( fot. B. Pomieszcz ) 

24.11.1967. 

Pierwsze znaczący sukces na szczeblu wojewódzkim , szkoła zdobywa 

III miejsce w województwie warszawskim na wystawie pomocy 

dydaktycznych. Wtedy nauczyciele i uczniowie sami projektowali i 

wykonywali pomoce dydaktyczne.  

Maj 1969. 

W murach nowego budynku szkoły odbywa się pierwszy egzamin 

maturalny, który zdają uczniowie Technikum Elektrycznego. Do 

egzaminu przystępuje 59 abiturientów.  
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Fot.4. Egzamin maturalny z języka polskiego ( fot. B. Pomieszcz ) 

 

Fot.5. Absolwenci Technikum Elektrycznego z dyrektorem i nauczycielami rok 

1969 ( fot. B. Pomieszcz ) 

01.09.1969. 

Zmiany na stanowisku dyrektora szkoły i kierownika warsztatów 

szkolnych. Dyrektorem szkoły zostaje dr inż. Zbigniew Dziadosz, 

kierownikiem warsztatów szkolnych inż. Stanisław Modzelewski. Trwa 

budowa nowego budynku warsztatów szkolnych oraz porządkowanie 

terenu wokół szkoły, na którym powstają boiska do gry w piłkę nożną, 

siatkową, ręczną i koszykówą. 
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01.09.1971. 

Wicedyrektorem zostaje mgr inż. Krzysztof Mielnikiewicz, a 

kierownikiem warsztatów szkolnych mgr inż. Władysław Pasek. 

01.09.1972. 

Powołanie drugiego wicedyrektora, którym zostaje mgr Mirosław 

Krzywicki. Kierownictwo warsztatów szkolnych obejmuje inż. Karol 

Szast. Utworzono nowy typ szkoły- 4-letnie Liceum Elektryczne. 

29.12.1972. 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego nadaje szkole nazwę 

,,Technikum Elektryczne im. Bojowników o Wolność i Demokrację”. 

15.04.1973. 

Szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez Ostrowski Oddział 

Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W tym samym dniu 

zostaje oddany do użytku nowy budynek warsztatów szkolnych. 

 

Fot.6. Budynek warsztatów szkolnych oraz widoczny fragment boiska 

wielofunkcyjnego  o nawierzchni asfaltowej  ( fot. B. Pomieszcz ) 
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Rok 1974. 

Warsztaty szkolne zajmują II miejsce w Polsce w konkursie pt. 

,,Szkoła zawodowa, szkołą kultury i bezpieczeństwa pracy” 

01.09.1974. 

Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego w związku z 

tworzeniem w szkole nowych kierunków i specjalności zostaje 

zmieniona nazwa szkoły i tak od tej pory nosi ona nazwę Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Utworzono nowy typ szkoły 

4-letnie Liceum Mechaniczne. 

01.09.1975. 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny zostaje po wprowadzeniu 

nowego podziału administracyjnego kraju, Kuratorium Oświaty i 

Wychowania w Ostrołęce. 

01.09.1976. 

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 uczy się już 1078 osób w tym : 271 

- technika, 224 - licea zawodowe, 518 - zasadnicza szkoła zawodowa, 

65 średnie studium zawodowe. 

01.09.1978. 

Następuje zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły, na miejsce mgr. 

inż. Krzysztofa Mielnikiewicza zostaje powołany inż. Adam Świderski. 

01.09.1980. 

Na mocy decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce 

włączono w skład Zespołu Szkół  Zawodowych Nr 1 dwie szkoły: 

Technikum Rolnicze dla Pracujących i Zasadniczą Szkołę Rolniczą, 

które swoją siedzibę miały w Ostrowi Mazowieckiej przy ul Duboisa i 

były filiami Zespołu Szkół Rolniczych w Starym Lubiejewie.  
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Fot.7. Egzamin maturalny. Od lewej: mgr Krystyna Śledziewska, mgr Krystyna 

Wilczewska, dr inż. Zbigniew Dziadosz, inż. Adam Świderski, mgr Mirosław 

Krzywicki ( fot. B. Pomieszcz) 

01.09.1981. 

Kolejna zmiana na stanowisku wicedyrektora, inż. Adama Świderskiego 

zastępuje ponownie mgr inż. Krzysztof Mielnikiewicz. 

Styczeń 1982. 

W wyniku wprowadzonego 13 grudnia 1981 r. Stanu Wojennego, nie 

odbywa się jedyny raz w historii szkoły, Bal Studniówkowy. 

01.09.1982. 

Kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje mgr Piotr Godlewski.  

Maj 1983. 

W szkole wygasa nauczanie w 4-letnim Liceum Mechanicznym, ostatni 

absolwenci tego typu szkoły zdają maturę. 

01.09.1983. 

Kolejna zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły, mgr inż. 

Krzysztofa Mielnikiewicza zastępuje mgr Elżbieta Ryś. 
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Maj 1986. 

W szkole wygasa nauczanie w 4-letnim Liceum Elektrycznym, ostatni 

absolwenci tego typu szkoły zdają maturę i opuszczają jej mury. 

01.09.1986. 

Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce następuje 

przeniesienie Technikum Rolniczego dla Pracujących i Zasadniczej 

Szkoły Rolniczej do Zespołu Szkół Rolniczych w Starym Lubiejewie. 

Powstaje nowy kierunek techniczny-Technikum Budowlane i Zasadnicza 

Szkoła Budowlana 

01.09.1987. 

Zostaje wprowadzony kolejny nowy kierunek kształcenia Technikum 

Elektroniczne. Kierunek ten jest bardzo popularny wśród absolwentów 

szkół podstawowych, liczba chętnych do nauki na tym kierunku 

przekracza, i to znacznie, możliwości organizacyjne szkoły.  

Rok 1988. 

Staraniem dyrektora szkoły dr. inż. Zbigniewa Dziadosza zostaje 

rozpoczęta budowa nowego budynku dydaktycznego B, w którym mają 

być ulokowane nowe pracownie techniczne. 

 

Fot.8. Fundamenty  budynku dydaktycznego B. ( fot. B. Pomieszcz )  
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01.09.1989. 

Powstaje nowy typ szkoły Technikum Mechaniczne o specjalności – 

naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych zwana potocznie 

,,samochodówką”. 

01.09.1990. 

Warsztaty szkolne pozyskują nowy obiekt na swoją działalność 

szkoleniowo -produkcyjną. Kuratorium Oświaty w Ostrołęce postanawia 

przekazać szkole cały teren wraz z budynkami po zlikwidowanej 

Wojewódzkiej Pracowni Dydaktycznej, która była zlokalizowana w 

bezpośrednim sąsiedztwie warsztatów szkolnych. 

Kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje p. Jerzy Kimak 

31.08.1992.  

Po 23 latach sprawowania obowiązków dyrektora szkoły na emeryturę 

odchodzi dr inż. Zbigniew Dziadosz. Był  Dyrektorem, który zapisał się 

na trwałe w pamięci wychowanków, nauczycieli i mieszkańców miasta. 

Całą swoją niebywałą energię i poczucie obowiązku poświęcił szkole, 

walnie przyczynił się do rozbudowy szkoły ( budynek warsztatów 

szkolnych, budynek dydaktyczny B ). Swoją postawą wskazywał na 

potrzebę istnienia takiej szkoły, w której to młodzież i nauczyciele 

tworzyliby jedność i przypominali o niezwykłej wartości człowieka i 

jego wiedzy.  

01.09.1992. 

Pełnienie obowiązków dyrektora szkoły zostaje powierzone przez 

Kuratorium Oświaty w Ostrołęce dotychczasowej wicedyrektor mgr 

Elżbiecie Ryś.  Następuje zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły, 

mgr. Mirosława Krzywickiego zastępuje mgr Małgorzata Warzecha - 

Boukhary. 

01.10.1992. 
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Dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Jan Pietrzak. Wicedyrektorami 

zostają : mgr Elżbieta Ryś - ds. kształcenia zawodowego,  mgr Elżbieta 

Okalewska – Kabat – ds. wychowawczych, mgr Bogdan Sokolik – ds. 

dydaktycznych 

01.11.1992. 

Kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje Mirosław Litwa. 

Rok szkolny 1992/1993. 

Zostaje uruchomiona pierwsza pracownia komputerowa i zostaje 

zakupione na warsztaty szkolne nowe oprzyrządowanie dla kierunku 

samochodowego. Zostają również oddane do użytku dwa piętra 

budynku dydaktycznego B, którego budowa rozpoczęła się w 1988 roku.  

 

Fot.9. Pierwsza pracownia komputerowa. ( fot. B. Pomieszcz)  

01.01.1994. 

Kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje inż. Jan Kulesza 

4-5.06.1994. 

Szkoła obchodzi Jubileusz 30 - lecia istnienia, z tej okazji odbywa się 

I Zjazd Absolwentów, w którym uczestniczy ponad 300 absolwentów. 
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01.09.1994. 

Dyrektorem szkoły zostaje w drodze konkursu przeprowadzanego 

przez Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, mgr Bogdan Sokolik.  

01.09.1995. 

Zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły, mgr Elżbietę Okalewską-

Kabat zastępuje mgr Ewa Mrowiec. 

Zostają oddane do użytku kolejne dwa piętra budynku dydaktycznego 

B, w ten sposób polepsza się znacznie baza lokalowa, szkoła posiada 32 

klasopracownie. 

01.09.1996. 

Powstaje nowy typ szkoły 4-letnie Liceum Ogólnokształcące, dokonano 

naboru do dwóch klas pierwszych. Szkoła w ten sposób wychodzi na 

przeciw zmianom strukturalnym w szkolnictwie. Coraz więcej 

młodzieży wybiera kierunki kształcenia ogólnego niż technicznego czy 

zawodowego. 

 

Fot.10.  Prace dyplomowe wykonane przez uczniów. ( fot. G. Jasionowski ) 
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01.09.1996. 

Kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje mgr inż. Tadeusz 

Żegliński 

01.09.1998. 

Dyrektorem szkoły w drodze konkursu zostaje wybrana mgr Elżbieta 

Ryś, która dotychczas  pełniła funkcję wicedyrektora ds. kształcenia 

zawodowego. 

Wicedyrektorami szkoły zostają mgr Ewa Mrowiec – ds. 

wychowawczych  i mgr Elżbieta Zawalich - ds. dydaktycznych 

Kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje mgr Zygmunt Olszewski. 

Wprowadzona w kraju reforma administracyjna nakłada na Jednostki 

Samorządu Terytorialnego obowiązek prowadzenia szkół. Organem 

prowadzącym Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 staje się nowo utworzone 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. 

29.05.1999. 

Szkoła obchodzi Jubileusz 35-lecia istnienia. Z tej okazji odbywa się 

zorganizowany przez wychowanków  II Zjazd Absolwentów. 

01.09.1999. 

Zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły, mgr Elżbietę Zawalich 

zastępuje  mgr inż. Grażyna Czyronis. 

Kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje mgr Janusz Krajewski. 

W kraju zostaje przeprowadzona reforma systemu oświaty, 

wprowadzająca duże zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu 

systemu oświaty. Wprowadzone zostają nowe typy szkół: 6-letnia 

szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum. 

1.09.1998. 
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W szkole uczy się 1564 uczniów, w tym: 801 - w technikum, 389 - w 

liceum ogólnokształcącym, 374 - w zasadniczej szkole zawodowej. Jest 

to rekordowa liczba uczniów w całej historii istnienia szkoły.  

 

Fot.11. Wygląd szkoły na przełomie wieków XX i XXI.( fot. G. Jasionowski ) 

01.09.2000. 

Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej podejmuje uchwałę o zmianie 

nazwy szkoły. Dotychczasową nazwę Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 

zastępuje się nazwą Zespół Szkół Nr 1. 

Kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje mgr Ryszard Kowalczyk. 

1.09.2001. 

W związku z reformą oświaty, tzn. powstanie 3-letnich gimnazjów, nie 

ma naboru do klas pierwszych na podbudowie szkoły podstawowej, do 

Technikum Uzupełniającego Mechanicznego i Elektrycznego po 

zasadniczej szkole zawodowej zostają tylko przyjęci absolwenci 

zasadniczych szkół zawodowych. 
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Powstaje kolejna nowa pracownia komputerowa z 15 stanowiskami 

wyposażonymi w komputery klasy PC oraz monitory. 

01.09.2002. 

Na mocy uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej tworzy się w 

Zespole Szkół Nr 1 następujące typy szkół : I Liceum Ogólnokształcące, 

I Liceum Profilowane, Technikum Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Nr 1, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. 

Powstaje nowy typ szkoły - Liceum Profilowane o profilu usługowo -

gospodarczym. Szkoła przeprowadza nabór dla absolwentów gimnazjów 

do wszystkich zreformowanych typów szkół. Daje się zauważyć 

znaczny spadek kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej. Na tym 

kierunku zostaje utworzona tylko jedna klasa w zawodzie mechanik 

pojazdów samochodowych. Duża ilość gimnazjalistów decyduje się na 

kształcenie w liceum ogólnokształcącym. 

Rok 2002/2003. 

Komputeryzacja biblioteki szkolnej. Powstaje Centrum Informacji 

Multimedialnej. W szkole uczy się 1390 uczniów w tym: 423 - w liceum 

ogólnokształcącym, 30 – w liceum profilowanym, 740 - w technikach, 

197 - w zasadniczej szkole zawodowej. 

01.09.2003. 

Dyrektorem szkoły w drodze konkursu zostaje wybrany mgr Władysław 

Antoni Pasztaleniec. 

Listopad 2003. 

Jesienią zostają ukończone prace budowlane przy łączniku pomiędzy 

budynkami A i B. Obiekt posiada oddzielne wejście i podjazd dla osób 

niepełnosprawnych. 

Maj 2004. 

Obchody Jubileuszu 40-lecia szkoły. Odbywa się III Zajazd 

Absolwentów.  
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Egzamin maturalny, tzw. ,,starą maturę” zdają po raz ostatni uczniowie 

4-letniego Liceum Ogólnokształcącego. Mury szkoły opuszczają ostatni 

absolwenci 4 - letnich liceów. Powstaje kolejna pracownia 

komputerowa. 

01.09.2004. 

Naukę w szkole rozpoczynają uczniowie Liceum Profilowanego – profil 

zarządzanie informacją. 

 

Fot.12. Teren przed budynkiem szkoły. ( fot. G. Jasionowski) 

Rok 2004/2005. 

I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 zdobywa certyfikat 

,,Szkoła z klasą” w Ogólnopolskim Programie, nad którym patronat 

sprawował Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. 

Maj 2005. 

Egzamin maturalny, tzw. ,,starą maturę” zdają po raz ostatni uczniowie 

5-letniego Technikum, jednocześnie tzw. ,,nową maturę” zdają po raz 
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pierwszy uczniowie 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego i Liceum 

Profilowanego, która w sposób zasadniczy różni się od 

dotychczasowych egzaminów maturalnych. 

Mury szkoły opuszczają ostatni absolwenci 5-letnich techników tym 

samym w szkole pozostają tylko uczniowie z nowego systemu szkolnego. 

Zostaje przeprowadzona termomodernizacja budynku dydaktycznego 

B (wymiana okien, ocieplenie ścian, wykonanie elewacji) co znacznie 

poprawiło warunki pracy w okresie zimowym oraz wydatnie podniosło 

estetykę budynku. 

 

Fot.13. Budynek dyd.  B po wykonaniu termomodernizacji ( fot. G. Jasionowski)  

Grudzień 2007. 

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej podejmuje decyzję o 

sprzedaży części działki, na której znajduje się szkoła, a w 

szczególności warsztaty szkolne. Jest to działka, którą otrzymała 

szkoła po zlikwidowanej w 1991 roku Wojewódzkiej Pracowni 

Dydaktycznej. Budynki i działka zostają sprzedane prywatnemu 

nabywcy, który w późniejszych latach dokonuje rozbiórki budynków 

znajdujących się tam budynków.   

02.01.2007. 
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Zarząd Powiatu w Ostrowi Maz. powierza pełnienie obowiązków 

dyrektora mgr inż. Grażynie Czyronis, która dotychczas pełniła funkcję 

w-ce dyrektora ds. dydaktycznych. 

02.07.2007. 

Dyrektorem szkoły w drodze konkursu zostaje wybrany mgr inż. 

Grzegorz Jasionowski, który dotychczas pełnił funkcję z-cy kierownika 

warsztatów szkolnych. 

 

Fot.14. Budynek dydaktyczny A.  ( fot. G. Jasionowski ) 

01.09.2007. 

Wicedyrektorem ds. dydaktycznych zostaje mgr Irena Kalinowska, ds. 

wychowawczych funkcje nadal sprawuje mgr Ewa Mrowiec. 

Zostaje utworzony nowy kierunek kształcenia - Technikum 

Drogownictwa. 

Naukę w pierwszych klasach rozpoczęło 360 uczniów w 13 oddziałach 

5-LO, 1-LP, 5-Tech. W sumie LO-140, Technikum-153, LP-30, ZSZ-64, 
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TU dla dorosłych-30. Daje się już jednak zauważyć znaczny spadek 

liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych a w szczególności w 

liceum profilowanym. 

27.11.2007. 

Uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego Joanna Składanowska 

zostaje wyróżniona za bardzo dobre wyniki nauczania i otrzymuje 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbywa się w 

Zespole Szkół w  Przasnyszu. 

25.02.2008. 

Szkoła jest inicjatorem i organizatorem I Powiatowego Konkursu 

Informatycznego dla uczniów gimnazjum z terenu powiatu 

ostrowskiego.  

12.04.2008. 

Uczeń klasy IV Technikum Budowlanego Łukasz Przesmycki zdobywa 

tytuł laureata XXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, 

plasując się w pierwszej dziesiątce zawodów centralnych.  W 

eliminacjach regionalnych na Mazowszu, Łukasz wywalczył 3 miejsce a 

4 zajął Damian Ciesielski, co sprawiło, że Technikum Budowlane ZS nr 

1 zajęło w klasyfikacji drużynowej II miejsce.  

14.04.2008. 

W drugim etapie VII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości 

zorganizowanym przez Konsulat Brytyjski w Łodzi i Instytut Nowych 

Technologii z Łodzi wziął udział uczeń III klasy Liceum Profilowanego 

( zarządzanie informacją) - Daniel Mrozowski (do olimpiady 

przygotowywała go p. mgr Magdalena Szymańska). Jako jedyny z 

powiatu ostrowskiego zakwalifikował się do finału. Celem Olimpiady 

jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce i biznesie, ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki regionów, oraz wiedzy o Unii Europejskiej 

10.06.2008. 
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Szkoła jest gospodarzem spotkania sportowców w ramach 

podsumowania Powiatowego Roku Sportowego. Gościmy wielu 

zawodników i ich trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego z 

terenu powiatu. Niestety, na sukces w Powiatowej Olimpiadzie 

Młodzieży szkoła musi jeszcze poczekać kilka lat. 

 

Fot.15. Część artystyczna podczas podsumowania POM ( fot. G. Jasionowski ) 

Czerwiec 2008. 

Rozpoczyna się remont budynku dydaktycznego A i sali gimnastycznej. 

Prace remontowe zakrojone są na szeroką skalę. Wymieniono całą 

stolarkę okienną i drzwiową w obu budynkach.  Ocieplono również 

budynek sali gimnastycznej. Zmodernizowano układ instalacji  CO w 

budynku A i sali gimnastycznej. Wartość wszystkich  prac to prawie 

500 000  PLN. 

01.09.2008. 

Na mocy uchwały Rady Powiatu z dnia 6 czerwca 2008 roku po raz 

pierwszy w historii szkoły zostaje utworzony oddział zamiejscowy, 

mający swoją siedzibę w części Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Starym Lubiejewie.  
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Wicedyrektorem w oddziale zamiejscowym szkoły w Starym 

Lubiejewie zostaje mgr Ryszard Kudlak. 

Ten epizod w historii szkoły jest związany ze zmianami 

organizacyjnymi w ZS CKR w Starym Lubiejewie i przekazaniem przez 

Powiat Ostrowski części szkoły i kierunków kształcenia rolniczych do 

prowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa. Naukę w oddziale 

zamiejscowym szkoły kontynuuje 115 uczniów i 9 słuchaczy w siedmiu 

oddziałach. Warsztaty szkolne zostają rozszerzone o pomieszczenia 

warsztatowe w oddziale zamiejscowym w Starym Lubiejewie. W 

ramach Warsztatów Szkolnych działa Podstawowa Stacja Kontroli 

Pojazdów Samochodowych i Ośrodek Egzaminacyjny dla zawodu 

mechanik pojazdów samochodowych.  

01.09.2008.  

Nowy rok szkolny rozpoczyna się bardzo pomyślnie. Naukę w 

pierwszych klasach będzie kontynuowało 440 uczniów w 15 oddziałach 

5-LO, 1-LP, 7-Tech. W szkole uczy się 1193 uczniów i słuchaczy w tym: 

liceum ogólnokształcące - 346, liceum profilowane - 129, technikum - 

487, zasadnicza szkoła zawodowa - 180, technikum uzupełniające dla 

dorosłych - 51. 

Zostają utworzone nowe kierunki kształcenia: Technikum 

Informatyczne, Technikum Logistyczne, Liceum Ogólnokształcące - 

sportowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach fryzjer, monter 

instalacji i urządzeń sanitarnych. 

Powstają dwie nowe pracownie kształcenia zawodowego dla zawodu 

fryzjer.  

15.10.2008. 

Szkoła jest gospodarzem organizowanych po raz drugi Powiatowych 

Obchodów Dnia Edukacji Narodowej. 

22.11.2008. 
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Sukces naszych uczniów, którzy otrzymali  stypendium Prezesa Rady 

Ministrów. Wyróżnieni uczniowie to Magdalena Załuska z III Liceum 

Ogólnokształcącego oraz Łukasz Rybakiewicz z klasy III Technikum 

Budowlanego. Uroczystość odbyła się w pięknej nowo wybudowanej sali 

sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kadzidle. 

4.12.2008. 

Łukasz Przesmycki z klasy IV Technikum Budowlanego został 

wyróżniony Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego dla 

wybitnie uzdolnionej młodzieży. To zaszczytne wyróżnienie Łukasz 

otrzymał  za swoje osiągnięcia w nauce i zdobycie w kwietniu 2008 roku 

tytułu laureata Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 

05.01.2009.  

Rozpoczął się remont generalny wnętrz sali gimnastycznej, która 

praktycznie od początku oddania jej do użytku nie była gruntownie 

remontowana. Zmieniono dotychczasowy układ funkcjonalny Sali 

gimnastycznej, adaptując korytarz na widownię. Nakłady finansowe to 

prawie 90 000 PLN. 

 

Fot.16. Lekcja w-f na wyremontowanej sali gimnastycznej. ( fot. G. Jasionowski ) 
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25.05.2009. 

Szkoła jest inicjatorem i  organizatorem sesji historycznej pt.,, 

Rotmistrz Witold Pilecki w piekle XX wieku”.  Było to wydarzenie 

niezwykłe z racji tego, że poświęcone w całości losom jednego z 

najodważniejszych ludzi okresu II wojny światowej, mowa tu o rtm. 

Witoldzie Pileckim. Sesja ta była również wielkim wydarzeniem z uwagi 

na fakt, że wzięło w niej udział wielu znamienitych gości. Wymienić tu 

należy: prof. Władysława Bartoszewskiego, prof. Wiesława Jana 

Wysockiego – znanego historyka i autora książek o rtm. Witoldzie 

Pileckim, Ryszarda Bugajskiego – reżysera filmowego i teatralnego, 

twórcę filmu o śmierci rtm. W. Pileckiego, prof. Czesława Dobrońskiego 

– historyka pochodzącego z Ostrowi Maz. Wśród zaproszonych 

prelegentów obecny był również syn rotmistrza p. Andrzej Pilecki. 

 

Fot.17. Wykład prof. W. Bartoszewskiego dalej prof. A. Dobroński i p. A. Pilecki      

30.05.2009. 

Obchody Jubileuszu 45-lecia szkoły, z tej okazji odbywa się IV Zjazd 

Absolwentów Szkoły. Z okazji jubileuszu ukazuje się pierwsze poważne 
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opracowanie albumowe, ukazujące wydarzenia szkolne na przestrzeni 

jej 45 lat istnienia. Album ,,Ocalić od zapomnienia” ukazał się w 

nakładzie 600 egzemplarzy. 

 

Szkoła zajęła II miejsce w klasyfikacji generalnej X Powiatowej 

Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych. Zawody w ramach 

olimpiady rozgrywano w 6 konkurencjach ( biegi przełajowe, siatkówka, 

koszykówka, szachy, piłka nożna, lekka atletyka ) 

1.09.2009. 

Naukę rozpoczęło 1060 uczniów w tym 12 klas pierwszych. 4-LO, 1-LP, 

5-Technikum, 2-zsz (LO-113, LP-26, technikum-117, ZSZ-68, razem – 

325 uczniów ) 

Październik 2009.  

Rozpoczyna się poszukiwanie kandydatury na patrona szkoły. W 

powszechnym  głosowaniu zostaje wybrana kandydatura Rotmistrza 

Witolda Pileckiego. Ruszają przygotowania do nadania imienia szkole. 

16.11.2009.  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali uczniowie: Justyna 

Cerbian z klasy II LO i Piotr Przewoźny z klasy IV Technikum 
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Budowlanego. Uroczystość odbyła się w auli Kolegium Nauczycielskiego 

w Ostrołęce. 

Luty 2010. 

Szkoła wzbogaciła się o nowe pracownie: do nauki fryzjerstwa i 

informatyczną. Na potrzeby pracowni zaadoptowano dwa nieużywane 

pomieszczenia w budynku warsztatów szkolnych. 

 

Fot.18. Zajęcia praktyczne w nowej pracowni fryzjerskiej. ( fot. T. Falkowski ) 

Marzec 2010. 

Zostaje rozpoczęta przebudowa placu i parku przed wejściem głównym 

do budynku szkoły. Całą koncepcję zagospodarowania terenu wykonano 

według projektu dyrektora szkoły. Zmieniono całkowicie aleję główną, 

wydzielając aleje dla pieszych i drogę dojazdową dla pojazdów 

samochodowych. Powstał też zupełnie nowy park przyszkolny, gdzie 

nasadzono wiele drzew i krzewów. W roku 2014 z okazji jubileuszu 50-

lecia szkoły dosadzono kolejne drzewa, których dokładnie jest 50 szt. 

Są to lipy, klony, dęby, świerki, modrzewie, brzozy. W parku szkolnym 

znajduje się wyjątkowe bo najstarsze drzewo, którym jest jabłoń, 
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licząca sobie ok. 70 lat.  Całkowity koszt wykonania przebudowy wyniósł 

ponad 100 000 PLN.  

 

Fot.19. Rozpoczęcie prac przy nowym parku szkolnym. ( fot. G. Jasionowski) 

Kwiecień 2010. 

Piotr Przewoźny z klasy IV Technikum Budowlanego zdobył tytuł 

finalisty XXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, 

uczestnicząc w zawodach centralnych, które odbyły się w Wieluniu.     

20.04.2010.  

Uroczyste otwarcie strzelnicy do broni pneumatycznej. Jest to jedyny 

taki obiekt na terenie powiatu ostrowskiego, znajdujący się w budynku 

szkoły. Strzelnica powstała z myślą o klasach mundurowych, które 

rozpoczną swoje funkcjonowanie w szkole od 1.wrzesnia 2010 r. 

Uroczystość zgromadziła wielu entuzjastów sportów strzeleckich. 

Polski Związek Strzelectwa Sportowego reprezentował pan 

Włodzimierz Gałecki – rzecznik Polskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego ( absolwenta naszej szkoły , matura-1976 ), który 

podarował szkole sportowe karabinki pneumatyczne. Strzelnica 

wykonana została systemem gospodarczym bez angażowania 
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jakiejkolwiek firmy zewnętrznej. Wszystkie prace wykonali uczniowie 

wraz z nauczycielami warsztatów szkolnych. 

Maj 2010. 

Rozpoczęcie bardzo ważnej inwestycji dla szkoły ale też i miasta . 

Rozstrzygnięto przetarg i wykonawca rozpoczyna prace budowlane. 

Powstaje nowoczesny kompleks boisk w ramach programu rządowego „ 

ORLIK 2012 „. W ramach tego projektu zostanie wybudowane boisko 

do gry w piłkę nożną i boisko wielofunkcyjne ( siatkówka, koszykówka, 

tenis ziemny). Boisko wielofunkcyjne ,,ORLIK 2012” powstaje w 

miejscu dawnego boiska, którego nawierzchnia wykonana była z asfaltu. 

Służyło ono szkole przez ponad 40 lat. W okresach zimowych wylewane 

było tam lodowisko. Z niepokojem wszyscy oczekiwali  na efekty tej 

inwestycji, gdyż był to pierwszy tego typu obiekt sportowy w naszym 

mieście. Jest to bardzo trafiona decyzja, obiekt jest efektywnie 

wykorzystywany przez młodzież szkolną, klub piłkarski i liczne szkółki 

piłkarskie. Całkowita wartość inwestycji to 1 000 000 PLN 

25.05.2010. 

Odbyła się uroczystość posadzenia dębu katyńskiego, 

upamiętniającego mord na polskich oficerach w Katyniu. W ten oto 

sposób szkoła dołączyła do ogólnopolskiego programu „ Katyń – ocalić 

od zapomnienia”, nad którym patronat objął Prezydent RP prof. Lech 

Kaczyński. Głównym założeniem programu jest posadzenie w parkach, 

na skwerach itp. 21473 „Dębów Pamięci” , w 70. rocznicę zbrodni 

katyńskiej, czyli jeden dąb – jedno nazwisko z listy katyńskiej. 

Posadzony w tym dniu dąb upamiętnia por. Stefana Napieralskiego, 

zamordowanego w Katyniu. Posadzenia dębu dokonali p. Starosta 

Zbigniew Kamiński i dyrektor szkoły p. Grzegorz Jasionowski. 

29.05.2010.  

W Zespole Szkół Samochodowych w Warszawie odbył się Finał 

Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego Województwa 

Mazowieckiego. Reprezentacja szkoły w składzie : Łukasz Grabowski, 
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Paweł Kozak, Maciej Jary, wszyscy z klasy III Technikum 

Mechanicznego  – specjalność: naprawa i obsługa pojazdów 

samochodowych, zajmują bardzo wysokie lokaty.  Indywidualnie I 

miejsce w całym turnieju zdobył Łukasz Grabowski . W klasyfikacji 

drużynowej reprezentacja szkoły wywalczyła II miejsce. 

01.09.2010. 

W szkole powstają nowe kierunki i specjalności : W liceum 

ogólnokształcącym jest to klasa sportowa i służb mundurowych. Klasa 

mundurowa cieszy się dużą popularnością, na jedno miejsce jest 4 

kandydatów. Po raz pierwszy utworzone zostaje technikum usług 

fryzjerskich. W sumie w klasach pierwszych naukę rozpocznie 369 

uczniów w tym: LO – 4 klasy, LP – 1 klasa, Technikum – 6 klas, ZSZ – 2 

klasy a wszystkich uczniów w szkole jest 1070. 

Przestają istnieć warsztaty szkolne, których forma organizacyjna  

funkcjonowała w szkole przez 46 lat. Odbywało się tam głównie 

kształcenie praktyczne. Cały proces dydaktyczny opierał się na 

produkcji różnych części dla kooperujących z warsztatami firm  i 

świadczeniu usług dla usługodawców.  Wprowadzona w roku 2010 ustawa 

o finansach publicznych całkowicie przekreśliła prowadzenie 

działalności gospodarczej takim jednostkom jak warsztaty szkolne. W 

miejsce zlikwidowanych warsztatów szkolnych utworzone zostaje 

Centrum Kształcenia Praktycznego, które jako jeden z typów placówek 

oświatowych wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1. Praktyczna nauka 

zawodu odbywa się od tej pory w oparciu o wykonywanie ćwiczeń 

praktycznych. Tym samym rozpoczyna się proces modernizacji 

kształcenia praktycznego. Systematycznej przebudowie ulegają 

poszczególne działy produkcyjne warsztatów na pracownie 

szkoleniowe, w których realizowane są zajęcia praktyczne. Proces 

przechodzenia z systemu produkcyjnego na ćwiczenia praktyczne 

został rozłożony na kilka lat. Wymagało to ogromnego wysiłku 

finansowego i organizacyjnego, aby dostosować wszystkie 

pomieszczenia szkoleniowe do wymogów stawianych pracowniom. Sale 
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ćwiczeniowe zostały wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne. Nakłady 

finansowe poniesione na ten cel można śmiało liczyć w setkach tysięcy 

złotych. 

28.09.2010. 

Nadanie imienia rotmistrza Witolda Pileckiego szkołom wchodzącym w 

skład Zespołu Szkół nr 1. W skład Zespołu Szkół nr 1 przy ul. 

Rubinkowskiego 8  wchodzą następujące szkoły, które od tej chwili 

noszą imię Rotmistrza Witolda Pileckiego: 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

2. I Liceum Profilowane im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

3. Technikum nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Rotmistrza Witolda 

Pileckiego 

Podczas uroczystości następuje odsłonięcie popiersia Rotmistrza 

Witolda Pileckiego, którego dokonali w imieniu rodziny patrona p. Zofia 

Pilecka - Optułowicz i p. Andrzej Pilecki, w imieniu władz 

samorządowych powiatu ostrowskiego – Starosta Zbigniew Kamiński, w 

imieniu społeczności szkolnej dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 – Grzegorz 

Jasionowski. Autorką pomnika jest artystka rzeźbiarka Krystyna 

Pieńkos. Szkoła otrzymała nowy sztandar, ufundowany przez 

Stowarzyszenie Koło Wychowanków Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi 

Mazowieckiej.  Nadanie imienia szkole było też okazją do spotkania się 

ludzi nauki, polityki, kultury, pedagogów, rodziców, uczniów i 

mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej. 
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Fot.20.  Przekazanie sztandaru dyrektorowi szkoły ( fot. T. Falkowski ) 

 

 

Fot.21. Pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego ( fot. G. Jasionowski ) 
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15.11.2010. 

Uroczystość  otwarcia nowoczesnego kompleksu boisk 

wielofunkcyjnych zbudowanych w ramach rządowego  programu „ 

ORLIK „.  Pomimo tak późnej jesieni pogoda tego dnia była rewelacyjna  

temperatura oscylowała w granicach + 18 stopni C. Prace przy boisku 

rozpoczęły się już w maju 2010 roku. W pierwszych dniach po otwarciu 

było ono czynne do późnych godzin wieczornych, a liczba osób które 

chciały skorzystać była bardzo duża. 

 

Fot.22. Boisko wielofunkcyjne ,,ORLIK 2012” 

05.12.2010. 

W II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Ostrołęce odbyła 

się  uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów.   Z 

Zespołu Szkół Nr 1 wyróżnienia otrzymali :  Justyna Cerbian z klasy 

III Liceum Ogólnokształcącego, oraz Grzegorz Podbielski z klasy III 

Technikum Budowlanego. 

24.03.2011. 
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Uczeń klasy IV Technikum Budowlanego - Grzegorz Podbielski odniósł 

duży sukces zdobywając tytuł laureata XXV Olimpiady Wiedzy i 

Umiejętności Budowlanych, której zawody centralne zostały rozegrane 

tym razem w Bytomiu. W etapie krajowym olimpiady wzięło udział 50 

uczestników, reprezentujących poszczególne regiony Polski. Grzegorz 

znalazł się w pierwszej dziesiątce. Naszym olimpijczykiem opiekował 

się mgr inż. Piotr Macioch. 

27.05.2011. 

Uczniowie klas Technikum Mechanicznego – naprawa i obsługa pojazdów 

samochodowych, odnoszą duży sukces zwyciężając w eliminacjach 

wojewódzkich XV Turnieju Motoryzacyjnego „Bezpieczeństwo w Ruchu 

Drogowym „. Drużyna w składzie : Łukasz Grabowski, Paweł Kozak, 

Maciej Jary pod opieką mgr inż. Mariusza Gniazdowskiego pokonała 34 

drużyny z powiatów woj. mazowieckiego. 

03.06.2011.  

Po raz pierwszy  podejmujemy się organizacji w szkole wystawy 

starych motocykli z okresu PRL-u. Impreza cieszyła się wielkim 

zainteresowaniem mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i okolicznych 

miejscowości. Można było obejrzeć ponad 70 sztuk zabytkowych 

jednośladów np. Junak , WSK, WFM, Jawa, SHL, Komar itp. Wielkim 

pasjonatem i miłośnikiem starych pojazdów okazał się jeden z 

nauczycieli szkoły p. mgr inż. Tomasz Gałązka, który wraz z młodzieżą 

czuwał nad przebiegiem zlotu. W następnych latach wystawa 

przekształci się w zlot motocyklowy, w którym udział będzie brało ok 

200 uczestników wraz ze swoimi maszynami. Jak do tej pory odbyło się 

9 takich spotkań miłośników motoryzacji z naszego regionu. Drugą 

imprezą z tego cyklu jest zlot zabytkowych aut, który tez cieszy się 

dużym zainteresowaniem wśród fanów samochodów zabytkowych.  
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Fot.23. Stare motocykle na wystawie ,,Legendy PRL-u” 

Czerwiec 2011. 

Rozpoczyna się długo wyczekiwany remont elewacji budynku 

dydaktycznego A. Prace polegają na wykonaniu kompleksowego 

docieplenia ścian oraz stropodachu. Wykonano również wejście główne 

do budynku okładając słupy i podest schodowy płytami granitowymi. Po 

zakończeniu prac modernizacyjnych elewacja szkoły uzyskała nowy, 

estetyczny wygląd. Stropodach uzyskał nową odporną na warunki 

atmosferyczne warstwę  pokrycia dachowego. Wykonano części 

cokołowe kanałów wentylacyjnych. Wymieniono również kompleksowo 

obróbki blacharskie oraz całe orynnowanie.  Całość nakładów 

poniesionych na wykonanie termomodernizacji zamknęła się w kwocie 

ok. 500 000 PLN.  
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Fot.24. Budynek dydaktyczny A wraz z przebudowanym parkiem szkolnym. ( fot. 

G. Jasionowski ) 

10.09.2011. 

Rozpoczyna się realizacja projektu finansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego program Kapitał Ludzki. W ramach tego 

programu współfinansowanego ze środków unijnych został opracowany 

i wdrożony przez szkołę projekt pt. ,,Rozwój szkół powiatu 

ostrowskiego'', który adresowany jest do uczniów szkół kierunków 

technicznych. Projekt ma charakter innowacyjny w skali powiatu i jego 

celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego. Dzięki 

pozyskanym środkom w kwocie ok. 1 000 000 PLN zorganizowane 

zostały różnorodne dodatkowe formy kształcenia uczniów tj. kursy, 

warsztaty, dodatkowe zajęcia lekcyjne, wycieczki dydaktyczne. 

Uczniowie zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie uzyskali 

dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia poprzez uczestniczenie w takich 

zajęciach jak: kurs prawa jazdy kategorii B, kurs spawacza MIG-MAG, 

kurs wizażu, kurs projektowania AUTOCAD, zajęcia z matematyki i 
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języków obcych przygotowujących do matury. Prowadzone były też 

zajęcia z nauk przyrodniczych (biologia, chemia). Dzięki projektowi 

udało się również pozyskać dla szkoły nowoczesny sprzęt i pomoce 

dydaktyczne tj. pracownia komputerowa, tablice interaktywne, 

projektory multimedialne, oprogramowanie (AUTOCAD, MS OFFICE, 

E-MAPA, LO- MAG ). 

28.09.2011.  

Z okazji pierwszej rocznicy nadania imienia szkole, przypadającej na 

dzień 28 września,  zorganizowane zostaje, po raz pierwszy, Święto 

Szkoły – Dzień Patrona. Podczas uroczystości odbywa się ślubowanie 

klas pierwszych. Z tej okazji przygotowywana jest piękna uroczystość 

przed pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego. Tego dnia  nastąpiło 

też uroczyste otwarcie Szkolnej Izby Tradycji, w którym 

zgromadzonych jest wiele ciekawych eksponatów z okresu II wojny 

światowej, historii szkoły, działalności patrona szkoły.  Znaczna część 

zgromadzonych eksponatów pochodzi ze zbiorów Pani mgr Zofii 

Podbielskiej, która przez długie lata uczyła historii oraz prowadziła 

Szkolna Izbę Pamięci. Przez cały czas trwa systematyczne 

gromadzenie eksponatów.  

 

Fot.25. Fragment ekspozycji w Izbie Tradycji ( fot. G. Jasionowski) 
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15-22. 11.2011. 

Grupa nauczycieli  po raz pierwszy w historii szkoły miała okazję 

wyjechać na zagraniczne szkolenie do Niemiec. Wyjazd mógł dojść do 

skutku dzięki pozyskanym zostały środkom finansowym z programu 

,,Leonardo da Vinci”. W Niemczech gościło nas Centrum Kształcenia w  

m. Hildesheim. Nauczyciele poznawali tam system kształcenia 

zawodowego, jak również w ramach poznania kulturowego zwiedzali 

wiele ciekawych miejsc w kraju związkowym Dolna Saksonia. 

15.12.2011. 

Wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Tym razem 

uroczystość odbyła się w muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Z 

naszej szkoły stypendystami zostali : Natalia Jasionek z klasy III 

Liceum Ogólnokształcącego oraz Jarosław Romanik z klasy III 

Technikum Budowlanego. 

13.01.2012. 

Organizujemy I Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek pt. „ 

Zaśpiewajmy Nowonarodzonemu – kolędowanie w Rubinku”. Honorowym 

Patronatem Festiwal objął J.E. ks. bp. Tadeusz Bronakowski oraz 

Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński. Festiwal cieszył się dużym 

zainteresowaniem wykonawców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. W sumie udział w nim wzięło ok. 250 wykonawców 

w kategoriach soliści i zespoły. Pomysłodawcami Festiwalu byli stale 

współpracujący ze szkołą Państwo Jolanta i Paweł Andruszkiewiczowie. 

Odbędzie się jeszcze 5 edycji tego festiwalu , który ostatecznie 

zostanie przeniesiony do Szkoły Podstawowej w Andrzejewie.  

20.04.2012.  

Odbywa się Etap Wojewódzki Turnieju Pożarniczego ,,Młodzież 

zapobiega pożarom”. Szkoła gości uczestników turnieju z 35 powiatów 

województwa mazowieckiego w kategoriach szkoły podstawowe, 
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gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Łącznie turniej zgromadził ok. 200 

uczestników. 

25.04.2012. 

Organizujemy Konferencję Naukową nt. Krwiodawstwa i 

Transplantologii pod hasłem „Daj siebie innym”.  Konferencja ta 

połączona została z Dniem Dawcy Szpiku, koordynowanym przez 

Fundację DKMS Polska. Konferencja składała się z dwóch części: bloku 

wykładowego i panelu dyskusyjnego. Pomysłodawcą i głównym mentorem 

konferencji był mgr Tomasz Falkowski. W Konferencji wzięło udział 

ponad 200 uczestników, wśród których zdecydowaną większość 

stanowiła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Ostrowi 

Mazowieckiej i Małkini. Podczas Konferencji chęć zarejestrowania się 

w bazie Potencjalnych Dawców Komórek Macierzystych Szpiku 

Fundacji DKMS wykazało 30 osób,  z czego większość stanowią 

uczniowie i absolwenci naszej szkoły. 

31.08.2012. 

Przestaje istnieć filia Zespołu Szkół nr 1 w Starym Lubiejewie, ostatni 

absolwenci Technikum Pojazdów Samochodowych ukończyli szkołę i z 

powodu braku chętnych do nauki w budynkach znajdujących się w 

Starym Lubiejewie, następuje przeniesienie  części wyposażenia 

Ośrodka Egzaminacyjnego dla zawodów samochodowych do CKP w 

Ostrowi Mazowieckiej. Budynek szkoły zostaje przekazany Szkole 

Specjalnej.  

27.09.2012.   

Święto Szkoły- Dzień Patrona.  Podczas uroczystości zostaje wręczony 

szkole krzyż katyński, który specjalnie dla naszej szkoły wykonał jej 

absolwent p. Stanisław Dylewski. Obecnie krzyż znajduje się w 

Szkolnej Izbie Tradycji. W trakcie uroczystości absolwenci z 

Stowarzyszenia Koło Wychowanków Zespołu Szkół Nr 1 wręczyli po raz 

pierwszy ustanowioną od tego roku, nagrodę dla ucznia szkoły. Nagroda 

nosi imię Rotmistrza Witolda Pileckiego i nadawana jest za ,,kreowanie 
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pozytywnego wizerunku Szkoły”. Pierwszą laureatką nagrody została 

Aneta Ołdakowska z klasy III Liceum Ogólnokształcącego ,,d” – służby 

mundurowe. Nagrodę wręczyli jej Prezes Koła Wychowanków p. 

Krzysztof Łukaszewski i V-ce Prezes p. Bożenna Rostkowska. Nagroda 

wręczana jest nieprzerwanie.  

03.12.2012. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje Patrycja Popławska z 

klasy II Liceum Ogólnokształcącego,,d”- klasa służb mundurowych i 

Jarosław Romanik z kl. IV Technikum Budowlanego. W uroczystości 

towarzyszyli naszym stypendystom ich rodzice oraz dyrekcja szkoły. 

Tym razem wręczenie stypendiów odbyło się w Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce. 

16.02.2013. 

Jarosław Romanik z klasy IV Technikum Budowlanego zdobywa 4 

miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Budowlanych, które odbyły się w Zespole Szkół Architektoniczno-

Budowlanych w Warszawie. W eliminacjach okręgowych OWiUB wzięło 

udział 92 uczniów z 24 szkół kształcących na kierunkach budowlanych  

z terenu województwa mazowieckiego i  łódzkiego. Jarek, uzyskując 

tytuł laureata zapewnił sobie udział w zawodach centralnych, które 

odbyły się  11-13 kwietnia 2013 roku w Nowym Sączu. 

Luty 2013.  

Rada Pedagogiczna na jednym z posiedzeń zatwierdza logo szkoły, 

które po zlikwidowaniu ZSZ w roku 2018 ulegnie nieznacznej 

modyfikacji. 
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Rys. 1. Pierwotny kształt loga szkoły. 

8 – 19. 04.2013.  

Grupa 17 uczniów klasy II i III Technikum Mechanicznego  oraz  dwoje 

nauczycieli  Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział 

w realizacji  projektu  z programu Unii Europejskiej „Leonardo da 

Vinci” polegającym na odbyciu  szkolenia w  ramach stażu dla  uczniów.  

Temat szkolenia to„ Rozwiązania konstrukcyjne samochodów 

wpływające na ochronę środowiska”.  Zajęcia odbywały  się w Fundacji 

Kształcenie i Rzemiosło (Stiftung Bildung & Handwerk) w Paderborn w 

Niemczech. Było to pierwsze zagraniczne szkolenie zorganizowane dla 

uczniów przez szkołę. W kolejnych latach takie szkolenia będą się 

odbywały systematycznie. Uczniowie wyjadą do takich krajów jak 

Włochy, Portugalia, Niemcy, Hiszpania. 

27.04.2013.  

Uczniowie brali udział w rekonstrukcji wydarzeń historycznych z 1863 

roku zorganizowanych dla uczczenia 150. rocznicy Powstania 

Styczniowego. Zorganizowana została inscenizacja Bitwy pod 

Feliksowem w okolicach Broku. Pod czujnym okiem nauczyciela historii 

mgr Andrzeja Manowskiego i leśników z nadleśnictwa Ostrów 

Mazowiecka a w szczególności pana Sylwestra Runo. przygotowaliśmy 

bardzo ciekawą inscenizację. Ze szkoły w inscenizacji brało udział 35 

chłopców i dziewcząt, którzy pokazali ciekawą grę aktorską . W  
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rekonstrukcji wzięli też udział  miejscowi sympatycy jazdy konnej, 

którzy wcieli się w rolę carskiego wojska. 

 

Fot.26. Uczestnicy rekonstrukcji Bitwy pod Feliksowem 

24.06.2013. 

Zwycięstwo Zespołu Szkół Nr 1 w klasyfikacji generalnej XIV 

Powiatowej Olimpiady Młodzieży dla szkół ponadgimnazjalnych w roku 

szkolnym 2012/2013.  Radość jest wielka, gdyż zwycięstwo zdarzyło 

się po raz pierwszy w całej 14-letniej historii POM . W kategorii 

chłopców  uzyskaliśmy wynik 497 pkt i I miejsce .  W kategorii 

dziewcząt 496 pkt. Co dało II miejsce. Łączna suma punktów 977. 

Młodzież zarówno chłopcy jak i dziewczęta  startowali  w 10 

konkurencjach. ( piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka 

koszykowa, pływanie, biegi przełajowe, lekka atletyka, szachy, tenis 

stołowy, sztafetowe biegi przełajowe)    Jak się później okaże, przez 

kolejne 7 lat z rzędu nie oddamy palmy pierwszeństwa w tej 

klasyfikacji sportowej. 
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Fot.27. Puchar za zwycięstwo w XIV POM stoi w gablocie. ( fot. G. Jasionowski ) 

Czerwiec 2013. 

Rozpoczyna się remont generalny wejścia głównego, korytarzy, 

łazienek i niektórych sal lekcyjnych w budynku dydaktycznym A. Prace 

ponadto obejmują dalszą modernizacje budynku Centrum Kształcenia 

Praktycznego i polegają na wymianie części stolarki okiennej i 

drzwiowej oraz wykonaniu elewacji od strony zachodniej. Wewnątrz 

budynku CKP uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonują montaż 3 

stanowisk z podnośnikami do obsługi i naprawy pojazdów 

samochodowych. Szkole udaje się pozyskać do ćwiczeń samochody 

osobowe, autobus, motocykl i kład. Szkoła posiada upoważnienie 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do przeprowadzania 

egzaminów w  Ośrodku Egzaminacyjnym w takich zawodach jak: 

mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer, monter robót 

wykończeniowych w budownictwie,  technik budownictwa, technik 

pojazdów samochodowych, informatyk, logistyk.  
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Fot.28.Elewacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego (fot. G. Jasionowski) 

 

Fot.29. Wejście główne bud. A po wykonaniu przebudowy. ( fot. G. Jasionowski ) 

12-14. 06.2013.  



 
 

43 
 

Delegacja szkoły uczestniczy w zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 

3 z Zabrza II OGÓLNOPOLSKIM ZJEŹDZIE SZKÓŁ IM. RTM. 

WITOLDA PILECKIEGO. W zjeździe udział biorą 18 szkół z terenu 

Polski.  

01.09.2013. 

Rok szkolny 2013/2014 rozpoczyna po raz pierwszy w naszej szkole 13 

klas pierwszych w tym LO 5 klas, Technikum 5 klas,  ZSZ 3 klasy w  

sumie jest to 360 uczniów. Po raz pierwszy też udaje się uruchomić w 

naszej szkole LO dla dorosłych ( zaoczne) gdzie naukę będzie pobierało 

34 słuchaczy. W szkole uczy się 1078 uczniów i słuchaczy. 

23.10.2013.  

Szkołę odwiedza grupa znanych sportowców wraz z trenerami . Tego 

dnia ze społecznością szkolną spotkali się: Anita Włodarczyk, Piotr 

Małachowski, Yared Schegumo, Krzysztof Żebrowski oraz trenerzy 

Krzysztof Kaliszewski i Janusz Wąsowski.  

 

Fot.30. Uczestnicy spotkania w szkole. Od lewej: K. Kaliszewski, A. Włodarczyk, P. 

Małachowski, Yared Schegumo, J.  Wąsowski, K. Żebrowski ( fot. T. Falkowski ) 



 
 

44 
 

22.11.2013.  

Katarzyna Puścian z kl. III LO,,d”- służb mundurowych i Patrycja 

Suchcicka z kl. IV Technikum Usług Fryzjerskich wzięły udział w 

uroczystości wręczenia dyplomów potwierdzających uzyskanie 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wręczenie stypendiów odbyło się 

tym razem w Zespole Szkół  Nr 3 w Wyszkowie. 

13.01.2014.  

Do szkoły przychodzi informacja, że Technikum nr 1 im Rotmistrza 

Witolda Pileckiego znalazło się w zaszczytnym gronie najlepszych szkół 

technicznych w Polsce zajmując 199 miejsce w kategorii technika 

Ogólnopolskiego  Rankingu Szkół czasopisma ,,Perspektywy”. W 

rankingu sklasyfikowano 1000 szkół technicznych z całego kraju. W 

roku 2012 i 2013 szkoła zajmowała odpowiednio   250 i 230  miejsce. 

Na Mazowszu uplasowaliśmy się na wysokim 15 miejscu.   

Maj 2014. 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia szkoły ukazuje się okolicznościowa 

publikacja. Opracowana książka stanowi najpoważniejszą jak dotąd 

publikację ukazująca historię Zespołu Szkół nr 1.  Przy redagowaniu 

książki pracował zespół składający się z nauczycieli i pracowników 

administracji szkoły. Dzięki sponsorom prywatnym i dofinansowaniu ze 

środków Starostwa Powiatowego udaje się wydrukować książkę w 

nakładzie 1000 egzemplarzy. 
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Maj 2014. 

W ramach akcji jubileuszowej ,,50 litrów krwi na 50-lecie szkoły” udaje 

się zachęcić młodzież i nauczycieli do oddawania krwi. Do szkoły został 

zaproszony krwiobus i nauczyciele oraz uczniowie mogli swobodnie 

oddawać krew. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, była też 

szeroko komentowana w lokalnych mediach. W sumie nasi nauczyciele i 

uczniowie oddali 25 litrów krwi. 

30.05.2014. 

Odbywają się obchody Jubileuszu 50- lecia szkoły zaplanowane na dwa 

dni.  W pierwszym dniu obchodów odbywa się uroczysta sesja Rady 

Powiatu w murach szkoły. Szkoła otrzymuje od Marszałka 

Województwa Mazowieckiego dyplom i medal ,,Pro Masovia”, które 

nadawane jest  za całokształt działalności zawodowej, społecznej, 

publicznej lub realizację zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego. 
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Fot.31. Uroczysta Sesja Rady Powiatu w murach naszej szkoły. ( fot. T. Falkowski) 

31. 05. 2014.  

Koło Wychowanków Zespołu Szkół Nr 1 organizuje w murach szkoły  V 

Zjazd Absolwentów. Podczas zjazdu na terenie parku przyszkolnego 

zostaje odsłonięty pamiątkowy obelisk, upamiętniający to historyczne 

wydarzenie. Z boiska szkolnego startuje balon, którym lot odbywa 

jeden z uczniów. Wyboru uczestnika lotu dokonano poprzez losowanie. 

Lądowanie balonu ma miejsce w okolicach Broku.   
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Fot.32. Wspólne zdjęcie uczestników V Zjazdu Absolwentów. ( fot. T. Falkowski ) 

Czerwiec 2014 

Reprezentacja szkoły broni zwycięstwa z poprzedniego roku w 

klasyfikacji generalnej XV Powiatowej Olimpiady Młodzieży dla szkół 

ponadgimnazjalnych . W kategorii chłopców  uzyskaliśmy 494 pkt.  w 

kategorii dziewcząt 379 pkt. Co łącznie dało wynik 873 pkt. 

Wygraliśmy z drugą drużyną z klasyfikacji generalnej o zaledwie 3 pkt. 

Tym razem mieliśmy dużo szczęścia.    

01.09.2014.  

Od nowego roku szkolnego powstaje kolejne sprofilowanie w Liceum 

Ogólnokształcącym, tym razem jest to klasa ratownicza 

10. 09.2014. 

Rozpoczyna się realizacja dużego projektu dofinansowanego  ze 

środków Unii Europejskiej. Tym razem szkoła będzie realizowała 

projekt pt. ,,Nauka przez działanie – Program rozwojowy dla Zespołu 

Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”. Realizacja projektu zaplanowana 

została na rok 2014/2015 i 2015/2016. Wartość środków pozyskanych 

na realizacje zadań projektowych to 1 892 000 PLN . Napisany przez 

szkołę projekt obejmował swoim zasięgiem grupę 200 uczniów z 
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technikum usług fryzjerskich, pojazdów samochodowych oraz klas 

zasadniczej szkoły zawodowej: mechanik pojazdów samochodowych i 

fryzjer. Dzięki udziałowi w projekcie doposażono pracownie: 

fryzjerską, kosmetyczną, diagnostyki i naprawy pojazdów 

samochodowych. Zakupiony został również sprzęt komputerowy i 

projektory, drukarki oraz inne użyteczne meble do pracowni. Młodzież 

również mogła zdobyć dodatkowe kwalifikacje i ukończyć szereg 

kursów zawodowych, które z powodzeniem wykorzystali w pracy 

zawodowej. 

02.12.2014. 

Szkoła jest gospodarzem uroczystości wręczenia Stypendiów Prezesa 

Rady Ministrów.  Na uroczystość do szkoły przybywają najlepsi 

uczniowie z terenu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez  

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce. Delegacje 

składające się z dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli 

organów prowadzących, uczniów , nauczycieli i ich rodziców przybywają 

z miasta Ostrołęki, powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, 

wyszkowskiego, przasnyskiego, makowskiego. W sumie w uroczystości 

udział bierze ponad 150 osób.  

Podczas uroczystości Stypendium Prezesa Rady Ministrów z ZS Nr 1 

otrzymali:  Olga Jasionek - klasa III Liceum Ogólnokształcącego oraz 

Piotr Bicz - klasa II Technikum Informatycznego. 
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Fot.33. Wspólne zdjęcie stypendystów PRM ( fot. T. Falkowski ) 

Luty 2015. 

Zostaje uruchomiona  nowa siłownia. W pomieszczeniach szkolnych na 

powierzchni 150 m2 zostaje oddana do użytku w pełni wyposażona 

siłownia, w której młodzież może z powodzeniem spędzać czas oraz 

realizować zajęcia lekcji wychowania fizycznego. Siłownia została 

wyposażona w ponad 30 różnego rodzaju zestawów do ćwiczeń. 

08.05.2015.  

Zawarte zostaje porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 a 

Fundacją ,,Dom z Sercem”, prowadzącą Dom Pomocy Społecznej w 

Komorowie Starym przy ul. Kościelnej 2. W imieniu  fundacji 

porozumienie podpisał  Prezes Zarządu mgr Paweł Radomski ( absolwent 

naszej szkoły technikum elektronicznego ). Główną intencją  stron  

niniejszego porozumienia było wspólne działanie na rzecz osób 

niepełnosprawnych, starszych i samotnych. Wolontariat szkolny 

utrzymuje na bieżąco kontakt z DPS, organizując dla mieszkańców 

spotkania, uroczystości itp. 

Czerwiec 2015. 
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Rozpoczyna się realizacja projektu ,,Nowoczesne technologie 

informacyjne w kształceniu zawodowym”. Napisany przez szkołę 

projekt, otrzymuje dofinansowanie z RPOWM w kwocie 1 449 878 PLN. 

Tym samym rozpoczyna się kompleksowa informatyzacja szkoły. 

Następuje wdrażanie systemu elektronicznego zarządzania szkołą. 

Wykonana zostaje przewodowa sieć informatyczna, zapewniająca 

dostęp do internetu w każdej klasopracowni. W pracowniach zostają 

zamontowane komputery stacjonarne oraz sprzęt multimedialny ( 

rzutniki,  tablice interaktywne, drukarki, wizualizery, tablety )  . 

Wykonane zostają cztery nowe przyłącza internetowe  o szybkość  

60MB/s każde. Całkowicie zmodernizowano istniejące 4 pracownie 

komputerowe. Do dwóch pracowni informatycznych zakupiono 32 szt. 

nowych zestawów komputerowych. W zestawie do pracowni  znalazły 

się również drukarki, skanery i ploter, pozwalający na druk arkusza 

formatu A0. Pozostałe 2 pracownie komputerowe przechodzą 

modernizacją, polegającą na wymianie podzespołów komputerowych na 

nowsze i o znacznie lepszych parametrach. Przez cały czas trwa 

modernizacja wyposażenia dydaktycznego Centrum Kształcenia 

Praktycznego w nowoczesne urządzenia i specjalistyczny sprzęt. 

Zakupione zostaje kompleksowe wyposażenie linii do diagnostyki 

pojazdów samochodowych firmy HEKA oraz inne zestawy 

oprogramowania i testerów do diagnostyki samochodowej.  

Czerwiec 2015. 

Po raz trzeci z rzędu odnosimy zwycięstwo w klasyfikacji generalnej 

XVI Powiatowej Olimpiady Młodzieży dla szkół ponadgimnazjalnych. W 

kategorii chłopców  uzyskaliśmy wynik 496 pkt. - I miejsce .  W 

kategorii dziewcząt 394 pkt. - II miejsce. Łączna suma punktów 890. 

Młodzież, zarówno chłopcy jak i dziewczęta,  startowali  w 9 

konkurencjach. ( piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka 

koszykowa, biegi przełajowe, lekka atletyka, szachy, tenis stołowy, 

sztafetowe biegi przełajowe)  
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Fot.34. Zajęcia w nowej pracowni komputerowej ( fot. G. Jasionowski) 

01.09.2015. 

Nowy rok szkolny rozpoczyna się od dużej zmiany w prowadzeniu 

dokumentacji szkolnej. Rezygnujemy z tradycyjnej formy dziennika 

papierowego na rzecz elektronicznego. Do szkoły zakupiony zostaje 

kompleksowy pakiet programów zarzadzania oświatą firmy VULCAN. 

Jesteśmy pierwszą szkołą ponadgimnazjalną z powiatu ostrowskiego , 

która wprowadziła do procesu nauczania i zarządzania, tak daleko idącą 

informatyzację. Była to bardzo duża zmiana jakościowa, która w 

przyszłości (zdalne nauczanie) okazała się bardzo potrzebna dla 

prawidłowości dokumentowania  przebiegu nauczania.   

01.12.2015. 

W siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce   odbyła się 

uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. W tym 

roku wyróżnieni zostali  Joanna Brzostek  klasa II Liceum 

Ogólnokształcącego i Piotr Bicz  klasa III  Technikum 

Informatycznego. 
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05.01.2016.   

Pomiędzy Zespołem Szkół nr 1  a Fabryką Mebli Forte S.A. została 

podpisana umowa o współpracy w zakresie tworzenia nowych kierunków 

kształcenia od 1 września 2016 roku.  Dzięki podpisanej umowie 

uczniowie Technikum i ZSZ na kierunkach ,,drzewnych” uzyskali 

możliwość kształcenia się w oparciu o nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

FM Forte obiecało pomoc dydaktyczną w zakresie technologii obróbki 

i przetwarzania drewna, poprzez przeprowadzanie nowoczesnych 

szkoleń dla uczniów jak i nauczycieli. Szkoła podejmuje kształcenie 

zawodowe oparte o  system dualny. 

01.03.2016 r.  

Szkoła ma zaszczyt uczestniczyć w centralnych obchodach Święta 

Państwowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Zostaliśmy wybrani i 

zaproszeni przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę, jako jedna z 5 

szkół w Polsce, noszących imię rtm. Witolda Pileckiego. Pan Prezydent 

podziękował szkole za wkład pracy w wychowanie i nauczanie 

patriotyczne młodego pokolenia. Uroczystości odbywały się w Pałacu 

Prezydenckim.  

 

Fot.35. Uczestnicy spotkania z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą. 
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Czerwiec 2016. 

Kolejny raz zwycięstwo w klasyfikacji generalnej XVII Powiatowej 

Olimpiady Młodzieży dla szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii 

chłopców  uzyskaliśmy wynik 568 pkt. - I miejsce .  W kategorii 

dziewcząt 477 pkt. - I miejsce. Łączna suma punktów 1045. Młodzież, 

zarówno chłopcy jak i dziewczęta,  startowali  w 9 konkurencjach. ( 

piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, biegi 

przełajowe, lekka atletyka, szachy, tenis stołowy, sztafetowe biegi 

przełajowe) 

Lipiec 2016.  

Rozpoczyna się  remont generalny wnętrz  budynku dydaktycznego B. 

Prace rozpoczęto jednocześnie na wszystkich kondygnacjach tj. od 

parteru aż po III piętro. W ramach prac remontowych ściany i sufity 

korytarzy zyskały nowoczesny wygląd. Całkowita wartość inwestycji 

wyniosła 700 000 PLN. 

 

Fot.36. Korytarz parteru budynku dydaktycznego B. ( fot. G. Jasionowski ) 
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01.09.2016.  

Powstanie kolejnego kierunku kształcenia w szkole. Do już istniejących 

zawodów dołącza zupełnie nowy z zakresu technologii i przetwórstwa 

drewna. Na mocy umowy zawartej z Fabrykami Mebli Forte S.A. 

zostaje uruchomiony nowy kierunek – technik technologii drewna. 

Kształcenie w tym zawodzie odbywa się w sposób dualny, polegający na 

tym ,że część zajęć głównie praktycznych, uczniowie odbywają na 

terenie zakładów FM Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Jest to pierwszy 

swego rodzaju eksperyment w powiecie ostrowskim, polegający na 

włączeniu pracodawcy w proces kształcenia średnich kadr 

technicznych pod kątem pracy u  danego pracodawcy. 

23.11.2016.  

Joanna Brzostek  klasa III Liceum Ogólnokształcącego i Piotr Bicz  

klasa IV Technikum Informatycznego otrzymują Stypendia Prezesa 

Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce. Uroczystość odbywa 

się w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim. 

Marzec 2017. 

Krystian Ejchelkraut uczeń klasy IV Technikum Logistycznego 

zdobywa w zawodach centralnych tytuł finalisty Ogólnopolskiej 

Olimpiady Logistycznej. Jest to pierwszy tak znaczący sukces ucznia 

z Technikum Logistycznego, które zostało utworzone w szkole w roku 

2010. W zmaganiach olimpiady co roku bierze udział ponad 5000 

uczniów z całej Polski.  Zawody szczebla centralnego odbywają się w 

Poznaniu w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki. 

01.03.2017. 

Dla upamiętnienia Święta Narodowego - Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych postanawiamy po raz pierwszy zorganizować międzyszkolne 

zawody sportowo-obronne ,,Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Do udziału 

w zawodach zostają zaproszone szkoły prowadzące kształcenie w 

klasach mundurowych. Są to szkoły z takich miejscowości jak: 
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Wyszków, Urle, Mińsk Mazowiecki, Ciechanowiec,  Ostrołęka, Łomża, 

Białystok. Zawody rozgrywane są w kilku konkurencjach jednocześnie 

w kilku miejscach naraz. Strzelanie na strzelnicy w Troszynie, biegi 

terenowe-las w okolicach Orła. Konkurencje sprawnościowe- teren 

boiska naszej szkoły. Zawody będą kontynuowane przez kolejne lata. 

 

Fot. Marsz leśnym duktem ( fot. G. Jasionowski ) 

14.03.2017.  

Sebastian Wierzbicki z klasy III mechanik pojazdów samochodowych 

zdobył I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodych Mechaników 

organizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie podczas 

wystawy samochodowej MOTOR SHOW 2017. Sukces Sebastian jest 

tak duży, że rozpisują się o tym media krajowe i branżowe. Udział w 

olimpiadzie wzięły 63 szkoły z ternu Polski a liczba uczestników to 

prawie 200 uczniów. Nauczycielem, który przygotowywał  Sebastiana 

do olimpiady był mgr inż. Tomasz Gałązka. 
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12-13. 06.2017. 

Delegacja szkoły uczestniczymy w zorganizowanym po raz piąty 

Ogólnopolskim Zjeździe Szkół im. Rtm Witolda Pileckiego. Tym razem 

organizacji podjęło się  XV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął  Prezydent RP Pan Andrzej 

Duda. Prezydent w liście do organizatorów i uczestników, złożył wyrazy 

uznania dla wszystkich Pilecczyków. W zjeździe wzięły udział delegacje 

z 25 szkół. 

Czerwiec 2017. 

Jubileuszowe, bo piąte z rzędu , zwycięstwo w klasyfikacji generalnej 

XVIII Powiatowej Olimpiady Młodzieży dla szkół ponadgimnazjalnych. 

W kategorii chłopców  uzyskaliśmy wynik 507 pkt. - I miejsce .  W 

kategorii dziewcząt 418 pkt. - I miejsce. Łączna suma punktów 925. 

Młodzież zarówno chłopcy jak i dziewczęta,  startowali  w 9 

konkurencjach. ( piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka 

koszykowa, biegi przełajowe, lekka atletyka, szachy, tenis stołowy, 

sztafetowe biegi przełajowe) 

10.09.2017.  

Rozpoczyna się realizacja  projektu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej pt. ,,Kompleksowy program wsparcia i rozwoju Zespołu 

Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”.  Jest to już czwarty tak duży 

projekt, realizowany w szkole. Ogólna wartość projektu rozłożonego na 

2 lata, to kwota 1 986 891,80 PLN. Celem głównym projektu jest 

rozwiniecie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a 

przedsiębiorcami z terenu powiatu ostrowskiego. W projekcie udział 

biorą uczniowie z klas Technikum Budowlanego, Logistycznego, 

Pojazdów Samochodowych oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej – mechanik pojazdów samochodowych. W sumie wsparciem 

w ramach projektu zostanie objętych 200 uczniów. 
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01.10.2017. 

W gmachu Ministerstwa Środowiska odbyła się gala rozdania nagród 

trzeciej edycji projektu "Postaw na Słońce", w której uczestniczyła 

grupa RUBINEK ENERGO ARENA w składzie: Paulina Kądziela, Karolina 

Zwierzyńska, Hubert Brzostek, Bartosz Bednarczyk, Daniel Truchel, 

Mateusz Rytlewski, Damian Wilczyński, Piotr Szulkowski, Kuba Leonik, 

Mateusz Brzuski pod opieką nauczyciela fizyki mgr Krzysztofa 

Szymańskiego. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie z naszej szkoły 

wzięli udział w tym konkursie i po długiej i wyrównanej rywalizacji 

dotarli do finału , zajmując 3 miejsce Grand Prix na 80 szkół z całej 

Polski.  Konkurs „Postaw na Słońce” to ogólnopolski projekt aktywnej 

edukacji ekologicznej, skierowany do szkół oraz społeczności lokalnych, 

poszerzający społeczną świadomość na temat problematyki 

pozyskiwania energii, jej wpływu na środowisko oraz zalet 

(ekonomicznych i środowiskowych) wykorzystywania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na przykładzie paneli 

fotowoltaicznych. Projekt przedstawia również praktyczne możliwości 

zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu prywatnych 

domów jednorodzinnych. 

17.10.2017. 

Przy szkole zostaje powołane do życia Stowarzyszenie Edukacji i 

Rozwoju ,,RUBINEK”. Stowarzyszenie uzyskuje wpis do Krajowego 

Rejestru Sądowego jako organizacja działająca na rzecz oświaty. 

Głównym celem stowarzyszenia jest pomoc szkołom w szeroko 

rozumianej edukacji i wychowaniu. Członkami stowarzyszenia są 

nauczyciele i pracownicy szkoły. 

24.11.2017.    

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu odbyła się 

uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów.  Z naszej 

szkoły stypendium otrzymali: Karolina Jasińska – klasa II Liceum 
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Ogólnokształcącego oraz  Piotr Grabowski - klasa  II Technikum 

Pojazdów Samochodowych. 

Marzec 2018. 

Działające przy szkole Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju ,,Rubinek” 

uzyskuje od Samorządu Województwa Mazowieckiego  środki 

finansowe w kwocie 23000 PLN na realizację projektu namalowania na 

jednej ze ścian muralu ,,Rotmistrz Witold Pilecki”.  Dzięki tym środkom 

powstał największy w Polsce mural, przedstawiający bohaterskiego 

rotmistrza - patrona szkoły. Łączna powierzchnia muralu to ok. 240 m2.  

W pracę nad muralem zaangażowani byli  nauczyciele i uczniowie. Mural 

powstawał przez  cały tydzień w dniach 20.05.2018 r. do 27.05.2018 r. 

Autorem koncepcji artystycznej dzieła jest Piotr Karsznia artysta 

plastyk mieszkający w Wyszkowie.  

 

Fot.37. Widok szkoły od strony parku  z wykonanym muralem ,,Rotmistrz Witold 

Pilecki” fot. ( G. Jasionowski) 

12-13. 06.2018.  

Delegacja szkoły uczestniczy w VI Ogólnopolskim Zjeździe Szkół im. 

Rotmistrza Witolda Pileckiego. Tym razem gospodarzem uroczystości 
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jest Szkoła Podstawowa nr 21 w Grudziądzu. 

01.09.2018. 

Zostaje zakupione 1200 szafek uczniowskich. Posiadanie przez uczniów 

szafek pozwoliło na znaczną poprawę warunków socjalno- bytowych w 

szkole. Od tego momentu przestaje istnieć szatnia szkolna. Zakupu 

dokonano ze środków organu prowadzącego. 

21.11.2018. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2017/2018 

otrzymują, Maja Jasionowska z klasy II Liceum Ogólnokształcącego i 

Piotr Grabowski z klasy III Technikum Pojazdów Samochodowych. 

Gospodarzem uroczystości był Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w 

Ostrołęce.  

03.12.2018.  

Na stanowisko wicedyrektora szkoły ds. wychowawczych zostaje 

powołana mgr Ilona Plewnicka. Pani w-ce dyrektor uczy w szkole historii 

i wiedzy o społeczeństwie.  

Czerwiec 2018. 

Kolejny raz nie dajemy odebrać sobie palmy pierwszeństwa i 

zwyciężamy w klasyfikacji generalnej XIX  Powiatowej Olimpiady 

Młodzieży dla szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii chłopców  

uzyskaliśmy wynik 533 pkt. - I miejsce .  W kategorii dziewcząt 479 

pkt. - I miejsce. Łączna suma punktów 1012. Młodzież, zarówno chłopcy 

jak i dziewczęta,  startowali  w 9 konkurencjach. ( piłka nożna, piłka 

siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, biegi przełajowe, lekka 

atletyka, szachy, tenis stołowy, sztafetowe biegi przełajowe) 

17-18. 05.2019. 

Szkoła organizuje VII Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Rotmistrza 

Witolda Pileckiego. Zjazd odbywa się w połączeniu z III Świętem 

Rotmistrza Witolda Pileckiego organizowanym przez Muzeum Dom 
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Rodziny Pileckich. Udział w zjeździe bierze 35 szkół z terenu całej 

Polski. Dajemy się poznać z jak najlepszej strony, przy okazji promując 

nasze miasto i powiat.  

 

Fot.38. Uczestnicy VII Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego 

25.05.2019.  

Z okazji Jubileuszu 55- lecia istnienia szkoły Koło Wychowanków 

Zespołu Szkół Nr 1 wspólnie ze szkołą organizuje VI Zjazd 

Absolwentów. 

 

 

Fot.39. Uczestnicy VI Zjazdu Absolwentów  

Maj 2019. 

Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 56 000 PLN od 

Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup doposażenia 
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pracowni komputerowej. Do tego Powiat Ostrowski dołożył jeszcze 14 

000 PLN.  Zakupionych zostaje 20 szt.  nowoczesnych komputerów 

klasy PC wraz z monitorami 23 cal. do nauki informatyki i projektowania 

komputerowego. 

Czerwiec 2019. 

Kolejne zwycięstwo w klasyfikacji generalnej XX Powiatowej Olimpiady 

Młodzieży dla szkół ponadgimnazjalnych. Smak zwycięstwa jest tym 

większy, że była to jubileuszowa olimpiada, z czego 7 kolejnych wygrała 

reprezentacja Zespołu Szkół nr 1. W kategorii chłopców  uzyskaliśmy 

wynik 547 pkt. - I miejsce .  W kategorii dziewcząt 551 pkt. - I 

miejsce. Łączna suma punktów 1098 . Po raz pierwszy dziewczęta 

uzyskały większą liczbę punktów od chłopców. Młodzież, zarówno 

chłopcy jak i dziewczęta,  startowali  w 9 konkurencjach. ( piłka nożna, 

piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, biegi przełajowe, lekka 

atletyka, szachy, tenis stołowy, sztafetowe biegi przełajowe). Tuż 

przed wakacjami w nagrodę wszyscy sportowcy  wyjeżdżają na spływ 

kajakowy rzeką Krutynią. 

01.09.2019. 

Po raz pierwszy naukę w szkołach średnich rozpoczynają absolwenci 

nowej 8 letniej szkoły podstawowej. Ten rok szkolny jest szczególnie  

trudny ze względów organizacyjnych i kadrowych. Do szkoły 

przyjętych zostaje prawie 500 uczniów klas pierwszych, którzy będą 

się uczyć w 24 oddziałach klasowych. Nastąpiło podwojenie, liczby 

uczniów w klasach pierwszych co jest skutkiem przeprowadzonej 

reformy oświatowej.  W szkole naukę będzie kontynuowało ponad 1100 

uczniów w 46 oddziałach klasowych. Takiego obłożenia przy 

wzrastających wymaganiach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i 

komfortu nauki, szkoła jeszcze nie przechodziła. W pierwszej wersji 

rozważane jest wprowadzenie dwuzmianowości, lecz ostatecznie udaje 

się tak skonstruować plan lekcji, aby uczniowie mogli kończyć naukę o 

godz. 15.15.  
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29.02.2020. 

Z pracy w szkole odchodzi dotychczasowy dyrektor mgr inż. Grzegorz 

Jasionowski. 

01.03.2020.  

Pełniącą obowiazki Dyrektora Szkoły zostaje mgr Irena Kalinowska, 

która dotychczas pełniła funkcję w-ce dyrektora ds. dydaktycznych.  

Na stanowisko w-ce dyrektora ds. dydaktycznych zostaje awansowana 

mgr Marta Polakowska. 

10.03.2020. 

Na skutek wprowadzonych przez rząd ograniczeń, spowodowanych 

pandemią wirusa SARS 2 ( koronawirusa), w szkole zostaje 

wprowadzone zdalne nauczanie. Nauka odbywa się zdalnie  z 

wykorzystaniem  komputera i internetu. Taki sposób nauczania  trwa 

aż do końca roku szkolnego. 

01.09.2020. 

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Piotr Siwek zaś w-ce dyrektorami mgr 

Irena Kalinowska ds. dydaktycznych, mgr Ilona Plewnicka ds. 

wychowawczych, mgr Ryszard Kowalczyk ds. kształcenia zawodowego. 
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Fot.40. Teren szkoły widziany z lotu ptaka. ( fot. Zbigniew Sówka)   

 

 


