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Wstęp
W tym roku Zespół Szkół nr 33 obchodzi 100-lecie
powstania.
Jest to okazja do podsumowania ważnych wydarzeń
z życia Szkoły i dalszych perspektyw rozwoju. Od samego
początku swojego istnienia Szkoła związana była
z przemysłem i kształceniem młodzieży dla potrzeb rynku pracy w zawodach
mechanicznych. Ścisłe powiązanie z rynkiem pracy sprawiło, że Szkoła cieszyła się
ogromnym powodzeniem wśród kandydatów. Niniejsza publikacja przybliża
fragmentarycznie wybrane karty historii Szkoły.
100-lecie to także czas na podziękowania zarówno poprzednim
dyrektorom, jak również wszystkim nauczycielom oraz pracownikom
administracji i obsługi za ich wkład w rozwój Szkoły.
Jestem głęboko przekonany, że w dzisiejszych czasach, gdy następuje
powrót do kształcenia zawodowego, Szkoła sprosta wyzwaniom nowej reformy
kształcenia i wymaganiom rynku pracy oraz umożliwi uczniom zdobycie
upragnionego zawodu. Niech na kolejne stulecie naszą myślą przewodnią będzie
cytat francuskiego pisarza i poety Antoine de Sainte-Exupery:
„Jeśli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, aby ci przynieśli drzewo,
przygotowali narzędzia, nie przydzielaj zadań i pracy, lecz wzbudź w nich
tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem”.
W podziękowaniu dla byłych dyrektorów i pracowników Szkoły
mgr inż. Marek Tomasiewicz
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Szkoła i jej profil przez pierwsze sto lat
1917-1919
1920-1925
1925-1937
1937-1939
1940

1940-1944
1944-1950
1945-1951

1950-1951

1951-1954
1960-1970
1965-1970
1970
1971
1972

Królewsko-Polska Rzemieślnicza Szkoła na Pradze ul. Szeroka 5
(dziś ul. Ks. Kłopotowskiego)
Państwowa Szkoła Rzemieślnicza na Pradze
Państwowa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa na Pradze
Państwowe Gimnazjum Mechaniczne ul. Targowa 86
Państwowa Szkoła Mechaniczna I stopnia, lekcje teoretyczne
przy ul. Królewskiej 23, warsztaty szkolne przy ul. 11 Listopada
10
Państwowa Szkoła Ślusarsko-Mechaniczna w Warszawie,
Staatliche Handwerkerschule für Metallgeverbe in Warschau
Miejskie Gimnazjum Mechaniczne,
Miejskie Liceum Mechaniczne
Miejskie Gimnazjum dla dorosłych, Miejskie Liceum
Mechaniczne II Stopnia dla Robotników
Państwowe Gimnazjum Mechaniczne dla dorosłych,
Państwowe Liceum Mechaniczne dla dorosłych, Państwowe
Technikum Budowy Samochodów w Warszawie,
Szkoła Zasadnicza nr 2
Technikum Budowy Samochodów im. Czesława Orłowskiego
w Warszawie
Technikum Samochodowe im. Czesława Orłowskiego
Państwowa Szkoła Techniczna Samochodowa na podbudowie
Liceum Ogólnokształcącego
Technikum Mechaniczne nr 6, Technikum Mechaniczne nr 6
wydział dla Pracujących, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7
Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 otrzymuje imię patrona
Kazimierza Gromelskiego
Liceum Zawodowe nr 8
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Od 1993 roku wszystkie szkoły wchodzące w skład zespołu przestały
używać imienia patrona
1993-1999 Technikum Mechaniczne dla dorosłych (forma eksternistyczna)
1999
Liceum Techniczne
Zespół Szkół nr 33, XXIX Liceum Ogólnokształcące
2002
im. Ignacego Łukasiewicza, Technikum Mechaniczne nr 6,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7
Zespół Szkół nr 33, Technikum nr 6,
2007
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7
Zespół Szkół nr 33, Technikum nr 6,
2017
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7

Budynek szkoły
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Dyrektorzy Szkoły 1917 – 2017
1. inż. Józef Pierzchlewicz
2. inż. Kazimierz Wolski
3. inż. Władysław Gordziałowski
4. Stefan Lisak
5. Kazimierz Gromelski
6. Stefan Jażwiński
7. Bogusław Przybylski
8. Kazimierz Gromelski
9. mgr inż. Antoni Wojtas
10. mgr inż. Zdzisław Żelazo
11. mgr inż. Tadeusz Pyrek
12. mgr Marian Pacholak
13. mgr Henryk Tryniszewski
14. mgr inż. Marek Tomasiewicz

1917-1920
1920-1937
1937-1944
1944-1947
1947-1950
1950-1951
1951-1953
1953-1958
1958-1976
1976-1980
1980-1988
1988-1996
1996-2006
2006 - do chwili obecnej
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Pracownicy szkoły w roku jubileuszu
Nauczyciele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Marek Tomasiewicz
Marek Andrzejczak
Bogusław Banasiewicz
Agata Bhuiyan – Krzyszczak
Tomasz Bochiński
Katarzyna Bogusz – Żebrowska
Zbigniew Brzezicki
Piotr Chamera
Monika Gzyra
Iga Jawidzyk
Maria Kacprzak
Michał Kacprzak
Barbara Kondraciuk
Urszula Koprowska
Zbigniew Kosiorek
Mateusz Krzysztofik
Artur Kucharczyk
Marek Kujawowicz
Lach Grzegorz
Barbara Lisicka
Maciej Łukasiewicz
Hanna Majewska
Agnieszka Mroczek
Paweł Parka
Beata Pieńkowska
Anna Pogorzelska
Monika Prus
Krystyna Pilich
Dariusz Przetacki
Jan Redyk
Małgorzata Romanowicz
Zdzisław Romanowicz
Karolina Sadowska
Tomasz Sokołowski
Jacek Suwała
Stanisław Szewczyk
Agnieszka Szustowska

11

dyrektor szkoły
przedmioty zawodowe
przedmioty zawodowe
podstawy przedsiębiorczości
przedmioty zawodowe
pedagog
przysposobienie obronne
geografia, wychowanie fizyczne
język polski
religia
język rosyjski
przedmioty zawodowe
język angielski
fizyka
przedmioty zawodowe
wychowanie fizyczne
przedmioty zawodowe
wicedyrektor, wychowanie fizyczne
przedmioty zawodowe
chemia
przedmioty zawodowe
język polski
matematyka
przedmioty zawodowe
język angielski
informatyka, przedmioty zawodowe
religia
psycholog
przedmioty zawodowe
przedmioty zawodowe
historia
przedmioty zawodowe
język angielski
przedmioty zawodowe
wiedza o kulturze, biblioteka
przedmioty zawodowe
matematyka

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Arkadiusz Tiomkin
Waldemar Wasiak
Agnieszka Wawak
Grażyna Wojtkowska
Piotr Zabuski
Sławomir Zdunek
Anna Ziółkowska

przedmioty zawodowe
przedmioty zawodowe
język polski, wiedza o społeczeństwie
język niemiecki
przedmioty zawodowe
przedmioty zawodowe
biologia

Pracownicy administracji szkolnej
1. Grażyna Pakuła
2. Adrianna Parol
3. Grażyna Sadowska – Gawryś
4. Iwona Szczepańska
5. Danuta Wyszyńska
6. Bożena Piekarska - pielęgniarka

Pracownicy obsługi szkoły
1. Danuta Filipowicz
2. Jolanta Gargaś
3. Marek Kobryńczuk
4. Małgorzata Kostka
5. Zenon Pakuła
6. Joanna Remiszewska
7. Hanna Sierewicz
8. Mateusz Szarama
9. Ryszard Wieteska
10. Marek Woźniak
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Kalendarium szkoły
Rok 1917
W Warszawie na początku XX wieku stan oświaty przedstawiał się
skromnie. Na Pradze było jedno gimnazjum męskie im. Króla Władysława IV
z językiem wykładowym rosyjskim. Rewolucja 1905 roku umożliwiła rozwój
prywatnych szkół średnich z językiem polskim jako wykładowym. Prawobrzeżna
część Warszawy stanowiła rejon wyjątkowo zacofany. Małą rolę odgrywało
szkolnictwo zawodowe. W okresie międzywojennym istniało na Pradze tylko
siedem szkół zawodowych, do których uczęszczało ponad 2000 uczniów.
Młodzież nie miała równych szans na dostęp do szkoły średniej.
W
1917
roku
powstała
Królewsko-Polska
Rzemieślnicza
Szkoła z językiem wykładowym polskim. Zajęcia odbywały się w budynkach
czteroklasowej Szkoły Miejskiej przy ul. Szerokiej 5
(obecnie
ul. Ks. Kłopotowskiego) i Szkoły Handlowej przy ul. Szerokiej 26.
Natomiast warsztaty ślusarsko-mechaniczne, kuźnia i warsztaty stolarskie
odbywały się przy ul. Brukowej 5 (obecnie ul. S. Okrzei 25).
W 1920 roku minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego
Maciej Rataj (PSL) zatwierdził szkołę pod nazwą Państwowa Szkoła Rzemieślnicza
na Pradze. W roku 1925 minister Stanisław Grabski (Minister wyznań religijnych
i oświecenia publicznego) zmienił dotychczasowy statut na normalny i nadał
szkole nazwę – Państwowa Szkoła Rzemieślniczo – Przemysłowa na Pradze.
Szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku, a prace wykonywane przez uczniów
były na wysokim poziomie technicznym.
W 1928 roku na warsztatach szkolnych wykonano zlecenie na świetliki
do Biblioteki Narodowej oraz kraty dla uzdrowiska w Busku Zdroju. Wystawiono
również najlepsze z prac na wystawie ogólnokrajowej w Poznaniu.
Od 1 maja 1930 roku do lat powojennych w szkole pracował pan
Wacław Chmielewski. Jeden z pierwszych fotografów szkoły. Zawdzięczamy mu
wspomnienia i fotografie, które są częścią kronik szkolnych. Ówczesny dyrektor
inż. Józef Pierzchlewicz podjął staranie o pozyskanie kredytów i terenu
na budowę własnego gmachu szkolnego, które zakończyły się sukcesem w 1936r.
Niezwłocznie korzystając z funduszy Towarzystwa Oświaty Zawodowej
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rozpoczęto budowę siedziby szkoły już dla Państwowego Gimnazjum
Mechanicznego.
W 1937 roku oddano gmach przy ul. Targowej 86. Budynek szkoły
zaprojektowano według najnowocześniejszych wymogów przez inżyniera
architekta Jana Reda i inżyniera Ludwika Uzarowicza, profesora Szkoły
Wawelberga i Rotwanda. Obok budynku Dyrekcji PKP był to najnowocześniejszy
obiekt na Pradze. Spełniał bowiem wszystkie potrzeby szkoły technicznej
na ówczesne czasy aż do dzisiaj. Zaprojektowany został w kształcie litery L.
Od strony ul. Targowej mieściły się sale lekcyjne i duża sala gimnastyczna,
a wzdłuż ul. Ratuszowej świetnie wyposażone warsztaty. Szkołę zbudowano
na dużym placu z boiskiem sportowym i willą dla dyrektora. Ze względu na dobre
położenie szkoła cieszyła się ogromnym powodzeniem i miała duży wpływ
na rozwój dzielnicy. Do wojny wykształciła 2500 absolwentów. Dyrektorem
szkoły w latach 1920-1937 był inżynier Kazimierz Wolski, który został
przeniesiony na stanowisko dyrektora Państwowego Gimnazjum Mechanicznego
we Włocławku. W roku 1939, po zajęciu Polski przez Niemcy hitlerowskie,
dyrektor Wolski wraz z całą Radą Pedagogiczną Gimnazjum Mechanicznego
we Włocławku został wywieziony do obozu, w którym wszyscy zginęli.
W październiku 1937 roku dyrektorem szkoły został inż. Władysław
Grodziałkowski. Był on dyrektorem szkoły do chwili wybuchu II wojny światowej
i przez cały czas trwania okupacji hitlerowskiej. W czasie powstania został
wywieziony do Niemiec, skąd wrócił wiosną 1945r. do Warszawy.
Zastępcą dyrektora Wolskiego była Jadwiga Limanowska, bratanica senatora
Bolesława Limanowskiego. Wydała kilka książek o florze naszego kraju.
Była lubiana i szanowana przez młodzież. Pan Józef Jakubowicz, z-ca dyrektora
Grodziałkowskiego, był inżynierem zaangażowanym w rozwój techniczny szkoły.
W czasie okupacji został wysiedlony do getta, gdzie zginął wraz z całą rodziną.

Lata wojenne
W czasie wojny i okupacji szkoła działała nadal. Gmach został zajęty
przez Niemców i zmienił nazwę na Państwową Szkołę Ślusarską w Warszawie.
Lekcje odbywały się w lokalu Szkoły Handlowej przy ul. Królewskiej, następnie
w lokalach Gimnazjum Łabusiewicz-Majewskiej przy ul. Kępnej i w gmachu
Państwowego Liceum Kolejowego przy ulicy Chmielnej 88. Natomiast zajęcia
warsztatowe prowadzono przy ul. 11 Listopada. Celem polityki szkolnej okupanta
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było przyuczenie do zawodu z późniejszym wykorzystaniem dla swojego
przemysłu zbrojeniowego. Z programu usunięto przedmioty o charakterze
ogólnokształcącym. Prowadzono tajne nauczanie, w które zaangażowani byli
niemal wszyscy pracownicy szkoły. Dzięki poświęceniu nauczycieli
w konspiracyjnym działaniu także w organizacjach wojskowych i społecznych
ukończyło szkołę w latach okupacji około 300 absolwentów.
Tuż po wyzwoleniu Pragi szkoła wznowiła działalność w październiku 1944 roku
jeszcze w prywatnych mieszkaniach. Wiosną 1945 roku w ciągu dwóch miesięcy
wykonano generalny remont Miejskiego Gimnazjum Mechanicznego.

Rok 1945
Po remoncie gmachu szkoły, gdy praca w lśniącej szkole szła normalnym
trybem, budziła zainteresowanie władz. Odwiedził ją płk. Marian Spychalski,
a po remoncie Prezes Rady Ministrów Edward Osóbka-Morawski.
W latach 1946 – do końca lat osiemdziesiątych młodzież uczestniczyła
w pochodach 1-majowych i czynach społecznych.
Po wojnie na Pradze rozwijał się przemysł motoryzacyjny, obrabiarkowy,
optyczny i radiowy. Szkoła, już jako Technikum Budowy Samochodów
z utworzonym wydziałem dla pracujących, ściśle współpracowała z Fabryką
Samochodów Osobowych na Żeraniu.
Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani do zawodu, więc cieszyli
się powodzeniem na rynku pracy najpierw jako praktykanci, a potem jako
pracownicy.
W lutym 1953 roku w dziesiątą rocznicę powstania Związku Walki
Młodych, technikum przyjęło imię Czesława Orłowskiego, działacza
tej organizacji, którego zastrzelili Niemcy. Brał udział w akcjach odwetowych,
był łącznikiem, aż wreszcie partyzantem.
W dniu 8 września 1958 roku odbył się pierwszy Zjazd Absolwentów
szkoły z okresu powojennego, na którym omówiono między innymi historię
szkoły. Ogółem od 1918 roku do 1958 r. szkołę ukończyło 400 rzemieślników
i 756 techników.
Ze względu na brak miejsca w budynku zaprojektowano nadbudowę
gmachu. Dyrektor inż. A. Wojtas starał się o rozbudowę szkoły, na co znów
władze odmówiły kredytów. Młodzież przez cały rok uczyła się, a w wakacje
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wyjeżdżała razem poza Warszawę.
W sierpniu 1960 roku uczniowie Technikum Samochodowego wyjechali
na obóz do Augustowa na Jeziorem Białym. Takich obozów na przestrzeni lat
odbyło się wiele.
Nauczycielskie Święto w 1960 roku miało szczególny charakter, gdyż
odbyła się uroczystość przekazania szkole przez przedstawicieli Wojska Polskiego
sprzętu i pomocy naukowych dla trzech sal stanowiących gabinet motoryzacyjny.
Na uroczystości władze FSO wręczyły sztandar szkolny.

Sztandar to nie jedyny dar jaki młodzież Technikum otrzymała od załogi FSO.
Fabryka przekazała m.in. przekroje silników samochodów osobowych
produkowanych na Żeraniu. Współpraca układała się wzorowo, młodzież
odbywała zajęcia praktyczne, a wszyscy, którzy osiągali dobre wyniki w nauce
mogli liczyć na zatrudnienie.
W szkole brakowało nowoczesnych pracowni fizyki, chemii i rysunku
technicznego, które powoli były tworzone. Najpierw pracownia fizyczna,
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a w następnych latach rysunku technicznego na drugim piętrze.
W latach 1954 – 1970 szkoła prowadziła eksternistyczne egzaminy
dojrzałości w Technikum Budowy Samochodów w specjalnościach: budowa
samochodów, budowa maszyn, obróbka metali skrawaniem, budowa silników
spalinowych, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.
Egzamin złożyło 270 eksternów. Szkoła prowadziła też egzaminy kwalifikacyjne
na tytuł mistrza. Tytuł mistrza otrzymały 1973 osoby, a czeladnika 884 osoby.

Lata 60-te
Uczniowie uczestniczyli i przygotowywali uroczystości charakterystyczne
dla lat 60-tych. Przede wszystkim mieli ogromny wkład w porządkowanie miasta,
nie tylko Starówki, ale także na Pradze (ulice 11 Listopada i Namysłowska).
Młodzież uczestniczyła w obchodach dnia Wojska Polskiego, 1 Maja i wielu
innych.
W szkole zawsze bardzo uroczyście świętowano 19 listopada, kiedy
to obchodzono Dzień Nauczyciela. Dzień Kobiet, tak jak i inne święta,
był uświetniany przez gości stołecznych władz. Młodzież w części artystycznej
występowała z recytacjami, a zespół orkiestry szkolnej dawał koncerty muzyki
gitarowej.
W 1967 roku klasy samochodowe przeniosły się do nowego budynku
u zbiegu ulic Marchlewskiego i Stawki. Szkoła na ulicy Targowej mieściła w swoim
gmachu 4 szkoły zawodowe, kształcące ponad 1000 dziewcząt i chłopców.
Podział szkół miał wydatnie poprawić warunki nauki pozostałej młodzieży.
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W październiku 1967 roku odbyły się prace młodzieży przy Dworcu
Wschodnim pod opieką profesora Wróblewskiego w ramach akcji społecznych
przy rozbudowie i porządkowaniu stolicy.
Dnia 26 kwietnia 1967 roku miało miejsce spotkanie młodzieży klas
kończących szkołę z przedstawicielami dyrekcji i załogi FSO. Ta uroczystość była
połączona z pięćdziesięcioleciem szkoły. Młodzież zwiedziła zakład i wysłuchała
wystąpienia przedstawiciela dyrekcji fabryki dotyczącego zatrudnienia
i warunków pracy. Na koniec obejrzała włoskie filmy o produkcji samochodów
Fiat. Wkrótce inżynierowie FSO wyjechali do Turynu, aby zapoznać się z nową
technologią produkcji. W latach siedemdziesiątych sprowadzono automatyczną
linię produkcji Fiata 125 i nasi uczniowie mogli uczyć się i brać udział w tym
projekcie.
W 1967 roku obchodzono w Polsce Dzień Sportu Szkolnego. Tego dnia
nie było lekcji. Młodzież udała się na Stadion Dziesięciolecia na IV Warszawską
Olimpiadę Młodzieży. Program rozpoczęto zapaleniem znicza i defiladą
sportową. Odbyły się biegi sztafetowe oraz defilada jeźdźców w strojach
historycznych i zawody hipiczne.
W szkole czas płynął normalnie - akademie, matury, rozdania
świadectw. I tak co roku przez 50 lat.
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Techniczne osiągnięcia Szkoły i jej uczniów


w 1948 r w warsztatach szkolnych wyprodukowano prototyp tokarki TTU18;
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w 1954 r. w warsztatach szkolnych został wykonany pierwszy w Polsce
skuter, a także następujące obrabiarki i urządzenia;

22



w 1954 r. w warsztatach szkolnych została wykonana wiertarka kolumnowa
WK-32, którą Ministerstwo Oświaty wprowadziło do produkcji w szkołach
na terenie Polski - wiertarka była wyprodukowana w dwóch wersjach:
wersja o kolumnie skrzynkowej zamkniętej i wersja o kolumnie okrągłej;
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w 1954 r. w warsztatach szkolnych wykonano wiertarki stołowe WS-13, WS15 i WSD-16, które następnie produkowano - ostatnie modele(WS-15) były
produkowane w latach 80-tych;
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w warsztatach szkolnych wykonano koperciarki (pomysł racjonalizatorski)
i torebkarki (wykorzystanie papieru odpadowego); maszyny podawały
papier, zawijały, kleiły i odstawiały gotowe, posortowane torebki
do specjalnego pojemnika;
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wykonano dystrybutory polowe dla wojska;



prasę dla Instytutu Tele-Radiotechnicznego;



3-tarczową szlifierko-polerkę dla Zakładów Metalograficznych;



największym osiągnięciem tamtych lat było uzyskanie patentu nr 6257
na ostrzałkę do narzynek przez ucznia Kazimierza Zienkiewicza;



w 1975 roku najlepsze prace dyplomowe uczniów zaprezentowano
na wystawie pomocy naukowych SIMP
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Stuletnia historia szkoły powiązana jest wyraźnie z burzliwymi losami
Rzeczypospolitej. Sytuacja w kraju w latach siedemdziesiątych oraz kolejnych,
wpłynęła na ustalenie i funkcjonowanie przez dalsze dziesięciolecia
następującego kalendarza roku szkolnego:
 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
 udział nauczycieli i uczniów w pracach społecznych na rzecz miasta,
 ślubowanie klas pierwszych,
 obchody Dnia Wojska Polskiego,
 obchody Dnia Nauczyciela,
 rocznica wybuchu Wielkiej Rewolucji Październikowej,
 rocznica wyzwolenia Warszawy,
 1 Maja – udział w pochodzie.
Można obecnie stwierdzić, że powyższy kalendarz był podyktowany przez
czynniki pozaszkolne. Warto jednak pamiętać, że za każdym z wymienionych,
stałych punktów z życia szkoły znajdowali się ludzie: nauczyciele i uczniowie,
którzy nie szczędzili wysiłku, żeby wszystkie imprezy były na właściwym
poziomie, zawsze z myślą o godnym reprezentowaniu szkoły, stanowią więc one
znaczącą część jej stuletniej historii.
Podobny kalendarz szkolny obowiązywał we wszystkich placówkach
oświatowych w tamtym okresie.
Jednakże szkoła od początku miała swój indywidualny charakter, różniący
ją od pozostałych. W kolejnych latach miały miejsce zdarzenia, które warte
są zapamiętania, ponieważ pozostawiły trwały ślad na kartach historii placówki.
Dzieje Warsztatów Szkolnych są nieodłączną częścią historii szkoły, która
od początków istnienia wyposażyła swych absolwentów w podstawy wiedzy
ogólnej i przygotowywała do wykonywania przyszłego zawodu.
Od lat 70 – tych szkolne warsztaty zaczęły działać jako Gospodarstwo
Pomocnicze typu 03. Zysk przynosiły: produkcja wyrówniarek do drewna oraz
imadeł ślusarskich. Szkoła współpracowała z Fabryką Pomp, dla której uczniowie
wykonywali podzespoły potrzebne do produkcji pomp. W ramach usług
świadczonych dla mieszkańców stolicy wykonywano: kraty, bramy, ogrodzenia
z montażem u klienta, ścianki działowe do zabudowy korytarzy w blokach
mieszkalnych. Produkcja ta pozwalała szkole uzyskiwać dodatni bilans finansowy.
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Od roku 1974 warsztaty produkowały wiertarki stołowe WS–15.
Następnie podjęły produkcję zmodernizowanej wiertarki stołowej WSD–16
i do 1979 roku wyprodukowały 12 sztuk. Z uwagi na trudną sytuację rynkową
tę produkcję przerwano, a od 1983 roku wznowiono produkcję wiertarki WS–15.
W 1971 roku powstało w Szkole Liceum Zawodowe Nr 8, które
otrzymało imię Kazimierza Gromelskiego - byłego dwukrotnego dyrektora.
W uroczystości wzięła udział Pani Jadwiga Gromelska – żona nieżyjącego
Patrona.
Ważną rolę odegrał w historii placówki rok szkolny 1972/73, ponieważ uczniowie
szkoły odnieśli sukces naukowy, gdyż najlepsze prace przez nich wykonane
zostały zaprezentowane na wystawie pomocy naukowych SIMP.
Także w tym roku weszła do szkół średnich reforma oświaty. Na uwagę
zasługuje fakt, że Ministrem Oświaty był wówczas pan Jerzy Kuberski – uczeń,
a następnie absolwent z Targowej 86.
W tym okresie nauka zawodu odbywała się w wielu zakładach
współpracujących ze szkołą, a zwłaszcza w FSO na Żeraniu, Warszawskiej Fabryce
Pomp, ZTS POCZTA POLSKA, Miejskich Zakładach Autobusowych.
Rok szkolny 1977/78 zaznaczył się również w istotny sposób dla szkoły,
dzięki sukcesowi ucznia Jerzego Chojnackiego, który w grudniu 1977 roku
zakwalifikował się do Centralnego Etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym. Jego opiekunem była pani Małgorzata Romanowicz nauczycielka historii. Dzięki temu osiągnięciu uczeń otrzymał indeks
(bez egzaminu) na Wydział Historii lub Nauk Społecznych. Został zwolniony
z matury.
16 grudnia 1978 roku dzięki ogromnemu wysiłkowi dyrekcji, pani
Małgorzaty Romanowicz - nauczycielki historii oraz innych nauczycieli, otwarto
w szkole Izbę Pamięci, która mieściła się w sali nr 207.
Była to duża uroczystość, którą uświetniła swoją obecnością pani Jadwiga
Gromelska, żona Patrona Szkoły.
Natomiast 17 stycznia 1981 roku miała miejsce uroczystość wręczenia
szkole sztandaru. Napis na sztandarze brzmiał „Nauka i praca dla Ciebie
Ojczyzno”.

28

Uroczystość uświetnili licznie przybyli goście:
 przedstawiciele PZPR,
 przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania,
 pani Jadwiga Gromelska,
 dyrektorzy warszawskich szkół zawodowych,
 poczty sztandarowe warszawskich szkół zawodowych.
Bardzo dobrze układała się współpraca Szkoły z FSO. Fabryka chętnie
zatrudniała absolwentów. Wysoko oceniała ich przygotowanie do pracy
w zawodzie. W dowód uznania w dniu 5 listopada 1985 roku sztandar szkoły
został udekorowany zbiorową odznaką Zasłużony dla FSO – najwyższym
honorowym wyróżnieniem fabrycznym. Dyrekcja Fabryki dziękowała Szkole
za tak dobrych pracowników oraz zapewniała, że są oni powodem do dumy.
W roku szkolnym 1991/1992 Technikum Mechaniczne Nr 6 zaczęło
kształcić w specjalności budowa silników spalinowych. Zaistniała potrzeba
zorganizowania dobrze wyposażonej pracowni samochodowej, którą
uruchomiono trzy lata później. W niej uczniowie mieli możliwość wykonywania
wielu ćwiczeń, m. in.:
 demontaż, weryfikacja i montaż silnika samochodu Mercedes,
 diagnostyka silnika samochodu Polonez,
 badanie układu chłodzenia silnika,
 badanie aparatów zapłonowych,
 kontrola i regulacja ciśnienia wtryskiwaczy paliwa.
Od tego roku szkolnego Firma Mercedes Benz – Sobiesław Zasada
została sponsorem tych klas, zapewniając uczniom możliwość odbywania praktyk
w swoim zakładzie.
W roku szkolnym 1995/ 1996 Szkoła zakupiła komputery klasy IBM PC
z procesorami 486DX/100 oraz PENTIUM. Powstała pracownia komputerowa,
w której odbywały się lekcje z przedmiotów:
 elementy informatyki,
 ćwiczenia konstrukcyjne.
17 kwietnia 2002 roku Rada Powiatu Warszawskiego uchwaliła
przeniesienie dwóch typów szkół z ul. Jagiellońskiej 57 na ul. Targową 86. Decyzją
tą objęto XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Łukasiewicza oraz
Technikum Przetwórstwa Skóry im. Ignacego Łukasiewicza.
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1 września 2002 roku, w wyniku połączenia ZS nr 17 i ZSM nr 33
powstał ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 33.
Ze względów ekonomicznych decyzją Starostwa Powiatu Warszawskiego
w 2002 roku zlikwidowano warsztaty szkolne. Obrabiarki i pozostałe
wyposażenie warsztatów sprzedano w przetargu publicznym, a inne zniszczone
i nieużyteczne urządzenia i przyrządy zezłomowano.
Od tej pory zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie odbywają
w wyspecjalizowanych stacjach obsługi:
 Centrum Obsługi Serwisowej Mercedes – Benz,
 Zakład Transportu Samochodowego Poczta Polska,
 Stacja Obsługi Toyota Żerań,
 NISSAN ODYSSEY,
 Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 21.
W wyżej wymienionych zakładach uczniowie spotykają się bezpośrednio
z najnowszymi konstrukcjami i technologiami oraz z nowoczesnym
wyposażeniem diagnostycznym. Wielu uczniów po ukończeniu nauki podejmuje
pracę w tych zakładach.
Ważny dla szkoły był rok 2009/2010, w którym Rada Powiatu
Warszawskiego zadecydowała o przeniesieniu Zespołu Szkół im. gen.
S. Roweckiego „Grota” z ul. Namysłowskiej 1 na ul. Targową 86 i dołączeniu tej
szkoły do Zespołu Szkół nr 33.
Dzięki temu Szkoła poszerzyła profile kształcenia o nową specjalność technik
elektryk.
W tej formie Zespół Szkół nr 33 funkcjonuje obecnie.

Budynek szkoły obecnie
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Nie samą nauką żyje szkoła
Szkoła to uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji.
Pierwsze udokumentowane zdjęciami wyjazdy Wacława Chmielewskiego
pokazują zgodną współpracę społeczności szkolnej. Zajęcia i odpoczynek były
przyjemnością integrującą uczniów i kadrę. Odbywały się obozy motocyklowe
w całej Polsce oraz zimowe obozy w górach.

Lato 1962 - Obóz motocyklowy.
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Postój w Gdyni

W czasie podróży
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Trasa obozu motocyklowego.

Pierwsza naprawa
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W czasie obozu zimowego, w którym uczestniczyło trzydziestu uczniów,
młodzież przyswoiła sobie podstawowe zasady narciarstwa i wyrobiła
zamiłowania do sportu oraz zwiedziła Tatry Słowackie i Jaskinie Demiahowskie.
W 1966 roku w trakcie obozu zimowego uczniowie podeszli do Morskiego Oka.
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W 1967 roku uczniowie uczestniczyli w wycieczce: 5 stolic.

Bukareszt – miasto
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Pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie
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Osiągnięcia sportowe szkoły z ostatnich 20 lat
Uczniowie Szkoły zawsze uczestniczyli w różnych imprezach sportowych
organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy na terenie Dzielnicy Praga
Północ. Każdego roku setki uczniów startowało w różnych dyscyplinach, godnie
reprezentując Szkołę w szlachetnej rywalizacji na terenie szkoły oraz etapach
międzyszkolnych. Od lat w Szkole odbywają się klasowe zawody, wyłaniające
szkolnych reprezentantów na etap międzyszkolny – dzielnicowy. Największą
popularnością cieszą gry zespołowe: piłka nożna, piłka siatkowa i piłka
koszykowa. W tych konkurencjach w ciągu ostatnich 20 lat w zawodach
dzielnicowych szkoła odnosiła najczęściej sukcesy. W każdym roku w grach
zespołowych uczniowie szkoły zajmowali miejsca na podium.
W kategorii : piłka nożna – Mistrzostwa Dzielnicy Praga Północ:
 8 razy – I miejsce – w latach szkolnych:
1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014
 2 razy - II miejsce – w latach szkolnych: 2005/2006, 2014/2015
 2 razy - III miejsce – w latach szkolnych: 2008/2009, 2010/ 2011
W roku szkolnym 2013/2014 – półfinał WOM - u – czerwiec 2014
W kategorii: piłka siatkowa – Mistrzostwa Dzielnicy Praga Północ:
 2 razy – 1 miejsce – w latach szkolnych: 2003/ 2004, 2004/2005
 1 raz – III miejsce – w roku szkolnym- 2005/2006



W kategorii: piłka koszykowa - Mistrzostwa Dzielnicy Praga Północ:
1 raz - II miejsce – w roku szkolnym – 2001/2002
1 raz – III miejsce – w roku szkolnym – 2002/2003

W kategorii: piłka ręczna – Mistrzostwa Dzielnicy Praga Północ:
 1 raz – I miejsce – w roku szkolnym 2010/ 2011
 2 razy – II miejsce – w latach szkolnych: 2011/2012, 2012/2013

W kategorii: biegi przełajowe – Mistrzostwa Dzielnicy Praga Północ:
 III miejsce rok szkolny 2003/2004
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III miejsce rok szkolny 2004/2005
II miejsce rok szkolny 2009/2010
III miejsce rok szkolny 2010/2011
III miejsce rok szkolny 2011/2012
I miejsce rok szkolny 2013/2014 – indywidualnie Sławomir Bodzon
I miejsce rok szkolny 2014/2015 – indywidualnie Sławomir Bodzon
I miejsce rok szkolny 2015/2016 – indywidualnie Marcin Szuba dystans
3000 m. i Emil Byczkowski - 1500 m.
I miejsce rok szkolny 2016/2017 – indywidualnie Marcin Szuba dystans
3000 m.
I miejsce rok szkolny 2017/2018 –
indywidualnie Szymon Brząkała –
dystans – 3000m.

Naukę w szkole ukończyło wielu wybitnych sportowców, którzy trwale
zapisali się w historii sportu w Warszawie i poza stolicą.
Do czołowych zawodników należeli:
Paweł Lewandowski i Michał Storożyński czołowi zawodnicy WKS Legia
Warszawa w kategorii: piłka koszykowa; Zygmunt Grządkowski zawodnik WKS
Legia Warszawa w kategorii piłka siatkowa. W ostatnich latach szkołę opuścił
Paweł Rocki zawodnik Groclinu Grodzisk Wielkopolski w kategorii piłka nożna.
Najwybitniejszym jednak zawodnikiem absolwentem Naszej Szkoły z 1991 roku
jest Robert Sycz, którego osiągnięcia sportowe są imponujące:
 dwukrotny złoty medalista Mistrzostw Świata w dwójce podwójnej
mężczyzn kategorii lekkiej w wioślarstwie w latach 1997 i 1998
 dwukrotny srebrny medalista Mistrzostw Świata w dwójce podwójnej
z Tomaszem Kucharskim latach 2001 i 2002,
 dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w dwójce podwójnej wagi
lekkiej z Tomaszem Kucharskim Sydney 2000, Ateny 2004
Obecnym uczniom należy życzyć sukcesów takich, jak te, które odnosili
i odnoszą absolwenci – ich starsi koledzy.
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Robert Sycz

Robert Sycz

39

Mistrzostwa Dzielnicy Praga Północ w
siatkówce w roku szkolnym 2003/2004

Rozdanie dyplomów
dla najlepszych sportowców

Brązowi medaliści w piłce nożnej mistrzostw
Dzielnicy Praga Północ 2008/2009

Złoci medaliści w piłce nożnej
Dzielnicy Praga Północ
2013/2014
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Historia „Krwinki z Targowej”
W stuletniej historii szkoły współpraca z PCK liczy
70 lat. Pierwsza wzmianka pojawiająca się w Kronice
informująca o podjęciu współpracy z PCK oraz
utworzeniu w placówce SZKOLNEGO KOŁA PCK
pochodzi z roku 1948. W ciągu pierwszych
dwudziestu lat Koło nie miało w tej dziedzinie
spektakularnych sukcesów. Działalność Koła bardziej
rozwinęła się od początku lat 70 –tych. Członkowie
Koła oraz inni uczniowie zaczęli czynnie uczestniczyć
w akcji Krwiodawstwa.
W latach 1972-1974 oddawali krew, gdyż uważali,
że honorowe krwiodawstwo jest przejawem patriotyzmu tamtych lat. W latach
1974-1976 szkoła przodowała w Warszawie w honorowym Krwiodawstwie.
Do marca 1976 roku dawcy ze szkoły przekazali wiele litrów krwi przez BANK
KRWI IM. SYNÓW PUŁKU dla SZPITALA - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA.
26 marca 1976 roku w szkole miała miejsce uroczystość, podczas której Zarząd
Dzielnicowy PCK wręczył uczniom 17 odznak Honorowego Krwiodawcy, w tym
1 srebrną. Informacja o tym wydarzeniu została umieszczona w Expresie
Wieczornym. Nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół podczas tej uroczystości
zadeklarowali, że wznowią akcję Krwiodawstwa w maju, w związku z 31 rocznicą
zakończenia II wojny światowej. W roku szkolnym 1977/1978 akcja
Krwiodawstwa była kontynuowana. Wcześniej na terenie szkoły była
propagowana poprzez organizowanie apeli, na które zapraszano gości z różnych
środowisk. Dzięki szeroko zakrojonej akcji szkoła przekazała krew na rzecz Banku
Krwi im. Synów Pułku, który przeznaczył ją dla Szpitala Pomnika Centrum
Zdrowia Dziecka.
W roku szkolnym 1984/1985 uczniowie tradycyjnie wzięli udział w akcji
honorowego krwiodawstwa. W podziękowaniu za cenny dar Szkolne Koło PCK
otrzymało dyplom uznania.
Pan Grzegorz Lach – obecnie nauczyciel Zespołu Szkół - został
nagrodzony Srebrną Odznaką Honorowego Dawcy Krwi, natomiast dwaj inni
uczniowie: T. Bruliński i A. Matak otrzymali Brązowe Odznaki.
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W czasie akcji w dniach 17-21 września 1984 roku w szkole uczniowie oddali
11,67 litra krwi. Kolejne dni Krwiodawstwa miały miejsce w dniach 19-21 lutego
1985 roku. W tym czasie zebrano 6,2 litra krwi.
Rok szkolny 1990/91 – nauczyciele i uczniowie oddali krew
z przeznaczeniem dla POMNIKA – SZPITALA CENTRUM ZDROWIA MATKI – POLKI.
Szkoła otrzymała podziękowanie od Rady Obywatelskiej Budowy Pomnika –
Szpitala Matki – Polki.
Dzielenie się krwią z potrzebującymi stało się tradycją, która jest
kultywowana w kolejnych latach funkcjonowania szkoły.
W roku szkolnym 2006/2007 po raz pierwszy Akcja Honorowego
Oddawania Krwi została zorganizowana na terenie szkoły. Uczniowie
i nauczyciele nie musieli już, jak w latach 70-tych, chodzić do Stacji
Krwiodawstwa. W tym roku krew przekazywana była na rzecz Szpitala Praskiego,
Centrum Zdrowia Dziecka i Centrum Transplantologii.
Od 2006 roku do maja 2014 roku szkoła przekazała 165 litrów krwi,
dzięki ofiarności własnych uczniów i nauczycieli oraz akcji promocyjnej,
zachęcającej młodzież szkół praskich między innymi z Zespołu Szkół nr 40
im. Stefana Starzyńskiego.
Ofiarność młodzieży została nagrodzona. 16 kwietnia 2013 roku odbyła
się uroczystość uhonorowania sztandaru szkoły Odznaką Honorową III Stopnia
nadaną
przez
Kapitułę
Polskiego
Czerwonego Krzyża. Pan Jan Kisiel – członek
Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego
Polskiego Czerwonego Krzyża - podczas
wspominanej powyżej uroczystości, wyraził
swoje uznanie dla dyrektora szkoły oraz
krwiodawców w następujących słowach:
Żadna dzielnica w Warszawie nie
Uhonorowanie Sztandaru Szkoły
zorganizowała tak dobrej akcji zbiórki krwi.
Panie Marku, będzie Pan oceniany w Niebie, przez wszystkich, którym nasza krew
pomogła. Zgodził się pozostać Patronem najbliższej akcji.
24 kwietnia 2014 roku odbyła się kolejna akcja, której koordynatorem
została nauczycielka Zespołu Szkół nr 33 Anna Pogorzelska. Uczniowie
i nauczyciele szkoły oddali łącznie 19,8 litrów krwi, dzieląc się z potrzebującymi
najcenniejszym darem – darem życia.
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Od tej pory każda akcja honorowego oddawania krwi w Zespole Szkół nr 33 jest
koordynowana przez nauczycielkę.
3 marca 2015 roku kolejny raz w sali gimnastycznej pojawiły się łóżka
medyczne, służba medyczna i mnóstwo próbówek tylko po to, żebyśmy mogli
bezinteresownie oddać cząsteczkę siebie dla ratowania życia potrzebującym.
W tym dniu udało się uzyskać 34, 65 litra krwi.
Kolejna akcja została przeprowadzona w szkole 9 listopada 2016 roku.
Tym razem oddano 24,75 litra krwi. Łącznie, w okresie: od 2007 do 2016 roku,
udało się zebrać około 204 litry krwi.
Kolejny raz wkład szkoły w ratowanie życia został doceniony. 23 maja
2017 roku przedstawiciele honorowych dawców krwi z Zespołu Szkół nr 33 wraz
z panem dyrektorem Markiem Tomasiewiczem, wzięli udział w Uroczystej Mszy
Świętej z okazji Międzynarodowego Dnia Krwiodawcy. Msza odbyła się w Kaplicy
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pałacu Prezydenckim, celebrowana
przez Kapelana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ks. Zbigniewa Krasa. W tym
dniu minęła XX rocznica Krajowej Pielgrzymki Honorowych Krwiodawców
na Jasną Górę i 35 rocznica kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona
polskich krwiodawców.
W mszy świętej brały udział zaproszone delegacje szkolne, Krwiodawcy
z OSP Harta, Krwiodawcy Polowego Klubu Krwiodawców Orle Gniazdo
z Sulejówka oraz licznie zaproszeni goście. Było to już drugie takie spotkanie
środowiska Krwiodawców. Kolejne odbyło się 23 września 2017 roku
w Niepokalanowie pod nazwą „Maksymalna” połączone z uroczystą mszą świętą.
Pracownik szkoły Ryszard Wieteska został odznaczony medalem Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi.

Akcja „Krwinka z Targowej”
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Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia szkoły z lat:
2016/2017, 2017/2018
W roku szkolnym 2016/2017, wychodząc naprzeciw społecznemu
zapotrzebowaniu, wynikającemu z rosnącego zainteresowania jazdą
na motocyklach, w szkole została otwarta nowa klasa o specjalności mechanik
motocyklowy. Jest to jeden z zawodów przyszłości. Szkoła, chcąc kształcić
najlepszych specjalistów, zapewniła uczniom warunki do zgłębiania tajników
motocyklowej mechaniki, wspierana przez partnerów, którzy zajmują się tym
od dawna i są specjalistami w tej dziedzinie. W dniu 14 października 2016 roku
we współpracy ze Stajnią Motocyklową, szkoła otworzyła doskonale wyposażone
warsztaty motocyklowe dla uczniów.
16 września 2016 roku w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej
odbyła się konferencja podsumowująca dwa lata realizacji projektu „Warszawski
model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania
dla obszarów metropolitalnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było podniesienie jakości
funkcjonowania
systemu
doskonalenia
nauczycieli
w
Warszawie.
Wspomaganiem w projekcie objęto 150 warszawskich placówek edukacyjnych.
Zespół Szkół nr 33 został wyróżniony dyplomem: „SZKOŁA DBAJĄCA O ROZWÓJ”.
Za udział w projekcie pan Dyrektor Marek Tomasiewicz został uhonorowany
statuetką DYREKTOR 3D – diagnoza, dialog, doskonalenie.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 33 w listopadzie 2016 roku przystąpili
do Ogólnopolskiego Projektu „Postaw na Słońce”. Pod okiem nauczycieli bardzo
ściśle współpracowali ze sobą. Celem projektu było upowszechnianie wśród
młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych
i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii,
a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Na początku zbudowali zespół
uczniów pod kierunkiem nauczyciela koordynatora. Ponieważ projekt łączył
w sobie zarówno wiedzę mechaniczną, jak i elektryczną, dobrano zespół
uczących się w obu zawodach, czyli technik pojazdów samochodowych i technik
elektryk. Podczas prac narodził się pomysł wykonania makiety szkoły oddającej
prawie 100% jej wyglądu. Tu wkroczyli mechanicy, którzy po wykonaniu projektu
i wydrukowaniu w zaprzyjaźnionej drukarni ścian na pcv przystąpili do składania
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budynku. Praca była mozolna i długa, gdyż spasowanie ścian było naprawdę
trudne. Uczniowie pracowali dzielnie i po 3 tygodniach makieta była gotowa.
Na dachu zamocowano ogniwa fotowoltaiczne, w oknach diody, wewnątrz
budynku akumulatory. Panele działały ładując akumulatory, które zasilały diody
i okna szkoły rozświetlały ściany. W tym samym czasie prowadzono szereg prac
promujących działania zespołu. Przeprowadzono prezentację dla uczniów
Zespołu Szkół nr 33, rozwieszono plakaty na terenie placówki, portalu
społecznościowym i stronie internetowej szkoły. Przeprowadzono kampanię
promującą konferencję dla lokalnej społeczności na terenie Pragi Północ.
W tym celu rozwieszono plakaty w okolicznych sklepach, centrum handlowym,
spółdzielni mieszkaniowej Praga. Dodatkowo uczniowie zachęcali przechodniów
rozdając ulotki promujące konferencję. W maju sfinalizowano projekt na terenie
szkoły organizując konferencję dla społeczności praskiej. Współpraca uczniów
obu zawodów była bardzo owocna, a uczniowie świetnie się dogadywali
i uzupełniali.

Makieta szkoły
28 listopada 2016 roku w szkole miała miejsce konferencja otwierająca
projekt „Badanie mikroklimatu”. Rozpoczął ją Burmistrz dzielnicy Praga Północ
pan Wojciech Zabłocki. Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele firm
biorących udział w projekcie. Jest to pierwszy w Polsce i Europie projekt
realizowany w sposób ciągły, z bezpośrednim rejestrowaniem danych na stronie
internetowej http://zs33.apasmart.pl/. W wyniku eksperymentu uzyskuje się
wiedzę o kosztach energetycznych procesu utrzymania komfortowego
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mikroklimatu w klasach, a także o wpływie jakości powietrza i oświetlenia
na proces dydaktyczny.
W roku szkolnym 2016/ 2017 uczniowie Dawid Mochocki i Damian Żołek
z klasy 2bt oraz Jakub Pogorzelski z klasy 2at wraz z opiekunami panią Anną
Pogorzelską i panem Piotrem Chamerą wzięli udział w Międzynarodowym
Projekcie Europen Road Safety Tunes. Celem projektu, prowadzonego na terenie
8 krajów Unii Europejskiej, było uświadomienie zagrożeń oraz zaangażowanie
uczniów w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym
wśród młodych uczestników w wieku od 15 do 24 lat. Zespół Szkół nr 33
prowadził aktywne działania w środowisku lokalnym, mające na celu
uświadamianie zagrożeń i konsekwencji wynikających z decyzji podejmowanych
przez uczestników ruchu drogowego. Dzięki tym działaniom został nakręcony
film przedstawiający zagrożenia w ruchu samochodowym.
Film uczniów naszej szkoły wygrał w kategorii „Najpopularniejszy film
i najskuteczniejsza kampania w mediach społecznościowych”.

Rozdanie nagród Safety Tunes Polska
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28 września 2017 roku szkoła gościła wicepremiera Mateusza
Morawieckiego. Polityk zapoznał się z procesem kształcenia i nowoczesnym
wyposażeniem dydaktycznym Szkoły. Rozmawiał z nauczycielem praktycznej
nauki zawodu, który jednocześnie jest pracodawcą dla mechaników
motocyklowych.
W trakcie wizyty spotkał się także z uczniami. W czasie konferencji prasowej,
która została zorganizowana w jednej z pracowni, wicepremier Morawiecki
zwrócił uwagę na konieczność rozwoju szkolnictwa zawodowego, dzięki któremu
młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne na rozwijającym się rynku
pracy. Razem z Wicepremierem w Szkole gościli: burmistrz Wojciech Zabłocki,
przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga Północ, przedstawiciele Biura Edukacji
m.st. Warszawy oraz przedstawiciele Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Wizyta wicepremiera Morawieckiego
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W ten sposób udowadnia się, że Zespół Szkół nr 33 rozwija się we właściwym
kierunku. Dyrekcja i nauczyciele pamiętają, że zadaniem szkoły jest kształcenie
młodych ludzi, wychodząc naprzeciw przyszłości. Szkoła ze stuletnią przeszłością
kształci dla przyszłości.

Promocja szkoły

Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem – KBJS
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Lista nauczycieli zatrudnionych
w Technikum Samochodowym
Lp.

imię i nazwisko

pracował/-a
od

wykładane przedmioty

1
2
3
4
5
6
7
8

inż. Antoni Wojtas
inż. Stanisław Bobin
Euzebiusz Borczowski
Józef Chądzyński
Jan Chruszcz
Anastazja Czykwil
Helena Dmowska
Tadeusz Dobrowolski

1954
1948
1947
1950
1953
1963
1942
1956

9

mgr Adam Dworecki

1946

10
11
12

Baltazar Dzieżanowski
Filip Gawor
mgr Rudolf Grabowski

1955
1944
1944

13

dr Wacław Grądzki

1945

14

mgr Helena Jakimiak

1956

15

Jędrzej Jędrasik

1953

16
17

1961
1950
1959

historia, wop

19
20

Lidia Kalinowska
Stanisław Kaliński
mgr Wiesława
Klimaszewska Bobin
inż. Jadwiga Kielasz
Zbigniew Król

dyrektor szkoły, części maszyn
matematyka, fizyka, chemia
nauczyciel zawodu, zajęć praktycznych
warsztaty
wychowanie świetlicy, zespół muzyczny
język rosyjski
technologia
warsztaty
wicedyrektor, historia, wop, higiena, przepisy
drogowe
warsztaty
zastępca kierownika, warsztaty
język polski, geografia
maszynoznawstwo, części maszyn, ekonomia,
przedsiębiorstwo transportowe, bhp, ekonomia i
organizacja przedsiębiorstw Podstawy
automatyki
język polski
silniki samochodowe, pracownia samochodowa,
rysunek techniczny, bhp
elektrotechnika samochodowa, fizyka
wf, przysposobienie sportowe

21

inż. Eugeniusz Kubicki

1954

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Stanisław Leszczyński
mgr Tadeusz Lewandowski
Kazimierz Mamaj
Wascław Dziedzic
Zofia Morkowa
inż. Wiesław Nowak
Michał Paszkiewicz
inż. Mieczysław Patyrowski
Marian Piątkowski

1949
1963
1952
1950
1951
1958
1959
1954
1946

31

Zdzisław Redzisz

1961

32
33
34

inż. Henryk Sochacki
Antoni Skarżyński
Stanisław Srebnicki

1956
1953
1958

18

1962

biblioteka
wf
mechanika techniczna, skrawanie, obrabianie z
ćwiczeniami
warsztaty
matematyka, fizyka
warsztaty
warsztaty
matematyka
części maszyn, rysunek techniczny
chemia
kierownik warsztatów
rysunek odręczny, rysunek techniczny
technologia, maszynoznawstwo, części maszyn,
rysunek techniczny, technologia metali, godziny
świetlicowe
elektryka samochodowa, elektryka z elektroniką
warsztaty, rysunek techniczny
warsztaty
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Halina Szuchniewicz
inż. Józef Tronina
mgr Władysław Waligóra
mgr Teofil Więcek
Wierzba Wierzha
Wacław Wróblewski
mgr Wanda Wyrzykowska
Zygmunt Buchwald
inż. Alicja Bobrowska
Edmund Błaszczyk
inż. Zdzisław Chorąży
mgr Stanisław Czarnik
Dyonizy Maciejewski
Stanisław Dominowski
inż. Wiesław Getz
inż. Czesław Idzikowski
inż. Ireneusz Iwiński
inż. Tadeusz Jakubik
inż. Jan Jackiewski
Bogdan Jankowski
mgr Bronisława Jackiewicz
mgr Władysław Jurek

1963

57

inż. Bronisław Kostecki

1963

58
59
60
61
62

inż. Ryszard Nawrocki
inż. Ryszard Krzyśpiak
inż. Stanisław Kubicki
inż. Maciej Kalinowaki
inż. Bolesław Łyszczarz

1953
1962
1960
1962
1960

63

inż. Jan Mazurkiewicz

1960

64

inż. Andrzej Matuszewski

1962

65

inż. Jerzy Okień

1957

66

Józef Paletko

1960

67
68
69
70

inż. Wacław Piliszek
Janina Piatnicka
inż. Stefan Piechowicz
mgr Szczepan Pętkowski

1957
1962
1959
1945

71

inż. Tadeusz Pyrak

1949

72
73
74
75
76
77
78

inż. Jerzy Rakita
Jerzy Sokolnicki
Józef Stańczuk
Marcin Supiński
inż. Sylwester Szeląg
Zofia Tanajno
inż. Maciej Tłuchowski

1962
1948
1961
1946
1962
1959
1962

1954
1961
1952
1952
1952
1955
1963
1963
1960
1962
1963
1960
1953
1957
1960
1960
1961
1962
1963
1960

biblioteka
technologia
matematyka
matematyka
warsztaty
kierownik świetlicy, wf
język polski, historia
warsztaty, zakład produkcyjny
matematyka, fizyka
warsztaty, zakład produkcyjny
warsztaty
język polski
ekonomia transportu samochodowego
bhp
podwozia i nadwozia, pracownia
części maszyn ćwiczenia
mechanika techniczna
rysunek techniczny
obrabiarki, matematyka
warsztaty, zakład produkcyjny
język angielski
język rosyjski
elektronika ogólna, elektrotechnika z
elektroniką, fizyka
matematyka
części maszyn, budowa maszyn
części maszyn
fizyka
mechanika techniczna
termodynamika, pasowanie i pomiary
kuźnictwo, walcownictwo
mechanika techniczna
mechanika, technologia, gospodarka
energetyczna, budowa maszyn i urządzeń
obrabiarki z ćwiczeniami, technologia
budownictwa maszyn, technologia metali
warsztaty, zakład produkcyjny
język angielski
rysunek techniczny, technologia metali
termodynamika
technologia naprawy i obsługi samochodu
technologia budowy i maszyn
warsztaty, skład produkcyjny
chemia
warsztaty
bhp, warsztaty
technologia ogólna
język rosyjski
warsztaty, zakład produkcyjny
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

inż. Jerzy Setniewski
inż. Tadeusz Wnukowski
Zygmunt Wróbel
inż. Edmund Żełędowski
Jan Żółciak
Władysław Żółtowski
mgr Jerzy Nerwa
Adam Sennenburg
Krystyna Frydecka
mgr Stanisław Jadowski
Władysław Książek
mgr inż. Szczepkowski

1963
1960
1962
1954
1962
1962
1960
1960
1964
1964
1964
1964

fizyka
podstawy automatyki
warsztaty, zakład produkcyjny
kuźnictwo
warsztaty w zakładzie produkcyjnym
rysunek odręczny
matematyka
nauka jazdy samochodem i motocyklem
język polski
zespół muzyczny
warsztaty, zakład produkcyjny
obrabiarki, matematyka

Lista nauczycieli zatrudnionych
w Zespole Szkół nr 33 w różnych latach
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Imię i nazwisko
Andrzej Brejnak
Ewa Bielecka
Julian Chrząstowski
Jadwiga Chylicka
Krystyna Dunajska
Bogusław Dworski
Katarzyna Ewiak
Maria Glanowska
Georgios Grancaris
Zbigniew Grochowski
Ignacy Jaszczołt
Maria Jaszczołt
Michał Kacprzak
Mirosław Kamiński
Roman Karwowski
Andrzej Koprowicz
Stanisław Kosiński
Tadeusz Kowalczyk
Sabina Krawczyńska
Ryszard Kryłowicz
Stanisław Kukla
Włodzimierz Niciejewski
Mieczysław Opaliński
Ewa Pajewska
Zdzisław Romanowicz
Teresa Sałek

nauczany przedmiot
chemia
przedmioty zawodowe
geografia
chemia
przedmioty zawodowe
historia
informatyka
przedmioty zawodowe
przedmioty zawodowe
wiedza o społeczeństwie
język polski
przedmioty zawodowe
informatyka
przedmioty zawodowe
przedmioty zawodowe
przedmioty zawodowe
przedmioty zawodowe
przysposobienie obronne
przedmioty zawodowe
zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
przedmioty zawodowe
geografia
przedmioty zawodowe
biblioteka
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Henryk Szkopek
Wiesław Szuchnik
Jan Trzepałka
Janina Turska
Krystyna Wanat
Ireneusz Węgrzynowicz
Hanna Witanowska
Stanisław Zięcina
Hieronim Żmijewskai
Marek Żurowski
Joanna Berner
Halina Koźbiał
Mirosław Kurdyła
Małgorzata Motyka
Krystyna Michalak
Sabina Muszel
Dyonizy Napieralski
Małgorzata Nowak
Małgorzata Romanowicz
Robert Sobecki
ks. Michał Swędrowski
Liliana Sztyber
Danuta Tryniszewska
Ewa Trzpil
Grażyna Zaremba
Teresa Zduńczyk
Adam Adamczyk
Rafał Gall
Monika Kaczor
Marek Kobryńczuk
Andrzej Kozłowski
Grzegorz Lach
Janusz Leński
Joanna Michalak – Woźniak
Seweryn Orłowski
Wojciech Przybylski
Bogdan Stolarek
Stanisław Strągowski
Adam Sztybowski
Krzysztof Szyjewski
Elżbieta Abłamowicz

zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
matematyka
język rosyjski
religia
matematyka
zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
informatyka
matematyka
język polski
informatyka
pedagog
biblioteka
fizyka
wychowanie fizyczne
matematyka
historia
wychowanie fizyczne
religia
język polski
język angielski
geografia
język angielski
biblioteka
zajęcia praktyczne
wychowanie fizyczne
chemia
zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
przedmioty zawodowe
zajęcia praktyczne
przedmioty zawodowe
zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
wychowanie fizyczne
przedmioty zawodowe
język angielski

68.
69.

Zofia Abramowska
Andrzej Angielczyk

język polski
informatyka
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70. Henryka Bielecka
chemia, fizyka
71. Witold Borowski
język niemiecki
72. Grażyna Domagalska –
matematyka
ŁubianGorajewska
73. Iwona
religia
74. Edward Grygo
geografia
75. Dorota Karwowska
biblioteka
76. Alicja Konopka
język rosyjski, język polski
77. Marek Kujawowicz
wychowanie fizyczne, wicedyrektor szkoły w latach 201320017
78. Joanna Kura
historia
79. Genowefa Leszczyńska
biologia
80. Małgorzata Mączyńska
historia
81. Jadwiga Sikora
matematyka
82. Zofia Staniszewska
wychowanie fizyczne
83. Teresa Stępień
chemia
84. Agata Wąsiewicz
język polski
85. Witold Fetraś
przedmioty zawodowe
86. Bożenna Klemasz - Gil
przedmioty zawodowe
87. Marek Tomasiewicz
Dyrektor szkoły, przepisy ruch drogowego
88. Waldemar Basiewicz
zajęcia praktyczne
89. Jan Lewandowski
zajęcia praktyczne
90. Włodzimierz Jaworski
przedmioty zawodowe
91. Monika Garwolińska
biologia, chemia
92. Maria Pawlak
historia,
93. Janusz Polański
historia, wiedza o społeczeństwie
94. Teresa Mac
matematyka
95. Kinga Awgul
język angielski
96. Władysław Szajkowski
fizyka
97. Paweł Michalik
wychowanie fizyczne
98. Marcin Kałużyński
pedagog
Autorki tekstów publikacji oraz powyższej listy: Hanna Majewska i Małgorzata Romanowicz
serdecznie przepraszają wszystkie osoby, które, ewentualnie nie znalazły się wśród wymienionych.
Zapewniają jednocześnie, że wszelkie uchybienia wynikają z braku materiałów.

Dzień wiosny – spektakl nauczyciele
uczniom
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Wspomnienia absolwentów
„O szkole tej marzyłem” Wspomnienia szkolne.
Nazywam się Henryk Chodkiewicz. W 1958 roku rozpocząłem
naukę w Technikum Budowy Samochodów, które zlokalizowane
było przy ul. Targowej 86 w Warszawie. O Szkole tej marzyłem,
będąc jeszcze uczniem szkoły podstawowej. Niestety marzenia
te nie spełniły się we właściwym czasie.
Dyrektor Technikum nie wyraził zgody na przyjęcie moich
dokumentów wymaganych w procesie przyjęcia, uzasadniając
to moim zamieszkaniem poza Warszawą (województwo
warszawskie). Z wielkim smutkiem opuszczaliśmy z mamą
budynek szkoły. Jednak szczęście nie opuściło mnie do końca.
We wrześniu zmienił się dyrektor szkoły. Nowym dyrektorem został pan Antoni
Wojtas. Z powodu rezygnacji ucznia w jednej z klas, pan dyrektor Wojtas
zorganizował w końcu września egzamin konkursowy na zwolnione miejsce.
Tym razem dokumenty moje zostały przyjęte, a wynik egzaminu otworzył mi
drzwi do upragnionej szkoły. Pierwszego października z wielką radością zjawiłem
się na lekcjach w Technikum Budowy Samochodów jako uczeń klasy Ib (przez
miesiąc uczęszczałem do innej szkoły w Warszawie). Z uwagi na miesięczne
opóźnienie w rozpoczęciu nauki, pierwszy okres był dla mnie trudny i pełen
stresów. Nie zapomnę nigdy pierwszej lekcji rysunku technicznego.
Nieprzeciętnie srogi i wymagający (jak się okazało przez kolejne trzy lata rysunku)
prof. Marian Piątkowski, zafundował mi jednocześnie dwie dwóje (jedynek
wówczas nie stawiano) za brak arkuszy z pismem technicznym, które były
przedmiotem wcześniejszego zadania domowego. Podobnie z innych
przedmiotów (chociaż nie z tak dużym stresem), musiałem uzupełniać braki.
Wielka radość i duma spowodowane możliwością noszenia na rękawie czerwonej
tarczy z napisem 31T ułatwiały przezwyciężenie początkowych trudności.
Systematyczna praca przynosiła upragnione efekty. Zacząłem być postrzegany
jako dobry i bardzo dobry uczeń. Dostąpiłem zaszczytu noszenia Sztandaru Szkoły
w czasie uroczystości, a także zastępowania nauczycieli w młodszych od mojego
rocznika klasach. Po wielu latach, jakie upłynęły od matury, coraz częściej, z łezką
w oku, wspominam wspaniałych nauczycieli, którzy, dbając o wysoki poziom
nauczania, byli bardzo przyjaźnie nastawieni do nas. Z wielką przyjemnością
przebywałem codziennie w szkole. Nie mogę oprzeć się potrzebie przywołania
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z pamięci nazwisk choćby niektórych nauczycieli. Pamiętam wychowawców:
Władysława Waligórę oraz Eugeniusza Kubickiego - wspaniałych pedagogów.
Przekazana przez nich wiedza, odpowiednio z fizyki i przedmiotu zawodowego
(obróbka skrawaniem i narzędzia), wpłynęła bardzo pozytywnie na zdanie
egzaminu wstępnego z wynikiem bardzo dobrym oraz na wyniki podczas studiów
na Politechnice Warszawskiej. Pan prof. Szczepan Pętkowski – matematyk,
zastępca dyrektora, wielki przyjaciel młodzieży. Często, przed czytaniem
z dziennika naszych nazwisk, w celu pytania przy tablicy, widząc nasze nietęgie
miny mawiał: „będę pytał ostro”, a po chwili dodawał „ale łagodnie”.
Bez zbędnych stresów przyswajaliśmy materiał z matematyki, bardzo przystępnie
wykładany (wielu uczniów z mojej klasy zdało na Politechnikę). Z wielkiej
potrzeby serca wspominam polonistkę panią prof. Helenę Jakimiak.
Szkoła nasza była (i jest nadal) otoczona ulicami: Targową, 11-go
Listopada, Inżynierską i Ratuszową. Pewnego dnia, w czasie zajęć na boisku
sportowym, ćwiczyłem rzut dyskiem (byłem reprezentantem szkoły w tej
dyscyplinie). Podczas jednego z rzutów dysk poszybował w niezamierzonym
kierunku, przelatując nad parkanem boiska, chodnikiem i przystankiem
autobusowym, a następnie spadł na jezdnię, szczęśliwie nie wyrządzając nikomu
krzywdy. Dysk został zabrany przez mężczyznę z przystanku, a następnego dnia
ukazał się artykuł w Życiu Warszawy pt. ”Latające talerze nad Technikum
Samochodowym”. Pan Dyrektor Wojtas był wzburzony. Zostałem ukarany.
Po zdaniu matury musiałem wykosić całe boisko usytuowane między ulicami.
Z uwagi na duży areał boiska oraz słaby sprzęt (ręczna kosa) praca ta zajęła mi
dwa tygodnie, a był to czas, w którym uczyłem się do egzaminu wstępnego
na Politechnikę Warszawską.
Wyniesione z Technikum bardzo dobre podstawy teoretyczne
i praktyczne umożliwiły mi ukończenie w terminie i z dobrym wynikiem
Politechniki, a sześć lat później uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych.
Jest rzeczą naturalną, że wraz z upływem czasu coraz bardziej
wspominamy minione, młode lata. Przedmiotem moich wspomnień jest bardzo
często moje Technikum. Ponieważ po ukończeniu studiów na Politechnice
Warszawskiej powołany zostałem do służby wojskowej w Akademii Marynarki
Wojennej i zamieszkałem w Sopocie, nie miałem kontaktu ze szkołą i kolegami.
Słyszałem tylko, że Technikum Samochodowe przeniesione zostało w inne
miejsce Warszawy.
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Dopiero w październiku br. postanowiłem podejść i popatrzeć na dawno
niewidziany budynek szkoły. Stanąłem przed furtką w ogrodzeniu i patrzyłem
w okna klas, a przed oczami (pełnymi łez) przesuwały mi się obrazy z lat
szkolnych. Najdłużej „siedziałem” w kreślarni, z której przywołane wspomnienia
powodowały przebiegające dreszcze. W tym miejscu muszę wspomnieć,
że poziom mojego przygotowania z rysunku technicznego zaowocował
pozwoleniem nieuczestniczenia w zajęciach z tego przedmiotu na Politechnice.
Ponieważ była to niedziela sądziłem, że przy wspominanej furtce
zakończy się moja wizyta. Bez przekonania oparłem rękę na klamce i furtka
otworzyła się. Zachęcony takim obrotem sprawy spróbowałem otworzyć drzwi
wejściowe, były również otwarte. Trudno mi opisać moje wzruszenie, gdy
wszedłem na parter i obydwa piętra po znanych schodach.
Osobą swoją zwróciłem uwagę pani woźnej, która poznawszy cel mojej wizyty,
zaprowadziła mnie do Sali Tradycji, gdzie ujrzałem zdjęcia mojej klasy oraz tablicę
ze zdjęciami dyrektorów: w tym pana dyrektora Antoniego Wojtasa, dla którego
zachowuję wdzięczność. Moje wzruszenie nie miało granic. Oto po pięćdziesięciu
dwóch latach, które upłynęły od matury, chodziłem po budynku, w którym
spędziłem pięć lat nauki. Do napisania tych wspomnień zachęciła mnie pani prof.
Hanna Majewska – polonistka, której opowiedziałem o celu mojego pobytu
w niedzielne popołudnie w szkole. Jestem wdzięczny pani profesor za tę sugestię
oraz powiadomienie mnie o mających odbyć się uroczystościach z okazji setnej
rocznicy powołania szkoły. Zdałem sobie nagle sprawę, że uczestnicząc w tych
uroczystościach, z przyczyn naturalnych, nie spotkam nikogo z moich ulubionych
nauczycieli, ale może chociaż kolegów z mojego rocznika. Jestem świadomy
niedoskonałości formy moich wspomnień, jednak niech usprawiedliwieniem
będzie fakt, że pisałem je pod wpływem wielkich emocji, nasilających się
po niedzielnej wizycie w budynku mojego Technikum Samochodowego.
Kmdr dr inż. Henryk Chodkiewicz

Gdynia, 27 grudnia 2015r.
Adiustacja: Hanna Majewska
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Galeria
Fotografie pochodzą z portalu społecznościowego
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Fotografie pochodzą z współczesnego archiwum szkoły i zbiorów prywatnych

Rok 1987 - klasa 3b technikum

Egzamin dyplomowy w 1989 roku
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Pasjonaci napraw samochodów

Warsztaty szkolne - remont
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Warsztaty szkolne po remoncie

Warsztaty szkolne po remoncie
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80 – lecie szkoły

80 – lecie szkoły
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90 – lecie szkoły

Studniówka 2012
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Pasjonaci motoryzacji

Pasje uczniów

W czasie przerwy
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Klasa 4 bt w 2013 roku

Promocja szkoły
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Na strzelnicy

Wycieczka szkolna

Ślubowanie 2013
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Pasjonaci motoryzacji

Praktyki zawodowe

80

Osiągnięcia sportowe

Składamy hołd legendzie sportu
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Krwinka z Targowej 2013

Krwinka z Targowej 2013
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Promocja szkoły

Promocja szkoły
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Zabawa z okazji Dnia Wiosny

Zabawa z okazji Dnia Wiosny
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Zabawa z okazji Dnia Wiosny

Pink Day – 1 kwietnia

85

Pożegnanie maturzystów 2014

W Muzeum Kolejnictwa
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Nagroda Prezesa Rady Ministrów 2014

Mikołajki 2014
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Zakończenie nauki na wesoło

Studniówka 2015
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Wizyta w FSO

Nagroda Prezesa Rady Ministrów 2015
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Jasełka 2015

Rocznica Konstytucji 3 maja
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Pokaz szermierki na wózkach

Osiągnięcia uczniów
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Wyróżnienie dla pracownika szkoły

Wyróżnienie dla pracownika szkoły
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My - Absolwenci
Zespołu Szkół Nr 33
przyrzekamy
dla dobra zbiorowości i własnego
pamiętać,
że człowiek określa się
przez swój stosunek do innych.
Przyrzekamy !!!
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