Tego nie wiesz o ZSZ Nr 2 w Ostrołęce

Lata 1962-1970
Czy wiesz, że …




30.09.1967 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Zofią
Niedziałkowską, autorką książki „Ostrołęka. Dzieje miasta”
16.11.1967 r. w ZSZ Nr 2 gościli przedstawiciele Ambasady Wietnamskiej
06.09.1969 r. odbyła się promocja absolwentów Oficerskiej Szkoły
Łączności z Zegrza
Lata 1971-1980

Czy wiesz, że…












29.03.1971 r. odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z aktorem
Stanisławem Mikulskim, odtwórcą roli Hansa Klossa w serialu „Stawka
większa niż życie”
15.05.1974 r. powstało Szkolne Koło PTTK im. doc. dr. Adama Chętnika,
w uroczystości brała udział p. Jadwiga Chętnik – żona pisarza i założyciela
Skansenu w Nowogrodzie
04.09.1975 r. na sali gimnastycznej miało miejsce uroczyste podpisanie
Kodeksu Ucznia
21.02.1976 r. IV Szczep Harcerski Drużyn HSPS dołożył cegiełkę
do budowy Pomnika-Szpitala „Centrum Zdrowia Dziecka”, wpłacając
na konto budowy pieniądze zarobione podczas zbiórki złomu
15.09.1977 r. swoją obecnością „Dwójkę” zaszczycił Cezary Leżeński –
pisarz i uczestnik Powstania Warszawskiego
22.02.1978 r. uroczyście obchodzono 10-lecie naszej szkoły, podczas którego
IV Szczep Harcerski Drużyn HSPS otrzymał imię „Szarych Szeregów”
i sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski
23.02.1978 r. na wiele lat zagościł, przed budynkiem szkoły, samolot,
który miał symbolizować pierwsze patronki szkoły - Wierę Bielik i Tatianę
Makarową. Przez dziesięciolecia był znakiem rozpoznawczym „Dwójki”

Lata 1981-1990
Czy wiesz, że…




28.10.1986 r. w ZSZ Nr 2 gościł pisarz Wojciech Żukrowski – autor, m.in.
„Lotnej” (ranny w bitwie pod Różanem w 1939 r.)
w październiku 1988 r. uczniowie „Dwójki” odbyli pierwsze zagraniczne
praktyki zawodowe w Czechosłowacji
01.05.1989
r.
uczniowie
uczestniczyli
w
ostatnim
pochodzie
pierwszomajowym w „starym stylu”
Lata 1991-2000

Czy wiesz, że…















w kwietniu 1991 r. odbyła się pierwsza wymiana młodzieży ZSZ Nr 2
w Ostrołęce z młodzieżą z Berufsbildende Schulen w Meppen
21.09.1991 r. szkoła przyjęła imię 5. Pułku Ułanów Zasławskich i otrzymała
sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski
we wrześniu 1991 r. po raz pierwszy gościliśmy młodzież z Berufsbildende
Schulen w Meppen
w maju 1992 r. odbył się pierwszy szkolny Konkurs Wiedzy o 5. Pułku
Ułanów Zasławskich dla młodzieży z klas I i II
1995 r. szkoła była organizatorem VIII Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych – etap okręgowy
1996 r. społeczność szkolna dołączyła do WOŚP - w szkole odbył się
koncert pod hasłem: „Miłość, Przyjaźń, Muzyka”
w dniach 14.06.1996 r. - 16.06.1996 r. podczas uroczystości nadania
imienia gen. L. Kmicic Skrzyńskiego 12 Brygadzie Kawalerii Pancernej
w Złocieńcu - matką chrzestną sztandaru jednostki została wicedyrektor
szkoły Bożena Szajkowska
w 1998 r. w szkole uruchomiono Internet
19.09.1999 r. gościł w „Dwójce” Adam Komorowski z małżonką, syn
gen. Bora-Komorowskiego
12.05.2000 r. wizytę w ZSZ Nr 2 złożył Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej na uchodźstwie - Ryszard Kaczorowski
w 2000 r. gościliśmy literatów: Bohdana Urbankowskiego i Jana Zdzisława
Brudnickiego
w październiku 2000 r. dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji „Góra
Grosza”
w grudniu 2000 r. miała miejsce I edycja akcji charytatywnej „I Ty
możesz zostać św. Mikołajem”

Lata 2001-2010
Czy wiesz, że…






















26.05.2001 r. młodzież z naszej szkoły wzięła udział w widowisku
historycznym na ulicach Ostrołęki „Bitwa pod Ostrołęką 1831 r.” z okazji
170 rocznicy Powstania Listopadowego
03.06.2001 r. uczniowie ZSZ Nr 2 wzięli udział w widowisku historycznym
„Bitwa pod Peschierą” we Włoszech
09.09.2001 r. uczestniczyliśmy w widowisku historycznym „Szturm
Ostroga Wolskiego” z okazji 170 rocznicy Powstania Listopadowego
15.09.2001 r. odbył się pierwszy Młodzieżowy Rajd Rowerowy „Miejscami
Pamięci 5. Pułku Ułanów Zasławskich”
w lipcu 2002 r. Marcin Litwa uczestniczył w rekonstrukcji historycznych
walk Kampanii Napoleońskiej w Hiszpanii
24.09.2002 r. uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z kapitanem Witoldem
Popiołkiem, żołnierzem AK
w dniach 16.11.2002 r. - 17.11.2002 r. młodzież z „Dwójki” wzięła udział
w widowisku historycznym „Berezina 2002” na Białorusi
10.02.2003 r. wizytę w naszej szkole złożył wicepremier RP Jarosław
Kalinowski
w kwietniu 2003 r. uczniowie po raz pierwszy uczestniczyli
w ogólnopolskim programie świadomego wyboru zawodu „Dzień
Przedsiębiorczości”
w 2003 r. odbyło się spotkanie z dr Henrykiem Maćkowiakiem, ,
wicedyrektorem szkoły w latach 1964 – 1970, autorem książki „25 lat
ZSZ Nr 2 w Ostrołęce”
10.04.2003 r. odbyło się spotkanie z panem Henrykiem Ciszewskim,
historykiem , amatorem i kolekcjonerem pamiątek historycznych dot.
historii Ostrołęki i okolic
28.05.2003 r. w naszej szkole gościł Bogusław Zakrzewski, były
ambasador Polski w Brazylii
22.05.2004 r. młodzież wzięła udział w widowisku historycznym „Bitwa
pod Ostrołęką 1831” pod dowództwem Kamila Niecieckiego
w 2007 r. odbył się pierwszy Festiwal Fryzjerstwa Artystycznego
w roku szkolnym 2008/2009 po raz pierwszy młodzież wzięła udział
w Ogólnopolskim Programie dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”
w dniach 08.04.2010 r. - 10.04.2010 r. szkoła była organizatorem Finału
XXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – etap centralny
16.06.2010 r. posadzono Katyńskie Dęby Pamięci dla uczczenia pamięci
oficerów 5. Pułku Ułanów Zasławskich zamordowanych przez NKWD
w 1940 roku oraz ofiar katastrofy smoleńskiej



21.09.2010 r. posadzono sosny „Benedyktynki”, wyhodowane z nasion
poświęconych przez Papieża Benedykta XVI, dla upamiętnienia: Marszałka
Józefa Piłsudskiego, gen. Stanisława Sochaczewskiego, księdza Ignacego
Skorupki w 90. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej
Lata 2011-2022

Czy wiesz, że…


















05.06.2011 r. nasz absolwent, Emil Błoński, wspólnie z innymi studentami
Politechniki Białostockiej skonstruował łazika marsjańskiego Magma 2,
który zwyciężył w międzynarodowych zawodach University Rover
Challenge (URC) w USA
20.11.2012 r. odbył pierwszy I Rajd Żołnierza dla uczniów klas o profilu
wojskowym
w dniach 17.06.2013 r. - 21.06.2013 r. uczniowie uczestniczyli
w pierwszym obozie szkoleniowym dla klas o profilu wojskowym
w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie
Piskim
20.03.2014 r. odbył się I Konkurs Weterynaryjny pod hasłem „Wszystkie
zwierzęta małe i duże”
2014 r. po raz pierwszy ogólnopolska akcja charytatywna „Daj włos”
organizowana przez Fundację Rak’n’roll
27.04.2015 r. miała miejsce I edycja zawodów „AKTYWNY SPORTOWO,
EFEKTYWNY ZAWODOWO”
28.04.2015 r. zorganizowano po raz pierwszy międzyszkolny konkurs Gra Miejska „MŁODY = PRZEDSIĘBIORCZY”
29.05.2015 r. po raz pierwszy uczniowie klas o profilu wojskowym wzięli
udział w I Mazowieckim Turnieju Militarno-Sportowym Klas Mundurowych
08.01.2016 r. w „Dwójce” gościła delegacja młodzieży ze szkoły
w Zasławiu w Ukrainie
22.04.2016 r. po raz pierwszy zrealizowano projekt „Fabryka Szans”
11.11.2018 r. szkolny zespół „Podsybka Kurpiowska”, w 100. Rocznicę
Odzyskania Niepodległości, wziął udział w koncercie „Ostrołęka śpiewa dla
Niepodległej”
w dniach 22.03.2019 r. – 23.03.2019 r. odbyło się I Forum Szkół
Kształcących Technika Weterynarii
10.06.2021 r. miała miejsce I edycja gry miejskiej „Twierdza” pod hasłem
„Ostrołęckie tajemnice”
20.04.2022 r. – odbyła się wizyta studyjna partnerów projektu Erasmus
i–Career
Źródło: Archiwum szkolne, Izba Tradycji 5 PUZ

