
Początki 
laboratorium

80 lecie szkoły



Początki

• Szkoła chemiczna rozpoczęła swoją 
działalność w dniu 28 września 1941r. przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 55.

• W dniu 1 grudnia tego samego roku szkoła 
przeniosła się do domu przy ul. 
Radziwiłłowskiej 3.

• Zorganizowano wtedy pierwsze 
laboratorium.



Historia szkoły



1962 Nowy budynek szkoły



Zdjecie 
klasy z 1963



Powstanie nowych szkół w Zespole Szkół Chemicznych

-ZESPÓŁ SZKÓŁ 
CHEMICZNYCH

-TECHNIKUM CHEMICZNE - POLICEALNE STUDIA 
ZAWODOWE







30-lecie Szkoły nadanie imienia 
chemika Karola Olszewskiego



Karol Olszewski- wybitny 
chemik z naszego 
polskiego podwórka





Kadra kierownicza 
naszego laboratorium



1) Elżbieta
Nowakowska

2) Mauryliusz 
Dobrzański

3) Irena Grudko, z-ca Alicja Wasak



4)Barbara Sagadyn 5)Ryszard Walków,
z-ca Bożena Podgórska

6)Bożena Podgórska



7) Barbara Sieńko OBECNIE Renata Ciołek







1988 Początek liceum 
medycznego oraz technikum analityki medycznej





Wizyta studyjna na
Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu

• W ramach projektu „Przejdź na zawodowstwo –
dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
dziesięciu nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło
w warsztatach szkoleniowych w czasie wizyty
studyjnej w Katedrze Chemii Środowiska i
Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.

• Szkolenie odbyło się w dniach 22-24 maja 2018 
roku z zakresu teorii i praktyki badań chemicznych
i mikrobiologicznych związków biologicznie
czynnych w środkach spożywczych w wymiarze 56 
godzin.



Gdzie i jak?

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
której kierownikiem jest prof. dr hab. Bogusław
Buszewski to bardzo nowoczesny ośrodek
badawczy. Katedra współpracuje z wieloma
ośrodkami akademickimi (medycznymi, 
technicznym) zarówno w kraju jaki i za granicą. 
Dysponuje nowoczesną bazą materialną –
znakomicie wyposażonymi laboratoriami, w 

których opracowuje się innowacyjne rozwiązania
analizy chemicznej i mikrobiologicznej
odpowiadające wysokim standardom
światowym.



Wizyta studyjna Baxter

W ramach realizacji specjalności technologii środków 
farmaceutycznych 26 kwietnia 2016 r. uczniowie klas 2 i 3 
Technikum Chemicznego byli z wizytą studyjną w 
współpracujących z nasza szkołą zakładach 
farmaceutycznych Baxter Manufacturing Sp. z o.o.

Uczniowie poznali zasady organizacji i działania firmy oraz wymogi 
bezpieczeństwa obowiązujące na terenie zakładu, a następnie 
pracownicy zakładu zaznajomili ich ze specyfiką wytwarzanych 
produktów i liniami produkcyjnymi.



Co się tam działo ?

Pracownicy laboratorium biologicznego i chemiczno-

fizycznego oraz poszczególnych działów wskazali na czym polega

praca na ich stanowiskach oraz jakie wymogi bezpieczeństwa

muszą być spełnione, aby produkt dostarczany do

szpitali, stacji dializ i pacjentów był w pełni bezpieczny.

Pracownicy firmy Baxter Manufacturing Sp. z o.o. zaskoczyli nas

organizując quiz z nagrodami nawiązujący do wiadomości

zdobytych podczas spotkania dotyczących działalności zakładu.



Prestizowy projekt European 

Youth Debating Competition

Grupa uczniów Technikum Chemicznego: Malwina Furgała, Aleksandra Sowa, Kamil Koper - 3AT, Weronika Rekiel -

3BT, Adam Milanowski - 3CT, Kujda Łukasz – 2bt, Dębińska Diana, Fryc Wiktoria – 2dt, Bartłomiej Musiał – 1at, 

Gabriela Zając, Agnieszka Pizoń – 1ct brała udział w trzeciej edycji prestiżowego projektu European Youth Debating 

Competition realizowanego w 9 krajach Unii Europejskiej przez stowarzyszenie PlasticsEurope wspólnie z Europejskim

Stowarzyszeniem Producentów Petrochemikaliów EPCA.

Debata krajowa odbyła się 7 czerwca 2018 roku w Warszawie na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.



Temat debaty

• „Living, learning, working and moving 

in Smart Cities of the future: with or 

without plastics and petrochemicals?”

Zwycięzcy debaty krajowej wezmą udział
w europejskim finale w Wiedniu.

Nasza młodzież bardzo aktywnie brała
udział w debacie. Było to ciekawe
doświadczenie, z którego wszyscy
skorzystają w przyszłości.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały Barbara 
Sieńko i Małgorzata Alberska -Cieślak.



Umowa współpracy 
pomiędzy

Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie, a Zespołem Szkół 

Chemicznych i Przemysłu Spożywczego 

im. gen. F. Kleeberga w Lublinie



• Porozumienie o współpracy z 
19 Lubelską Brygadą
Zmechanizowaną im. gen. Franciszka
Kleeberga

• Współpraca z Instytutem Medycyny
Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

• Umowa patronacka z Polską Siecią
Salonów Optycznych „OKULARIUM"

• Patronat Straży Pożarnej

• Porozumienia o współpracy z 
pracodawcami z lubelszczyzny



• Współpraca z KUL

• Współpraca z Zakładem Lingwistyki
Stosowanej

• Współpraca z Wydziałem Chemii
UMCS

• Współpraca z BIOMED Lublin S.A.

• Współpraca z Politechniką Lubelską

• Współpraca pomiędzy Wydziałem
Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej UMCS









Szkolenie nauczycieli w Toruniu 2018








