
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku 

30 września 2016 2016/2017, numer 1 (27) 

Kurier Uczniowski 

W tym numerze: 

ROZPOCZĘCIE ROKU 

SZKOLNEGO  
 Inaugurację nowego roku 
szkolnego 2016/2017 rozpoczęła 
msza święta w kościele parafial-
nym św. Anny w Serocku. Prze-
wodniczył jej pracujący w naszej 
szkole ks. Paweł Kułakowski.  
W homilii nawiązał do Ewange-
lii i potrzeby uczenia się. Mło-
dzież wspólnie z nauczycielami 
modliła się o pomyślność w roku 
szkolnym, a także w intencji 
ofiar II wojny światowej, której 

rocznica wybuchu przypada  
1 września. Ksiądz proboszcz 
Dariusz Rojek złożył życzenia 
zebranym, przypominając,  
jak ważna jest sfera duchowa w 
życiu człowieka.     
 O godz. 11:00 cała społecz-
ność PZSP w Serocku spotkała 
się w hali sportowej. Nowi ucz-
niowie z ciekawością wkraczali 
w progi naszej szkoły. Ich starsi 
koledzy nie kryli radości z po-
nownych spotkań po letnim od-
poczynku. Po uroczystym od-
śpiewaniu hymnu państwowego 

oraz hymnu szkoły głos zabrała 
pani Dyrektor Maria Beata Lesz-
czyńska. W miłych słowach po-
witała uczniów, przedstawiła 
wychowawców oraz nauczycieli 
przedmiotów. Na zakończenie 
pani Dyrektor życzyła wszystkim 
owocnego i pomyślnego roku 
szkolnego 2016/2017. 
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Złota myśl: 
 
Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym . (Albert Einstein) 

SZANOWNI CZYTELNICY! 

 
 Witamy Was serdecznie po 
wakacjach. Mamy nadzieję,  
że i w tym roku szkolnym będzie-
cie chętnie zaglądać do naszego 
pisma. 

  Wszystkim uczniom, nauczy-
cielom i pracownikom życzymy 
owocnego roku szkolnego 
2016/2017.       
 Osoby chętne zapraszamy  
do współpracy przy tworzeniu 
Kuriera Uczniowskiego. Nasz 
zespół redakcyjny cały czas się 

tworzy. Liczymy na Wasze pomy-
sły!  
 

Redakcja 

Spotkanie z  osobami z grupy AA 

 

Nagrody Starosty 
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

PO ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 

  

Kolejny raz na łamach Kuriera 
Uczniowskiego publikujemy wiersz 
Huberta Winczewskiego z II TEPiT.  
Tym razem Hubert zainspirował się 
rozpoczęciem roku szkolnego. 
Zapraszamy do lektury! 
 

*** 
Pierwsze tygodnie wchłaniania wiedzy 
A już się słynne ZZZ zaczęło. 
Po dwóch miesiącach się widzą koledzy, 
A niektórych już by się zabiło... 
  
Tak czy siak mieć czas, nadzieje 
Na mile spędzony kolejny rok. 
  
Być może i miłość mur szkoły przywieje 
I będzie to czyjś bardzo ważny krok. 
  
Po dwóch miesiącach znów przyszło 
wyzwanie, 
Jakże połączyć światy - prywatny i szkoły, 
Pocałunki pod bramą i w domu zadanie?  
  
Czy będą z nas ludzie?... A może matoły? 
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KIERMASZ  

PODRĘCZNIKÓW 
 

 W dniach 7 i 8 września 2016 
r., w naszej szkole odbył się kier-
masz podręczników. Inicjatywa  

 

 

 

 

 

 

cieszyła się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów. Wielu posta-
nowiło zakupić używane książki. 
Wśród sprzedających zauważyli-
śmy absolwentów, którzy oprócz 
podręczników oferowali swoim 
młodszym kolegom wrażenia  
i doświadczenia z nauki w PZSP 
w Serocku       
  Życzymy, aby podręczniki 
zakupione podczas kiermaszu oka-
zały się pomocne w zdobywaniu 
wiedzy w roku szkolnym 
2016/2017. 

Tekst: Redakcja 
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 Młodzież klas IIITH/TŻ  
i IIITL pod opieką pani Kata-
rzyny Jóźwik-Kaliszewskiej 
wzięła udział w Święcie Darów 
Ziemi organizowanym w Woli 
Kiełpińskiej w dniu 4 września 
2016r.       
 Przybyli na uroczystość go-
ście przygotowali dary za uro-
dzajne plony. Uczniowie na-
szej szkoły przygotowali wy-
jątkowy kosz. W wypełnianiu 
go kłosami zbóż i kolorowymi 
kwiatami pomogła młodzieży 
pani Magdalena Lusa. Obcho-
dy święta rozpoczęto od uro-
czystej mszy świętej, podczas 
której składano na ołtarzu 
dziękczynne dary. Po Euchary-
stii przedstawiciele sołectw, 
kółek, a także uczniowie ruszy-
li korowodem, prezentując 
swoje wieńce i kosze. Prze-
marsz uświetniały poczty 
sztandarowe, w tym delegacja 
z PZSP w Serocku.   
 Na placu przy kościele roz-
począł się piknik dla wszyst-
kich gości. Gospodarze przy-
gotowali mnóstwo atrakcji: 

 
występy zespołów, konkursy  
i stoiska z rękodziełem. Można 
było się także posilić w strefie 
gastronomicznej.    
 Kosz od społeczności naszej 
szkoły wraz z pracami innych 
uczestników tego wrześniowe-
go święta można obejrzeć  
na wystawie w holu Urzędu 
Miasta i Gminy w Serocku. 

Tekst:  
Katarzyna Jóźwik-Kaliszewska 
Zdjęcia:  
Katarzyna Jóźwik-Kaliszewska, 
Monika Zawadzka 

  

 

ŚWIĘTO DARÓW ZIEMI W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ 
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 W sobotę 10 września 2016 r. 
odbył się IX Pieszy Wrześniowy 
Rajd Pamięci.  Wzięli w nim udział 
uczniowie Powiatowego Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Se-
rocku pod opieką p. Grażyny Za-
remby, p. Bartosza Lipko i p. Mar-
ka Szajdy.       
 Około godziny 10:00 uczestnicy 
czekali na starcie. Aby móc wyru-
szyć,  należało zgłosić swoją dru-
żynę. W rywalizacji wzięło udział 
27 trzyosobowych zespołów, które 
startowały w pięciu kategoriach. 
Ideą Rajdu było propagowanie 
wiedzy historyczno – krajoznaw-
czej dotyczącej naszego regionu. 
Liczyła się przede wszystkim wie-

dza uczestników, która była spraw-
dzana w punktach kontrolnych. 
Drużyny z naszej szkoły przemie-
rzały trasę nr 1 wiodącej z Plaży 
Miejskiej w Serocku do mety  
w Ogródku Jordanowskim  w Ze-
grzu. Na zakończenie uczestnicy 
rajdu mogli posilić się poczęstun-
kiem przygotowanym przez Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Serocku. 
  Wśród reprezentacji z naszej 
szkoły I miejsce zajęła drużyna 
WKS PZSP LOG-WIN (Anna 
Grześkiewicz z klasy IV TEPiT, 
Hubert Winczewski oraz Dominik 
Bieliński z klasy II TEPiT), a II 
miejsce PZSP Dobree Pomarań-
czowee (Monika Ciszewska z klasy 

II TEPiT, Radosław Jezierski  
z klasy II TL oraz Radosław Galas 
z klasy II TŻiUG). 
 
Gratulujemy uczestnikom! 
 
 
 
 
 

Tekst: Adriana Sienkiewicz 
Zdjęcia: Marek Szajda      

IX PIESZY WRZEŚNIOWY RAJD PAMIĘCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uczniowie klas trzecich Po-
wiatowego Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Serocku  
w dniu 21 września wzięli 
udział w dwugodzinnym spotka-
niu z przedstawicielami wspól-
noty Anonimowych Alkoholi-
ków. Celem spotkania było 
zwrócenie uwagi na konsekwen-
cje nadużywania alkoholu.  
 Na początku dowiedzieliśmy 
się, co to za wspólnota, gdzie  
i w jaki sposób powstała.  

 

Następnie przedstawiciele AA 
dzielili się z nami swoimi do-
świadczeniami. Tłumaczyli, jak 
doszło do tego, że wpadli w na-
łóg. Opowiadali, jak picie alko-
holu wpływało niszcząco na ich 
zdrowie, ale przede wszystkim 
na ich rodziny. Podkreślali,  
że nie łatwo jest wyjść z nałogu,  
a także informowali, gdzie moż-
na uzyskać pomoc. Na koniec 
można było zadać gościom py-
tania. Chętne osoby otrzymały 

ulotki, w których zawarto 
najważniejsze informację o 
wspólnocie AA. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Spotkanie miało charakter 
nie tylko społeczny, ale również 
edukacyjny. Autentyczne opo-
wieści poruszyły młodzież,  
a także uświadomiły, że picie 
alkoholu to nie zabawa. 

 
Tekst: Beata Zalewska 

Zdjęcia: Anna Gruszczyńska 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI GRUPY AA 
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NAGRODY STAROSTY LEGIONOWSKIEGO 

 Wśród uczniów PZSP w Se-
rocku są tacy, którzy co roku 
wyróżniają się wysokimi wyni-
kami w nauce. Te osoby  
we wrześniu nagradza Starosta 
Legionowski.  
 30 września 2016 roku w hali 
sportowej Powiatowego Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących w 
Legionowie odbyło się uroczy-
ste posiedzenie Rady Powiatu. 
Zostało poświęcone podsumo-
waniu osiągnięć edukacyjnych 
młodzieży. Podczas uroczysto-
ści wręczono nagrody Starosty 
Legionowskiego uczniom, któ-
rzy w roku szkolnym 2015/2016 
uzyskali średnią ocen na pozio-
mie co najmniej 4,90.  Wśród 
wyróżnionych znalazły się trzy 
uczennice naszej szkoły: Moni-
ka Zawadzka z klasy III TH/TŻ, 

ze średnią 5,20; Paulina Bednar-
ska z klasy III TL,  
ze średnią 5,06 oraz Beata Za-
lewska z klasy III TL, ze średnią 
4,95.   Dziewczęta z rąk Starosty 
Legionowskiego - pana Roberta 
Wróbla oraz Przewodniczącego 
Rady Powiatu - pan Szymona 
Rosiaka otrzymały dyplomy 
oraz nagrody pieniężne. Rodzi-
com uczennic wręczono pamiąt-
kowe statuetki.  Nie zapomnia-
no również o nauczycielach.  
W podziękowaniu za trud wło-
żony w wychowanie młodzieży 
bukiety kwiatów otrzymały:  
pani Maria Beata Leszczyńska – 
dyrektor PZSP w Serocku,  
pani Dorota Rusiniak i pani Mo-
nika Domagała– wychowaw-
czynie uczennic.      
 Ostatnim, ale wartym pod-

kreślenia, punktem posiedzenia 
Rady Powiatu było złożenie 
uroczystego ślubowania przez 
nauczycieli mianowanych. Zna-
lazł się wśród nich nasz nauczy-
ciel logistyki - pan Wojciech 
Matysiak. Wręczenia aktu nada-
nia stopnia nauczyciela miano-
wanego dokonał Starosta Legio-
nowski - pan Robert Wróbel. 
Gratulujemy! 
 

Tekst: Wojciech Matysiak 
Zdjęcia: Monika Domagała  
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