
nowej „stołówce” z pewnością 
może potwierdzić większość 
nauczycieli naszej szkoły, 
którzy odwiedzają ją równie 
często jak ich wychowanko-
wie. 
„Uważam, iż szkolny sklepik 
odpowiada wymaganiom kuli-
narnym uczniów w naszej 
szkole, mimo iż ceny drugiego 
dania są zbyt wysokie jak na 
jedną porcję. Jednak jeśli cho-

 
„Siema, jaka dziś zupa?”, 
„Co dziś na obiad?” – te 
pytania od jakiegoś czasu 
zadomowiły się na dobre w 
słowniku uczniów naszej 
szkoły. Co jest tego przyczy-
ną? Nowi dzierżawcy bufetu 
szkolnego  postanowili 
wprowadzić do menu… cie-
płe obiady. Pomysł ten, mi-
mo że na początku przyjmo-
wany sceptycznie, okazał się 
strzałem w dziesiątkę.  Roz-
sądne ceny, smaczne jedzenie 
oraz miła obsługa to duży atut 
bufetu. I choć nie brakuje ta-
kich, którzy tęsknią za czasa-
mi, kiedy to można było za-
mówić ciepłą ciabatkę lub hot
-doga, to osób narzekających 
na obecny stan rzeczy jest jak 
na lekarstwo. Dobre zdanie o 

 

Rewolucja kuchenna w PZSP w Serocku  

dzi o ogólną ocenę naszego 
bufetu, uważam, że jest on 
dobrą inicjatywą i spełnia 
nasze oczekiwania.” – twier-
dzi Karolina, uczennica klasy 
III ZI. 
Szukając na siłę minusów 
naszego sklepiku, można za-
uważyć, iż słowa mówiące o 
tym, że człowiek powinien 
uczyć się do końca życia, są 
bardzo trafne, a słownik orto-
graficzny byłby idealnym 
prezentem gwiazdkowym dla 
niektórych osób.  
 

Piotr Zwierzyński Piotr Zwierzyński Piotr Zwierzyński Piotr Zwierzyński     
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Od redakcji  
 
Witamy Was - Drodzy Czytelnicy w 2014 roku. 

Wszystkim Ŝyczymy w Nowym Roku uporu w dą-
Ŝeniu do celu, spełnienia marzeń oraz satysfakcjonu-
jących wyników w nauce, a Maturzystom - pomyśl-
nego zdania egzaminów, zdobycia indeksu wyma-
rzonej uczelni bądź bezbolesnego wejścia na rynek 
pracy. 

W numerze styczniowym przygotowaliśmy 
dla Was ciekawe wydarzenia z Ŝycia szkoły, super 
lekcję przedmiotów zawodowych, informacje z 
działalności koła teatralnego, nie zabraknie teŜ wia-
domości sportowych. 

śyczymy ciekawej lektury! 
 
Zapraszamy do współpracy w kole dziennikarskim. 
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„Lepsza praca niedołęŜna jak próŜniactwo doskonałe.” 
Ignacy Marewicz   

Przyszli technicy żywienia człowieka 



W grudniu 2013 roku 
klasa III Technikum Hote-
larstwa i Technikum Ży-
wienia odwiedziła trzy 
różne obiekty turystyczne. 
Wyjazdy były częścią mię-
dzynarodowego projektu 
współpracy, w którym 
udział biorą Lokalne Gru-
py Działania z Polski i 
Finlandii. 

Jednym z partnerów projek-
tu „Turystyka – dla ożywie-
nia gospodarczego obszarów 
wiejskich” (akronim: TER-
RA) jest Związek Stowarzy-
szeń "Partnerstwo Zalewu 
Zegrzyńskiego”.  Promocja 

branży turystycznej wśród 
młodzieży to jedno z zamie-
rzonych zadań projektu. 
 

Pierwsza wycieczka mia-
ła na celu zapoznanie  z eko-
turystyką. 
Mieliśmy okazję poznać 
wspaniałe miejsce - ,,Dom 
nad Wierzbami'' w Jackowie 
Dolnym. 
Gospodarstwo to jest ukie-
runkowane na ekologię, o 
czym świadczy posiadany 
przez właścicielkę Polski 
Certyfikat Ekoturystyczny. 
Dom zbudowany jest ze 
stuletnich bali. W kuchni 

górują potrawy polskie 
i wegetariańskie. Wszystkie 
posiłki przygotowywane są 
z ekologicznych produktów. 
Wnętrze domu jest ciepłe, 
przytulne, na ścianach wiszą 
obrazy, na wielu z nich 
wierzby. Na parapetach 
kwiaty. W części domu wy-
dzielonej na kuchnię stoją 
słoje z suszonymi grzybami, 
słoiczki z różnymi przetwo-
ra i nalewki. Zwierzęta - 
koty i psy nadają temu miej-
scu swojski klimat.  
Właścicielka  - pani Barbara 
Polak - to bardzo miła oso-
ba,  specjalnie dla nas, swo-

Udział uczniów w projekcie pod akronimem TERRA    

Poznaliśmy standardy hote-
lu, mogliśmy się też przyj-
rzeć pracy kelnerów przy 
organizacji lunchu.  
Organizatorzy konferencji i 
imprez firmowych mają do 
dyspozycji  37 bogato wypo-
sażonych sal konferencyj-
nych. 

Miejscem o takim sa-
mym standardzie , które 
odwiedziliśmy, był ho-
tel ,,Narvil'' w Serocku. 
Jest to niedawno powstały, 
nowoczesny obiekt konfe-
rencyjno-relaksacyjny. W 
hotelu znajdują się dwie 
restauracje, kilkadziesiąt 
sal konferencyjnych, stre-
fa rozrywki, a także strefa 
SPA.  
Podzieliliśmy się na trzy 
grupy , każda miała swo-
jego hotelowego prze-
wodnika. 
Osoby te oprowadzały nas 
po kolejnych częściach hote-
lu, wyczerpująco o nim opo-
wiadając. Najciekawszą 
informacją było dla  nas to, 
iż hotel pierwotnie miał no-
sić nazwę Olimp.  Jednak z 
niej zrezygnowano ze 
względu na bliską obecność 
urokliwej rzeki Narwi, a 
także wiejskiej okolicy. Do-

wiedzieliśmy się też, że ho-
tel słynie z tak zwanej 
Narvilówki - nalewki  
wytwarzanej przez szefów 
kuchni hotelu. Hotel znany 
jest również z doskonałej 
gastronomii. To w restaura-
cji Arauna pracują mistrzo-
wie kulinarni, którzy otrzy-
mali już wiele prestiżowych 
nagród. 

Wycieczki na pewno 
wzbogaciły naszą wiedzę na 
temat hotelarstwa, prowa-
dzenia działalności tury-

stycznej czy gastronomicz-
nej. Poznaliśmy uroki, ale 
też wady pracy w hotelu, 
dzięki czemu będzie nam 
zdecydowanie łatwiej okre-
ślić  swoje plany dotyczące 
pracy w wybranym zawo-
dzie. 

 
Katarzyna ObrębskaKatarzyna ObrębskaKatarzyna ObrębskaKatarzyna Obrębska    

  

ich gości, ugotowała kom-
pot, a także upiekła cynamo-
nowe ciasteczka, które 
wszystkim bardzo smakowa-
ły. Mogliśmy przyjrzeć się 
gospodarstwu, posłuchać 
ciekawej historii opowiada-
nej przez p. Basię związanej 
z organizacją tego eko-
gospodarstawa.  Zaintereso-
wanie pracą w ekologicz-
nym gospodarstwie agrotu-
rystycznym było bardzo 
duże, o czym świadczyły 
liczne pytania koleżanek i 
kolegów skierowane do wła-
ścicielki. 
 

Następnym obiektem, 
który odwiedziliśmy był 
czterogwiazdkowy ho-

tel ,,Windsor'' - naj-
większy kompleks kon-
ferencyjny nad Zale-
wem Zegrzyńskim.  
Miejsce to  zdecydowa-
nie kontrastuje ze wspo-
mnianym ,,Domem nad 
Wierzbami''.  
Jest to hotel zaprojekto-
wany na wzór pałacu. 
Zwiedziliśmy wszystkie 
jego zakamarki, zaczy-

nając od głównej recepcji 
przez restaurację, komnaty, 
strefę rozrywki czy też SPA. 
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Uczniowie klasy III TŻ-TH 

Wycieczki na pewno 
wzbogaciły naszą 
wiedzę na temat 
hotelarstwa, 
prowadzenia 
działalności 
turystycznej czy 
gastronomicznej. 



Od 10 stycznia 2014 
roku rozpoczął w naszej 
szkole działalność teatr 
szkolny.  Zabawa w teatr 
jest naturalną skłonnością 
wielu młodych ludzi, którzy 
lubią przebierać się, odgry-
wać kogoś innego. Koło 
teatralne stwarza możliwość 
twórczego  rozwijania zain-
teresowań recytatorskich, 
aktorskich, teatralnych, 
wpływa na rozwój  intelek-
tualny i emocjonalny ucznia. 
To doskonały sposób na 
wychowanie późniejszego 

widza teatralnego, który 
będzie reagował na piękno 
żywego słowa,  precyzję 
ruchu, gest, światło.  Praca 
nad spektaklem pozwala 
budować więzi  w artystycz-
nej grupie rówieśniczej, 
uczestniczyć w życiu kultu-
ralnym szkoły i środowiska 
lokalnego. Współtworzenie 
„małego dzieła” daje ogrom-
ną satysfakcję, bo pozwala 
dostarczyć innym wielu 
wrażeń estetycznych, wzru-
szeń, ale też dobrze się ba-
wić i atrakcyjnie spędzać 

wolny czas. 
Planujemy montaże po-
etyckie, przedstawienia 
teatralne na bazie utworów 
z klasyki literatury i twór-
czości własnej. Aktualnie 
przygotowujemy insceniza-
cję na uroczystość zakoń-
czenia roku szkolnego dla 
maturzystów i już  doskona-
limy  umiejętności techniki 
gry aktorskiej, projektujemy 
dekorację i kostiumy. Do 
koła należą: Maciej Chmiel, 

gażu podręcznego, od-
prawy paszportowej. 
Wykonujemy wszystkie 
czynności związane ze 
sprawdzeniem tożsa-
mości pasażera, biletu, 
karty pokładowej i in-
nych dokumentów. 
Sprawdzamy również, 
czy pasażer nie przewo-
zi niedozwolonych rze-
czy. 
Ćwiczenia możemy re-
alizować przy pomocy 
różnych rekwizytów, są 
to m.in.: Maneki-
ny,misie, ubrania 
(przygotowane przez p. 
Monikę Domagałę oraz 
uczniów), wykrywacze 
metali oraz wagi 
(zakupione przez szkołę 
specjalnie do tego typu 
ćwiczeń), pomoce do-
datkowe (wykonywane 
przez p. Monikę Doma-
gałę oraz uczniów) 

W klasie II TEPiT w 
bardzo ciekawej formie 
prowadzone są  przez p. 
Monikę Domagałę zaję-
cia praktyczne z 
„Obsługi podróżnych w 
portach i terminalach”. 

Na początku lekcji 
pani profesor przedsta-
wia nam tematy doty-
czące obsługi podróż-
nych, np. niepełno-
sprawnych na wózkach 
inwalidzkich,  matek z 
dziećmi, z wózkiem 
dziecięcym itp.. Oma-
wiamy dozwolone i za-
bronione przedmioty do 
przewozu w bagażach 
rejestrowanych oraz 
podręcznych.  

Po teorii przychodzi 
czas na część praktycz-
ną. I to są świetne do-
świadczenia: dokonuje-
my wówczas  kontroli 
pasażera, odprawy ba-

Dzięki innowa-
cyjnym lekcjom 
chętnie uczestni-
czymy w zaję-
ciach. Nie jest nudno –
czasami nawet zabaw-
nie. Możemy ciekawie 
spędzić czas i uczyć się 
przez zabawę.  Jeste-
śmy przekonani, że 
dzięki takim praktykom 
zdamy egzamin zawo-
dowy na 100%  

Piotr Masłowski  

 

Teatr szkolny 

„Super lekcje" w klasie II TEPiT  

Patryk Świderski, Łukasz 
Sajnóg, Adrianna Goch, 
Kinga Siulerzycka, Katarzy-
na Kalinowska, Kinga Boń-
kowska, Anna Helwich, 
Sebastian Łojewski, Natalia 
Kopacz, Joanna Gorczyńska, 
Kamil Kacperski. 

Edyta KułakowskaEdyta KułakowskaEdyta KułakowskaEdyta Kułakowska  
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Miś z uczniami klasy II TEPiT 

Ćwiczenia możemy 
realizować przy pomocy 
różnych rekwizytów, są to 
m.in.: Manekiny, misie, 
ubrania itp.. 
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Technikum Logistycznego, którzy po-
twierdzili swoją dominację w tym spo-
rcie w naszej szkole. Drugim miejscem 
zadowolić musieli się uczniowie klasy 
III Technikum Hotelarskiego/
Technikum Żywienia, a na najniższym 
stopniu podium „stanęła” klasa II ZSZ. 
Oto pełne wyniki: 

1.IV TL – 10 punktów 
2.III TH/TŻ – 8 punktów 
3.II ZSZ – 6 punktów 
4.I ZSZ, I TŻ, II TEPiT – 4 punkty 
5.IV TH, II TŻ, II TH/TL, III ZSZ, 
III LP, I TEP/TH – 2 punkty 

Rozgrywki sportowe, w których 
uczniowie wszystkich klas Powiatowe-
go Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Serocku mogą przystąpić do rywali-
zacji ze sobą, stały się już tradycją na-
szej szkoły. W takim wypadku nie mo-
gło ich zabraknąć i w tym roku. 

Niejako z inicjatywy uczniowskiej, 
jednak nadal pod czujnym okiem  prof. 
Marka Szajdy, wystartował pierwszy 
etap rozgrywek – piłka ręczna 

Do rywalizacji przystąpiło dwana-
ście klas, które zostały podzielone na 
pary i wystawione do gry. Po trzech 
emocjonujących rundach ze zwycięstwa 
cieszyć się mogli reprezentanci klasy IV 

 
Warto dodać, że 
trwają już rozgryw-
ki w koszykówkę, 
do których przystą-
piły również druży-
ny żeńskie. Rywali-

zacja jest  na etapie finałowym, tak więc 
niebawem poznamy zwycięzców rów-
nież w tej dyscyplinie. 

Piotr Zwierzyński Piotr Zwierzyński Piotr Zwierzyński Piotr Zwierzyński     

 

Mistrzowie szczypiorniaka z Serocka  

 

Jesteśmy w sieci 
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Mistrzowie szczypiorniaka – drużyna klasy 

IV Technikum Logistycznego 

Szkoła w zimowej szacie 


