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Myśl listopada 

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…” 
/ ks. Jan Twardowski/  

„Gdy myślę o tych, którzy byli 

przede mną, czuję się - jak na przy-

jęciu towarzyskim w chwili pustki - 

po odejściu gości honorowych. Gdy 

myślę o tych, którzy przyjdą po 

mnie albo przeżyją mnie - czuję się, 

jak gdybym brał udział w przygoto-

waniach do uczty, w której rado-

ściach już nie będę uczestniczył.” 

/Dag Hammarskjöld/ 

 

1 listopada to szczególny 

czas zadumy, wspomnień o tych, 

którzy odeszli oraz chwila zatrzy-

mania się i refleksji nad własnym 

życiem. Jest to moment, w którym 

uświadamiamy sobie ulotność 

chwili, myślimy o sensie istnienia, 

o tym, co w życiu naprawdę jest 

ważne.  Tego dnia jesteśmy przy 

grobach najbliższych, rozmawia-

my o tym, jakimi byli ludźmi.   

 Ale czy wspomnimy 

zmarłych nauczycieli naszej szko-

ły?  

 Warto pielęgnować pa-

mięć o byłych nauczycielach i wy-

chowawcach, ponieważ są oni nie-

odłączną częścią tradycji naszej 

szkoły.  

Czuję się w obowiązku, 

jako długoletnia nauczycielka tej 

placówki, przypomnieć Wam 

wspaniałych ludzi tworzących 

przez wiele lat historię PZSP w 

Serocku, są to: 

Zygmunt Wiśniewski – mgr biolo-

gii, założyciel szkoły, jej pierwszy 

i wieloletni dyrektor; 

Kazimiera Wiśniewska – długolet-

nia nauczycielka matematyki;   

Irena Jonczykowska – mgr histo-

rii, długoletnia nauczycielka na-

szej szkoły; 

Andrzej Kowaliński – nauczyciel 

wychowania fizycznego i przed-

miotów zawodowych;  

ppłk Lucjan  Przeniosło – nauczy-

ciel nauki jazdy i przedmiotów 

zawodowych; 

Wiesław Niemczyk – nauczyciel 

wychowania fizycznego. 

 Czas mija, przychodzą 

i odchodzą kolejne roczniki 

uczniów, rozpoczynają pracę mło-

dzi nauczyciele. Nie pozwólmy, 

by zatarła się pamięć o tych, któ-

rzy odeszli.   

A może w przyszłym roku 

przed dniem Wszystkich Świętych 

uczcimy pamięć zmarłych nauczy-

cieli i zapalimy na ich mogiłach 

znicze pamięci?!  

Ewa Kania-Nec 

Dzień zadumy 

Wiatr 
Dorastaliśmy przy nich, a nieraz nie poznaliśmy, 

Niektórych mieliśmy dość, większość kochaliśmy, 

I nagle odeszli, jak ostatni podmuch wiatru letniego, 

Zniknęli bez słowa, tłumaczenia żadnego, 

Jednak gdy tak dumam, gdy czasami o tym myślę, 

Jestem niemal pewien, że wiatr bez przyczyny nie gwiżdże. 

Piotr Zwierzyński, absolwent 2014 
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W tym roku przypada 130. 

rocznica urodzin i 60. rocznica 

śmierci wybitnej polskiej pisarki 

Zofii Nałkowskiej. 

Większości czytelników 

i czytelniczek znana jest przede 

wszystkim jako autorka lektur 

szkolnych: „Granicy” i „Medalio-

nów”. Szkoda, że znajomość twór-

czości tej znakomitej pisarki jest 

tak niewielka i okrojona do dwóch 

tekstów. Dziś znów warto wrócić 

do jej powieści, opowiadań i dra-

matów, by zobaczyć, jak Nałkow-

ska opisuje życie kobiet ubiegłego 

wieku i jaki ma to związek ze 

współczesnością. Okazuje się bo-

wiem, że jej refleksje wciąż są 

aktualne, a postulaty, które głosiła 

nie straciły na ważności. 

Dziewczynom polecamy 

lekturę utworów: „Kobiety”, 

„Książę”, „Koteczka”, „Dom nad 

łąkami” in.. Dowiecie się, jak Nał-

kowska walczyła o wyzwolenie 

kobiecości i kobiecego ciała. 

Emancypacja kobiet dla pisarki 

oznaczała drogę do wolności indy-

widualnej i samorealizacji. Uwa-

żała ona, że ważnym elementem 

walki o równe prawa jest obycza-

jowość - wyzwolenie kobiet od 

zakazów i nakazów moralnych. Jej 

zdaniem, kobiety powinny bar-

dziej zastanawiać się nad światem 

i badać go, nie zaś słuchać wyłącz-

nie tego, co mówią mężczyźni.  

Ewa Kraskowska (w roz-

dziale Niebezpieczne związki. O 

prozie Zofii Nałkowskiej, [w:] Pió-

rem niewieścim. Z problemów pro-

zy kobiecej dwudziestolecia mię-

dzywojennego, Poznań 2003, s. 

72.) tak podsumowuje twórczość 

Nałkowskiej: Cała jej twórczość 

jest natomiast znakomitym przy-

kładem pisarstwa, które swoją 

rangę i siłę wyrazu zyskało w du-

żej mierze dzięki flirtowi kobiecej 

wrażliwości i kobiecego sposobu 

odbierania świata. Przejawiało się 

to głównie w doborze tematów, 

takich jak miłość, rodzina, cier-

pienie, współczucie, w nieustan-

nym nastawieniu na poznanie i 

przeniknięcie drugiej istoty, w 

natężeniu empatii.  

Nie ma wątpliwości, że Zofia Nał-

kowska wniosła do polskiej litera-

tury kobiecą perspektywę. Przy-

czyniła się do rozwoju literatury 

kobiecej, pisanej przez kobiety, 

dla kobiet i o kobietach. 

Przygotowaliśmy dla Was 

gazetkę na temat życia i twórczo-

ści Zofii Nałkowskiej.  

W ten sposób chcieliśmy uczcić 

pamięć pisarki. 

Redakcja  

Zofia Nałkowska – pisarka kobiet 



Chyba każdy przyzna, że w 

konkursach najfajniejsza jest satys-

fakcja z wykonanej pracy i nagro-

da! Tak właśnie było w przypadku 

klas II TŻ i III TEPiT, które zostały 

zwycięzcami konkursu nt. „Nie 

marnuj jedzenia”.  Nasza radość 

z wygranej była jeszcze większa, 

gdy dowiedzieliśmy się, że nagrodą 

będzie… kino w szkole.  

W  poniedziałek punktual-

nie o godzinie 8 zebraliśmy się, by 

wspólnie obejrzeć film. Nasza „sala 

kinowa” obstawiona była tym co 

najlepsze: chipsy, cola, ciastka, 

popcorn, wydawało się, że nie mo-

że być lepiej. Rozpoczął się film 

„Wilk z Wall Street”. Trochę skrę-

powani, zaczęliśmy łapać coraz 

lepszy kontakt ze starszymi kolega-

mi. Słychać było nie tylko śmiech, 

krzyk, ale również dźwięk latają-

cych ciastek, spadających misek, 

popcorn obijający się o stoliki 

i łamiące się paluszki pod nogami - 

istne „kino w szkole”. I pomyśleć, 

że to nagroda dla uczniów, którzy 

potrafią szanować żywność i cenią 

każdy jej kawałek. Mimo wszystko 

pokazaliśmy, że jesteśmy grupą 

osób myślących, przerywając głu-

pią zabawę i sprzątając dokładnie 

pomieszczenie, bez możliwości 

obejrzenia filmu do końca.  

Była to dla nas przyjemna 

nagroda, ale zaszło małe nieporozu-

mienie, które nie powinno mieć 

miejsca. Skłoniło nas ono do prze-

myśleń i dało nam więcej motywa-

cji do wygrywania kolejnych kon-

kursów!  

Kinga Kmiołek  

Maciek Kiliński, kl. II TŻ  
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Sodoma i Gomora 

Kiedy mówimy o zwycię-

stwie, na myśl przychodzą same 

miłe i pozytywne rzeczy. Takie 

uczucia towarzyszyły nam, kiedy 

szliśmy do szkoły 27 października. 

Wszystko zapowiadało się świet-

nie: film, materace, chipsy, cola, 

popcorn ... aż do momentu, kiedy 

przed ekranem, na którym był wy-

świetlany film, przeleciała garść 

chipsów, co rozśmieszyło nas 

wszystkich i zaczęła się „zabawa”. 

Jako broń posłużyły cukierki, puste 

kartony po sokach, orzeszki i pa-

luszki. W tej ciemności wszystko 

wirowało i nie wiadomo było, kto 

od kogo dostał.  Istna wojna mni-

chów z „Monachomachii" Krasic-

kiego, bitwa tak samo zawzięta, 

abronią było wszystko co pod ręką. 

Film trwał, a sala była w opłaka-

nym stanie. Humory przestały do-

pisywać, gdy ubywało osób i robi-

ło nas się coraz mniej. Jak to zwy-

kle bywa, kto ostatni, ten sprząta 

(mimo że ekipa sprzątająca była 

wcześniej ustalona). De facto, 

wszystko skupiło się na klasie star-

szej, choć wina leży po obu stro-

nach.  

 Ale zgodnie z przysło-

wiem „Co zaszkodziło, to nauczy-

ło”,  nawet szczotka w ręku nie jest 

ujmą tylko nauczką.  

Katarzyna Kalinowska,  

Kinga Bońkowska,  

Karolina Księżak,  

Klaudia Groszkiewicz,  

kl. III TEPiT  
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Obsługa pasażerów 

zajęcia praktyczne klasy 

II TEPiT 

część 3 
 

24 października 2014 roku 

to kolejny dzień zajęć praktycz-

nych klasy II TEPiT na lotnisku w 

Modlinie.  

 Tym razem pisaliśmy test 

dotyczący świadomości bezpie-

czeństwa i zachowania się w sytu-

acjach zagrożenia. Był to niezbęd-

ny element, abyśmy mogli konty-

nuować praktyki. Przed testem 

odbyliśmy szkolenie na temat wy-

żej wymienionego zagadnienia. 

Test wypadł pozytywnie dla 

wszystkich uczestników, tym bar-

dziej, że należało zdobyć 

min.75%, aby go zaliczyć. 

 Następnie podzielono nas 

na grupy. Każda grupa została 

przydzielona do innego stanowi-

ska m.in. check-in i punkt infor-

macyjny. 

Przy stanowiskach check-

in obsługujemy pasażerów, którzy 

oddają swój bagaż rejestrowany. 

Do odprawy biletowo-bagażowej 

należy przygotować: dowód osobi-

sty, kartę pokładową oraz, w przy-

padku podróży do strefy non 

schengen, ważny paszport. Pod-

czas odprawy pasażer otrzymuje 

kartę pokładową, do której dołą-

czone jest potwierdzenie nadania 

bagażu. Potwierdzenie to jest nie-

zbędne do reklamacji przy zagi-

nięciu bagażu. Przygotowywali-

śmy również przywieszki bagażo-

we, które służą do oznakowania 

bagażu podczas odpraw pasażer-

skich. 

Każdy uczestnik zajęć 

praktycznych z wielką uwagą wy-

pełniał wyznaczone mu zadania. 

Zajęcia na lotnisku w Modlinie 

przynoszą nam dużą satysfakcję 

i dzięki nim bardzo dokładnie po-

znajemy pracę lotniska. 

Tekst: 

Mateusz Konarzewski,  

kl. II TEPiT 

Zdjęcia: p. Monika Domagała 

 

Walczyli 
Choć nie musieli, łapali za broń, ci bohaterowie nieznani, 

Choć nie wymagał od nich nikt, twarzą w twarz z wrogiem stawali, 

Nie chcieli hołdów, nie żądali braw, do szczęścia im więcej nie trzeba 

Prócz Ojczyzny wolnej, Ojczyzny szczęśliwej, lecz bohaterów wchłonęła gleba, 

Więc ty Polaku dumny bądź ze swoich przodków, ze swego pochodzenia, 

Bo bohaterów, którzy krew za ciebie przelali, wchłonęła ta Polska gleba. 

 

Piotr Zwierzyński, absolwent 2014 
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GŁOS ABSOLWENTA 

 Dziwny to kraj, w któ-

rym obywatele nie chcą decydo-

wać o losach swojego państwa. 

Frekwencja tegorocznych wybo-

rów samorządowych (która wy-

nosiła 39,28%), skłania mnie do 

pewnej refleksji i wzbudza po-

niekąd trwogę. Wszak czy tylko 

połowa obywateli jest zaintereso-

wana władzą, która notabene 

dotyczy ich bezpośrednio? Prze-

cież z najmniejszą błahostką 

urzędową kierujemy się właśnie 

do burmistrza, radnego, wójta, 

starosty czy prezydenta miasta. 

To tak naprawdę nasi przedsta-

wiciele  władz wyższego szcze-

bla, więc brak reakcji w momen-

cie, kiedy możemy zadecydować, 

kto będzie nas reprezentował, 

jest wręcz absurdalny. Coraz 

większa rzesza Polaków deklaru-

je swoją miłość do kraju i całko-

wite oddanie mu. Dlaczego więc 

w kluczowych momentach dla 

jego rozwoju odmawiamy wybo-

ru albo dokonujemy go nieprze-

myślanie? W obecnej sytuacji, 

domyślam się, że nawet ¾ wy-

borców, którzy w tym roku na 

wyborach byli, do momentu 

otrzymania kart, nie mieli poję-

cia, jakie nazwiska na nich się 

znajdują. Logiczne więc, że nie 

wiedzieli również, co dany kan-

dydat sobą reprezentuje. Dlatego 

też wybór wyglądał najpewniej 

tak, że głosowano na ludzi, któ-

rzy rządzili od lat, na tych, któ-

rzy zostali poleceni przez naj-

bliższe otoczenie (rodzina, znajo-

mi) oraz tradycyjnie, metodą 

strzału. Podkreślam więc po raz 

kolejny, że nie można tu mówić 

o ŚWIADOMYM wyborze.  

 Zatrważający jest rów-

nież procent głosów uznanych za 

nieważne. Czy naprawdę posta-

wienie jednego krzyżyka na kar-

cie wyborczej wykracza poza 

czyjeś kompetencje? To wszyst-

ko wzmaga kolejne teorie spisko-

we o próbach fałszowania wyni-

ków wyborów oraz ich ponowie-

niu. Kolejną szpilką wbitą w całą 

otoczkę, związaną z samorzą-

dowcami, była nieudolność w 

liczeniu głosów przez PKW. Do 

czego to wszystko prowadzi? 

Ano do tego, że od lat na stoł-

kach pozostają wciąż te same, 

znienawidzone twarze. Chciało-

by się więc przytoczyć hasło 

pewnej partii politycznej - „By 

żyło się lepiej”. Należy postawić 

jednak pytanie, komu? 

 

Piotr Zwierzyński, absolwent 

2014 

Urodziny Niepodległej 

 
„Polacy chcą niepodległości, lecz 

pragnęliby, aby ta niepodległość 

kosztowała dwa grosze i dwie kro-

ple krwi – a niepodległość jest do-

brem nie tylko cennym, ale i bardzo 

kosztownym” - Józef Piłsudski 

 

12 listopada 2014 roku 

z okazji Święta Niepodległości 

odbył się w naszej szkole uroczy-

sty apel, podczas którego koleżan-

ki i koledzy z mojej klasy I TH/

TŻ przypomnieli trudną drogę 

Polaków do odzyskania wolnej 

ojczyzny. Występ nie był jedynie 

przypomnieniem suchych faktów, 

ale stanowił bogatą lekcję historii, 

w której nie zabrakło poezji, pie-

śni niepodległościowych oraz slaj-

dów ukazujących różne rozdziały 

dramatycznych losów Polski i żoł-

nierzy o nią walczących. 

Ada Sienkiewicz, kl. I TŻ 

Zdjęcie: Damian Bońkowski, 

kl.II TEPiT 

O Polaku, co nie potrafił dokonac  wyboru 
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Opiekun gazetki:  
p. Ewa Kania-Nec 

Skład i łamanie:  

p. Jarosław Czyżewski 
„Cłopcy” z III LP w akcji 

Znane są wyniki I etapu VII Ogólnopolskiej Olimpiady 

Logistycznej. W naszej szkole do etapu I przystąpiło 

21 uczniów z klasy III TEPiT oraz  10 uczniów z klasy III TL. 

W Polsce udział wzięło 7429 uczniów z 285 szkół.  

Troje uczniów naszej szkoły z sukcesem przeszło 

szkolne eliminacje  Magdalena Zalewska, kl. III TL; Rafał Je-

zierski,  kl. III TL oraz nasza redakcyjna koleżanka - Izabela 

Więch, kl. III TEPiT. W grudniu będą oni walczyć o finał. 

Serdecznie gratulujemy!!! 

Redakcja 

LOGISTYCZNIE NAJLEPSI 

SPORT 

Przykra porażka 
19.11.2014 roku w Arenie Legionowo odbyły się Mistrzostwa 

Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców. W zawodach brało 

udział 5 drużyn szkolnych z całego powiatu. Turniej został rozegrany w 

systemie każdy z każdym.  

Nasi koszykarze po jednym meczu przegranym i  jednym wygra-

nym w końcówce ponieśli porażkę, gdyż dwóch zawodników uległo kon-

tuzji. W ostatecznej klasyfikacji zajęliśmy IV miejsce. 

Redakcja 

Zmiany w komputerach—żegnamy Vistę... 
 No i stało się… W sali 12 stanął nowy serwer i komputery, cho-

ciaż stare, dostały nowe życie. Windows 8 okazał się systemem działają-

cym o wiele sprawniej niż stara Vista… Tym samym zajęcia z informaty-

ki nabrały nowego wymiaru.  

 Sami uczniowie byli mocno zaskoczeni, że Windows 8 potrafi tak 

pracować na, w końcu mocno już wiekowym, sprzęcie. Czekamy na nowe 

komputery do sali 19.  

Jarosław Czyżewski 


