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Numer 1/2014/2015 (9) wrzesień 2014 
  
MYŚL MIESIĄCA  

„Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha.” 

/Ernest Renan/  
Od redakcji 
Za nami wakacje. Przed nami drugi rok działalności szkol-

nej gazetki Kurier Uczniowski. Nowy rok szkolny 

to również nowy zespół redakcyjny. Kilka osób odeszło 

(w związku z ukończeniem szkoły), przyszło wiele no-

wych. Nasza gazetka nie zmienia jednak swojego charak-

teru, ale termin jej ukazywania będzie inny niż w roku 

ubiegłym. Dziś przedstawiamy Wam pierwszy numer 

w tym roku szkolnym, który pojawił się z niewielkim 

opóźnieniem ze względu na sprawy organizacyjne związa-

ne z rozpoczęciem roku szkolnego. Kolejnych spodziewaj-

cie się ostatniego dnia każdego miesiąca. 

Wprowadzamy nową rubrykę – Głos Absolwenta, w któ-

rej będą wypowiadać się na różne tematy byli  uczniowie 

naszej szkoły.  

Zapraszamy do współpracy każdego, kto ma 

choć odrobinę talentu pisarskiego. 

Zachęcamy do czytania gazetki, bo tworzymy 

ją właśnie dla Was  – wszystkich uczniów  

naszej szkoły! 

 

Zespół Redakcyjny w roku szkolnym 2014/2015: 

Katarzyna Kalinowska 

 kl. III TEPiT (redaktor naczelny) 

Kinga Bońkowska  

kl. III TEPiT (zastępca redaktora naczelnego) 

Damian Bońkowski kl. II TEPiT  

Mateusz Kusiak kl. III TEPiT  

Łukasz Karpik kl. III TEPiT 

Patrycja Kisiel kl. III TEPiT 

Izabela Więch kl. III TEPiT  

Ada Sienkiewicz kl. I TŻiUG  

Julia Żołek kl. I TŻiUG  

Kinga Kmiołek kl. II TŻiUG 

 

 

 

 
„Rodzinna” fotka redakcji 

 
Akcja Krwiodawstwa 

Twoja krew jest najlepsza, 

bo płynie prosto z serca. 

25.09.2014 roku troje uczniów 

z klasy III TEPiT:  

Kinga Siulerzycka, Konrad Rachuba i Łukasz Karpik 

– oddało krew w ramach Akcji Krwiodawstwa zorganizo-

wanej przez OR PCK w Legionowie. 

Cieszymy się, że są w naszej szkole osoby, którym życie 

bliźniego nie jest obojętne. 

Wyrażamy przekonanie, że podczas podobnych akcji 

w przyszłości będzie nas więcej. Największa jednak będzie 

satysfakcja płynąca ze świadomości, że mogliśmy pomóc 

komuś w potrzebie. 

Redakcja 
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„Poławiacze Pereł” 

W roku 2009 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopol-

skiego projektu odkrywania talentów „Poławiacze 

Pereł”, którego organizatorem i pomysłodawcą jest 

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-

wie. 

Program jest adresowany do uczniów I lub II klasy 

szkoły średniej o wysokim potencjale intelektualnym, 

który z różnych powodów nie jest w pełni wykorzy-

stywany w szkole. Kryterium wyboru nie są więc 

wysokie oceny w nauce czy udział w olimpiadach 

przedmiotowych lecz wysoka inteligencja, uzdolnie-

nia w konkretnej dziedzinie, niezwykłe zainteresowa-

nia, zaangażowanie poza szkołą, np. w akcje społecz-

ne czy wolontariat.  

Dotychczas w zajęciach Szkoły Letniej wzięło udział 

sześciu uczniów z naszej szkoły, co zdecydowanie 

wpłynęło na ich dalsze losy. 

Ukończyli oni szkołę z bardzo dobrymi wynikami, 

otrzymali świadectwa maturalne. Absolwenci techni-

kum zdali egzamin z przygotowania zawodowego 

i podnoszą kwalifikacje w swoim zawodzie.   

Absolwentki podjęły studia: Ania Zasońska na Wy-

dziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony 

Narodowej w Warszawie, kierunek- Logistyka;  Ka-

sia Tokarska na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego; Kasia Zasońska na Uniwersytecie 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Instytucie Socjo-

logii, kierunek - Praca Socjalna. Ani Helwich zostały 

jeszcze dwa lata nauki w technikum. 

Życzymy każdemu, by mógł wziąć udział w tym 

projekcie. 

Redakcja 

Na zdjęciu zajęcia kampusu medycznego (piąta od 

lewej Ania Helwich) 

Zajęcia praktyczne  

 klasy II TEPiT

 
 
12.09.2014 roku rozpoczęliśmy zajęcia praktyczne na 

terenie portu lotniczego Warszawa - Modlin. O go-

dzinie 8:00 rano wyruszyliśmy spod szkoły w ele-

ganckich strojach, gdyż tego wymaga od nas firma. 

Gdy dotarliśmy na miejsce, zobaczyliśmy duży bu-

dynek terminalu pasażerskiego, który wywarł  na nas 

ogromne wrażenie. Kiedy weszliśmy do budynku, 

zostaliśmy miło przywitani przez panią, która będzie 

się nami opiekowała w czasie praktyk. Zaprowadziła 

nas do sali konferencyjnej, gdzie przeszliśmy szkole-

nie BHP. Po części  teoretycznej nastąpił milszy 

akcent, zwiedzanie portu lotniczego. 

Wszyscy otrzymaliśmy identyfikatory, które upo-

ważniają nas do wejścia do pomieszczeń dostępnych 

tylko dla pracowników lotniska. Gdy już mogliśmy 

udać się na teren portu lotniczego, zostaliśmy podda-

ni kontroli. Polegało to na tym, że każdy musiał 

przejść przez bramkę, nie mając przy sobie żadnych 

metalowych i niebezpiecznych przedmiotów. Kontro-

la przebiegła sprawnie i bez zarzutów.  

Pierwszym miejscem, które zobaczyliśmy, była sor-

townia bagażu - wielkie pomieszczenie, gdzie trans-

portowano i sprawdzano bagaże. Następnie wyszli-

śmy na płytę lotniska i mogliśmy podziwiać długi pas 

startowy. W końcu dotarliśmy do terminala, gdzie 

ludzie z całego świata czekali na swoje loty. Po zwie-

dzeniu większej części portu wróciliśmy do sali kon-

ferencyjnej. W tym miejscu nasze dzisiejsze zajęcia 

się zakończyły. 

Wszyscy byli  podekscytowani i bardzo zadowoleni, 

że mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności 

zawodowych właśnie w takim miejscu.  

                                   

Mateusz Konarzewski,  klasa II TEPiT 
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Głos Absolwenta 
Czy warto się uczyć i dlaczego? 

 
To bardzo powszechne pytanie - nad którym, jestem przekonany, rozmyślaliście niejednokrotnie w swoim życiu - jest 

wciąż aktualne. Dlaczego aktualne? Ponieważ uczniowie  - nie są na 100 procent przekonani - że nauka jest niezbędna w życiu 

człowieka. Niektórzy nawet twierdzą, że wyższe wykształcenie to strata czasu. Spotkałem się też z takimi opiniami, że nie ma 

sensu podchodzić do egzaminu maturalnego, ponieważ i tak nie mam szansy na jego zdanie. 

Powyżej przytoczony sposób myślenia uważam 

za nieprawidłowy, ponieważ z góry skazując się na 

niepowodzenie, człowiek odbiera sobie nadzieje. Wszy-

scy mamy jakieś zalety i wady, jeden uczeń jest dobry 

z tego przedmiotu, inny z drugiego - liczy się sposób 

podejścia do danego problemu. Ważne jest, żeby nie 

załamywać rąk, konkretnie wiedzieć, czego się chce od 

życia i dążyć do osiągnięcia swego celu. Każdy chciałby 

być dobry w swoim zawodzie, ale do tego potrzebna jest 

wiedza. Żeby ją zdobyć, potrzebne są chęci, wiara 

w siebie i najważniejsze - codzienny wysiłek. Mądrym 

się człowiek nie rodzi, tylko się staje. Każdy więc ma 

szansę na zdobycie tej wiedzy, tym bardziej, że obecnie 

mamy bezpłatne szkoły, studia oraz masę źródeł, z któ-

rych możemy czerpać informacje. 

Mam 18 lat i moje doświadczenie życiowe nie 

jest duże, jednak wiem na pewno, że nawet, jeżeli cze-

goś nie wiemy lub mamy zaległości z jakiegoś przed-

miotu, to każdy z nas dzięki swoim staraniom może je 

nadrobić, wystarczy tylko CHCIEĆ. Matura to nie jest 

rzecz nieosiągalna. Włóżcie odrobinę wysiłku i przed Wami otworzą się drzwi lepszych uczelni w naszym kraju a nawet całej 

Europie. Wyższe wykształcenie umożliwi Wam zdobycie dobrej pracy, a w konsekwencji dostani byt. 

Myślę, że nic lepiej nie wyjaśnia problemu, jak konkretny przykład. Przyjechałem do Polski z Ukrainy. Nie znając 

dobrze języka poszedłem do polskiej szkoły, do tej samej, w której teraz się uczycie. Było bardzo ciężko w drugiej klasie li-

ceum nie wiedzieć, co to znaczy na przykład, że „funkcja jest rosnąca czy malejąca”,  ale z pomocą nauczycieli i dzięki wła-

snej ciężkiej pracy udało mi się zdać maturę i dostać się na wymarzone studia, podczas gdy jeszcze dwa lata temu nie umiałem 

mówić po polsku. 

Pamiętajcie, zawsze znajdą się ludzie, którzy Wam pomogą. Jesteście szczęściarzami, bo macie świetnych nauczycie-

li, którzy zawsze gotowi są Wam pomóc, tylko warto się do nich zwrócić i nie wykazać się obojętnością ze swojej strony.  

Mam nadzieję, że moja wypowiedź będzie dowodem na to, że „W życiu nie ma rzeczy niemożli-

wych, są tylko te, z których szybko rezygnujemy”.  

Więc nie myślmy negatywnie i nie odbierajmy sobie szansy na lepszą przyszłość i róbmy rzeczy, wydawałoby się 

niemożliwe – zaczynając od podejścia do matury, a kończąc na przeżyciu uczciwego i godnego człowieka życia. 

 

Włodzimierz Klepacki, absolwent 2014 roku 
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W czwartek 18 września 2014 roku wybraliśmy się na 

wycieczkę szkolną. Był to kolejny wyjazd do Poznania. Tym 

razem jednak naszym punktem docelowym była Wyższa Szko-

ła Logistyki. Tego dnia musieliśmy wstać bardzo wcześnie, 

gdyż już o godz. 5.40 wraz z drugą klasą TEPiT wyruszaliśmy 

w trasę.  

Wycieczka została zorganizowana, co prawda już du-

żo wcześniej, bo w ubiegłym roku szkolnym, ale datę spotkania 

udało się zaplanować dopiero w połowie września, co od razu 

mówi o dość dużej popularności tej wyższej uczelni. Nasza 

podróż była długa i męcząca. Na szczęście, mimo iż z lekkim 

opóźnieniem zdążyliśmy wysłuchać wykładu od samego po-

czątku. Tematem przygotowanej prezentacji była praca logisty-

ka z naciskiem na wyższe wykształcenie, aby zachęcić nas do 

dalszego rozwoju w kierunku, który sami wybraliśmy. I muszę 

przyznać, że im się to udało. Bynajmniej w moim przypadku. 

Najbardziej zainteresował mnie temat studiów dualnych. Nigdy wcześniej o czymś takim nie słyszałam, dlatego cieszę się, że 

poznałam to pojęcie chociażby ze względu na dalszy ciąg czekającej mnie nauki. Studia te polegają na kształceniu uczniów 

zarówno w teorii jak i w praktyce. 

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu współpracuje z wieloma firmami, w których odbywają się płatne staże. Móc za-

równo uczyć się i pracować w takich firmach jak np.: DACHSER, PROMAG, STILL pobudza nasze wyobrażenia i chęci, aby 

przynajmniej zobaczyć tą szkołę i poznać dalsze perspektywy, a te wyglądają obiecująco. 

Tego dnia mogliśmy doświadczyć jednak czegoś więcej, gdyż uczestniczyliśmy w wykładzie. Co prawda nie był to 

wykład poszerzający naszą logistyczną wiedzę, ale w większym stopniu poznaliśmy tajniki logistyka oraz program całej 

uczelni. 

Aby sprawdzić nas w praktyce i pobudzić nasze umy-

sły dostaliśmy do wykonania jedno z ćwiczeń, z którym w 

przyszłości zmierzymy się nie jeden raz. Zostaliśmy podzieleni 

na czteroosobowe grupy. Każda drużyna miała zrealizować 

dwa zamówienia do osobnych odbiorców. Naszym zadaniem 

było ułożenie ładunków na najmniejszej ilości palet. Kształci-

my się, gdy robimy coś w praktyce, dlatego jak na pierwszy raz 

zadanie to poszło nam w miarę dobrze, ale dowiedzieliśmy się, 

że jest możliwość wykonania go z większym sukcesem, czego 

możemy nauczyć się, wybierając właśnie taką jak ta uczelnię. 

Na koniec naszego spotkania na ręce naszej nauczycielki zło-

żono pewien drobiazg, który ma nam przypominać wizytę w tej 

placówce. Aby udokumentować nasz pobyt cała nasza grupa 

pozowała do zdjęcia pod „Tablicą sukcesu” z nazwą uczelni. 

Ostatnim miejscem, jakie podczas tego wyjazdu obej-

rzeliśmy, była firma STILL, która współpracuje z WSL. Jest to 

jedna z najlepszych i najpopularniejszych firm kreatorów wóz-

ków widłowych. Już na samym początku dało się zauważyć, że to duża placówka. Na wstępie z prezentacji multimedialnej 

dowiedzieliśmy się, czym jest STILL, jak funkcjonuje i rozwija się. Wciąż powstają coraz to nowsze projekty wózków widło-

wych. Jednym z nich jest właśnie CubeXX.  Poznaliśmy jego funkcje i możliwości, a są one ogromne. Na przykładzie sprzętu 

firmy STILL możemy zobaczyć, jak bardzo zaawansowana jest technologia naszego wieku. Wygląd i funkcjonalność idą 

w parze z wydajnością danego sprzętu. Trzeba przyznać, że sprzęt najnowszej generacji zrobił na nas ogromne wrażenie.  

Wracając, już w autokarze, każdy z nas miał coś ciekawego do powiedzenia na temat tego właśnie sprzętu. Wyjazd 

był ciekawy i optymistycznie nas nastawił do kontynuowania nauki w wybranym kierunku. Możliwości rozwoju, jakie nam 

przedstawiono, otwierają przed nami okno na świat logistyki.  

Natalia Wiewióra, kl. III TL 
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Pieszo po zwycięstwo 
W sobotę 20 września 2014 r. odbył się pieszy 7 Wrześniowy 

Rajd Pamięci, w którym tradycyjnie wzięli udział uczniowie 

Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku 

pod opieką profesora Marka Szajdy.    

Drużyny z naszej szkoły przemierzały  trasę z Woli Kiełpińskiej 

do Serocka i w Kategorii open zdobyły trzy pierwsze miejsca. 

Uczestnicy w nagrodę otrzymali puchary, dyplomy i upominki. 

Nasi zwycięzcy: 

1. miejsce - K. Obrębska, J. Wieszczek, M. Wardziński; 

2. miejsce - K. Dąbrowska, A. Małkiewicz, B. Chojnacka; 

3. miejsce - K. Turek A. Sienkiewicz, J. Żołek – dwie nasze 

redakcyjne koleżanki.  

 

Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów. 

Redakcja 

 
 

Wsparcie charytatywne dla Ukrainy 

Nasz szkoła przyłączyła się do akcji  organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Legionowie dotyczącej pomocy 

mieszkańcom Łutugina - rejonu partnerskiego Powiatu Legionowskiego. 

Postanowiłyśmy porozmawiać z p. Edytą Rutkowską, która jest koordynatorem akcji w naszej szkole. 

Red.: Od kiedy trwa akcja w naszej szkole? Przez kogo została zainicjowana? 

E.R.: Akcja charytatywna trwa od początku września. Została zainicjowana przez Starostę 

Legionowskiego. Na początku września zostały rozwieszone w szkole plakaty, a wycho-

wawcy przekazali uczniom szczegółowe informacje dotyczące tego, jakie dary można skła-

dać. 

Red.: Jakie jest na dzień dzisiejszy 

zainteresowanie młodzieży? 

E.R.: Akcja nie znalazła zbyt wielkie-

go odzewu wśród młodzieży. Aktyw-

nie włączyła się, jak na razie,  klasa IV technikum. Pozostało 

jeszcze kilka dni. Czekamy na wsparcie szkolnej akcji przez po-

zostałe klasy.   

Red.: Co najczęściej przynoszą uczniowie? 

E.R.: Najczęściej jest to żywność o długim terminie przydatno-

ści do spożycia. 

Red.: Kiedy spodziewany jest finał akcji? 

E.R.: Finał akcji został ustalony na 30 września bieżącego roku 

i nie zostanie już przedłużony. 

Red.: Dziękujemy za rozmowę. 

Rozmawiały: Ada Sienkiewicz, Julia Żołek 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. Akcję podsumujemy w następnym numerze Kuriera uczniowskiego. 

Zamiast stopki redakcyjnej  

Mała obietnica, że następny numer ukaże się w planowanym terminie, 

bez opóźnienia i większej objętości. 

Do pisania artykułów zapraszamy wszystkich.. Nie tylko uczniów, ale 

i nauczycieli.. 

A na dokładkę w październiku pojawi się dodatek specjalny…. 

 
Redakcja 

 


