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Kurier Uczniowski

"Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy
Dzień zwykły, dzień w którym gasną wszystkie spory
Jest taki dzień w którym radość wita wszystkich ..."
Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia,
to tradycyjne najszczersze życzenia.
Wesołych Świąt i roku szczęśliwego.
Niech obficie da, co ma najlepszego!
życzą
dyrektor, pracownicy i uczniowie
Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Serocku

Szlachetna Paczka w naszej szkole
Przed nami jeden z najpiękniejszych okresów. Czas Świąt
Bożego Narodzenia. Z czym nam
się kojarzy ?
Przede wszystkim z ciepłem rodzinnym, które w tych dniach
dotrze do najgłębszych zakamarków w naszych domach, które
otuli nas, byśmy mogli poczuć się
bezpiecznie. Przypomnimy sobie
też, jak to jest czuć się kochanym,
kiedy w końcu przytulimy się do
swoich rodziców, dziadków czy
rodzeństwa, z którymi tak naprawdę zaczynamy się już mijać,
a nie widywać. Zapomnimy o
wszystkich troskach, które dręczą
nas na co dzień.
Niestety, nie dla wszystkich
ten czas będzie tak kojący. Wiele
osób podczas Wigilii będzie martwić się, jak przetrwać tę zimę.
Będą myśleć o tym, że już zabraknie im węgla i nie wiedzą,
skąd zdobyć na niego pieniądze,
że dzieci nie mają zimowych

Paczek było tak dużo ...
butów, a trampki, w których chodziły na zmianę przez całą jesień,
już dawno powinny znaleźć się w
koszu.
Dzieci są smutne, bo w tym roku
Mikołaj także o nich zapomni.
Do takich rodzin trafia wolontariusz Szlachetnej Paczki. Dla
nich Darczyńca jest wybawcą
od zmartwień.
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Szlachetna Paczka w naszej szkole
W dniach 8 i 9 grudnia nasza
szkoła przeszła metamorfozę !
Na głównej bramie, na korytarzach i tablicach zaczęły pojawiać
się czerwone balony. W najciemniejszych zakamarkach można
było usłyszeć świąteczne brzmienia.
Czerwone czapki Świętego Mikołaja gościły na wielu głowach.
Panowała rodzinna atmosfera.
Wszystkie pokolenia zebrały się

w jednym celu - niesienia pomocy innym .
Tak właśnie wyglądał Magazyn
Szlachetnej Paczki.
Było to miejsce, przez które przewinęło się wiele osób i kilkadziesiąt paczek dla potrzebujących
rodzin !
Magazyn wypełniała cudowna
atmosfera. Każdy wolontariusz
czekał z niecierpliwością na Dar-

czyńcę , który przywiezie paczki
dla ich wspólnej rodziny.
W naszym magazynie pojawiały
się dary w różnej postaci: żywność, ubrania, mikrofalówki,
kuchenki, a nawet węgiel pakowany w worki !
W tym roku 16 potrzebujących rodzin otrzymało mądrą
pomoc. Dlaczego mądrą ?
W Szlachetnej Paczce konkretny
człowiek pomaga konkretnemu
człowiekowi.

Kurier Uczniowski

Szlachetna Paczka w naszej szkole

Katarzyna Obrębska (kl. III THL)
Lider Rejonu na terenie
gminy Serock

Paczki zawierają rzeczy,
których rodzina najbardziej
potrzebuje. Czasem jest ich
5, a czasem 50 .
W tym, jak i w poprzednim
roku, nasza szkoła również
była Darczyńcą dla jednej z
rodzin.Paczka, którą przygotowaliśmy, składała się z
najpotrzebniejszych rzeczy
niezbędnych do normalnego
funkcjonowania wybranej
przez nas rodziny.
Zebraliśmy: odzież, zabawki,
środki czystości, produkty spożywcze, kosmetyki , kołdrę,
zasłonki, firanki… rodzina
otrzymała również tonę węgla,
a dla wszystkich siedmiorga

dzieci zostały zakupione nowe
buty zimowe.
Paczek było tak dużo, że nie
widzieliśmy końca, nosząc je
do samochodów. Rodzina była
przeszczęśliwa!
Zaangażowanych w całe przedsięwzięcie było około 350
osób . Niemożliwe ? A jednak !
Największe podziękowania
należą się przede wszystkim
naszej Pani Dyrektor, bez której
Magazyn nie mógłby powstać;
następnie Paniom i Panom z
obsługi, którzy pomogli w
przygotowaniu logistycznym;
wszystkim przygotowującym
paczki - Darczyńcom, czyli
ponad 300 osobom ! Nie można

też zapomnieć o Wolontariuszach, którymi byli między
innymi uczniowie naszej szkoły.
Szlachetna Paczka to akcja,
która pokazuje, że pięknie jest
pomagać, ale wymaga to
współpracy i zaangażowania.
Oprócz rzeczy materialnych,
tak potrzebnych rodzinom,
potrzebne jest też serce i czas,
który poświęcamy innym.
Dziękujemy za ofiarowany
czas, za szlachetność, dobro
i otwartość na drugiego człowieka.
Katarzyna Obrębska

obraźnię, pozwalają oderwać się
od rzeczywistości i przenieść w
świat marzeń i fantazji. Andrzejki
to stara tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Według dawnych wierzeń ten
dzień miał magiczną moc, gdyż
uchylał wrota do nieznanej przyszłości.
W naszej szkole ten niezwykły czas miał miejsce w piątek
29 listopada, kiedy to Samorząd
Uczniowski zaprosił wszystkich
uczniów naszej szkoły wraz z
nauczycielami do wspólnej zaba-

wy. Dzień ten przybrał formę
Andrzejkowych Wróżb.
Uczniowie poprzebierani za
wróżbitów i wróżbitki przygotowali wiele wróżb. Każdy
mógł "poznać swoją przyszłość" dzięki wróżbom z kubeczków (wylosowane przedmioty symbolizowały dalsze
życie, np. Pierścionek –oznacza
w przyszłości małżeństwo,
Moneta –bogactwo, Klucze –
dobrobyt, szczęście, Cukierek –
dobre i słodkie życie).

Andrzejki
„Od wieków w noc św.
Andrzeja młode panny
zbierały się, aby
dowiedzieć się, jaka
będzie ich przyszłość.
Panowie, ciekawi, co
ich spotka, zbierali się
kilka dni wcześniej – w
wigilię św. Katarzyny.

Jest taka noc w roku, kiedy
świat realny łączy się ze światem magii, czarów, …wróżb.
Od wieków w noc św. Andrzeja
młode panny zbierały się, aby
dowiedzieć się, jaka będzie ich
przyszłość. Panowie, ciekawi,
co ich spotka, zbierali się kilka
dni wcześniej – w wigilię św.
Katarzyny.
Andrzejki są wspaniałą
okazją do dobrej zabawy, a
jednocześnie źródłem szacunku
dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wy-

Nie zabrakło oczywiście
wróżenia z wosku i z atramentu. Były również wróżby z ręki
i z kart Tarota. Jednymi z najbardziej obleganych stanowisk
okazały się te, przy których
można było wylosować sobie
zawód, czy poznać imię przyszłej sympatii.
Samorząd Uczniowski
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Stypendystka Karolina Taperek
W poniedziałek 2 grudnia w
Auli Politechniki Warszawskiej
o godzinie 12.00 miało miejsce
uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów
oraz Ministra Edukacji Narodowej głównie uczniom warszawskich szkół i z okolic Warszawy, w którym brałam udział
pod opieką pani pedagog Jolanty Bulwickiej-Osińskiej.
Na początku uroczystości głos
zabrał Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jan
Szmidt oraz Kurator Oświaty
pan Karol Semik. Wśród pozostałych gości znaleźli się również: Prorektor ds. Studenckich

prof. dr hab. inż. Władysław
Wieczorek, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej,
Dyrektor Ośrodka Rozwoju
Edukacji Piotr DmochowskiLipski, Dyrektor Departamentu
Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego
Mirosław Krusiewicz oraz Barbara Krępska Naczelnik Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego Biura Edukacji m. st. Warszawy.
Następnie zaprezentował się
Chór Akademicki Politechniki
Warszawskiej, a po jego występie przystąpiono do rozdania

stypendiów Ministra Edukacji
zwycięzcom olimpiad międzynarodowych, uczniom realizującym indywidualny tok nauki i
osiągającym wysokie wyniki
także na gruncie sportowym uczniom biorącym udział w
turniejach i zawodach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Potem przyszła kolej na stypendia Prezesa Rady Ministrów.
Dyplomy stypendystom wręczał Kurator Oświaty pan Karol
Semik. Do momentu odczytania
mojego nazwiska i wstąpienia
na scenę bardzo się stresowałam, w końcu było to niemałe

wyróżnienie znaleźć się wśród
najlepszych uczniów z okolicznych szkół, ale wkrótce emocje
opadły.
Gdy uroczystość dobiegła końca, była chwila na pamiątkowe
zdjęcie z Kuratorem Oświaty.
W tym roku na Mazowszu stypendia Prezesa Rady Ministrów
otrzymało ogółem 499
uczniów, a stypendia Ministra
Edukacji Narodowej 39
uczniów.
Karolina Taperek .

Karolina z p. K. Semikiem
Mazowieckim Kuratorem Oświaty

„Gdy uroczystość dobiegła
końca, była chwila na
pamiątkowe zdjęcie z
Kuratorem Oświaty”

Mikołajki
6 grudnia obchodziliśmy w
naszej szkole tzw. Mikołajki –
dzień, w którym dostajemy
prezenty.
Nie wszyscy jednak wiedzą
dlaczego właśnie w Mikołajki
tj. w dzień św. Mikołaja obchodzimy taką tradycję.
Otóż Mikołaj pochodził z
bogatej rodziny, mieszkał z
Azji Mniejszej (był też biskupem Miry). Pewnego razu dowiedział się o trzech kobietach i
ich ojcu, którzy byli bardzo
biedni i wtedy postanowił im
dopomóc i wrzucił przez okno

każdej z kobiet po mieszku
złota.
O św. Mikołaju krążyło
wiele podobnych legend niektóre są prawdziwe, niektóre być
może nie, ale to właśnie stąd
wzięła się tradycja rozdawania
prezentów.
Dziś wyobrażamy sobie
Mikołaja jako żwawego starca
jeżdżącego w saniach, do których zaprzężone są renifery...
W piątek, 6 grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj wraz
ze swoimi Śnieżynkami. Jak co
roku gość z Laponii odwiedzał

wszystkich uczniów, dyrekcję,
nauczycieli i pracowników
obsługi. Tym, którzy na to zasłużyli, Święty rozdawał
cukierki.
Przykro to stwierdzić, ale
byli też uczniowie, którzy w tym roku zasłużyli
na rózgę (co widać na
załączonych zdjęciach).
Samorząd Uczniowski

Mikołaj w szkole
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Dyrektor p. Beata Leszczyńska i wicedyrektor
p. Anna Tytkowska z Mikołajem i młodzieŜą

Jesteśmy w sieci
Wolski-serock.edu.pl

Zadania Kuriera Uczniowskiego
02.12.2013 roku rozpoczęła działal-

ściennej, ale z czasem chcemy stworzyć

minali.

ność szkolna gazetka pod tytułem Ku-

wersję papierową i wydawać je dru-
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Ewa Kania-Nec.
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Nowe wiadomości będziemy przekazy-

śledzenie i relacjonowanie aktualnych

wać czytelnikom co tydzień.

Artykuł premierowy pt. Obchody Świę-

wydarzeń w szkole, a także zapowiada-
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nie planowanych imprez. Tematem ar-

Piotr Zwierzyński, Artur Wiśniewski kl.

patriotyzmu napisał Piotr Zwierzyński z

tykułów będą również osiągnięcia na-

III Liceum Profilowanego – zarządzanie

kl. III LP zi.

ukowe, artystyczne, sportowe uczniów

informacją; Katarzyna Obrębska kl. III
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