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Myśl stycznia 

Nowy Rok nastaje, każdemu ochoty dodaje. 

/Przysłowie polskie/ 

Niech Nowy 2015 Rok przyniesie spełnienie marzeń, kolejne cele, wielkie 

i małe radości! 

Maturzystom życzymy zdanej matury oraz dostania się na wymarzony 

kierunek studiów. 

Nauczycielom satysfakcji z każdego dnia pracy.  

Rodzicom - jak najwięcej momentów dumy z osiągnięć swoich pociech. 
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Sukces ucznia w XIII Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej 

 9 grudnia 2014 r. odbył się pierw-

szy etap XIII Konkursu Wiedzy 

Ekonomicznej, organizowany 

przez Collegium Mazovia Innowa-

cyjną Szkołę Wyższą w Siedlcach, 

w którym brało udział 12 uczniów 

naszej szkoły z różnych klas. 

Maksymalnie można było zdobyć 

45 punktów za test i zadania. 

Do pierwszego etapu przy-

stąpiło 717 uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych z trzech woje-

wództw: mazowieckiego, lubel-

skiego i podlaskiego. 

Główna Komisja Konkursowa 

zakwalifikowała do kolejnego eta-

pu 120 uczniów spośród wszyst-

kich osób biorących udział w XIII 

Regionalnym Konkursie Wiedzy 

Ekonomicznej. 

Komisja ustaliła minimal-

ny próg kwalifikacyjny na pozio-

mie 32 pkt, w związku z czym do 

II etapu, który odbędzie się 16 

stycznia 2015 r. w siedzibie Colle-

gium Mazovia, zakwalifikował  

się  uczeń klasy III TEPiT- Kon-

rad Rachuba. 

  

 

Gratulujemy i życzymy 

sukcesów w kolejnych 

etapach. 
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W nowej pracowni komputerowej 

Nowy rok kalendarzowy przyniósł 

nam niespodziankę w postaci no-

wej sali informatycznej. Pomiesz-

czenie jest to samo co wcześniej, 

ale jego nowoczesne wyposażenie 

powoduje, że mamy wrażenie, iż 

jesteśmy w nowym wnętrzu. 

 Sala jest bardzo prze-

strzenna i w połączeniu z nowo-

czesnym sprzętem komputerowym 

daje świetny efekt wizualny.  

Wszystkie komputery są nowe, ich 

producentem jest firma DELL, są 

wyposażone w system operacyjny 

Windows 8.1. 

 Lekcje w tej pracowni 

będą dla nas prawdziwą przyjem-

nością. 

Klaudia Kostrzewa, kl. I TH 
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27 stycznia 2015 r. będzie dniem 

zupełnie wyjątkowym. W tym 

dniu obchodzić będziemy 70. 

rocznicę wyzwolenia niemieckie-

go nazistowskiego obozu koncen-

tracyjnego i zagłady Auschwitz-

Birkenau. Pamięć całego świata 

skupi się na tragedii Szoa oraz 

całego okrutnego systemu terroru 

stworzonego przez Niemców w 

okupowanej Europie. 

Główne obchody 70. rocznicy wy-

zwolenia Auschwitz będą miały 

miejsce przed Bramą Śmierci KL 

Auschwitz II-Birkenau. W bardzo 

wielu krajach, w tym dniu – będą-

cym od dziesięciu lat Międzynaro-

dowym Dniem Pamięci o Ofiarach 

Holokaustu – odbędą się różne 

rocznicowe wydarzenia: konferen-

cje, wystawy, obchody, spotka-

nia… Będzie to niezwykły symbol 

tego, że pamięć o dramacie Au-

schwitz i pamięć o jego Ofiarach 

leży w sercach ludzi na całym 

świecie. 

Obóz koncentracyjny i 

zagłady Auschwitz-Birkenau zo-

stał utworzony przez niemieckich 

nazistów w 1940 roku w celu wię-

zienia w nim Polaków, a od 1942 

roku był także największym 

ośrodkiem zagłady ludności ży-

dowskiej. Do wyzwolenia przez 

Armię Czerwoną 27 stycznia 1945 

roku w Auschwitz zamordowano 

ok. 1,1 mln osób, głównie Żydów, 

jak również Polaków, Romów i 

osób innych narodowości.  

Dla społeczności międzynarodo-

wej niemiecki nazistowski obóz 

koncentracyjny Auschwitz -

Birkenau pozostaje symbolem za-

głady i okrucieństw II wojny świa-

towej. W 2005 roku Zgromadzenie 

Ogólne  

ONZ ustanowiło 27 stycz-

nia Międzynarodowym Dniem 

Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 

Zachowana przestrzeń byłego nie-

mieckiego nazistowskiego obozu 

koncentracyjnego i zagłady Au-

schwitz-Birkenau, mimo upływu 

lat głęboko przemawia do każdego 

wrażliwego umysłu. To tutaj, 27 

stycznia 2015 r. o godz. 15:30, 

przed Bramą Śmierci, rozpoczną 

się główne uroczystości upamięt-

nienia 70. rocznicy wyzwolenia 

obozu.  
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Zapal świecę na znak solidarności  

z ofiarami Holocaustu  

Prosimy Was o włączenie się w akcję 

„Płomień Pamięci” i postawienie w oknie 27 stycz-

nia o godz. 18.00 zapalonej świecy, która ma być 

symbolem płonącej w nas pamięci o osobach, które 

musiały przejść przez to piekło. 

Irena Sendlerowa (1910 - 2008) 

 

 

 

Podczas II wojny światowej urato-

wała ok. 2,5 tysiąca żydowskich 

dzieci z getta warszawskiego. To 

dwa razy więcej osób niż uratował 

znany na całym świecie Oskar 

Schindler. O Schindlerze nakręcił 

film Steven Spielberg, o Irenie 

Sendler w ludowej Polsce bano się 

nawet mówić. Ze względu na jej 

powiązania z Armią Krajową...   

Aresztowana przez Gestapo, miała 

trafić przed pluton egzekucyjny i 

cudem uniknęła śmierci.  Członko-

wie Rady Pomocy Żydom 

"Żegota" zdołali ją uratować, prze-

kupując niemieckich strażników. 

Sprawiedliwa Wśród Narodów 

Świata, nominowana do Pokojo-

wej Nagrody Nobla, odznaczona 

Orderem Orła Białego i Orderem 

Uśmiechu, szanowana na całym 

świecie. Zmarła  w wieku 98 lat. 

„Irena Sendlerowa jest dla wielu 

ludzi w Polsce symbolem dobrych, 

przyzwoitych zachowań" - powie-

dział prezydent Bronisław Komo-

rowski. 

27 STYCZNIA 2015 ROKU – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH 

HOLOKAUSTU 



PZSP w Serocku 

Tel.: 227827101 

Faks: 227827498 

E-mail: wolski-serock@op.pl 

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku 

Jesteśmy w sieci 

www.PZSPSerock.pl 

Zespół redakcyjny:  
Katarzyna Kalinowska  

Kinga Bońkowska,  

Damian Bońkowski, 

Mateusz Kusiak,  

Łukasz Karpik, 

Patrycja Kisiel,  

Izabela Więch,  

Ada Sienkiewicz,  

Mateusz Konarzewski  

Kinga Kmiołek.   

 

Opiekun gazetki:  
p. Ewa Kania-Nec 

Skład i łamanie:  

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

FERIE 

SPORT Halowa piłka nożna  

 

14 stycznia 2015 roku o go-

dzinie 9:00 w naszej szkole odbyły 

się rozgrywki sportowe w ramach 

Mistrzostw Powiatu Legionowskie-

go w dyscyplinie halowa piłka nożna 

mężczyzn. 

 Do rywalizacji przystąpiło 5 

zespołów. Na hali w Serocku zamel-

dowały się 3 drużyny ze szkół legio-

nowskich: LO im. M. Konopnickiej, 

ZSO nr 2 oraz PZSP im. J. Siwiń-

skiego. W PZSP w Serocku gościli 

także zawodnicy z ZS Wieliszew LO 

Komornica. Meczem otwarcia był 

pojedynek pomiędzy gospodarzem- 

PZSP w Serocku a PZSP im. J. Si-

wińskiego w Legionowie. Gospoda-

rze zwyciężyli w tej rywalizacji, a 

przeciwnik musiał wyciągać piłkę z 

siatki aż trzy razy. Kolejne mecze 

zakończyły się następującymi wyni-

kami:  

 ZS Wieliszew LO Komornica - 

ZSO nr 2 w Legionowie wynik 2:0 

 L.O im. M. Konopnickiej - 

PZSP im. J. Siwińskiego wynik 5:0 

 PZSP Serock - ZSO nr 2 w Le-

gionowie wynik 2:1 

 ZS Wieliszew LO Komornica - 

LO im. M. Konopnickiej wynik 1:0 

 PZSP im. J. Siwińskiego - ZSO 

nr 2 w Legionowie wynik 4:1 

 PZSP Serock - ZS Wieliszew 

LO Komornica wynik 2:2 

 LO im. M. Konopnickiej - ZSO 

nr 2 w Legionowie wynik 5:1 

 ZS Wieliszew LO Komornica -

PZSP im. J. Siwińskiego wynik 7:3 

PZSP Serock - LO im. M. Konop-

nickiej wynik 2:3 

Po trzech godzinach rywalizacji 

znaliśmy już Mistrza Powiatu. Do 

swojej galerii mogą dołączyć kolejne 

trofeum uczniowie z LO im. M. Ko-

nopnickiej w Legionowie. Na dru-

gim miejscu sklasyfikowali się 

uczniowie z ZS Wieliszew LO Ko-

mornica, a podium zamknął gospo-

darz zawodów - PZSP w Serocku.  

Na koniec rozgrywek przed-

stawiciele wszystkich drużyn ode-

brali z rąk pana Marka Szajdy pa-

miątkowe puchary i dyplomy. 

Wszyscy zawodnicy mogą pochwa-

lić się wysoką kulturą na boisku oraz 

grą fair-play. Uczestnikom życzymy 

zwycięstwa i sportowego ducha wal-

ki w przyszłorocznej edycji Mi-

strzostw Powiatu w halowej piłce 

nożnej. 

Mateusz Kusiak, 

Sebastian Łojewski,  

kl. III TEPiT 

Wszystkim uczniom oraz całemu gronu 

pedagogicznemu, 

udanych i wesołych ferii zimowych, 

życzy 

zespół redakcyjny! 


