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 Wycieczki mają jeden 

podstawowy minus, trzeba wstać 

na nie bardzo wcześnie, by do-

trzeć do celu „o przyzwoitej go-

dzinie” i nie stracić dnia. 

 To poświęcenie się opła-

ciło, gdyż w Gdyni przywitała 

nas piękna słoneczna pogoda. 

Zanim udaliśmy się na zwiedza-

nie gdyńskiego portu, w siedzibie 

Zarządu Portu zapoznano nas 

zhistorią miasta i portu w Gdyni. 

Opowieści towarzyszył film 

i prezentacja. Po czym z pracow-

nikami poszczególnych działów 

zwiedzaliśmy: Bałtycki Terminal 

Kontenerowy, Bałtycki Terminal 

Drobnicowy, Morski Terminal 

Masowy, Gdynia Container Ter-

minal, widzieliśmy także Bałtyc-

ką Bazę Masową, Bałtycki Ter-

minal Zbożowy oraz Westway 

terminal Poland, jego zadaniach 

i odpowiedzialności, jaka ciąży 

na pracownikach.  
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WYCIECZKA DO GDYNI 

CD. 
Maszyny wykorzystywane do tej 

pracy zapierają dech w piersi, 

a szczególnie ich wielkość i kon-

strukcja. 

 Po zakończeniu zwiedza-

nia tego fascynującego miejsca, 

gdzie być może w przyszłości bę-

dziemy mogli szukać pracy, wyru-

szyliśmy do Akwarium Gdyńskie-

go. Obejrzeliśmy tam niezwykłe 

gatunki ryb, płazów i gadów po-

chodzących z różnych rejonów 

świata, np. z Afryki, Ameryki Pół-

nocnej czy północy naszego kon-

tynentu. Najbardziej podobały się 

nam rafy koralowe. 

 Czekała nas jeszcze jedna 

przygoda - Dar Pomorza. Mogli-

śmy wejść na dziób, do pomiesz-

czeń oficerskich, do kuchni oraz 

zobaczyć maszynownię.  

 Po dniu pełnym wrażeń 

udaliśmy się do Szkolnego Schro-

niska Młodzieżowego znajdujące-

go się w pobliżu terminalu konte-

nerowego, gdzie była nasza baza 

noclegowa.  

Następnego dnia, pełni 

nowych sił, ruszyliśmy do Mu-

zeum Marynarki Wojennej. Po 

obejrzeniu ciekawych eksponatów 

i wysłuchaniu opowieści przewod-

nika, wybraliśmy się na spacer 

brzegiem morza, aby dotlenić się 

przed długa drogą powrotną. Za-

witaliśmy jeszcze na chwilę do 

Gdańska, by pokłonić się Neptu-

nowi i zobaczyć starówkę. Nie 

mieliśmy ochoty wracać, bo miej-

sca piękne i atmosfera doskonała. 

Ale wszystko co dobre, szybko się 

kończy. 

Dziękujemy zatem pani 

Monice Domagale za zorganizo-

wanie ciekawej lekcji na żywo 

oraz wychowawcom pani Jolancie 

Bandurskiej i panu Jarosławowi 

Czyżewskiemu za opiekę podczas 

wyjazdu.  

Katarzyna Kalinowska,  

kl. III TEPiT 

Z UŚMIECHEM  

PROMUJEMY NASZĄ 

SZKOŁĘ 
  

 Jak co roku w okresie 

wiosennym odbywa się Powiato-

wa Giełda Szkół w Legionowie, 

gdzie prezentują się wszystkie 

placówki ponadgimnazjalne z ca-

łego powiatu. Tradycyjnie nasza 

szkoła bierze udział w tym przed-

sięwzięciu. 
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Z UŚMIECHEM  

PROMUJEMY NASZĄ 

SZKOŁĘ 
  

 W tym roku nasze stoisko 

wyglądało okazale, reprezentowa-

ne były wszystkie kierunki kształ-

cenia, jakie są w szkole. Cieka-

wym i niebanalnym elementem 

promocji był występ naszych kole-

żanek z grupy tanecznej „Ruda 

Sound”. Koledzy również popisali 

się wyjątkowymi umiejętnościami 

tanecznymi, zachęcając gimnazja-

listów do wspólnej zabawy.  

Żywieniowcy przygotowali trady-

cyjny stół wielkanocny, który wie-

lu osobom bardzo się podobał. 

Trzeba z dumą przyznać, że ucz-

niowie  stanęli  na wysokości za-

dania. Z uśmiechami na twarzy 

i ulotkami rozmawiali z gimnazja-

listami, udzielali im szczegóło-

wych, wyczerpujących informacji  

i zachęcali do wyboru właśnie na-

szej szkoły. 

Katarzyna Kalinowska  

KONCERT „NIE ZMARNUJ 

SWOJEGO ŻYCIA”   

 1.04.2015 r. w naszej 

szkole pojawiło się dwóch mło-

dych ludzi, a mianowicie Bęsiu 

(Łukas Bęś) i Dj Jonas (Jonatan 

Blank) tworzący zespół raper-

ski ,,Rymcerze’’. Chłopaki odwie-

dzają tysiące placówek w Polsce w 

celu przekazania młodym ludziom 

swojego projektu pt. ,,Nie marnuj 

swojego życia”. Robią to w dość 

oryginalny sposób, ponieważ 

ich ,,przekaźnikiem’’ jest hip-hop. 

Poprzez ten rodzaj muzyki chcą 

dotrzeć do młodzieży i nakierować 

ją na właściwą drogę. 

 ,,Rymcerzy’’ przywitali-

śmy gromkimi brawami i z wiel-

kim entuzjazmem. Już na samym 

początku zrobili na nas ogromne 

wrażenie. Mówili do nas bardzo 

swobodnie i na luzie. 

 Bęsiu opowiedział nam 

swoją historię. Przyznał, że kiedyś 

sam był niewolnikiem wielu nało-

gów, popadł w złe towarzystwo, 

często od siebie starsze. Jego dzie-

ciństwo było bardzo ciężkie, ale 

udało mu się w odpowiednim mo-

mencie zatrzymać zły bieg wyda-

rzeń i uwierzyć, że wiara może 

naprawdę zmienić jego życie. Po-

mimo tego, że koledzy, z którymi 

imprezował, szydzili z niego, Łu-

kasz nie dał się sprowokować 

i wybrał własny, a co najważniej-

sze- lepszy- tor. 

 Dj Jonas także opowie-

dział nam swoje przygody sprzed 

lat. Jonatan od dziecka był zako-

chany w piłce nożnej, jednak w 

pewnym momencie jego życia 

na przeszkodzie stanęli mu ,,im-

prezowi” koledzy i różnego rodza-

ju używki. Stał na rozdrożu: z jed-

nej strony kumple i imprezy, 

z drugiej zaś sport treningi i satys-

fakcja z osiąganych sukcesów. 

Odpowiednią decyzję podjął do-

piero po tym, kiedy stracił kole-

gów w wypadku samochodowym. 

Każdy z nich był pod wpływem 

jakiejś substancji odurzającej. Nikt 

nie przeżył.  
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KONCERT „NIE ZMARNUJ 

SWOJEGO ŻYCIA”   
 Po tym wydarzeniu Dj 

Jonas zdecydował, że będzie spo-

tykał się z młodymi i namawiał 

do rozwijania swoich pasji i zain-

teresowań oraz do rezygnacji 

z alkoholu, narkotyków i różnego 

rodzaju substancji odurzających, 

ponieważ niszczą one nasze życie 

i pozbawiają szans rozwoju. Pod-

czas prezentacji raperzy nie tylko 

opowiedzieli nam o swoich prze-

mianach, ale też śpiewem przeka-

zywali swoje odczucia.  

 Jedną z najbardziej intere-

sujących części spotkania było 

zaproszenie nas do wspólnego fre-

estyle’u.  Na początku nie było 

chętnych, bo wiadomo, że to nie 

łatwe zadanie, ale po chwili namy-

słu dwóch naszych kolegów poka-

zało, że nie wiedzą co to wstyd i 

strach. Dominik Gryc z klasy I TL 

oraz Łukasz Karpik z klasy III 

TEPiT zaśpiewali razem 

z ,,Rymcerzami’’, a po świetnych 

występach otrzymali płyty z auto-

grafami.  

 Wszyscy byliśmy bardzo 

wsłuchani w słowa piosenek 

i uważamy, że jest to świetny spo-

sób na przekazanie ważnych treści 

właśnie młodzieży. Spotkanie dało 

każdemu z nas do myślenia wszy-

scy z pewnością zastanowimy się 

nad swoim postępowaniem. 

Od tamtej chwili wiemy też, że 

całe swoje szczęście zawdzięcza-

my swoim najbliższym, a życie 

jest cenniejsze niż wszystko inne. 

Kinga Bońkowska, kl. III TEPiT 

KONKURS  

JĘZYKA ROSYJSKIEGO 
 Pierwszego dnia po wiel-

kanocnej przerwie świątecznej, 

kiedy to uczniowie budzili się 

do życia niczym wiosenna przyro-

da za oknem, miał miejsce mię-

dzyklasowy konkurs języka rosyj-

skiego pt. „Wiedza o Rosji w no-

woczesnej formie”. 

 Inicjatorami konkursu byli 

sami uczniowie, którzy postanowi-

li podzielić się z innymi zdobytą 

wiedzą o Rosji, ujętą w postaci 

prezentacji multimedialnych. Wie-

dza to dotyczyła szeroko pojętych 

elementów kultury rosyjskiej bu-

dzących szczególne zainteresowa-

nie wychowanków naszej szkoły. 

 Ostatecznie w zmaganiach 

wzięło udział siedmioro uczniów 

klas trzecich technikum, prezentu-

jąc wybrany przez siebie temat. 

I tak Katarzyna Dąbrowska przed-

stawiła prezentację dotyczącą 

kuchni rosyjskiej, Katarzyna Kali-

nowska - Kolei Transsyberyjskiej, 

Aleksandra Małkiewicz oraz Nata-

lia Wiewióra - Jeziora Bajkał, An-

gelika Opyd zaprezentowała uroki 

Moskwy, Damian Rozkosz oma-

wiał literaturę rosyjską, a Albert 

Wójcik przestawił twórców Gale-

rii Trietiakowskiej i jej zbiory. 
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KONKURS  

JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

CD. 
 Każdy z biorących udział 

w zmaganiach prezentował wybra-

ny przez siebie temat, jedni 

z mniejszą inni z większą wprawą, 

ale i tremą. Obserwowało ich bo-

wiem szerokie audytorium pozo-

stałych uczniów klas trzecich, ma-

jących prawo głosowania w celu 

wyłonienia zwycięzcy - prezenta-

cji, która wywarła na nich szcze-

gólne wrażenie i wzbudziła naj-

większe zainteresowanie. Nie bez 

znaczenia dla prezentujących po-

zostawał fakt, iż byli oni oceniani 

także przez jury nauczycieli, 

w skład którego wchodzili: p. Ju-

styna Wszołek – nauczycielka ję-

zyka rosyjskiego, polonistka PZSP 

w Serocku p. Ewa Kania – Nec 

a także p. Anna Tytkowska – wi-

cedyrektor szkoły, nauczyciel 

przedmiotów zawodowych. Człon-

kowie jury mieli również prawo 

zadawania pytań dotyczących pre-

zentowanego tematu, oczekując 

wyczerpujących odpowiedzi. 

Ostatecznie, po podliczeni 

głosów przez przewodniczącą jury 

– p. Justynę Wszołek w towarzy-

stwie przedstawicieli zebranych 

klas, zwyciężczynią konkursu zo-

stała Natalia Wiewióra z kl. III 

TH/TL, prezentująca uroki Jeziora 

Bajkał. II miejsce przypadło 

w udziale Katarzynie Dąbrowskiej 

z kl. III TŻ, która wprowadziła nas 

w tajniki kuchni rosyjskiej, III 

miejsce zaś Aleksandrze Małkie-

wicz, ponownie prezentującej 

piękno i wyjątkowość perły Sybe-

rii – Jeziora Bajkał. Laureaci 

trzech zwycięskich miejsc zostali 

uhonorowani dyplomami pamiąt-

kowymi, otrzymali także nagrody 

rzeczowe. Zwyciężczyni konkursu 

otrzymała dodatkowo voucher 

do strefy basenów i saun Hotelu 

Narvil Conference & Spa w Seroc-

ku. 

Dziękuję wszystkim, któ-

rzy podjęli trud wykonania pre-

zentacji, jak i zaprezentowania jej 

szerokiemu gronu odbiorców. Cie-

szę się, iż z taką pasją i zaangażo-

waniem przekazali zdobytą wiedzę 

o Rosji innym. Sądzę, że współ-

cześnie nic tak nie wzbudza zain-

teresowania młodego pokolenia, 

jak rzetelna wiedza przekazana 

przez rówieśników w „lekkiej”, 

nowoczesnej, multimedialnej for-

mie. 

Organizator  

i koordynator konkursu- 

nauczycielka języka rosyjskiego 

Justyna Wszołek 

W HOŁDZIE OFIAROM 

ZBRODNI KATYŃSKIEJ 
Zbrodnia Katyńska to skrytobój-

czy mord dokonany przez Sowie-

tów na blisko 22 tys. obywatelach 

państwa polskiego, których - po 

wkroczeniu Armii Czerwonej do 

Polski 17 września 1939 r. - wzię-

to do niewoli lub aresztowano.  

12 kwietnia 2015 roku, w Serocku 

obchodzono 75. rocznicę tych tra-

gicznych wydarzeń pod hasłem 

"Katyń 1940 - Ocalić od zapo-

mnienia".   
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W HOŁDZIE OFIAROM 

ZBRODNI KATYŃSKIEJ 
 O godz. 11.00 w kościele 

parafialnym w Serocku odprawio-

na została uroczysta msza św., 

w której uczestniczył  poczet 

sztandarowy naszej szkoły. 

O godz. 12.00 na rynku serockim 

odbył się Apel Pamięci z udziałem 

kompanii honorowej, następnie 

pod tablicą, upamiętniającą pole-

głych w walce o wolność zostały 

złożone wiązanki kwiatów oraz 

zapalono znicze. 

 W miejscu tym oddano 

również hołd wszystkim tragicznie 

zmarłym ofiarom katastrofy lotni-

czej pod Smoleńskiem. 

 13 kwietnia w Centrum 

Kultury i Czytelnictwa uczniowie 

klasy I Technikum Logistycznego 

uczestniczyli w wykładzie dr Jo-

lanty Załęczny pt. „Pamięć o Ka-

tyniu".  

 Uczniowie poznali oko-

liczności, przyczyny i przebieg 

eksterminacji polskich jeńców wo-

jennych, dokonanej w kwietniu 

1940 roku przez sowieckich 

zbrodniarzy na  rozkaz najwyż-

szych władz Związku Radzieckie-

go. Rozmiary zbrodni ilustrowały 

prezentowane na ekranie fotogra-

fie.  

Ada Sienkiewicz, kl. I TŻ 

OKRĘGOWE ELIMINACJE 

OLIMPIADY OWIUR 
 Dnia 17.IV.2015r. Ewa 

Dąbrowska wzięła udział w Okrę-

gowych Eliminacjach Olimpiady 

OWiUR z bloku żywienia czło-

wieka w SGGW w Warszawie. 

 O godz. 9:00 nastąpiło 

uroczyste rozpoczęcie Olimpiady 

w Auli Kryształowej. Startowali 

uczniowie z 8 bloków tematycz-

nych. Na początku uczestnicy pi-

sali test z teorii, a później mieli do 

wykonania 3 zadania: 

 

1. podać jadłospis śniadaniowy dla 

dziecka 2-3 letniego i nakryć stół, 

wykorzystując przedstawioną za-

stawę,  

2. podać wartość odżywczą i za-

stosowanie tłuszczów roślinnych 

i zwierzęcych, 

3. sporządzić ciasto kluskowe 

i uformować kluski.  

 Na eliminacje centralne 

olimpiady do Olsztyna pojedzie 31 

osób z okręgu, szkoda, że nie bę-

dzie wśród nich uczennicy naszej 

szkoły.  

Teresa Gumieniak 
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 MATURA DAWNIEJ I DZIŚ 
Zbliżają się egzaminy maturalne, 

warto zatem przypomnieć kilka 

faktów z historii tego ważnego wy-

darzenia.  
 Słowo matura pochodzi 

od łacińskiego maturus , co zna-

czy dojrzały. 

 Zgodnie z definicją za-

mieszczoną w Słowniku języka pol-

skiego PWN termin matura ma 

dwa znaczenia: 
 1. „egzamin z zakresu szko-

ły średniej, zdawany po jej zakończe-

niu”, 

 2. „świadectwo zdania tego 

egzaminu uprawniające do starania 

się o przyjęcie na wyższą uczelnię”. 

  Pierwszy egzamin matural-

ny (zwany wówczas egzaminem doj-

rzałości) w Powiatowym Zespole 

Szkól Ponadgimnazjalnych w Seroc-

ku (dawnym Zespole Szkól Rolni-

czych) odbył się w 1980 roku. 

Na egzaminie z języka polskiego 

abiturient dokonywał wyboru jedne-

go z pięciu przygotowanych tematów 

i miał 5 godzin na jego opracowanie. 

Oto, z jakimi problemami przyszło 

się zmierzyć ówczesnym maturzy-

stom. 

 1. Galeria postaci satyrycz-

nych w literaturze oświecenia – ich 

geneza i rola. 

 2. Romantyczna koncepcja 

postawy obywatelskiej i jej kształt 

literacki. 

 3. Bohaterowie Stefana Że-

romskiego w konflikcie z samym 

sobą i ze światem. 

 4. Obrona humanistycznych 

wartości w literaturze powojennej. 

 5. Jakie filmy o tematyce 

współczesnej zainteresowały Cię 

i  kłoniły do refleksji. 

 Ta forma egzaminu pań-

stwowego odbywała się wówczas 

w formie pisemnej i ustnej. Oprócz 

języka polskiego obowiązkowa była 

matematyka. Abiturienci zdawali też 

ustne egzaminy z języka obcego 

i jednego z wybranych przedmiotów. 

Nie istniał rozdział na część podsta-

wową i rozszerzoną, a egzaminy pi-

semne były identyczne dla każdego 

zdającego w danym województwie. 

W każdym regionie ustalano inne 

tematy pisemnej matury. W skład 

komisji egzaminacyjnej wchodzili 

tylko przedstawiciele danej szkoły. 

Arkuszy maturalnych po ich wypeł-

nieniu przez abiturienta nie kodowa-

no. Sprawdzali je nauczyciele z tej 

samej szkoły. Abiturient na egzami-

nie pisemnym mógł mieć przy sobie 

piórnik, maskotkę, a także spożywać 

w trakcie egzaminu kanapki i napoje. 

Dozwolone było także kontrolowane 

wychodzenie z sali do toalety. 

Lata 90. 

 Po 1989 roku ogólna organi-

zacja szkolnictwa pozostała począt-

kowo ta sama, ale zmieniły się zna-

cząco egzaminy dojrzałości. W latach 

90. były one niezbędne, aby dostać 

się na studia, ale oprócz nich trzeba 

było zdać oddzielne egzaminy wstęp-

ne (odbywające się około dwa mie-

siące później). Inny nieco był też 

zestaw przedmiotów na maturze, 

z którego w pewnym momencie 

(w 1985 roku) zniknęła matematyka 

jako przedmiot obowiązkowy. Egza-

min dojrzałości na przełomie wieków 

składał się w części pisemnej z języ-

ka polskiego i z wybranego przed-

miotu, zaś w części ustnej z języka 

polskiego, wybranego przedmiotu 

ijednego języka obcego. W odróżnie-

niu od obecnych matur, wypracowa-

nia pisemne sprawdzane były w 

szkole i bez "klucza". Maturzysta 

najpierw zdawał egzaminy pisemne, 

a potem - w zależności od wyniku - 

egzaminy ustne z przedmiotów obo-

wiązkowych i wybranych. Jeśli do-

brze zdał jeden, to z drugiego mógł 

uzyskać zwolnienie. Aby być zwol-

nionym z egzaminu ustnego wystar-

czyło przez ostatnie dwie klasy mieć 

z danego przedmiotu co najmniej 

czwórkę i napisać egzamin na piątkę. 

 Egzaminy te ostatecznie też 

zatraciły swój elitarny charakter, ich 

"zdawalność" osiągnęła bardzo wyso-

ki procent. W porównaniu z dzisiej-

szymi czasami szerszy był też pro-

gram nauczania. 

 W wyniku reformy edukacji 

w 2005 roku egzamin dojrzałości 

został zastąpiony egzaminem matu-

ralnym w nowej formule, zwanej 

potocznie nową maturą. Nowa ma-

tura miała zapobiegać ściąganiu i być 

bardziej obiektywna. Pisemną część 

oceniają zewnętrzni egzaminatorzy z 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

Obiektywizm oceniania gwarantuje 

anonimowość prac, które podpisane 

są kodem ucznia, a nie jego nazwi-

skiem. Ustną maturę oceniają komi-

sje szkolne, z udziałem egzaminatora 

z OKE. Uległ zmianie czas trwania 

egzaminów pisemnych: z języka pol-

skiego i matematyki na poziomie 

podstawowym wynosił 170 min, a z 

języków obcych i przedmiotów wy-

branych 120 min. Inaczej były też 

skonstruowane arkusze maturalne. 

  W roku szkolnym 

2009/2010, po 25 latach nieobecno-

ści, na maturę wróciła matematyka 

jako przedmiot obowiązkowy. 

2013/2014 był ostatnim rokiem 

szkolnym przed zmianami w egza-

minie maturalnym. 

 W maju 2015 roku po raz 

ostatni uczniowie technikum zdają 

maturę na dotychczasowych zasa-

dach. Od 1 września 2012 roku 

do szkół ponadgimnazjalnych weszła 

reforma, która skutkować będzie ko-

lejnymi zmianami na maturze 

od 2015 roku. Zmodyfikowany zo-

stał egzamin ustny z języka polskiego 

- prezentację na znany wcześniej 

uczniowi temat zastąpiła odpowiedź 

na wylosowane w trakcie matury 

pytanie.  Maturzysta, który zdecyduje 

się na przedmioty dodatkowe, będzie 

musiał zdawać co najmniej jeden 

z nich na poziomie rozszerzonym.  

 W przyszłym roku obecne 

klasy trzecie technikum przystąpią do 

matury na nowych zasadach. 

Ewa Kania-Nec 

 

A kasztany niezmiennie w maju 

kwitną... 
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POŻEGNANIE KLASY MATURALNEJ 
 W piątek 24 kwietnia 2015r. o godz. 9:00 w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Serocku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klasy maturalnej. Podczas części ofi-

cjalnej wyróżniający się uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor Beaty Leszczyńskiej nagrody książkowe, 

a ich rodzice listy gratulacyjne. Następnie wychowawca klasy wręczył tegorocznym maturzystom świadec-

twa ukończenia szkoły. 

 Żegnamy maturzystów i życzymy POWODZENIA na egzaminie maturalnym i zawodowym. 

Redakcja 


