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WIZYTA UCZNIÓW PO-

WIATOWEGO ZESPOŁU 

SZKÓŁ PONADGIMNA-

ZJALNYCH W SEROCKU 

W BRASŁAWIU  

NA BIAŁORUSI 

 
 W czerwcu 2015 roku 

czworo z nas (Kinga Bońkowska, 

Damian Rozkosz, Łukasz Karpik, 

Damian Bońkowski) wraz z opie-

kunem  Jolantą Bulwicką - Osiń-

ską miało okazję uczestniczyć w 

czterodniowej podróży na Biało-

ruś do miasta ściśle związanego z 

Polską i Polakami - Brasławia. 

Celem naszej wizyty było nawią-

zanie współpracy szkolnej ze śro-

dowiskiem Polaków mieszkają-

cych na Brasławszczyźnie, pozna-

nie historii tych terenów,  posze-

rzenie wiedzy na temat kultur róż-

nych narodowości. Aż 70 procent 

ludności tego regionu posiada pol-

skie korzenie, a w 11 szkołach 

państwowych ponad 200 dzieci w 

różnych formach uczy się języka 

polskiego.  

 Organizacjami współdzia-

łającymi i wspierającymi nasz 

wyjazd były: Starostwo Powiatu 

Legionowskiego – fundator naszej 

wizyty, Prezydent Miasta Legio-

nowa, krajowe stowarzyszenie 

Brasław - Warszawa oraz Gimna-

zjum Polskie im. Józefa Piłsud-

skiego w Daugavpilis na Łotwie. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni 

wszystkim współorganizatorom za 

umożliwienie nam odbycia tak 

interesującej podróży. 

 Trasę rozpoczęliśmy 4 

czerwca z samego rana. Byliśmy 

dość podekscytowani, ponieważ 

trasa wiodła przez trzy kraje. 

W ciągu 14 godzin mieliśmy oka-

zję zobaczyć 3 państwa, takie jak 

Litwa, Łotwa i oczywiście - Bia-

łoruś, która znajduje się poza ob-

szarem Schengen. Wiązało się to 

z różnego rodzaju kontrolami gra-

nicznymi, co również było dla nas 

nowym doświadczeniem - nie 

ukrywając- dość stresującym. Na 

szczęście wszystko potoczyło się 

bez większych komplikacji i bez-

piecznie dotarliśmy na miejsce.  
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WIZYTA NA BIAŁORUSI 

CD. 
 Naszą Białoruską przygo-

dę rozpoczęliśmy następnego dnia. 

Zapoznaliśmy się z okolicą 

i miejscami dość ściśle związany-

mi z polską historią i kulturą. Mię-

dzy innymi odwiedziliśmy Gimna-

zjum w Brasławiu, gdzie zostali-

śmy przywitani bardzo ciepło 

i serdecznie, a miejscowi ucznio-

wie przygotowali dla nas różnego 

rodzaju występy artystyczne, 

a także zaprosili do nauki ludowe-

go tańca białoruskiego. Bawiliśmy 

się świetnie i co nieco nauczyli-

śmy. Po spędzeniu dłuższego cza-

su w tamtych stronach łatwo też 

jest poprawić swoje umiejętności 

językowe, np. rozmawiać w języ-

ku rosyjskim. Kolejnym etapem 

wyprawy było udanie się do miej-

scowego domu kultury w mieście 

Druja, gdzie Ludowy Zespół Arty-

styczny Serock  zaprezentował 

polskie tańce ludowe. Nie zabra-

kło też z naszej strony śpiewu 

w języku polskim. Ku naszemu 

zdziwieniu dzieci mieszkające 

w Drui i okolicach śpiewały pol-

skie piosenki i recytowały polskie 

wiersze. Byliśmy bardzo mile za-

skoczeni, że młodzi ludzie w ob-

cych stronach, tak pięknie wypo-

wiadają się w naszym języku.  

Podczas wycieczki odwiedziliśmy 

również cmentarz żydowski 

w Drui oraz cerkiew Zwiastowa-

nia N.M.P. w Głębokim. Wcho-

dząc do środka, każda kobieta mu-

siała okryć głowę chustą, ponie-

waż wymaga tego tamtejsza reli-

gia i kultura. Obejrzeliśmy cer-

kiew oraz mieliśmy możliwość 

wejścia w podziemia.  

W niedzielę udaliśmy się całą gru-

pą na Mszę Świętą do brasław-

skiego kościoła  odprawianą 

w języku polskim. Byliśmy zdzi-

wieni, że aż tylu mieszkańców 

bierze w niej udział. Oznaczało to, 

że wszyscy zgromadzeni ludzie 

posiadali polskie korzenie. Po 

mszy wybraliśmy się na cmentarz, 

gdzie przy grobach polskich żoł-

nierzy  z 1920 roku  wzięliśmy 

udział w uroczystym Apelu Pol-

skiej Pamięci. 

 Ostatnim etapem naszej 

białoruskiej przygody był udział w 

festiwalu folklorystycznym 

„Brasławskie Zarnice - 2015”, w 

którym brały udział różne grupy 

narodowościowe reprezentujące 

kulturę ludową swojego regionu. 

W amfiteatrze, do którego szliśmy 

w korowodzie, odbyły się występy 

artystyczne zespołów folklory-

stycznych, w tym Ludowego Ze-

społu Artystycznego  Serock.  

 Dzięki wizycie na Biało-

rusi poznaliśmy wiele różnych 

kultur, mieliśmy okazję zapoznać 

się z Polakami na stałe mieszkają-

cymi w Brasławiu. Podróż zrobiła 

na nas ogromne wrażenie 

i wzbudziła zainteresowanie histo-

rią Polaków powiązanych z tam-

tejszymi okolicami. Jeżeli byłaby 

możliwość, z chęcią powtórzyliby-

śmy tę wyprawę.  

 
Kinga Bońkowska, kl. III TEPiT 
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WYMIANA POLSKO-

NIEMIECKA 
 W dniach 12-19 czerwca 

2015 roku wraz z moja klasą 

(ITH/TŻ) uczestniczyliśmy w wy-

mianie polsko-niemieckiej. Do na-

szej szkoły przybyli uczniowie 

z Wetzlar. Przyjęliśmy ich 

z ogromną radością. Widać było, 

że oni także się byli bardzo zado-

woleni. Wspólnie z gośćmi oraz 

wicestarostą powiatu legionow-

skiego Jerzym Zaborowskim i za-

stępcą burmistrza Serocka Józe-

fem Zającem zasiedliśmy do stołu, 

aby zjeść tradycyjny polski obiad 

przygotowany przez uczniów na-

szej szkoły. Po posiłku wzięliśmy 

udział w grach integracyjnych, 

które pozwoliły się wzajemnie 

poznać. 

 Następnego dnia udaliśmy 

się do Warszawy, by pokazać nie-

mieckim przyjaciołom naszą stoli-

cę. Podczas spaceru po Starówce 

pani przewodnik przybliżyła nam 

interesującą historię warszawskich 

zabytków. Po wyczerpującym 

zwiedzaniu w upale najwięcej ra-

dości sprawiła nam możliwość 

„rozerwania” się w centrum han-

dlowym Arkadia. 

 W niedzielny poranek by-

liśmy już gotowi do wyjazdu na 

Mazury.  Po kilku godzinach jazdy 

dotarliśmy do malowniczego Ro-

dowa. Na miejscowych boi-

skach mogliśmy wspólnie grać 

w siatkówkę, badmintona czy ko-

szykówkę. Prawie każdego dnia 

braliśmy udział w zabawach, dzię-

ki którym zintegrowaliśmy się ze 

sobą. Gry zespołowe pozwoliły 

nam na poznanie języków, oby-

czajów oraz zrozumienie zacho-

wań obcokrajowców. Zobaczyli-

śmy też, że mimo barier języko-

wych i kulturowych należy szukać 

porozumienia, ponieważ tylko ra-

zem możemy osiągnąć sukces. 

Podczas wieczorków narodowych 

wymienialiśmy się z informacjami 

o naszych krajach i poznawaliśmy 

smaki  tradycyjnych niemieckich 

i polskich potraw. 

 W końcu przyszedł czas 

pożegnania, które nie obyło się 

bez łez i smutku. Bardzo zżyliśmy 

się ze znajomymi z Niemiec. Nie 

możemy się doczekać ponownego 

spotkania. 

Monika Zawadzka, kl. I TH 
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MŁODZIEŻ Z SEROCKA 

NA WARSZTATACH  

ARTYSTYCZNYCH 

W CZESKIM LANSKROUN 
 W dniach 17-21 czerwca 

2015 r. korzystając z uprzejmości 

Referatu Komunikacji Społecznej 

Urzędu Miasta i Gminy w Serocku 

w ramach współpracy partnerskiej 

między Serockiem i Laskroun, 

dwoje uczniów z klasy I Techni-

kum Logistycznego  PZSP w Se-

rocku (Paulina Bednarska i Szy-

mon Oleksiak) oraz dwóch 

uczniów z Centrum Kultury i Czy-

telnictwa w Serocku (Mateusz Fi-

lipek i Damian Sosnowski) wraz z 

opiekunem grupy p. Grażyną Za-

rembą miało okazję wziąć udział 

w warsztatach artystycznych w 

Czechach. Warsztaty zorganizo-

wane zostały w ramach projek-

tu  Clay Fest for V4, którego 

głównym organizatorem jest cze-

skie miasto Lanskroun a partne-

rem projektu jest Miasto i Gmina 

Serock. 

 Rano 17 czerwca 2015r. 

wyruszyliśmy w naszą podróż 

spod Urzędu Miasta i Gminy w 

Serocku na Dworzec Wschodni w 

Warszawie, a następnie pociągiem 

do miejscowości Ceska Trebova. 

Przejazd był długi, lecz niezbyt 

męczący, mogliśmy podziwiać 

piękne widoki znajdujące się za 

oknem. Na dworzec w Ceskiej 

Trebovej dojechaliśmy ok. godzi-

ny 16:30.  

 Jak się okazało, czekano 

już na naszą grupę, aby przetrans-

portować nas do pensjonatu, w 

którym mieszkaliśmy przez na-

stępne trzy dni. 
 W wymianie tej brały 

udział jeszcze cztery grupy: 

Kezmarok- Słowacja, Dzierżo-

niów-Polska, Hajduszoboslo- Wę-

gry, młodzież z Czech oraz nasza 

grupa z Serocka. Wszyscy byli 

bardzo sympatyczni i bardzo kole-

żeńscy. Przez cały pobyt zwiedzi-

liśmy wiele ciekawych miejsc, 

poznawaliśmy kulturę i obyczaje, 

podziwialiśmy malownicze krajo-

brazy charakterystyczne dla tego 

kraju oraz miasta, w którym prze-

bywaliśmy. Odwiedziliśmy wiele 

galerii obrazów oraz muzeów, 

dzięki czemu lepiej mogliśmy po-

znać i zrozumieć twórczość i świa-

topogląd czeskich artystów. 

cd str. 5 
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MŁODZIEŻ Z SEROCKA 

NA WARSZTATACH  

ARTYSTYCZNYCH 

W CZESKIM LANSKROUN 

CD. 
 W czwartek byliśmy 

w ratuszu w Lanskroun, gdzie każ-

da z grup przedstawiała prezenta-

cje na temat swojego miasta, opo-

wiadała o sztuce w jego okolicy, 

a także o kulturze w nim panują-

cej. Byliśmy zaskoczeni i zachwy-

ceni tym, ile się możemy dowie-

dzieć o poszczególnych miejsco-

wościach. 

 W piątek mieliśmy okazję 

wziąć udział w wyjątkowych 

warsztatach artystycznych, po któ-

rych przyszedł czas na przedsta-

wienie naszej twórczości miesz-

kańcom miasteczka podczas oby-

wającego się festynu. Wielu ludzi 

przyszło podziwiać nasze obrazy, 

my natomiast mogliśmy w tym 

czasie obserwować występy ludo-

wych zespołów pieśni i tańca tego 

regionu  - byliśmy zachwyceni 

tym, co zaprezentowały poszcze-

gólne zespoły. 

 Następnego dnia (sobota) 

razem z przewodnikiem wybrali-

śmy się do sąsiedniego miasta- 

Litomyśl, gdzie zwiedziliśmy ga-

lerie obrazów, podziwialiśmy kra-

jobrazy tego miasta, które pięknie 

prezentowały się z wieży widoko-

wej. 

 Byliśmy zauroczeni pięk-

nem okolicznej scenerii, gościnno-

ścią i serdecznością mieszkańców 

odwiedzonych miast. Podczas tego 

pobytu poznaliśmy wielu cudow-

nych ludzi, zawiązaliśmy liczne 

przyjaźnie nie tylko ze współloka-

torami pensjonatu, w którym 

mieszkaliśmy, lecz także z miesz-

kankami Lanskroun, naszymi ró-

wieśniczkami, które z chęcią nas 

oprowadzały po miejscach popu-

larnych wśród młodzieży (stadion, 

jezioro - rybnik) i opowiadały 

o mieście, planach na przyszłość 

i swoich perspektywach. 

 W niedzielę 21 czerwca 

nadszedł czas naszego wyjazdu. 

Z jednej strony cieszyliśmy się, że 

wracamy do swoich domów, lecz 

z drugiej nie chcieliśmy opuszczać 

jeszcze urokliwego miasta, które 

stało nam się bliskie oraz nowo 

poznanych przyjaciół. Trudno nam 

było pożegnać się ze wszystkimi 

i ruszyć w drogę powrotną. 

 Gdybyśmy mogli jesz-

cze tam wrócić lub zostać tam 

dłużej, bez wahania byśmy to 

zrobili, poznalibyśmy lepiej 

miasto i tajemnice, które w so-

bie kryje. 

Paulina Bednarska, kl. I TL  

  

ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 2014/2015 
W przeddzień uroczystości 

zakończenia roku szkolnego 

25.06.2015 roku w kościele para-

fialnym w Serocku odbyła się 

Msza św. w intencji dyrekcji, nau-

czycieli i młodzieży oraz pracow-

ników administracji i obsługi 

Gimnazjum i Powiatowego Zespo-

łu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Serocku. Mszę sprawował ks. wi-

kariusz Paweł Kułakowski. Przy-

wołał postać św. Jana Pawła II, 

który mówił , że wypoczynek jest 

także okazją do duchowego i oso-

bowego rozwoju. 2 

6.06.2015 roku w hali 

sportowej PZSP w Serocku odbyło 

się uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 2014/2015, które pro-

wadziła wicedyrektor Anna Tyt-

kowska. 

 Apel rozpoczął się wystą-

pieniem pani Dyrektor Beaty 

Leszczyńskiej, która w swoim 

przemówieniu skierowanym do 

wszystkich zebranych podzięko-

wała wychowawcom i nauczycie-

lom za pracę dydaktyczną i wy-

chowawczą. Dokonała podsumo-

wania osiągnięć uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

tych, którzy w całym roku szkol-

nym nie szczędzili trudu i wysiłku, 

aby rozwijać swoje talenty i umie-

jętności.  
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 Pani Dyrektor na wstępie 

wyróżniła klasę III TH/TL, która 

w roku szkolnym 2014/2015 zdo-

była najwyższą średnią z naucza-

nia w szkole. W dowód uznania 

wręczyła na ręce wychowawcy p. 

Jarosława Czyżewskiego Dyplom 

gratulacyjny.  

Następnie najlepszym uczniom 

szkoły zostały wręczone świadec-

twa z wyróżnieniem. Z rąk pani 

Dyrektor Beaty Leszczyńskiej 

świadectwa odebrali:  

Katarzyna Dąbrowska, kl. III 

TŻiUG  śr. 5,0; Karolina Taperek, 

kl. III TH, śr. 5,06;Klaudia Maty-

jewicz, kl. III TH, śr. 4,76;Natalia 

Wiewióra, kl. III TL, śr. 5,2;Kamil 

Kacperski, kl. III TL, śr. 

4,79;Monika Zawadzka, kl. I TH, 

śr. 4,94. 

Uczniowie za trud nauki 

zostali docenieni nagrodami książ-

kowymi, 10 z nich otrzyma rów-

nież stypendium szkolne za wyni-

ki w nauce: Oprócz wcześniej wy-

mienionych uczniów otrzymali je: 

Justyna Wdowńska, kl. II TH, śr. 

4,68;  Kinga Bońkowska, kl. III 

TEPiT, śr. 4.67;  Patrycja Kisiel, 

kl. III TEPiT, śr. 4,67; oraz Piotr 

Kościelniak, kl. III ZSZ, śr. 4,8.  

Nagrodami w postaci ksią-

żek uhonorowano także uczniów 

za inne osiągnięcia: m. in. za pracę 

w samorządzie szkolnym, za 

udział w olimpiadach, konkursach, 

za pracę dziennikarską w gazecie 

szkolnej Kurier Uczniowski.  

 Nagrodę specjalną za ad-

ministrowanie stroną internetową 

szkoły otrzymał Mateusz Kusiak. 

 Za pracę w roku szkolnym 

2014/2015 wręczono uczniom 40 

nagród książkowych, 60 dyplo-

mów oraz 3 nagrody rzeczowe.  

 26 czerwca 2015 roku był 

ważnym dniem dla uczniów klasy III 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej, któ-

rzy zakończyli trzyletnią edukację. 

Pani Dyrektor z wychowawcą Barto-

szem Lipką wręczyli absolwentom 

świadectwa ukończenia szkoły. 

W słowach skierowanych do uczniów, 

Pani Dyrektor gratulowała im ukoń-

czenia szkoły oraz życzyła wszystkim 

wielu sukcesów w dalszej edukacji 

i życiu osobistym oraz odwagi 

i wytrwałości w dążeniu do obranego 

celu. 

W imieniu Rodziców  głos 

zabrała p. Anita Jadacka , która po-

dziękowała gronu pedagogicznemu za 

rok ciężkiej pracy oraz życzyła wszyst-

kim udanych i bezpiecznych wakacji.  

Życzeniami Pani Dyrektor 

dla uczniów i nauczycieli zakończył 

się ostatni apel w roku szkolnym 

2014/2015.   

 Po części oficjalnej uczniowie 

udali się do klas na spotkanie z wycho-

wawcami, by otrzymać upragnione 

świadectwa promocyjne. 

Ewa Kania-Nec 


