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OD REDAKCJI 
 

Witamy w Nowym Roku  
Szkolnym 2015/2016 

 Witamy wszystkich 
uczniów, nauczycieli i pracow-
ników w nowym roku szkol-
nym. Oddajemy w Wasze ręce 
kolejny numer szkolnej gazetki 

wraz z zachętą do jej czytania, 
inspirowania nas Waszymi pra-
cami i pomysłami. Życzymy 
Wam udanego roku szkolnego, 
samych dobrych ocen, życzli-
wości kolegów i koleżanek, 
uśmiechu wychowawców i na-
uczycieli oraz samych słonecz-
nych dni . 

 Zapraszamy do współtwo-
rzenia gazetki uczniów klas 
pierwszych. Wszystkich prosi-
my o zgłaszanie pomysłów, 
ciekawostek lub zapotrzebowa-
nia na konkretne tematy 
do Kasi Kalinowskiej z klasy 
IV TEPiT - redaktor naczelnej 
Kuriera uczniowskiego. 
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WITAJCIE PIERWSZAKI 
 Gratulujemy Wam wyboru 
naszej szkoły. Jesteśmy ciekawi, 
jak czujecie się u nas w pierw-
szym miesiącu nauki, czego się 
boicie, co Was stresuje, a z czego 
jesteście najbardziej zadowoleni. 
Dlatego postanowiliśmy spraw-
dzić, co ciekawego macie do po-
wiedzenia!  
 Pierwszoklasisto, jak Ci się 
podoba w nowej szkole? 
 Pod takim tytułem przeprowa-
dziłam krótką ankietę wśród klas 
pierwszych. Zapoznałam się 

z opiniami uczniów, które są na-
prawdę ciekawe. Po miesiącu 
uczniowie klas pierwszych czują 
się całkiem dobrze w naszej szko-
le. Większość lubi swoje klasy 
oraz uważa, że w szkole panuje 
dobra atmosfera. Co do nauczy-
cieli, zdania są podzielone – tak 
to zwykle bywa, że nie wszyscy 
wszystkim odpowiadają. Pierw-
szaki uważają, że mają bardzo 
dobre warunki do nauki, ale jed-
nocześnie mają poczucie, że na-
rzuca się im zbyt dużą ilość mate-
riału. Podoba im się hala sporto-
wa oraz siłownia, w której także 

są prowadzone zajęcia wychowa-
nia fizycznego. Uczniowie doce-
nili naszą szkołę również za spo-
kój, porządek i długie przerwy. 
Niektórym podoba się, że szkoła 
jest mała i kameralna, co sprzyja 
miłej atmosferze.  
 Nie jesteśmy jednak placówką 
idealną. Pierwszoroczniacy są 
niezadowoleni z powodu braku 
sklepiku szkolnego oraz zamknię-
cia antresoli. 

cd str. 2 

Klasa I ZSZ z wychowawcą p. Ryszardem Kubiakiem 
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WITAJCIE PIERWSZAKI 

CD. 
 Przeczytajcie wybrane wypo-
wiedzi:  
„Mój pierwszy miesiąc zaczął się 
tak jak każdy w nowej szkole: nie-
pewność..., taki stres przed niezna-
nym. Pierwszego dnia nie odzywa-
łem się do nikogo, mając wrażenie 
odmienności. Potem szkoła zaczę-
ła mi się podobać. Te kolory... 
Ludzie... Dla odmiany po gimna-
zjum są mili nauczyciele. Szkoła 
ta jest idealnym wyobrażeniem dla 
tych, którzy lubią spokój i miłą 
atmosferę. Podoba mi się w niej 
wszystko i cieszę się, że ją wybra-
łem. "  

Hubert kl. ITEPiT 
„W szkole podoba mi się szcze-
gólnie duża hala sportowa i siłow-
nia. Nauczyciele są mili i podoba-
ją mi się także 10 minutowe prze-
rwy. Plusem szkoły są dobrze wy-
posażone klasy oraz ciekawy spo-
sób prowadzenia zajęć zawodo-
wych." 

Mateusz kl. I TL 
„W tej szkole najbardziej podoba 
mi się hala sportowa, lekcje wy-
chowania fizycznego z panem 
Markiem Szajdą, siłownia oraz 
klasa. Nie można pominąć nowo-
czesnej sali komputerowej, która 
jest udogodnieniem na zajęciach 
z informatyki."  

Monika kl. I TŻiUG 

„W tej szkole podoba mi się to, że 
nauczyciele są w porządku i są 
pozytywnie nastawieni do pierw-
szych klas. Podoba mi się też to, 
że jest tu taki spokój i pozytywna 

atmosfera. Mimo że mamy sporo 
lekcji, to jest się to w stanie opa-
nować, bo jest dobrze wytłuma-
czone "  
Redakcja Kuriera Uczniowskiego 
życzy wszystkim uczniom klas 
pierwszych powodzenia w nowej 
szkole oraz samych sukcesów 
w nauce. Mamy nadzieję, że nie 
będziecie żałować decyzji konty-
nuowania nauki w naszej szkole 
oraz, że 4 lata spędzone tutaj bę-
dziecie wspominać z łezką w oku. 

 
Opracowała: 

Katarzyna Kalinowska,  

kl. IV TEPiT   

 

Klasa I TEPiT 

Klasa I TL 

Klasa I TŻiUG 
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POETYCKI KOMENTARZ  

DO WSPÓŁCZESNYCH  

WYDARZEŃ POLITYCZNYCH 
 Problem uchodźców z Bliskiego Wschodu 
od kilku tygodni stał się tematem numer jeden. 
Trudno się dziwić. Sceny pokazywane przez świato-
we media są szokujące. Wyspa Kos, Lesbos, Lampe-
dusa, granica węgierska, wlot to tunelu 
pod kanałem La Manche, Chorwacja, Austria, 
Niemcy  – z  każdym niemal dniem obrazy z tych 
miejsc niosą ze sobą przesłanie tragedii. 
 Dyskusja na ten temat jest trudna. Pojawiają się 
zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy przyjęcia 
uchodźców, a porozumienia nadal brak. 
 Wasz kolega z klasy I TEPiT Hubert Winczew-
ski śledzi na bieżąco te wydarzenia. 
 Oto jego poetycki komentarz, jednocześnie de-
biut na łamach szkolnej gazetki. 
 
WĘDRÓWKA 
 
Mamy braki funduszy, mieszkań i pracy 
I cierpią na braki te sami Polacy 
A jeszcze brakuje nam obcych na ziemi 
By pracy nie mieli rodacy  
Jak na Ukrainie, zielone ludziki 
Dzwoniły na Majdanie jak z rana budziki 
Uciekł kto musiał, kto nie chciał, ten walczył 
Zamiast biec w try miga w tropiki 
 
Zaś ze wschodu na zachód wielu młodzieńców 
Zbiegają przed wojną i bandą morderców 
Lecz wie kto nie głupi, nie każdy dla życia 
A wielu, dla siebie – Dla wieńców 
Bo któż by to widział, by swoją rodzinę 
Zostawić i szukać im azyl na zimę 
I sam w demokracji kolebce wolności 
Gdy w Syrii ma swą kobiecinę 
 
Gdy myśmy za bronią szli ku rozpaczy 
Wzięliśmy co nasze, niech każdy zobaczy 
Kto walczy i ginie, ten w kraju swym zginie 
Na wolność zaś swoją niech baczy 
Gdy na Ukrainie znów zagrzmiały działa 
I ludność cywilna się w Donbasie chowała 
To do nas ściągała, niezdolna i mała 
 

Niewielka i młodych powała 
Do krajów w pokoju mkną z Syrii w zaparte 
Lecz te na południu są ich ponoć niewarte 
Dlatego, przechodzą je i idą na zachód 
Gdzie Euro jest dla nich otwarte 
Czy do nas nadciągną? Pytanie to takie 
Że jedni tu przyjdą ze swoim orszakiem 
Drudzy uciekną, bo tutaj też bieda 
Wszak w Niemczech nie będą żebrakiem 
 
A w sejmie jest długa debata bez celu 
I przerwa za przerwą co rusz bez apelu 
I każdy każdego na ogół obraża 
A tych co chcą słów jest niewielu 
Jedni chcą wszystkich dla swej moralności 
Drudzy ich nie chcą dla etnicznej wolności 
A jednym i drugim brak złotego środka 
I przy jednym z celów stałości 
 
A co robią tamci gdy wyjdą już z metra? 
Robią osady – zakładają Getta 
I robią protesty, narzekają żądają 
A nic w zamian krajom nie dają 
Lesbos - wysepka się stała tranzytem 
Na drodze za forsą i swym dobrobytem 
I burdy wszczynają i na co? I po co? 
Są tam, jakby – pasożytem 
 
Nierówny uchodźca jest imigrantowi 
Uchodźca wszak w porcie nie swoim nie broi 
Imigrant zaś dąży, do zysków z okazji 
Że zarobek swój w Euro podwoi 
Przez kraje biedniejsze pcha się do bogaczy 
Lecz tam prawo nasze na oczy zobaczy 
Że nie jest tak pięknie, jak się mu wydaje 
Że nie nam potrzeba smarkaczy 
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RAJD Z HISTORIĄ W TLE 
 W sobotę, 19 września 2015 r. 
odbył się 8. Pieszy Wrześniowy 
Rajd Pamięci, w którym tradycyj-
nie wzięli udział uczniowie Po-
wiatowego Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Serocku pod 
opieką p. Justyny Ambroziak i p. 
Marka Szajdy.  
 Ideą tegorocznego Rajdu było 
propagowanie wiedzy historyczno 
– krajoznawczej dotyczącej 
w szczególności naszego regionu. 
W rajdzie liczyła się przede 
wszystkim wiedza uczestników, 
która była sprawdzana w punktach 
kontrolnych. 
 Drużyny z naszej szkoły prze-
mierzały trasę nr 2 z Woli Kiełpiń-
skiej do Serocka i musiały dotrzeć 
na metę, która w tym roku mieści-

ła się na Plaży Miejskiej w Seroc-
ku.  
Nasi zwycięzcy:  
1. miejsce: Drużyna nr 2 - kapitan 
Bartek Królik – kl. I TL,  
zawodnicy: Patryk Gdula, Piotr 
Trzopek - kl. I TEPiT ;  

2. miejsce: Drużyna nr 3 - kapitan 
Konrad Jagielski - II TŻ,  
zawodnicy: Eryk Pałyska – kl. II 
TŻ , Kamil Suska– kl. II TL; 
3. miejsce: Drużyna nr 5 - kapitan 
Radosław Galas – kl. I TŻ, 
zawodnicy: Patrycja Ptasiewicz, 
Karina Borkowska – kl. I TŻ;  
W kategorii OPEN 
1. miejsce: Drużyna nr 6 - kapitan 
Ada Sienkiewicz – kl. II TŻ, 
zawodnicy: Iwona Bogusiewicz – 
kl. II ZSZ, Mateusz Ziółkowski - 
kl. I TL. 
 Uczestnicy zostali nagrodzeni 
pucharami i medalami za zdobycie 
miejsc na podium, natomiast 
wszyscy zawodnicy otrzymali 
Certyfikat Piechura. 
 Gratulujemy, życzymy dal-
szych sukcesów. 

Ewa Kania-Nec 

POETYCKI KOMENTARZ  

DO WSPÓŁCZESNYCH WYDARZEŃ  

POLITYCZNYCH CD. 
 

Na Węgrzech zaś władza, powraca do czasów 
Kiedy to się ludzi pędziło do lasów 
I podstawia im nogi, gdy biegną do przodu 
Bo mają tam ich za pariasów 
W obozach zaś tym co się władzy poddali 
Chleb nasz powszedni im w twarz wyrzucali 
Policja i wojsko ich strzegą jak w kraju 
Z którego przed nimi zbiegali 

 
 
 
 

 
Od zawsze mówiono narodowi Polskiemu 
że lepiej dać wędkę niż rybę samemu 
Lecz fala ekscesów i ludzkich frazesów 
Wędkę złamie tę bez problemu 
Tu ryby wszak trzeba wielkiej jak narody 
By prędko na świecie nam doszło do zgody 
I nim się rozpęta nam wojna napięta 
By zgasły nam wszystkie przeszkody. 
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PO LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO 

„POGLĄDY FILOZOFICZNE  

STAROŻYTNYCH GREKÓW” 
 Sokrates jest pewną zagadką, która polega na tym, 
że filozofia człowieka, który nie pozostawił po sobie 
żadnej książki, oddziałuje na kształt myśli europej-
skiej. Do tej pory powstało wiele opracowań, czasem 
niezwykle obszernych, o człowieku, który nic nie napi-
sał. Napisano także liczne dzieła literackie, stworzono 
sztukę, która odwołuje się do jego życia. 
 Myśl filozoficzna Sokratesa i jego życie zainspiro-
wały także Huberta Winczewskiego z klasy I TEPiT. 
 Oto jego wiersz. 
 
Mądrość 
 
Wiem ja, że nic nie wiem, niby takie łatwe... 
A jednak nikt tego inny nie wymyślił.  
Wszak złożyć słów kilka w wiele – niełatwe. 
Tylko jeden człek na ziemi to obmyślił.  
 
Bo kiedy się jest mądrym ponad wszelką miarę... 
Wyprzedza się ludzkość, jak mgła promień słońca. 
W przyciemnym ludzie to bezpieczne nie jest wcale... 
Kiedy przez wiedzę zbliżamy się do końca. 
 
Kiedyś był człowiek, który lubił ośmieszać. 
Przegadywać lubił każdego dosadnie... 
Prawdę w oczy wszystkim ludziom obwieszać. 
I  każde słowo wymawiać zasadnie. 
 
Wtem dnia pewnego, wyrok jemu dali... 
I jego mądrość wdeptali nim w ziemię. 
I tak jak oni mądrość, on wtem sam siebie. 
Kiedy jego słowom przyszłość odebrali... 
 

Lecz przyszłość fortuna, jest koło uparte. 
Toczy się dalej, zapisem w kamieniu. 
I w naszych czasach jest majątku warte, 
Szukanie wiedzy w historii płomieniu. 
 
Wszak mądrość od zawsze w polu szukana, 
By lud oświecić słowem, co ich nie oświeci. 
Lecz które mówi o łzie tej co nieznana. 
Tej wyjmowanej z góry uczuć, śmieci. 
 
Ja sam teraz siedzę i myślę co dalej. 
Co chwila rym nowy wymyślam – pamiętam. 
Co rusz się go uczę, próbuję wciąż, ale.. 
Wiem, że wszystkiego i tak nie zapamiętam. 
 
Co by się nie działo głupim pozostanę. 
Bo wiem, że nie wiem ja, wszystkiego na świecie. 
Bo cała wiedza, świata to doskonałość. 
A wszystko, czego nie wiem, czeka na mnie przecie... 

STYPENDIA STAROSTY -

UROCZYSTOŚĆ  

W RATUSZU 
 W piątek 25 września 2015 r. 
w Ratuszu w Legionowie miała 
miejsce uroczystość podsumowu-
jąca ubiegły rok szkolny. Najlepsi 
uczniowie szkół, dla których po-
wiat jest organem prowadzącym, 
odbierali z rąk Starosty Powiatu 
Legionowskiego stypendia za wy-
niki w nauce osiągnięte w roku 
szkolnym 2014/2105. 
 W tym roku nagrody odbierało 
47 uczniów, w tym 4 uczennice  
naszej szkoły. 

 W swoim wystąpieniu starosta 
Robert Wróbel stwierdził: 
„Rozbiliście Państwo nasz powia-
towy bank, ponieważ 47. osób 
zostało nagrodzonych i wyjątko-
wo wyróżnionych za swoją pracę, 
co jest absolutnym rekordem. To 
jest dowód na to, że praca wyko-
nywana przez uczniów w połącze-
niu z wysiłkiem rodziców i nau-
czycieli, osiągnęła pułap, który do 
tej pory nie był u nas notowany.” 
 Stypendia starosty otrzymały: 
Natalia Wiewióra kl. 4tl—średnia 
5,20 
Karolina Taperek kl. 4 th—
średnia 5,06 

Katarzyna Dąbrowska kl. 4 tż—
średnia 5,00 
Monika Zawadzka kl. II tż—
średnia 4,94. 
 Specjalnymi medalami „Ro-
dzic na medal” zostali wyróżnieni 
rodzice naszych wspaniałych 
uczennic. 
 Kwiatami zostali ponadto wy-
różnieni nauczyciele — wycho-
wawcy stypendystów.  
 Fotorelację z imprezy zamiesz-
czamy na następnej stronie kurie-
ra. 

Jarosław Czyżewski 

Jacques-Louis David, Śmierć Sokratesa 
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Natalia Wiewióra i Katarzyna Taperek z mamami Monika Zawadzka z rodzicami 

Ze starostą Robertem Wróblem 

Na scenie Katarzyna Dąbrowska z rodzicami i Karolina Taperek z mamą 
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TUŻ ZA PODIUM 
 W środę, 30 września 2015 
roku na stadionie MOSIR Legio-
nowo odbyły się rozgrywki o mi-
strzostwo powiatu w piłkę nożną. 
Do rywalizacji przystąpiło 5 ze-
społów ze szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu legionowskiego 
 Sportowcy przystąpili do roz-
grywek o godz. 9:30 po wcze-
śniejszym przedstawieniu zasad 
gry i rozlosowaniu kolejności 
w rozgrywkach. 
 Jako pierwsi na boisko wybie-
gli zawodnicy z LO im. M. Ko-
nopnickiej z Legionowa oraz 
PZSP w Komornicy. Spotkanie 
otwierające zawody zakończyło 
się podziałem punktów, a żadnej 
z drużyn nie udało się strzelić 
bramki. Nasi zawodnicy swój 
pierwszy mecz rozegrali w 3 ko-
lejce zawodów, lecz ani zespół 
z Komornicy, ani nasi sportowcy 
nie zdobyli bramki, punkty po raz 
kolejny zostały podzielone. 
 Następnym spotkaniem za-
wodników PZSP w Serocku był 
mecz, który zakończył się poraż-
ką, a zwycięzcą okazała się druży-
na ZSO nr 2, strzelając nam dwie 
bramki. Jednak honor zespołu 
uratował Daniel Chudy, strzelając 
na 2:1, 3 minuty przed końcowym 
gwizdkiem. 

 Kolejne spotkanie i kolejna 
porażka serockich piłkarzy. Tym 
razem rywal nie oszczędzał seroc-
kiego zespołu. Drużyna LO im. 
M. Konopnickiej urządziła festi-
wal bramek, a nasz bramkarz aż 5 
razy wyciągał piłkę z siatki. Choć 
szans na dobry rezultat w tych 
zawodach nie było, to nasi zawod-
nicy w ostatnim meczu pokonali 
uczniów z PZSP im. J. Siwińskie-
go. Na początku spotkania piłkę 
do bramki rywala skierował Prze-
mysław Włodarczyk, następnie 
zespół przez całe spotkanie domi-

nował na placu gry, lecz nie uda-
wało się pokonać bramkarza dru-
żyny przeciwnej. Rywale wyko-
rzystali moment nieuwagi zespołu 
z Serocka i wyrównali wynik spo-
tkania. W ostatniej minucie me-
czu w polu karnym nieprzepisowo 
zachował się jeden z zawodników 
drużyny z Legionowa. Sędzia po-
dyktował rzut karny, a ''jedenast- 
kę'' na bramkę zamienił Daniel 
Głowacki, tym samym ustalając 
wynik spotkania na 2:1. 
 Po ostatecznym podsumowa-
niu tabeli rozgrywek na pierw-
szym miejscu została sklasyfiko-
wana drużyna LO im. M. Konop-
nickiej, drugie miejsce zajął ze-
spół z Komornicy, a podium za-
mknęli piłkarze z ZSO nr 2 z Le-
gionowa. Nasi uczniowie uplaso-
wali się na czwartej pozycji, 
a najsłabszą drużyną powiatu oka-
zali się uczniowie z ''Targowej''.
 Piłkarską drużynę PZSP 
z Serocka czeka dużo ciężkiej 
pracy, lecz mamy nadzieję na 
wzrost umiejętności piłkarskich, 
trzymamy kciuki i liczymy 
na lepszy rezultat w następnych 
zawodach, które odbędą się 
w przyszłym roku szkolnym. 
 
Sebastian Łojewski, kl. IV TEPiT 
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 Upowszechnianie czytelnic-
twa jest priorytetem biblioteki w 
roku szkolnym 2015/2016. Dzia-
łanie to jest realizowane w ra-
mach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa na lata 
2014 - 2020. 
 Na bieżący rok szkolny zapla-

nowane zostały konkursy mające 
na celu popularyzowanie, w cie-
kawy sposób, na terenie szkoły 
czytelnictwa.  
 Zainteresowanie uczniów 
książkami odbywać się będzie we 
współpracy z nauczycielami języ-
ka polskiego i wychowawcami.  

 Zachęcamy wszystkich ucz-
niów do wizyt w bibliotece szkol-
nej i aktywnego włączenia się 
w jej działania. 

Edyta Rutkowska 

NOWOŚCI W BIBLIOTECE 


