
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku 

31 grudnia 2015 2015/2016, numer 4 (22) 
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W tym numerze: 

GÓRA GROSZA 

 
 Grosz to dużo, czy mało? Dla wielu z nas to pieniądz 
bez wartości, bo co można kupić za jeden grosz?! Przyję-
ło się mówić „grosz na szczęście”,  jednak coś w tym 
jest…. Nasza szkoła włączyła się po raz kolejny w ogól-
nopolską akcję pod patronatem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej – „Góra Grosza”.  
 Polega ona na zbiórce drobnych monet o nominałach 
od jednego do pięciu groszy w celu pomocy dzieciom 
wychowującym się w domach dziecka i pogotowiach ro-
dzinnych.  
 Akcja trwała od 23 listopada do 4 grudnia, w tym cza-
sie udało nam się zebrać  kwotę 96 zł, w tym monet: 1gr. 
– 19,85 zł, 2gr. - 27,30 zł, 5 gr.- 48,85 zł.  
 Najwięcej „groszaków” zebrała klasa IV TEPIT. Sa-
morząd Uczniowski serdecznie dziękuje wszystkim ucz-
niom, którzy włączyli się w tę akcję.   
 Takie działania z pewnością kształtują nasz charakter, 
otwierają serce na innych, a także uczą nas odpowiedzial-
ności. Jak widać, pieniądz o tak małej wartości ma bardzo 
duże znaczenie dla innego człowieka, tym bardziej 
w okresie przedświątecznym.  

Kinga Kmiołek, Maciej Kiliński, kl. III TŻ 
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Kurier Uczniowski 

SPOTKANIE  

Z AMAZONKAMI 

 
 Jak wszyscy wiemy, zdrowie 
jest w życiu człowieka najważniej-
sze. Należy dbać o nie, badać się 
regularnie i zapobiegać różnym 
chorobom lub w innym przypadku -
likwidować je. W szczególności 
młodzi ludzie nie są świadomi za-
grożenia i nie monitorują swojego 
stanu zdrowia.  
 Dlatego też 3 grudnia 2015 roku 
odbyło się w naszej szkole spotka-
nie z przedstawicielkami Legio-
nowskiego Klubu Amazonek, który 
jest stowarzyszeniem udzielającym 
pomocy i wspierającym kobiety, 
które chorowały na raka piersi, 
przeszły operacje i starają się zaak-
ceptować siebie i korzystać z daro-
wanego życia, choć nie jest to takie 
proste. Reprezentantki klubu nieste-
ty doświadczyły tego dramatu 
i wiedzą wszystko z własnego do-
świadczenia. Zaprezentowały nam 
po krótce przyczyny powstawania 
guza w piersi (między innymi prze-
słanie genetyczne, wiek, czynniki 
hormonalne). Za pomocą specjal-
nych modeli klatki piersiowej 
przedstawiły nam krok po kroku, 
w jaki sposób i kiedy należy badać 
piersi i w jakiej sytuacji ewentual-
nie wywnioskować, że coś jest nie 
tak. Osoby chętne mogły przy uży-
ciu modeli osobiście spróbować 
zbadać piersi.  Ku naszemu zdzi-
wieniu instrukcje te nie były skiero-
wane wyłącznie do kobiet, ale rów-
nież do mężczyzn.  
 Kolejnym elementem wykładu 
było przybliżenie w skrócie infor-
macji  na temat raka szyjki macicy, 
który powstaje w wyniku długo-
trwałego zakażenia wirusem HPV. 
Dotyczy niestety wielu kobiet 
w Polsce i jest o tyle niebezpiecz-
ny, że nie posiada wyraźnych obja-
wów. Dowiedziałyśmy się, jak uni-
kać i starać się nie dopuścić do po-
wstania tego złośliwego nowotwo-
ru. Tymczasem w ten sam sposób 
do płci przeciwnej zostały skiero-

wane informacje  na temat raka 
jąder, z tego względu, że mężczyź-
ni niestety nie chcą poddawać się 
samobadaniu i unikają wizyt u le-
karza. Mężczyźni zostali poinstruo-
wani, w jaki sposób się badać 
i w jakiej sytuacji udać się do spe-
cjalisty, bo jak już nam wiadomo, 
nowotwór ten wykryty wcześnie 
jest w stu procentach uleczalny, 
dlatego też Amazonki przekonują, 
że nie należy zwlekać z rozpoczę-
ciem leczenia, bo wszystko można 

zmienić, wystarczą chęci.  
 Młodzież została w dużym stop-
niu uświadomiona, że samobadanie 
jest bardzo ważnym elementem 
pomagającym przy zachowaniu 
odpowiedniego zdrowia fizyczne-
go.  Zarówno mężczyźni jak i ko-
biety powinni regularnie podawać 
się badaniom i kontrolować swoje 
zdrowie, aby w efekcie uratować 
swoje życie. 
 

Kinga Bońkowska, kl. IV TEPiT 
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PRZEDSTAWICIELE WKU 

Z WIZYTĄ W SZKOLE 
 10 grudnia 2015 roku gości-
liśmy w naszej szkole przedsta-
wicieli Wojskowej Komendy 
Uzupełnień Warszawa- Śród-
mieście. W spotkaniu wzięli 
udział uczniowie klas trzecich 
i czwartych technikum. 
 Major Sławomir Dembicki 
przedstawił ofertę ochotniczej 
służby przygotowawczej, Naro-
dowych Sił Rezerwowych, 
służby zawodowej oraz zasady 
i przebieg kwalifikacji wojsko-
wej w 2016 roku.  
 W drugiej części spotkania 
zabrali głos dwaj zawodowi 
żołnierze z Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki w Ze-
grzu. Opowiedzieli o tym, jak 
wygląda ich praca w Jednostce 
Wojskowej, jak bardzo jest dla 
nich ważna. Byliśmy podekscy-
towani, kiedy mężczyźni opo-
wiadali o swoich misjach 
w Afganistanie czy w Libanie.  
Następnie jeden z żołnierzy za-

prezentował podstawowe wy-
posażenie w służbie czynnej: 
kamizelkę kuloodporną, hełm 
wojskowy, maskę przeciwgazo-
wą. 
 Mężczyźni byli bardzo 
otwarci i po skończonej prelek-
cji mogliśmy zadawać pytania 
dotyczące ich pracy i służby.  

 Wojskowi niewątpliwie roz-
palili ambicje uczniów i z pew-
nością zachęcili niektóre osoby 
do służby w wojsku. 
 

 Kinga Bońkowska, Łukasz 

Karpik, kl. IV TEPiT  



Str. 4 

 

JEDEN ZA WSZYSTKICH 

WSZYSCY ZA JEDNEGO 

 
 Tak brzmiało hasło tegorocznej 
15 edycji Szlachetnej Paczki. Na 
terenie Gminy Serock ta akcja od-
była się po raz czwarty, nasza 

szkoła włączyła się po raz drugi. 
Z pomocą społeczności szkolnej 
udało nam się skompletować 
wszystkie rzeczy potrzebne, by 
stworzyć paczkę dla wybranej ro-
dziny. 
 Miałam szczęście poznać ten 
projekt z dwóch stron jako wolon-
tariusz oraz darczyńca. Tak się 

złożyło, że to właśnie ja wyszłam 
z inicjatywą, abyśmy w szkole 
włączyli się do projektu.  
 Dlatego mam ogromną satys-
fakcję, że rodzina, która otrzymała 
od nas świąteczną paczkę, była 
bardzo szczęśliwa. Podczas dostar-
czania paczki woluntariusze byli 
świadkami niezwykłych rzeczy. 
To niesamowite uczucie, gdy ktoś 
za okazaną pomoc odwdzięcza się 
łzą wzruszenia, swoim nieśmiałym 
uśmiechem i zwykłym, ale prosto 
z serca płynącym ,,dziękuję”. 
 Pragnę podziękować uczniom 
oraz nauczycielom za ogromne 
zaangażowanie. Dziękuję także 
pani Justynie Wszołek za opiekę 
nad całym projektem.  
 To dzięki Wam wszystkim, 
którzy otworzyliście serca, udało 
nam się dać nadzieję tej rodzinie, 
że każdy kolejny dzień będzie lep-
szy.  

Katarzyna Kalinowska, 

kl. IV TEPiT 

LOGISTYCY W WOSWL 

WE WROCŁAWIU 

 
 15.12.2015 r. klasa II TL wraz 
z opiekunami p. Moniką Domaga-
łą, Justyną Ambroziak i p. dyrek-
tor Beatą Leszczyńską wybrała się 
w podróż do Wrocławia. Przygoda 
ta rozpoczęła się na lotnisku 
w Modlinie, gdzie była zbiórka. 
Wszystkim towarzyszyły dobre 
humory oraz mały stres, gdyż 
większość jeszcze nie leciała sa-
molotem. Odprawa poszła spraw-
nie i po małym oczekiwaniu o go-
dzinie 17.00. siedzieliśmy w sa-
molocie. Gdy znaleźliśmy się 
na lotnisku we Wrocławiu, wszy-
scy byli zadowoleni i cieszyli się 
z krótkiego, ale jakże emocjonują-
cego przelotu. Z lotniska do nasze-
go pensjonatu dotarliśmy autobu-
sem, tam po zakwaterowaniu, uda-
liśmy się na posiłek, który przygo-

towali nasi chłopcy. Po kolacji 
poszliśmy do pokoi, aby zregene-
rować siły po podróży oraz nabrać 
nowych przed następnym dniem. 
 W środę (16.12.15r) po śniada-
niu odwiedziliśmy Wyższą Szkołę 
Oficerską Wojsk Lądowych we 

Wrocławiu, konkretnie Zakład 
logistyki. Po uczelni oprowadzali 
nas dwaj studenci. Zorganizowano 
dla nas mini wykład na temat łącz-
ności oraz zajęcia z musztry.  
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LOGISTYCY W WOSWL 

WE WROCŁAWIU CD 

  
 Kolejnym punktem programu 
naszej wycieczki było zwiedzanie 
Muzeum Narodowego we Wro-
cławiu, gdzie mogliśmy podzi-
wiać wspaniałą twórczość zarów-
no tę z przeszłości jak i tę nowo-
czesną. Zaprezentowane tam dzia-
ła sztuki zachwycały i zachęcały 
do refleksji, były jednak też takie, 
które szokowały. Następnie wy-
braliśmy się na rynek, który 
wprost wprawiał w osłupienie, 

był pięknie przystrojony w świą-
teczne ozdoby, na środku stała 
ogromna choinka, a na dodatek w 
tym czasie odbywał się jarmark 
świąteczny i chociaż był to środek 
tygodnia, nie brakowało tam ro-
dziców z dziećmi oraz młodzieży. 
Kolacje zjedliśmy na mieście, 
a potem komunikacją miejską 
pojechaliśmy do centrum handlo-
wego na kręgle. Zabawa była 
wspaniała, jednak czas szybko 
płynął i musieliśmy wracać do 
pensjonatu. Gdy wróciliśmy spa-
kowaliśmy się, gdyż już o 4 rano 
musieliśmy wyjść na autobus, 

który zabrał nas na lotnisko, 
a stamtąd samolotem wróciliśmy 
do Modlina, skąd odebrali nas 
rodzice. 
 I tak właśnie spędziliśmy ten 
czas, w dobrym towarzystwie 
i cudownych nastrojach. Myślę, 
że to była udana wycieczka warta 
powtórzenia. 
 

Paulina Bednarska, kl. II TL 
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SZTUKA  

FOTOGRAFOWANIA 

 
 21 grudnia 2015 roku uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział 
w warsztatach fotograficznych.  Od 

profesjonalnego fotografa, pani Do-
roty Milerowicz, dowiedzieli się, 
jak sprawnie posługiwać się apara-
tem oraz jego funkcjami. Uczestni-
cy warsztatów mieli okazję wykazać 
się kreatywnością, robiąc sobie na-
wzajem zdjęcia. Dowiedzieli się też 
o łatwym w obsłudze programie do 
obróbki zdjęć ,,PhotoScape". 

 
Julia Żołek, kl. II TŻ 

KONKURS POTRAW 

WIGILIJNYCH 

 
 Konkurs potraw wigilij-
nych należy już w naszej 
szkole do tradycji. Jego ce-
lem jest wyłonienie i promo-
wanie najlepszych potraw 
wigilijnych oraz poznawanie 

i kultywowanie tradycji bo-
żonarodzeniowych.  
  22 grudnia 2015 roku 
pięć pięknie udekorowanych 
stołów wigilijnych przygoto-
wali w hali sportowej ucz-
niowie klas: I TEP/TŻ/TL, 
II TH/TŻ, III TEPiT, III TŻ, 
IV TEPiT. 
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KONKURS POTRAW 

WIGILIJNYCH CD. 

 
 Potrawy wyglądały smako-
wicie, były pachnące i wystaw-
ne, a ich walory oceniała komi-
sja w składzie: p. Magdalena 
Lusa, Justyna Ambroziak, Woj-
ciech Matysiak oraz Maciej Ki-
liński przedstawiciel Samorzą-
du Uczniowskiego. Nad prawi-
dłowym przebiegiem konkursu 
czuwała Pani Dyrektor Maria 
Beata Leszczyńska. 
 Przy ocenie komisja konkur-
sowa kierowała się następują-
cymi kryteriami: 
· ogólne cechy potraw (smak, 
zapach, kolorystyka); 

· szczególne elementy dekora-
cyjne potraw; 

· dekoracja świątecznego stołu; 
· prezentacja przygotowanego 

stanowiska - stołu i potraw. 
 Po ocenieniu aranżacji stołu 
i degustacji potraw jury udało 
się na długą naradę, w czasie 

której wyróżniło najlepsze ze-
społy: kl. II TH/TŻ, I TEP/TŻ/
TL.   
 Konkurs został zorganizo-

wany przez Zespół Przedmio-
tów Zawodowych pod kierow-
nictwem nauczyciela przedmio-
tów zawodowych Katarzyny 

Jóźwik-Kaliszewskiej. 
 

Redakcja 
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O KROK  

OD MISTRZOSTWA 
 7 grudnia 2015 roku w hali LO 
im. M. Konopnickiej w Legionowie 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu w 
Koszykówce mężczyzn, do rywaliza-
cji przystąpiło 6 drużyn i zgodnie 
z harmonogramem zawodów pierw-
szy gwizdek Pani sędziny usłyszeli-
śmy o godz. 9.00. 
 Zawody rozgrywano w systemie 
dwóch grup A oraz B, a następnie 
finału oraz meczu o 3 miejsce. Dru-
żyny, którym nie udało się wyjść 
z grupy, uplasowały się na miejscach 
od 5 do 6.  

 W Grupie A zagrało ZSO nr 2 
z Legionowa, PZSP z Serocka oraz 
PZSP z Legionowa. Grupa B skła-
dała się z takich zespołów jak LO. 
im. M. Konopnickiej -gospodarz 
rozgrywek oraz PZSP w Komornicy 
a także Salezjańskie Liceum Ogól-
nokształcące. 
 Zawodnicy Powiatowego Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Serocku zagrali w meczu otwar-
cia, w którym zmagali się z ZSO 
nr 2 z Legionowa. Pierwszy mecz, 
ogromna presja i chęć zdobycia 
przewagi na rywalami już na po-
czątku rozgrywek. Mimo wielkiej 
ambicji i niewielkiej przewagi punk-
towej przez cały meczu to drużyna 
z Serocka wywalczyła zwycięstwo 
nad rywalami i zdobyła komplet 
punktów, wygrywając 13:12, tym 
samym seroccy koszykarze zwycię-
stwem nad rywalem przybliżyli się 
do gry w finale. Kolejnym grupo-
wym rywalem naszego zespołu był 
PZSP z Legionowa. Rywal nie oka-
zał się tak wymagający jak poprzed-
nia drużyna, a spotkanie zakończyło 
się pewnym wynikiem na korzyść 
Serocka. Nasi koszykarze zdobyli 
11 punktów więcej, a ostateczny 
wynik to 21:10, tym samym 
po dwóch zwycięstwach nad grupo-
wymi rywalami, serocka drużyna 
koszykarska znalazła się w finale, 
w którym zagrała ze zwycięzcą gru-
py B. W grupie B zdecydowanym 
liderem zostało LO im. M. Konop-
nickiej, ogrywając pewnie rywali. 
Po zakończeniu rywalizacji w gru-
pach, przyszedł czas na finał, a na-
stępnie mecz o 3 miejsce. 

 W Finale Mistrzostw Powiatu 
w Koszykówce, gospodarz rozgry-
wek, podejmował PZSP z Serocka. 
Gospodarze pokazali, jak bardzo 
należy im się ten tytuł i jak ciężko 
na niego pracowali. Zespół z Legio-
nowa ograł serockich koszykarzy, 
jednak nasi sportowcy nie poddali 
się bez walki i mimo porażki zosta-
wili serce na parkiecie. W tym me-
czu poznaliśmy mistrza i wicemi-
strza, także przyszedł czas, abyśmy 
uwieńczyli dzieło i poznali brązo-
wego medalistę tych mistrzostw. 
W meczu o 3 miejsce zmierzyły się 
drużyna ZSO nr 2 z Legionowa 
a także PZSP z Komornicy. Zwycię-
sko z tej rywalizacji wyszła drużyna 
z Legionowa i to Ci zawodnicy za-
mykają podium tych rozgrywek. 
Na najgorszym dla sportowców 
miejscu znalazła się drużyna z Ko-
mornicy, zaś miejsca od 5 do 6 zaję-
ły drużyny PZSP z Legionowa oraz 
Salezjańskie Liceum Ogólnokształ-
cące. 
 Zwycięzcom pragniemy złożyć 
najszczersze gratulacje, a pozostałe 
drużyny zmotywować do trenowa-
nia i pracowania nad tym, aby kie-
dyś znaleźć się tam, gdzie obecni 
mistrzowie. Warto pogratulować 
naszej drużynie koszykarzy, którzy 
poprawili grę i zajęli drugie miejsce, 
a dokładnie rok temu była to 5 po-
zycja. 
 Gratulujemy i życzymy wszyst-
kiego dobrego oraz rewelacyjnych 
wyników sportowych. 
 

Sebastian Łojewski, kl. IV TEPiT 


