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 2 marca 2016 roku w naszej 
szkole odbył się „Dzień Zawo-
dowca” mający na celu promo-

wanie szkoły oraz zachęcenie 
gimnazjalistów do wyboru kie-
runków edukacyjnych w Powia-
towym Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Serocku. Wśród 
zaproszonych gości byli: członek 
zarządu Powiatu Legionowskiego 
Michał Kobrzyński, kierownik 
referatu edukacji Powiatu Legio-
nowskiego Tomasz Lisowski, 
radny Powiatu Legionowskiego 
i przewodniczący komisji oświa-
ty, kultury i sportu Sebastian Si-
kora, skarbnik Powiatu Legio-
nowskiego Dorota Łyszkowska, 
zastępca burmistrza Miasta i 
Gminy Serock Józef Zając, dy-
rektor Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Serocku Alicja 
Melion, radna Powiatu Legio-

nowskiego Janina Osińska oraz 
kadra zarządzająca terminala pa-
sażerskiego Portu Lotniczego 
w Modlinie - Aleksander Ilnicki, 
Łukasz Rutkowski i Katarzyna 
Leszczyńska oraz główni zainte-
resowani tym dniem gimnazjali-
ści. 
 Tuż przed godziną 10 w hali 
naszej szkoły zebrali się wszyscy 
goście, których powitała dyrektor 
szkoły Maria Beata Leszczyńska. 
Następnie prowadzący uroczy-
stość -Katarzyna Kalinowska 
i Albert Wójcik – przedstawili 
prezentację multimedialną o kie-
runkach kształcenia oraz zapre-
zentowali film promujący szkołę.  

Pani Dyrektor wita przybyłych gości Konferansjerzy Kasia i Albert za moment przejęli 
prowadzenie imprezy 
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 Niebanalny sposób przekazu, 
dowcip, humor, a nawet niejed-
nokrotnie satyra towarzyszyły 
prezentacji zawodów: technik 
hotelarstwa, technik żywienia 
i usług gastronomicznych, tech-
nik logistyk oraz technik eks-
ploatacji portów i terminali.   
 Bohaterami pierwszej scenki 
było małżeństwo Paciaciaków 

zdziwione brakiem rezerwacji 

pokoju w hotelu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W kolejnym skeczu klientka 

w restauracji zauważyła, że ja-
kość obsługi kelnerskiej zdaje 

się być dla restauratorów kom-

pletnie nieistotna.  

Licznie przybyli gimnazjaliści Państwo Paciaciakowie w hotelu 

Scenka w restauracji 
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 Uczniowie pokazali także, 

jakie wrażenia czekają tych, 

którzy zdecydowali się na po-

dróżowanie tanimi liniami lot-

niczymi.  

 

 W dalszej kolejności logisty-

cy przekonywali, jak ważna jest 

ich rola w wojsku.  

Z taką ekipą stewardes niestraszny żaden lot... 

Reporterki Kuriera, Iza i Klaudia, cały 
czas pracowały wśród gimnazjalistów 
prowadząc między innymi wywiady z 
potencjalnymi kandydatami 

Satyra na wojskowych logistyków 

Reporterki Kuriera, Iza i Klaudia, cały 
czas pracowały wśród gimnazjalistów 

Przedstawiciele Portu Lotniczego w Modlinie 
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 Całą uroczystość uświetnił 
występ szkolnej grupy wokal-

nej „Aplauz” oraz pokaz ta-
neczny uczniów z klasy II tech-
nikum logistycznego. 
 Na zakończenie uczniowie 
przygotowali wiele niespodzia-
nek m.in. pokaz barmański, 
przekąski dla gości, pokaz kon-
troli pasażera oraz zabezpiecza-
nia ładunków. Oprowadzaliśmy 
również naszych gości po szko-
le, gdyż mogliśmy się pochwa-
lić nową szatnią oraz nowymi 
pracowniami. 
 „Dzień zawodowca'' cieszył 
się dużym zainteresowaniem ze 

strony uczniów klas trzecich 
gimnazjów z okolicznych po-
wiatów. Gościliśmy ponad 400 
gimnazjalistów z wychowawca-
mi.  
 Promocję szkoły możemy 
uznać za udaną. Zachęcamy 

obecnych uczniów klas trzecich 

gimnazjum to wybrania właśnie 
naszej szkoły.  

Tekst: Sebastian Łojewski  
kl. IV TEPiT 

Zdjęcia: Julia Żołek, kl. II TŻ 

 

Po lewej dziewczyny z grupy wokalnej, poniżej popisy logistyków 

Produkcji własnej smakołyki  
dla gości 

Daniel w roli barmana 


