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 8.04.2016 roku znaleźliśmy się 
w gronie sześciu szkół ponadgim-
nazjalnych prezentujących swoją 
ofertę uczniom trzecich klas gim-
nazjalnych, którzy stoją aktualnie 
przed wyborem dalszego kierunku 
kształcenia. 
 Wraz z młodzieżą naszą szkołę 
reprezentowała p. Dyrektor Maria 
Beata Leszczyńska i nauczyciele.  
Od samego początku dużym zain-
teresowaniem cieszył się pokaz 

barmański, w wykonaniu uczniów 
klasy IV TH Klaudii Matyjewicz 
i Daniela Prussa. Serwowali oni 
kolorowe drinki bezalkoholowe, 
jednym z nich nie pogardził nawet 
Starosta. Natomiast koleżanki 
z Technikum Eksploatacji Portów 
i Terminali demonstrowały kon-
trolę pasażerską z użyciem profe-
sjonalnego sprzętu. Znalazło się 
kilku ochotników, którzy poddali 
się tej kontroli.  
 Przeprowadziliśmy wiele roz-
mów z gimnazjalistami na temat 
kierunków kształcenia w roku 
szkolnym 2016/2017, warunków 
rekrutacji i atmosfery panującej w 
naszej szkole. 
 Wszyscy uczniowie aktywnie 
promowali szkołę, chcąc pokazać 
ją z jak najlepszej strony. Rozda-
waliśmy także bony na bezpłatne 
szkolenia -baristy, kelnera, barma-
na, somelliera - z nadzieją, że we 
wrześniu spotkamy się z gimna-
zjalistami w naszej szkole. 

 
Katarzyna Kalinowska,  

kl. IV TEPiT 
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PIELGRZYMKA  

MATURZYSTÓW  

NA JASNĄ GÓRĘ 

 15 kwietnia 2016 r., jako matu-
rzyści  naszej szkoły udaliśmy się 
wraz ze wszystkimi przyszłymi 
absolwentami  z pozostałych szkół 
diecezji płockiej na pielgrzymkę 
do Częstochowy, miasta cudów 
i objawień, jednego z najbardziej 
świętych miejsc na świecie. Wy-
cieczka odbyła się w celu modli-
twy w intencji dobrze zdanej ma-
tury i odnalezienia odpowiedniej 
drogi w życiu. 

 Dzień pielgrzymki rozpoczął 
się od zawiązania wspólnoty, którą 
prowadził  ks. Andrzej Krasiński 
w bazylice na Jasnej Górze. 
W bardzo ciekawej i interesującej 
rozmowie z maturzystami zostały 
poruszone kwestie dotyczące po-
wołania, istoty i wagi roku 2016, 
bardzo znaczącego zarówno dla 
nas młodych, jak i dla całej Polski, 
która będzie obchodziła jubileusz 
chrztu. Ksiądz, zachęcając nas 
do modlitwy i wewnętrznego prze-
żywania czasu matury, przypo-
mniał nam ,że w tym szczególnym 

roku w naszym kraju odbędą się 
również  Światowe Dni Młodzie-
ży. Dodatkowo znaczącym faktem 
dla nas- maturzystów diecezji 
Płockiej- było nawiedzenie nasze-
go regionu przez obraz Matki Bo-
żej. Poprzez te wszystkie przybli-
żone przez kapłana wydarzenia, 
możemy pełni wiary i nadziei 
w pomyślność roku, przygotować 
się również duchowo do zbliżają-
cego się egzaminu maturalnego.   
 Konferencję dla maturzystów, 
"Nazywać rzeczy po imieniu" 
opartą o Dekalog, głosił znany 
rekolekcjonista ks. Piotr Pawlukie-
wicz. Po wysłuchaniu konferencji 
udaliśmy się na drogę krzyżową, 
która miała miejsce na wałach ja-
snogórskich. Był to dla nas czas 
rozmyślań na temat przyszłości 
i dalszego rozwoju. Napełnieni 
wiarą, dokonaliśmy wewnętrznej, 
indywidualnej weryfikacji planów 
na przyszłe życie. Niektórzy z nas, 
chcąc doświadczyć bezpośrednie-
go kontaktu z Matką Bożą, modlili 
się indywidualnie przed obrazem 
Jasnogórskiej Pani. Właśnie to 
miejsce było dla wielu maturzy-
stów miejscem otrzymania łask 
i wewnętrznego odnalezienia sie-
bie.  
 Punktem kulminacyjnym na-

szej pielgrzymki była uroczysta 
Msza Święta, na której obecnych 
było ponad dwa tysiące maturzy-
stów. Mszę prowadził biskup Ro-
man Marcinkowski, który również 
zachęcał młodzież do głębszego 
zweryfikowania własnych planów 
na przyszłość poprzez modlitwę. 
Nakłaniał nas również do dążenia 
w tym wyjątkowym czasie, do jak 
najgłębszego oddania się w ręce 
Boga, który jest dla nas ogromną 
pomocą i wsparciem w drodze do 
dobrze zdanego egzaminu dojrza-
łości i osiągnięcia sukcesów w 
dorosłym już życiu. 
Słuchaliśmy z zaciekawieniem 
wypowiedzi Biskupa Płockiego 
i pełni pozytywnej energii z pew-
nością będziemy chcieli przeżyć 
ten wyjątkowy dla nas okres 
w sposób dojrzały i pełen wiary, 
a w przyszłości  odnajdziemy swo-
ją drogę w życiu, swoje powoła-
nie. Utwierdziliśmy się też  
w przekonaniu, że wiara jest nie-
zbędnym i nieodłącznym elemen-
tem dorosłego życia. 

Kinga Bońkowska, kl. IV TEPiT 
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ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO  

MATURZYSTÓW 

2015/2016 
 

 Piątek, 29 kwietnia 2016 roku, 
to dzień, w którym to my, matu-
rzyści po raz ostatni pojawiliśmy 
się w charakterze uczniów w mu-
rach naszej szkoły, aby pożegnać 
się z wychowawcami, nauczycie-
lami, koleżankami z młodszych 
klas oraz ze wszystkimi pracowni-
kami szkoły. 
 Jest to niezwykły dzień 
dla każdego absolwenta - matura 
zbliża się bardzo szybko, a w per-
spektywie pojawia się wybór dal-
szej ścieżki edukacji. 
 Na uroczyste pożegnanie matu-
rzystów złożyły się m.in. wystą-
pienia okolicznościowe, wręczenie 
świadectw z wyróżnieniem, na-
gród, listów gratulacyjnych 
dla rodziców. W wystąpieniach 
okolicznościowych padały słowa 
podsumowań, podziękowań i ży-
czeń dla maturzystów, ale również 
i dla wszystkich, których praca 
złożyła się na ich kształcenie i wy-
chowanie.  

 Pani dyrektor, podsumowując 
cztery lata nauki obecnych absol-
wentów, wymieniła ich sukcesy w 
nauce, konkursach i sporcie, jed-
nocześnie wyraziła nadzieję, 
że zdobytą wiedzę wykorzystają 
do realizacji marzeń i planów ży-
ciowych. Życzyła powodzenia na 
egzaminie maturalnym i trafnego 
wyboru dalszej drogi kształcenia. 
 Nagrody i podziękowania z rąk 
pani dyrektor i wychowawców 
otrzymało wielu absolwentów. 

Stanowiły one uwieńczenie długo-
trwałej nauki i pracy nad sobą 
przed ważnym życiowym egzami-
nem maturalnym. Listy gratulacyj-
ne otrzymali rodzice uczniów, 
osiągających dobre wyniki w nau-
ce. 
 Na zakończenie uroczystości 
uczniowie młodszych klas dzięko-
wali nam za wspólnie spędzone 
lata i żegnali nas słodkimi upo-
minkami. Natomiast w części arty-
stycznej przypomnieli nam, jak 
to w rzeczywistości w szkole by-
wało.  
 Następnie udaliśmy się do klas 
na ostatnie spotkanie z wycho-
wawcami, którym podziękowali-
śmy za cztery lata „ciężkiej” pracy 
z nami. 
 W imieniu wszystkich matu-
rzystów pragnę serdecznie podzię-
kować wszystkim nauczycielom 
za pracę włożoną w naszą naukę 
oraz wychowanie. Z całego serca 
dziękujemy oraz obiecujemy, 
że Wasza praca zaowocuje 
w przyszłości. 

Sebastian Łojewski, 
absolwent 2016 

 

Galeria na następnej stronie 
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CZAS NA POŻEGNANIA  

I REFLEKSJE 
 W tym roku kończę szkołę i jest to 
mój ostatni artykuł jako redaktora 
naczelnego. Jak zwykle w takich 
chwilach nasuwają się różne refleksje, 
ale i przychodzi czas na wspomnienia. 
Chciałabym, abyście wiedzieli, że to 
wszystko, czego zdążyłam się nau-
czyć o pisaniu i terminowości za-
wdzięczam naszej pani Ewie Kani-
Nec. Gdy byłam w drugiej klasie 
i zgłosiłam, że w naszej szkole nie ma 
przepływu informacji i dobrze byłoby 
stworzyć gazetkę, nie musiałam długo 
czekać na odzew. 
 To właśnie dzięki naszej pani po-
lonistce miesiąc później napisałam, 
z Jej pomocą, pierwszy artykuł. I od 

tamtego momentu polubiłam język 
polski, pisanie artykułów, recenzji 
oraz  sprawozdań.  Teraz mogę po-
wiedzieć, że nasz Kurier Uczniowski 
stał się także  moim osiągnięciem, na 
który składa się praca całego zespołu 
redakcyjnego, naszego koordynatora - 
który czasem miał nas pewnie dość, 
lecz zawsze nas wspierał, a także pa-
nów zajmujących się składem i łama-
niem naszych publikacji - wcześniej 
był to p. Lesław Kozań, obecnie 
p. Jarosław Czyżewski.  
 W tym artykule chciałam Wam 
powiedzieć, że dzięki wsparciu i wie-
rze w moje możliwości, o których 
sama nie wiedziałam, przez trzy lata 
przeżyłam wiele ciekawych i poucza-
jących przygód. Miałam możliwość 
uczestniczenia w różnych zajęciach, 

wyjazdach i przedsięwzięciach. Po-
znałam wielu ciekawych ludzi. Dlate-
go bardzo się cieszę, że miałam szan-
sę brać udział w redagowaniu gazetki 
i być wyróżniona jako jej redaktor 
naczelny.  
 Ale nasza praca nie byłaby tak 
skuteczna, gdyby nie ciągła motywa-
cja do działania przez panią Ewę Ka-
nię - Nec. Jako redaktor naczelny 
chciałabym bardzo podziękować za 
to, że polonista z wieloma obowiązka-
mi miał ochotę z nami pracować 
i poświęcać naszej gazetce swój czas.  
 A Was drogie koleżanki i koledzy 
gorąco zachęcam do próbowania swo-
ich sił i nie bójcie się podejmować 
wyzwań,  bo to właśnie one sprawia-
ją, że się rozwijamy.   

Katarzyna Kalinowska  

PODZIĘKOWANIE 
 Pragnę gorąco podziękować 
wszystkim moim wspaniałym 
Współredaktorom za zaangażowa-
nie, sumienną pracę oraz odpowie-
dzialność! Wiem, że niejednokrot-
nie pisaliście artykuły kosztem wol-
nego czasu, snu, czy też wykradając 
wolne chwile pomiędzy jednym 
a drugim  sprawdzianem. Poczucie 
obowiązku, a przede wszystkim 
wiara we wspólny sukces pomagały 
nam przezwyciężać trud z uśmie-
chem na twarzy i radością w ser-
cach.  
 Szczególne słowa podziękowa-
nia kieruję do Kasi Kalinowskiej 
i Kingi Bońkowskiej, na których 
pomoc zawsze mogłam li-

czyć. Artykuły Kingi ukazywały się 
także na łamach innych lokalnych 
czasopism. Sebastianowi Łojew-
skiemu dziękuję za redagowanie 
rubryki sportowej, śledzenie na bie-
żąco wszystkich szkolnych wyda-
rzeń sportowych i ich fachowe rela-
cjonowanie. Dzielnie wspierał także 
naszą działalność redakcyjną Mate-
usz Kusiak jako fotoreporter i jed-
nocześnie sprawozdawca sportowy.
 Bardzo jestem dumna z całego 
zespołu redakcyjnego i pragnę 
wszystkim podziękować za czas, 
który poświęcają, za pomoc i zaan-
gażowanie, bo tylko dzięki nim już 
trzeci rok udaje nam się to pisemko 
utrzymać, a tym samym two-
rzyć kronikę naszej szkoły.   

Ewa Kania-Nec 


