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Polskie przysłowie ludowe: 

 

Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy. 

WYCIECZKA DO GDYNI 

 
 „Poznajemy tajemnice Portu 

Morskiego w Gdyni” – ta idea 

towarzyszyła uczniom klas 1TL/

TEPiT/TŻ, 1ZSZ, 2ZSZ i 3TEPiT 

podczas czerwcowego wyjazdu 

nad Zatokę Gdańską.  

 1 czerwca o godz. 11:00 spo-

tkaliśmy się na Dworcu Central-

nym w Warszawie, skąd wyrusza-

liśmy pociągiem Pendolino 

do Gdyni. Podróż tak nowocze-

snym środkiem transportu należa-

ła do niezwykle komfortowych. 

Do celu naszej wyprawy dotarli-

śmy po 3,5 godzinie, co było dla 

nas bardzo dobrą wiadomością, 

ponieważ mogliśmy już tego sa-

mego dnia zacząć zwiedzać mia-

sto. Z okien Studenckiego Domu 

Marynarza Akademii Morskiej, 

w którym nas zakwaterowano, 

podziwialiśmy widok na gdyński 

port i Skwer Kościuszki. Po kola-

cji wyruszyliśmy na krótki spacer. 

Jednak prawdziwe zwiedzanie 

zaczęło się kolejnego dnia. 

W Akademii Marynarki Wojennej 

wysłuchaliśmy wykładu na temat 

logistyki morskiej oraz obejrzeli-

śmy bazę naukowo-dydaktyczną. 

Wiele radości dała nam możli-

wość kierowania okrętem na sy-

mulatorze mostka kapitańskiego 

oraz strzelania z karabinu i gra-

natnika ppanc na symulatorze 

„Śnieżnik”. Ponadto zwiedziliśmy 

statki-muzea „Dar Pomorza” 

i „ORP Błyskawica”, a także 

opłynęliśmy port galeonem 

„Dragon”. 

 Ostatnim etapem naszej wy-

cieczki była wizyta w Bałtyckim 

Terminalu Kontenerowym (BCT). 

Przyglądaliśmy się rozładunkowi 

kontenerów ze statku, suwnicom 

i żurawiom portowym. W Zarzą-

dzie Portu Gdynia poznaliśmy 

historię budowy portu oraz do-

wiedzieliśmy się o możliwościach 

jego przeznaczenia. Przed wyjaz-

dem zdążyliśmy jeszcze zwiedzić 

Akwarium Morskiego Instytutu 

Rybackiego, w którym znajdują 

się różne gatunki ryb z Morza 

Bałtyckiego oraz innych mórz 

i oceanów. O godz. 16:00 

z Dworca Głównego w Gdyni 

wyruszyliśmy pociągiem do Mo-

dlina, a następnie autokarem do 

Serocka. 

 Podczas wspólnych rozmów 

z koleżankami i kolegami uznali-

śmy, że wycieczka do Gdyni bar-

dzo nam się podobała i spędzili-

śmy przyjemnie czas. Czekamy 

na następne podobne wyjazdy. 

 

tekst: Mateusz Konarzewski 

zdjęcia: Anna Gruszczyńska 
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DZIEŃ DZIECKA 

 

 „ Każdy ma swoje miejsce ulu-

bione w dzieciństwie. To jest ojczy-

zna duszy…” (Stefan Żeromski) 

 1 czerwca w Polsce obchodzi-

my Międzynarodowy Dzień Dziec-

ka. Został on ustanowiony przez 

Zgromadzenie Ogólne Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w 1954r.  

Co ciekawe, w wielu krajach świę-

to dzieci przypada 20 listopada, 

gdyż jest obchodzone wraz 

z Dniem Praw Dziecka. Ta data 

nawiązuje do uchwalenia Deklara-

cji Praw Dziecka z 1959r. oraz 

Konwencji o Prawach Dziecka 

z 1989r.  

 Większość z nas kojarzy to 

święto jako dzień wolny od zajęć 

lekcyjnych . Najczęściej spędzamy 

go w aktywny sposób. Szkoły or-

ganizują zawody sportowe  lub 

wycieczki dla dzieci i młodzieży. 

Również rodzice nie zapominają 

tego dnia o swoich pociechach. 

Zazwyczaj wręczają im drobne 

upominki lub słodkości.  

Pamiętajmy, by Dzień Dziecka był 

dla nas chociaż krótkimi wagarami 

i oderwaniem się od codzienności. 

Niech to będzie wielkie święto za-

równo małych, jak i tych dużych i 

całkiem dorosłych dzieci. Jest to 

święto każdego z nas, bo każdy 

jest dzieckiem swoich rodziców. 

 Wyjdźmy z domu i… bawmy 

się wspólnie! 

tekst:  Adriana Sienkiewicz 

WYCIECZKA DO GDYNI 
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EGZAMINY ZAWODOWE 
 

 W czerwcu, w PZSP w Seroc-

ku odbyły się egzaminy potwier-

dzające kwalifikacje w zawodzie. 

To niezwykle ważne testy 

dla uczniów techników i szkół za-

wodowych. Dają możliwość 

sprawdzenia swojej wiedzy 

i umiejętności zdobytych w trakcie 

kształcenia. „Nowy” egzamin za-

wodowy jest  formą oceny pozio-

mu opanowania  przez zdającego 

wiadomości i umiejętności z za-

kresu kwalifikacji zawodowych . 

Składa się z części pisemnej oraz 

praktycznej.  Część pisemna trwa 

60 minut. Przeprowadzana jest w 

formie testu składającego się 

z 40   zadań zamkniętych. Część 

praktyczna trwa nie krócej niż 120 

minut i nie dłużej niż 240 minut. 

Jest   przeprowadzana w formie 

testu na stanowisku egzaminacyj-

nym. Aby zdać egzamin należy 

uzyskać z części pisemnej co naj-

mniej 50%, a z praktycznej 75%. 

 Uczniowie naszej szkoły zda-

wali egzamin z kwalifikacji takich 

jak: technik logistyk- A.30 

(Organizacja i monitorowanie 

przepływu zasobów i informacji w 

procesach produkcji, dystrybucji 

i magazynowania) i A.32 (Orga-

nizacja i monitorowanie przepły-

wu zasobów i informacji 

w jednostkach organizacyjnych 

i administracyjnych), technik ży-

wienia i usług gastronomicznych- 

T.06 (Sporządzanie potraw i napo-

jów) i  T.15(Organizacja żywienia 

i usług gastronomicznych), tech-

nik hotelarstwa- T.11 (Planowanie 

i realizacja usług w recepcji) 

i T.15 (Obsługa gości w obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie), 

technik eksploatacji portów i ter-

minali- A.34 (Organizowanie 

i prowadzenie prac związanych 

z przeładunkiem oraz magazyno-

waniem towarów i ładunków 

w portach i terminalach), kucharz- 

T.06, sprzedawca-A.18, mechanik 

pojazdów samochodowych- M.18, 

fryzjer- A.19 oraz monter sieci, 

instalacji i urządzeń sanitarnych- 

B.09. 

 Po otrzymaniu świadectw 

 potwierdzających wszystkie kwa-

lifikacje wyodrębnione w  danym 

zawodzie oraz osiągnięciu odpo-

wiedniego wykształcenia, zdający 

otrzymuje dyplom. Na wniosek 

absolwenta do dyplomu   dołącza 

się  Europass – Suplement do Dy-

plomu  Potwierdzającego Kwalifi-

kacje Zawodowe. 

Mamy nadzieję, że wszyscy ucz-

niowie naszej szkoły uzyskają po-

zytywne wyniki egzaminów. Trzy-

mamy za nich kciuki! 

tekst: Monika Zawadzka 

zdjęcia: Monika Domagała 

ROCZNICE LITERACKIE 
 

 Czerwiec to ważny miesiąc 

w kalendarzu rocznic literackich. 

W tym roku obchodzimy 175. 

rocznicę narodzin Elizy Orzeszko-

wej i 105. rocznicę narodzin Cze-

sława Miłosza.  

 

Eliza Orzeszkowa 

 

Eliza Orzeszkowa z domu Paw-

łowska przyszła na świat 20 

czerwca 1841r. w Milkowsz-

czyźnie koło Grodna. Pisarka 

pochodziła  z zamożnej rodzi-

ny. Jako młoda dziewczyna po-

ślubiła dużo starszego ziemiani-

na Piotra Orzeszko. Wspólnie 

z mężem, w swym dworze 

na Polesiu, udzielali schronie-

nia powstańcom styczniowym.  
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ROCZNICE LITERACKIE 
 

 Wydarzenia tamtego okresu 

miały ogromny  wpływ na jej ży-

cie. Orzeszkowa była łączniczką 

partyzantów, pomagała m.in. Ro-

mualdowi Trauguttowi. Echa po-

wstania styczniowego pisarka prze-

każe później czytelnikom w swojej 

najwybitniejszej powieści: „Nad 

Niemnem”.  

 Eliza Orzeszkowa opuściła mę-

ża w 1864r. i przeniosła się do ro-

dzinnego majątku pod Grodnem. 

Została współwłaścicielką wydaw-

nictwa mieszczącego się w Wilnie. 

W 1894r. kolejny raz wyszła za 

mąż, za adwokata Stanisława Na-

horskiego.  Do dzieł pisarki należą: 

opowiadania „Obrazek z lat głodo-

wych” „Gloria victis”, powieść 

„Marta”, „Meir Ezofowicz”, 

„Dziurdziowie”, „Niziny” i naj-

słynniejsza „Nad Niemnem” , która 

doczekała się ekranizacji filmo-

wej . 

 Orzeszkowa trzymała tytuł 

członka honorowego Towarzystwa 

Szkoły Ludowej, i wiele wyróż-

nień. Największym z nich była 

dwukrotna nominacja  do Nagrody 

Nobla. Powieści Orzeszkowej uka-

zują  obraz życia społecznego jej 

epoki, przegląd idei, rozterek  

klęsk i wierzeń. Jej dzieła zostały 

przetłumaczone na blisko 20 języ-

ków. Eliza Orzeszkowa zmarła po 

ciężkiej chorobie serca 18 maja 

1910 w Grodnie. Znany krytyk 

literacki, Józef Kotarbiński, podsu-

mowując życie, działalność spo-

łeczną i literacką pisarki, użył nad 

trumną słów: „Ona była żywą mą-

drością i czującym sercem całej 

epoki...” 

 

Czesław Miłosz 

 

 30 czerwca 1911r. w Szetej-

niach niedaleko Kowna urodził się 

Czesław Miłosz. Lata dzieciństwa 

poeta spędził w pełnym starych 

ksiąg i dokumentów, XVIII-

wiecznym dworze dziadków. W 

1929 r. podjął studia polonistyczne 

na Uniwersytecie Stefana Batorego 

w Wilnie. Bardzo szybko przeniósł 

się jednak na prawo. 

 Miłosz debiutował tomikiem pt. 

„Poemat o czasie zastygłym”. Był 

jednym ze współzałożycieli grupy 

literackiej Żagary. W latach powo-

jennych poeta przyjął stanowisko 

attaché kulturalnego w Nowym 

Jorku, a później w Paryżu. Świado-

my niszczącej siły komunizmu, 

przeciwstawił się rządowi PRL 

i w 1951r. w paryskiej „Kulturze” 

wydał oświadczenie zatytułowane 

„Nie”. Ponadto odmówił powrotu 

do kraju. Stał się „poetą wyklę-

tym”. Na stałe osiadł w Kalifornii, 

gdzie na uniwersytecie w Berkley 

wykładał literaturę polską. Nie 

przestał także tworzyć.  

 Czesław Miłosz to laureat wielu 

nagród i uznań m.in. doktor Hono-

ris Causa uniwersytetów w USA 

i w Polsce, honorowy obywatel 

Litwy i miasta Krakowa. W 1980 

roku otrzymał literacką Nagrodę 

Nobla za całokształt twórczości. 

Przyczyniło się to do możliwości 

odwiedzin kraju, po 30 latach po-

bytu za jego graniami.  W 1998 r. 

za „Pieska przydrożnego” otrzymał  

nagrodę Nike. W roku 1994 został 

odznaczony Orderem Orła Białego, 

a w 1996 Polskie Radio przyznało 

mu Diamentowy Mikrofon. 

Do najbardziej znanych jego dzieł 

należą: „Ocalenie”, „Zniewolony 

umysł” „ Dolina Issy”, „Ziemia 

Urlo” „Piesek przydrożny”. 14 

sierpnia 2004 roku Czesław Miłosz 

zmarł. Został pochowany w Kryp-

cie Zasłużonych kościoła oo. Pauli-

nów na Skałce w Krakowie. 

 

tekst: Klaudia Turek 
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ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 
 

 W ostatni piątek czerwca ucz-

niowie i nauczyciele PZSP w Se-

rocku spotkali się w hali sportowej 

szkoły na uroczystym zakończeniu 

roku szkolnego 2015/2016. Tego 

dnia gościliśmy w szkole pana Mi-

chała Kobrzyńskiego – Członka 

Zarządu Powiatu Legionowskiego 

i pana Tomasza Lisowskiego – 

Kierownika Referatu Edukacji. 

 Apel rozpoczęło wprowadzenie 

pocztu sztandarowego oraz odśpie-

wanie hymnu narodowego i hymnu 

szkoły. Następnie głos zabrała pani 

Dyrektor Maria Beata Leszczyń-

ska. Dziękowała uczniom za cało-

roczny trud włożony w naukę, 

a także życzyła wszystkim miłych 

i bezpiecznych wakacji.  

 Pani Dyrektor wręczyła najlep-

szym uczniom świadectwa z wy-

różnieniem. Prymusi każdej otrzy-

mali nagrody książkowe. Wśród 

szczególnie wyróżnionych znaleźli 

się: Monika Zawadzka z klasy 

2TH, średnia 5,2 zachowanie wzo-

rowe; Paulina Bednarska z klasy 

IITL, średnia 5,06 zachowanie 

wzorowe; Beata Zalewska z klasy 

IITL, średnia 4,93 zachowanie bar-

dzo dobre oraz Adam Sawicki 

z klasy IITL, średnia 4,63 zacho-

wanie bardzo dobre. 
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ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO CD 
 

Magdalena Klik i Marta Korze-

niecka z klasy IIITH zostały uho-

norowane pamiątkowymi medala-

mi za zajęcie I miejsca w tenisie 

stołowym na szczeblu powiato-

wym. Za organizację Dnia Zawo-

dowca kilku uczniów z klasy IITL 

i dwóch uczniów z klasy II THTŻ 

otrzymało nagrody rzeczowe, nato-

miast uczniowie klasy IIITEPiT/

TH dyplomy. Ponadto również 

dyplomami wyróżniono osoby pra-

cujące w Kurierze Uczniowskim.  

 24 czerwca 2016 pożegnali 

się z nami uczniowie klasy III 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

Pani Dyrektor, wychowawca 

klasy - pan Marek Szajda oraz 

pan Michał Kobrzyński wręczyli 

im świadectwa ukończenia szko-

ły. Absolwentom gratulowano i 

życzono powodzenia w życiu 

osobistym i zawodowym.  

 Tego dnia pani Dyrektor 

przyznała również dwa specjalne 

dyplomy. Otrzymali je pan Ko-

brzyński i pan Lisowski. Zostali 

uhonorowani tytułem 

„Przyjaciela Szkoły”. Panowie 

nie kryli zaskoczenia i zadowole-

nia z docenienia ich działalności 

przez PZSP w Serocku.  

 Ostatnim akcentem apelu z 

okazji Zakończenia Roku Szkol-

nego 2015/2016 było pożegnanie 

odchodzących z pracy nauczy-

cieli. Dowiedzieliśmy się o odej-

ściu na emeryturę pani Ewy Kani 

- Nec oraz zakończeniu pracy w 

naszej szkole pana Jarosława 

Czyżewskiego. Pani Dyrektor 

podziękowała nauczycielom za 

ich pracę i złożyła najlepsze ży-

czenia na przyszłość. Odchodzą-

cy nauczycieli dostali również 

pamiątkowe książki.  

 Po zakończeniu części oficjal-

nej uczniowie udali się do klas, 

by odebrać świadectwa, a także 

pożegnać  się z wychowawcami 

i kolegami na czas wakacji. 

 

tekst: Redakcja 

zdjęcia: Julia Żołek 

 

PODZIĘKOWANIE 
 

 Wraz z zakończeniem roku 

szkolnego 2015/2016 mury na-

szej szkoły opuszcza pan Jaro-

sław Czyżewski. Dziękujemy 

Panu za trud przy składaniu Ku-

riera i życzymy powodzenia w 

dalszej pracy zawodowej.  

Redakcja 


