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Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu 

Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz 
oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne Ŝycie. 
MoŜemy natomiast – a nawet powinniśmy – oddać hołd wszystkim 
bohaterom, którzy 95 lat temu wywalczyli dla Polski upragnioną 
niepodległość. Szacunek dla historii i dziejów naszego narodu to 
współczesny wyraz patriotyzmu. 

11 listopada to wyjątkowy dzień dla wszystkich Polaków. Data ta wiąŜe się z 
odzyskaniem po 123 latach przez Polskę niepodległości. W tym roku przypadła 95. 
rocznica tego wydarzenia, którą świętowali mieszkańcy Gminy Serock oraz 
uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.Oficjalne 
obchody zainagurowane zostały juŜ 10 listopada, kiedy to odbyła się Msza Święta 
oraz Apel Pamięci na placu przy ratuszu. Po wysłuchaniu wspomnianego apelu, 
reprezentanci niektórych instytucji z Gminy Serock, złoŜyli kwiaty pod tablicą 
pamiątkową. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III Liceum Profilowanego 
– Izabella Gołdych, Patryk Błoński oraz Jakub Piszczyk. Gdy zakończyła się część 
oficjalna, wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć sprzęt wojskowy prezentowany przez 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, podziwiać pokaz szermierczy 
czy teŜ skosztować wyśmienitej  grochówki. 
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Obchody Święta Niepodległości w naszej szkole 

 

12 listopada w budynku naszej szkoły odbył się uroczysty Apel z Okazji 
Święta Niepodległości, który przygotowali uczniowie z róŜnych klas pod kierunkiem 
p. Marioli Zawiszy oraz p. Anety Gałczyk-Wnęk. Społeczność uczniowska zebrała się  
w hali, aby obejrzeć  występ uczniów oraz posłuchać patriotycznych pieśni w 
wykonaniu chóru szkolnego. Zaprezentowana część artystyczna nosiła tytuł  „Mojej 
Ojczyźnie”. Występy uczniów były uzupełnione prezentacją multimedialną 
przedstawiającą waŜne momenty z Ŝycia Józefa Piłsudskiego i historii naszego kraju.  
Wszystko odbywało się pod bacznym okiem nauczycieli naszej szkoły oraz pani 
dyrektor Beaty Leszczyńskiej. 
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KONCERT 

13 listopada w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury w Serocku na 
zaproszenie Biblioteki Publicznej, zgromadzeni goście mogli wysłuchać koncertu 
Kuby Michalskiego, polskiego barda, kompozytora oraz autora tekstów, który swój 
występ w całości poświęcił twórczości Jacka Kaczmarskiego. Wśród widowni 
zasiedli równieŜ przedstawiciele naszej szkoły, uczniowie klas I Technikum śywienia 
oraz I Technikum Eksploatacji Portów i Terminali. 
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Patriota Ŝyje zdrowo na sportowo 

 

15 listopada w Hali  Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Serocku rozpoczęło się sportowe świętowanie odzyskania niepodległości. Na 
pierwszy ogień poszły zawody tenisa stołowego, w kategoriach:  

Szkoła Podstawowa (klasy 1-3 oraz 4-6), Gimnazjum, OPEN  oraz Weterani 40+.  

Warto odnotować sukcesy uczennic naszej szkoły: 

 Magdaleny Klik oraz Marty Korzenieckiej, które zajęły odpowiednio pierwsze i 
drugie miejsce.  

Gratulujemy! 

 

 

Zwieńczeniem serockiego świętowania odzyskania niepodległości, był XI Bieg 
Niepodległości, którego start i meta znajdowały się na rynku w Serocku. 
Reprezentantom naszej szkoły, którymi byli: Łukasz Kaniewski, Artur Bylak (klasa I 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej), Daniel Pruss (klasa II Technikum Hotelarskiego), 
Patryk Błoński, Kacper Łabenda (klasa III Liceum Profilowanego), Paweł Lubelski 
(klasa IV Technikum Hotelarskiego) oraz Michał Ostrzeniewski (klasa IV Technikum 
Logistycznego), przyszło się zmierzyć z dystansem 1500 metrów.  
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Wielkie brawa naleŜą się Łukaszowi Kaniewskiemu, który zajął trzecie miejsce w 
swojej kategorii, za co otrzymał dyplom, torbę z upominkami oraz gratulacje od 
znanej polskiej florecistki Sylwii Gruchały, która była gościem specjalnym tej 
rywalizacji. 

 

 

 

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości uświadomiły  nam , czym 
jest nowoczesny patriotyzm. 

 

                                                                                                

                                                                                        Piotr Zwierzyński 


