
 

 

marca). Ludzie się cieszą, a co 
z uczniami? 

Niepisaną tradycją jest 
nazywanie pierwszego dnia 
wiosny Dniem Wagarowicza. 
To taki dzień, w którym są 
luźniejsze lekcje, jak ktoś nie 
przyjdzie do szkoły, to nikt 
nie robi większej afery, gene-
ralnie luz blues.  

Jednak tegoroczny Dzień 
Wiosny w naszej szkole był 
zupełnie inny. „Dzień Języ-
ków Obcych” - to brzmi dum-
nie. Jednak nie wszyscy wyra-
żali aprobatę dla tego pomy-
słu, no bo po co  przygotowy-
wać coś nowego, skoro wszy-
scy chcą odpocząć chociaż ten 
jeden dzień. I chyba nikt nie 
przypuszczał, że ten dzień 

 
„Choćby wszyscy postano-

wili, że nie, wiosna i tak 
przyjdzie”. 

Te słowa Věroslava Mertla 
doskonale pokazują to, w jaki 
sposób Polacy postrzegają 
wiosnę. Ludzie lubią wiosnę, 
jest ona swoistym preludium 
do innej pory roku często ko-
jarzącej się z urlopami i odpo-
czynkiem. 

Nic więc dziwnego, że 
pierwszy dzień wiosny jest 
przyjmowany z wielkimi 
oczekiwaniami. Przypada on 
21 marca, jednak astrono-
miczna wiosna w Polsce była 
już dzień wcześniej (co cieka-
we w roku 2100 wiosna przyj-
dzie do naszego kraju już 17 
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odniesie aż taki sukces.  
Ale od początku, każda klasa wylo-

sowała kraj (rosyjsko lub anglojęzycz-
ny), który miała zaprezentować na 4 
sposoby: opracowanie gazetki ściennej, 
przedstawienie prezentacji multimedial-
nej, przygotowanie typowej dla danego 
kraju potrawy, zaprezentowanie części 
artystycznej. Pole do popisu było duże, a 
pomysłowość uczestników przerosła 
chyba wszelkie możliwe wyobrażenia. 
Warto tylko dodać, że całokształt oceny 
oraz werdykt końcowy leżał w kompe-
tencji 3 osobowego Jury, w skład które-
go wchodzili: Magdalena Lusa -
przewodnicząca i członkowie: Ewa Ka-
nia-Nec i ks. Piotr Muzyczyszyn. Gdy 
uroczystości zostały oficjalnie rozpoczę-
te przez Panią dyrektor, dopiero zaczęło 
się dziać... 

O ile gazetka ścienna i prezentacja 
multimedialna prezentowane przez 
wszystkie klasy były po prostu nudne, 
tak część kulinarna i artystyczna świet-
nie zatarły złe pierwsze wrażenie. Za 
dużo by wymieniać każdy występ z 
osobna, więc powiem tylko, że występ 
połączonych sił klas III ZI oraz III 
THTŻ zmiótł konkurencję z powierzch-
ni Ziemi. Jezioro łabędzie w wykonaniu 

facetów przebranych w rajstopy i su-
kienki, całkowicie porwało wszystkich 
oglądających. Czegoś takiego szkoła nie 
widziała chyba nigdy. (Kto nie widział, 
polecam zobaczyć na Facebooku). 
Szczególne brawa i wyrazy uznania na-
leżą się Jakubowi Piszczykowi z klasy 
III LP zi, któremu szkoła powinna ufun-
dować stypendium w szkole tanecznej 
na Broadwayu, bo jego „solówka” bę-
dzie jeszcze długo tematem rozmów na 
szkolnych korytarzach. Oczywiście kla-
sy III LP zi i III TH/TŻ wygrały całe 
zawody bezdyskusyjnie. Dla porządku 
dodam, że 2 pozostałe miejsca na po-
dium zdobyły: drugie miejsce klasa IV 
TH, trzecie miejsce przyznano klasie I 
Technikum Żywienia i Usług Gastrono-
micznych.  

Uważam, że ten „nowy” dzień wio-
sny był ogromnym sukcesem całej 
szkoły. Powiem szczerze, że dawno 
nie widziałem tylu uczniów w szko-
le 21 marca. Wszyscy bawili się 
świetnie, humory dopisywały każde-
mu i sądzę, że w przyszłym roku 
„Dzień Języków Obcych” pobije 
kolejne rekordy zainteresowania. 

    
A. Wiśniewski, kl. III LP ziA. Wiśniewski, kl. III LP ziA. Wiśniewski, kl. III LP ziA. Wiśniewski, kl. III LP zi        

 
 
 

Modlin Modlin Modlin Modlin ––––Londyn Londyn Londyn Londyn ––––    ModlinModlinModlinModlin    
 

24.03.2014r. klasa II TEPiT uczest-
niczyła w wycieczce edukacyjnej z 
przedmiotów zawodowych na temat: 
Obsługa podróżnych w porcie lotni-
czym i na statku powietrznym. 

Głównym celem wyjazdu było prze-
łamanie bariery językowej, zapoznanie 
się z pracą lotniska w Londynie i obsłu-
ga pasażerów w języku na angielskim. 
Przygotowania do wycieczki rozpoczęto 
już 3.02. 2014 r., kiedy samodzielnie, 

Port Lotniczy Modlin i obsługa pasa-
żerska nie wywoływały większych emo-
cji, ponieważ  wielokrotnie jako prakty-
kanci stykaliśmy się z tymi procedura-
mi. 
Natomiast Port London Stansted, znacz-
nie większy od już poznanych, trochę 
nas przerażał, dodatkowo byliśmy ze-

stresowani obsługą w języ-
ku angielskim. 
Każdy z uczestników wy-
cieczki miał na lotnisku 
brytyjskim do wykonania 
zadanie, które polegało na 
rozwiązaniu problemu, np. 
zdobycie informacji: „Jakie 
są warunki przewozu rowe-
ru sportowego”; zapytanie o 
połączenie z Porto w Portu-
galii lub znalezienie kaplicy 
na terenie lotniska i dowie-
dzenie się, kiedy jest naj-
bliższa msza św.” 

Bardzo szybko oswoiliśmy się z no-
wymi warunkami i z zapałem przystąpi-
liśmy do zadań, które, zdaniem opieku-
nek, wykonaliśmy bez zastrzeżeń. 

O godzinie 15.00 bez problemu od-
naleźli śmy numer gate’u84(na Lotnisku 
Modlin jest ich tylko 4) i przeszliśmy 
przez odprawę bezpieczeństwa. 

Zmęczeni i pełni wrażeń ze startu, 
lotu, lądowania i pobytu za granicą wy-
lądowaliśmy na „ naszym” lotnisku o 
godz. 21. 

Nad naszym bezpieczeństwem czu-
wały opiekunki: pani Aneta Gałczyk-
Wnęk – nauczycielka języka angielskie-
go oraz pani Grażyna Zaremba - nauczy-
cielka przedmiotów zawodowych, która 
była pomysłodawczynią  i organizatorką 
wycieczki. 

    
K. Bońkowska, K. Bońkowska, K. Bońkowska, K. Bońkowska,     
K. Kalinowska, kl. II TEPiTK. Kalinowska, kl. II TEPiTK. Kalinowska, kl. II TEPiTK. Kalinowska, kl. II TEPiT  

ale pod kontrolą nauczycielki praktycz-
nej nauki zawodu p. Grażyny Zaremby, 
dokonaliśmy rezerwacji na lot do i z 
Londynu (Stansted Airport ). 

13.03.2014 r. każdy z nas samodziel-
nie potwierdził lot poprzez odprawę 
online i wydrukował dla siebie karty 
pokładowe.  

Str. 2 

Kurier Uczniowski 

Dzień Języków Obcych Wycieczka do 
Londynu 



 

 

Do Częstochowy po MATURĘ !!! 

5.IV.2014r. odbyła się 
kolejna Pielgrzymka na Ja-
sną Górę Maturzystów, Wy-
chowawców i Katechetów z  
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Włodzimierza 
Wolskiego w Serocku. 
Od samego początku towa-
rzyszyła nam uduchowiona 
atmosfera, ponieważ piel-
grzymkę rozpoczęliśmy od 
modlitwy, a w drodze śpie-
waliśmy pieśni religijne. 
Po 5 ciężkich godzinach w 
autokarze, ksiądz Piotr Mu-
zyczyszyn zameldował na-
szą grupę, po czym mogli-
śmy się udać na konferencję 
z panią Magdaleną Frączek. 
Jej przemowa jako młodej 
artystki, była w pełni zrozu-
miała dla nas młodych ludzi 
i skłaniała do wewnętrznych 
przemyśleń. Na zakończenie 
spotkania pani Magdalena 
zagrała i zaśpiewała własne 
utwory.   
Następnie uczestniczyliśmy 
w Drodze Krzyżowej na 
Wałach Jasnogórskich. 

Kulminacyjnym punktem 
pielgrzymki była Msza 
Święta pod przewodnictwem                             
Ks. Romana Marcinkow-
skiego, który z pewnością 
trafił do naszych serc. Słowa 
wiary i otuchy niewątpliwe 
były dla nas maturzystów 
ostoją przed egzaminem 
dojrzałości. Jak bardzo po-
trzebny był nam taki wy-
jazd, o tym najlepiej świad-
czy fakt, że w tym dniu mo-
dliło się na Jasnej Górze ok. 
3,5 tys. maturzystów. Wśród 
nich było wiele osób, które 
bardzo związane są z Ko-
ściołem i już przygotowują 
się do Światowych Dni Mło-
dzieży w Krakowie.  

W atmosferze rozmodle-
nia i wzruszenia, pełni wiary 
w zdaną maturę oraz wyma-
rzone wyniki po godzinie 16 

wyjechaliśmy z Często-
chowy. Dziękujemy 
wszystkim, dzięki któ-
rym mogliśmy przeżyć 
te piękne chwile – na-
uczycielom, wycho-
wawcom, katechetom, 
a przede wszystkim 
nam za świadectwo 
wiary i życia opartego 
o tradycyjność religii i 
modlitwy, która wypełniła 
czas naszej szkolnej wspól-
noty 

P. Lubelski, kl. IV THP. Lubelski, kl. IV THP. Lubelski, kl. IV THP. Lubelski, kl. IV TH 
    

W duchowej stolicy PolskiW duchowej stolicy PolskiW duchowej stolicy PolskiW duchowej stolicy Polski    

Częstochowa – słowo to 
skłania mnie do wspomnień 
i refleksji po piątkowej piel-

grzymce maturzystów na 
Jasną Górę, która pozostanie 
w mojej pamięci, jak sądzę, 

na długie lata.  

W piątek 5.04. 2014 r. 
wraz z kolegami i koleżan-
kami z klasy pod opieką 
naszych nauczycieli udali-
śmy się na pielgrzymkę do 
duchowej stolicy Polski.   
Dla mnie, obcokrajowca, 
który po raz pierwszy był w 
Częstochowie,  to szczegól-
nie zadziwiające swym pięk-
nem miejsce. 

Na ogromnym obszarze  
znajduje się kaplica Cudow-
nego Obrazu, bazylika z 
wieżą, klasztor Paulinów, 
droga krzyżowa i kilkana-
ście innych obiektów. Zgro-
madzono w nich wiele waż-
nych dla wiary i kultury 
narodu pamiątek. Kompleks 
budynków otacza wysoki 
mur, który zrobił na mnie 
wielkie wrażenie. Zespół 
klasztorny jest bardzo ob-
szerny, zbudowany setki lat 
temu zachowuje swoją moc 
i potęgę.  
Jednak najbardziej podobał  
mi się wystrój bazyliki. Wy-
sokie sklepienie  pokrywają 

freski, ścia-
ny boczne 
zdobią duże 
obrazy, uka-
zujące życie 
pustelników. 
Ołtarz głów-
ny bogato 
zdobiony 
rzeźbami 
aniołów. Do 
tego miejsca 
pielgrzymu-
ją ludzie z 

całego świata, słyszałem 
rozmowy Anglików, Wło-
chów, Rosjan. 

W Kaplicy Matki Bo-
skiej Częstochowskiej, w 
której znajduje się Cudowny 
Obraz, do ścian przywieszo-
ne są liczne wota, głównie 
medaliki, wisiorki, kule re-
habilitacyjne, dary ludzi, 
którym Matka Boska pomo-
gła w potrzebie. Tu dopiero 
wyczuwa się atmosferę 
świętości, głębokiej modli-
twy, oddania się w opiekę 
Matce Bożej. 

Mnie jeszcze bardzo po-
ruszyło uczestnictwo w Dro-
dze Krzyżowej. Kolejne 
stacje z modlitwą, czytaniem 
Biblii odrywało od rzeczy-
wistości, byłem w innym 
świecie – nadziei  i wiary,  
która dała uczucie zjedno-
czenia się z Bogiem i przy-
dała mi nowych si.  
Nie chciałem opuszczać 
tego  miejsca, gdyż wiedzia-
łem, że wywoła uczucie 
tęsknoty, było bowiem inne, 
przekazujące moc, wiarę i 
energię . 

Jestem bardzo wdzięczny 
nauczycielom za organizację 
tej pielgrzymki. Uważam, że 
mocna i niezłomna wiara 
oraz wytrwałe dążenie do 
celu (w 
moim 
przypad-
ku zdanie 
matury) 
zaowocu-
ją pozy-
tywnymi 

Pielgrzymka na Jasną GóręPielgrzymka na Jasną GóręPielgrzymka na Jasną GóręPielgrzymka na Jasną Górę wynikami na egzaminie doj-
rzałości, czego życzę sobie i 
moim kolegom. 

W. Klepacki, kl. III LP ziW. Klepacki, kl. III LP ziW. Klepacki, kl. III LP ziW. Klepacki, kl. III LP zi    

PANIE! DOPOMÓŻ NAM!PANIE! DOPOMÓŻ NAM!PANIE! DOPOMÓŻ NAM!PANIE! DOPOMÓŻ NAM!    
Kwietniowa pielgrzymka 

maturzystów 
do Częstochowy wpisała się 
na stałe w kanon wyjazdów 
organizowanych przez naszą 
szkołę. Dla jednych jest to 
czas na wyciszenie się oraz 
zwiedzenie jakże ciekawego 
miejsca, dla innych – czas 
na znalezienie natchnienia, 
które mogłoby pomóc w 
zdaniu upragnionego egza-
minu dojrzałości. O tym, jak 
bardzo świat poszedł do 
przodu w ciągu kilku lat, 
mogliśmy przekonać się już 
na miejscu. Kontrastowo 
do samej świątyni jak i jej 
zachwycającego otoczenia – 
kilkaset metrów dalej - mo-
gliśmy znaleźć stragany 
prowadzone przez małych 
przedsiębiorców, którzy z 
nastawieniem na zarobek, 
sprzedawali pamiątki nieko-
niecznie powiązane z tym 
świętym miejscem. Setki 
młodych pielgrzymów wraz 
ze swoimi opiekunami mieli 
możliwość uczestnictwa we 
Mszy Świętej oraz Drodze 
Krzyżowej, która w tym 
roku, swoją frekwencją za-
szokowała nawet osoby, 
które nie po raz pierwszy 
odwiedziły Częstochowę. 
Wyjazd taki jak ten, jest 
świetną ideą i okazją do 
napełnienia się natchnieniem 
Ducha Świętego – szczegól-
nie dla tych, którzy swoją 
ostatnią wizytę w kościele 
zanotowali podczas bierz-
mowania. 

P. ZwierzyńskiP. ZwierzyńskiP. ZwierzyńskiP. Zwierzyński    
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Tradycje wielkanocne w Polsce to 
m.in. święcenie palem, święconka i 
uroczyste niedzielne śniadanie. Tymi 
drobnymi gestami świętujemy Zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa.  
Palemki na szczęście 
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą 
Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną 

lub wierzbną. Palemki – rózgi wierzbo-
we, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek 
– ozdabiano kwiatkami, mchem, zioła-
mi, kolorowymi piórkami. Po poświece-
niu palemki biło się nią lekko domowni-
ków, by zapewnić im szczęście na cały 
rok. Połkniecie jednej poświęconej bazi 

wróżyło zdrowie i bogac-
two. Zatknięte za obraz lub 
włożone do wazonów pa-
lemki chroniły mieszkanie 
przed nieszczęściem i zło-
śliwością sąsiadów. 
Wielkanocny koszyczek 
Według tradycji Wielka 
Sobota to okres radosnego 
oczekiwania i tego dnia 
należy poświęcić koszy-
czek z jedzeniem. W takim 
wielkanocnym koszyczku nie może za-
braknąć baranka – symbolu Zmartwych-
wstania, wędlin – symbolu kończącego 
się postu, jajka – symbolu narodzenia. 
Do wielkanocnego koszyczka wkłada 
się także sól i pieprz, chleb oraz ozdoby 
takie, jak kolorowe pisanki i kurczaczki. 
Wielkanocne jajo 
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, 
jest symbolem życia i odrodzenia. Tra-
dycja pisanek i dzielenia się święconym 
jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już 
starożytni Persowie wiosną darowali 
swoim bliskim czerwono barwione jaja. 
Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i 
Rzymianie. Czerwone pisanki mają po-
noć moc magiczną i odpędzają złe uroki, 
są symbolem serca i miłości.  
Rezurekcja 
Msza odprawiana o świcie w Niedzielę 
Wielkanocną dla uczczenia Zmartwych-
wstania Chrystusa to radosny obrzęd, 
powszechny w krajach słowiańskich. 

WIELKANOCNE TRADYCJEWIELKANOCNE TRADYCJEWIELKANOCNE TRADYCJEWIELKANOCNE TRADYCJE    

Śniadanie 
Tradycją wielkanocną jest świąteczne 
śniadanie w Wielką Niedzielę, kiedy 
dzielimy się uroczyście  jajkiem z do-
mownikami, po czym zasiadamy do 
śniadania i cieszymy się suto zastawio-
nym stołem. 
Lany poniedziałek  
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, 
święto lejka – to zabawa, którą wszyscy 
doskonałe znamy. Oblewać można było 
wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego 
dnia panny miały większe szanse na 
zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła 
– to nieprędko znalazła męża. Wykupić 
się można było od oblewania pisanką – 
stąd każda panna starała się, by jej kra-
szanka była najpiękniejsza.    
 

Ola Popielarz, kl. IV THOla Popielarz, kl. IV THOla Popielarz, kl. IV THOla Popielarz, kl. IV TH         
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Rezurekcja, obraz  Wojciecha Piechowskiego 

Święcone dawniej i dziś  

Kazimierz Sichulski Niedziela Palmowa 
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Igrzyska Młodzieży Szkolnej w PZSP 
Serock powoli zbliżają się ku końcowi. 
Przedostatnią dyscypliną, w której przy-
szło się zmierzyć uczniom naszej szkoły, 
była piłka nożna. Dyscyplina jakże lubia-
na przez młodzież, więc z namówieniem 
do startu większości klas nie było naj-
mniejszego problemu. Od samego począt-
ku faworytem rozgrywek była drużyna 
reprezentująca klasę I TEP/TH, która w 
pierwszej rundzie gładko wyeliminowała 
starszych kolegów z IV TL. Mimo pewne-
go dojścia do rundy finałowej, nie udało 
im się jednak zwyciężyć całego turnieju, 
gdyż musieli uznać wyższość klasy III LP, 
której przed rozpoczęciem rozgrywek, 
nikt nie dawał szans na przebrnięcie 
pierwszych rund eliminacyjnych. Mimo 
tego odprawili oni  z kwitkiem klasy II 
TH/TL, II TEPiT, II TŻ oraz wspomnianą 
wcześniej I TEP/TH. Tak też jedyna klasa 
licealna w naszej szkole zwyciężyła w 
drugiej dyscyplinie Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej i tym samym znacznie przybliży-
ła się do końcowego triumfu. 

Piotr Zwierzyński, kl. III LP zi     
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17 marca 2014 roku w hali sporto-
wej Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Konopnickiej w Legionowie, 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Legio-

nowskiego w  siatkówce mężczyzn. 
Nasi siatkarze byli skazywani na poraż-
kę, nawet przez swojego opiekuna – 
pana Marka Szajdę, jednak zdołali 
utrzeć nosa wszystkim niedowiarkom. 
Po udanym starcie turnieju 

i zwycięstwach po 2:0 z PZSP Legiono-
wo oraz ZSO nr 2 w Legionowie, czekał 
ich zimny prysznic ze strony gospodarzy 
– LO Konopnicka, którzy, nie bez trudu, 
ale jednak 2:0, zdołali pokonać naszych 
szkolnych kolegów. Ostatni mecz decy-
dował o tym, kto zajmie drugie miejsce, 
a naprzeciw nam stanęła drużyna ZSP w 
Komornicy. Warunkiem, który gwaran-
tował nam drugą lokatę, było urwanie 
choćby seta naszym rywalom. Zadanie 
udało się wykonać w drugiej części roz-
grywki, po czym na ostatnią partię nasz 
opiekun wypuścił zawodników drugiego 
składu – przez co mecz zakończył się 
porażką 2:1. Mimo tego kapitan naszej 
drużyny – Jakub Piszczyk, na zakończe-
nie turnieju mógł odebrać pamiątkową 
statuetkę za drugie miejsce w Mistrzo-
stwach.  
KLASYFIKACJA KO ŃCOWA: 
1. LO Konopnicka 
2. PZSP Serock 
3. ZSO nr 2 w Legionowie 
4. ZSP w Komornicy 
5. PZSP Legionowo 

Piotr Zwierzyński, kl. III LP zi Piotr Zwierzyński, kl. III LP zi Piotr Zwierzyński, kl. III LP zi Piotr Zwierzyński, kl. III LP zi     
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Kurier Uczniowski 



 

 

 

 

PZSP w Serocku 

ul. Włodzimierza Wolskiego 8 

05-140 Serock 

Tel.: 227827101 

Faks: 227827498 

E-mail: wolskiserock@op.pl 

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku 

 
Mistrzostwa Powiatu Legionow-
skiego w  siatkówce mężczyzn.  
 
MECZE PZSP SEROCK: 
PZSP Serock 2:0 PZSP Legionowo 
ZSO nr 2 w Legionowie 0:2 PZSP Serock 
LO Konopnicka 2:0 PZSP Serock 
PZSP Serock 1:2 ZSP w Komornicy 
    

    

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku  
28.05.2014 roku  

organizuje konkurs gastronomiczny adresowany do uczniów gimnazjów z terenu 
powiatu legionowskiego i pułtuskiego pod hasłem 

„ SMACZNY I ZDROWY FESTIWAL MAJOWY” 

Drużyna konkursowa może składać się z  3 uczestników reprezentujących 
gimnazjum oraz opiekuna drużyny. Wszyscy członkowie drużyny muszą 
uczęszczać do tej samej szkoły. 

 Drużyna konkursowa będzie rywalizować w trzech konkurencjach: 
quiz wiedzy o zdrowym stylu życia, 
sporządzanie oraz prezentacja potraw „Świeża i zdrowa kuchnia 
majowa”  (warzywa, owoce, mleko i jego przetwory – potrawy bez ob-
róbki  
kulinarnej): Sałatka/surówka, napój. 
rywalizacja sportowa. 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie przez drużyny konkursowe 
drogą elektroniczną na adres: wolskiserock@op.pl można przesyłać: 

 
do 16.05.2014 r.  

 
wraz z informacją dotyczącą rodzaju sprzętu i innego wyposażenia niezbędnego 
do sporządzania i prezentacji potraw. 

Klasyfikacja sportowa 

Jesteśmy w sieci 

pzspserock.pl 
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Ogłoszenie 

Dzień Języków Obcych — Zwycięzcy III zi ,III THTŻ 

Str. 6 Dzień Języków Obcych — Bollywood dance  IV TH 


