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Zaproszenie zostało wystosowane 

do uczniów: Gimnazjum nr 3 im. Janusza 

Kusocińskiego w Legionowie, Gimnazjum nr 

4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legiono-

wie, Gimnazjum Specjalnego w Powiatowym 

Zespole Szkół i Placówek w Legionowie, 

Gimnazjum w Zespole Szkół w Łajskach, 

Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Se-

rocku, Gimnazjum w Zespole Szkół Publicz-

nych Somiance oraz Gimnazjum im. Witolda 

Zglenickiego w Zespole Szkolno- Przed-

szkolnym w Woli Kiełpińskiej. 

 

Salę zapełnili przybyli licznie gimnazjaliści. 

Zapowiedź imprezy 
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 12 marca 2015 roku w naszej szkole odbył się Dzień Logistyki 

i Portów Lotniczych. Pomysłodawcą tego projektu była p. 

Monika Domagała – nauczycielka przedmiotów zawo-

dowych.  Nikt wcześniej nie przypuszczał, że inicja-

tywa nabierze takiego rozmachu i stanie się bardzo 

ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły.  

Przygotowania do przedsięwzięcia trwały trzy 

miesiące. Chcieliśmy w dowcipny sposób przy-

bliżyć gimnazjalistom wizję pracy na lotnisku i 

w magazynach oraz zachęcić do wyboru naszej 

szkoły. Zależało nam również na pokazaniu, że 

oprócz nauki dobrze się bawimy, a w szkole 

panuje świetna atmosfera. To dzięki  bardzo do-

brym relacjom uczniów z nauczycielami udało 

nam się znaleźć odpowiednią obsadę. W całym 

przedsięwzięciu wzięło udział około pięćdziesięciu 

uczniów, począwszy od obsługi technicznej skończywszy na 

aktorskiej.  

W tym szczególnym dniu przybyło do naszej szkoły ponad trzystu gości. Byliśmy mile zaskoczeni i 

czuliśmy się zaszczyceni obecnością tak wielu osób. Jednocześnie stresowaliśmy się przed  występami, po-

nieważ chcieliśmy, aby wszystko wypadło idealnie.  

Program  rozpoczęli 

„Logistycy” od prezentacji przewozu 

bagażu o dużym gabarycie, następ-

nie „Tepitowcy” w żartobliwy spo-

sób przedstawili ogólne zasady pa-

nujące w porcie lotniczym i zapre-

zentowali kontrolę bagażu oraz 

sprawdzanie pasażera wykrywaczem 

metalu.  

 Przerwy między poszcze-

gólnymi częściami programu wypeł-

niała muzyka, występy wokalne na-

szej koleżanki Asi Gorczyńskiej 

oraz pokaz taneczny grupy „RUDA 

SQUAD” w osobach: Kinga Siule-

rzycka, Eliza Wójcik i Ania Grześkie-

wicz. 

 Najciekawsze i najbardziej zabawne okazały się jednak skecze w wykonaniu koleżanek i kolegów z 

klasy III TEPiT. Potrafiliśmy rozśmieszyć publiczność do łez. Wszyscy świetnie się bawili.  

 Przysłowiowym gwoździem programu była ,,słodka niespodzianka’’ od Technikum Żywienia - tort 

w kształcie pociągu z 9 wagonami.  

Kiedy wszyscy się nieco osłodzili i ochłonęli z emocji, głos zabrała p. Monika Domagała, która po-

dziękowała nam serdecznie za wkład i ogromne zaangażowanie w zorganizowanie promocji szkoły.  Byli-

śmy bardzo zadowoleni, ponieważ mieliśmy świadomość, że nasza ciężka praca została doceniona.    

 Na zakończenie zaprosiliśmy przybyłych uczniów  klas trzecich gimnazjów do zwiedzenia naszej 

szkoły. Było widać, że szkoła i panująca tutaj atmosfera zrobiła na nich duże wrażenie.  

Kinga Bońkowska, kl. III TEPiT 

CHCESZ WZLECIEĆ WYSOKO ? LEĆ Z NAMI 

DZIEŃ LOGISTYKI I PORTÓW LOTNICZYCH W PZSP W SEROCKU 

Monika Domagała 

Ja niczego nie na-

rozrabiałem!!!... 
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Fotorelacja z imprezy 

  

Powitanie zaproszonych gości Kontrola osobista pasażera 

  

Mateusz i Łukasz czyli Dyrektor i Fiflak Prowadzący program i Strażnik 

  

Wyjaśnienia w sprawie owcy Występ Asi Gorczyńskiej 

  

A wszystkim występom, z żywym zainteresowaniem przyglądała się licznie zgromadzona publiczność.  Co 

chwilę na widowni rozlegały się na zmianę brawa i salwy śmiechu…. 

http://pzspserock.pl/portal/dbfd5607cd2f.jpeg


PZSP w Serocku 

Tel.: 227827101 

Faks: 227827498 

E-mail: wolski-serock@op.pl 

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku 

Jesteśmy w sieci 

www.PZSPSerock.pl 
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SŁYNNY TORT…..  

SZYBKO NA TALERZYKACH 

ODJECHAŁ DO BRZUSZKÓW 

ZAPROSZONYCH GOŚCI.  

GOSPODARZOM POZOSTA-

ŁY OKRUSZKI… 

PYSZNE….. 

GIMNAZJALISTO…. TERAZ CZEKA NA CIEBIE CAŁA 

SZKOŁA!!! 


