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W tym numerze: 

MŁODZI GŁOSUJĄ 2015 
 

 30 kwietnia 2015 roku 

zostały przeprowadzone w naszej 

szkole wybory prezydenckie 

w ramach ogólnopolskiego pro-

gramu  Młodzi głosują – wybory 

prezydenckie 2015 zorganizowa-

nego przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej. 

 Lokalem wyborczym 

była sala 41. Tam pracowała ko-

misja wyborcza w składzie: Ali-

cja Ścięgosz, Artur Kędzierski, 

Bartosz Nowakowski, Patryk 

Gryc. 

 Szkolnym koordynato-

rem akcji była nauczycielka hi-

storii –p. Mariola Zawisza. 

Frekwencja wyniosła -  60,2% 

 

Podliczenie głosów dało następu-

jące rezultaty: 

Janusz Korwin Mikke -  41%  

Bronisław Komorowski –  8,9% 

Andrzej Duda –  9,9% 

Paweł Kukiz -  16,8 % 

Janusz Palikot – 4%  

Magdalena Ogórek -  15,2% 

Jacek Wilk –  1%  

Paweł Tanajno –  0% 

Grzegorz Braun – 2% 

Adam Jarubas –  2%  

Marian Kowalski –  1%  

Ada Sienkiewicz, kl. I TŻ  

Myśl maja 

„Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi". 
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KONKURS  

KALIGRAFICZNY 
 Młodzież naszej szkoły 

zaangażowała się w obchody set-

nej rocznicy urodzin ks. Jana 

Twardowskiego. Uczniowie z ka-

sy I TH/TŻ zgłosili swój udział w 

Konkursie kaligraficznym, który 

polegał na własnoręcznym wykali-

grafowaniu jednego dowolnego 

utworu księdza-poety. Organizato-

rem  tego wydarzenia jest Powia-

towa Instytucja Kultury w Legio-

nowie, a Projekt nosi nazwę  

„Urodziny księdza Jana”. 

 Kaligrafia to nie tylko 

umiejętność pięknego pisania, ale 

także sztuka, która wpływa na we-

wnętrzny rozwój człowieka, ubo-

gaca go, uczy szacunku do tradycji 

i pozwala pracować nad własnym 

charakterem. O tym, że sztuka 

kaligrafii nie została zapomniana, 

świadczy duże zainteresowanie 

uczniów wspomnianym konkur-

sem. 

 Koleżanki kaligrafowały 

wiersze:  Monika Zawadzka, 

Anioł; Julia Żołek, Niecierpliwa; 

Ada Sienkiewicz, Wiara; Klaudia 

Turek, Spieszmy się; Iza Gajos, 

Prośba; Anna Krysińska, Aby się 

stało. 

Do organizatora konkursu napły-

nęło 80 prac. Jury wyłoniło zwy-

cięzców i przyznało wyróżnienia. 

Wśród wyróżnionych znalazły się 

prace Izy Gajos i Julii Żołek 

z klasy I TŻ. 

Wyróżnionym gratulujemy! 

Redakcja 
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PRAKTYKI ZAWODOWE 

KLASY III TEPIT 
 Od 13 kwietnia do 8 maja 

2015 roku mieliśmy praktyki za-

wodowe w firmach: Mrówka, Glaz

-Bud i CSP. Dotychczasowe dwa 

lata naszej nauki były poświęcone 

portom lotniczym i ten etap kształ-

cenia zakończyliśmy egzaminem. 

W 3 klasie Technikum Eksploata-

cji Portów i Terminali i w następ-

nej  będziemy zajmować się róż-

nego rodzaju magazynami.  

 Podczas praktyk mieliśmy 

okazję przekonać się, jak wygląda 

praca magazyniera, ponieważ cały 

miesiąc zgłębialiśmy tajniki tego 

zawodu. Mieliśmy różnego rodza-

ju zajęcia od przysłowiowej miotły 

do pracy w księgowości. Wykony-

waliśmy różne czynności: przyję-

cie towaru, sprawdzanie jego ilo-

ści z dokumentem Przyjęcia Ze-

wnętrznego (PZ), później rozkła-

daliśmy go w odpowiednie miej-

sca. Przeprowadzaliśmy inwenta-

ryzacje jedni skanerami, inni po 

prostu spisując kody kreskowe 

i wprowadzając je do systemu. Po 

kilku dniach pracy mieliśmy wra-

żenie, że jesteśmy częścią zespołu 

pracowniczego. A to wszystko 

dzięki załodze, która nas wspierała 

i pomagała, gdy nie potrafiliśmy 

czegoś wykonać. Pracownicy oto-

czyli nas opieką, zdradzali nam, 

w jaki sposób możemy pewne 

działania wykonywać szybciej, 

uzyskując oczekiwany efekt.  

 W Pułtusku koleżanki 

miały bardzo odpowiedzialne zaję-

cia; segregowały pocztę, wprowa-

dzały numery kont syntetycznych, 

sortowały i układały dokumenty 

magazynowe.  

 Koledzy mogli przy okazji 

poprawić swoją kondycję fizycz-

ną, ponieważ czasem było trzeba 

skompletować zamówienie paneli 

i płytek lub przenieść meble. Mie-

siąc praktyk minął bardzo szybko, 

może dlatego, że we wszystkich 

firmach panowała miła atmosfera.  

Pragnę w imieniu koleża-

nek i kolegów z klasy podzięko-

wać właścicielom firm i kierowni-

kom, którzy przyjęli nas bardzo 

chętnie i uwierzyli w nasze możli-

wości i umiejętności zawodowe.  

  

Katarzyna Kalinowska,  

III TEPiT  
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ŚWIĘTO PATRONA  

SEROCKA 

 Stało się już tradycją 

w naszej szkole, że młodzież i nau-

czyciele biorą udział w korowodzie 

zwieńczającym odchody Dni Se-

rocka. 

 W tym roku  pogoda nie 

dopisała, podczas przemarszu ze 

stadionu na rynek miejski, cały 

czas padał deszcz. I choć aura nie 

sprzyjała, to humory naszym kole-

gom dopisywały. 

 W tym roku licznie re-

prezentowali naszą szkołę ucznio-

wie Technikum Logistycznego 

i Technikum Eksploatacji Portów 

i Terminali. 

 A na miejskim rynku, 

gdzie było stoisko promocyjne 

PZSP, zapraszały uczestników im-

prezy do degustacji własnoręcz-

nych wypieków i kolorowych ko-

reczków koleżanki z Technikum 

Żywienia. 

 Młodzież coraz częściej 

angażuje się w wydarzenia gminne 

i powiatowe, promując naszą szko-

lę w środowisku lokalnym.   

Katarzyna Kalinowska,  

kl. III TEPiT 


