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ROK 2016—ROKIEM 

WIELU JUBILEUSZY 
 
 Sejm ustanowił rok 2016 
Rokiem Henryka Sienkiewi-
cza, Feliksa Nowowiejskiego 
oraz Cichociemnych. Decy-
zją posłów w przyszłym ro-
ku będziemy też obchodzić 
Rok Jubileuszu 1050-lecia 
Chrztu Polski. 
Uhonorowanie Henryka Sien-
kiewicza wiąże się z przypa-
dającą w 2016 r. 170. roczni-
cą urodzin oraz 100. rocznica 
jego śmierci. – Henryk Sien-
kiewicz to pierwszy Polak 
uhonorowany Nagrodą Nobla 
w dziedzinie literatury, doce-
niony za całokształt twórczo-
ści i – jak wówczas stwier-
dzono – rzadko spotykany 
geniusz, który wcielił w siebie 
ducha Narodu – podkreślono 
w uchwale. Sienkiewicz, au-
tor m.in. osławionego cyklu 
powieści historycznych 
„Trylogia”, był jednym z naj-
popularniejszych polskich 
pisarzy przełomu XIX i XX 

w. Twórczość autora oraz 
jego działalność społeczna 
i orędownictwo za polską nie-
podległością odegrały istotną 
rolę w odzyskaniu przez Pol-
skę wolności. 
 W przyszłym roku przypa-
da także 70. rocznica śmierci 
wybitnego kompozytora, dy-
rygenta, pedagoga, organisty 
wirtuoza, organizatora życia 
muzycznego i szambelana 
papieskiego – Feliksa Nowo-
wiejskiego.                          
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Polskie przysłowie ludowe: 
 

Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń mrozów nie daje, prowadzi nieurodzaje. 

Adam Asnyk, Na Nowy Rok  
 
Słyszycie! Północ już bije, 
Rok stary w mgły się rozwiewa, 
Jak sen przepada... 
Krzyczmy: Rok nowy niech żyje! 
I rwijmy z przyszłości drzewa 
Owoc, co wiecznie dojrzewa, 
A nie opada.  

 
Rok stary jak ziarnko piasku 
Stoczył się w czasu przestrzenie; 
Czyż go żałować? 
Niech ginie! bez łzy, oklasku, 
Jak ten gladiator w arenie, 
Co upadł niepostrzeżenie - 
Czas go pochować.[…] 

http://www.zycie.senior.pl/147,0,Narodowe-Swieto-Niepodleglosci-2015,15596.html
http://www.zycie.senior.pl/147,0,Narodowe-Swieto-Niepodleglosci-2015,15596.html
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ROK 2016—ROKIEM  

WIELU JUBILEUSZY CD 
 
 Artysta był autorem wielu pieśni 

patriotycznych, które umacniały 
tożsamość narodową Polaków. 
W niepodległej Polsce brał czynny 
udział w tworzeniu i organizowa-
niu życia artystycznego – napisano 
w uchwale. W uchwale, ustana-
wiającej go patronem 2016 r., po-
słowie przypomnieli, że Feliks 
Nowowiejski jest m.in. autorem 
muzyki do „Roty” Marii Konop-
nickiej. W dokumencie zaznaczo-
no również, że liczni twórcy wciąż 
odwołują się do jego spuścizny. 
 W 2016 r. przypada 75. roczni-
ca pierwszego zrzutu do walki w 
okupowanej Polsce Cichociem-
nych – Spadochroniarzy Związku 
Walki Zbrojnej, a następnie Armii 
Krajowej. Wydarzenia te miały 
miejsce w nocy z 15 na 16 lutego 
1941 r. – Działania Cichociem-
nych umożliwiły nawiązanie łącz-
ności z Krajem drogą lotniczą oraz 
przeprowadzenie akcji sabotażowo
-dywersyjnych przeciwko okupan-

tom. Do końca 1944 roku na ob-
szar Polski zrzuconych zostało 316 
Cichociemnych, z których 112 
oddało życie za wolną Ojczyznę – 
napisano w uchwale. W dokumen-
cie przypomniano też, że Cicho-
ciemni stanowili elitę Polskich Sił 
Zbrojnych i z uwagi na swoje za-
sługi w walce o niepodległość Pol-
ski powinni mieć stałe miejsce w 
panteonie polskich bohaterów na-
rodowych. 
 Chrzest władcy Polan i jego 

dworu, a w konsekwencji Chrzest 
Polski, odbył się 14 kwietnia 966 
roku. Akt ten miał decydujące zna-
czenie dla procesu jednoczenia 
plemion polskich pod władzą Pia-
stów i kształtowania się chrześci-
jańskiej tożsamości naszego Naro-
du – głosi uchwała ustanawiająca 
2016 r. Rokiem Jubileuszu 1050-
lecia Chrztu Polski. 

 
Źródło: 

http://www.zycie.senior.pl/ 

ZMIENIAMY SIĘ  

NA LEPSZE 

 Rok szkolny 2015/2016 jest ro-
kiem wyjątkowym dla naszej szko-
ły. Już od października prowadzone 
są znaczące remonty. 
W podziemnej części budynku re-
nowacji została poddana szatnia, 
gdzie wstawiono nowe szafki 
i powiększono przestrzeń. Powstaje 
także nowoczesna pracownia ga-
stronomiczna dla uczniów techni-
kum żywienia i usług gastrono-
micznych oraz kucharzy, którzy 

będą mieli możliwość zdobywania 
wiedzy, odbywania zajęć praktycz-
nych i zdawania egzaminów zawo-
dowych. Wśród odnowionych 
wnętrz znalazły się także toalety. 
W czasie ferii zostaną położone 
nowe posadzki w 3 salach i w bi-
bliotece.  
 Znaczące zmiany zaszły rów-
nież sali nr 8, gdzie powstała pra-
cownia języka angielskiego. Ławki 
ustawiono w formie półkola, 
co umożliwia pracę w parach, gru-
pach, jak również konwersacje 
z nauczycielem. W oknach klasy 

pojawiły się firanki ze wzorami 
flag krajów anglojęzycznych. 
Na ścianach pracowni znajdują się 
liczne plansze znacznie ułatwiające 
przyswajanie trudnych zagadnień 
gramatycznych, kolorowe plakaty 
z tekstami i obrazami dotyczącymi 
języka angielskiego i krajów z nim 
związanych. 
 Zakupiono wiele pomocy dy-
daktycznych,  m.in. słowniki języka 
angielskiego, słowniki tematyczne, 
będące niezbędną formą przyswaja-
nia wiedzy.  
Dzięki wprowadzonym zmianom 
nauka języka angielskiego nie bę-
dzie nudnym obowiązkiem, ale in-
teresującą i ciekawą formą zdoby-
wania wiedzy. 

Kinga Bońkowska,  
kl. IV TEPiT 

Fot.:  

Katarzyna Kalinowska,  

kl. IV TEPiT 

http://www.ludzie.senior.pl/137,0,Wybierz-Polke-Wszechczasow,10711.html
http://www.ludzie.senior.pl/137,0,Wybierz-Polke-Wszechczasow,10711.html
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 SPOTKANIE  

W URZĘDZIE MIASTA  

I GMINY SEROCK  
 19 stycznia 2016 roku delega-

cje wszystkich klas wzięły udział 

w spotkaniu na temat: „Strategia 

Rozwoju Społeczno - Gospodar-

czego Gminy Miasto i Gminy Se-

rock na lata 2016-2025”, które 

miało miejsce w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Serocku. Odbyło się 

ono w ramach konsultacji społecz-

nych.   

 Na początku, w krótkiej pre-

zentacji, przedstawiono nam infor-

macje na temat celu i sposobu 

tworzenia strategii. Potem zostali-

śmy podzieleni na cztery grupy 

tematyczne odpowiadające nastę-

pującym obszarom tematycznym: 

społeczeństwo, gospodarka i tury-

styka, przestrzeń i infrastruktura, 

środowisko. Otrzymaliśmy zestaw 

pytań pomocniczych, dzięki któ-

rym mogliśmy przedstawić swoje 

pomysły, wskazać zadania i kie-

runki, na które należy zwrócić 

uwagę, tworząc nową strategię 

dla naszej gminy. 

 Uważam, że spotkanie było 

bardzo pożyteczne, uświadomiło 

nam, że należy interesować się 

sprawami społeczności i dbać o jej 

rozwój. Cieszę się, że uczniowie 

naszej szkoły mogli wyrazić swoje 

zdanie na temat przyszłości Miasta 

i Gminy Serock. Była to dla nas 

ciekawa lekcja obywatelskiej od-

powiedzialności.  

Tekst i zdjęcia:  

Katarzyna Kalinowska,  

kl. IV TEPiT 
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II MIEJSCE W MISTRZO-

STWACH POWIATU 

SZKÓŁ PONADGIMNA-

ZJALNYCH W PIŁCE  

NOŻNEJ HALOWEJ 
 
 27 stycznia 2016 roku PZSP 
w Serocku gościł uczniów z pozo-
stałych szkół, aby zmierzyć się w 
rywalizacji o tytuł Mistrza Powia-
tu w Piłce nożne halowej. 
 W serockiej hali PZSP przy ul. 
Wł. Wolskiego 8 spotkały się dru-

żyny: LO im. M. Konopnickiej w 
Legionowie, ZSO nr 2 w Legiono-
wie, PZSP Komornica, PZSP Le-
gionowo, Liceum Salezjańskie 
w Legionowie.  
 O godz. 9.00 nastąpiło przywi-
tanie zawodników, trenerów 
i wszystkich obecnych w hali. Na-
stępnie odbyło się losowanie ko-
lejności gier i przystąpiono do roz-
grywek. Pierwszy mecz dla na-
szych piłkarzy zakończył się ko-
rzystnym wynikiem. Sportowcy 
PZSP w Serocku pokonali zespół 
z ZSO nr 2 z Legionowa, strzela-
jąc rywalowi dwie bramki. W ko-

lejnym spotkaniu to rywal nie osz-
czędził naszych zawodników. Mi-
mo że to nasz zespół otworzył wy-
nik spotkania, to rywal bez skru-
pułów wbił 4 gole i zdecydowanie 
wygrał ten mecz. Rywalizacja to-
czyła się dalej, a nasi piłkarze nie 
załamali się przegraną. W efekcie 
najpierw pokonali „Salezjanów'' 
wynikiem 3:2, następnie rozgro-
mili zespół PZSP z Legionowa, 
strzelając rywalom aż 6 bramek, 
przy czym rywal nie pokonał na-
szego bramkarza.  

 Jak przystało na gospodarza, 
jeżeli grał w meczu otwarcia, to 
musiał zagrać w meczu zakoń-
czenia. Tak się stało, zespół z 
Serocka zmierzył się 

„Komornicą”. Po wyrównanym 
meczu, pełnym piłkarskich emo-
cji i ducha walki, nasi piłkarze 
zwyciężyli i zdobywając jedną 
bramkę więcej, pokonali rywala 
2:1. 
 Zawody przebiegały w miłej 
i przyjaznej dla uczniów atmos-
ferze. Zawodnicy stosowali się 
do zasady fair play, a na trybu-
nach kibice dobrze się bawili, 
dopingując swoich faworytów. 
 

Tekst:  
Sebastian Łojewski,  

kl. IV TEPiT 
Fot.:  

Mateusz Kusiak,  
kl. IV TEPIT 


