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WYMIANA POLSKO-

NIEMIECKO-CZESKA 

 W dniach od 22 kwietnia 
do 1  maja 2016r. wraz 
z ośmiorgiem uczniów naszej 
szkoły oraz opiekunkami grupy 
p. Dorotą Rusiniak i p. Anną 
Gruszczyńską braliśmy udział w 
wymianie polsko-niemiecko-
czeskiej w Wetzlar.  Kiedy 
po męczącej podróży dotarliśmy 
na miejsce, zostaliśmy miło powi-
tani przez naszych partnerów z 

Niemiec. Następnie udaliśmy się 
do ich domów, gdzie rodziny go-
ściły nas podczas całego pobytu. 
 Pierwszy weekend spędziliśmy 
w domach, co pozwoliło nam po-
znać kulturę i panujące tam zwy-
czaje. Przekonaliśmy się o otwar-
tości Niemców. Spotykaliśmy się 
także całą grupą w mieście, aby 
spędzić czas, poznawać się i inte-
grować. 
 Na pierwszym spotkaniu 

w szkole w Wetzlar przedstawio-

no nam cel wyjazdu, którym było 

poznanie historii relacji naszych 

krajów. W zajęciach uczestniczy-

liśmy z grupami z Niemiec 

i z Czech. W trakcie zabaw inte-

gracyjnych mieliśmy okazję lepiej 

się poznać. Przydatne okazały się 

animacje językowe, dzięki którym 

nauczyliśmy się nowych słów, np. 

jak żegnać się i witać w językach 

sąsiadów. 
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Polskie przysłowie ludowe: 
 
Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju. 

SZANOWNI CZYTELNICY! 

 
 Informujemy, że od końca 
kwietnia 2016 r. nastąpiła zmiana 
redakcji Kuriera Uczniowskiego. 
W związku z ukończeniem szkoły 
odeszło kilka osób. Mamy nadzie-

ję, że swoje dziennikarskie talenty 
wykorzystają w przyszłości.  
 Pożegnała się również z nami, 
niezwykle zaangażowana w opie-
kę nad pismem, pani prof. Ewa 
Kania–Nec. Serdecznie dziękuje-
my za jej rady i uwagi, na pewno 
zachowamy je w sercu. 

  Opiekunem naszej gazetki zo-
stała pani Anna Gruszczyńska, 
a zespół redakcyjny cały czas się 
tworzy. Zachęcamy do współpra-
cy! 
 

Redakcja 
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WYMIANA POLSKO-

NIEMIECKO-CZESKA 

 
 Następnego dnia wzięliśmy 
udział w lekcjach, które, ku nasze-
mu zaskoczeniu, trwają aż 90 mi-
nut. Panuje na nich przyjazna, luź-
na atmosfera, co sprawia, że ucz-
niowie chętnie biorą udział w zaję-
ciach. Później udaliśmy się na spa-
cer po urokliwym mieście. Byli-
śmy w Ratuszu, gdzie zapoznano 
nas z historią Wetzlar oraz jego 
międzynarodową współpracą. Og- 

lądaliśmy Stare Miasto, a prze-
wodnik pokazał nam wiele cieka-
wych zabytków.  Zwiedziliśmy 
między innymi Katedrę Dom, czyli 
kościół ewangelicko-katolicki. 
Podziwialiśmy także urokliwe ka-
mieniczki. Przy jednej z nich usły-
szeliśmy historię o poecie Johan-
nie Wolfgangu von Goethe, który 
w 1772 roku mieszkał i pracował 
w Wetzlar . To jeden z najbardziej 

znaczących niemieckich twórców, 
autor wielu dzieł, m.in. „Fausta” 
czy  „Cierpień młodego Wertera’’. 
Podczas wizyty we Frankfurcie, 
w wolnym czasie mogliśmy zoba-
czyć miasto i zrobić zakupy. 
W muzeum oglądaliśmy makiety 
przedstawiające miasto z przełomu 
lat 30-tych i 40-tych, a przewodnik 
opowiedział nam jego historię. 

Byliśmy także w dawnym szpitalu 
psychiatrycznym w Hadamar. 
W czasie wojny z rozkazu Adolfa 
Hitlera zagazowano tam kilkaset 
tysięcy ludzi. Ofiary te pochodziły 
głownie z Niemiec, Polski i ZSRR. 
Były chore psychicznie, nieule-
czalnie lub pochodziły z rodzin 
żydowskich, czyli nie wpisywały 
się w ideał nazistowskiego społe-
czeństwa. 
 Ostatnie dni spędziliśmy, pra-
cując nad projektami podsumowu-
jącymi wyjazd. Wyraziliśmy, co 
nam się podobało w wymianie, 
a  o chcielibyśmy w przyszłości 
zmienić.  Jednak plusów było zde-
cydowanie więcej. Niestety, 
z ostatnim dniem maja nadszedł 
czas wyjazdu. Ciężko było opuścić 
nowych znajomych, pożegnać się 
z nimi, gdyż przez te kilka dni bar-
dzo się zżyliśmy. Mamy nadzieję 
na następne spotkanie za rok. 
 Wymiana umożliwiła nam nie 
tylko poznanie nowych miejsc, 
kultur, obyczajów czy języków. 
Pozwoliła przede wszystkim na-
wiązać nowe znajomości oraz spę-
dzić miło czas. Takie wyjazdy 
to najlepszy sposób, aby połączyć 
przyjemne z pożytecznym. 

 
tekst: 

Monika Zawadzka 
zdjęcia: 

Anna Gruszczyńska 
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2 MAJA – DZIEŃ FLAGI 
 
 Flaga może być symbolem pań-
stwa, miasta, ale także różnych 
organizacji, np. politycznych czy 
sportowych. Znajdują się na niej 
barwy, które stanowią znak wizual-
ny dla grupy ludzi. Dla Polaków są 
to biel i czerwień.  Barwy na fladze 
Polski wywodzą się z barw herbu 
Królestwa Polskiego i herbu Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego (bieli 
Orła i Pogoni na czerwonych 
tłach). Niektórzy doszukują się 
w nich waleczności naszego naro-
du, przelanej krwi bohaterów – 
stąd kolor czerwony, ale także na-
wiązania do ważnej dla Polaków 
sfery religijnej i czystości ducho-
wej – dlatego kolor biały.  
 Od XIII w. biel i czerwień to-
warzyszą Polakom we wszystkich  
ważnych wydarzeniach. W 1831r. 

oficjalnie ustanowiono je jako bar-
wy narodowe. Ich zadaniem było 
jednoczenie wszystkich Polaków. 
Dlatego 2 maja, który uznawany 
jest za Dzień Polonii i Polaków 
za Granicą, postanowiono połączyć 
z Dniem Flagi. Dokonano tego na 
mocy ustawy z 20 lutego 2004r. 
Ponadto Dzień Flagi poprzedza 
niezwykle ważne święto 3 Maja, 
upamiętniające przyjęcie dokumen-
tu Konstytucji, pierwszej w Euro-
pie, a drugiej na świecie.  
 Dnia 2 maja na polskich uli-
cach, placach, ale także przed do-
mami Polaków na całym świecie 
pojawiają się biało-czerwone flagi. 
Rodacy w ten sposób chcą oddać 
cześć polskiemu narodowi, bohate-
rom, a także podkreślić swoją przy-
należność do grupy społecznej. 
Do propagowania barw narodo-
wych zachęca się poprzez organi-

zowane różnego rodzaju akcji pa-
triotycznych. W Bytomiu w 2009r. 
ponad 500 osób utworzyło biało- 
czerwoną flagę z przygotowanych 
parasolek, a w 2011r. ponad 600 
osób zgromadziło się ponownie, by 
za pomocą białych i czerwonych 
kartek oddać cześć barwom naro-
dowym. 
 Polska to nie jedyne państwo, 
które obchodzi święto flagi. Są to 
również: Stany Zjednoczone, Mek-
syk, Argentyna, Finlandia, Ukraina 
i Chiny. 
 Pamiętajmy, by polskie symbo-
le narodowe otaczać czcią i sza-
cunkiem. 
 

Klaudia Turek  
 

na podstawie:  
http://moszczanica.pl/flaga/

historia_dnia_flagi.html 

WIZYTA W SGGW 
 
 22 maja 2016 r. wraz z kole-
żankami i kolegami z klasy III 
TEPiT i TH oraz panią Grażyną 
Zarembą i panem Wojciechem 
Matysiakiem udaliśmy się na wy-
cieczkę do Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie. Mieliśmy uczestniczyć w za-
jęciach organizowanych przez 
Wydział Ekonomiczny, w ramach 
Akademii Przedsiębiorczości.  
 Na początku zaproszono nas do 
wysłuchania dwóch ciekawych 
wykładów. Pierwszy z nich zatytu-
łowany był „Zawód logistyk”. 
Prowadzący, dr Andrzej Wojcie-
chowski, przedstawił plusy i minu-
sy tego zawodu. Kolejny wykład, 
pt. „Dług publiczny w Polsce 
i na  świecie”, wygłosiła dr hab. 
Alina Daniłowska. Odnosiła się w 
nim do współczesnych problemów 
ekonomicznych, jakie dotykają 
państwo. 
 Oprócz części wykładowej mo-
gliśmy zobaczyć prezentację po-
święconą uczelni. Dowiedzieliśmy 
się, że w tym roku SGGW świętu-
je 200-lecie. Ponadto poznaliśmy 

wydziały i kierunki, w których 
kształcą się studenci. Na specjal-
nie przygotowanych stanowiskach 
prezentowali nam swoje umiejęt-
ności, prace i osiągnięcia. 
 Najwięcej emocji wzbudził 
wśród nas konkurs, podczas które-
go dziewczęta rywalizowały 
z chłopcami. Naszym zadaniem 
było m.in. umieszczenie piłki gol-
fowej w dołku, rozpoznanie sław-
nych osób czy rzucenie lotką w 
tarczę. W nagrodę otrzymaliśmy 
upominki w postaci koszulek 
i toreb.  
 Na zakończenie naszego poby-
tu w SGGW przedstawiciele 

uczelni zachęcali nas do podjęcia 
tam studiów, a także do udziału w 
kolejnej edycji Akademii Przed-
siębiorczości. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku uda nam się 
również w niej uczestniczyć. Wy-
jazd do SGGW możemy uznać 
za niezwykle udany! 
 

tekst 
Anna Grześkiewicz  

 
zdjęcia 

Wojciech Matysiak 
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MATURY CZAS ZACZĄĆ.. 
 
 Z początkiem maja absolwenci 
PZSP w Serocku rozpoczęli zma-
gania z egzaminami maturalnymi. 
Obowiązkowo przystępowali do 
egzaminu z języka polskiego i wy-
branego języka obcego w części 
ustnej oraz języka polskiego, mate-
matyki i języka obcego w pisem-
nej. Dodatkowo w tej części każdy 
zdający musiał wybrać przynajm-
niej jeden przedmiot na poziomie 
rozszerzonym. Wyniki egzaminów 
pisemnych zostaną ogłoszone 
5 lipca 2016r.  
 Warto wspomnieć, że wśród 
tegorocznych abiturientów znaleźli 
się stypendyści. Do osób wyróż-
nionych za wysokie wyniki w nau-
ce należą: 

Kinga Bońkowska – średnia 4,86 
Katarzyna Dąbrowska – średnia 
4,85 
Natalia Wiewióra – średnia 4,83 
Karolina Taperek – średnia 4,75 
Katarzyna Kalinowska – średnia 
4,64 
Łukasz Karpik –  średnia 4,64 
Patrycja Kisiel – średnia 4,64 
Gratulujemy! 
 A oto pomaturalne komentarze: 
 

 Maturzystka: ,,Ojej, tegoroczna 
matura była trudna, szczególnie 
z matematyki. Najbardziej dener-
wowałem się przed językiem pol-
skim. Był to pierwszy dzień matur, 
ale egzamin poszedł gładko. Potem 
było już z górki. Przed egzaminami 
ustnymi towarzyszył mi stres, ale 
udało mi się zdać bardzo do-
brze. Jestem zadowolona. Teraz 
musimy czekać aż do 5 lipca na 
wyniki egzaminów pisemnych.” 

 Maturzysta: ,,Moim zdaniem 
matura pisemna z matematyki, ję-
zyka polskiego i języka angielskie-
go była łatwa. Obawiałem się tro-
chę matematyki. Jednak najbar-
dziej denerwowałem się przed ust-
nym egzaminem z języka polskiego, 
gdyż nie wiedziałem na jakie pyta-
nia będę musiał udzielić odpowie-
dzi. Angielski ustny zdawałem "na 
lajcie". Ogólnie było łatwo." 
 
 Maturzystka: ,,Najtrudniejszym 
przedmiotem była dla mnie mate-
matyka, bo jak to wiadomo- królo-
wa nauk. By dobrze zdać, trzeba 
mieć umysł ścisły. Najłatwiejsze 
okazały się matury ustne, lecz to 
przy nich był największy stres." 
 
 
tekst: Klaudia Kostrzewa, Izabela 
Żmijewska 
zdjęcia: Sekretarz PZSP w Serocku 
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26 MAJA – DZIEŃ MATKI 
 
„Jedna dobra matka jest tyle 

warta, co stu nauczycieli”  

(Jan XXIII) 

 Dzień Matki to święto każdej 
mamy. Obchodzone jest różnie 
w wielu krajach. W kraju nad Wi-
słą przypada zawsze 26 maja.  
 Początków Dnia Matki należy 
doszukiwać się w starożytności. 
W Grecji na wiosnę składano ofia-
ry bogini Rei, żonie Kronosa, która 
była matką wszechświata. Nato-
miast w Rzymie oddawano cześć 
bogini Cybele i świętowano nie 
jeden dzień, a cztery,  od 15 do 18 
maja.  
 W chrześcijańskiej Europie roz-

winął się zwyczaj odwiedzania 
w maju rodzinnych stron i brania 
udziału we mszy świętej. 
 Dzień Matki jest podobnie ob-
chodzony w ponad 40 krajach na 
świecie. Ciekawie świętuje się 
we Włoszech. Dzieci pieką wtedy 
mamom ciastka w kształcie serc. 
Na Bałkanach popularny jest zwy-
czaj zwany "łóżkowym więzie-
niem". Dzieci nie wypuszczają 
swoich mam z łóżek, jeżeli nie do-
staną od nich słodyczy. W zamian 
pomagają im w domowych obo-
wiązkach, by mamy mogły wypo-
czywać. 
 Dzień Matki w Polsce po raz 
pierwszy obchodzono w 1914 roku 
w Krakowie. Święto niewątpliwie 
zagościło w naszej kulturze. W tym 
dniu chyba każda z polskich mam 
dostaje kwiaty, laurkę lub słodki 

upominek od swoich pociech. 
A może warto zapytać w tym wy-
jątkowym dniu naszych mam, cze-
go pragną? Być może wielu z nas 
udałoby się zrealizować matczyne 
marzenie?  

Adriana Sienkiewicz 

 

MATURY CZAS ZACZĄĆ.. 
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WOJCIECHOWY  

KOROWÓD 
 
 Z okazji obchodów Święta Pa-
trona Serocka, którym jest 
św. Wojciech, w dniu 28 maja 
2016r. odbył się coroczny prze-
marsz ulicami naszego miasta. 
W tym roku wzięli w nim udział 
mieszkańcy Serocka, a także wiele 
osób spoza gminy, a nawet powia-
tu. W tym wydarzeniu uczestni-
czyli również uczniowie i nauczy-
ciele Powiatowego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Serocku.   

 Uczniowie klas Technikum 
Logistycznego i Technikum Eks-
ploatacji Portów i Terminali, 
Technikum Żywienia i Usług Ga-
stronomicznych oraz Technikum 
Hotelarskiego wraz z wychowaw-
cami i pozostałymi nauczycielami 
wykorzystali okazje, aby wypro-
mować swój kierunek kształcenia 
zawodowego. Młodzież naszej 
szkoły niosła własnoręcznie wyko-
nane transparenty z hasłami, które 
miały zachęcić gimnazjalistów 
do wybrania PZSP w Serocku jako 
swojej przyszłej szkoły. Po dotar-
ciu do mety, która znajdowała się 

na rynku, na uczestników czekał 
dalszy ciąg dobrej zabawy. Podzi-
wiano występy utalentowanej mło-
dzieży z naszej gminy oraz zapro-
szonych gwiazd: Czadomena 
i grupy Pectus.  
 Wszystkim uczestnikom towa-
rzyszyły dobry humor i wielki en-
tuzjazm.  Naszym zdaniem taki 
festyn to wspaniała okazja do za-
bawy. 

tekst 
Paulina Bednarska 

Beata Zalewska 
Zdjęcia 

Julia Żołek 


