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Wydanie specjalne, czerwiec 2017 

1.Jakie uczucia towarzyszą piastowaniu funkcji 

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Nasiel-

sku? 

Jestem dyrektorem szkoły i staram się wywiązywać 

ze swoich obowiązków jak najlepiej. Nie jest to ła-

twe zadanie. Jest to bardzo ciężka praca. Z całą od-

powiedzialnością mogę powiedzieć, że praca dyrek-

tora jest trudna i dodatkowo bardzo odpowiedzial-

na. Dyrektor ma bardzo duży zakres zadań, którymi 

musi się zajmować. Obowiązki dyrektora wynikają 

z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i 

wielu, wielu rozporządzeń. Należą do nich między 

innymi: kierowanie szkołą, reprezentowanie szkoły 

na zewnątrz. Dyrektor jest przełożonym służbo-

wym wszystkich pracowników szkoły, przewodni-

czącym rady pedagogicznej, sprawuje opiekę nad 

młodzieżą uczącą się w szkole, sprawuje nadzór 

pedagogiczny, dysponuje środkami określonymi w 

planie finansowym szkoły, współpracuje z innymi 

organami szkoły, zapewnia bezpieczne i higieniczne 

warunki pobytu w szkole, dokonuje kontroli obiek-

tów należących do szkoły. Dyrektor szkoły odpo-

wiedzialny jest w szczególności za: dydaktyczny i 

wychowawczy poziom szkoły, realizację zadań 

zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej  podjęty-

mi w ramach kompetencji stanowiących oraz zarzą-

dzeniami organów nadzorujących szkołę, tworzenie 

warunków do rozwijania samorządnej i samodziel-

nej pracy uczniów i wychowanków, zapewnienie 

pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich 

doskonaleniu zawodowym, zapewnienie w miarę 

możliwości odpowiednich warunków organizacyj-

nych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuń-

czo-wychowawczych. 

2.W której dziedzinie, według Pani, uczniowie Ze-

społu Szkół Zawodowych w Nasielsku odnoszą 

największe sukcesy? 

Jest ich niewątpliwie dużo. Odnosimy sukcesy w 

konkursach wiedzy tematycznych, turniejach spor-

towych, konkursach wokalnych, artystycznych, te-

atralnych, manualnych, sprawnościowych, udziela-

nia pierwszej pomocy, teologicznych, zawodowych, 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Trudno mi powie-

dzieć, które sukcesy cieszą najbardziej. Radość spra-

wiają mi te duże jak i małe rzeczy. Każdy sukces 

cieszy. 

3. Czy jest Pani z czegoś szczególnie dumna? 

Mogłabym wymieniać wiele rzeczy: wymiana okien 

w szkole; wymiana kotła CO; udział w projekcie 

unijnym, dzięki któremu szkoła wzbogaciła się o 

nową pracownię informatyczną, uczniowie ponadto 

uczestniczyli w wielu zajęciach dodatkowych, które 

wpłynęły na ich rozwój zawodowy; utworzenie no-

wych kierunków kształcenia; wprowadzenie inno-

wacji pedagogicznej – po raz pierwszy w historii 

szkoły Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku zo-

stał odznaczony „ Honorową Odznaką Rzemiosła”- 

„Rzemiosło – za zasługi”, którą przyznano na wnio-

sek Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Pol-

skiego; sukcesy naszych uczniów w zawodach, kon-

kursach i turniejach; pozytywna ocena pracy szkoły 

dokonana przez zespół ewaluatorów zewnętrznych. 

Można wymieniać jeszcze wiele innych, jednak 

mnie najbardziej cieszy fakt, że spotykam w co-

dziennym życiu i pracy dobrych i życzliwych ludzi. 

To jest dla mnie najcenniejsze i cieszy najbardziej. 

Bez nich życie nie miałoby sensu. 

4. Czy jest jakiś aspekt pracy z młodymi ludźmi, 

który może sprawiać pedagogowi trudność? 

Myślę, że jest to indywidualna i subiektywna spra-

wa, która dla każdego nauczyciela wygląda inaczej. 

Jest to uwarunkowane predyspozycjami oraz tym, 

czy pracuje z własnego wyboru. Idealny nauczyciel 

powinien mieć pasje, którymi mógłby zarażać swo-

ich uczniów. Tylko człowiek zapalny w tym co robi 

może zapalać innych do pracy czy działania. Ja oso-

biście w życiu spotkałam na swojej drodze kilku 

takich nauczycieli i jestem im bardzo wdzięczna. Z 

własnego doświadczenia wiem, że dzięki ich pa-

sjom odkryłam również i swoje. Oprócz tego dobry 

nauczyciel powinien umieć nawiązać kontakt z 

ludźmi, być tolerancyjny, mieć w sobie dużo empa-

tii ale również być osobą wymagającą przede 

wszystkim wymagać od siebie, umieć utrzymać od-

powiednią dyscyplinę na lekcji, aby zwapnić właści-

wą organizację zajęć. 

 

 

Wywiad z Panią Dyrektor - mgr Agnieszką Rutkowską 
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5. Jak Pani wspomina swoje szkolne czasy? 

Moja nauka zaczęła się w nasielskich szkołach. 

Pierwszy etap edukacji rozpoczęłam w Szkole Pod-

stawowej nr 1 mieszczącej się ówcześnie przy ul. 

Staszica w Nasielsku. Kolejny etap edukacji to Li-

ceum Ogólnokształcące, również w Nasielsku. Ten 

okres mojego życia wspominam bardzo miło i z sen-

tymentem powracam myślami do tamtych lat, kole-

żanek i kolegów z klasy, nauczycieli, dyrekcji i kli-

matu tamtych lat. W życiu młodego człowieka jest 

to chyba najciekawszy okres życia. Będąc w tej szko-

le, udało mi się zdać maturę najlepiej z całej społecz-

ności uczniowskiej, osiągając najwyższe oceny łącz-

nie z celującymi z matematyki i bardzo dobrymi z 

języka polskiego. Jestem wdzięczna przede wszyst-

kim moim nauczycielom, których bardzo ciepło 

wspominam. Kolejny etap edukacji to studia dzien-

ne magisterskie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu 

Warszawskiego, specjalność Fizyka Cząstek Ele-

mentarnych i Oddziaływań Fundamentalnych.  Ten 

okres mojego życia był dla mnie najtrudniejszą pró-

bą, były to ciężkie studia dla bardzo ambitnych, 

zdolnych i silnych osób. Pamiętam na pierwszym 

roku było nas studentów ponad pięciuset, jednak do 

końca drogi, czyli do uzyskania tytułu magistra, 

udało się dotrzeć nielicznym, około pięćdziesięciu 

osobom. Mimo iż był to najtrudniejszy okres mojego 

życia, to nauczył mnie bardzo wielu rzeczy, dzięki 

którym lepiej potrafię funkcjonować w dzisiejszych 

realiach życia. Przede wszystkim odporności na 

stres, pokory, dyscypliny i ciężkiej pracy, nie wspo-

minając o wiedzy. Oprócz tych wspomnień mam 

wiele przyjemnych, do dnia dzisiejszego utrzymuję 

kontakty ze znajomymi, miło też wspominam 

współpracę z moją Panią promotor. Będąc na stu-

diach, miałam możliwość wyjazdu i współpracy z 

międzynarodowym  ośrodkiem badawczym  i labo-

ratorium fizyki DESY (Deutsches Elektronen-

Synchrotron – Niemiecki Synchrotron Elektrono-

wy), zlokalizowanym w Hamburgu w Niemczech – 

największym europejskim ośrodkiem naukowym, 

posiadającym drugi (po CERN-ie) co do wielkości w 

Europie akcelerator cząstek elementarnych.  

6. Nauka których przedmiotów sprawiała Pani naj-

większą radość? 

Od zawsze moją pasją były nauki ścisłe takie jak 

matematyka czy fizyka. Nigdy nie sprawiały mi one 

trudności, a rozwiązywanie nawet skomplikowa-

nych zadań stanowiło i do dnia dzisiejszego stanowi 

relaks. Matematyki nigdy nie musiałam się uczyć, 

była ona po prostu we mnie. Była czymś bardzo 

ważnym, można powiedzieć najważniejszym. Wo-

kół niej skupiło się moje całe życie i dzięki niej żyję, 

bo zapewniła mi pracę, utrzymanie i godne życie. 

Nieodzowne okazały się również nowoczesne tech-

nologie informacyjne, z których bardzo często ko-

rzystam i które to wzajemnie się przenikają i uzu-

pełniają. 

7. Kto według Pani, spośród znanych i lubianych, 

byłby najlepszym autorytetem dla dzisiejszej mło-

dzieży? 

Nie chciałabym tu spersonalizować wypowiedzi. 

Myślę, że takich osób byłoby wiele. Ja życzyłabym 

każdemu spotkać w życiu taką osobę i niekoniecz-

nie musi to być gwiazda telewizyjna, aktor, piosen-

karz, youtuber czy inna sławna postać.   

Wieści z Lipowej 
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8. Co nasza szkoła może zaoferować nowym kan-

dydatom? 

Szkoła funkcjonuje od blisko pół wieku, powstała w 

1968r. W początkowej fazie działalności kształciła 

na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Od 

1997 funkcjonuje jako Zespół Szkół Zawodowych, 

prowadząc kształcenie na poziomie Liceum Ogólno-

kształcącego, Technikum Zawodowego i Zasadni-

czej Szkoły Zawodowej. Do najpopularniejszych 

zawodów na poziome Zasadniczej Szkoły Zawodo-

wej w obecnej chwili należą: elektromechanik pojaz-

dów samochodowych, mechanik pojazdów samo-

chodowych, elektryk, piekarz, fryzjer, stolarz, cu-

kiernik, ślusarz, monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych, sprzedawca. W murach szkolnych wy-

kształciło się kilka pokoleń młodzieży. Nasi absol-

wenci z powodzeniem odnajdują się na rynku pra-

cy, podejmują zatrudnienie, zakładają swoje firmy, 

rozwijają własną działalność, stając się cennymi i 

docenianymi pracodawcami, tworzącymi nowe 

miejsca pracy. Chętnie nawiązują dalszą aktywność 

ze szkołą, prowadząc do wykształcenia kolejnych, 

bardzo ważnych dla naszego społeczeństwa poko-

leń rzemieślników, którzy potęgują wzrost gospo-

darczy państwa oraz poprawiają nasze warunki by-

towe.  

Ponadto w szkole możemy zaobserwować wprowa-

dzanie coraz to nowych kierunków kształcenia. Je-

steśmy otwarci na zmiany, słuchamy potrzeb rynku 

pracy, dostosowując swą ofertę edukacyjną do po-

trzeb pracodawców. W ostatnich dwóch latach 

wprowadziliśmy dwa nowe zawody w Technikum 

Zawodowym:  technik logistyk oraz technik infor-

matyk. Absolwenci gimnazjów wykazują zaintere-

sowanie tak przygotowaną ofertą edukacyjną, co 

cieszy. Od dnia 01.09.2017r. przez cztery lata nauki 

w Technikum Zawodowym Zespołu Szkół Zawodo-

wych będzie realizowana Innowacja pedagogiczna -  

Klasa mundurowa w nowo tworzonym zawodzie: 

technik informatyk. Uczniowie klasy mundurowej 

będą kształceni zgodnie z poszerzonym programem 

nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpie-

czeństwa, realizując dodatkowo przedmiot edukacja 

wojskowa. Celem innowacji pedagogicznej jest po-

szerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szko-

ły, uatrakcyjnienie zajęć szkolnych, kształtowanie 

postaw społecznych i obywatelskich, rozwijanie 

sprawności psychofizycznej, zdobycie wiedzy na 

temat teoretycznego i praktycznego przygotowania 

w zakresie pracy w formacjach służb munduro-

wych. Ulepszenie oferty edukacyjnej ma służyć te-

mu, aby uczeń rozwijał własne pasje i odkrywał no-

we obszary zainteresowań. Nowatorskim rozwiąza-

niem jest powiązanie nauczania ogólnokształcącego 

i zawodowego z nauczaniem zagadnień zawodo-

wych służb mundurowych.  Na obecnym rynku 

pracy Siły Zbrojne RP  jawią się jako stabilni praco-

dawcy. Młodzi ludzie postrzegają wojsko przez pry-

zmat ciekawej służby, pracy z użyciem nowoczesne-

go sprzętu wojskowego oraz możliwości sprawdze-

nia się w polskich kontyngentach wojskowych. 

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli mogą realizować 

swoje pasje oraz przygotowywać się do przyszłego 

zawodu w ramach wspomnianych struktur pań-

stwowych.  Edukacja wojskowa młodzieży stanowi 

jedno z ważniejszych przedsięwzięć w dziedzinie 

tworzenia i umacniania bezpieczeństwa narodowe-

go. Realizacja treści programu ma za zadanie przy-

gotować ludność do samoobrony w warunkach za-

grożenia czasu pokoju i wojny. 

9. Które kierunki kształcenia w szkole są, według 

Pani, najbardziej godne zainteresowania? 

Ja osobiście polecam kierunki ścisłe, nie znam osób, 

które po zakończeniu nauki w tego typu szkołach 

czy uczelniach miałyby problemy ze znalezieniem 

pracy i dalszą egzystencją w społeczeństwie. W na-

szej szkole większość zawodów powiązana jest z 

naukami ścisłymi.  

10. Czy może Pani uchylić rąbka tajemnicy, czy w 

infrastrukturze naszej szkoły szykują się jakieś 

zmiany? 

Jest zapewne kilka rzeczy, które można zrobić. Prio-

rytetem na chwilę obecną jest budowa utwardzone-

go boiska na terenie zielonym przyległym do szko-

ły. Budowa może umożliwić zagospodarowanie te-

renu, który obecnie  jest doraźnie wykorzystywany. 

Zarówno miasto, jak i okoliczni mieszkańcy mogą 

na tym skorzystać.  Ponadto w dzisiejszych czasach, 

przy dynamicznym rozwoju ekonomicznym, inwe-

stycja w bazę sportową - zewnętrzne boisko wielo-

funkcyjne wpłynie na atrakcyjność oferty szkoły, 

zwiększając jej jakość i konkurencyjność na rynku.  

szkół.   
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Zapewni młodym ludziom możliwość realizacji 

sportowych pasji, będzie przeciwdziałać negatyw-

nym zjawiskom takim  jak np. przestępczość, alko-

holizm czy narkomania, na które narażona jest w 

dzisiejszych czasach nasza młodzież.  Obiekt spor-

towy tego typu, pozwoli  wychodzić naprzeciw na-

turalnym potrzebom młodego człowieka: spożytko-

waniu  energii, ciekawości, kształtowaniu tężyzny 

fizycznej. Boisko będzie promocją sportu oraz przy-

czyni  się do poprawy stanu zdrowia i zagospoda-

ruje wolny czas dzieciom i młodzieży oraz całej spo-

łeczności lokalnej. Istotne jest również to, że budo-

wa boiska w małej miejscowości pozwoli na wyrów-

nywanie szans rozwojowych młodych ludzi. Wielo-

funkcyjne boisko sportowe przyczyni się do po-

wstania nowych nawyków u młodych ludzi, do 

kształtowania ich charakteru, a także kształtowania 

pozytywnych postaw w społecznościach lokalnych. 

Na boisku można będzie przeprowadzać różnego 

rodzaju imprezy i zawody sportowe o charakterze 

zespołowym, festyny, pikniki i zabawy rekreacyjne. 

Będzie to boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią po-

liuretanową, przeznaczone do gry w piłkę nożną, 

piłkę siatkową, piłkę koszykową.  Teren zostanie 

odwodniony, ogrodzony specjalnym ogrodzeniem 

(piłkochwytem), powstaną trybuny i chodniki. 

Część boiska, od strony ulicy Lipowej, zostanie za-

gospodarowana pod siłownię zewnętrzną, po prze-

ciwnej stronie powstanie bieżnia. 

Chciałabym wprowadzić również inne zamiany, 

takie jak dalsza wymiana okien w pozostałej części 

budynku, zmodernizować wyposażenie pracowni 

w celu  lepszego przebiegu procesu dydaktycznego.  

11. Czego chciałaby Pani życzyć uczniom naszej 

szkoły na nadchodzące wakacje? 

 Spokoju, odpoczynku, zregenerowania sił, tak by 

po wakacjach, każdy uczeń wypoczęty, zdrowy, 

zrelaksowany i szczęśliwy powrócił do szkolnej ła-

wy.  

Dziękuję za rozmowę. 

Wywiad z Panią Dyrektor  
przeprowadziła Julia Górska 

Nasza szkoła wyróżniona 

Z wielką radością informujemy, że 29 maja 2017 ro-

ku w Pułtusku, nasza szkoła została wyróżniona 

„Honorową Odznaką Rzemiosła” – „Rzemiosło – za 

Zasługi” nadaną na wniosek Cechu przy Prezydium 

Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Pułtusku, 

zaakceptowaną przez Zarząd Izby w Warszawie i 

przyznaną przez Prezydium Związku Rzemiosła 

Polskiego. Nagrodę wraz z dyplomem odebrała  Pa-

ni Dyrektor Agnieszka Rutkowska w asyście  Kie-

rownika Szkolenia Praktycznego Pana Janusza 

Drwęckiego. Dekoracji odznaką dokonali członko-

wie organów statutowych Związku Rzemiosła Pol-

skiego. Ta zaszczytna odznaka nadawana jest za 

szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła 

polskiego. Otrzymaliśmy ją pierwszy raz w historii 

szkoły.  

 

Mateusz Rutkowski 
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Z nami Sukces Zagwarantowany 

Dobiega końca rok szkolny 2016/2017 i czas na 

podsumowanie. Dla młodzieży Zespołu Szkół Za-

wodowych był to okres obfitujący w sukcesy w 

konkursach przedmiotowych, tematycznych, arty-

stycznych czy zawodach sportowych o zasięgu po-

wiatowym, diecezjalnym, wojewódzkim, a nawet 

ogólnopolskim.  

 Sukcesy w konkursach przedmiotowych: 

*I miejsce w eliminacjach rejonowych i 5. miejsce w 

województwie w XXV Ogólnopolskich Mistrzo-

stwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego 

Krzyża. Drużyna w składzie : Julia Górska 

(kapitan), Katarzyna Tybuchowska (zastępca kapi-

tana), Ewelina Królak, Sandra Borzyńska, Joanna 

Filipowicz  oraz Angelika Chrzanowska i Krystian 

Pisarzewski (członkowie rezerwowi); 

*Dominik Wawrzonkiewicz - uczeń IV TE laurea-

tem etapu diecezjalnego XI Ogólnopolskiej Olim-

piady Wiedzy o św. Maksymilianie Kolbe; 

*Julia Górska jako jedyna uczennica z naszego po-

wiatu, a ponadto jedyna uczennica Technikum Za-

wodowego z Mazowsza zakwalifikowała się do 

wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady 

Geograficznej;  

*I miejsce w II Powiatowym Międzyszkolnym Tur-

nieju Literackim ,,Fantastyczne opowieści” - Julia 

Górska, Ewelina Królak i Klaudia Milewska - 

uczennice z klas II Technikum Zawodowego; 

*II miejsce w regionalnych eliminacjach XVII Ogól-

nopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpie-

czeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów 

rzemieślniczych - Katarzyna Jóźwiak – uczennica 

klasy III WA 

*udział Magdaleny Ciskowskiej i Emila Chęcika z 

klasy III Technikum Ekonomicznego w VIII finale 

edycji Konkursu Matematycznego im. Gen. Sylwe-

stra Kaliskiego zorganizowanym przez Wojskową 

Akademię Techniczną w Warszawie; 

*udział Klaudii Milewskiej w eliminacjach okręgo-

wych XII Olimpiady Przedsiębiorczości; 

*udział w etapie rejonowym XXX edycji Olimpiady 

Wiedzy Ekonomicznej: Ewelina Karolak, Anna Ru-

sin, Monika Ostrzeniewska, Damian Antoniewski, 

Karolina Królak i Angelika Chrzanowska – ucznio-

wie Technikum Ekonomicznego; 

*udział w XV edycji Szkolnej Internetowej Gry 

Giełdowej, najwyższe miejsce zespół klasy I TE w 

składzie: Andrzej Filipowicz, Jakub Korytkowski i 

Jakub Kopański; 

* udział w Olimpiadzie Teologii Katolickiej—etap 

szkolny i diecezjalny oraz w XXI Ogólnopolskim 

Konkursie Wiedzy Biblijnej, organizowanym przez 

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. 

Sukcesy w konkursach artystycznych: 

*wyróżnienie w Przeglądzie Teatrów Amatorskich 

w Pułtusku dla „Teatru bez Nazwy” za przedsta-

wienie „Drugi pokój” Zbigniewa Herberta - Julia 

Górska, Michał Turek; 

*zaprezentowanie przez „Teatr bez Nazwy” spek-

taklu „Autobus do Betlejem” w Starostwie Powia-

towym w Nowym Dworze Mazowieckim – Klau-

dia Milewska, Klaudia Łęgowska, Klaudia Kępka, 

Emil Jaskulski, Jakub Kopański, Patrycja Oleksa, 

Joanna Filipowicz, Sandra Borzyńska, Natalia Ro-

manowicz; 

*I miejsce w XII Konkursie Poezji i Piosenki Fran-

cuskiej ART POETIQUE w Pułtusku w kategorii 

recytacja w języku polskim – Julia Górska; 

*Udział w finale Wojewódzkiego Konkursu o Bez-

pieczeństwie Dzieci i Młodzieży - wystawienie 

spektaklu pt. 

„Miłość w epoce 

online” - Kamila 

Bednarska, Magda-

lena Jaskulska, Na-

talia Rychlewska, 

Marcin Piotrowski z 

klasy I Technikum  

Ekonomicznego. 
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Z nami Sukces Zagwarantowany 
Sukcesy w zawodach sportowych: 

*I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatko-

wej chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Skład 

drużyny: Daniel Bazylewski, Kacper Wiśniewski, 

Radosław Drwęcki, Przemysław Drwęcki, Kamil 

Filipowicz, Szymon Zalewski, Mateusz Grycz, Mar-

cin Piotrowski, Kamil Zawadzki, Marcin Witkow-

ski;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł najlepszego  siatkarza  turnieju zdobył  

Daniel Bazylewski. 

 

*I miejsce w Powiatowym Turniej Tenisa Stoło-

wego w kategorii drużynowej dziewcząt. Skład 

drużyny: Weronika Wiśniewska, Katarzyna Her-

manowska, Natalia Kamińska, Martyna Ołda-

kowska; 

*I miejsce Pawła Zambrzuskiego w Powiatowym 

Turniej Tenisa Stołowego w kategorii indywidu-

alnej chłopców;  

*II miejsce Katarzyny Hermanowskiej w Powia-

towym Turniej Tenisa Stołowego w kategorii in-

dywidualnej dziewcząt; 

*II miejsce w Powiatowym Turniej Piłki Halowej 

Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych. Skład 

drużyny: Angelika Chrzanowska (kapitan), Kin-

ga Buszko, Sylwia Łazarska, Katarzyna Tybu-

chowska, Martyna Ołdakowska, Małgorzata 

Gortat, Natalia Kamińska, Klaudia Wietecka, 

Weronika Wiśniewska, Natalia Tkaczyk, Magda-

lena Ciskowska, Paulina Bryk;  

*III miejsce chłopców w Powiatowym Turnieju 

Tenisa Stołowego. Skład drużyny: Paweł Zam-

brzuski, Patryk Białorucki, Marcin Witkowski, 

Daniel Bazylewski. 

Serdecznie gratulujemy ! 

Katarzyna Tybuchowska 

Dowódca: Krzysztof  Turek. Jednostka strzelecka 2070 

Nasielsk działająca przy ZSZ Nasielsk. 

Została powołana rozkazem komendanta Głównego 

Związku Strzeleckiego ,,Strzelec”. im Józefa Piłsudskie-

go  z dn. 17.01.2017 roku. W ramach szkolenia strzelcy 

uczestniczą w zajęciach ze strzelania, samoobrony, to-

pografii,  musztry i taktyki pola walki. Spotkania odby-

wają się w każdy wtorek. Uczestniczenie w zajęciach 

pozwala strzelcom na poszerzanie wiedzy ogólno woj-

skowej, co skutkuje zdobywaniem kolejnych stopni 

strzeleckich. Największy sukces jednostki to zdobycie 

1., 3. i 4. miejsca na zawodach strzeleckich organizowa-

nych przez jednostkę strzelecką z Płońska. 

 

Strzelcy 

    Klaudia Łęgowska 
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Promocja okiem kamery 

Nasza szkoła w tym roku po raz kolejny realizo-

wała szeroko zakrojone działania promocyjne. Mia-

ły one na celu poinformować gimnazjalistów o 

ofercie edukacyjnej naszej szkoły i zachęcić do 

wstąpienia w jej progi jako nowi członkowie spo-

łeczności ZSZ  we wrześniu 2017 roku. Program 

promocji obejmował m. in.: przygotowanie ulotek i 

banerów wielkoformatowych, spotkania z ucznia-

mi gimnazjów i zaprezentowanie naszej szkoły 

podczas dnia otwartego. Zespół Promocji ZSZ zde-

cydował się dodatkowo na innowację - postano-

wiono stworzyć film promocyjny. Dlaczego? Na to 

pytanie odpowiada Przewodnicząca Zespołu – Pa-

ni Mariola Górska: „W dzisiejszych czasach to no-

woczesne formy przekazu najlepiej trafiają do mło-

dzieży. To ten sposób wydawał nam się najlepszy, 

by przykuć ich uwagę.” 

Zapadła decyzja o stworzeniu obrazu, który naszą 

szkołę pokaże „od kuchni” - to jak funkcjonuje na 

co dzień, jak widzą ją uczniowie (czasem z lekkim 

przymrużeniem oka). Prace nad filmem rozpoczęły 

się w lutym. Po wykreowaniu przez Zespół Promo-

cji ogólnego pomysłu na przekaz , stworzenia sce-

nariusza podjęła się Julia Górska uczennica kl. 2TL. 

Po kilku wieczorach wytężonej pracy powstał sce-

nopis: „Ja i moje ZSZ. Dzień z życia ucznia”. W  

rolę głównego bohatera filmu, którego zadaniem 

było przeprowadzenie widzów przez „labirynt 

szkolnych ławek” wcielił się Konrad Korycki - 

uczeń kl. 2TL. Razem z nim, oglądającym towarzy-

szyło hasło: „ZSZ - Z nami Sukces Zagwarantowa-

ny” (którego pomysłodawcą była również J. Gór-

ska). Montażu podjął się uczeń klasy 1TL - Daniel 

Nacios. Intensywne prace, godziny przygotowań, 

nagrań i obróbki zakończono w połowie kwietnia. 

W film zaangażowało się grono pedagogiczne, ob-

sługa i uczniowie. Owocem tych wysiłków jest nie-

co ponad 14 minutowe nagranie, które obejrzeć 

można na serwisie YouTube i Facebooku naszej 

szkoły. Było ono również wyświetlane podczas 

spotkań z gimnazjalistami i spotkało się z pozytyw-

nym odbiorem. Redakcja gazety postanowiła spe-

cjalnie dla swoich czytelników przeprowadzić, 

krótki wywiad z tymi osobami, których wkład w 

stworzenie filmu był największy. Pytani o swoje 

wrażenia, odczucia związane z wykonaną pracą i 

jej słusznością odpowiadali:  

Gwiazda filmu – Konrad: „Najlepiej wspominam 

próby i przyjemną atmosferę. Nasze działania uwa-

żam za sukces, ponieważ film przykuł uwagę. My-

ślę, że zachęcił uczniów do wyboru naszej szkoły.” 

Daniel Nacios: „Najciekawsza była zabawa z wy-

cinaniem fragmentów, wklejaniem muzyki - pracą 

nad jej tonami i intensywnością dźwięku. Ucieszyły 

mnie przede wszystkim pochwały za dobrze wyko-

naną pracę.” 

Julia Górska: „Najbardziej cieszę, że to wielkie 

(wbrew pozorom) przedsięwzięcie udało się zreali-

zować. Dziękuję wszystkim, którzy w czasie pracy 

nad nagraniami i montażem okazali swoje wspar-

cie i wyrozumiałość. Miło mi, że nasz przekaz trafił 

do gimnazjalistów.” 

Pani Mariola Górska: „Uważam, że film który zre-

alizowaliśmy, był istotnym punktem tegorocznej 

promocji. Jestem zadowolona z naszych uczniów, 

którzy byli gotowi poświęcić wiele wolnego czasu 

na stworzenie tego obrazu. Cieszę się, że zaistniał 

on w sieci.”  

Redakcji udało się ponadto dowiedzieć, że szkoła 

planuje kontynuować tego typu działania. W ostat-

nich dniach udostępniono krótki reportaż z pikni-

ku z okazji Dnia Dziecka. Serdecznie zachęcamy 

naszych czytelników, aby śledzili na bieżąco profile 

internetowe naszej szkoły i sami aktywnie  zanga-

żowali się w tworzenie takich materiałów.  

Redakcja 

 

 



 

Fotoreportaż z Dni Otwartych dla Gimnazjalistów 2017 
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Kuchnie świata 
 

W poniedziałek, 10 kwietnia, odbyło się spotkanie w 

Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku z Panem Vicen-

te Luiz Braga, podróżnikiem z Brazylii. Pan Vicente od-

wiedził naszą szkołę już po raz trzeci. Tematem tegorocz-

nego spotkania były „Kuchnie Świata”. 

Uczniowie Klasy III Liceum Ogólnokształcącego uczący 

się języka francuskiego zostali podzieleni na pięć grup i 

przygotowali prezentację na temat tradycyjnych dań 

kuchni: włoskiej, greckiej, indyjskiej, francuskiej i turec-

kiej. Zadaniem uczniów było również sporządzenie jed-

nej z potraw charakterystycznych dla danego kraju. 

Młodzież wywiązała się ze swoich zadań doskonale, 

przygotowane prezentacje były ciekawe, pełne koloro-

wych, „smacznych” zdjęć. Obficie zastawiony stół kusił 

przez całe spotkanie naszą uwagę. Uczniowie przyrzą-

dzili pyszne dania: spaghetti, kurczaka w cieście curry z 

ryżem w sezamowym sosie, sałatkę grecką, nie zabrakło 

również deserów: pysznych ciasteczek francuskich, słod-

kiej czekolady i chałwy a także polskiego drożdżaka. 

Pan Vicente opowiedział nam o nawykach żywienio-

wych Brazylijczyków i wspomniał o tradycjach Rio De 

J a -

neiro. Brazylijska kuchnia powstała w wyni-

ku wzajemnego oddziaływania indiańskich, 

europejskich, europejskich i afrykańskich 

tradycji kulinarnych. Wpływy europejskie 

natomiast nie ograniczają się do kuchni por-

tugalskiej, lecz wraz z kolejnymi falami emi-

grantów, docierały również elementy tradycji 

niemieckiej i włoskiej. Później kuchnia brazy-

lijska została wzbogacona o potrawy pochodzące z Liba-

nu i Japonii. W sztuce kulinarnej Brazylijczyków domi-

nują mięsa i niezbędne do ich serwowania pikantne sosy. 

Głównym sposobem przygotowania posiłków jest grillo-

wanie. Na grillu podsmaża się właściwie wszystko: mię-

so, ryby, warzywa i owoce. 

Do tradycyjnych dań brazylijskich należy zali-

czyć feijoada completa (gulasz z dodatkiem fasoli, suszo-

nego mięsa, kiełbasą, szczypiorkiem, czosnkiem oraz pa-

pryczkami) oraz sopa de palmito (zupa z serc palmo-

wych). Brazylijczycy uwielbiają słodkości, np. beijinhos 

de coco (kulki z żółtek, skondensowanego mleka oraz 

wiórków kokosowych). Brazylijczycy piją dość często 

rum wytwarzany z trzciny cukrowej nazywany cachaça. 

Z tego popularnego rumu sporządza się różne koktajle. 

Mieszkańcy Brazylii często piją piwo, najbardziej znane 

to Antarctica i Chopp. Podstawowe dla kuchni produkty 

to: biały ryż, czarna fasola, mąka z manioku, , ryba, kur-

czak, olej palmowy oraz yerba mate – wysuszone liście 

ostrokrzewu paragwajskiego, zastępujące herbatę i wyci-

śnięte soki z owoców. 

To ciekawe spotkanie przebiegało w miłej, domowej 

atmosferze. Taka forma zajęć wpływa korzystnie na 

przyswajanie wiedzy przez uczniów, pobudza wyobraź-

nię i twórcze myślenie, wzbudza ciekawość, pogłębia 

wiedzę o świece, zachęca do nauki języków obcych, po-

dróżowania oraz wpływa na wszechstronny rozwój. 

Bardzo dziękujemy uczniom klasy III LO 

w ZSZ w Nasielsku za zaangażowanie i 

panu Vicenet Luiz Braga za przybycie i 

prezentację zwyczajów kulinarnych Bra-

zylijczyków. 

Anna Łączyńska 



Diament 

Julia Górska - uczennica II klasy Technikum Logistycznego uzyskała najwyższy wynik w nauce w histo-

rii naszej szkoły - średnia ocen 5.67. Od pierwszych dni nauki zwracała uwagę nauczycieli oraz rówieśni-

ków swoją ambicją i entuzjazmem w zdobywaniu wiedzy, a także dużym zaangażowaniem w różnorod-

ne projekty i imprezy organizowane w szkole i poza nią. Jest ciekawa świata i ludzi, zdolna do samodziel-

nej i efektywnej pracy. Rozpiera ją energia, lubi gdy coś się dzieje, więc cały czas stawia sobie nowe, coraz 

trudniejsze cele. 

Jej predyspozycje intelektualne znajdują odzwierciedlenie zarówno w naukach ścisłych, jak i humani-

stycznych oraz artystycznych – obdarzona jest talentem aktorskim, recytatorskim i reżyserskim. Ponadto 

Julka posiada wybitne zdolności organizacyjne i przywódcze. Rówieśnicy cenią sobie jej towarzystwo ze 

względu na serdeczność i życzliwość w kontaktach oraz kreatywność w podejmowaniu różnych działań. 

Tak niezwykli ludzie „zarażają” swoimi pasjami, umiejętnościami i talentem, stają się wzorem dla innych.  

Osiągnięcia Julii w roku 2016/2017 są imponujące i zasługują na szczególne wyróżnienie: 

*Kapitan drużyny, która zdobyła I miejsce w eliminacjach rejonowych i 5. miejsce w województwie w 

XXV Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża; 

* zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej (zabrakło jej 

jednego punktu, by przejść do następnego etapu); 

*I miejsce w II Powiatowym Międzyszkolnym Turnieju Literackim ,,Fantastyczne opowieści”; 

*Autorka scenariusza i reżyser filmu promującego szkołę „Ja i moje ZSZ. Dzień z życia ucznia”, który zo-

stał wysoko oceniony zarówno przez naszą społeczność szkolną, jak i uczniów gimnazjów i ich rodziców; 

*I miejsce w XII Konkursie Poezji i Piosenki Francuskiej ART POETIQUE w Pułtusku w kategorii recytacja 

w języku polskim; 

*wyróżnienie w Przeglądzie Teatrów Amatorskich w Pułtusku za talent – główna rola kobieca w drama-

cie „Drugi pokój” Zbigniewa Herberta, 

Dnia 19 czerwca Samorząd Uczniowski przedstawił Radzie Pedagogicznej kandydaturę Julii  do Stypen-

dium Prezesa Rady Ministrów. Julia Górska ma predyspozycje, aby zostać wybitnym naukowcem, polity-

kiem lub artystą. Może być każdym, kim zechce. Czy tak się stanie, zależy jednak nie tylko od niej samej, 

ale także od ludzi, których spotka na swej dalszej edukacyjno - życiowej drodze. 

Gratulujemy Julii tak pięknych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.  

Redakcja 
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Julia Górska jako gwiazda Teatru bez Nazwy. 

W przedstawieniu „Drugi pokój” z Michałem Turkiem 



Od lutego 2017 r. w 

Zespole Szkół Zawo-

dowych w Nasielsku 

realizowane są zajęcia 

w ramach programu 

Ministerstwa Sportu i 

Turystyki „Szkolny 

Klub Sportowy”. Ko-

ordynatorem progra-

mu jest Unia Związ-

ków Sportowych 

Warszawy i Mazow-

sza. 

Celem programu jest 

stymulowanie nawy-

ku podejmowania ak-

tywności fizycznej 

przez dzieci i mło-

dzież, promocja zdro-

wego i aktywnego 

stylu życia, promocja 

różnorodnych spor-

tów, tworzenie wa-

runków dla rozwo-

ju talentów oraz 

z a i n t e r e s o w a ń 

sportowych, po-

prawa sprawności 

fizycznej, stanu 

zdrowia oraz jako-

ści życia, w tym 

profilaktyka nad-

wagi i otyłości oraz 

wsparcie kadr pra-

cujących z dziećmi i mło-

dzieżą w obszarze spor-

tu. Program polega na 

z o r g a n i z o w a n i u 

i prowadzeniu systema-

tycznych zajęć sporto-

wych 2 razy w tygodniu 

dla każdego uczestnika. 

Oddzielnie dla chłopców 

i dziewcząt. Wszystkie 

zajęcia prowadzone są 

przez wyznaczonych 

przez szkołę i zatrudnio-

nych w ramach progra-

mu nauczycieli wycho-

wania fizycznego w 

okresie od lutego do 

grudnia 2017r. Zajęcia 

prowadzą Pan Stanisław 

Sotowicz oraz Pan Ma-

riusz Chrzanowski. 

„Teatr bez Nazwy” istnieje  17 lat. Opiekuno-

wie: Agata Żbikowska, Krzysztof Turek . 

Koło teatralne stwarza możliwość młodzieży 

twórczego rozwijania zainteresowań recytator-

skich, aktorskich, teatralnych, muzycznych, 

plastycznych. W naszym zespole można roz-

winąć swoją wyobraźnię, lepiej poznać samego 

siebie, wzbogacić swój język, poznać warsztat 

pracy aktora, wyćwiczyć dykcję i siłę głosu, 

poznać fajnych ludzi. Koło przygotowuje mło-

dzież do kultury, jej odbioru i uczestnictwa, 

upowszechnia i prezentuje twórczy dorobek 

uczniów. Pozwala rozwijać zainteresowania 

poprzez różne działania sceniczne. Zmagania 

członków koła aktorów nie pozostają anoni-

mowe, co młodym ludziom daje ogromną sa-

tysfakcję. 
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Szkolny Klub Sportowy 

Teatr bez Nazwy 
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Organizacje, 

koła i kluby  

W tym roku teatr wystąpił w II Przeglądzie 

Teatrów Amatorskich w Pułtusku. „Za re-

alizację ambitnego repertuaru wyróżnienie 

otrzymał duet młodych, zdolnych z Nasiel-

ska - grupa Bez Nazwy. Julia Górska i Mi-

chał Turek debiutowali na deskach pułtu-

skiego teatru w dramacie Zbigniewa Her-

berta pt. "Drugi pokój" w reżyserii Krzysz-

tofa Turka” - czytamy w uzasadnieniu wer-

dyktu jury. 

W grudniu teatr przedstawił  spektakl  pt. 

„Autobus do Betlejem”.  Jest to opowieść o 

odrodzeniu, jakie może dokonać się w czło-

wieku dzięki odkryciu Tajemnicy Bożego 

Narodzenia. Sztuka została zaprezentowa-

na 17 grudnia w Starostwie Powiatowym w 

Nowym Dworze Mazowieckim i w szkole 

22 grudnia.  



Opiekun: Iwona Górecka 

Szkolny Klub Historyczny rozpoczął w tym roku realizację projektu edukacyjnego 

zatytułowanego "Tadeusz Kościuszko - bohater dwóch narodów". Tematyka projektu 

związana jest z przypadającą w roku 2017 dwusetną rocznicą śmierci T. Kościuszki. 

Uczniowie naszej szkoły przygotowali prezentacje i gazetki poświęcone Naczelnikowi 

powstania z 1794 roku.  

Odbył się również szkolny konkurs wiedzy o życiu i zasługach T. Kościuszki.  

Pierwsze miejsce, zdobywając maximum punktów, zajęła uczennica klasy II TL -Julia 

Górska, drugie - uczniowie klasy II TE - Ewelina Królak i Andrzej Filipowicz, a trzecie 

Mateusz Roratowski z klasy I TL. 

Opiekunowie: Ksiądz Grzegorz Bednar-

czyk, Ksiadz Piotr Wilkowski, Pedagodzy-

Wioletta Skurczyńska i Anna Łączyńska. 

Szkolne koło Caritas współpracuje z Para-

fialnym Zespołem Caritas przy Parafii Św. 

Wojciecha w Nasielsku, Caritas Płock, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Urzędem Miasta Gminy Nasielsk, współ-

pracowało z Fundacją GO SILVER  

Szkolny Klub Historyczny  

Szkolne Koło Caritas 

Opiekun: Włodzimierz Zawadzki 

Główne cele klubu: 

1. Rozszerzanie wiedzy ekonomicz-

nej, nauka usystematyzowanego, lo-

gicznego myślenia ekonomicznego.  

2. Nawiązanie współpracy z bankami. 

3. Udział w organizowanych olimpia-

dach i konkursach ekonomicznych 

oraz wspólne wyjazdy na wykłady o 

tejże tematyce. 

4. Organizowanie we własnym zakre-

sie konkursów ekonomicznych. 

Osiągnięcia w roku szkolnym 

2016/2017: 

-uczestnictwo w XXX Olimpiadzie 

Wiedzy Ekonomicznej, udział w XV 

edycji Szkolnej Internetowej Gry Gieł-

dowej oraz XII edycji Olimpiady 

Przedsiębiorczości.  

Członkowie klubu biorą także udział 

w kursach e-learningowych i quizach.  
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Organizacje, 

koła i kluby  

Szkolny Klub Przedsiębiorczości 

oraz z innymi kołami zajmującymi 

się wolontariatem  w gminie Na-

sielsk. 

Przeprowadzone działania:  to zbiór-

ki żywności dla Banku Żywności 

pod kierownictwem Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, (przed 

świętami Bożego Narodzenia i Wiel-

kanocnymi) oraz pomoc młodszy 

kolegom w nauce (uczniom szkoły 

podstawowej) 

W Kościele Parafial-

nym odbywają się 

spotkania dla osób 

starszych i niepełno-

sprawnych, w spotka-

niach tych uczestniczą 

również nasi wolonta-

riusze.  



Swoją przygodę ze sportem zaczynałem dosyć wcze-

śnie. Gdy chodziłem do 1 klasy podstawówki, tata po 

lekcjach zawoził mnie do babci na wieś. Tam spotykałem 

się ze starszymi kolegami i grałem z nimi w piłkę nożną. 

Babcia wiele razy mi mówiła, żebym z nimi nie grał, bo 

to ,,dorosłe byki’’, ale ja, choć mały i drobny chłopak, nie 

odpuszczałem. Gdy miałem 11 lat, grałem na tyle dobrze, 

żeby już grać w podstawowej jedenastce Nasielskiego 

Klubu MLKS Żbik Nasielsk. Początkowo zaczynałem na 

lewej obronie, lecz po czasie zostałem lewym pomocni-

kiem. Tak mijały moje lata podstawówki i rok gimna-

zjum. Szkoła, trening, mecze…  

W gimnazjum byłem w klasie sportowej. Mieliśmy po 

10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo. Pewne-

go dnia mój kolega, z którym wcześniej grałem w piłkę, 

zapytał się mnie, czy nie chcę jechać z nim na turniej w 

siatkówkę plażową do Nowego Dworu Mazowieckiego. 

Okazało się, że kolega, z którym miał grać, wystawił go 

do wiatru i nie miał partnera. Zgodziłem się, choć byłem 

pełen obaw, ponieważ nigdy nie grałem w siatkówkę na 

turnieju. O dziwo, poszło nam bardzo dobrze, ponieważ 

zajęliśmy 3 miejsce. Byłem bardzo z siebie dumny, ponie-

waż grałem z chłopakami o 5 lub 6 lat starszymi ode 

mnie. Gdy turniej się zakończył, podszedł do mnie trener 

z Nowego Dworu Mazowieckiego i zapytał się, ile mam 

lat i czy nie chciałbym przychodzić na treningi do nich. 

Klub nazywał się UKS Jedynka i grał w nim mój kolega z 

turniejowej drużyny. 

Z początku nie wiedziałem, co powiedzieć i wybąka-

łem,  że jestem chyba za młody na to. Okazało się, że 

klub poszukuje właśnie młodych zawodników. Powie-

działem, że przemyślę i dam znać. Gdy wróciłem do do-

mu, powiedziałem o tej propozycji rodzicom. Tata i ma-

ma na początku mówili stanowczo nie, ponieważ dojaz-

dy pociągiem samemu i wracanie po ciemku jest niebez-

pieczne. Lecz ja ,już nie taki mały chłopak, uparłem się i 

po miesiącu proszenia przekonałem rodziców. Dostałem 

wreszcie pozwolenie, lecz co z piłką nożna , z klubem z 

kolegami. Bałem się tej zmiany, ponieważ to było coś 

nowego i musiałem się bardzo długo uczyć tajników siat-

kówki, lecz postanowiłem, że spróbuje. Tak jak już wcze-

śniej wspomniałem, w UKS grałem i trenowałem z za-

wodnikami o 5 lat starszymi ode mnie, lecz z treningu na 

trening grałem coraz lepiej, a półtora roku treningów 

uczyniło ze mnie jednego z lepszych zawodników w 

Klubie. Pewnego dnia pojechaliśmy na turniej do War-

szawy. Tam zauważył mnie trener drużyny UMKS MOS 

Wola Warszawa. Zaproponował mi, abym przyjechał na 

początku sezonu na testy sportowe do klubu. Bardzo się 

z tego powodu ucieszyłem, lecz nie wiązałem planów z 

tym klubem, ponieważ chodziłem do klasy sportowej i 

codziennie kończyliśmy  zajęcia o godzinie 15. Powie-

działem o tej propozycji rodzicom i oni kazali mi jechać 

na te testy, ponieważ to była szansa na spełnienie moich 

marzeń, aby grać w jednym z lepszych młodzieżowych 

klubów w Polsce . Pamiętam, że tego dnia bardzo się 

stresowałem, lecz trener na koniec testów powiedział, że 

zaprasza mnie na kolejny trening. Początkowo, gdy by-

łem w 3 klasie gimnazjum, miałem 4 razy w tygodniu 

treningi . Gdy chodziłem do  1 technikum, miałem już 6 

razy w tygodniu treningi plus dwa razy zajęcia w siłow-

ni po treningu. Do domu wracałem o 23, czasami zdarza-

ło się, że musiałem iść ze stacji PKP z buta, wtedy docie-

rałem do domu nawet po północy, a rano na 8 do szkoły. 

I gdzie tu nauka ? Bardzo ciężko było mi pogodzić sport i 

naukę, ale jakoś dawałem radę. Dojazdy były bardzo mę-

czące, ponieważ ponad godzinę pociągiem i w Warsza-

wie jeszcze 20 minut na piechotę. Wiele innych osób by 

zrezygnowało, ale nie ja. Świadomość, że zaszedłem tak 

daleko motywowała mnie do jeszcze cięższej pracy na 

treningach. Z UMKS MOS Wola Warszawa wiele osią-

gnąłem: np. Mistrzostwa Mazowsza w Kadecie, 6. miej-

sce w Mistrzostwach Polski w kadecie ,4. miejsce na Ma-

zowszu w siatkówkę plażową, 9. miejsce w półfinale Mi-

strzostw Polski w siatkówce plażowej, a także wiele in-

nych sukcesów w turniejach w Polsce i za granicą. Są to 

osiągnięcia zarówno indywidualne, jak i drużynowe. 

Decyzja: piłka nożna czy siatkówka była bardzo trudna, 

lecz dziś wiem, że wybrałem właściwie. Siatkówka jest 

dla mnie pewnym sposobem na życie, jak i odskocznią 

od codziennych problemów . Moja kariera nadal się roz-

wija i mam nadzieję, że wiele jeszcze osiągnę i spełnią się 

moje oczekiwania, ponieważ ,,Kto nie ma odwagi do ma-

rzeń, nie będzie miał siły do walki’’.   

Kacper Wiśniew-

ski 

Z piłki nożnej do siatkówki  

Zwycięzcy Turnieju Dwójek Siat-

karskich o Puchar Burmistrza Na-

sielska 2017—Michał Drajer 

 i  Kacper Wiśniewski   

Znani i lubiani 
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KLASYFIKACJA OGÓLNA 

KATEGORIA DRUŻYNOWA 

            Dziewczęta                                      Chłopcy 

I ZSZ Nasielsk                                               ZSZ Nasielsk 

II ZS nr 2 Nowy Dwór Mazowiecki          LO Nowy Dwór Mazowiecki 

III ZSO Nasielsk                                            ZSO Nasielsk 

IV ZSP Pomiechówek                                   ZSP Pomiechówek 

V ZS nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki         ZS 1 Nowy Dwór Mazowiecki 

VI LO Nowy Dwór Mazowiecki               ZS 2 Nowy Dwór Mazowiecki 

KATEGORIA INDYWIDUALNA 

Dziewczęta: 

I – Hermanowska Katarzyna –  

ZSZ Nasielsk 

II – Waśniewska Oliwia – ZSO Nasielsk 

III – Kręźlewicz Natalia – ZS nr 2 Nowy 

Dwór Mazowiecki 

Chłopcy: 

I – Kuczkowski Marcin – LO Nowy Dwór 

Mazowiecki 

II – Zembrzuski Paweł – ZSZ Nasielsk 

III – Ćwik Kacper – ZSO Nasielsk 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów sportowych. 

Od lat nasza szkoła jest organizatorem tego waż-

nego wydarzenia sportowego, które odbyło się w 

tym roku szkolnym 7 lub 12 grudnia. W rozgryw-

kach wzięło udział sześć szkół powiatu nowo-

dworskiego. Turniej odbył się w dwóch katego-

riach: drużynowej i indywidualnej. Otwarcia uro-

czystości dokonała Pani Dyrektor Agnieszka Rut-

kowska, która przywitała wszystkich serdecznie i 

życzyła uczestnikom i ich opiekunom sukcesów,  

zdrowej rywalizacji i znakomitej zabawy. Turniej 

został sprawnie zorganizowany i przeprowadzo-

ny przez nauczycieli wychowania fizycznego ZSZ 

Nasielsk: Panią Annę Skrzynecką, Pana Stanisła-

wa Sotowicza i Pana Mariusza Chrzanowskiego. 

Zawody przebiegały w atmosferze sportowej ry-

walizacji. 

Na koniec turnieju zostały wręczone dyplomy, 

medale i puchary ufundowane przez Starostę No-

wodworskiego. Wręczenia nagród dokonał Kie-

rownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowe-

go w Nowym Dworze Mazowieckim Pan Zdzi-

sław Racki. 
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Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych 
Z piłki nożnej do siatkówki  
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TRADYCJE SZKOŁY POD LIPAMI 

Nasza szkoła wyróżnia się spośród innych nie tylko pięk-

nym, zadbanym otoczeniem, czystą elewacją, lśniącymi 

czystością salami i korytarzami, ale przede wszystkim 

niepowtarzalnymi elementami, które tworzą jej charakte-

rystyczny klimat. Przez wiele lat działalności wypraco-

waliśmy tradycje, które wzbogacają życie szkolne i 

kształtują wizerunek naszej placówki. Uroczystości i oko-

licznościowe imprezy spełniają ważne cele wychowaw-

cze. Przede wszystkim kształtują w uczniach postawy 

współuczestniczenia w życiu szkoły, integrują ich oraz 

uczą solidarności i współodpowiedzialności.  

W ZSZ  ze szczególną dbałością obchodzone są święta 

narodowe. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygoto-

wują okolicznościowe gazetki, inscenizacje z okazji: 

Święta Niepodległości i Święta Konstytucji 3 Maja, Przy 

dźwiękach “Mazurka Dąbrowskiego” i w otoczeniu barw 

narodowych uczniowie naszej szkoły recytują nastrojo-

we, przesycone polskością utwory liryczne i przypomi-

nają ważne w historii naszego kraju 

wydarzenia. W tym dniu panuje 

podniosła atmosfera. Ważne miejsce 

w tradycji szkoły zajmują również 

święta religijne. Uroczyście obcho-

dzimy Dzień Papieski, Boże Naro-

dzenie, Wielkanoc. Nacechowane są 

one powagą  i szacunkiem dla reli-

gii. 

1 września to dzień uroczystej inauguracji roku szkolne-

go. Cała społeczność szkolna w strojach galowych, obo-

wiązkowe białe koszule, czarne spódnice i garnitury, 

spieszy na plac apelowy. Po wprowadzeniu pocztu 

sztandarowego, wzniesieniu flagi oraz odśpiewaniu 

hymnu narodowego, przemawia  Pani Dyrektor i zapro-

szeni goście. Potem pierwsza godzina z wychowawcą dla 

uczniów klas pierwszych. I tak jest od lat. 

Integracja uczniów klas I ze starszymi rocznikami trwa 

od początku roku szkolnego aż do momentu ślubowania. 

Wrzesień jest dla nich miesiącem bez ocen niedostatecz-

nych. Zamiast tradycyjnych otrzęsin Samorząd Uczniow-

ski zorganizował już po raz drugi grę terenową „Poznaję 

historię swojego miasta”, w której biorą udział uczniowie 

klas I  z wychowawcami. Ta atrakcyjna zabawa polega na 

wyszukiwaniu zaznaczonych na mapie ciekawych obiek-

tów związanych z historią miasta. Mimo że uczestnicy 

gry terenowej świetnie się 

bawią, poznają lepiej siebie i 

swojego wychowawcę, jed-

nak… większość z rozrzew-

nieniem wspomina otrzęsiny 

i żąda przywrócenia tradycji 

„chrztu”.  

Ślubowanie uczniów klas pierwszych jest wyjątkowe, 

ponieważ nawiązuje  do średniowiecznej tradycji paso-

wania na rycerza. Niewielu nowo przyjętych uczniów 

wie, że Nasielsk to prastary mazowiecki gród kasztelań-

ski, o czym zaświadcza dokument wydany przez Bolesła-

wa Śmiałego w 1065 roku. 

Aby przybliżyć im historię 

miasta, Teatr bez Nazwy 

przedstawia inscenizację 

„Na zamku nasielskim”. 

Szkolna sala gimnastyczna 

staje się w tym dniu dzie-

dzińcem średniowiecznego 

zamku, na którym goszczą 

plebani, giermkowie, uczeni 

bakałarze, alchemicy, kroni-

karze, rycerze i damy. Królowa Agnieszka – miłościwie 

nam panująca i Książę Janusz osobiście pasują wszyst-

kich pierwszaków na rycerzy i dwórki. 

Akcja Narodowego Czytania jest organizowana w naszej 

szkole od 2012 r. Po „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewi-

cza, „Zemście” Aleksandra Fredry, „Panu Wołodyjow-

skim” Henryka Sienkiewicza, była „Lalka” Bolesława 

Prusa. Na początku 2015 roku przez dwa tygodnie trwał 

maraton z 

wybitnym 

dziełem Bole-

sława Prusa . 

Publiczne 

czyta-

nie  jednego z 

największych 

polskich 

dzieł literac-

kich zainicjo-

wała Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska w Piwnicy 

pod Lipami – nowo utworzonej sali teatralnej.  

W tym roku szkolnym przyszedł czas na ,,Quo vadis’’ 

Henryka Sienkiewicza. Na tle przygotowanej na tę oko-

liczność scenerii obrazu-

jącej starożytny Rzym 

czytaliśmy jedno z naj-

większych polskich 

dzieł literackich. Słucha-

jąc fragmentów książki, 

uczniowie ucztowali na 

trawie, posilając się 

owocami. We wrześniu 

2017 planujemy czyta-

nie „Wesela” Stanisława 

Wyspiańskiego. 

Wydanie specjalne, czerwiec 2017 
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TRADYCJE SZKOŁY POD LIPAMI 

Czewiec 2017 

Projekty edukacyjne związane z ustanowieniem Patro-

natu roku przez Senat i Sejm. Po raz pierwszy uczcili-

śmy w 2006 Rok Języka Polskiego, potem Wyspiańskie-

go, Herberta, Słowackiego, Chopina, Miłosza, Skargi, 

Tuwima, Jana Pawła II, Długosza… Efekty pracy 

uczniów prezentujemy nie tylko w szkole, ale i poza nią. 

W ubiegłym roku młodzież przygotowana przez Panią 

Iwonę Górecką wzięła udział w projekcie pt.. „Jan Dłu-

gosz. Polak i Europejczyk” realizowanym  pod patrona-

tem Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysz-

tora w Pułtusku, odnosząc sukcesy w konkursie histo-

rycznym. W tym roku szkolnym realizowaliśmy projek-

ty: „Wokół Sienkiewicza”, „2017 – Rokiem Rzeki Wi-

sły”, „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów”.  

30 września nasi wysocy chłopcy obchodzą swoje małe 

święto o nazwie Dzień Chłopaka. Aby pokazać, jak bar-

dzo są dla nas ważni, wręczamy im drobne upominki.  

Święto Demokracji - około 30 września co dwa lata od 

1998 roku odbywają się demokratyczne wybory do Sa-

morządu Uczniowskiego, który został powołany po to, 

aby młodzież miała wpływ na życie szkolne. Głównym 

celem SU jest zachęcanie uczniów do podejmowania 

działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. 

Wszelkie przedsięwzięcia 

młodych samorządowców 

mają na celu uatrakcyjnie-

nie życia szkolnego, próbę 

zagospodarowania 

uczniom wolnego czasu i 

zrobienie czegoś z potrzeby 

serca dla innych. Od 2001 

roku uczniowie wydają gazetę. 

14 października to Święto Komisji Edukacji Narodo-

wej, popularnie zwane Dniem Nauczyciela. Z tej okazji  

w przeddzień święta na uroczystej akademii pracowni-

cy szkoły otrzymują różne nagrody i podziękowania. W 

szkole goszczą władze 

oświatowe, a uczniowie 

mają okazję, aby w tym 

dniu złożyć swoim peda-

gogom najszczersze ży-

czenia, wyrazić wdzięcz-

ność oraz wręczyć im 

symboliczny bukiet kwia-

tów. Tradycyjnie w tym 

dniu odwiedzają szkołę 

emerytowani pracowni-

cy.  

Od kilku lat z inicjatywy SU świętujemy Halloween. W 

tym dniu po korytarzach snują się czarownice, diabły, 

kostuchy oraz inne straszydła. Młodzież zmienia deko-

racje w salach lekcyjnych, a na długiej przerwie przez 

szkolny radiowę-

zeł odtwarzana 

jest typowa dla 

tego święta mrocz-

na muzyka. 

Zwieńczeniem 

szkolnych obcho-

dów Halloween 

jest rozstrzygnię-

cie konkursów na najmroczniejszy wystrój klasy, najcie-

kawsze przebranie, najstraszniejszą mumię, no i oczywi-

ście najbardziej oryginalną dynię.  

Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci o zmarłych. 

W Dzień Zaduszny, jak co roku, uczniowie z wycho-

wawcami idą na cmentarz, by pochylić się nad grobami 

zmarłych dyrektorów i pracowników naszej szkoły. Zni-

cze pamięci i wdzięczności zapalamy na grobach Dyrek-

tora Grzegorza Duchnowskiego, Dyrektora Tadeusza 

Jerzełkowskiego, Dyrektora Stanisława Grzesiaka oraz 

pracowników administracji szkoły: Hanny Goszczyń-

skiej i Teresy Pęcherzewskiej. W tym 

dniu nie zapominamy o tych, dzięki 

którym żyjemy w kraju wolnym i 

niezależnym, dlatego odwiedzamy 

Grób Nieznanego Żołnierza i inne 

miejsca pamięci narodowej. 

W Andrzejki – 30 listopada ucznio-

wie poszczególnych klas organizują dzień wróżb i ma-

gii. Przy nastrojowym blasku świec leją wosk, stawiają 

karty… Wszyscy przepowiadają sobie świetlaną przy-

szłość. Andrzejki to wspaniała okazja do wspólnego 

spędzenia czasu i świetnej zabawy. Od lat organizowa-

ny jest  Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 

Dyrektora. 

Wśród uroczystości szkolnych są Święta Bożego Naro-

dzenia. Ostatni dzień w szkole przed tymi świętami jest 

bardzo uroczysty i miły. Nauczyciele i uczniowie 

uczestniczą  w spotkaniach wigilijnych, łamią się opłat-

kiem, składają życzenia i śpiewają kolędy. Jest to bardzo 

szczególny dzień, wprowadzający wszystkich w ma-

giczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji w 

szkole wystawiane są „Jasełka” dla całej braci uczniow-

skiej, nauczycieli i pracowników szkoły. W tym roku 

Teatr bez Nazwy przedstawił wzruszającą opowieść 

pod tytułem „Autobus do Betlejem”. 
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Studniówka – to odbywający się co roku bal maturzy-

stów na symboliczne sto dni przed maturą. Powitalnym 

słowem otwiera ją Pani Dyrektor, a następnie przema-

wiają przedstawiciele władz samorządowych, wycho-

wawców, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

Po inauguracji następuje tradycyjny polonez. O północy 

odbywa się prezentacja artystyczna przygotowana 

przez maturzystów: skecze, piosenki, dowcipy oraz wy-

stępy taneczne. Bal studniówkowy zawsze obfituje w 

ciepłe i serdeczne dedykacje, licznie przekazywane so-

bie wzajemnie przez jego uczestników. Studniówka to 

okazja do wspaniałej wspólnej zabawy dyrekcji, nauczy-

cieli i 

w y c h o -

wanków 

oraz ich 

r o d z i -

ców. 

4 lutego 

(jeśli tyl-

ko ten dzień nie przypada w ferie zimowe) w Dzień 

Zakochanych działa niezwykła poczta oraz nadawany 

jest niepowtarzalny Koncert Życzeń. Tego dnia aż roi się 

od czerwonych serduszek i innych rozmaitych gadże-

tów. 

8 marca –„Niech żyją nasze dziewczyny”, chłopcy wrę-

czają kwiaty i upominki, które symbolizują ich szacunek 

dla wszystkich Pań. 

Święto Wiosny. W pierwszy 

dzień kalendarzowej wiosny – 21 

marca nie ma w naszej szkole 

zajęć dydaktycznych. Wszyscy 

czekają z  utęsknieniem na wio-

snę.  Każda klasa przygotowuje 

własny program artystyczny. 

Nie trzeba mówić, ile radości i 

śmiechu dostarczają najbardziej 

utalentowani artystycznie i naj-

odważniejsi uczniowie, a czasem 

także na-

u c z y c i e l e , 

którzy zapra-

szani są do 

wspólnej za-

bawy.  

 

 

 

TRADYCJE SZKOŁY POD LIPAMI 

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby drugiego człowie-

ka. Uczestniczymy w akcjach:  

Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-

cy. W grudniu, naśladując św. Mikołaja, od lat Sa-

morząd Uczniowski we współpracy z absolwen-

tem szkoły - Dawidem Domałą organizuje zbiórkę 

zabawek, książek i słodyczy dla podopiecznych 

Domu Dziecka w Chotomowie.  

W kwietniu młodzież już od lat bierze udział w 

akcji Fundacji DKMS.  Chętne osoby dokonują reje-

stracji jako potencjalni Dawcy krwiotwórczych 

komórek macierzystych. Dzięki akcji można było 

przyczynić się do uratowania ludzkiego życia.  

Prężnie działa Szkolne Koło Caritas. Dla uczczenia 

„Roku Wolontariatu” zrealizowano film „Raz, 

dwa, trzy, pomagaj i Ty”. Bohaterką filmu jest 

uczennica – wolontariuszka Karolina Strzelczak. 

Pielgrzymka maturzystów do sanktuarium Matki 

Boskiej Częstochowskiej, na Jasnej Górze. Liczny 

udział młodzieży w tym wydarzeniu świadczy o 

tym, że wspólne pielgrzymowanie do Matki Bożej 

Jasnogórskiej jest bardzo ważne przed maturą, wy-

borem kierunku studiów i planowaniem dalszego 

życia. 

https://www.youtube.com/watch?v=uRKFlwfPaSE
https://www.youtube.com/watch?v=uRKFlwfPaSE
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Kolejną tradycją jest dbałość o środowisko naturalne. Do 

kalendarza imprez szkolnych weszło szereg akcji, tj. 

Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, w których nasi ucznio-

wie  bardzo chętnie uczestniczą 

W ramach realizacji programu ekologicznego „Zielono 

mi” prowadzone są zajęcia, które zachęcają młodzież do 

dbania o środowisko. 5 października 2016 roku odbyła 

się wycieczka do leśniczówki w Kucharach Królewskich. 

W dniu 26 kwietnia br. przed szkołą młodzież zasadziła 

klon Ginnala i nadała mu imię Henryk, nawiązujące do 

projektu edukacyj-

nego pt. ,, Wokół 

Sienkiewicza”. Mo-

że akcja sadzenia 

drzew wokół bu-

dynku szkolnego na 

stałe wpisze się w 

kalendarz imprez i 

tradycji ZSZ. 

 

Dni otwarte dla gimnazjalistów organizowane są każde-

go roku w kwietniu. Tego dnia gimnazjaliści mają okazję 

zapoznać się z ofertą dydak-

tyczną szkoły, zasadami 

przyjmowania kandydatów 

i warunkami, jakimi dyspo-

nuje nasza szkoła. W tym 

roku z dumą prezentowali-

śmy film „Ja i moje ZSZ” 

zrealizowany według scena-

riusza Julii Górskiej. We 

wszystkich klasach na gości czekały specjalnie przygoto-

wane prezentacje dotyczące nauczanych przedmiotów i 

kół zainteresowań. Klub „Przerwa” w tym dniu stał się 

Soplicowem. Przy suto zastawionym stole zasiadali Pod-

komorzy i Sędzia 

Soplica, towarzy-

szyły im Telimena, 

Zosia i inne szlach-

cianki, które często-

wały przybyłych 

gości staropolskimi 

przysmakami. 

W szkole prowa-

dzona jest kronika, w której odnotowuje się wszystkie 

ważniejsze wydarzenia z życia szkoły wzbogacane mate-

riałami fotograficznymi. Nasi absolwenci pozostawiają 

po sobie trwały ślad w postaci „tableau” umieszczanych 

na szkolnych korytarzach. 

Pożegnanie maturzystów od lat przysparza wiele emocji. 

W uroczystości udział biorą przedstawiciele Starostwa, 

dyrekcja szkoły, nauczyciele, absolwenci  i cała społecz-

ność uczniowska. Wszyscy życzą maturzystom: 

“Powodzenia! Od 2002 roku odbywa się Gala Oskarowa. 

 

1 czerwca  - Piknik na Lipo-

wej. Tak świętujemy  Dzień 

Dziecka i Sportu. 

W tym roku przebiegał pod 

hasłem: „Jestem bezpieczny, 

jestem eko, jestem szczęśliwy”  

 

Zakończenie roku szkolnego to upragniona i najdłużej 

oczekiwana uroczystość , Rozdanie świadectw ukończe-

nia szkoły i promocja do następnej klasy, oczywiście  

wiążą się ze spontaniczną, wielką radością. Tradycyjnie, 

świadectwa z wyróżnieniem wręcza Pani Dyrektor  pod-

czas akademii na 

sali gimnastycznej. 

Pozostałe rozdawa-

ne są zawsze taki 

sam, za każdym 

razem jest niepo-

wtarzalny, jedyny i 

najwspanialszy. 

 

 

Opracowanie: Agata Żbikowska, Daniel Nacios 

 

TRADYCJE SZKOŁY POD LIPAMI 
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Nie jest tajemnicą, iż panuje przekonanie o tym, że obecnie młodym ludziom po prostu się nie chce. 

Nie chce się systematycznie uczyć, nie chce się uprawiać sportu, nie chce się jechać do teatru, a nawet 

iść po lekcjach do kina. Trudno uczniów zachęcić do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, do 

przygotowania programu artystycznego itp. Czy rzeczywiście tak jest? Zapewne zdania będą podzielo-

ne. Uczennica naszej szkoły- Kasia Jóźwiak jest dobrym przykładem i argumentem, by zaprzeczyć po-

glądom przedstawionym na wstępie.  

Kasia jest uczennicą klasy 3 WA, więc właśnie kończy edukację na Lipowej. Przez trzy lata nauki 

dała się poznać jako bardzo życzliwa i sympatyczna osoba. Z roku na rok poprawiała swoje wyniki w 

nauce.  W każdej klasie, a więc trzykrotnie, brała udział w konkursie wiedzy o BHP, osiągając w nim 

coraz lepsze notowania. 19 kwietnia 2017 roku reprezentowała Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębior-

czości z Pułtuska w eliminacjach regionalnych, na których zajęła II miejsce. To uprawniało ją do wy-

startowania 31 maja w XVII Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „Bezpiecznie od startu”. Jej udział 

przyczynił się do osiągnięcia sukcesu- drużyna zajęta 3 miejsce- jest to najlepszy wynik od początku 

startów. 

Gratulujemy i jesteśmy przekonani, że z takim nastawieniem Kasia dokona jeszcze nie jednego wyczy-

nu. 

 Więcej informacji  i zdjęć na stronie: http://www.crrip.pl/index.php?

option=com_content&task=view&id=93&Itemid=1 

Dumny wychowawca 

Sławomir Chojnacki 

Wydanie specjalne, czerwiec 2017 

http://www.crrip.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=1
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W bieżącym roku szkolnym Julia Górska, uczen-

nica 2 klasy Technikum Logistycznego, wzięła 

udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Geogra-

ficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo 

Geograficzne. Po zadeklarowaniu udziału musia-

ła wykonać zadanie kwalifikacyjne na jeden z 

określonych przez organizatorów tematów. Julia, 

pod opieką Pani Urszuli Daleckiej  wybrała te-

mat: PROJEKT JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI 

GEOGRAFICZNEJ i napisała pracę pt. „Od har-

monii po degradację - krajobrazy gminy Na-

sielsk.” Regulamin konkursu wymagał, aby opra-

cowanie oparte zostało na literaturze naukowej, 

wybranej metodzie badawczej oraz uzupełnione o 

materiały kartograficzne własnego autorstwa i 

aktualną dokumentację prowadzoną przez organy 

zarządzające obszarami, których dotyczyła praca. 

Dodatkowym wyzwaniem dla uczennicy było 

zmierzenie się z formatem pracy magisterskiej 

bądź licencjackiej. Opracowanie zostało ocenione 

wysoko i pozwoliło Julii zakwalifikować się do 

grona około 80 uczniów dopuszczonych do dru-

giego - wojewódzkiego etapu Olimpiady.  

Po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej oceny 

zadania kwalifikacyjnego Julię czekał ponad 

dwumiesięczny okres przygotowań do kolejnego 

etapu. Formuła konkursu zakładała, że uczestnicy 

muszą opanować cały zakres materiału z naucza-

nia przedmiotowego geografii dla III i IV etapu 

edukacyjnego (tj. gimnazjum i szkoła ponadgim-

nazjalna na poziomie rozszerzonym), bez określe-

nia konkretnych zagadnień. Uczennica przygoto-

wując się do konkursu poświęciła się dodatkowej 

kilkugodzinnej pracy każdego wieczoru. 

Etap wojewódzki obejmował dwa dni zmagań (11 

i 12 lutego). Pierwszego dnia uczestnicy musieli 

samodzielnie rozwiązać trzy arkusze zadań, ukła-

dane przez wykładowców uniwersyteckich. Próg 

punktowy kwalifikujący do następnej części tego 

etapu(egzaminu ustnego) ustalony został po 

sprawdzeniu wszystkich prac. Do odpowiedzi 

ustnej dopuszczono 22 osoby, które przekroczyły 

próg 80 pkt. Julia uzyskała 23 lokatę z liczbą 

punktów - 79. Zabrakło tylko jednego punktu do 

pełni szczęścia.  

Jesteśmy dumni z Julii, bo jest to niewątpliwie 

ogromne osiągnięcie! Jako jedyna uczennica z na-

szego powiatu, a ponadto jedyna uczennica Tech-

nikum Zawodowego z Mazowsza zakwalifikowa-

ła się do wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiej 

Olimpiady!  

Ponadprzeciętne zdolności, ambicja i… odrobina 

szczęścia, którego tym razem zabrakło, na pewno 

przyniosą sukces w przyszłym roku, czego życzy-

my Julii z całego serca. 

Redakcja 

Czewiec 2017 

Nasze sukcesy 
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W życiu każdego z nas może zdarzyć się koniecz-

ność niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Nie-

zwykle ważne jest uświadamianie społeczeństwa, a 

przede wszystkim dzieci i młodzieży, jak prawidło-

wo wykonywać podstawowe, przedmedyczne 

czynności ratownicze na miejscu wypadku. Istotne 

jest także krzewienie wśród młodych (duchem) po-

stawy przełamywania strachu, gotowości do działa-

nia i świadomości, że nasza inicjatywa może uchro-

nić ofiary nieszczęśliwych wypadków przed utratą 

zdrowia i życia - to właśnie w myśl tych idei funk-

cjonuje już drugi rok  Drużyna Pierwszej Pomocy 

Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku. 

Drużyna w składzie : Julia Górska (kapitan), Kata-

rzyna Tybuchowska (zastępca kapitana), Ewelina 

Królak, Sandra Borzyńska, Joanna Filipowicz oraz 

Angelika Chrzanowska i Krystian Pisarzewski 

(członkowie rezerwowi) działa pod opieką niezastą-

pionego Pana Stanisława Sotowicza. 

Podczas zajęć doskonalimy nasze umiejętności 

prawidłowego wykonywania różnorodnych czyn-

ności ratowniczych (np. resuscytacji krążeniowo - 

oddechowej, pierwszej pomocy w wypadku zadła-

wienia, opatrywania ran i złamań), postępowania 

na miejscu wypadku oraz (nie zawsze łatwej ) pracy 

w grupie.  Zdobytą wiedzę, zarówno teoretyczną, 

jak i praktyczną, sprawdzamy, rywalizując w elimi-

nacjach , Ogólnopolskich Mistrzostw Udzielania 

Pierwszej Pomocy PCK. Niezwykle miło nam poin-

formować, że w tym roku po raz kolejny wygrali-

śmy eliminacje rejonowe w powiecie nowodwor-

skim i tym samym zostaliśmy wytypowani do ry-

walizacji na etapie okręgowym (obejmującym woje-

wództwo mazowieckie). 

Etap okręgowy eliminacji to przede wszystkim 

rywalizacja w zawodach praktycznych, obejmują-

cych symulacje wypadków, w których udział bierze 

dwóch (doskonale ucharakteryzowanych) poszko-

dowanych. Drużyna oceniana przez trójkę sędziów 

- czynnych ratowników PCK, musiała wykazać się 

umiejętnością szybkiego oceniania sytuacji, spraw-

nej współpracy oraz prawidłowego niesienia pomo-

cy w przypadkach takich jak np.: oparzenia, złama-

nia otwarte, zadławienie, krwotoki, amputacja koń-

czyny czy zatrzymanie krążenia. Dumą napawa nas 

fakt, że w tym roku, uzyskując 173 pkt. na 191, pod-

niosłyśmy naszą lokatę, w porównaniu do roku po-

przedniego (kiedy plany pokrzyżował nam stres i 

brak doświadczenia), o dwa miejsca i zajmując 5. 

Miejsce, uplasowałyśmy się w niezwykle ścisłej czo-

łówce. Z nutką żalu wspominamy, że od 3. miejsca 

dzieliły nas jedynie 3 punkty. O sukcesach świad-

czy niech jednak to, że poziom, jaki zaprezentowa-

łyśmy w tym roku, pozwala nam już swobodnie 

rywalizować, z drużynami, które odbywają prakty-

ki w placówkach medycznych i uczęszczają do 

szkół przygotowujących do podjęcia pracy w zawo-

dach związanych z ratownictwem medycznym. Na-

sza Drużyna wykazała się dobrym przygotowa-

niem i opanowaniem, udało nam się wystrzec ze-

szłorocznych błędów i zbliżyć do podium. W przy-

szłym roku, z jeszcze większym bagażem doświad-

czeń, planujemy ponowne przystąpienie do rywali-

zacji, która sprawia nam ogromną radość. 

Działania drużyny opierają się jednak nie tylko na 

przygotowywaniu do zawodów, prowadzimy rów-

nież instruktaże dla kolegów i koleżanek. W czwar-

tek - 1 czerwca- z okazji obchodów Dnia Dziecka w 

naszej szkole planujemy po raz kolejny pokazać na-

sze umiejętności społeczności uczniowskiej Zespołu 

Szkół Zawodowych, ponieważ jesteśmy świadomi, 

że to właśnie częste powtarzanie utrwala wśród 

młodzieży wzory prawidłowej postawy, którą tak 

bardzo pragniemy krzewić. 

Na zakończenie - jako kapitan pozwolę sobie po-

dziękować Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych za 

okazane wsparcie, Drużynie za ten niezwykle pięk-

ny i owocny czas przygotowań do występu w elimi-

nacjach, Panu Sotowiczowi za gotowość do przeka-

zania nam swojej wiedzy, pomoc w poszerzaniu 

umiejętności oraz wiarę w nasze możliwości, Joan-

nie i Sandrze za zarażanie optymizmem wszystkich 

członków drużyny, Ewelinie za opanowanie i nie-

ocenionej Katarzynie za stoicki spokój, zimną krew 

i gotowość do działania. 

Kapitan Drużyny Julia Górska 

Nasza Drużyna Pierwszej Pomocy  
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Mateusz Rutkowski to znany, ogólnie lubiany 

uczeń I klasy Technikum Logistycznego w Nasiel-

sku. To właśnie on w oczach nasielszczan stał się 

bohaterem i wzorem do naśladowania dla młodych 

mieszkańców naszego miasteczka. Ten 17 letni nie-

pozorny chłopak w bardzo trudnej sytuacji zacho-

wał zimną krew i trzeźwy umysł, podczas gdy inni 

ludzie okazali wielką znieczulicę. 

Dzień 5 kwietnia 2017 roku  na długo pozostanie 

w pamięci mojego  kolegi z klasy. Około godziny 

13:30, kiedy Mateusz, wracając ze szkoły,  przejeż-

dżał rowerem przez ul. Kościelną, zauważył nieco-

dzienny widok. Na chodniku leżała starsza kobieta. 

Wyraźnie krwawiła i potrzebowała pomocy. Mate-

usz starannie sprawdził oddech i przytomność ko-

biety, po czym zadzwonił po pogotowie. Przez cały 

czas był przy starszej Pani, nie opuścił jej aż do 

przyjazdu karetki. Opowiedział lekarzom, co się 

wydarzyło i po prostu odjechał.  

Gdyby nie telefon mieszkanki Nasielska do redak-

cji „Życia Nasielska” i jej prośba , by opowiedzieć 

na łamach gazety o wspaniałej reakcji Mateusza na 

cudze nieszczęście, prawdopodobnie nikt by się o 

tym nie dowiedział. Na pewno nie od Mateusza. Na 

słowa podziwu, które płyną zewsząd, wzrusza ra-

mionami i skromnie mówi: „Każdy na moim miej-

scu, by tak postąpił”. Ale czy na pewno każdy? 

Szczerze wątpię. 

Mateusz Rutkowski zachował się jak prawdziwy 

bohater. 

Jego postawa w obliczu zagrożenia czyjegoś zdro-

wia i życia  godna jest rozgłosu i naśladowania. Nie 

bójmy się udzielać pierwszej pomocy.  

Krystian Pisarzewski 
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Bohater 

W poniedziałek 15 maja br. Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski spotkał się w Urzędzie 

Miejskim w Nasielsku z Mateuszem Rutkowskim, aby podziękować mu za okazaną wspaniałą po-

stawę wobec osoby potrzebującej pomocy. 



Cel główny to aktywizowanie życia społecznego w szko-

le. 

Opiekunowie: Agata Żbikowska, Krzysztof Turek 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

Przewodnicząca: Klaudia Kępka IITE   

Wiceprzewodnicząca: Sandra Borzyńska IITE 

Skarbnik: Magdalena Ciskowska IIITE 

We władzach Samorządu, oprócz Prezydium, działają 

sekcje, skupiające uczniów zgodnie z ich zainteresowa-

niami. Realizując konkretne zadania, wszystkie sekcje 

ściśle ze sobą współpracują.  

I semestr 

*16 września „Śniadanie na trawie u Nerona”  

 

Słuchając fragmentów książki „Quo vadis” Henryka Sien-

kiewicza, ucztowaliśmy na trawie.  

*28 września zamiast tradycyjnych Otrzęsin odbyła się  

gra terenowa „Poznaję historię swojego miasta”, w któ-

rej wzięli udział uczniowie klas I z wychowawcami 

*30 września uroczystość „Na zamku nasielskim” - cere-

monia ślubowania klas  pierwszych 

 

*29 i 30 września 2016 roku – Święto Demokracji w szko-

le. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. 

* 30 września nadaliśmy audycję radiową z okazji Dnia 

Chłopaka. 

28 października Halloween 

 

Projekt edukacyjny „Wokół Sienkiewicza” był realizo-

wany od września do 15 listopada 2016 roku. W 100. 

rocznicę śmierci pisarza odbyło się pod-

sumowanie i rozstrzygnięcie konkur-

sów.  

 

 

*30 listopada w Salonie Andrzeja Czarodzieja wróżyli-

śmy  sobie dla zabawy, a sekcja sportowo – turystyczna 

pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego zor-

ganizowała  turniej siatkarski. 

GRUDZIEŃ I STYCZEŃ przebiegały pod hasłem 

„OTWÓRZMY SERCA NA POTRZEBUJĄCYCH” 

Tuż przed Świętami Boże-

go Narodzenia przepro-

wadziliśmy już po raz 

kolejny zbiórkę zabawek, 

książek i słodyczy dla 

podopiecznych Domu 

Dziecka w Chotomowie i 

wzięliśmy udział w akcji „Twój 

Projekt edukacyjny „Wokół 

Sienkiewicza” 

Podsumowania działalności   
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia ogłosiliśmy 

konkurs na najładniejszy świąteczny wystrój 

klas. I miejsce przyznano I TL, II miejsce III LO i 

II TE.  

W dniu 22 grudnia uczniowie ze szkolnego koła 

teatralnego wystawili przestawienie pt. Autobus 

do Betlejem  

 

 
 

 

II semestr 

Samorząd Uczniowski jest organizatorem więk-

szości imprez szkolnych o charakterze rozryw-

kowym.  

8 Marca—”Niech żyją nasze dziewczyny!” 

21 marca przygotowaliśmy Święto Wiosny – 

dzień zabawy i konkursów. 

 

 
 

Efekty projektu edukacyjnego „Witamy w Sopli-

cowie” realizowanego przy współudziale Pani 

Moniki Duchnowskiej zaprezentowaliśmy pod-

czas dni otwartych dla gimnazjalistów. 

 

 

XIII Gala Oskarowa – pożegnanie maturzy-

stów. 

 

 
 

Piknik na Lipowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wznowienie wydawania gazety „Wieści z Lipo-

wej” (Redaktor naczelny: Klaudia Łęgowska. 

Redaktor techniczny: Daniel Nacios) 

Z okazji różnych świąt nadawane są w naszej 

szkole audycje muzyczne. Prowadzą je dziew-

czyny z klasy II TE 

 

 
 

Samorząd Uczniowski 

Wieści z Lipowej 
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„Wokół Sienkiewicza  

W naszej szkole w okresie od 16 września do 15 

listopada 2016 roku realizowany był projekt edu-

kacyjny „Wokół Sienkiewicza”. Aktywność ta miała 

na celu promocję dorobku literackiego i wiedzy o 

wielkim pisarzu polskim W projekt z zaangażowa-

niem włączyli się uczniowie klas: III LOAB, IV TE, II 

TE,  II TL, I TE, ITL.  Był to dla nich czas owocnej 

pracy i dobrej zabawy. Opiekunem projektu była p. 

Agata Żbikowska. Etapy realizowania projektu były 

prezentowane lokalnej społeczności na łamach 

„Życia Nasielska”. Jego ramy objęły takie działania 

jak:  

 Śniadanie na trawie u Nerona 
 

 

 Wystawa dokumentująca biografię i dorobek twór-

czy pisarza „Sienkiewicz – hetman polskich 

 Ślubowanie klas pierwszych w duchu pasowa-

nia  rycerskiego. 
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 Aranżacja gabinetu Sienkiewicza—Pan 

Krzysztof Turek i uczniowie klasy II TE 

Konkurs o  tytuł najpiękniejszej Ligii 
 w szkole  
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Winicjusz i Ligia 

 

Taniec średniowieczny w wykonaniu dziew-

cząt z klasy II TL: Paulina Bryk, Małgorzata 

Gortat, Katarzyna Tybuchowska i Natalia Tka-

czyk. Choreografia: Pani Anna Skrzynecka 

Zwycięzcy konkursu czytelniczego: I miejsce – 

Paulina Tepner ITE, II miejsce – Jakub Pierzy-
nowski ITL, III miejsce – Ewelina Królak IITE i 

Klaudia Milewska II TE 

Korowód bohaterów Sienkiewiczowskich 

W karczmie – kosztowanie potraw 
przygotowanych przez uczniów  

Opracowanie: Julia Górska 



Czewiec 2017 Str. 28 

Konkurs plastyczny–portrety 

 

Joanna  Sterbicka- Św. Piotr  


