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Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

Dodane przez admin dnia 03-09-2018 13:25 

 
Punktualnie o godz. 9.00 Pani Dyrektor Dorota Rubinkowska 
zainaugurowała nowy rok szkolny. 
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście - Wicestarosta 
Płoński p. Anna Dumińska-Kierska oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu p. Jan Mączewski. 
Po uczczeniu minutą ciszy ofiar II wojny światowej Pani Dyrektor 
przywitała uczniów, szczególnie tych z klas pierwszych, do których 
zwróciła się cytując Wisławę Szymborską: "Każdy przecież 
początek, to tylko jakiś ciąg dalszy", a następnie wyraziła nadzieję, 

że nowa szkoła spełni ich oczekiwania i będą czuć się w niej 
bezpiecznie. Pani Dyrektor przedstawiła również wychowawców klas, nową nauczycielkę matematyki 
Zespołu Szkół w Raciążu, p. Magdalenę Gwiazdowską oraz nową wicedyrektor, p. Monikę Chłopik. 
W czasie uroczystości głos zabrali również zaproszeni goście, którzy zwrócili się do młodzieży, życząc im 
m.in. motywacji do nauki. 
Nowy rok szkolny w naszej szkole rozpoczyna 348 uczniów szkól młodzieżowych w tym 109 uczniów w 
klasach pierwszych. 
W Liceum dla Dorosłych naukę rozpocznie 53 słuchaczy w tym 33 po raz pierwszy. 
Wszystkim życzymy udanego nowego roku szkolnego! 
 

 
Przedwiośnie 
Dodane przez admin dnia 13-09-2018 22:23 

 
"Czaruś dostał był właśnie promocję z klasy czwartej do piątej i 
skończył czternasty rok życia, gdy Seweryna Barykę jako oficera 
zapasowego powołano do wojska. — Wojna wybuchła. — Szybko, 
w ciągu paru dni, idylla roǳinna została zdruzgotana. Cezary 

znalazł się sam z matką w osierociałym mieszkaniu." 
Uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję Narodowego Czytania 
"Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, organizowaną we 

współpracy z Biblioteką Publiczną oraz Miejskim Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu. We wnętrzu - wystylizowanym na 
przedział w wagonie kolejowym - zasiadały osoby czytające 
fragmenty tekstu. Akcja zgromadziła przedstawicieli różnych szkół 
i instytucji. Autorem scenariusza i wyboru fragmentów powieści 
był pan Andrzej Łopata. 
 

 
100 km na 100-lecie 
Dodane przez admin dnia 19-09-2018 09:23 

 
14-09-2018 r. w Płońsku odbył się międzyszkolny bieg sztafetowy 
z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W zawodach brało 
udział 10 szkół powiatowych. W każdej drużynie startowało 10 
zawodników. Każdy z uczestnik musiał przebiec 1 km, co dało 
wspólny dystans 100 km. 
Opiekunem młodzieży z naszej szkoły był p. Krzysztof Poczmański. 
Również w naszej szkole z okazji obchodów 100-lecia już niedługo 
odbędzie się impreza sportowa - Turniej Siatkówki o Puchar 
Dyrektora Szkoły. Na dzień 27 października zaplanowano zawody, 
w których udział mogą wziąć amatorskie drużyny siatkarskie 
mężczyzn. 
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Prelekcja Sto na Sto 
Dodane przez admin dnia 24-09-2018 11:58 

 
18 września 2018 roku uczniowie naszej szkoły (klasy pierwsze 
liceum i technikum ) brały udział w prelekcji poświęconej 
Polskiemu Państwu Podziemnemu. Prelekcję przeprowadził 

Kajetan Rajski - redaktor naczelny Fundacji Kwartalnika Wyklęci. 
Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu ,,Sto na Sto'' 
upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W czasie prelekcji p. Rajski przedstawił młodzieży 
losy wybranych Żołnierzy Wyklętych, szczeególnie rotmistrza 
Witolda Pileckigo i Danuty Siedzikówny ,,Inki'', stawiając ich za 
wzór do naśladowania. Każdy uczeń otrzymał ulotkę i zakładkę do 
książki z wizerunkiem Żołnierzy Wyklętych. Prelekcja spotkała się 
z dużym zainteresowaniem ze strony naszych uczniów. 
Koordynatorem akcji była p. Aneta Chyczewska. 
 
 

Spotkanie z policjantem 
Dodane przez admin dnia 26-09-2018 21:28 

 
W dniu 25-09-2018 r. uczniowie klas pierwszych liceum 
ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej 
uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym asp. Robertem 
Kędzierskim. Tematem spotkania była przestępczość nieletnich i 

konsekwencje prawne ryzykownych zachowań. Przedstawiciel 
policji wyjaśniał pojęcia: Kto to jest nieletni? Co to jest czyn 
karalny? Co to jest demoralizacja? Mówił również o aspektach 
nietykalności cielesnej, groźbach karalnych i wymuszaniu 
określonych zachowań. Ponadto młodzież zapoznała się ze 
środami wychowawczo-poprawczymi stosowane przez sądy i 
policję wobec nieletnich. 
Koordynatorem spotkania była pedagog p.Iwona Dalkiewicz. 
 
 

Parada Niepodległości 
Dodane przez admin dnia 30-09-2018 21:14 

 
W minioną sobotę ulicami Płońska przeszła Parada Niepodległości. 
W marszu wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji, 
jednostek samorządowych i szkół z powiatu płońskiego. Było to 
kolejne wydarzenie organizowane z okazji 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. 
W trakcie przemarszu zainicjowano ustawienie pomnika Marszałka 

Józefa Piłsudskiego oraz uroczyście nadano jednemu z płońskich 
rond imię „Ronda 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. 
Przemarsz zakończył się nad Płonką gdzie uczestnicy mogli posilić 
się grochówką i wspólnie odśpiewać pieśni patriotyczne. W marszu 
wzięło udział około 2000 osób. Jedną z grup była delegacja z 
naszej szkoły pod przewodnictwem Pani Dyrektor Doroty 
Rubinkowskiej. 

 

 

Stypendyści Mazowieckiego programu 
stypendialnego 
Dodane przez admin dnia 11-10-2018 14:06 

 
„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” jest projektem 
Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez 
Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Z naszej szkoły 
beneficjentami tegorocznej edycji zostali licealiści: Piotr 
Ambrochowicz, Natalia Dębkowska i Aleksandra Szałkowska. 
Gratulujemy!!!  
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Dzień Edukacji Narodowej 
Dodane przez admin dnia 15-10-2018 15:13 

 
"Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty obchodzone 
od 46 lat dla upamiętnienia powołania Komisji Edukacji Narodowej 
w 1773 r. z inicjatywy króla Augusta Poniatowskiego". Takimi 

słowami rozpoczęła szkolne uroczystości Dnia Nauczyciela Pani 
Dyrektor Dorota Rubinkowska. 
W dalszej części Pani Dyrektor wyraziła wdzięczność za trud, 
zaangażowanie, poświęcenie, zapał i energię w realizowaniu 
obowiązków i podejmowaniu dodatkowych zadań. "Nauczyciel ma 
wpływ na wieczność, nie jest bowiem w stanie określić, gdzie 
kończy się jego oddziaływanie". 
DEN jest również okazją do nagradzania nauczycieli i pracowników 
szkoły. W tym roku w gronie nagrodzonych znaleźli się: 
Izabela Chyczewska, Elżbieta Grzegorzewska, Beata Kasicka, Sławomir Krzeski, Ewa Michalska, 
Krzysztof Poczmański, Paweł Radecki, Justyna Ratkowska, Marek Zwierzchlewski. 
Uroczystość uświetniły występy uczniów, bez których całość nie miałaby należnego wyrazu. 

Humorystycznie i poważnie, w słowach i nutach - tak można streścić program artystyczny przygotowany 
przez p. Beatę Kacicką i p. Justynę Ratkowską. 
 
 

Od historii do współczesności czyli 
wyprawa do stolicy 
Dodane przez admin dnia 23-10-2018 09:41 

 
W dniu 16 października 2018 r. klasy pierwsze naszego liceum 
pod opieką p. Beaty Kasickiej, p. Moniki Marciniak i p. Sławomira 
Krzeskiego (organizatora wyjazdu) wybrały się na wycieczkę do 

Warszawy. 
Wyjazd rozpoczął się o godz. 8:00 w trochę zimny i ponury 
poranek. Na nasze szczęście kochani nauczyciele zadbali o to, 
abyśmy mieli wygodny i ciepły przejazd autokarem. Około 
godziny 9:00 dotarliśmy do Kościoła Ks. Jerzego Popiełuszki. 
Obejrzeliśmy Świątynię oraz pomodliliśmy się za duszę patrona. 
Następnie wybraliśmy się do Sejmu. Jeszcze w autokarze 
uczennica klasy 1 b i p. Krzeski zapoznali nas jak wygląda praca 
organów, czym jest Sejm oraz kto go tworzy. Goście tacy jak my, mają  
osobne wejście, dlatego musieliśmy uzbroić się w cierpliwość. Po załatwieniu formalności, przejściu przez 
bramkę pirotechniczną wreszcie mogliśmy zacząć zwiedzanie. Nasza p. przewodnik pokazała nam 

makietę, a następnie udaliśmy się na salę posiedzeń Sejmu. Wrażenie było ogromne! Duża sala, 
wyściełane zieloną tkaniną krzesła, a na ich tle flaga narodowa oraz godło państwowe. Dzięki p. 
przewodnik wzbogaciliśmy swoją wiedzę na temat tego miejsca ubarwione różnymi ciekawostkami. 
Następnym przystankiem była galeria Arkadia, gdzie podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza poszła na 
film Dywizjon 303, natomiast druga na 7 uczuć. Obydwa filmy były satysfakcjonujące. Po seansie 
mieliśmy chwilę czasu na jedzonko i zakupy. Wycieczkę zakończyliśmy na cmentarzu Powązkowskim, po 
którym oprowadzała nas p. przewodnik i … wiewiórka! Obejrzeliśmy groby pisarzy, żołnierzy, 
sportowców, aktorów, tragicznie zmarłych w katastrofie Smoleńskiej polityków, pilotów oraz innych 
pracowników pokładu. Około godziny 19 zmęczeni i zadowoleni wróciliśmy do Raciąża. Nadmienię, że w 
drodze powrotnej atmosfera była znakomita. Dziękujemy za tak fantastyczną wycieczkę! Czekamy na 
kolejne! 
 

 

Dzień Walki z Otyłością 
Dodane przez admin dnia 24-10-2018 13:59 

 
Jak co roku 24 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień 
Walki z Otyłością. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na 
narastający problem nadwagi, otyłości oraz ich konsekwencji. 

Uczniowie naszej szkoły przygotowali plakaty prezentujące 
zdrową żywność a w czasie długiej przerwy spożywali 
wartościowe drugie śniadanie, przygotowane przez uczniów kl. III 
K. i III TŻ pod bacznym okiem opiekunów p. Grażyny Radeckiej i 
p. Kingi Wachol. 
Artykuły spożywcze sfinansowała Spółdzielnia Uczniowska 
„Zespolik”, jabłka podarowali państwo E. J. Mączewscy. 
Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację akcji 
składamy serdeczne podziękowania.  
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Konwersacje prawne 
Dodane przez admin dnia 26-10-2018 09:08 

 
25 października 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie pt. 
„Konwersacje prawne z zakresu prawa cywilnego, ochrony dóbr 
osobistych i praw autorskich”. 

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się gdzie szukać informacji o 
prawie oraz o tym jakie podmioty mogą udzielać pomocy 
prawnej. Uczestnicy pogłębili wiedzę na temat m.in. 
konsekwencji nieprzestrzegania przepisów a także kiedy 
nabywamy zdolność do posiadania praw i obowiązków prawnych. 
Znajomość prawa przydaje się w życiu i raczej nie trzeba tej 
kwestii jakoś specjalnie uzasadniać. Szkolenie prowadziła radca 
prawny Justyna Matuszewska. Uczestnikami spotkania byli 
uczniowie z klas: 1a, 1b, 1Th/Ti, 2a, 3a, 3b. 
 
 

Turniej siatkarski 
Dodane przez admin dnia 29-10-2018 12:12 

 
W minioną sobotę odbył się Turniej Siatkarski o Puchar Dyrektora 
Zespołu Szkół w Raciążu. 
W turnieju wzięły udział trzy drużyny: Uczniowie ZS Raciąż, 
Reprezentacja Gminy Siemiątkowo oraz Nauczyciele i Przyjaciele 
ZS Raciąż. O godzinie 9.00 Pani Dyrektor Dorota Rubinkowska 

otworzyła zawody, których hasłem przewodnim było „100 lat 
polskiego sportu”. Zawody sędziował p. Wojciech Stanowski. 
Za przygotowanie imprezy osobami odpowiedzialnymi byli: 
p. Andrzej Kowalski, p. Krzysztof Poczmański, p. Marta 
Stanowska. 
Trzy mecze "każdy z każdym" do dwóch wygranych setów 
wyłoniły zwycięzcę. 
Po ciężkim boju puchar zdobyła reprezentacja  
Nauczycieli i Przyjaciół ZS Raciąż. Drugie miejsce przypadło w udziale Reprezentacji Gminy Siemiątkowo. 
Trzecie miejsce na podium wywalczyli Uczniowie ZS Raciąż. 
Wartym podkreślenia jest fakt, że dla reprezentacji uczniów był to pierwszy występ w tego typu 
zawodach i ich sportowa postawa oraz walka do ostatniego gwizdka zasługuje na wyrazy uznania. 

 
W tym miejscu wyrażamy również podziękowanie dla Wójta Gminy Siemiątkowo, p. Piotra 
Kostrzewskiego, za udział w zawodach oraz współpracę, która w znaczny sposób przyczyniła się do 
możliwości zorganizowania zawodów w takiej formie. 
Turniej siatkarski był jedną z czterech imprez zaplanowanych z okazji Powiatowych Obchodów 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości. Mamy jednak nadzieję, że na stałe wpisze się w kalendarz imprez szkolnych. 
Działaniem towarzyszącym turnieju było przygotowanie przez uczniów prezentacji na temat „Rozwój 
sportu po odzyskaniu niepodległości”. Prezentację będzie można obejrzeć na łamach Wirtualnej Gazetki 
Szkolnej. 
 
 

W Muzeum Neonów 
Dodane przez admin dnia 04-11-2018 10:16 

 
Wycieczka do Warszawy w dniu 25 października 2018 roku 
okazała się niezwykle ciekawa. 
W wyjeździe brały udział klasy: 2b, 2a, 2ti oraz grupy uczniów z 
klas 1a i 1b. Kierownikiem wycieczki był pan Andrzej Łopata, a 

opiekunkami: pani Iwona Dalkiewicz oraz pani Marta Stanowska. 
Na początek – kino: młodzież obejrzała wybrany film (były dwie 
możliwości). 
Następnie Muzeum Neonów, a tutaj - niespodzianka: bardzo 
ciekawe wnętrze i neony warszawskie, o których pani 
przewodnik potrafiła barwnie opowiadać, z dodatkiem fachowych 
informacji technicznych i – historycznych. 
Na koniec park trampolin w Hangarze. 
Było zatem wszystko: kultura, historia, technika i sport 
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Raciąż w finale 
Dodane przez admin dnia 05-11-2018 11:00 

 
Nasi piłkarze wywalczyli awans do finału Powiatowego Turnieju 
w Piłce Nożnej. Mecze rozegrane zostały 30 października na 
naszej hali sportowej. Grały trzy drużny: ZS Raciąż, ZS 1 

Płońsk, ZS 2 Płońsk. 
Raciąż awansował z kompletem punktów i stosunkiem bramek 
8:3 wygrywając swoje mecze z płońskimi szkołami, 4:2 z 
"Dwójką" i 4:1 z "Jedynką". 
Opiekunem drużyny był pan Krzysztof Poczmański. 
 
 
 
 

100 lat minęło 
Dodane przez admin dnia 11-11-2018 19:12 

 
W miniony piątek odbyły się obchody Narodowego Święta 
Odzyskania Niepodległości. Świętowanie rozpoczęło się o 
godzinie 11.11, kiedy to wspólnie odśpiewaliśmy hymn 
narodowy. Później odbył się konkurs piosenki patriotycznej 
zorganizowany przez pana Sławomira Krzeskiego. Oprócz 
reprezentacji klas: 1a, 1b, 2a, 2b, 2T, 3a, 3T, 4T, swoje wokalne 
umiejętności zaprezentowali nauczyciele. Jury w składzie: Ewa 

Michalska, Elżbieta Kocięda i Piotr Czarnecki, wyłoniło 
zwycięzców, którymi zostali uczniowie klasy 4Te/Ti. 
Następnym punktem programu było zasadzenie przed szkołą 
drzewka. Symboliczny świerk, który ma doczekać następnego 
stulecia, został z inicjatywy Pani Dyrektor Doroty Rubinkowskiej 
zasadzony na skwerze przed oknami biblioteki. 
O godzinie 12.45 nasza społeczność wraz z zaproszonymi gośćmi oraz uczniami i nauczycielami Szkoły 
Podstawowej w Raciążu, udała się w uroczystym orszaku do Miejskiego Centrum Kultury Sportu i 
Rekreacji, gdzie odbyło się podsumowanie naszych działań związanych z udziałem w powiatowych 
obchodach jubileuszu. Program artystyczny "100 lat minęło" oraz quiz niepodległościowy z udziałem 
uczniów ZS i SP, mogliśmy obejrzeć dzięki pani Anecie Chyczewskiej i panu Andrzejowi Łopacie przy 
współudziale nauczycielek: Anety Kowalskiej, Joanny Traczyk, Agnieszki Bojanowskiej, Doroty 

Wawrzyniak, Anny Drozd i Alicji Miszewskiej. 
W quizie zwyciężyła klasa 8 SP. 
Wartym przypomnienia jest fakt, że 100-lecie świętowaliśmy już od dawna. 
W marcu b.r. odbyła się wystawa pt. "Bez kobiet nie byłoby Polski". W ramach wystawy twórcy 
postanowili wskrzesić wielkie Polki zasłużone w walkę o niepodległość naszego kraju. 
W maju zorganizowaliśmy koncert „W majowych nutach”, który odbył się przy wsparciu Miejskiego 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu. 
W dniu 27 października odbył się pierwszy w historii naszej szkoły Siatkarski Turniej o Puchar Dyrektora 
Zespołu Szkół w Raciążu połączony z prezentacją historii polskiego sportu po odzyskaniu niepodległości. 
Nasza szkoła wzięła również udział w Paradzie Niepodległości organizowanej przez Starostwo Powiatowe 
w Płońsku, w czasie której wspólnie z innymi szkołami powiatu płońskiego przeszliśmy ulicami Płońska. 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział we wspólnym świętowaniu 100-lecia. 
 
Koordynatorem działań był Andrzej Kowalski 
 
 

Miejskie obchody Święta Odzyskania 
Niepodległości 
Dodane przez admin dnia 12-11-2018 08:40 

 
W dniu 11 listopada odbyły się miejskie uroczystości związane z 
obchodami Narodowego Święta Niepodległości, w których wzięli 

udział nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół w Raciążu. 
O godzinie 11.30 świętowanie rozpoczęła Msza Św. w intencji 
Ojczyzny, sprawowana przez ks. prob. Wiesława Kosińskiego. 
W czasie nabożeństwa został zaprezentowany program słowno-
muzyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów Szkoły 
Podstawowej w Raciążu przy współudziale uczniów i nauczycieli 
z naszej szkoły. Po uroczystościach religijnych społeczność 
miasta przeszła pod Pomnik Pamięci Narodowej, gdzie delegacje 
złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.  
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Kompetencje kluczowe - szkolenie 
nauczycieli 
Dodane przez admin dnia 16-11-2018 10:30 

 
Unia Europejska wspiera rozwój obywateli poprzez zdefiniowanie 
najważniejszych i najbardziej podstawowych umiejętności, które 
człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia celem 
osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym. 
Umiejętności te nazywane są kompetencjami kluczowymi i jest 
ich osiem: porozumiewanie się w języku ojczystym, 

porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje 
matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 
kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, 
kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i 
przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna. 
Kompetencje kluczowe są również ważne z punktu widzenia edukacji w szkole. 
Bardzo ciekawe szkolenie w tym zakresie, oparte na ekspresyjnych zajęciach warsztatowych, 
przeprowadził w minioną środę nauczyciel języka polskiego, Andrzej Łopata. 
 
 

Podziękowanie za wieloletnią pracę 
Dodane przez admin dnia 16-11-2018 11:19 

 
W dniu 14-11-2018 r. odbyło się oficjalne podziękowanie za 
wieloletnią pracę dwojgu nauczycielom, którzy od września 2018 
r. przeszli na emeryturę. 
Pani Ewa Szelągowska - dotychczasowa pedagog - w edukacji 
przepracowała 40 lat, w czasie których odniosła wiele sukcesów 
na różnych płaszczyznach swoich działań (m.in. tegoroczna 

nagroda starosty za całokształt pracy pedagogicznej, wręczona 
w czasie obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej). 
Pan Andrzej Wochnowicz - nauczyciel wychowania fizycznego - 
zostaje w naszej pamięci m.in. jako niezastąpiona dusza 
towarzystwa, w obecności której uśmiech na twarzach pojawiał 
się automatycznie. Podziękowanie w imieniu rady pedagogicznej 
i pozostałych pracowników szkoły przekazał p. Tadeusz 
Orlikowski. 
Żegnanym nauczycielom zostały wręczone pamiątkowe albumy z podpisami dyrekcji i współpracowników. 
Dziękujemy za lata pracy i zapraszamy do odwiedzania naszej szkoły. 
 

 

Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem 
Dodane przez admin dnia 20-11-2018 08:39 

 
Uczniowie klas trzecich liceum i czwartych technikum rozpoczęli 
próbne egzaminy maturalne, organizowane w naszej szkole za 
pośrednictwem wydawnictwa Operon. 

Do egzaminów przystąpiło 78 uczniów. 
W puli przedmiotów dodatkowych, zdawanych w tym roku 
szkolnym na poziomie rozszerzonym, znalazły się: język 
angielski, biologia, geografia, język polski, matematyka, 
historia, chemia i fizyka. Kolejność przedmiotów została 
uporządkowana ze względu na liczbę zdających. 
Jak widać z przedmiotów przyrodniczych uczniowie najchętniej 
wybierają biologię i geografię. Wśród przedmiotów 
humanistycznych największym zainteresowaniem cieszy się 
język angielski. 
Pozostaje jeszcze pytanie, jak będzie w maju? 
Uczniowie odpowiadają: "Do maja jeszcze daleko". 
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Ślady Wielkiej Wojny 
Dodane przez admin dnia 23-11-2018 22:31 

 
Kamienna piramida w lesie nieopodal Drozdowa, upamiętnia 
miejsce wiecznego spoczynku żołnierzy poległych w czasie I 
wojny światowej. Cmentarz wojskowy z 1915 roku jest 

niewątpliwym zabytkiem raciąskiej ziemi, który warto 
zobaczyć. 
Uczniowie z naszego internatu wraz z dyrektorem szkoły p. 
Dorotą Rubinkowską oraz kierownikiem internatu p. Ewą 
Michalską odwiedzili to szczególne miejsce, gdzie złożyli kwiaty 
i zapalili znicz. 
 
 

Otrzęsiny w internacie 
Dodane przez admin dnia 23-11-2018 22:44 

 
Wczoraj w szkolnym internacie odbyły się otrzęsiny. 
"Pierwszoroczni" mieszkańcy musieli wykonać zadania aby móc 
stać się pełnoprawnym mieszkańcem internatu. 
"Kociaki" pięknie wybrnęli z m.in. tańca na gazecie, zjedzenia 
kredy (w rzeczywistości słodkiej bezy), czy też namalowania 
lewą ręką portretu wychowawcy. Wszyscy ukończyli 
konkurencje pozytywnie. 
Był jednak wśród nich najlepszy "kociak", którego wybrało jury 

- Adrian Lewandowski z 1s. 
Wśród gości była Pani Katarzyna Rólka, redaktor tygodnika 
"Extra-Płońsk", która wręczyła naszej uczennicy Agnieszce 
Wielgolaskiej 
z klasy IIIB podziękowanie za udział w plenerze malarskim. 
 
 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 
Dodane przez admin dnia 29-11-2018 10:04 

 
W piątek 23 listopada 2018 r. w budynku oranżerii na terenie 
zabytkowego parku w Opinogórze Górnej odbyło się uroczyste 
wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 
na rok szkolny 2018/2019 . Uczniowie Ci uzyskali najwyższą 
średnią ocen w swojej szkole. W naszej placówce sukces ten 
osiągnęły dwie uczennice: Karolina Kowalewska z IIIB LO oraz 
Weronika Wójtewicz 
z IV TE. Nagrodą dla uczniów jest stypendium w kwocie 258 zł 
za miesiąc. Gratulujemy! 

W tej ważnej chwili uczennicom towarzyszyli rodzice i 
dyrektor szkoły . Uroczystość uświetnili swoją obecnością 
Mazowiecki Wicekurator Oświaty , dyrektor ciechanowskiej 
delegatury kuratorium oświaty, przedstawiciele związków 
zawodowych nauczycieli i inni dostojni goście. 
 
 

Dzień Honorowego Krwiodawstwa 
Dodane przez admin dnia 11-12-2018 15:27 

 
Każdego roku dla wielu setek tysięcy ludzi jedynym ratunkiem 
jest transfuzja krwi. Krew niewątpliwie ratuje życie i bez niej 
nie można przeprowadzić żadnej poważnej operacji. 
Krew może oddać każdy zdrowy człowiek, który jest w wieku 
między 18 a 65 lat i waży nie mniej niż 50 kilogramów. 
W naszej szkole już od kilku lat organizowany jest Dzień 
Honorowego Krwiodawstwa. 
Ostatnio 10 grudnia 2018 r. 36 osób uczestniczyło w tej akcji. 

Łącznie oddano 7,2 l krwi. 
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, zrozumienie 
i humanitarną postawę wobec ludzi cierpiących. 
Koordynatorem akcji była pani Iwona Dalkiewicz. 
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Kiermasz charytatywny 
Dodane przez admin dnia 08-12-2018 08:14 

 
W dniu 5 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbył się 
kiermasz charytatywny na rzecz bezdomnych zwierząt ze 
Schroniska w Pawłowie oraz Psiej Przechowalni w Jońcu. 

Podczas kiermaszu można było zakupić smakołyki 
własnoręcznie zrobione przez młodzież z klasy 1A, 1T oraz 
opiekunki akcji. Podczas kiermaszu zgodnie z protokołem 
zbiórki zebrano kwotę 841,60zł. Kiermasz był uwieńczeniem 
zbiórki żywności dla zwierzaczków, która miała miejsce w 
naszej placówce od listopada. Produkty ze zbiórki (karma, 
koce, miski oraz smycze) zostały 6 grudnia przekazane do 
MCKSiR w Raciążu podczas wspólnego kolędowania. 
Zwieńczeniem akcji będzie wywóz produktów do schronisk. Z 
zebranych pieniędzy zostaną leki dla zwierząt i produkty 
pierwszej potrzeby. Młodzież chce także zakupić małe niespodzianki dla dzieci przebywających w ZOL w 
Kraszewie Czubaki. Serdeczne podziękowania dla ... młodzieży szkolnej, a w szczególności uczniów klas 

1a i 1T, którzy pokazali, że mają serca przepełnione ogromną miłością dla małych przyjaciół. Dziękujemy 
również młodzieży mieszkającej w Internacie szkolnym, którzy w dniu wczorajszym wspólnie przenieśli 
produkty do MCKSiR oraz uczestniczyli w śpiewaniu kolęd. Opiekunami akcji były nauczycielki: 
Magdalena Bylińska, Magdalena Chudzyńska, Edyta Obrębska oraz Anna Wichowska Szcześniewska. 
 
 

W stronę dojrzałości 
Dodane przez admin dnia 12-12-2018 10:24 

 
W czwartek 6 grudnia 2018 r. w naszej szkole odbyły się 
warsztaty pt. „W stronę dojrzałości”. W zajęciach 
uczestniczyli uczniowie klas 1a, 1b, 2 Tz/Ti oraz 2 s/w. 
Główne cele warsztatów: 
1. Kształcenie umiejętności dokonywania właściwych 
wyborów w zakresie zdrowego stylu życia. 
2. Pozyskanie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i 
zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie 
dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa. 
3. Wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia 

przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich. 
4. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania się 
do przyjęcia postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa. 
5. Ukazanie tematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności. 
Warsztaty prowadzili pedagodzy-terapeuci państwo Barbara i Grzegorz Paź oraz pani Monika Wnuk. 
Koordynatorem działań była p. Iwona Dalkiewicz. 
 
 

Laureaci konkursu 
Dodane przez admin dnia 13-12-2018 14:20 

 
Laureaci konkursu wiedzy dla młodzieży pt. „Aktywizacja 
zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach 
krajowych i unijnych środków publicznych” ze szkół 
ponadgimnazjalnych z obszarów LGD Ciechanów oraz LGD 
„Przyjazne Mazowsze” w dniach 18 – 22 listopada 2018 r. 
uczestniczyli w studyjnym wyjeździe do Oebisfelde w 
Niemczech. 

Wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń i wzajemne 
uczenie się aktywnych działań na rzecz ochrony 
środowiska. Podczas pobytu uczestnicy zapoznali się z 
obszarem naszego zagranicznego partnera oraz nabyli 
wiedzę na temat tamtejszego rynku pracy i działań na rzecz 
poprawy środowiska naturalnego w Unii Europejskiej poprzez edukację ekologiczną w tym zakresie. 
Projekt był sfinansowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. 
Z naszej szkoły laureatkami zostały 2 uczennice Karolina Szelągiewicz i Weronika Wójtewicz z klasy IVTE. 
Opiekunem była p. Magdalena Bylińska. 
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Było zdrowo, smacznie i kolorowo 
Dodane przez admin dnia 13-12-2018 14:37 

 
Koniec jesieni, to również okazja do kulinarnych ekspresji, 
czego wyrazem może być konkurs pt. „Dynia odżywczą 
królową jesieni”, który zorganizowano dla wszystkich 

uczniów klasy II technikum żywienia i usług 
gastronomicznych. 
Zadaniem uczestników było przygotowanie losowo 
wybranych potraw z dyni. Do konkursu przystąpiło 12 
uczniów tworzących 6 grup, które przygotowały następujące 
potrawy: 
1. Zupa z dyni z grzankami 
2. Placki z dyni i ziemniaków z ostrym sosem 
3. Placki z dyni z jabłek z słodkim sosem 
4. Ciasto dyniowe z lukrem i orzechami 
5. Mufiny dyniowe z dżemem dyniowym 
6. Naleśniki z kremem dyniowym z lodami 

 
Było zdrowo, smacznie i kolorowo. Ocenie podlegały: walory smakowe, zdrowotne, estetyka gotowego 
dania, dodatki, organizacja stanowiska pracy. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał nauczyciel 
przedmiotów zawodowych – Ewelina Kruszewska . 
W wyłonieniu zwycięzców pomogła dyrekcja i kierownictwo naszej szkoły. Wybór był bardzo trudny 
ponieważ wszystkie potrawy z dyni były bardzo smaczne ;-))))) . 
Zwycięzcą konkursu została potrawa - naleśniki z kremem dyniowym, z lodami przygotowana przez 
uczennice : Justynę Boryszewską i Nikolę Rutkowską. 
 
 

Przy wigilijnym stole 
Dodane przez admin dnia 13-12-2018 14:38 

 
"Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. 
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski" 
W naszej szkole również jest taki jeden dzień w roku, w 
którym spotykamy się w gronie nauczycieli, pracowników 

niepedagogicznych i emerytów przy wigilijnym stole. Jest 
wtedy czas na życzenia, miłe słowa i wspomnienia. 
Za przygotowanie tegorocznej wigilii odpowiedzialne były 
panie: Ewelina Kruszewska, Grażyna Radecka i Kinga 
Wachol oraz uczniowie z klas 3 kucharz, 2 Tż i 3 Tż. 

 

 

 

Wizyta w schronisku 
Dodane przez admin dnia 14-12-2018 14:05 

 
W dniu dzisiejszym byliśmy z wizytą w Schronisku w 
Pawłowie. Dla zwierzaków zebraliśmy m.in. karmy suche, 
karmy mokre, makarony, kasze oraz koce. Wspólnie z 
MCKSiR w Raciążu dostarczyliśmy całą zbiórkę z naszego 
miasta dla milusińskich podopiecznych z Pawłowa. 
Dziękujemy Naszym uczniom za pomoc w zbiórce. 
To nie pierwsza Nasza akcja skierowana na pomoc 
potrzebującym i na pewno nie ostatnia. 
Akcja trwała od początku listopada. Zwieńczeniem zbiórki 
był kiermasz charytatywny, o którym już wcześniej 
wspominaliśmy. Koordynatorem akcji była p. Magdalena 

Bylińska. 
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Wigilia miejska 
Dodane przez admin dnia 17-12-2018 12:06 

 
W niedzielę 16 grudnia na placu Adama Mickiewicza w 
Raciążu, odbyła się Miejsko-Gminna Wigilia. 
W programie imprezy znalazły się życzenia od 

przedstawicieli władz samorządowych powiatu, miasta i 
gminy, wspólne kolędowanie, przekazanie światełka 
Betlejemskiego, jarmark świąteczny oraz wigilijny 
poczęstunek. W międzyczasie można było obejrzeć program 
artystyczny przygotowany przez MCKSiR, w którym wzięła 
udział reprezentacja naszej szkoły. 
Pani Anna Wichowska-Szcześniewska oraz uczniowie liceum: 
Izabela Antoszewska, Sebastian Kopiciński i Karol Betlewicz 
wykonali świąteczne utwory: Mistletoe, Wonderful Dream, 
Perfect, Snow is falling. 
 
 

Chwile radości dla dzieci z ZOL w 
Kraszewie 
Dodane przez admin dnia 17-12-2018 20:33 

 
17.12.2018 r. przedstawiciele klasy 2 tż i 2 ti w składzie: 
Karolina Kacprzak, Wiktoria Olszewska, Mateusz 
Nierychlewski, Klaudia Ziółkowska oraz wychowawczyni 
Justyna Ratkowska, odwiedzili podopiecznych Zakładu 
Opiekuńczo - Leczniczego w Kraszewie Czubakach. 
Uczniowie spędzili z dziećmi przemiłe chwile i przekazali im 
produkty zebrane w ramach klasowej zbiórki tj. chusteczki 

nawilżające, pieluszki, obiadki, deserki, soczki, jogurty, 
biszkopty, chrupki... Cieszymy się, że chociaż w ten sposób 
mogliśmy tym wspaniałym dzieciom sprawić chwilę radości. 
Dziękujemy Wam bardzo! 
W rozszerzonej treści znajdziecie kilka zdjęć z tego wydarzenia. 
 
 

WOŚP 
Dodane przez admin dnia 14-01-2019 13:01 

 
Nasza szkoła wzięła aktywny udział w tegorocznej akcji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Piątkowa zbiórka 
pieniędzy w szkole oraz udział w niedzielnym finale w 
Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu, 
przyniósł efekt w postaci kwoty ponad 1000 zł, zebranej do 
puszki przez naszych wolontariuszy. Oprócz zbiórki 
przygotowaliśmy stoisko z lemoniadą i ciastkami oraz 
występ artystyczny na scenie MCKSiR. 

Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania naszych uczniów, 
szczególnie członków samorządu uczniowskiego, jak również 
nauczycieli: Anny Wichowskiej-Szcześniewskiej, Magdaleny 
Bylińskiej, Magdaleny Chudzyńskiej, Agnieszki Pelkowskiej. 
  



14 
 

Podziękowanie 
Dodane przez admin dnia 07-01-2019 14:34 
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Egzaminy z kwalifikacji 
Dodane przez admin dnia 18-01-2019 10:00 

 
W dniu 17 stycznia zakończyła się w naszej szkole zimowa 

sesja egzaminacyjna z kwalifikacji zawodowych. Uczniowie 

technikum zdawali egzaminy z ostatniej kwalifikacji. W tym 

roku byli to informatycy i ekonomiści. 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 

przeprowadzane są w Polsce od 2004 r . Obecnie egzamin 

zawodowy występuje w dwóch wersjach: Egzamin z 

kwalifikacji zawodowych formuła 2012 

i Egzamin z kwalifikacji zawodowych formuła 2017. 

Od 1 września 2019 r. egzamin potwierdzający kwalifikacje w 

zawodzie zostanie zastąpiony egzaminem zawodowym. 

 

Spotkanie z Rzecznikiem Praw 
Konsumenta 
Dodane przez admin dnia 20-01-2019 18:32 

 
W dniu 17 stycznia, uczniowie klas IA i IB w ramach 

przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, mieli przyjemność 

wysłuchać wykładu nt. praw konsumenta. Zajęcia 

poprowadziła pani Anna Magnuszewska – Rzecznik Praw 

Konsumenta ze Starostwa Powiatowego w Płońsku. Pani 

rzecznik przybliżyła młodzieży formy, procedurę składania i 

rozpatrywania reklamacji, różnice pomiędzy gwarancją, a 

niezgodnością towaru z umową, problemy wynikające z 

zawierania umów na odległość i poza lokalem. Dzięki wiedzy 

wyniesionej z tego spotkania młodzież będzie na pewno uważniej czytać umowy, które podpisują, a 

przede wszystkim będą wiedzieć do kogo się zwrócić o pomoc, w razie, gdy konsumencki interes i prawo 

zostaną naruszone. Organizatorem przedsięwzięcia była 

p. Dyrektor Dorota Rubinkowska 

 

Drzewo Życzliwości 
Dodane przez admin dnia 23-01-2019 14:03 

 
Na jednym z korytarzy naszej szkoły wyrosło drzewo z 

gatunku Misericordiam ligno (drzewo życzliwości). Ma ono być 

nie tyle pomnikiem przyrody, co raczej strażnikiem 

serdeczności i uśmiechu wśród naszej szkolnej społeczności. 

W wolnej chwili każdy może podejść do drzewa i zerwać dla 

siebie owoc - kartkę z dobrym słowem. Warunkiem jest danie 

w zamian swojej dawki życzliwości zapisanej na podobnej 

kartce. Może zamiast "lajkowania" na FB lub czytania nic nie 

wnoszących w twoje życie postów, podejdź do drzewa i 

podziel się z innymi kawałkiem swojej dobrej cząstki. 

W wykonanie projektu zaangażowały się p. Iwona Dalkiewicz, 

p. Anna Leszczyńska oraz uczniowie: Angelika Kowalska i Bartosz Kucharski. 
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Podchody patriotyczne 
Dodane przez admin dnia 10-02-2019 18:10 

 
14 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Leona 
Rutkowskiego w Płońsku odbył się finał piątej edycji Konkursu 
recytatorskiego „Podchody patriotyczne”. W kategorii szkół 

podstawowych i gimnazjów wystąpiło 20 uczestników. Szkoły 
ponadgimnazjalne reprezentowało 16 miłośniczek i miłośników 
poezji. Zespół Szkół w Raciążu godnie reprezentowała 
JOANNA KRUSZEWSKA z klasy 3 Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. Joasia przedstawiła fragment poematu 
dygresyjnego Juliana Tuwima pt. „Kwiaty polskie”. Wykazała 
się doskonałym opanowaniem tekstu na pamięć i prawidłową 
interpretacją jego znaczeń. Wrodzone predyspozycje Joasi i 
przygotowanie pozwoliły stworzyć mały spektakl z ruchem i 
gestem scenicznym Joasi nie ma wśród trojga laureatów, ale 
należą się jej słowa uznania za świetny występ i podziękowania za pracę włożoną w przygotowanie do 
konkursu. 

Elżbieta J. Grzegorzewska, nauczycielka Joasi, która pomogła jej w trakcie przygotowań. 
 
 

Feryjne rozgrywki siatkarskie 
Dodane przez admin dnia 13-02-2019 07:58 

 
W czasie mijających ferii zimowych w naszej szkole odbywały 

się zajęcia sportowe z siatkówki. W rozgrywkach wzięli udział 
uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Czterodniowe rozgrywki 
dały możliwość podciągnięcia umiejętności siatkarskich oraz z 
pewnością zintegrowały wszystkich chętnych do uprawiania 
tej ciekawej dyscypliny sportowej. Zamysł spędzenia wolnego 
czasu w formie aktywności ruchowej przyniósł oczekiwany 
efekt. Frekwencja była wysoka, co pozwoliło rozegrać 
emocjonujące zawody. 
Zainteresowanie tą dyscypliną sportu w naszej szkole stale 
rośnie i jest to bardzo ciekawa alternatywa dla spędzania 
czasu przed komputerem lub telewizorem. 
Opiekunami zajęć byli Krzysztof Poczmański i Andrzej 

Kowalski. 
 
 

Szkolny Quiz Wiedzy Ekologicznej 
Dodane przez admin dnia 13-02-2019 11:18 

 
Z inicjatywy p. M. Marciniak i p. D. Ambrochowicz w naszej 

szkole przed feriami odbyła się III edycja Szkolnego Quizu 
Wiedzy Ekologicznej. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy 
na temat problemów ekologicznych. Motto quizu brzmiało: „ 
Ten szanuje przyrodę, kto ją zna”. 
Na terenie całej szkoły (korytarze, pracownie) rozwieszono 30 
pytań konkursowych o tematyce ekologicznej. Zadaniem 
uczestników było odnaleźć wszystkie zagadki oraz udzielić na 
nie poprawnych odpowiedzi. Nagrodą w konkursie była „N” z 
jednego, wybranego przez siebie przedmiotu. 
W konkursie zwyciężyły ex aequo klasy I A oraz II B. 
Zwycięzcom gratulujemy!!!! 
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Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 
Dodane przez admin dnia 13-02-2019 12:55 

 
Przed feriami 11 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w 
eliminacjach podstawowych XXXIV Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej. 

W konkursie należało rozwiązać test składający się z 50 pytań 
testowych dotyczących różnorodnych zagadnień ekologicznych 
i uzyskać minimum 80% poprawnych odpowiedzi. Niestety 
żadnemu z uczestników nie udało się osiągnąć 40 pkt. z testu, 
ale wyniki i tak były satysfakcjonujące. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w olimpiadzie i 
życzymy sukcesów w kolejnej edycji. 
Organizatorem szkolnego etapu i opiekunem uczniów była 
p. Monika Marciniak. 
 
 

Wcale nie jestem kujonem 
Dodane przez admin dnia 18-02-2019 12:47 

 
"Wcale nie jestem kujonem", to konkurs wiedzy 
matematyczno-przyrodniczej skierowany do uczniów ostatnich 
klas gimnazjów i szkół podstawowych z terenu gminy Raciąż 
oraz gmin ościennych. 
Konkurs powstał z inicjatywy nauczycieli przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych naszej szkoły. Konkurs 
pierwszy raz wystartował w roku szkolnym 2017/2018 a 
koordynatorem była 
p. Monika Chłopik. 
W tym roku zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji 
konkursu, nad którym pieczę sprawuje p. Monika Marciniak. 
 
 

Kulinarne spotkanie z uczniami Szkoły 
Podstawowej 
Dodane przez admin dnia 22-02-2019 14:30 

 
Uczniowie klasy 2a Szkoły Podstawowej w Raciążu wraz 
z wychowawczynią p. Małgorzatą Sroślak, gościli dzisiaj w 
pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół w Raciążu. Było to 
już kolejne spotkanie w ramach cyklicznych warsztatów 
kulinarnych dla najmłodszych, organizowanych w naszej 
szkole z inicjatywy 
p. Grażyny Radeckiej. 
Pod opieką uczniów z klas gastronomicznych dzieci uczyły się 
wyrobu , wypieku i dekoracji ciasteczek. Duże zaangażowanie 
oraz inwencja twórcza przyniosły ciekawe efekty w postaci 

niemalże kulinarnych dzieł sztuki. 
Po skończonych zajęciach dzieci zwiedziły szkołę. 
 
 

Powiatowy konkurs matematyczny 
Dodane przez admin dnia 25-02-2019 11:55 

 
W miniony piątek ośmioosobowa grupa licealistów wzięła 
udział w etapie szkolnym III Powiatowego Konkursu 
Matematycznego. Dwugodzinne zmagania z konkursowymi 
zadaniami, to z pewnością możliwość sprawdzenia własnych 
umiejętności matematycznych na tle młodzieży z innych szkół. 
Angażowanie się w różnego rodzaju konkursy jest również 
źródłem nowych inspiracji oraz sposobem otwarcia na nowe 
wyzwania i nawet w przypadku gdy ktoś nie odniesie sukcesu, 
zysk dla osobistego rozwoju jest nie do przecenienia. Udział w 
konkursach, to również możliwość uzyskania odpowiedzi na 
pytania: czy walczymy do końca, czy wycofujemy się przy 
pierwszym potknięciu, jakie emocje wywołuje w nas 

rywalizacja i czy potrafimy przegrywać.  
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Welcome to London 
Dodane przez admin dnia 28-02-2019 18:25 

 
W dniach 18-23 lutego 25 uczniów naszej szkoły wybrało się 
na wycieczkę do Londynu, zorganizowaną przez panie Annę 
Wichowską-Szcześniewską oraz Annę Leszczyńską. Nie była to 

tylko zwykła wycieczka, a warsztaty językowe. Co to oznacza? 
Nie byliśmy zakwaterowani w hotelu, ale mieszkaliśmy u 
rodzin brytyjskich i przy każdej sposobności musieliśmy 
używać angielskiego tak na serio - w prawdziwej komunikacji, 
co nie było łatwe. Jednak była to świetna okazja do próby 
własnych umiejętności językowych i szlifowania języka, jak i 
nawiązaniu nowych znajomości. Podczas pobytu w angielskiej 
stolicy zobaczyliśmy również wiele zabytków i dowiedzieliśmy 
się o ich historii. Byliśmy w takich miejscach jak  
 Galeria Brytyjska, Modern Tate, Tower Bridge, Muzeum 
Historii Naturalnej, Muzeum Nauki, których same budynki okazały się dziełami architektury. Z London 
Eye podziwialiśmy panoramę Londynu, która z ponad 130 m Wyglądała nieziemsko. 

Nie gorszy był rejs po Tamizie, gdzie oprócz widoków posłuchaliśmy paru ciekawostek na temat miasta.  
 
 

Podsumowanie akcji Góra Grosza 2018 
Dodane przez admin dnia 04-03-2019 12:30 

 
W tej edycji akcji udało się nam zebrać 27 kg bilonu, na co 

złożyło się 13153 monet i dało to sumę 438,15 zł, 
Zwycięzcami konkursu na klasę, która zbierze najwięcej 
monet 
i otrzyma N-kę z wybranego przedmiotu są: 
• klasa I A, która zebrała najwięcej monet, bo aż 3431sztuk, 
• klasa IV Te/Ti, która zebrała najwięcej pieniędzy, bo aż 
77,72 zł. 
SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I DZIĘKUJEMY 
WSZYSTKIM, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIU 
:) 
Ponadto do słoików wrzucono również: 47 euro centów, 10 
Bani, 1 zł z 1989 r., 2 centy Amerykańskie, 50 kopiejek.  

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie akcji była p. Anna Leszczyńska. 
 
 

Warsztaty UTH 
Dodane przez admin dnia 04-03-2019 14:40 

 
W dniu 27-02-2019 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w 

cyklu warsztatów organizowanych w ramach Dnia Otwartego 
" Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w 
Warszawie. Zajęcia odbyły się w wydziale zamiejscowym w 
Płońsku. Jeden z warsztatów prowadził dr Krzysztof 
Gawkowski, który przedstawił informacje dotyczące 
zachowań przemocowych z użyciem nowych technologii, 
przede wszystkim internetu i sieci telekomunikacyjnej. Inne 
zajęcia dotyczyły budowania swojego wizerunku w sieci. 
Uczniowie mogli także poznać warsztat i kulisy pracy 
policyjnego kryminologa a także obejrzeć pamiątki z 
egzotycznych podróży, które zgodnie z polskim prawem są 

zabronione. 
Opiekunem grupy była p. Iwona Dalkiewicz. 
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Targi Edukacyjne 
Dodane przez admin dnia 05-03-2019 14:55 

 
Dnia 01-03-2019 r. maturzyści naszej szkoły uczestniczyli w 
Targach Edukacyjnych w Płońsku. Celem Targów było 
przedstawienie uczniom i absolwentom oferty edukacyjnej 

uczelni, szkół policealnych i instytucji rynku pracy. Uczestnicy 
Targów mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z 
przedstawicielami szkół wyższych, poznania kierunków 
studiów, zasad rekrutacji, form pomocy materialnej dla 
studentów oraz aktualnych ofert lokalnego rynku pracy. 
Uczniowie uczestniczyli również w szkoleniu i warsztatach na 
temat czynników warunkujących trafny wybór dalszej ścieżki 
kształcenia 
i zawodu. 
Organizatorem wyjazdu była p. Maria Wiśniewska 
 
 

Gość z Indii 
Dodane przez admin dnia 08-03-2019 14:05 

 
Dnia 25 lutego 2019 roku do naszej szkoły przyjechał 
wolontariusz 
z Indii, Pradeep Suriya. 
Przez cały tydzień, kilka godzin dziennie, prowadził wykłady 

w języku angielskim na temat różnych dziedzin życia jego 
kraju. 
W niezwykle atrakcyjny sposób opowiedział o kulturze, 
historii, kuchni, gospodarce oraz turystyce tego 
imponującego państwa. Wszyscy uczniowie naszej szkoły 
mieli możliwość udziału w jego wykładach, które były świetną 
okazją, aby ćwiczyć umiejętności językowe słuchania ze 
zrozumieniem oraz mówienia po angielsku. 
Dnia 26 lutego odbyła się wycieczka do Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie Pradeep mógł zapoznać się z historią naszego regionu. Odbyła się również  
wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej, podczas której zaprezentowano naszemu gościowi wyposażenie 
gaśnicze oraz wozy strażackie. 

Dodatkowo Pradeep miał okazje poznać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. 
Nasz gość poznał również historię kościoła w Raciążu. 
Na jednym z ostatnich wykładów, w którym wzięła udział również dyrekcja Zespołu Szkół w Raciążu, p. 
Dorota Rubinkowska oraz p. Monika Chłopik, uczniowie zaprezentowali kulturę naszego kraju. 
 
 

Spotkanie ze studentami 
Dodane przez admin dnia 08-03-2019 14:52 

 
W minioną środę klasy czwarte technikum wzięły udział w 
spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Ekonomii płockiej filii 
Politechniki Warszawskiej. Uczniowie dowiedzieli się między 
innymi, że 
Politechnika Warszawska Filia w Płocku jest integralną 
jednostką Politechniki Warszawskiej – największej, 
najstarszej i najwyżej cenionej uczelni technicznej w Polsce. 
Filię w Płocku tworzą dwie podstawowe jednostki 
organizacyjne: 

- Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. 
- Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. 
Studia na kierunku ekonomia bez względu na rodzaj 
ukończonej specjalności, umożliwiają uzyskanie gruntowej 
wiedzy ekonomicznej pozwalającej na podjęcie pracy lub dalsze studia. 
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Dzień Liczby PI 
Dodane przez admin dnia 15-03-2019 14:56 

 
Tradycyjnie, w dniu 14 marca, obchodziliśmy w naszej szkole 
Święto Liczby Pi – nieskończonej i niezwykle fascynującej. W 
tym dniu Ludolfina była jedną z nas. Widzieliśmy ją na 

każdym korytarzu - w postaci pięknie wykonanych plakatów, 
dowiedzieliśmy się o niej wiele – dzięki audycji i 
prezentacjom multimedialnym, wcieliliśmy się w nią 
przedstawiając jej rozwinięcie - z dokładnością do 44 miejsca 
po przecinku. 
Celem obchodów tego święta było pokazanie, że matematyka 
to nie tylko trudne zadania, liczby i wzory, ale również 
znakomita zabawa i przygoda. Przekonali się o tym uczniowie 
klas biorących udział w konkursie, pt. ” Klasa, która myśli 
najlogiczniej” rozwiązując 10 zadań/łamigłówek. Zwycięzcami okazali się  
uczniowie klasy IIb. 
Momentem kulminacyjnym tego święta był słodki poczęstunek: wspaniały tort w kształcie litery Pi 

(wykonany przez p. I. Chyczewską i uczniów kl. IIITż) oraz Pi-babeczki (przygotowane przez uczennice 
kl. IITż). 
Dzień się zakończył, ale nasza pamięć o liczbie Pi pozostanie, dzięki nauczycielom matematyki i 
jednocześnie organizatorom Święta Liczby Pi. 
Koordynatorem akcji była p.Magdalena Chudzyńska 
 
 

Kangur 
Dodane przez admin dnia 23-03-2019 10:46 

 
Czwartek 21 marca był w Zespole Szkół w Raciążu kolejnym 
dniem z akcentem matematycznym. 
Po Dniu Liczby Pi przyszedł czas na Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny „KANGUR”. Uczniowie naszej szkoły 
tradycyjnie wzięli w nim udział. W tym roku matematyczne 
wyzwanie podjęło dziesięcioro uczniów. Rozwiązywanie zadań 
testowych trwało 75 minut. Nie jest to zbyt wiele czasu 
biorąc pod uwagę ilość i trudność zadań. Nagrodą 
uczestnictwa była układanka przestrzenna w postaci kuli-

breloczka, którą otrzymał każdy uczestnik po zakończeniu 
konkursu. W maju szkoły otrzymają wyniki, na które 
czekamy z niecierpliwością. 
Koordynatorem konkursu była p. Magdalena Gwiazdowska. 
 
 

III Powiatowy Konkurs Matematyczny 
Dodane przez admin dnia 25-03-2019 08:31 

 
W piątek, 22 marca, w auli ZSO w Płońsku odbył się finał 
III Powiatowego Konkursu Matematycznego. 
Grupa najlepszych matematyków, spośród uczniów ze szkół 
prowadzonych przez powiat płoński, zmierzyła się z 
zadaniami ułożonymi i sprawdzonymi przez pracowników 
naukowych Politechniki Warszawskiej. Wcześniej uczniowie ci 
przeszli przez gęste sito eliminacji szkolnych. Poziom 
konkursu był wysoki i bardzo wyrównany. 
Naszą szkołę godnie reprezentowali A. Kowalska, P. 

Dzieńkowski 
i M. Kotermański z klas trzecich LO. 
 
Gratulujemy dobrych wyników! 
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Światowy Dzień Konsumenta 
Dodane przez admin dnia 25-03-2019 12:33 

 
15 marca obchodzony był Światowy Dzień Konsumenta, 
znany też jako Światowy Dzień Praw Konsumenta. To 
międzynarodowe święto, upamiętnia przemówienie 

prezydenta Johna Kennedy’ego, wygłoszone w 1962 roku w 
Kongresie Stanów Zjednoczonych, które dotyczyło projektu 
ustawy o ochronie praw konsumenta. Dzień Konsumenta był 
dobrą okazją do upowszechniania wiedzy i uświadomienia 
młodym ludziom, że konsumentem jest każdy z nas i wszyscy 
mamy prawo do informacji o produktach, do wyboru i 
bezpieczeństwa towarów. Na szkolnym korytarzu pojawiły się 
plakaty, na których umieszczono przydatne informacje, 
wykonane przez uczniów kl. Ib. Zuzanna Jackowska z kl. Ib 
odczytała okolicznościowy komunikat. Sprawdzianem ze 
znajomości praw konsumenta poznanych na lekcjach przedsiębiorczości, oraz na spotkaniu z Powiatowym 
Rzecznikiem Praw Konsumenta był Konkurs Wiedzy Konsumenckiej „ Jestem świadomym konsumentem”. 

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu wyboru z zakresu wiedzy o prawach konsumenta. Do konkursu 
przystąpiło 15 uczniów klas pierwszych. Największą wiedzą wykazali się Piotr Ambrochowicz i Jakub 
Kuźniewski z kl. Ia zajmując pierwsze miejsce, Kacper Breński i Magdalena Podlecka z kl. Ib – II miejsce, 
Ewelina Miecznikowska z kl. Ib – III miejsce 
Organizatorem Dnia Konsumenta była p. Daniela. Ambrochowicz 
 
 

Światowy Dzień Wody 
Dodane przez admin dnia 26-03-2019 08:53 

 
Już po raz dwudziesty siódmy, 22 marca na całym świecie 
obchodzono Światowy Dzień Wody. Tegoroczne hasło 
towarzyszące obchodom „Nie pozostawiając nikogo w tyle”, 
kładzie nacisk na solidarność wobec problemów związanych 
z wodą. Ma nam uzmysłowić, że kryzys wodny nie jest 
zmartwieniem wybranych społeczności. W naszej szkole 
włączyliśmy się po raz kolejny do obchodów Światowego 
Dnia Wody. Uczniowie przygotowali wiele ciekawostek o 
wodzie i jej właściwościach, które przedstawili w formie 

plakatów i gazetek. Wiktoria Dądalska z kl. Ia odczytała 
okolicznościowy komunikat. 
W organizację przedsięwzięcia zaangażowała się p. Daniela 
Ambrochowicz. 
 
 

Pierwszy milion masz w głowie 
Dodane przez admin dnia 29-03-2019 22:31 

 
Uczniowie z klas 2 LO biorą udział w projekcie „Pierwszy 

milion masz w głowie”. 

Ich zadaniem jest uczestniczenie w weekendowych 

wykładach z zakresu przedsiębiorczości. Wykłady mają 

miejsce w budynku Politechniki Warszawskiej. Miejscem 

zakwaterowania jest jeden z warszawskich hoteli. 

Na koniec projektu, czyli 14 kwietnia, uczniowie 

przedstawią swój innowacyjny projekt przed inwestorami. 

Warto walczyć o wygraną, gdyż za pierwsze miejsce 

przewidziana jest możliwość wyjazdu do Doliny Krzemowej 

w Kalifornii oraz indeks na Politechnikę Warszawską. 

Życzymy powodzenia!  
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Niech Wasze śpiewanie przekracza 
granice 
Dodane przez admin dnia 26-03-2019 09:09 

 
22 marca 2019 roku, w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława 
Staszica 
w Płońsku odbyła się szósta edycja tego Konkursu. Nasz 
Zespół Szkół reprezentowało troje uczestników: Izabela 
Antoszewska klasa IIa LO, Karol Betlewicz klasa Ia LO, 
Sebastian Kopciński klasa 2b LO. Sebastian zaśpiewał w 

języku niemieckim piosenkę pod tytułem „80 Millionen” z 
repertuaru popularnego wykonawcy – Maxa Giesingiera. 
Towarzyszyła mu Ewa Mansz z IIa. Była adresatką wyznań 
Sebastiana i partnerką w tańcu. Subtelny głos wykonawcy, 
i pełna znaczeń interpretacja zachwyciły widownię. 
Sebastiana doceniło też jury, a Pani Dyrektor Szkoły – organizatora powiedziała przy wręczaniu 
wyróżnienia, że jego interpretacja na długo pozostanie w pamięci . Iza Antoszewska wykonała po 
rosyjsku piosenkę z repertuaru ciągle popularnej i uwielbianej Ałły Pugaczowej „Królowie wszystko 
mogą”. Iza ma sceniczne doświadczenie. Świetnie poradziła sobie z wykonaniem piosenki, wzbogaconym 
tańcem. Ubrana w rozkloszowaną spódniczkę, kwiecistą bluzkę i wianek z goździków, sugestywnie 
wyjaśniała Mateuszowi Nierychlewskiemu z 2TI, że wszechmocni królowie nie mogą jednego – ożenić się 
z miłości. Mateusz w koronie i płaszczu królewskim nie pozostawiał wątpliwości – kim jest w tym duecie. 

Piosenkarza Eda Sheerana kochają niemal wszyscy. I zapewne wszyscy słuchacze pokochali Karola 
Betlewicza za piosenkę z jego repertuaru „Perfect”. Karol umiejętnie operuje głosem i zaśpiewał po 
angielsku jak profesjonalista, wywołując masę wzruszeń. 
Nasza śpiewająca trójka dobrze wpisała się w historię Konkursu Piosenki Obcojęzycznej i choć pozostał 
nam niedosyt i wrażenie, że uczestnicy ze Szkoły - organizatora są faworyzowani, to może to tylko 
wrażenie? 
Organizacja Konkursu Piosenki Obcojęzycznej przeszła nasze wyobrażenia. Już od progu Zespołu Szkół nr 
1 poczuliśmy się oczekiwanymi gośćmi – natychmiast zainteresowano się nami i ułatwiono dojście do 
auli. A tam – pełna gala! Oznaczone miejsca, dekoracje, ekran, na którym pojawiały się zdjęcia 
uczestników, a z głośników przed każdym występem płynęła informacja o wykonawcy. W przerwie na 
obrady jury wszyscy zostali poproszeni na poczęstunek; na stołach było mnóstwo wybornych ciast, kawa, 

herbata, zimne napoje. Wszystkich gości obdarowano pamiątkami, które będą przypominać naszym 
uczestnikom i opiekunom pobyt w gościnnym Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Płońsku. 
Wyróżnionego Sebastiana Kopcińskiego przygotowała p. Justyna Ratkowska, nauczycielka jęz. 
niemieckiego; Karola Betlewicza p. MarekZwierzchlewski, nauczyciel jęz. angielskiego, a 
Izę Antoszewską –Elżbieta J. Grzegorzewska, naucz. języka rosyjskiego. 
My – nauczyciele, opiekunowie wykonawców, dziękujemy im za entuzjazm, zaangażowanie i pasję. Praca 
z takimi młodymi ludźmi to dla nas wielka satysfakcja. 
Elżbieta J. Grzegorzewska 
 
 

Wycieczka do Płocka 
Dodane przez admin dnia 31-03-2019 22:30 

 
Dnia 21 marca odbyła się wycieczka klasy IV TE oraz IV TI 
do Płocka. 
Uczniowie pod opieką pań: Agnieszki Pelkowskiej oraz 
Iwony Dalkiewicz wzięli udział w lekcji muzealnej w Muzeum 
Mazowieckim. 
Zajęcia były bardzo ciekawe, gdyż dotyczyły trendów w 

sztuce i architekturze Dwudziestolecia Międzywojennego w 
Polsce. Dla tegorocznych maturzystów był to dobry sposób 
na powtórzenie części materiału przed egzaminami. 
Następnie grupa udała się do płockiego ZOO na wiosenny 
spacer. 
Pierwsze oznaki wiosny były widoczne na każdym kroku. 
Pogoda dopisywała, tak więc wspólne obcowanie z przyrodą okazało się być dobrym pomysłem na 
spędzenie popołudnia. 
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World of Languages Expert 
Dodane przez admin dnia 01-04-2019 11:54 

 
W lutym bieżącego roku szkolnego w naszej szkole grupa 
uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich liceum oraz 
technikum przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu z 

języka angielskiego World of Languages Expert 
organizowanego przez Wydawnictwo SYNAPSA. Z wielką 
radością i dumą informujemy, iż uczeń klasy 1A Szymon 
Sujkowki został laureatem tegoż konkursu, uzyskując 
bardzo wysoki wynik w skali kraju, tj.: 90% oraz zajmując 
3 miejsce w rankingu ogólnopolskim. Szymonowi 
serdecznie gratulujemy!!! Pozostałych uczestników 
zachęcamy do udziału w kolejnych tego typu 
przedsięwzięciach. 
 
Szkolnym organizatorem konkursu była p. Agnieszka Pelkowska 
 

 

Dzień autyzmu 
Dodane przez admin dnia 03-04-2019 14:26 

 
2 kwietnia obchodziliśmy Dzień Autyzmu. Autyzm jest 
zjawiskiem bardzo złożonym i trudnym do zdefiniowania. 
Najczęściej, w przypadku osób z autyzmem, mamy do 

czynienia z zaburzeniem odbioru świata przez zmysły. 
Osoby te inaczej odbierają światło, obrazy i dźwięki, 
inaczej odczuwają dotyk, zapach, smak czy ból. 
Mają także trudności z klasycznym - w naszym rozumieniu 
- budowaniem więzi i okazywaniem emocji w relacjach z 
innymi ludźmi. Świat osób z autyzmem jest inny od 
„naszego świata", a kłopoty z komunikacją sprawiają, że 
osoby z autyzmem borykają się z doświadczeniem 
psychicznego osamotnienia. 
Chociaż nie znamy podstawowych przyczyn autyzmu 
wiadomo, że jest to biologicznie uwarunkowane zaburzenie rozwijającego się mózgu. Autyzmu nie można 
rozpoznać zaraz po urodzeniu, ponieważ wzorce zachowań społecznych rozwijają się dopiero pomiędzy 

szóstym a trzydziestym szóstym miesiącem życia. Czasami rozwój dziecka odbywa się całkowicie 
normalnie i dopiero po tym okresie następuje wycofanie i utrata już nabytych umiejętności. 
 
Jakie są typowe objawy autyzmu? 
Z zaburzeniem autyzmu związane są trudności występujące w trzech różnych obszarach funkcjonowania 
człowieka oraz ich wzajemne powiązania. 
 
Obszar I: Problemy w kontaktach społecznych – są najbardziej ewidentną cechą zaburzeń autystycznych. 
Dzieci z autyzmem nie reagują na swoje imię i bardzo często unikają kontaktu wzrokowego z innymi 
ludźmi, rzadko potrafią inicjować zabawę" na niby". Mają także trudności w zrozumieniu gestów, tonu 
głosu i mimiki wyrażającej uczucia. 

 
Obszar II: Problemy z komunikacją- ponad połowa ludzi z autyzmem przez całe swoje życie nie mówi. U 
osób , które mówią, umiejętność mowy zwykle rozwija się późno. 
Osoby z autyzmem często wypowiadają się o sobie w trzeciej osobie używając imienia, a nie zaimków 
"ja", "moje". 
Ich język może być dziwny - często używają pojedynczych słów lub powtarzają niezależnie od sytuacji 
jedno i to samo zdanie. 
 
Obszar III: Problemy w zachowaniu. 
Chociaż osoby z autyzmem wydają się całkowicie normalne i sprawne fizycznie, wiele z nich wykonuje 
dziwne, nawykowe czynności, takie jak: huśtanie się, skręcanie włosów, itp. 
 

2 kwietnia bądź niebieski i okaż solidarność z osobami z autyzmem. Dodasz im w ten sposób otuchy w 
codziennych zmaganiach ze światem, który widzą, słyszą i czują inaczej niż my. 
 
W zorganizowanie przedsięwzięcia włączyły się panie Agnieszka Bojanowska i Iwona Dalkiewicz. 
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Das große Sprichwörter-Quiz 
Dodane przez admin dnia 06-04-2019 08:43 

 
Dnia 1 kwietnia odbył się szkolny konkurs z języka 
niemieckiego - „Das große Sprichwörter-Quiz” poświęcony 
znajomości przysłów w języku niemieckim. W konkursie 

wzięli udział uczniowie klas pierwszych , drugich i trzecich 
liceum i technikum. Najlepszy wynik w konkursie zdobyła 
uczennica klasy 1a – Alicja Błaszczak. Drugie miejsce zajęła 
uczennica klasy 2b - Laura Kubińska, natomiast trzecie 
miejsce zajęli ex aequo uczennica klasy 1a – Aleksandra 
Kruszewska i uczeń klasy 2b – Sebastian Kopciński. Mamy 
nadzieją, że konkurs na stałe zagości w kalendarzu 
szkolnych wydarzeń. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów w poznawaniu języka. 
Organizatorem konkursu była p. Justyna Ratkowska. 
 
 

Pielgrzymka maturzystów 
Dodane przez admin dnia 06-04-2019 09:47 

 
5 kwietnia młodzież z diecezji płockiej modliła się na Jasnej 
Górze 
o wstawiennictwo Matki Bożej na egzaminie dojrzałości. 
Ich modlitwie przewodniczył bp Mirosław Milewski. 

Z naszej szkoły udział w pielgrzymce wzięło 73 uczniów 
liceum 
i technikum oraz 6 nauczycieli pod przewodnictwem ks. 
Wojciecha Nikodymczuka. W czasie pobytu młodzież miała 
okazję wysłuchać bardzo ciekawego świadectwa Anny 
Golędzinowskiej, byłej modelki występującej często w wielu 
programach włoskiej telewizji, która pod wpływem wizyty w 
Medjugorie diametralnie zmieniła swoje życie. Była to 
opowieść o niezwykłej, chwilami bardzo trudnej drodze 
odkrywania własnego miejsca na ziemi, zawierająca 
wymowne przesłanie dla młodych ludzi. 
 

 

Degustacja tradycyjnych wędlin 
Dodane przez admin dnia 09-04-2019 10:06 

 
3 kwietnia 2019 r. w Internacie naszej szkoły została 
zorganizowana degustacja wędlin firmy „Peklimar” , „Madej 
& Wróbel” specjalizującej się w produkcji tradycyjnych 

wędlin, które swoim świeżym i niepowtarzalnym smakiem 
sprawiają przyjemność ich jedzenia. Degustacja połączona z 
kolacją na której wychowankowie Internatu mogli 
skosztować m. in. takich wyrobów jak: szynka tradycyjna 
(pajda), kiełbasa podwawelska, śląska, kurczak z jajkiem, 
gęś ze śliwką, kurczak w galarecie, pasztet ciechanowski 
oraz kaszanka w różnych odsłonach sprawiły, iż kolacja ta 
była miłym spotkaniem. Degustacja nie zakończyła się na 
jednej kolacji, wychowankowie mogli kosztować specjały 
również na śniadanie. Organizatorem degustacji była p. K. 
Wachol. 

  



25 
 

Dzień Języków Obcych 
Dodane przez admin dnia 17-04-2019 13:42 

 
W naszym ZS kultywujemy od wielu lat tradycję Dnia 
Języków Obcych. Mimo że ta prawda brzmi banalnie, 
powtórzmy ją. Znajomość języków obcych czyni człowieka 

wolnym, bogatszym duchowo, otwiera na innych ludzi, inne 
kultury, kształtuje świadomość różnorodności w świecie. 
Młodzież naszej Szkoły posiadła tę świadomość i corocznie 
z entuzjazmem włącza się w organizację uroczystości. W 
tym roku bogata oprawa graficzna dotyczyła wyższego 
stopnia wtajemniczenia językowego – przysłów, powiedzeń 
i porzekadeł 
w języku angielskim, niemieckim oraz rosyjskim (pomysł 
autorstwa nauczycielki języka niemieckiego p. Justyny 
Ratkowskiej). Ściany Szkoły upiększyły plakaty wykonane różną techniką malarską. A na nich idiomy w 
trzech językach opatrzone wizualizacją. Dla wielu oglądających to rebusy, bo przecież niemieckiego i 
rosyjskiego nie wszyscy się uczą.I o to chodziło organizatorom! Pobudzić wyobraźnię i kreatywność. 

Zachęcamy do uważnego obejrzenia zdjęć i zabawy. 
Dzień Języków Obcych daje młodzieży możliwość realizacji talentów artystycznych. Zdolności i 
predyspozycje znalazły wyraz w plakatach; widać precyzję i dokładność, gdzie indziej spotkamy iście 
artystowskie szaleństwa tudzież przymiarki graficzne. 
W tegorocznym Dniu odbył się również minikoncert piosenek obcojęzycznych. Wystąpili uczestnicy 
Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej: wyróżniony za piosenkę „80 Millionen” Sebastian 
Kopciński z 2b LO (przygotowany przez p. Justynę Ratkowską), Iza Antoszewska z 2a LO zaśpiewała 
„Królowie wszystko mogą” (opieka i pomoc nauczycielka jęz. rosyjskiego Elżbieta J. Grzegorzewska), a 
Karol Betlewicz z 1a LO utwór „Perfect”. Karolowi akompaniował na gitarze p. Marek Zwierzchlewski, 
który przygotował swojego ucznia. Występ utalentowanych młodych ludzi nieco zakłóciły problemy 
techniczne, ale jak powiedziała p. dyr. Dorota Rubinkowska – dobrym piosenkarzom muzyka nie 
przeszkadza! 

Organizatorzy DJO: germanistka J. Ratkowska, anglista M.Zwierzchlewski, rusycystka E.J. 
Grzegorzewska dziękują p. Andrzejowi za pomoc techniczną. 
Notatkę sporządziła E. J. Grzegorzewska 
 
 

Szkolny Dzień Nauki 
Dodane przez admin dnia 26-04-2019 13:31 

 
W ramach tegorocznego Szkolnego Dnia Nauki odbyła się 
prezentacja rezultatów projektu „ABC toksykologii życia 
codziennego”. Projekt był realizowany w 3 zespołach 
przedmiotowych: 
1. Grupa biologiczna pod kierunkiem p. Moniki Marciniak 
zajmowała się zagadnieniem: 
Wpływ substancji szkodliwych i toksycznych na środowisko 
przyrodnicze i organizm człowieka. 
2. Grupa geograficzna pod kierunkiem p. Danieli 
Ambrochowicz zajmowała się zagadnieniem: 

Miejsca związane z występowaniem substancji szkodliwych i 
toksycznych 
3. Grupa chemiczna pod kierunkiem p. Iwony Szelągowskiej zajmowała się następującymi problemami 
badawczymi: 
• Toksyczne związki chemiczne w żywności 
• Toksyczność leków 
• Toksyczne metale 
• Trucizny środowiska przyrodniczego 
• Toksyczność artykułów gospodarstwa domowego 
Odbyły się również zajęcia warsztatowe pod tytułem "Zmagania umysłu początkiem pomysłu, czyli 
mówimy szyfrem", przygotowane i poprowadzone przez p. Andrzeja Kowalskiego. 
Koordynatorem działań była p. Iwona Szelągowska. 
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Dzień Otwarty 
Dodane przez admin dnia 26-04-2019 13:52 

 
Kilkudziesięciu gimnazjalistów oraz uczniów ósmych klas 
szkół podstawowych wzięło udział w Dniu Otwartym Zespołu 
Szkół w Raciążu, który odbył się 24 kwietnia. W trakcie 

pobytu w naszej szkole uczniowie mogli zwiedzić budynek, 
wziąć udział w tematycznych zajęciach organizowanych w 
klasopracowniach oraz przekonać się, jakie warunki nauki 
oferuje nasza placówka. W czasie Dnia Otwartego miało 
również miejsce uroczyste rozdanie nagród w konkursie 
"Wcale nie jestem kujonem". 
Pani Dyrektor Dorota Rubinkowska przemawiając do gości 
podkreśliła, iż nasze szkoły są gotowe przyjąć dużo większą 
liczbę uczniów związaną z podwójnym naborem, a posiadane 
zaplecze wyklucza możliwość pracy na dwie zmiany. 
 
 

Dzień Ziemi 
Dodane przez admin dnia 29-04-2019 11:21 

 
Światowy Dzień Ziemi ustanowiono po to, by miliardy ludzi 
pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Ma to być 
moment ekologicznej refleksji by uświadomić każdemu z 
nas, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. To święto ma 

przypominać każdemu człowiekowi, aby dbał o Ziemię i nie 
popełniał kolejnych błędów. Ogromnym darem naszej 
planety są miliony gatunków, które znamy i kochamy. 
Niestety, ludzie nieodwracalnie naruszyli równowagę 
przyrody, w wyniku czego świat stoi przed największym 
wymieraniem od czasów dinozaurów. Bezprecedensowe 
globalne zniszczenie i szybka redukcja populacji roślin i 
dzikiej fauny i flory są bezpośrednio związane z przyczynami 
wynikającymi z działalności człowieka. Hasło tegorocznej  
edycji brzmi "Chrońmy nasze gatunki". Jeśli nie będziemy 
działać teraz, wyginięcie może być najtrwalszym dziedzictwem ludzkości. 
Z tej okazji w naszej szkole 25 kwietnia stworzyliśmy wystawę wykonanych przez uczniów plakatów, na 

których w ciekawy sposób przedstawili problemy naszej planety oraz wysłuchaliśmy krótkiej audycji 
przez szkolny radiowęzeł. 
Organizatorem była p. Daniela Ambrochowicz 
 
 

Pożegnanie klas maturalnych 
Dodane przez admin dnia 29-04-2019 11:21 

 
W miniony piątek odbyła się uroczystość pożegnania klas 
maturalnych. 78 uczniów szkół dla młodzieży oraz 20 
słuchaczy liceum dla dorosłych ukończyło szkołę. 
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego absolwenci 
klas trzecich liceum i czwartych technikum odebrali 
świadectwa. Nagrody dla wyróżnionych uczniów wręczyła 
dyrektor - p. Dorota Rubinkowska. 
Oprawę uroczystości wraz z częścią artystyczną przygotowali 
uczniowie z klas drugich pod kierunkiem p. Anety 
Chyczewskiej 

i p. Andrzeja Łopaty. 
Życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych !!! 
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Podziękowanie 
Dodane przez admin dnia 29-04-2019 11:22 

 
 

Organizatorzy szkolnego konkursu 
"Wcale nie jestem kujonem" 

serdecznie dziękują 
Panu Łukaszowi Krawczykowi - firma COMFORT-

THERM, 
Panu Pawłowi Chrzanowskiemu - firma P.H.U. DOMAX 

i Urzędowi Miasta Raciąż 
za wsparcie oraz ufundowanie nagród dla laureatów. 

Dziękujemy za ofiarność, życzliwość i zrozumienie 
potrzeb szkoły. 

Jednocześnie życzymy wielu sukcesów 
w życiu zawodowym i osobistym. 

 
 

Egzamin maturalny z języka polskiego 
Dodane przez admin dnia 06-05-2019 12:50 

 
Dokładnie o godzinie 9.00 osiemdziesięciu dwóch 
tegorocznych abiturientów naszych szkół przystąpiło do 
egzaminu maturalnego 
z języka polskiego. 

Nad prawidłowych przebiegiem egzaminu czuwały trzy 
zespoły nadzorujące. 
Temat rozprawki nawiązywał do trzeciej części „Dziadów”. 
Wierszem do interpretacji okazał się utwór "Samotność" 
Anny Świrszczyńskiej. 
A jak wrażenia naszych maturzystów? 
Uczennica LO: 
- Nie spodziewałam się tematu o wolności, a jednak taki 
trafił. 
No i dobrze, bo jak dla mnie był to temat przystępny. 
Łatwo było odnieść się do  
poznanej literatury. 

 
Uczeń technikum: 
- Wybrałem temat pierwszy, który dla mnie był „średnio podchwytliwy”. Nie spodziewałem się „Dziadów”, 
stawiałem raczej na Pana Tadeusza. „Dziady” są ogólnie trudne, ale w sumie temat był łatwy. 
 
Już jutro chwila prawdy - matematyka. Trzymamy kciuki :) 
 
 

Turniej PCK 
Dodane przez admin dnia 09-05-2019 20:12 

 
Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w zawodach z 
zakresu pierwszej pomocy, zorganizowanych przez PCK. 
Wiktoria Dądalska, Alicja Błaszczak, Magdalena Podlecka, 
Piotr Czarnecki oraz Mateusz Kopciński, współzawodniczyli 
z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza w Płońsku. 
Nasza grupa pod opieką p. Sławomira Krzeskiego 

doskonale poradziła sobie w obu etapach konkursu. 
Przegraliśmy z Płońskiem, ale tylko nieznacznie. 
Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Dądalska zdobywając 
maksymalną liczbę punktów w części pisemnej. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 
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Dzień bez telefonu 
Dodane przez admin dnia 17-05-2019 09:13 

 
„Smartfony wiele ułatwiają i często pomagają 
zaoszczędzić sporo czasu. Umożliwiają nam sprawną 
organizację pracy, pomagają nie zabłądzić w mieście czy 

nawet schudnąć. Ale są też sytuacje, 
w których bywa dokładnie odwrotnie. Dziś telefon to 
narzędzie do korzystania z Internetu i tu zaczynają się 
kłopoty…”. O tym, dlaczego tak trudno jest rozstać się z 
telefonem, do czego może doprowadzić fonoholizm i jak 
uchronić przed uzależnieniem uczniowie klasy 1a,1b oraz 
1Th/Ti rozmawiali w czasie spotkania z psychologiem 
szkolnym panią Joanną Jakubiak. 
Na szkolnych stolikach, przy których zazwyczaj gromadzi 
się młodzież w trakcie przerw oraz okienek, pojawiły się różnego rodzaju gry planszowe zachęcające do 
nieco  
innej formy spędzenia czasu wolnego. 

W tym dniu każdy uczeń, który zdecydował się zostawić swój telefon u pedagoga szkolnego na czas 
trwania zajęć otrzymywał dodatkową ,, n” z wybranego przez siebie przedmiotu. 
Organizatorem akcji była pani Iwona Dalkiewicz. 
 
 

Dzień bez telefonu 
Dodane przez admin dnia 17-05-2019 09:13 

 
„Smartfony wiele ułatwiają i często pomagają 
zaoszczędzić sporo czasu. Umożliwiają nam sprawną 
organizację pracy, pomagają nie zabłądzić w mieście czy 
nawet schudnąć. Ale są też sytuacje, 
w których bywa dokładnie odwrotnie. Dziś telefon to 
narzędzie do korzystania z Internetu i tu zaczynają się 
kłopoty…”. O tym, dlaczego tak trudno jest rozstać się z 
telefonem, do czego może doprowadzić fonoholizm i jak 
uchronić przed uzależnieniem uczniowie klasy 1a,1b oraz 
1Th/Ti rozmawiali w czasie spotkania z psychologiem 
szkolnym panią Joanną Jakubiak. 

Na szkolnych stolikach, przy których zazwyczaj gromadzi 
się młodzież w trakcie przerw oraz okienek, pojawiły się 
różnego rodzaju gry planszowe zachęcające do nieco  
innej formy spędzenia czasu wolnego. 
W tym dniu każdy uczeń, który zdecydował się zostawić swój telefon u pedagoga szkolnego na czas 
trwania zajęć otrzymywał dodatkową ,, n” z wybranego przez siebie przedmiotu. 
Organizatorem akcji była pani Iwona Dalkiewicz. 
 
 

Bezpieczeństwo 
Dodane przez admin dnia 24-05-2019 10:22 

 
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć 
organizowanych przez szkołę jest priorytetowym 
zadaniem dyrektora. Szkoła podejmując działania 
wychowawcze 
i profilaktyczne musi eliminować zagrożenia i wzmacniać 
pożądane zachowania. Zapewnienie bezpieczeństwa to 

również właściwa reakcja na zaistniałe problemy i 
umiejętność zachowania się 
w sytuacjach kryzysowych. 
W związku z zaleceniami Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty, jako jedno z działań profilaktycznych w 
zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów 
w naszej szkole, w panelu BEZPIECZEŃSTWO 
umieściliśmy trzy linki umożliwiające przekazanie informacji przez osoby czujące zagrożenie. 
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Dyplom 
Dodane przez admin dnia 24-05-2019 14:41 
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Elektrośmieci 
Dodane przez admin dnia 29-05-2019 08:10 
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Akademia wiedzy o mięsie od pola do 
stołu 
Dodane przez admin dnia 09-06-2019 18:55 

 
Uczniowie kl. II technikum żywienia i usług gastronomicznych 
wzięli udział w konkursie „Akademia wiedzy o mięsie od pola 
do stołu”. 
Grupa zaangażowanych uczniów opracowała hasło reklamowe 
promujące polską wołowinę – POLSKA WOŁOWINA POBUDZA 
ZMYSŁY JAK WITAMINA . 

Niestety, nasi uczestnicy nie zakwalifikowali się do 
następnego etapu, ale był to dla nich z pewnością element 
rozwijający zainteresowania zawodowe. ;-) 
Dziękujemy za udział w konkursie i życzymy powodzenia 
następnym razem. 
Opiekunem uczniów była p. Ewelina Kruszewska. 
 
 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska 
Dodane przez admin dnia 09-06-2019 19:01 

 
Kolejnym świętem o charakterze ekologicznym obchodzonym 
w naszej szkole był Światowy Dzień Ochrony Środowiska 
przypadający 5 czerwca. To najpopularniejszy dzień 
pozytywnych działań na rzecz środowiska na całym świecie. 
Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi świata na problemy 
związane z zanieczyszczeniem i ochroną ekosystemu. 
Podniesienie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie 
ludzi do aktywnej działalności na rzecz ochrony przyrody. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są zagadnienia, 
związane z zanieczyszczeniem powietrza. 
„Konsumujemy” coraz więcej zasobów naturalnych, 
emitujemy coraz więcej zanieczyszczeń i dwutlenku węgla. 
Produkujemy coraz więcej śmieci. W zastraszającym tempie 
tracimy lasy naturalne a tereny zielone zamieniamy na 
betonową dżunglę. Czas się zatrzymać i pomyśleć co obecnie robimy na rzecz przyrody, a także co 
jeszcze możemy zrobić, by w pełni zadbać o środowisko naturalne. 
Każdy z nas chce żyć na czystej, zielonej planecie, dlatego warto się zastanowić co możemy zrobić. Dbaj 
o czystość podczas wypraw do lasów, nie wyrzucaj śmieci do akwenów wodnych. Chroń zieleń! Ogranicz 
plastik. Nie pakuj zakupów w jednorazowe torebki, tylko w płócienne torby na zakupy. Wychodząc z 

domu weź ze sobą bidon z wodą źródlaną, zamiast kupować wodę w plastikowych jednorazowych 
opakowaniach. Oszczędzaj wodę i prąd! 
Uczniowie przygotowali i rozwiesili kolorowe plakaty z informacjami jak dbać o środowisko. M. Podlecka 
odczytała przez szkolny radiowęzeł okolicznościowy apel. W klasach pierwszych problemy związane z 
zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego omawiane były na lekcjach geografii. 
Organizatorem akcji była pani Daniela Ambrochowicz 
 
 

Spartakiada Szkolna 
Dodane przez admin dnia 09-06-2019 19:18 

 
7 czerwca w naszej szkole odbyła się Spartakiada Szkolna. 
W ramach tej imprezy społeczność naszej szkoły mogła 
wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez 
nauczycieli i uczniów. Zumba w wykonaniu nauczycielek, 
turniej Familiada – nauczyciele kontra uczniowie, rozgrywki 
piłkarskie i siatkarskie oraz słodkie przekąski przygotowane 
przez nasze kulinarne talenty złożyły się na całokształt 
wydarzenia, które dostarczyło wielu emocji 

i niezapomnianych wrażeń. Liczba osób zaangażowanych 
w zorganizowanie spartakiady jest bardzo liczna i nie 
będziemy na łamach naszej strony wymieniać ich nazwisk. 
Zdjęcia dostępne na naszym facebookowym profilu z 
pewnością oddadzą klimat tego dnia. 
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Chemicznie i gastronomicznie 
Dodane przez admin dnia 09-06-2019 19:33 

 
W tym roku ponownie skorzystaliśmy z zaproszenia Szkoły 
Podstawowej w Raciążu i wzięliśmy udział w imprezie 
plenerowej zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka. W 

piątkowe przedpołudnie pod naszym namiotem można było 
obejrzeć efektowne eksperymenty chemiczne oraz 
posmakować wyrobów kulinarnych przygotowanych przez 
nasze klasy gastronomiczne. Dzieci szkoły podstawowej 
spędziły z nami czas "chemicznie i gastronomicznie". 
W tym miejscu wartym podkreślenia jest fakt, że był to 
kolejny dowód szerokiej współpracy między naszymi 
szkołami. 
Opiekunami namiotu były panie: Iwona Szelągowska. Kinga 
Wachol, Grażyna Radecka. 
 
 

Oddaj zużyty telefon komórkowy 
Dodane przez admin dnia 14-06-2019 09:03 

 
Zakończyła się zbiórka zużytych telefonów w naszej szkole w 
ramach ogólnopolskiej akcji „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON 
KOMÓRKOWY”. Zużyte i uszkodzone telefony komórkowe 
zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są 

znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, 
szczególnie wody i gleby. Uczniowie naszej szkoły chętnie 
wzięli w niej udział. Zebrali 20 kg telefonów komórkowych 
ważonych bez baterii. Baterie dodatkowo zasiliły naszą 
całoroczną zbiórkę tych niebezpiecznych odpadów. Telefony 
zostały przekazane firmie Ekophone, która zajmie się ich 
recyklingiem. Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna akcja 
do której przystąpiliśmy, przyczyni się do ugruntowania 
postaw i nawyków ekologicznych dzięki którym nasza planeta 
będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza. Dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym za ekologiczną postawę. Organizatorzy zbiórki p. K. Poczmański, p. M. 
Stanowska, p. D. Ambrochowicz 

 
 

Wycieczka do Grecji 
Dodane przez admin dnia 14-06-2019 11:49 

 
W ramach programu „Polska i Grecja w Unii Europejskiej – 
wspólna tradycja i przyszłość” grupa 17 uczniów naszej 

szkoły wzięła udział w dziesięciodniowym wyjeździe do 
Grecji, w ramach którego umożliwiono młodzieży poznanie 
kultury i tradycji tego państwa poprzez żywy kontakt z jego 
rodowitymi mieszkańcami oraz obcowanie z miejscami, o 
których do tej pory czytała jedynie w podręcznikach do 
historii. Podczas pobytu odwiedzono między innymi: 
mityczną siedzibę bogów – Górę Olimp oraz Meteory – 
Wiszące Klasztory. Młodzież zwiedziła również stolicę Grecji 
– Ateny, a w nich Agorę Rzymsko-Grecką, Grób 
Agamemnona oraz Akropol. W drodze powrotnej miała 
miejsce wizyta pod Termopilami, w miejscu historycznej  

bitwy grecko-perskiej. Wycieczka została zorganizowana z inicjatywy SP w Raciążu. Szkolnym 
koordynatorem oraz opiekunem młodzieży naszej szkoły była pani Agnieszka Pelkowska. Tę 
niekonwencjonalną formę zdobywania wiedzy uczestnicy wyjazdu ocenili celująco, co jedynie było 
potwierdzeniem faktu, iż takie inicjatywy mają sens. Być może za rok przyjdzie pora na kolejny taki 
projekt. 
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Zbiórka baterii 
Dodane przez admin dnia 14-06-2019 09:06 
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Zakończenie roku szkolnego 
Dodane przez admin dnia 20-06-2019 12:58 

 
Nadeszła długo oczekiwana chwila - rok szkolny 2018/2019 
dobiegł końca. W uroczystości zakończenia roku szkolnego, 
oprócz społeczności naszej szkoły, udział wzięli zaproszeni 

goście - przedstawiciel Rady Powiatu, p. Artur Adamski oraz 
przewodnicząca Rady Rodziców p. Wiesława Sadowska. Pani 
Dyrektor Dorota Rubinkowska podkreśliła, że mijający rok 
szkolny był okresem wielu wyzwań, ale również wielu 
sukcesów. 
Nagrody odebrali najlepsi uczniowie, laureaci różnych 
konkursów oraz uczniowie szczególnie zaangażowani w 
życie szkoły. Najlepszą uczennicą w tym roku została 
Weronika Kujawa. Gratulujemy!!! 
Specjalne podziękowania za swoją pracę otrzymały p. Ewa Dobrosielska oraz p. Iwona Dalkiewicz. W 
trakcie uroczystości pożegnaliśmy kończących pracę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na 
zasłużoną emeryturę odeszli: p. Elżbieta Grzegorzewska, p. Izabela Chyczewska, p. Bożena Jóźwiak. 

Miejsce pracy zmienia również ksiądz Wojciech Nikodymczuk. 
Zapraszamy na szkolnego FB. Znajdziecie tam zdjęcia z wydarzenia. 
Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji !!! 
 
 

Jarmark Raciąski 
Dodane przez admin dnia 15-08-2019 20:01 

 
W dniach 14-15 sierpnia w Parku Miejskim w Raciążu odbył 
się VI Jarmark Raciąski, organizowany przez Miejskie 
Centrum Kultury Sportu i Rekracji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu, Urząd Miasta Raciąż oraz Urząd 
Gminy Raciąż. 
Podczas wydarzenia można było odwiedzić stoiska 
wystawiennicze a także posłuchać dobrej muzyki. 
Na jednym ze stoisk zaprezentowała się nasza szkoła. 
Oprócz możliwości zapoznania się z aktualną ofertą 
edukacyjną, odwiedzający nasze stoisko mogli wziąć udział 
w loterii fantowej oraz zjeść pyszne ciasta domowego 

wypieku. Pod namiotem znalazło się również trochę 
miejsca na kącik naukowy. Zainteresowanie było duże, a 
wrażenia z debiutu naszej szkoły na tego typu imprezie - 
niezapomniane. 
W przedsięwzięcie zaangażowało się wielu nauczycieli oraz kierownictwo placówki. 
Do zobaczenia w przyszłym roku!!! 
 
 
 

KONIEC 

https://pl-pl.facebook.com/pg/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-w-Raci%C4%85%C5%BCu-697024686987581/photos/

