
1 
 

Zespół Szkół w Raciążu - kronika wydarzeń 2016/2017 

Na podstawie www.zsraciaz.pl 

red. Andrzej Kowalski.  

Spis treści 
Nowy rok szkolny 2016/2017  17-09-2016 19:45 .................................................................................4 

17 września - 77 rocznica sowieckiej napaści na Polskę 17-09-2016 20:02 ...........................................4 

Egzaminy poprawkowe z kwalifikacji 29-09-2016 08:00.......................................................................4 

Wolontariusze z Kenii, Armenii i Niemiec w naszej szkole 29-09-2016 12:21 .......................................4 

XVI Dzień Papieski  07-10-2016 10:13 ..................................................................................................5 

Dzień Nauczyciela 12-10-2016 10:34 ...................................................................................................5 

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2016  17-10-2016 12:31 ...........................................................6 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej  18-10-2016 08:30...........................................................6 

Tydzień Konstytucyjny  21-10-2016 12:49 ...........................................................................................7 

Wyrwani z Niewoli - koncert  21-10-2016 14:14 ..................................................................................7 

Wspomnienia z wycieczki  24-10-2016 10:15.......................................................................................8 

Dzień Walki z Otyłością  25-10-2016 13:36 ..........................................................................................9 

Prelekcja Żyj Zdrowo  26-10-2016 16:43 ............................................................................................ 10 

Biegi przełajowe  27-10-2016 10:51 .................................................................................................. 10 

Łączy nas krew, która ratuje życie  27-10-2016 14:37 ........................................................................ 11 

Październik – miesiącem profilaktyki raka piersi  28-10-2016 10:36 ................................................... 12 

Targi gastronomiczne Warsaw Gastro Show  03-11-2016 13:04 ........................................................ 12 

Narodowe Święto Niepodległości  08-11-2016 10:42 ........................................................................ 12 

Listopad miesiącem pamięci o tych, co odeszli 13-11-2016 20:40 ...................................................... 13 

I Powiatowy Konkurs Dziennikarski  14-11-2016 10:21 ...................................................................... 13 

41 Olimpiada Języka Angielskiego  15-11-2016 08:21 ........................................................................ 14 

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości  16-11-2016 10:28 ........................................ 14 

Światowy Dzień Rzucania Palenia  17-11-2016 12:48......................................................................... 15 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów  21-11-2016 11:23 ...................................................................... 15 

XXV. Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK  22-11-2016 08:24 ....................... 16 

Wspomnienia z wycieczki 23-11-2016 10:39 ..................................................................................... 16 

Ewakuacja próbna  23-11-2016 11:02 ............................................................................................... 16 

Matura próbna z wydawnictwem Operon  25-11-2016 11:11 ............................................................ 17 

Biała Wstążka - stop przemocy domowej!  25-11-2016 14:29 ............................................................ 19 

Spotkanie klas maturalnych z doradcami zawodowymi  28-11-2016 11:30 ........................................ 20 

http://www.zsraciaz.pl/


2 
 

BEZ TYTUŁU REAKTYWACJA powraca!  30-11-2016 12:51 .................................................................. 20 

Sportowych emocji nie tak wiele  02-12-2016 09:59.......................................................................... 21 

Puchar jest nasz!  02-12-2016 10:28 .................................................................................................. 21 

Wycieczka klas 1b i 3Tż  05-12-2016 11:31 ........................................................................................ 22 

Wspólne czytanie Sienkiewicza 07-12-2016 15:29 ............................................................................. 23 

13-12-1981 13-12-2016 08:57 ........................................................................................................... 23 

Kiermasz Bożonarodzeniowy 14-12-2016 10:03 ................................................................................ 24 

Choinka o zapachu książek  16-12-2016 10:26 ................................................................................... 25 

Szlachetna paczka 22-12-2016 08:15 ................................................................................................. 25 

Spotkanie wigilijne pracowników szkoły 22-12-2016 08:47 ............................................................... 26 

Świąteczne wydanie gazetki szkolnej  22-12-2016 12:13 ................................................................... 27 

Wigilia w internacie 22-12-2016 13:40 .............................................................................................. 27 

Otwórzmy nasze serca na potrzeby innych ludzi 05-01-2017 14:28 ................................................... 27 

Egzaminy z kwalifikacji zawodowych  12-01-2017 14:32 .................................................................... 28 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  27-01-2017 09:01 ........................................................... 29 

Kulinarne spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Raciążu 29-01-2017 13:01 ............................ 29 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole 02-03-2017 11:56 ............................. 29 

Nowy numer gazetki szkolnej 06-03-2017 11:16 ............................................................................... 30 

Finezja duszy martwej 06-03-2017 11:42 .......................................................................................... 31 

Warsztaty gastronomiczne dla gimnazjalistów 06-03-2017 18:49 ...................................................... 33 

Targi Edukacyjne 10-03-2017 09:59 .................................................................................................. 34 

Dzień Liczby PI 14-03-2017 12:04 ...................................................................................................... 34 

Warsztaty na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Płońsku 16-03-2017 11:55 35 

Kangur Matematyczny 17-03-2017 18:06 .......................................................................................... 35 

MAZOWIECKA # KOMÓRKOMANIA  21-03-2017 20:24 ...................................................................... 35 

Szkice węglem 22-03-2017 20:38 ...................................................................................................... 36 

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach  23-03-2017 09:02 ......................................................... 36 

Światowy Dzień Wody 23-03-2017 09:09 .......................................................................................... 37 

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 26-03-2017 11:41 .............................................................. 37 

Powiatowy Konkurs Matematyczny 28-03-2017 15:26 ...................................................................... 38 

Spotkanie z policjantem  31-03-2017 10:36 ....................................................................................... 39 

Światowy Dzień Zdrowia  31-03-2017 10:41 ...................................................................................... 39 

Młodzież i Filantropia 03-04-2017 20:24 ........................................................................................... 40 

Dzień Języków Obcych   04-04-2017 09:02 ........................................................................................ 41 

Poznań Motor Show 2017 - wycieczka 10-04-2017 08:41 .................................................................. 41 

Zbiórka żywności 20-04-2017 14:56 .................................................................................................. 42 



3 
 

Komórkomania 20-04-2017 14:58 ..................................................................................................... 43 

BEZ TYTUŁU REAKTYWACJA 21-04-2017 10:34 .................................................................................. 43 

Mamy nowy Samorząd Uczniowski! 21-04-2017 17:09 ...................................................................... 43 

Lekcje prawa dnia 25-04-2017 16:23 ................................................................................................. 44 

O ciśnieniu prawie wszystko - pokazy naukowe dla uczniów SP 25-04-2017 17:47 ............................. 45 

Powiatowy Konkurs Matematyczny  28-04-2017 22:02 ..................................................................... 45 

Dzień Otwarty 2017 29-04-2017 18:27 .............................................................................................. 46 

Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2017 29-04-2017 18:38 .................................................... 46 

Egzaminy maturalne czas zacząć! 04-05-2017 13:41 .......................................................................... 47 

Supermiejscy 08-05-2017 10:59 ........................................................................................................ 47 

BTRTV NEWS 12-05-2017 11:50 ........................................................................................................ 48 

Kulinarne spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Raciążu 15-05-2017 10:12 ............................ 48 

Regionalny Konkurs Literacki „Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”  21-

05-2017 20:30................................................................................................................................... 48 

Warsztaty Młody Obywatel 22-05-2017 10:56 .................................................................................. 49 

Warsztaty przyszłościowe 22-05-2017 12:42 ..................................................................................... 50 

Finał III edycji projektu „Młodzież i filantropia”.  Dodane przez admin dnia 29-05-2017 15:13 ........... 50 

Żelazowa Wola - Nieborów - Arkadia 01-06-2017 20:07 .................................................................... 51 

Wycieczka do zakładu pracy Metaltech 04-06-2017 21:13 ................................................................. 52 

Szkolny Dzień Przedmiotów Przyrodniczych 13-06-2017 15:27 .......................................................... 52 

Egzamin z kwalifikacji zawodowych 21-06-2017 08:20 ...................................................................... 53 

Zakończenie roku szkolnego  24-06-2017 15:09 ................................................................................ 53 

Wyniki matur 30-06-2017 15:18 ........................................................................................................ 53 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Dodane przez admin dnia 25-08-2017 

10:34 ................................................................................................................................................ 54 

 

 

  



4 
 

Nowy rok szkolny 2016/2017 
 17-09-2016 19:45 

 
Wakacje, wakacje ... i po wakacjach. Niestety to co miłe 

i przyjemne mija szybko. Zostały wspomnienia, 

opalenizna, zdjęcia znad morza. Nie martwcie się! W 

szkole też jest fajnie! Życzymy samych sukcesów w 

nowym roku szkolnym! 

 

Powrót do spisu treści 

17 września - 77 rocznica sowieckiej napaści na Polskę 
17-09-2016 20:02 

 
 
17 września 1939 roku Armia Czerwona zaatakowała Polskę, zadając 
decydujący cios państwu walczącemu przeciw niemieckiej agresji. Ta 
napaść, nazywana IV rozbiorem Polski, przyniosła Polakom represje, 

kolejne wywózki i mord w Katyniu.  

 
To ważne, aczkolwiek tragiczne w historii Polski wydarzenie, zostanie upamiętnione 

w sobotę. Do 77 rocznicy obchodów sowieckiej agresji dołączają mieszkańcy 

Białegostoku. - Prezydent Tadeusz Truskolaski zaprasza wszystkich do udziału w 

uroczystościach - mówi Kamila Busłowska z białostockiego magistratu. W samo 

południe zabrzmią syreny. O godz. 12, na Cmentarzu Wojskowym przy ul. 11 

Listopada, zostaną złożone kwiaty. 17 września obchodzony jest również Światowy 

Dzień Sybiraka. 

Powrót do spisu treści 

Egzaminy poprawkowe z kwalifikacji 
29-09-2016 08:00 

 
UWAGA!!! Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że w pierwszym tygodniu 

października rozpoczyna się sesja poprawkowa egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie. 

Powrót do spisu treści 

Wolontariusze z Kenii, Armenii i Niemiec w naszej szkole 
29-09-2016 12:21 

 

 
 

W dniach 19-23 września 2016r. w naszej szkole odbyły się zajęcia prowadzone 
przez studentów z organizacji AIESEC. Jest to pozarządowa organizacja „non-for-
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profit”, jedna z największych międzynarodowych organizacji studenckich.  

 
Już w niedzielny wieczór przybyli do Raciąża i od poniedziałkowego poranka 

prezentowali uczniom i nauczycielom (głównie języka angielskiego i niemieckiego) 

swoje kraje. Kenię reprezentowała studentka prawa – Jecinta Kamau, Niemcy – Miko 

Hoffmann – student ekonomii., Armenię – Hayk Amirkhanyan – student ekonomii. 

Wszyscy na stałe mieszkają w swoich krajach. Jedynie Hayk będzie przebywał w 

Polsce przez najbliższe trzy lata, gdyż rozpoczyna studia doktoranckie na 

Uniwersytecie Warszawskim.  

To już po raz kolejny gościliśmy wolontariuszy w naszej szkole. W ubiegłym roku 

były u nas studentki z Egiptu, Turcji i Indonezji.  

Cele, które zakłada projekt to zapoznanie polskich uczniów z kulturą innych, często 

odległych krajów oraz rozbudzenie motywacji do nauki języków obcych -prezentacje 

były prowadzone w języku angielskim, a także w języku niemieckim. 

To także otwarcie się na poznawanie innych kultur i zwiększenie tolerancji wobec 

odmienności. Poza tym, to ogrom wiedzy zaprezentowanej w bardzo interesujący 

sposób.  

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie brali udział w licznych wykładach oraz 

zajęciach warsztatowych. Po zajęciach studenci odpoczywali w internacie oraz brali 

udział w wycieczkach, poznając Raciąż i okolice. 

Ostatniego dnia pobytu uczniowie klas 1b, 2b, 3a, 3b oraz 4te, pod okiem 

nauczycielek języka angielskiego przygotowali liczne atrakcje dla gości. Prezentacje 

polskiej kultury, tańców, atrakcyjnych miejsc, degustację wypieków i wiele innych. 

Studenci byli pod wrażeniem szkoły oraz naszej młodzieży i niechętnie opuszczali 

progi budynku. 

Powrót do spisu treści 

XVI Dzień Papieski 
 07-10-2016 10:13 

 
"Bądźcie świadkami Miłosierdzia" – to hasło XVI Dnia Papieskiego, który w tym roku 

odbędzie się 

9 października.  

Z tej okazji młodzież z technikum pod opieką p. Marii Celmer przygotowała audycję 

radiowęzłową, której mogliśmy wysłuchać na 3 lekcji w dniu 7-10-2016r. 

Powrót do spisu treści 

Dzień Nauczyciela 
12-10-2016 10:34 

 
Z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela, składamy 
najserdeczniejsze życzenia, 

dużo zdrowia, sukcesów zawodowych, wzorowych uczniów, 
wytrwałości i cierpliwości 
- z wyrazami wielkiego szacunku za Wasz wkład w kształtowanie naszych sumień 
życzy 
Samorząd Uczniowski.  
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Zapraszamy nauczycieli i uczniów na akademię z okazji Dnia Nauczyciela, która 
odbędzie się 17-10-2016r. Jak zawsze będzie to ciekawy i humorystyczny występ 
uczniów naszej szkoły i nie warto go przegapić. Wspólnie świętujmy ten przyjemny 
dzień!  
 
S.U. 

 

 

 

 

Powrót do spisu treści 

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2016 
 17-10-2016 12:31 

 
14 października w płońskiej sali Marco odbył się 

powiatowy Dzień Edukacji Narodowej.  

Starosta p. Andrzej Stolpa dziękując nauczycielom za 

ich pracę powiedział, że pracownikom oświaty należy 

się wielki szacunek i uznanie. Tradycyjnie już 

wyróżniono dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy 

otrzymali nagrody starosty.  

Z naszej szkoły nagrodzonymi w tym roku zostały p. Dyrektor Alicja Mazurowska 

oraz nauczycielka języka angielskiego p. Anna Wichowska-Szcześniewska, którym 

serdecznie gratulujemy! 

Powrót do spisu treści 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
 18-10-2016 08:30 

 
Jak co roku, młodzież naszej szkoły uczciła Dzień 

Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie, pod 

kierunkiem pań A. Leszczyńskiej i B. Kasickiej, 

przygotowali program artystyczny, w którym 

zostały zaprezentowane zabawne scenki z życia 

szkoły, zaprawione serdecznymi życzeniami i 

energetyczną muzyką.  

W akademii wystąpili: Kuba Morawski, Maja 

Kopczyńska, Alicja Langiewicz, Sarah Ashayer, Anna Karwowska, Natalia 

Kobuszewska, Rafał Kaliński, Bartek Piórkowski, Konrad Jasiński, Maria Decker, 

Emilia Grabowska, Wiktor Chrzanowski, Julia Kalińska, Anita Ługowska, Anna 

Głoszewska, Sebastian Michalski, Angelika Kowalska, Gabrysia Skonieczna. 
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Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli w 

przygotowaniu uroczystości. 

Powrót do spisu treści 

 

Tydzień Konstytucyjny 
 21-10-2016 12:49 

 
W ramach II edycji Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie 
im. prof. Zbigniewa Hołdy, prawnicy p. Ryszarda i Adam Stasiakowie przeprowadzili 
17 października 2016r. lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. W 

sposób przystępny i interesujący przekazali, jaki wpływ ma problematyka 
konstytucyjna na codzienne życie każdego z nas. Uczestnikami lekcji byli uczniowie 
klas: Ib, III Tz., organizatorem przedsięwzięcia - p. Izabela Chyczewska.  

 

 
 

Powrót do spisu treści 

Wyrwani z Niewoli - koncert 
 21-10-2016 14:14 

 
Jacek Zajkowski i Piotr Zalewski, członkowie grupy Wyrwani z 

Niewoli, doświadczyli - jak mówią o sobie - wyrwania z niewoli 

uzależnień, kłamstwa i życia bez zasad.  

"Wyszliśmy z cienia śmierci i dajemy nadzieję innym. 

Jesteśmy zapraszani w całym kraju przez szkoły, parafie, 

różne stowarzyszenia oraz ludzi, którym leży na sercu dobro 

młodego człowieka" 

W naszej szkole Jacek i Piotr podzielili się świadectwem swojego nawrócenia za 

sprawą p. Agnieszki Bojanowskiej. Na widowni zasiedli nie tylko uczniowie naszej 

szkoły, ale również gimnazjaliści i młodzież z ZS STO. 

Powrót do spisu treści 
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Wspomnienia z wycieczki 
 24-10-2016 10:15 

 
Sejm RP, Cmentarz Powązkowski oraz film Wołyń – to 
program wycieczki szkolnej, która odbyła się w dniu 11 
października 2016r. 

Organizatorem wycieczki była p. Aneta Chyczewska, 
opiekunami p. Monika Chłopik i p. Iwona Szelągowska. W 
wycieczce wzięli udział uczniowie z klas 1a i 2b Liceum 
Ogólnokształcącego.  

Zapraszamy do przeczytania recenzji filmu Wołyń.  

 
 

Kiedy uczucia przestają mieć jakiekolwiek znaczenie 

Pierwszy raz w historii kina została poruszona, można 
powiedzieć, że przemilczana wcześniej tematyka rzezi 

wołyńskiej. Jest to zadanie nie byle jakie, problemem jest nie 
stworzenie czegoś sztampowego, nadto krwawego i zbyt 
prostego. Zadanie te podejmuje, jeden z wybitniejszych 
rodzimych reżyserów – Wojciech Smarzowski w filmie „Wołyń”. 
 
W pierwszych minutach filmu reżyser przenosi nas w świat 

błogo żyjących ludzi, gdzieś na Wołyń. Klimat jest przyjemny, 
przecież jesteśmy świadkiem jednego z piękniejszych obrzędów 
jakim jest ślub (później wesele). Bohaterowie bawią się w najlepsze, my natomiast 
mamy możliwość z zapoznaniem się z kulturą danego regionu. Poznajemy w ten 
sposób główną bohaterkę – Zosię Głowacką, która dotychczas nie będzie odgrywać 
zbyt ważnej roli, jest jedynie siostra panny młodej. Odczuwalna jest 

wielokulturowość, są tam Polacy, Żydzi jak i Ukraińcy. Nie zapominajmy, że ślub 
bierze Polka z Ukraińcem, co całkowicie dopełnia obraz sytuacji. Mamy wtedy 1939 
rok.  
Niestety tu szczęście właśnie się kończy, a rozpoczynają się powolne, z czasem coraz 
szybsze schody w dół Zosi. Zostaje wydana za mężczyznę którego nie kocha, a 
nawet nie zna, bogatego sołtysa – Macieja Skibę. Wyobrażenie jej pięknej przyszłości 

pryska jak mydlana bańka. Niedługo potem, rozpoczyna się wojną, a po niej 
następuje okupacja radziecka, niemiecka. 
 
Film ten podobno marnie przedstawił realia początkującej wojny, jednak zamiast 
tego, przedstawił przerażający aspekt psychologiczny. Jak powiedział jeden z 
bohaterów „zwierzęta się nie znęcają”, niestety ludzi dany cytat nie dotyczy. 

Nienawiść pozornie ukrywana, nawarstwiała się z czasem, po czym w efekcie 
kulminacyjnym dowiadujemy się, do czego prowadził cały mechanizm jej 
powstawania. 
 
Ksenofobia powoli się szerzyła, na czym ucierpieli niewinni mieszkańcy. Dochodzimy 
więc do wniosku, że może być ona wszędzie, tu chodzi o samą ideologię, którą ktoś 

musi zapoczątkować i za którą ktoś również musi podążać. Smarzowski jednak nie 
podejmuje tu roli sędzi, przedstawia fakty z punktu widzenia obserwatora. Nikogo nie 
obwinia, ani nad nikim się nie lituje, chce nam pokazać jedynie, jak potworna jest 
sama ideologia i do czego ona prowadzi. 
W tym momencie dochodzimy do sceny kulminacyjnej, jak i debiutanckiej dla 

Marceliny Łabacz (Zosi). Bohaterka zostaje całkowicie sama, z dzieckiem przy piersi. 
Przechodzi przez piekło, a my – widzowie, podążamy z nią. Z każdym kolejnym 
krokiem widzimy dla nas nierealne i przytłaczające obrazy grozy, dla niej niestety są 
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rzeczywistością. 
 

Ten film mocno uderza odbiorcę, z każdą chwilą przyswajamy coraz więcej 
informacji, z każdą sekundą, można powiedzieć, widz czuje się coraz cięższy od 
natłoku mocnych, ukazujących prawdę historyczną zdarzeń. Kończąc seans, ciężko 
wydusić z siebie jakiekolwiek słowo komentujące. Nie jest to na pewno film, po 
którym wyjdziemy z kina i powiemy „no dobry był” lub „ gra aktorska mnie nie 
ujęła”, był on po prostu prawdziwy. 

 
Recenzję filmu przygotowała Anna Markiewicz 

Powrót do spisu treści 

 

Dzień Walki z Otyłością 
 25-10-2016 13:36 

 
W dniu 25-10-2016r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Walki 
z Otyłością, którą uważa się za główną przyczynę groźnych 
chorób, np. cukrzycy. 
W ramach tego dnia przeprowadzono szereg działań 
edukacyjnych związanych z tematyką nadwagi. Celem głównym 

przedsięwzięcia było zaznajomienie młodzieży z problematyką 
otyłości, nakłonienie do podjęcia decyzji dbałości o własne 
zdrowie oraz porzucenia złych nawyków żywieniowych. 

 
Przeprowadzone działania obejmowały: 

1. Przygotowanie gazetek ściennych związanych ze zdrowym odżywianiem i 

chorobami  

wynikającymi z otyłości, plakatów nawiązujących do skutków otyłości, np. cukrzycy. 

2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 

3. Przygotowanie wystawy i degustacji zdrowej żywności. 

 

W menu znalazły się:  

1. Warzywna przekąska z twarożkiem ziołowym. 

2. Kanapki dekoracyjne. 

3. Zapiekanka ziemniaczana z drobiem. 

4. Surówka z kapusty pekińskiej. 

5. Szaszłyki owocowe. 

6. Ciasto marchewkowe. 

7. Ciasteczka owsiane. 

8. Jabłka pieczone pachnące cynamonem. 

9. Jabłka w koszach. 

 

Artykuły spożywcze sfinansowała Spółdzielnia Uczniowska „Zespolik”, jabłka 

podarowali p. Ewa i Jan Mączewscy.  

Materiały dydaktyczne i degustację przygotowali uczniowie klas: IIIk, IIk, III Tż, 

IVTż, Ik. 

Nauczycielami odpowiedzialnymi za zorganizowanie Dnia Otyłości byli: p. Grażyna 

Radecka, p. Kinga Wachol.  

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację imprezy składamy serdeczne 
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podziękowania.  

 

Grażyna Radecka 

Kinga Wachol 

Powrót do spisu treści 

 

Prelekcja Żyj Zdrowo 
 26-10-2016 16:43 

 
W tym roku po raz piąty ruszyła 
ogólnopolska kampania społeczna 

„Uwaga Nadwaga!”, której 
organizatorem jest sieć Centrów 
Dietetycznych Natur House. Akcja ma 
na celu zwiększenie naszej świadomości 
dotyczącej właściwych nawyków 

żywieniowych i ich wpływu na nasze 
zdrowie. 

W naszej szkole 13 października 2016r. z inicjatywy pani Eweliny Kruszewskiej 
odbyła się godzinna prelekcja dotycząca zdrowego odżywiania przeprowadzona przez 
dietetyka z Centrów Dietetycznych Natur House z Płońska 

 
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas: I i III technikum żywienia i usług 

gastronomicznych, I kucharz . Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, 

zadawali pytania oraz opowiadali o swoich nawykach żywieniowych. Pani dietetyk 

odpowiadała na pytania i przestawiła także krótką prezentację o tym jak Żyć 

Zdrowo!!!!!  

W ramach akcji, od 19 września do końca listopada, osoby zainteresowane będą 

mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji z dietetykami w całej Polsce . Podczas 

wizyty specjalista ds. żywienia wykona pomiary antropometryczne, badanie składu 

ciała oraz przeprowadzi wywiad dotyczący aktualnych nawyków żywieniowych. 

Wszystkie te elementy pomogą odkryć źródło problemu oraz zaproponować 

skuteczne rozwiązanie. 

Powrót do spisu treści 

 

Biegi przełajowe 
 27-10-2016 10:51 

 
Od kilku lat biegacze przełajowi z naszych szkół biorą udział w 

zawodach rozgrywanych na szczeblu powiatowym. W tegorocznej 

edycji, która odbywała się 10-10-2016r. reprezentacja ZS w 

Raciążu odniosła niemałe sukcesy.  

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Damian Szelągiewicz - 2 

miejsce,  
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Bartłomiej Sadecki - 3 miejsce, Adam Osowski - 4 miejsce, Mateusz Adamski - 5 

miejsce oraz Natalia Gołębiowska i Anna Olszewska - miejsca w I. dziesiątce.  

Opiekunem drużyny był p. Krzysztof Poczmański. 

Powrót do spisu treści 

 
 

Łączy nas krew, która ratuje życie 
 27-10-2016 14:37 

 
Jak co roku ambulans do pobierania krwi stanął na parkingu przed 

naszą szkołą. Chętnych do oddania krwi spośród pełnoletnich 
uczniów nie brakowało. Czy motywacją była czekolada, ocena 
zachowania i wolny dzień od zajęć? A może jednak potrzeba 
pomocy potrzebującym zgodnie ze sloganem MOJA KREW, TWOJE 
ŻYCIE.  
Koordynatorem akcji była p. Ewa Szelągowska.  

 
Stacja Przetaczania i Konserwowania Krwi PCK rozpoczęła działalność w 1948 roku. 
Na początku Krwiodawcy rekrutowali się spośród młodzieży akademickiej i rodzin 
chorych. Z dniem 1 stycznia 1999 r. Stołeczna Stacja Krwiodawstwa została 

przekształcona w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a Punkty 
Krwiodawstwa w Oddziały Terenowe RCKiK. 
Regionalne Centrum cieszy się nienaganną opinią, gwarantując najwyższą jakość 
krwi i jej składników oraz odczynników diagnostycznych, a także najwyższy poziom 
wykonywanych badań laboratoryjnych. W swej strukturze skupia 10 jednostek 
organizacyjnych oraz posiada 5 ambulansów umożliwiające pobieranie krwi w 

systemie mobilnym. Zaopatruje w krew i jej składniki ponad 100 szpitali działających 
w obrębie woj. mazowieckiego, a w razie potrzeby, w ramach współpracy placówki 
spoza terenu działalności, dostarczając rocznie ok. 40 tys. litrów krwi tj. ok. 110 
litrów dziennie. 
Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące tysięcy skomplikowanych 
operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których niezbędna 

jest krew – bezcenny, niezastąpiony lek – dar serca.  
Pamiętajmy, że „Łączy nas krew, która ratuje życie”. 

 

 

(źródło: http://www.rckik-warszawa.com.pl)  

Powrót do spisu treści 
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Październik – miesiącem profilaktyki raka piersi 
 28-10-2016 10:36 

 
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet w 

Polsce. Rocznie w naszym kraju na tę chorobę umiera 5 tyś. kobiet. Wczesne 

rozpoznanie choroby pozwala zmniejszyć umieralność i dlatego tak ważną rolę 

odgrywają działania z zakresu profilaktyki.  

W dniu 20-10-2016r. w szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne prowadzone przez p. 

Aleksandrę Lau, przedstawiciela AVON. W zajęciach wzięły udział klasy: 2a, 2b, 

2Te/Ti, 2k, 2w, 2k/s, 3w. Zajęcia zorganizowała pani pedagog Ewa Szelągowska. 

Powrót do spisu treści 

Targi gastronomiczne Warsaw Gastro Show 
 03-11-2016 13:04 

 

28 października 2016r. odbyła się wycieczka do Nadarzyna na 

Targi Gastronomiczne, w której wzięli udział uczniowie klas 

gastronomicznych: 2k, 3k, 3Tż, 4Tż. Organizatorem wycieczki 

była p. Kinga Wachol, opiekunami: p. Grażyna Radecka, p. 

Iwona Dalkiewicz. 

W programie wycieczki uczniowie zwiedzali Centrum Targowe 

Ptak Warsaw Expo, uczestniczyli w wykładach i prelekcjach z zakresu techniki i 

technologii gastronomicznej, pokazach baristycznych oraz pokazach nowoczesnej 

kuchni skandynawskiej połączonej z degustacją. 

Powrót do spisu treści 

Narodowe Święto Niepodległości 
 08-11-2016 10:42 

 
Wstań, Polsko moja! 
Uderz w czyn! 
Idź znów przebojem w bój szalony 
Już płonie lont podziemnych min - 
Krwawą godzinę biły dzwony -  

Zerwane pęta - Uderz w czyn! 
Wstań, Polsko moja! 
Strząśnij proch! 
Żałosne marzeń ucisz łkanie! 
Za Tobą zimny smutków loch - 
Przed Tobą świty zmartwychwstania!... 

Z anielskich skrzydeł strząśnij proch! 
Wstań, Polsko moja! 
W ogniach zórz 
Nowe się szlaki krwawią Tobie! 
O, lżej Ci będzie w gromach burz 
Niżeli w zwiędłych wspomnień grobie -  

Wstań, Polsko moja, w blaskach zórz! 
 
Józef Mączka "Wstań, Polsko moja" 
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Zapraszamy na akademię,  

która odbędzie się w dniu 10-11-2016r.  
 
Powrót do spisu treści 

Listopad miesiącem pamięci o tych, co odeszli 
13-11-2016 20:40 

 
W dniu 5 listopada 2016 r. maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego, pod opieką pani 
Ani Leszczyńskiej, a przy współpracy z panią Moniką Marciniak, uporządkowali Grób 
Nieznanego Żołnierza znajdujący się na cmentarzu parafialnym. 
Organizatorzy dziękują za poświęcony czas i chwile spędzone w miłej atmosferze, 

mimo pochmurnego nieba. 

 

 
 

Powrót do spisu treści 

I Powiatowy Konkurs Dziennikarski  
14-11-2016 10:21 

 
Dnia 7-11-2016r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom I. 

POWIATOWEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PONADGINAZJALNYCH. 
Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazły się uczennice naszego Zespołu 
Szkół: 
Ola Oukal ( Liceum Ogólnokształcące) - pierwsze miejsce, Karolina Szelągiewicz 
(Technikum) – trzecie miejsce, Aleksandra Błażyńska (Technikum) – wyróżnienie. 

Opiekunem konkursu była p. Edyta Obrębska. 
LAUREATKOM GRATULUJEMY !!!!!!!!!! 

 
Powrót do spisu treści 
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 41 Olimpiada Języka Angielskiego 
 15-11-2016 08:21 

 

 
 

14 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 41 Olimpiadzie Języka 

Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela 

Bogumiła Lindego w Poznaniu. Zadania nie były łatwe, ale mamy nadzieję, że 

uczniowie się spisali i przejdą do następnego etapu. Nad prawidłowym przebiegiem 

etapu szkolnego czuwały p. Anna Wichowska-Szcześniewska i p. Anna Leszczyńska. 

Trzymamy kciuki!!! 

Powrót do spisu treści 

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
 16-11-2016 10:28 

 
11 listopada to dzień, w którym składamy 
w sposób szczególny hołd naszej Ojczyźnie 

oraz tym, którzy walczyli o Jej 
niepodległość.  
W przeddzień Święta Niepodległości w 
naszej szkole odbyła się akademia, w 
czasie której mogliśmy wysłuchać 
rozważań na temat drogi do niepodległości 

naszego narodu.  
Piosenki „Gdzie jesteście”, „Tak jak ptaki”, 

„Modlitwa”, wykonane z akompaniamentem gitary wprowadziły w nastrój zadumy, 
nostalgii... 

 
W akademii udział wzięli: 

Emilia Grabowska, Konrad Jasiński, Magdalena Wielgolaska, Maria Decker, Bartłomiej 

Nowaczewski, Wiktor Chrzanowski, Natalia Kobuszewska, Aleksandra Błażyńska, 

Agnieszka Wielgolaska, Wiktoria Petrykowska,Karolina Kowalewska, Julia 

Cienkuszewska, Agnieszka Gawroń, Paulina Górska, Gabrysia Skonieczna, Angelika 

Kowalska, Konsuela Kłosowska. 

W przygotowanie uczniów zaangażowani byli p. Aneta Chyczewska i p. Sławomir 

Krzeski.  

Powrót do spisu treści 
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Światowy Dzień Rzucania Palenia 
 17-11-2016 12:48 

 
Siedem powodów, dla których warto rzucić palenie: 

 

1. Oszczędzisz pieniądze. Jeżeli palisz średnio paczkę papierosów dziennie, to 

miesięcznie puszczasz z dymem około 240-300zł.  

2. Polepszy się twoja sprawność fizyczna. Wchodząc po schodach lub wykonując 

proste czynności fizyczne, trudniej będzie o zadyszkę. Łatwo zauważyć poprawę 

kondycji i łatwość w oddychaniu 

3. Poprawi się twój węch i smak. Będziesz w stanie odróżniać subtelne bodźce i 

zauważysz, że rzeczy przesiąknięte dymem papierosowym naprawdę śmierdzą.  

4. Zyskasz na atrakcyjności! Twoja skóra będzie wyglądać zdrowiej, młodziej, 

pozbędziesz się odoru papierosowego z jamy ustnej i przebarwień na zębach oraz 

dłoniach.  

5. Twoje mieszkanie, auto, ubranie zyskają milszy zapach, niekoniecznie 

przypominający popielniczkę.  

6. Wydłużysz swoje życie i poprawisz jego jakość. Trudność w oddychaniu lub 

inne objawy towarzyszące chorobom związanym z paleniem oraz ich leczeniem 

powodują ogromny dyskomfort i cierpienie.  

7. Uchronisz swoich bliskich przed skutkami biernego palenia! Przebywanie 

przez dziecko w towarzystwie palących rodziców daje podobny efekt, co wypalenie 

przez nie kilku papierosów dziennie.  

 

Źródło: www.drbach.pl 

 

 

 

Powrót do spisu treści 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów 
 21-11-2016 11:23 

 
17 listopada 2016r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 

odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady 

Ministrów na rok szkolny 2016/2017. Stypendia te są 

przyznawane najlepszym uczniom - tylko jednemu z danej 

szkoły, pod warunkiem uzyskania przez niego w poprzednim 

roku szkolnym średniej nie niższej niż 4,75.  

Z naszego liceum tegoroczną stypendystką została Magdalena Wielgolaska a z 

technikum - Aleksandra Dobrzyńska. W czasie uroczystości uczennice otrzymały akty 

przyznania stypendium z rąk p. Aurelii Michałowskiej – Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty. 

Powrót do spisu treści 
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XXV. Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 
 22-11-2016 08:24 

 
17 listopada 2016r. uczniowie kl. IV TŻ wzięli udział w etapie szkolnym 

XXV. jubileuszowej edycji Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji 

Zdrowego Stylu Życia PCK. Najwięcej punktów uzyskała ucz. Justyna 

Grzybowska, która zakwalifikowała się do etapu rejonowego. 

Celem konkursu jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby 

dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i 

doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i 

problematyką prozdrowotną, prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających 

zdrowiu, sposobów ochrony zdrowia oraz inspirowanie młodzieży do podejmowania 

na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia. 

Organizatorem etapu szkolnego była p. Izabela Chyczewska.  

Powrót do spisu treści 

Wspomnienia z wycieczki 
23-11-2016 10:39 

 
Dnia 3 listopada 2016r. odbyła się wycieczka do 
Warszawy, w której wzięli udział uczniowie klas 2te i 2ti 

oraz trzej uczniowie klas liceum. Opiekunami młodzieży 
podczas wyjazdu były: pani Agnieszka Pelkowska oraz 
pani Ewa Szelągowska. Odwiedziliśmy Muzeum księdza 
Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu, gdzie 
odbyliśmy lekcję muzealną, podczas której mieliśmy 

okazję poznać postać księdza Popiełuszki jako wielkiego społecznika epoki PRL-u w 

Polsce. Podziwialiśmy zdjęcia, a także krótkie pokazy filmowe. Wysłuchaliśmy 
również opowieści świadka naocznego na temat wydarzeń z okresu stanu wojennego 
w ówczesnej Warszawie. 

 
Następnie udaliśmy się do Centrum Handlowego Arkadia, gdzie zjedliśmy posiłek 

oraz obejrzeliśmy projekcję filmu z gatunku science fiction produkacji amerykańskiej 

pt.: „Doktor Strange”. Nadrzędnym wątkiem fabuły była idea zmagania się z 

własnymi słabościami głównego bohatera oraz zwalczania przeciwności losu w drodze 

do zamierzonego celu. Film niewątpliwie wyróżnia się świetnymi efektami 

specjalnymi oraz ścieżką dźwiękową. 

Wyjazd uważamy za udany. 

Powrót do spisu treści 

Ewakuacja próbna 
 23-11-2016 11:02 

 
Dnia 22 listopada w naszej szkole odbyła 
się próbna ewakuacja. Celem 

przeprowadzonych ćwiczeń było 
przypomnienie uczniom, nauczycielom i 
pracownikom szkoły procedur dotyczących 
zachowania się w przypadku wybuchu 
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pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia lub zdrowia. Zgodnie z przepisami 
próbna ewakuacja musi odbyć się w szkole nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia 

roku szkolnego, czyli przed 30 listopada.  

 
O godzinie 13.00 po usłyszeniu komunikatu radiowęzłowego oraz sygnału 
alarmowego nauczyciele wraz z uczniami, zachowując wytyczne zawarte w 

„Instrukcji przeciwpożarowej”, przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu 
zbiórki, którym jest teren przy internacie. 
W miejscu zbiórki nauczyciele złożyli meldunek Dyrektorowi o stanie osobowym klas. 
Okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę i halę sportową. W akcji brali 
udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, 
uczniowie młodociani przebywający na turnusie dokształcania teoretycznego. Nad 

przebiegiem ewakuacji czuwał koordynator ds. bezpieczeństwa p. Andrzej Łopata.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do spisu treści 

 

Matura próbna z wydawnictwem Operon 
 25-11-2016 11:11 

 

Matura próbna z wydawnictwem Operon to już pewna tradycja 

w naszej szkole. Egzaminy te przeprowadzane są od wielu lat a 

przystępują do nich kolejne roczniki licealistów i uczniów 

technikum. Co dają próbne egzaminy? Z pewnością informację 

na temat stanu przygotowań uczniów oraz braków w ich 

wiedzy. Czy analiza wyników próbnej matury jest na tyle 

przydatna, aby móc stawiać daleko idące wnioski? Jak pokazują 

lata ubiegłe część wyników z matur próbnych pokrywa się z 

wynikami z matur majowych. Te, które odbiegają, są zdecydowanie na korzyść 



18 
 

uczniów. Zimny prysznic na głowę w odpowiednim czasie odnosi skutek.  

A jak uczniowie widzą siebie na obecnym etapie przygotowań? 

 

Maturzystka z „ekonomika”: 

 

- Próbne matury w tym roku nie należały do prostych. Szczerze mówiąc, mam 

wrażenie, że nie umiem wiele pomimo dobrych ocen z przedmiotów maturalnych. 

Najłatwiejszym był dla mnie język angielski, najtrudniejszym – egzamin z 

matematyki. Mam nadzieję, że właściwa matura będzie łatwiejsza a powtórki 

odświeżą mi wiedzę. Zależy mi na tym, aby uzyskać jak najlepsze wyniki w maju. 

Czas wziąć się do pracy – żarty się skończyły.  

 

Maturzysta z „informatyka”: 

 

- Z języka polskiego zdołałem rozwiązać cały arkusz. Myślę, że wynik nie powinien 

być zły. Matematyka… tu zdecydowanie gorzej. W mojej ocenie zadania były trudne. 

Dużo geometrii oraz zadań o skomplikowanej treści. Mam jeszcze wiele do 

nadrobienia z tego przedmiotu. Najlepiej poszło mi z języka angielskiego.  

 

Maturzystka z klasy 3b: 

 

- Na języku polskim więcej czasu poświęciłam na rozwiązywanie testu, gdyż niektóre 

pytania nie od razu były dla mnie zrozumiałe. Tematy wypracowań były dla mnie 

dosyć proste. Jeżeli chodzi o matematykę, to zakres podstawowy nie należał do 

łatwych. Miałam problemy z rozwiązaniem niektórych zadań otwartych. Uważam, że 

te zadania powinny się znaleźć na poziomie rozszerzonym. Pisałam również maturę z 

zakresu rozszerzonego – zadania były bardzo trudne. Zdecydowanie najłatwiejszym 

egzaminem był język angielski. Temat pracy pisemnej był łatwy. Niektóre zadania 

zamknięte były podchwytliwe i musiałam poświęcić więcej czasu, żeby wybrać 

odpowiedź. 

 

Maturzystka z klasy 3a: 

 

- Z języka polskiego udzieliłam odpowiedzi na wszystkie pytania. Wybrałam 

interpretację wiersza A. Mickiewicza. Jeżeli chodzi o matematykę, to już nie było tak 

różowo. Rozwiązałam około 50% wszystkich zadań, ale nie jestem w stanie 

stwierdzić ile z nich dobrze. Uważam, że matematyka była trudna w przeciwieństwie 

do języka angielskiego, z którym poradziłam sobie bez większych problemów.  

 

Reasumując: matematyka, język polski, język angielski – to, zdaniem uczniów, 

kolejność przedmiotów w skali od najtrudniejszego do najłatwiejszego na tegorocznej 

maturze próbnej z wydawnictwem Operon.  
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Powrót do spisu treści 

 

Biała Wstążka - stop przemocy domowej! 
 25-11-2016 14:29 

 
25 listopada w naszej szkole odbyła się akcja mająca 

na celu zwrócenie uwagi na problematykę przemocy 
domowej. Uczniowie pod kierunkiem p. Ewy 
Szelągowskiej w czasie przerw rozdawali ulotki oraz 
przypinali białe wstążki – symbole sprzeciwu wobec 
przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet.  
W Raciążu kampania Biała Wstążka odbywa się po 

raz pierwszy. Jesteśmy pewni, że chętnie włączą się w 
nią uczniowie, nauczyciele, samorządowcy, instytucje, 
organizacje pozarządowe, firmy prywatne. 

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z 
przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb.  

 
W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest 
pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc może 
przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb - psychologa, prawnika, policjanta, 
lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz. Pomoc 

psychologiczna wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy. Pomoc prawna pozwala 
postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią kontynuowanie 
przemocy. (źródło: http://www.niebieskalinia.pl/) 
W akcję włączyli się nauczyciele i uczniowie ZS w Raciążu.  
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Powrót do spisu treści 

Spotkanie klas maturalnych z doradcami zawodowymi 
 28-11-2016 11:30 

 
Maturzyści z klas IIIa i IIIb wzięli udział w spotkaniu z 

doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej z Ciechanowa. Zajęcia w formie warsztatowej 

pozwoliły poznać własne predyspozycje zawodowe oraz 

pomóc w wybraniu właściwej drogi dalszego rozwoju. 

Spotkanie miało miejsce w dniu 25. listopada.  

Zajęcia zorganizowała p. Iwona Dalkiewicz. 

Powrót do spisu treści 

 

BEZ TYTUŁU REAKTYWACJA powraca! 
 30-11-2016 12:51 

 

Informujemy, że szkolna gazetka „Bez tytułu- Reaktywacja” została 

ponownie reaktywowana. Pragniemy, aby ciężka praca naszych 

poprzedników nie poszła na marne. Jako następcy, chcemy godnie przejąć 

rolę, z nadzieją, że przekazywane przez nas wiadomości będą interesujące 
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dla wszystkich odbiorców. Został reaktywowany również kanał na You Tube, gdzie 

możecie już dziś obejrzeć nasze najnowsze wiadomości. Niedługo pojawi się nowe 

wydanie gazetki.  

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego kanału na YouTube  

oraz obejrzenia ostatnio dodanego filmiku  

Z poważaniem: Redakcja 

Powrót do spisu treści 

 

Sportowych emocji nie tak wiele 
 02-12-2016 09:59 

 
W niedzielę 27 listopada o godzinie 15:30, na stadionie 

im. Kazimierza Górskiego w Płocku, rozpoczął się 

pojedynek Wisły Płock z Piastem Gliwice. Na trybunach 

wśród nielicznie przybyłej widowni zasiadło również 

ośmiu uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami – K. 

Poczmańskim i A. Wochnowiczem. Uczniowie na własne 

oczy mogli przekonać się jaki poziom reprezentują drużyny z naszej ekstraklasy 

piłkarskiej. Wynik 0:0 jest tego najlepszym odzwierciedleniem. 

Powrót do spisu treści 

Puchar jest nasz! 
 02-12-2016 10:28 

 
28-11-2016r. – to szczęśliwa data dla piłkarzy ZS 

Raciąż. Reprezentacja ZS pod wodzą trenera Krzysztofa 
Poczmańskiego zajęła I miejsce  
w zawodach na szczeblu powiatowym.  
- Pokonaliśmy wszystkie szkoły z powiatu i w tym roku 
jesteśmy najlepsi - tak komentują swoją grę zawodnicy. 
Sukces nie przyszedł łatwo a emocji nie brakowało. Choć 

bramek w zawodach padło niewiele, to poziom rozgrywanych meczów był wysoki.  
Nasza drużyna zagrała w składzie: 

 
Damian Szelągiewicz, Igor Gieżyński, Adam Osowski, Krystian Czapliński, Kamil 

Zawistowski, Sebastian Baczewski, Jakub Wilczyński, Patryk Piasecki, Jakub 
Wszałkowski, Jakub Morawski, Marcin Markowicz.  
Wyniki:  
ZS Raciąż – ZS1 Płońsk 1:0 
ZS Raciąż – ZS2 Płońsk 0:1 
ZS Raciąż – LO Płońsk 4:0 

Gratulujemy! 

https://www.youtube.com/watch?v=0pqBTqb-d-E
https://www.youtube.com/watch?v=0pqBTqb-d-E
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Powrót do spisu treści 

 
 

Wycieczka klas 1b i 3Tż 
 05-12-2016 11:31 

 
W dniu 1-12-2016 r. klasy 1b i 3Tż wzięły udział w wycieczce do Warszawy. 
Głównym punktem wycieczki był Sejm RP, gdzie uczniowie mogli wysłuchać 
fragmentu posiedzenia na sali obrad. Uczestnicy wycieczki odwiedzili również 
Kinotekę, mieszczącą się w Pałacu Kultury.  

Opiekunami były panie: A. Wichowska-Szcześniewska, M. Bylińska, E. Szelągowska. 
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Powrót do spisu treści 

 

Wspólne czytanie Sienkiewicza 
07-12-2016 15:29 

 

W związku z Rokiem Sienkiewiczowskim odbyło się 
6 grudnia 2016 roku głośne czytanie powieści "Quo 
vadis" Henryka Sienkiewicza. Po krótkiej 
prezentacji sylwetki autora, grupa uczniów - 
reprezentujących wszystkie typy szkół - 

przeczytała wybrane fragmenty powieści. 
Publiczność stanowili przede wszystkim uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego. W najbliższym 
tygodniu odbędzie się podobna impreza dla uczniów Technikum, a następnie - 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Opiekę nad uczniami przygotowującymi cykl spotkań 
sprawowali: pani Beata Kasicka, pan Andrzej Łopata oraz pani Maria Wiśniewska. 

 
Powrót do spisu treści 

 

13-12-1981 
13-12-2016 08:57 

 
13 grudnia 1981 r. o godzinie 6.00 rano gen. Wojciech Jaruzelski 
ogłosił wprowadzenie stanu wojennego na terenie całego kraju. 
Czołgi na ulicach, zamieszki, strzały do demonstrantów, godzina 

policyjna, niedziela bez Teleranka (ówczesnego programu dla 
dzieci) - tak Polacy zapamiętają okres stanu wojennego. Być może 
dla młodego pokolenia to chwile odległe i trudne do wyobrażenia w 
zderzeniu z obecną rzeczywistością. Żyjemy w kraju wolnym, 
dobrze rozwiniętym gospodarczo, gdzie mamy wszystko na 

wyciągnięcie ręki. Ale nie zawsze tak było... 

 
W dniu ogłoszenia stanu wojennego, z samego rana na ulice wyjechały czołgi. 

Pojawiły się także wojskowe patrole. Wydrukowane w Związku Radzieckim 

obwieszczenie informowało o wielu ograniczeniach - między innymi zakazie strajków i 

zgromadzeń. 

Wprowadzono także godzinę policyjną. Między 22.00 a 6.00 obywatele nie mogli 

opuszczać domu chyba, że posiadali specjalne przepustki. 

W czasie stanu wojennego internowano działaczy „Solidarności”, opozycjonistów oraz 
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przedstawicieli ekipy Gierka. Tych ostatnich zamykano, aby nadać ośrodkom 

internowania pozory legalnie i sprawiedliwie działających instytucji. Już pierwszego 

dnia stanu wojennego internowano blisko 3,5 tysiąca osób. Ich liczba, do momentu 

jego zniesienia, wzrosła do 10 000. 

W dniu ogłoszenia stanu wojennego przestały również działać telefony. Przywrócono 

łączność dopiero po miesiącu, wtedy jednak w słuchawce można było usłyszeć 

legendarne juz zdanie: "Rozmowa kontrolowana". 

W radiu i telewizji zostawiono tylko po jednym programie. Zmniejszono także liczbę 

wydawanych gazet. 

Według danych IPN podczas stanu wojennego zabito 56 osób. Zginęły w większości 

od kul, podczas manifestacji i protestów przeciwko decyzjom władzy. Gen. 

Jazruzelski w swojej książce "starsi o 30 lat" pisze jednak, że zginęło tylko 16 osób, 

w tym jeden policjant. 

 

Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku. 

 

Powrót do spisu treści 

Kiermasz Bożonarodzeniowy 
14-12-2016 10:03 

 
Dnia 9.XII.2016r. w Miejskim Centrum Kultury 
Rekreacji i Sportu odbył się Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. W trakcie kiermaszu prowadzona 
była zbiórka na rzecz Zuzi Skowrońskiej. Dochód ze 
sprzedaży produktów zostanie przekazany rodzinie 
Zuzi. Cieszymy się, że i nasza szkoła mogła wziąć 

udział w tak szczytnym przedsięwzięciu. Uczniowie 
naszej szkoły i wychowankowie naszego internatu 
pod opieką pań: Marty Stanowskiej, Magdaleny 
Figurskiej, Iwony Dalkiewicz oraz Agnieszki 

Bojanowskiej wykonali przepiękne ozdoby świąteczne: bombki, choinki, odlewy 
gipsowe i ozdoby z makaronu.... 

 
Te wyjątkowe ozdoby można było kupić na specjalnych stoiskach. Podczas kiermaszu 

uczniowie klas 2a i 2b LO, pod opieką pani Anny Wichowskiej–Szcześniewskiej oraz 

pani Edyty Obrębskiej zapoznali publiczność z tradycjami bożonarodzeniowymi w 

krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Świąteczną atmosferę uczestnicy wydarzenia 

mogli poczuć podczas występu naszych uczennic i nauczycieli, którzy zaśpiewali dwie 

kolędy: Cichą noc i Wśród nocnej ciszy. Po występie można było poczęstować się 

przepysznymi ciastami, które pod bacznym okiem pani Kingi Wachol upiekli 

uczniowie klasy 3 kucharz. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się niemiecki 

Apfelstrudel i angielskie Brownie. 

Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę dla Zuzi oraz wszystkim przybyłym… 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!! 

Powrót do spisu treści 
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Choinka o zapachu książek 
 16-12-2016 10:26 

 

 
 

 
„Książki – okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój 
drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie”                                        
                                                                                               Francis Bacon 

 

Nawiązując do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Samorząd Uczniowski 

przygotował choinkę zbudowaną z setek książek przeznaczonych na makulaturę. 

Choinka ma przypominać nie tylko o nadchodzących świętach, ale również o 

znaczeniu książek w naszym życiu. Choinka nie powstałaby bez pomocy p. Iwony 

Dalkiewicz i p.Magdaleny Figurskiej oraz uczniów spontanicznie zaangażowanych w 

projekt.  

Powrót do spisu treści 

 
 

Szlachetna paczka 
22-12-2016 08:15 

 
SZLACHETNA PACZKA to coroczna akcja charytatywna, 
której celem jest niesienie pomocy osobom ubogim. To 
projekt, który w przemyślany sposób łączy tysiące osób: 
wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i 

dobroczyńców. Szlachetna paczka pomaga w szczególności 
rodzinom ubogim, wielodzietnym, chorym, niepełnosprawnym dzieciom, osobom 
starszym, samotnym rodzicom, ofiarom wypadków losowych, klęsk żywiołowych... 

 
W SZLACHETNEJ PACZCE pomoc odpowiada na konkretne potrzeby danej rodziny, 

dlatego jest w stanie faktycznie zmienić jej trudną sytuację. Najważniejsze jest to, że 

darczyńca dokładnie wie, czego potrzebuje dana rodzina. 

W tym roku szkolnym nasza szkoła, z inicjatywy p. Moniki Marciniak, po raz trzeci 

przystąpiła do projektu Szlachetnej Paczki. Chęć przygotowania paczek 

zadeklarowały klasy: 1A, 1B, 1TŻ/1TI, 2A, 2B, 3A, 3B, 4TE oraz 4TŻ/4TI.  

Gdy na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl ukazała się lista osób 

potrzebujących pomocy wybraliśmy jedną, potrzebującą rodzinę. Lista potrzeb 

obejmowała przede wszystkim: produkty żywnościowe, środki czystości, koce, 

ręczniki, pościel oraz artykuły szkolne. Wszystkie klasy bardzo aktywnie i 

skrupulatnie przystąpiły do gromadzenia darów, a czasu mieliśmy niewiele, bo 
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zaledwie 2,5 tygodnia.  

Dzięki zaangażowaniu i wyjątkowej hojności naszych uczniów przygotowano łącznie 

aż 28 paczek. 10 grudnia zostały one przewiezione przez do magazynu w Raciążu 

skąd, jeszcze w ten sam dzień zostały przekazane potrzebującym.  

Za wszelką pomoc bardzo dziękujemy!!!!!! 

Powrót do spisu treści 

 

Spotkanie wigilijne pracowników szkoły 
22-12-2016 08:47 

 
Corocznym zwyczajem przedświątecznym jest spotkanie wigilijne pracowników 
naszej szkoły. Wspólna wieczerza wigilijna, opłatek, życzenia, odczytany fragment 
Ewangelii, kolędowanie – dają poczucie więzi i wprowadzają w nastrój 
najpiękniejszych świąt w roku.  
Za przygotowanie wigilijnego menu odpowiedzialnymi były panie Grażyna Radecka i 
Kinga Wachol. Dekoracje przygotowała p. Maria Celmer. Kunsztem kulinarnym i 

kelnerskim wykazali się uczniowie z klas: 3k, 3Tż, 2k, 4Tż. Na stołach znalazły się 
tradycyjne potrawy: ryba po grecku, ryba w pierzynce pieczarkowej, pierogi z 
kapustą i pieczarkami, paszteciki, kapusta z fasolą, sałatka śledziowa z sosem 
słodko-kwaśnym, czerwony barszcz. Nie zabrakło również ciast i owoców.  

 
 

 
Powrót do spisu treści 
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Świąteczne wydanie gazetki szkolnej 
 22-12-2016 12:13 

 

Ukazał się nowy numer gazetki szkolnej. Zapraszamy do przeczytania świątecznego 

wydania gazetki szkolnej Bez Tytułu Reaktywacja !!! 

Powrót do spisu treści 

Wigilia w internacie 
22-12-2016 13:40 

 

Wigilia organizowana w Internacie Zespołu Szkół w Raciążu 

jest jednym z ważniejszych wydarzeń w ciągu roku szkolnego. 

Uroczysta kolacja świąteczna odbyła się we wtorek 20 

grudnia. Wzięli w niej udział wychowankowie, opiekunowie i 

dyrekcja.  

Obecnie w internacie mieszka 28 uczniów z różnych szkół 

naszego zespołu.  

Internat oferuje również miejsca i wyżywienie dla uczestników turnusów 

dokształcania teoretycznego. 

 

Powrót do spisu treści 

Otwórzmy nasze serca na potrzeby innych ludzi 
05-01-2017 14:28 

 

Czas świąteczny, to czas radości i pomocy drugiemu 

człowiekowi. Nie zapomniała o tym klasa II Te/Ti, 

która, zamiast prezentów mikołajkowych, postanowiła 

zebrać składkę dla dzieci z Oddziału Dziecięcego ZOL w 

Kraszewie-Czubaki. Za zgromadzone pieniądze 

uczniowie postanowili ufundować to, co najbardziej 

przydatne i potrzebne, czyli m.in.:, nawilżające 

chusteczki pielęgnacyjny, leżaki oraz granulowane 

herbatki owocowe. Tegoroczną akcję nazwano "Tacy sami 2016". Inicjatorem oraz 

głównym koordynatorem przedsięwzięcia była uczennica klasy 2TE Aleksandra 

Błażyńska, która na co dzień należy do grona wolontariuszy Fundacji „Odzyskać 

radość”. Opiekunem młodzieży - p. Agnieszka Pelkowska. 

Nie tylko od święta pamiętajmy o tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy 

i uwagi. 

Powrót do spisu treści 

http://mam.media.pl/published/issue/1298/17812
http://mam.media.pl/published/issue/1298/17812
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Egzaminy z kwalifikacji zawodowych 
 12-01-2017 14:32 

 
Styczeń to nie tylko miesiąc, w którym kończy się I 
semestr nauki. To również czas egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla 
czwartych klas technikum. Uczniowie 4Ti, 4Tż, 4Te 
zdają egzaminy teoretyczne i praktyczne z ostatniej 
kwalifikacji w czasie swojej nauki. Czy 31 marca będą 

mogli pochwalić się uzyskanym dyplomem? 
12 stycznia odbył się egzamin teoretyczny z 
kwalifikacji T.15, A.36 i E.14. Uczniowie musieli znać 

takie zagadnienia jak kapitał własny, podatek od nieruchomości, środki trwałe w 
likwidacji, karta dań na przyjęciach weselnych, cena gastronomiczna netto 100ml 
wina, funkcja PHP tworząca ciasteczka... Zapraszamy do przeczytania gorących 

wrażeń po tej części egzaminu! 

 
Rozszerzona zawartość newsa 

 
Uczennica technikum żywienia: 
Na egzaminie dużo zadań wymagało obliczeń, w których można było popełnić błędy. 
Uważam jednak, że zadania nie były aż takie trudne, choć niektóre podchwytliwe 

(np. zadanie z ubytkiem surowców). Nauczyciele dobrze przygotowali nas do 
egzaminu. Liczę na pozytywny wynik.  
 
Uczennica technikum ekonomicznego: 
Uważam, że egzamin był na średnim poziomie trudności. Niektóre pytania były 
trudne, podchwytliwe; inne nie wymagały dłuższego zastanawiania się nad 

odpowiedzią. Nauczyciele przygotowali nas bardzo dobrze, choć niektórych pytań nie 
spodziewaliśmy się. Mam nadzieję (nie tylko ja), że zdam egzamin.  
 
Uczeń technikum informatycznego: 
Egzamin był trudny, ciężko będzie o dobry wynik. Najłatwiejszym było pytanie 
dotyczące programu do obróbki dźwięku.  

 
Czy wynik egzaminu będzie adekwatny do wcześniejszego angażowania się uczniów 
w pracę na lekcjach i liczby godzin poświęconych na naukę? Na to pytanie wkrótce 
przyjdzie odpowiedź.  
 

 

 
 

Powrót do spisu treści 
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

 27-01-2017 09:01 

 
Nasza szkoła realizuje projekt – Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa. 

Celem tego Programu jest rozwijanie 

zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. 

W ramach Programu - po wcześniejszych 

konsultacjach z uczniami – zakupione zostały 

nowości wydawnicze za kwotę 10000 zł. Biblioteka 

szkolna została wzbogacona o 364 książki. 

Tematyka książek jest bardzo różnorodna. Zakupiono między innymi książki: 

fantastyczne, kryminały, autobiograficzne, romanse, horrory, dramaty, książki 

dotyczące problemów społecznych np. narkomanii, alkoholizmu… Zainteresowani 

uczniowie mają do nich wolny dostęp. 

Wszystkich, którzy chcą spędzić czas przy wyśmienitej lekturze zapraszamy do 

biblioteki szkolnej. 

Powrót do spisu treści 

Kulinarne spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Raciążu  
29-01-2017 13:01 

 
W środę 25 stycznia 2017 roku uczniowie klasy IIIa 

Szkoły Podstawowej w Raciążu wraz z 

wychowawczynią panią Małgorzatą Sroślak gościli w 

pracowniach gastronomicznych Zespołu Szkół w 

Raciążu. 

Młodzież z klasy III Kucharz wraz z opiekunem panią 

Grażyną Radecką przeprowadzili zajęcia kulinarne, 

podczas których dzieci uczyły się wyrobu i wypieku kruchych ciasteczek oraz 

wyciskania soku ze świeżych owoców.  

Po intensywnej pracy nastąpiła konsumpcja.  

 

Powrót do spisu treści 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole  
02-03-2017 11:56 

 
Kim byli Żołnierze Wyklęci? 
Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia 

niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i 
podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się 
z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich 
„bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych 
organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu 
bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. 
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Rozszerzona zawartość newsa 

 
Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony 

społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom 

komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji 

zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone 

na rzecz Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie II RP.  

Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” 

lub Żołnierzy Niezłomnych. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci powstało w 1993 roku 

po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy Żołnierze Wyklęci antykomunistyczne 

podziemie zbrojne po 1944 r., zorganizowanej przez Ligę Republikańską na 

Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski. Liczbę członków 

wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. 

Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w 

oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Podziemie niepodległościowe aktywnie działało też 

na Kresach Wschodnich, szczególnie na ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i 

wileńskiej. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który 

zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) 

osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. Żołnierzy Wyklętych 

dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 

tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie 

wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Wciąż są to szacunki. 

Wysiłek zbrojny i martyrologia drugiej konspiracji nadal wymagają badań. 

Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była 

ona aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu 

społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej 

działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu 

komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej. 

W celu uczczenia bohaterstwa Żołnierzy Wyklętych nauczyciele historii w naszej 

szkole przeprowadzili stosowne lekcje tematyczne oraz przez szkolny radiowęzeł 

została zaprezentowana okolicznościowa audycja na temat Żołnierzy Niezłomnych. 

Audycję przygotowała p. Aneta Chyczewska. 

Tekst opracował p. Sławomir Krzeski.  

Powrót do spisu treści 

Nowy numer gazetki szkolnej 
06-03-2017 11:16 

 

ZAPRASZAMY DO NOWEGO WYDANIA GAZETKI SZKOLNEJ!!! 

W NUMERZE WYWIAD Z NASZĄ REDAKTORKĄ, A ZARAZEM UCZENNICĄ 

NASZEJ SZKOŁY, Weroniką Szczuką ;-) ZAPRASZAMY!!! 

 

 

Powrót do spisu treści 
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Finezja duszy martwej 
06-03-2017 11:42 

 

Tajemniczo brzmiący tytuł „Finezja duszy martwej”, to debiut 

literacki Weroniki Szczuki.  

 

W jednej z internetowych recenzji można przeczytać, że jest to 

książka o przewrotności egzystencji oraz zazdrości mogącej 

zawładnąć umysłem w niewyobrażalny sposób; nietuzinkowy 

pomysł, zwarta fabuła, ostatnia karta, która może spowodować 

eksplozję mózgu…. 

 

Czy „Finezja duszy martwej” wciągnie czytelnika już od pierwszej strony?  

Autorka zgodziła się na udzielenie wywiadu specjalnie dla zsraciaz.pl, w którym być 

może udzieli odpowiedzi na to pytanie.  

 

 

Rozszerzona zawartość newsa 

 

- Może na początek opowiesz nam nieco o sobie? Jaką jesteś uczennicą? 

Jakie są Twoje ulubione przedmioty w szkole? Ile czasu poświęcasz na 

naukę?  

 

- Uczennicą jestem raczej przeciętną; moje oceny pozostawiają wiele do życzenia, a 

szczególnie te ze ścisłych przedmiotów. Trudno mi także wybrać ten jeden, ulubiony 

przedmiot, ale kiedy się tak nad tym zastanawiam to wydaje mi się, że są nimi język 

niemiecki, język polski i podstawy przedsiębiorczości. Interesuje mnie również 

historia, chociaż oceny z tego przedmiotu wcale nie są najlepsze.  

Swoim zainteresowaniom, tj. czytaniu i pisaniu poświęcam dość dużo czasu, jednak 

staram się, by nie zaniedbywać przez to szkoły, której również staram się poświęcić 

jak najwięcej czasu; lecz wydaje mi się, że zawsze mogłoby go być troszkę więcej. 

Nieraz zdarza się też tak, że mam taki natłok lekcji, iż czas na czytanie muszę 

ograniczyć do minimum, a o pisaniu zazwyczaj wtedy w ogóle nie ma mowy.  

 

- Co chcesz robić w przyszłości? Jakie masz plany, co dalej po skończeniu 

liceum? 

 

- Na pytanie, co chciałabym robić w przyszłości chyba nie potrafię odpowiedzieć. 

Mam kilka pomysłów, a ściślej rzecz ujmując, trzy i ciężko mi się zdecydować. Od 

dziecka marzyłam, by móc pracować w bibliotece, gdzie otaczałyby mnie miliony 

książek ( wtedy byłabym w swoim świecie) i ta myśl nadal żyje gdzieś w mojej 

podświadomości, drugim z pomysłów jest dziennikarstwo, a trzecim ukończenie 

studiów z germanistyki. Myślę, że przez kolejne lata liceum uda mi się zadecydować, 

powinny mi w tym też pomóc rozszerzenia, na które będę musiała się zdecydować w 

klasie drugiej.  
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- Opowiedz teraz o książkach. Skąd miłość do czytania? Ile książek już 

przeczytałaś. Jakie książki lubisz? Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z 

czytaniem? Ile książek czytasz np. w czasie jednego miesiąca?  

 

- Miłość do książek pojawiła się u mnie tak dawno temu, że sama nie potrafię 

powiedzieć co ją zapoczątkowało. Wiem tylko, że odkąd zaczęłam nie wyobrażam 

sobie życia bez możliwości czytania. Książki są dla mnie swego rodzaju oderwaniem 

od rzeczywistości i może właśnie to ta możliwość wgłębienia się w inną, wymyśloną 

przez kogoś historię, tak mnie przyciąga. Z racji tego, że czytam doprawdy dużo, od 

jakiegoś czasu robię listę przeczytanych przeze mnie książek. Odkąd zaczęłam je 

zapisywać przeczytałam ich 109. Pamiętam, że w wakacje w 2015 roku przeczytałam 

24 książki i to był mój rekord.  

Raczej nie potrafiłabym wskazać swojego ulubionego gatunku. Wychodzę bowiem z 

założenia, że kobieta czytająca żadnej dobrej lektury się nie boi, dlatego też mogę 

przeczytać wszystko, co tylko wpadnie mi w ręce. Nie zmienia to jednak faktu, że 

jest kilka książek i kilku pisarzy, którzy zaliczają się do grona moich ulubionych. 

Ulubione książki to: „ Gwiazdy prowadzą do domu”, „Karuzela uczuć”, „Lisia dolina” 

„Buszujący w zbożu” jak również cała seria „Jeżycjady” M. Musierowicz, która wraz z 

Luanne Rice, Stephenem Kingiem, Jodi Picoult i Nicholasem Sparksem są moimi 

najulubieńszymi autorami.  

 

- Co zadecydowało o tym, że postanowiłaś napisać własną książkę? Czy były 

jakieś ważne wydarzenia w Twoim życiu, czy była to decyzja spontaniczna?  

 

Sama decyzja o napisaniu własnej książki raczej nie była spontaniczna. Od 

najmłodszych lat coś pisałam, najpierw były to wiersze, później jakieś opowiadania; 

już od tamtej pory marzyło mi się, by kiedyś w bliższej bądź dalszej przyszłości 

wydać coś własnego, nie sądziłam jednak, że nastąpi to tak szybko. Natomiast sam 

pomysł na napisanie książki był jak najbardziej spontaniczny. Pamiętam, że 

siedziałam wtedy sama w domu i z nudów zaczęłam pisać sobie jakąś wymyśloną na 

poczekaniu historyjkę, która z biegiem czasu rozrosła się do rozmiarów powieści.  

 

 

- Skąd wziął się pomysł na tytuł oraz na to, o czym ta książka będzie? A tak 

w ogóle... o czym jest ta książka? Do kogo jest skierowana? W jaki sposób 

chcesz zachęcić swoich czytelników do jej przeczytania?  

 

- Nad tym o czym moja książka będzie nie zastanawiałam się nazbyt długo, bo jak 

wspominałam wcześniej sam pomysł pojawił się niespodziewanie. Oczywiście 

kreowałam go wielokrotnie, nim powstawała obecna wersja książki. Z wymyśleniem 

tytułu też nie było jakoś szczególnie ciężko… nadając go kierowałam się raczej 

czarnym charakterem z powieści i to na jego podstawie powstał tytuł „Finezja duszy 

martwej”. Książka opowiada o dwóch przyjaciółkach, których przyszli mężowie 

znikają bez śladu i aby ich odnaleźć muszą skorzystać z pomocy detektywa. 

Wszystko zaczyna się komplikować, gdy ów detektyw znajduje zaskakujący list, 

który wszystko zmienia. Detektyw musi ustalić kto źle życzy zakochanym. Książka 

uświadamia nas do czego człowiek zdolny jest, gdy kierują nim takie uczucia jak 

zazdrość czy nienawiść a także jak ważne jest to, by każdy swój wybór przemyśleć 

bardzo dokładnie, bo jedna zła decyzja może oddziaływać na nasze późniejsze życie. 

Myślę, zatem że jest to książka, którą warto przeczytać, w szczególności jeżeli kogoś 
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ciekawi jakie skutki niosą ze sobą wspomniane wcześniej zazdrość, nienawiść czy 

nieodpowiedzialność. 

 

- Ile czasu zajęło Ci pisanie książki? Czy odbywało się to kosztem innych 

zajęć? 

 

- Praca nad książką trwała długo, na pewno też z tego względu, że w tygodniu nie 

miałam zbyt wiele czasu na pisanie, większość pracy wykonywałam w weekendy 

bądź w inne wolne dni, np., wakacje, ferie zimowe albo święta.  

 

- Biorąc pod uwagę charakter współczesnych mediów – internet, telewizja, 

radio itp. – czy nie masz poczucia, że książki stają się czymś przestarzałym? 

 

- Internet, telewizja, radio – to wszystko na pewno góruje nad książkami i chociaż 

zdecydowana większość podąża wraz z unowocześnieniami, to jednak uważam że na 

świecie zawsze znajdzie się ktoś, kto z chęcią sięgnie po książkę w wersji papierowej 

i nigdy nie staną się one przestarzałe. Ja na przykład jestem zdania, iż tak naprawdę 

nic nie jest w stanie zastąpić książki w wersji papierowej, takiej o 

charakterystycznym zapachu i takiej, od której aż tak bardzo nie męczy się wzrok.  

 

- Jakie są Twoje dalsze plany literackie? 

 

- Raczej nie zamierzam wydawać następnej książki, przynajmniej w najbliższym 

czasie, co nie oznacza, że nie będę pisać. Obecnie pracuję nad opowiadaniem z 

gatunku fantasy. A tak poza tym biorę również udział w różnych konkursach 

literackich a także angażuję się w szkolną gazetkę. 

 

- Bardzo dziękuję za szczere odpowiedzi oraz życzę sukcesów literackich!  

 

Wywiad przeprowadził A. Kowalski.  

Powrót do spisu treści 

Warsztaty gastronomiczne dla gimnazjalistów 
06-03-2017 18:49 

 
6 marca 2017r. grupa gimnazjalistów pod 

opieką p. Anety Kowalskiej, przygotowywała w 

pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół w 

Raciążu potrawy związane z realizacją projektu 

"Dodatki do żywności. Lista E".  

Gimnazjaliści, pod czujnym okiem organizatorki 

zajęć p. Grażyny Radeckiej oraz uczniów klasy 

1k i 3k, bardzo szybko opanowali tajniki 

kunsztu kulinarnego, czego efektem były m.in. 

sałatka z kurczakiem, pieczone ziemniaki z dipem twarogowym, deser z jabłek po 

kruszonką oraz majonez "własnej roboty". Przygotowywane przekąski musiały nie 

tylko spełniać kryterium dobrego smaku, ale również zawierać produkty należące do 

grupy zdrowej żywności.  

Powrót do spisu treści 
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Targi Edukacyjne 
10-03-2017 09:59 

 
3 marca maturzyści z naszej szkoły wzięli udział w „Targach edukacyjnych” w 

płońskim Centrum Edukacyjno- Konferencyjnym. 28 uczelni wyższych prezentowało 
aktualne oferty kształcenia. Udział w Targach miał za zadnie pomóc w wyborze drogi 
rozwoju, poznaniu możliwości dalszego kształcenia oraz kreowaniu przyszłości 
zawodowej. Spotkanie ułatwiło uczniom pozyskanie szczegółowych informacji o 
warunkach nauczania. 
Organizatorem wyjazdu była p. Maria Wiśniewska.  

 
 

 
 

Powrót do spisu treści 

 

Dzień Liczby PI 
14-03-2017 12:04 

 
Dzień Liczby Pi jest świętem, które od kilku lat obchodzone 

jest również w Zespole Szkół w Raciążu. 

Data Dnia PI przypada na 14 marca z powodu skojarzenia z 

pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby PI a data 

„14 marca” zapisywana jest w USA jako „3.14”. 

W tym roku głównym punktem obchodów Dnia PI w naszej 

szkole był turniej wiedzy matematycznej, który zorganizowała 

młodzież z klas 2b i 3b pod opieką p. Doroty Rubinkowskiej.  

 

 

Powrót do spisu treści 
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Warsztaty na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej 

w Płońsku 
16-03-2017 11:55 

 

 
 

15-03-2017r. uczniowie klas 2a i 2b odwiedzili oddział zamiejscowy Uczelni 

Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Płońsku.  

Licealiści wzięli udział w dwóch warsztatach dotyczących metod efektywnego uczenia 

się oraz kryminalistyki. 

Wyjazd zorganizowały p. Anna Leszczyńska i p. Anna Wichowska-Szcześniewska.  

Powrót do spisu treści 

 

Kangur Matematyczny 
17-03-2017 18:06 

 
Dnia 16 marca 2017 roku, uczniowie naszej szkoły 

przystąpili do międzynarodowego konkursu „Kangur 

Matematyczny”.  

Zadania konkursowe są ustalane przez władze 

stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie’res. W 

kategorii Junior i Student uczestnicy mieli do 

rozwiązania 30 zadań w ciągu 75 minut.  

Jedną z form nagród I stopnia jest udział w 

międzynarodowych obozach matematycznych. 

Liczymy na sukces naszych uczniów!  

 

Szkolny koordynator konkursu 

Monika Chłopik 

Powrót do spisu treści 

MAZOWIECKA # KOMÓRKOMANIA  
21-03-2017 20:24 

 
Rusza akcja o nazwie „MAZOWIECKA # KOMÓRKOMANIA – Zespół 

Szkół w Raciążu” organizowana przez FUNDACJĘ DKMS, której misją 

jest niesienie pomocy osobom z nowotworami krwi. 

Projekt # KOMÓRKOMANIA skierowany jest do wszystkich 

pełnoletnich uczniów i ich rodziców. Celem inicjatywy jest 



36 
 

przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku 

kostnego oraz umożliwienie świadomej rejestracji potencjalnym dawcom szpiku 

kostnego. Akcja potrwa do 14 kwietnia 2017r. W tym czasie będzie przeprowadzona 

także zbiórka publiczna na terenie szkoły. Środki zebrane z tej zbiórki zostaną 

przeznaczone na pokrycie kosztów rejestracji potencjalnych dawców. 

Zarejestrowanie jednego, potencjalnego dawcy, w tym badanie cech zgodności 

tkankowej, kosztuje 180 zł i pokrywane jest ze środków własnych Fundacji. Każda 

nawet najmniejsza pomoc finansowa pozwoli pozyskać więcej potencjalnych 

Dawców.  

Akcję koordynują p.Ewa Szelągowska i p.Izabela Chyczewska 

 

Powrót do spisu treści 

 

Szkice węglem 
22-03-2017 20:38 

 
Henryk Sienkiewicz - Szkice węglem - czyli epopeja pod 

tytułem: Co się działo w Baraniej Głowie. 

Rozdział pierwszy, w którym zawieramy znajomość z 

bohaterami i zaczynamy się spodziewać, że coś więcej nastąpi. 

 

We wsi Barania Głowa w kancelarii wójta gminy cicho było jak 

makiem siał. Wójt gminy, niemłody już włościanin nazwiskiem 

Franciszek Burak, siedział przy stole i z natężoną uwagą 

gryzmolił coś na papierze; pisarz zaś gminny, młody i pełen 

nadziei pan Zołzikiewicz, stał pod oknem i dłubał w nosie lub 

opędzał się od much. Much było w kancelarii jak w oborze... 

Fragmentu dzieła Sienkiewicza mogliśmy wysłuchać w audycji radiowęzłowej 

kończącej cykl poświęcony twórczości tego pisarza. 

Audycję przygotowali uczniowie z klasy 2s pod kierunkiem p. Elżbiety 

Grzegorzewskiej. 

Powrót do spisu treści 

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach 
 23-03-2017 09:02 

 
W dniu 8 marca 2017 roku 

uczniowie: A.Błażyńska, 

P.Szcześniak, K.Szelągiewicz, 

W.Wójtewicz z klasy IITE, 

A.Dobrzyńska z klasy IIITE oraz 

A.Głoszewska z klasy IVTE w 

ramach przedmiotu „Działalność 

gospodarcza” wzięli udział w I 

etapie Olimpiady Wiedzy o 
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Biznesie i Innowacjach, która organizowana jest przez Instytut Nowych Technologii. 

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej 

Polski. 

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i 

biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji.  

Pierwszy etap olimpiady to test online, który przeszło dwóch uczestników: A. 

Dobrzyńska oraz P. Szcześniak.  

Drugi etap odbył się 15 marca 2017 roku. Uczestnicy również rozwiązywali test 

wiedzy.  

Miło nam poinformować, że do finału zakwalifikowała się Aleksandra Dobrzyńska z 

klasy III TE. W trzecim etapie konkursu finaliści będą mieli za zadanie rozwiązać 

case’y biznesowe w zespołach. W kwietniu odbędzie się wielki finał. Trzymamy 

kciuki! 

Opiekunem uczniów była p. Magdalena Bylińska.  

Powrót do spisu treści 

Światowy Dzień Wody 
23-03-2017 09:09 

 
22 marca w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień 

Wody, ustanowiony w 1993 roku z inicjatywy Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. Ideą obchodów jest 

uświadomienie wpływu prawidłowej gospodarki wodnej 

na kondycję gospodarczą i społeczną państw. 

Woda i ścieki - to hasło przewodnie tegorocznych 

obchodów. Dlaczego ścieki? Mają one na celu zwrócenie 

uwagi na znaczenie właściwego gospodarowania zużytą 

wodą jako niedocenionym potencjalnym źródłem czystej 

wody. Większość ścieków pochodzących z naszych miast, 

domów czy też zakładów przemysłowych wraca do 

środowiska bez ponownego wykorzystania i bez oczyszczenia. Dlatego właśnie 

powinniśmy nauczyć się mądrze nimi gospodarować i jak najlepiej wykorzystywać ich 

potencjał. Ścieki to cenny zasób. Zamiast go marnować, można skutecznie 

redukować ich ilość i ponownie je wykorzystywać. W przygotowanie akcji 

zaangażowali się uczniowie kl. 1t i 2a pod opieką p. D. Ambrochowicz.  

Powrót do spisu treści 

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 
26-03-2017 11:41 

 
…Abyście czerpali z darów mądrości, rozumu i 
umiejętności wypracowanych w czasie wieloletniej nauki... 
W miniony piątek uczniowie klas maturalnych wzięli udział 

w corocznej pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę. 
2500 młodych ludzi z Diecezji Płockiej przybyło do 
Częstochowy aby wziąć udział w Eucharystii, nabożeństwie 
Drogi Krzyżowej, modlitwie przed Cudownym Obrazem 
Matki Bożej Jasnogórskiej.  
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Przed Wami nieustający egzamin z życia, próba ludzkiej i chrześcijańskiej dojrzałości- 
mówił do maturzystów bp Mirosław Milewski. 

 

 
Rozszerzona zawartość newsa 

 
A w Częstochowie już prawdziwa wiosna… 

 

 

 
 

Powrót do spisu treści 

Powiatowy Konkurs Matematyczny 
28-03-2017 15:26 

 
W dniu 23 marca w naszej szkole odbył się szkolny etap I edycji Powiatowego 
Konkursu Matematycznego. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas drugich i 
trzecich liceum. Uczniowie zmagali się z rozwiązaniem 10 zadań o zróżnicowanym 
poziomie trudności. Etap powiatowy konkursu odbędzie się 24 kwietnia.  
Odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu była p. Dorota Rubinkowska. 

 

 

 
 

Powrót do spisu treści 
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Spotkanie z policjantem 
 31-03-2017 10:36 

 
W dniu 29 i 30 marca odbyły się spotkania młodzieży z przedstawicielem policji, 

koordynatorem d/s profilaktyki, sierż. szt. Robertem Kędzierskim. Spotkanie 

dotyczyło zagrożeń związanych z używaniem Internetu oraz odpowiedzialności karnej 

za niektóre czyny.  

Spotkanie zorganizowała p. Ewa Szelągowska.  

Powrót do spisu treści 

Światowy Dzień Zdrowia 
 31-03-2017 10:41 

 
W tym roku Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest pod 
hasłem Depresja.  

W związku z tym w naszej szkole przeprowadzono spotkania 
profilaktyczne prowadzone przez pedagoga p. Ewę 
Szelągowską.  
 
Czym jest depresja?  
Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie 

utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania 
czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność... 

 
Rozszerzona zawartość newsa 

 
Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten 

utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na 

depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub 

krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, 

poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o 

samookaleczeniu lub samobójcze. 

• Depresja to powszechnie występujące zaburzenie psychiczne, które dotyka osoby w 

każdym wieku, ze wszystkich środowisk i we wszystkich krajach. 

• Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich 

jak śmierć bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i 

problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków. 

• Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i może wpływać na zdolność do 

wykonywania nawet najprostszych, codziennych czynności, niszcząc niekiedy relacje 

z rodziną i przyjaciółmi. 

• Nieleczona, może uniemożliwiać chorym osobom pracę lub uczestniczenie w życiu 

rodzinnym i społecznym. 

• W najgorszym przypadku depresja może doprowadzić do samobójstwa. 

• Depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć. Leczenie na ogół 

obejmuje terapię wymagającą prowadzenie rozmowy lub przyjmowania leków 

przeciwdepresyjnych lub połączenie obu metod.  

• Przezwyciężenie często spotykanej stygmatyzacji depresji spowoduje, że więcej 

osób będzie szukało pomocy. 

• Rozmowa z osobami, którym się ufa może być pierwszym krokiem do wyjścia z 

depresji 
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Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest 

depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć 

stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania 

pomocy. 

Powrót do spisu treści 

Młodzież i Filantropia 
03-04-2017 20:24 

 
Dnia 28 marca 2017 r. w naszej szkole odbył się 
pierwszy etap projektu „Młodzież i Filantropia”.  
Projekt odpowiada na potrzeby współczesnego świata, w 
którym nie powinno zabraknąć ludzi gotowych do 
dzielenia się swoją wiedzą, czasem czy majątkiem. 

Przedsięwzięcie kształtuje również umiejętności i 
dostarcza młodzieży wiedzę o tym, jak skutecznie 
pomagać oraz jak inwestować w zmianę społeczną. 
Wierzymy, że projekt zainteresuje dzisiejszą młodzież na tyle, by teraz jak i w swoim 
dorosłym życiu z pełną odpowiedzialnością angażowała się w sprawy społeczne i 
pociągała za sobą innych... 

 
Rozszerzona zawartość newsa 

 
Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej oraz 

kształtowanie postaw filantropijnych wśród licealistów i gimnazjalistów. Projekt 

pokazuje, że można i trzeba działać, że warto organizować się dla dobra innych ludzi. 

Dostarcza nastolatkom wiedzy i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, pobudza 

kreatywność, zachęca do współpracy i szukania najbardziej skutecznych rozwiązań 

problemów społecznych, pomaga zrozumieć ideę filantropii. Z drugiej strony projekt 

przynosi wiele dobrego społeczności lokalnej - zakłada zaangażowanie i współpracę 

uczniów szkół średnich, nauczycieli, osób prowadzących organizacje pozarządowe i 

mieszkańców, co w efekcie integruje i zacieśnia więzy lokalne. 

Aby pomóc organizacjom pozarządowym z terenu miasta Raciąża uczniowie naszej 

szkoły biorący udział w projekcie zorganizowali kiermasz charytatywny. Na 

kiermaszu sprzedawali jedzenie zrobione przez siebie. Zaprosili również członków 

organizacji dla których walczą o pieniądze.  

Partnerzy projektu: Fundacja BGŻ PNB PARIBAS oraz Mazowieckie Samorządowe 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Patronat honorowy: Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Lubelski i Wojewoda Podlaski.  

Opiekunowie szkolni: Magdalena Bylińska, Edyta Obrębska, Magdalena Chudzyńska.  

Zapraszamy do galerii. 

Powrót do spisu treści 
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Dzień Języków Obcych 
  04-04-2017 09:02 

 
Kilkuletnia tradycja Dnia Języków Obcych w Zespole 
Szkół w Raciążu również w tym roku zapisała się 
różnorodnymi atrakcjami, przygotowanymi przez 
uczniów, pod kierunkiem nauczycieli języków obcych.  
Ekspozycje w barwach trzech flag – brytyjskiej, 
niemieckiej i rosyjskiej - udekorowały korytarze 

Szkoły. Tematyka materiałów wizualnych 
wszechstronnie przedstawiała krajobrazy, dorobek 
naukowy i kulturalny Wielkiej Brytanii, Niemiec i Rosji. 
Wrażeniom wzrokowym towarzyszyły wrażenia 
słuchowe. Cykl trzech audycji szkolnego radiowęzła 

zapoznał słuchaczy z obcojęzycznymi wersjami znanych polskich przebojów. Na 

przerwach słychać było piosenki zagranicznych gwiazd muzyki popularnej w 
oryginalnym wykonaniu... 

 
Rozszerzona zawartość newsa 

 
Dużo uczniów zagrało rolę „żywego słownika”. Na ubraniu przymocowali 

własnoręcznie wykonane rysunki z obcojęzycznymi podpisami. Tematyka różnorodna, 

od części ciała po zagrożenia środowiska.  

Chętni mogli zapoznać się z zawiłościami alfabetu rosyjskiego i poznać osobliwości 

fonetyki na specjalnym stanowisku edukacyjnym. 

Niewątpliwą atrakcją była degustacja blinów w wersji wytrawnej i słodkiej 

(przygotowanych własnoręcznie przez uczennice z kl. IIb, pod energicznym 

kierownictwem Anity Ługowskiej), kanapek z kawiorem oraz słodyczy zza zachodniej 

granicy.  

Wyjątkowo duży ruch na korytarzach naszej Szkoły 30 marca bardzo ucieszył 

organizatorów. Potwierdził sens i potrzebę organizowania takich imprez, a przede 

wszystkim sens uczenia się języków obcych, bo one są oknem na świat. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Dnia 

Języków Obcych, a szczególnie Panu Andrzejowi Kowalskiemu, który życzliwie od lat 

wspiera nas przy tworzeniu audycji. 

Nauczyciele: jęz. rosyjskiego E.J. Grzegorzewska 

jęz. niemieckiego J. Ratkowska, jęz. angielskiego M. Zwierzchlewski.  

Powrót do spisu treści 

 

Poznań Motor Show 2017 - wycieczka 
10-04-2017 08:41 

 
Poznań Motor Show 2017 to największe targi 
motoryzacyjne w Polsce i czwarte w Europie.  
Wydarzenie z pewnością obowiązkowe dla każdego 
pasjonata motoryzacji i nie tylko. Dlatego też 

uczniowie klas II i III ślusarz również byli na tej 
imprezie w dniu 7 kwietnia 2017 r. Tegoroczna edycja 
odsłoniła przed nami pojazdy w ramach czterech 

salonów - samochodowego, motocyklowego, caravaningowego oraz ciężarowego... 
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Rozszerzona zawartość newsa 

 
Niezliczona liczba atrakcji, międzynarodowych i polskich premier oraz wydarzeń 

towarzyszących m.in. pokazów stuntu, torów offroad czy car tuningu podkreśliła 
niepowtarzalny charakter wydarzenia. 
Oprócz targów zwiedziliśmy również Stary Rynek w Poznaniu. 
Opiekunami wycieczki byli: Paweł Radecki i Tadeusz Orlikowski. 

 

 

 
 

 
 

Powrót do spisu treści 
 

Zbiórka żywności 
20-04-2017 14:56 

 
W dniach 31 marca i 1 kwietnia 2017 r. nasi uczniowie kolejny raz wzięli udział w 

zbiórce żywności organizowanej przez Bank Żywności.  
22 wolontariuszy w trzech sklepach, zbierało żywność z długim terminem 
przydatności. 
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. 

 
 
Powrót do spisu treści 



43 
 

 

Komórkomania 
20-04-2017 14:58 

 
W dniu 11-04-2017r. w naszej szkole odbyła się akcja KOMÓRKOMANIA. 

Zarejestrowało się 28 osób - potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku 

kostnego. Wszystkim osobom - dawcom, darczyńcom (zbiórka pieniężna na 

rejestrację) oraz wolontariuszom - bardzo dziękujemy. 

Organizatorzy. 

Powrót do spisu treści 

BEZ TYTUŁU REAKTYWACJA 
21-04-2017 10:34 

 

ZAPRASZAMY DO NOWEGO, WIELKANOCNEGO WYDANIA GAZETKI 

SZKOLNEJ!!! 

KLIKNIJ !!!! PRZECZYTAJ !!!  

 

Z poważaniem: Redakcja 

Powrót do spisu treści 

Mamy nowy Samorząd Uczniowski! 
21-04-2017 17:09 

 
Dnia 20 kwietnia 2017 r. odbyły się w naszej szkole uzupełniające wybory do 
Zarządu Samorządu Uczniowskiego.  

W wyniku głosowania nową przewodniczącą została Ola Oukal z klasy 2b, 
sekretarzem została Angelika Kowalska z klasy 1a, a skarbnikiem Szymon 
Skierkowski również z klasy 1a. 
W samorządzie pozostali Dawid Michalski - klasa 2Te oraz Wiktor Chrzanowski - 
klasa 2b. Obaj obecnie piastują funkcję zastępców przewodniczącej. 
Nowemu zarządowi serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy. 

Opiekunem SU jest p. Anna Leszczyńska. 

 

 
 

Powrót do spisu treści 

http://mam.media.pl/published/issue/1298/17959
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Lekcje prawa 
dnia 25-04-2017 16:23 

 

 
 
W dniu 20 kwietnia 2017 roku naszym gościem był Przewodniczący Rady Fundacji 
Radców Prawnych „IUS”, wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w 

Olsztynie, wywodzący się z Płońska Lech Ciarkowski oraz Radca Prawny Bartosz 
Kowalewski. Poparty przez Ministerstwo Sprawiedliwości ogólnopolski program 
„Lekcje Prawa” jest sposobem na szerzenie w szkołach ponadgimnazjalnych edukacji 
z zakresu prawa.... 

 
Rozszerzona zawartość newsa 

 
W trakcie lekcji uczniowie klas maturalnych oraz uczniowie Technikum 

Ekonomicznego dowiedzieli się m.in. jaka jest różnica pomiędzy zwrotem „zaliczka”, 
a „zadatek”. Użycie jednego lub drugiego zwrotu w podpisywanej z usługodawcą 
umowie skutkuje różnymi konsekwencjami prawnymi, mamy prawo żądać od niego 
dwukrotności wpłaconego zadatku. Gość wyjaśnił m.in. z pozoru oczywiste kwestie 
zasięgu prawa, które obowiązuje w Polsce i jeszcze do 12 mil w głąb Morza 

Bałtyckiego, na głębokościach, gdzie usytuowane są kopalnie oraz do 90 km w górze. 
Natomiast bez względu na to, na jakiej przestrzeni powietrznej znajduje się samolot, 
którym lecimy, obowiązuje wówczas prawo państwa, na jakiego terenie działa firma, 
do której ten samolot należy. To jest tzw. „prawo bandery”. Sporo przekazanych 
przez Pana Ciarkowskiego informacji, to ciekawostki, lecz dotyczące historii prawa, 
nawet tej jeszcze szesnastowiecznej. Jedną z nich jest fakt, że jeszcze pod koniec 

XIX wieku obowiązywało prawo pozwalające na bicie żon rózgą lub kijem przez 
mężów, które w tłumaczeniu z łaciny nosiło nazwę „życzliwego upomnienia”. Zajęcia 
odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze i były urozmaicone żartami 
prawniczymi. 
Każdy z uczestników lekcji otrzymał okolicznościowy upominek w postaci długopisu z 
adresem strony internetowej, poświęconej edukacji prawnej, prowadzonej przez 

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.  

 
 

 
 

Powrót do spisu treści 
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O ciśnieniu prawie wszystko - pokazy naukowe dla uczniów SP 
25-04-2017 17:47 

 

 
 
W naturze człowieka leży dociekliwość, poszukiwanie czegoś nowego, prawd 

trwałych, niezmiennych, niezależnych od punktu widzenia i dla wszystkich takich 
samych. Do takich prawd należą prawa przyrody. Stają się one bardziej zrozumiałe i 
przystępne gdy odkrywa się je poprzez eksperymenty.  
Pokazy naukowe dla młodych uczniów szkoły podstawowej, które zorganizowane 
zostały już nie pierwszy raz w naszej szkole, miały na celu ukazanie piękna 
poznawania praw przyrody na wczesnym etapie nauki szkolnej. Tym razem tematem 

przewodnim pokazów były zjawiska związane z istnieniem ciśnienia.... 

 

 
Rozszerzona zawartość newsa 

 
„To wygodne przecież łoże – kłaść się na nim… O mój Boże!”, „Jak zmieścić Dżina w 

butelce od wina” – to przykłady eksperymentów, które dzieci przyjęły z entuzjazmem 

i zaciekawieniem. 

Interesującym faktem było to, że uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w 

pokazach, chętnie odpowiadali na pytania oraz wykazali się dużą wiedzą i intuicją.  

W pokazach wzięły udział dzieci z klasy 3 SP MZS w Raciążu pod opieką p. 

Małgorzaty Sroślak. 

Zorganizowanie pokazów nie byłoby możliwe bez pomocy uczniów z klas 2a i 2b LO, 

którzy czynnie zaangażowali się w to przedsięwzięcie.  

Andrzej Kowalski.  

Powrót do spisu treści 

Powiatowy Konkurs Matematyczny 
 28-04-2017 22:02 

 
24 kwietnia w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku 

odbył się finał Powiatowego Konkursu Matematycznego dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu płońskiego. 

Do finału konkursu zakwalifikowało się 34 uczniów spośród 122 

uczestników etapu szkolnego. 

W etapie finałowym uczniowie otrzymali do rozwiązania 5 zadań 

przygotowanych przez pracowników naukowych Politechniki 

Warszawskiej.  

III miejsce w konkursie zdobyła tegoroczna maturzystka z 

naszego liceum – Magdalena Wielgolaska. (na fot. z opiekunem - nauczycielką 

matematyki - p. Dorotą Rubinkowską).  

 

Powrót do spisu treści 
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Dzień Otwarty 2017 
29-04-2017 18:27 

 
27 kwietnia w naszej szkole odbył się 

dzień otwarty dla gimnazjalistów z 

okolicznych szkół. Zgromadzoną 

młodzież przywitała dyrektor Alicja 

Mazurowska, zwracając uwagę na istotę 

świadomego wyboru przyszłej szkoły. Po 

prezentacji filmu promocyjnego 

gimnazjaliści zwiedzili szkołę. Odwiedzili 

pracownie: językowe (j.angielskiego i 

j.niemieckiego), gastronomiczną, ślusarską, chemiczną, fizyczną, informatyczną, 

ekonomiczną. Zobaczyli również bibliotekę, salę gimnastyczną i internat. Zwiedzanie 

połączone było z krótkimi pokazami zajęć specyficznych dla danej pracowni, w czasie 

których goście mogli wziąć aktywny udział w prezentacjach, jak również 

porozmawiać z nauczycielami i uczniami. W wielu przypadkach pobyt w pracowni 

wiązał się z degustacją przygotowanych potraw i słodyczy.  

W organizację imprezy zaangażowało się wielu nauczycieli i uczniów. 

Koordynatorkami dnia były panie Magdalena Bylińska i Magdalena Chudzyńska.  

W dniu otwartym wzięło udział ok. 70 uczniów gimnazjów z Raciąża, Siemiątkowa, 

Krajkowa, Koziebród i Uniecka.  

Zapraszamy do galerii. 

Powrót do spisu treści 

Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2017 
29-04-2017 18:38 

 
W piątek, 28 kwietnia, maturzyści z naszej szkoły pożegnali szkolne mury. Co 
prawda nie na długo, bo już po długim weekendzie wrócą na tak oczekiwany 
maturalny maraton.  
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego absolwenci klas trzecich liceum i 

czwartych technikum odebrali świadectwa. Nagrody dla wyróżnionych uczniów 
wręczyła dyrektor - p. Alicja Mazurowska. Były kwiaty, podziękowania, życzenia, 
wspomnienia, trochę łez i trochę uśmiechów.  
Specjalne życzenia dla maturzystów skierował przewodniczący Samorządu Powiatu 
Płońskiego, p. Jan Mączewski.  

Oprawę uroczystości wraz z częścią artystyczną przygotowali uczniowie z klas 
drugich pod kierunkiem p. Doroty Rubinkowskiej.  
Zapraszamy do galerii.  

 

 
 

Powrót do spisu treści 
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Egzaminy maturalne czas zacząć! 
04-05-2017 13:41 

 
4 maja rozpoczął się maturalny maraton, który potrwa 

przez kolejne dwa tygodnie. W tym roku do egzaminów 

maturalnych przystępuje w naszej szkole 61 

absolwentów LO, 40 z technikum oraz 8 z LOdD.  

Oprócz przedmiotów obowiązkowych maturzyści będą zdawać przedmioty dodatkowe 

na poziomie rozszerzonym, wśród których znalazły się: j.polski, j.angielski, 

j.niemiecki, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o 

społeczeństwie, historia sztuki.  

Trzymamy kciuki za naszych maturzystów i liczymy na dobre wyniki! 

Powrót do spisu treści 

Supermiejscy 
08-05-2017 10:59 

 
Supermiejscy działają w Raciążu!!! 

Zespół Szkół w Raciążu bierze udział w ogólnopolskim 
programie Młody Obywatel realizowanym przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację BGK. Grupa 
projektowa wybrała temat: „Warsztaty przyszłościowe”. 
Opiekunkami grupy są pani Edyta Obrębska i Anna 

Wichowska – Szcześniewska. 
Supermiejscy to grupa projektowa z klas I oraz II 
Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” w Raciążu. 
Jesteśmy młodzieżą, zdarza się, że długo przesiadujemy w domach przed 
komputerem, niestety niszczymy przez to wzrok oraz bolą nas plecy... 

 
Rozszerzona zawartość newsa 

 
Co prawda, dorośli narzekają i (jak to często oni) mają rację. Coraz więcej młodych 

osób narzeka na bóle pleców oraz problemy ze wzrokiem. 

My, jako młodzi obywatele i obywatelki miasta Raciąża, chcemy pomóc sobie i 

innym, aby zaprzestać powyższym problemom. Chcemy zawalczyć o darmowy 

dostęp do Wi-fi w centrum miasta, by każdy przesiadujący w parku mógł z niego 

korzystać. Chcemy w taki sposób wyciągać z domów ludzi w każdym wieku, poznać 

innych i odetchnąć świeżym powietrzem. Kolejnym naszym pomysłem jest 

zorganizowanie miejsca, w którym młodzież mogłaby się spotykać wieczorami. 

Zresztą, nie tylko młodzież. Każdy mieszkaniec chciałby posiedzieć w przytulnej 

kawiarni, w której panuje miła atmosfera, prawda? Nasza grupa stara się o 

urzeczywistnienie tych marzeń, zapoznajemy się z potrzebami innych mieszkańców i 

pojawiają się dzięki temu wciąż nowe pomysły!!! 

Powrót do spisu treści 
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BTRTV NEWS 
12-05-2017 11:50 

 

 

Najnowszy odcinek BTRTV NEWS !!! Tym razem BTRTV z wizytą w najlepszej 

szkole w powiecie :-) ZAPRASZAMY!!! 

>>>ZOBACZ TO!!!<<<  

Powrót do spisu treści 

 

Kulinarne spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Raciążu  
15-05-2017 10:12 

 
Organizowanie zajęć kulinarnych dla uczniów gimnazjum i szkoły 

podstawowej staje się powoli niepisaną tradycją naszej szkoły.  

Tym razem w pracowni gastronomicznej gościliśmy uczniów z 

klasy IIa SP Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu wraz z 

wychowawcą – panią Ewą Kapelą. 

Młodzież z klasy III Tż pod merytorycznym nadzorem pani Kingi 

Wachol przeprowadziła zajęcia kulinarne, podczas których dzieci 

uczyły się wyrobu i wypieku ciasteczek owsianych oraz muffinek z 

jabłkami.  

Po intensywnej pracy związanej z przygotowaniem i wypiekiem nastąpiła 

konsumpcja.  

Powrót do spisu treści 

 

Regionalny Konkurs Literacki „Maciej Kazimierz Sarbiewski – 

Chrześcijański Horacy z Mazowsza” 
 21-05-2017 20:30 

 
W ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja 
Kazimierza Sarbiewskiego odbył się I Konkurs Literacki 
zorganizowany przez Zarząd Powiatu Płońskiego pod 
honorowym patronatem Marszałka Województwa 
Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

 
Zadanie konkursowe polegało na napisaniu eseju 
poświęconego twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, 
znakomitego poety epoki baroku, tworzącego w języku 
łacińskim.  

 
I miejsce w konkursie zajęła Monika Jakubowska z klasy III 

B LO, zaś II – Dominika Widecka z klasy II A LO. Opiekunem uczennic był p. 
Andrzej Łopata... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K5CUMhsuVjw&feature=youtu.be
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Rozszerzona zawartość newsa 

 
Regionalny Konkurs Literacki był zorganizowany dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Województwa Mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia było 
przybliżenie sylwetki poety, którego w swoim czasie znała cała Europa. Maciej 
Kazimierz Sarbiewski otrzymał z rąk papieża Urbana VIII najwyższą nagrodę 

literacką tamtych czasów - złoty naszyjnik z medalem Ojca Świętego. 
Poeta z Sarbiewa koło Płońska, absolwent kolegium jezuickiego w Pułtusku, student 
Akademii Wileńskiej (tam uzyskał też tytuł doktora), był również znaczącą postacią 
na dworze króla Władysława IV, gdzie pełnił obowiązki kaznodziei nadwornego. Jego 
utwory były wydawane w Europie. Zyskał międzynarodową sławę, natomiast rodacy 
nie docenili go ze względu na barierę językową – wszak tworzył w języku łacińskim. 

Coroczne Festiwale Sarbiewskiego mając na celu przybliżenie twórcy Polakom i 
Europejczykom. Dzięki staraniom dr Teresy Kaczorowskiej impreza ta staje się z roku 
na rok bogatsza. 
Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 14 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej 
im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie. Obok Moniki i Dominiki znalazła się na 

podium również uczennica LO im. Piotra Skargi w Pułtusku. Laureaci otrzymali 
nagrody z rąk Starosty Płońskiego Andrzeja Stolpy oraz Wicestarosty Anny 
Dumińskiej-Kierskiej.  
Uczestnicy mieli okazję obejrzeć finały innych konkursów, między innymi 
krasomówczego i recytatorskiego. Następnie w barwnym korowodzie, w którego 
skład weszła grupa rekonstrukcyjna w strojach barokowych, udali się wszyscy na 

uroczystą mszę w przepięknym kościele z neobarokowym ołtarzem w Sarbiewie. 

 
 

 
 

Powrót do spisu treści 

Warsztaty Młody Obywatel 
22-05-2017 10:56 

 

8 maja w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach ogólnopolskiego programu 

Młody Obywatel. 

Warsztaty przeprowadziła trenerka Centrum Edukacji Obywatelskiej, pani Basia 

Rosiek. Podczas zajęć grupa „Supermiejskich” planowała sobotnie warsztaty dla 
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mieszkańców miasta. 

 

 

 

 

Powrót do spisu treści 

 

Warsztaty przyszłościowe 
22-05-2017 12:42 

 

20 maja, w 

sobotę, na placu 

przy Miejskim 

Centrum Kultury 

Rekreacji i Sportu 

odbyły się 

„Warsztaty 

przyszłościowe”. 

Warsztaty te 

przeprowadziła grupa uczniów z naszej szkoły. Uczniowie przygotowali atrakcje dla 

każdego mieszkańca miasta, od najmłodszych do najstarszych… 

Dzieci mogły pobawić się w przeciąganie liny, zjeść sałatkę owocową i zrobić własną 

pizzę; młodzież grała w siatkówkę, dorośli planowali przyszłości miasta odpowiadając 

na kreatywne pytania młodzieży, a seniorzy mogli zagrać w quiz „Kocham Cię 

Raciążu”.  

„Supermiejscy” przeprowadzili badania i dowiedzieli się, co się podoba i czego by 

chcieli mieszkańcy Raciąża.  

Powrót do spisu treści 

Finał III edycji projektu „Młodzież i filantropia”.  
Dodane przez admin dnia 29-05-2017 15:13 

 
Dnia 23 maja 2017r., w budynku MCKSiR 
w Raciążu, odbył się finał III edycji 
projektu „Młodzież i filantropia”.  
Celem projektu było zwiększenie 

świadomości i aktywności obywatelskiej 
oraz kształtowanie postaw filantropijnych 
wśród młodzieży. Projekt pokazał, że 
można i trzeba działać, że warto 
organizować się dla dobra innych ludzi. 
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Dostarczył nastolatkom wiedzy i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, 
pobudził kreatywność, zachęcił do współpracy i szukania najbardziej skutecznych 

rozwiązań problemów społecznych, pomógł zrozumieć ideę filantropii... 

 
Rozszerzona zawartość newsa 

 
Tego dnia, przed licznie przybyłą publicznością, pięć grup przedstawiło efekty swojej 

kilkumiesięcznej pracy. Mobilizacja była bardzo wysoka, ponieważ zwycięska grupa 

miała otrzymać czek w wysokości 1500 złotych, które w całości zostaną przekazane 

wybranej przez siebie organizacji. Wykonane przez nich prezentacje przeszły nasze 

najśmielsze oczekiwania, dostarczyły wielu dotąd nieznanych informacji o: fundacji 

„Radość Dzieciom”, klubie sportowym „Błękitni Raciąż”, Nauczycielskim Klubie 

Seniora, Ochotniczej Straży Pożarnej, klubie motocyklowym „Cavalcade”, a także 

utwierdziły w przekonaniu, że uczniowie naszej szkoły chętnie niosą bezinteresowną 

pomoc. Jesteśmy dumni z ich postawy!!! 

Ciężką, a zarazem ciekawą pracę naszej młodzieży oceniało jury w składzie: Dyrektor 

Zespołu Szkół w Raciążu – pani A. Mazurowska, wicedyrektor STO w Raciążu – pan 

W. Kosiorek, burmistrz miasta Raciąża – pan M. Godlewski, pracownik MCKSiR – pani 

M. Wasiak, mł. aspirant i dzielnicowy miasta Raciąża – pan R. Kędzierski oraz 

przedstawiciel „Fundacji dla Polski” – pani M. Kolczyńska. 

Po długiej naradzie wyniki ogłosiła pani M. Kolczyńska. Zwycięską ekipą okazała się 

grupa prezentująca Ochotniczą Straż Pożarną w Raciążu. Radość była ogromna. Dla 

nas, opiekunów tego projektu, każda grupa jest zwycięzcą. Doceniamy i gratulujemy 

wszystkim!!! 

Zapraszamy do galerii. 

Powrót do spisu treści 

Żelazowa Wola - Nieborów - Arkadia 
01-06-2017 20:07 

 

Żelazowa Wola, Nieborów, Arkadia - te 

miejsca znalazły się w programie 

wycieczki dla klas drugich LO, która 

odbyła się w dniu 1 czerwca.  

W miejscu urodzenia Fryderyka Chopina, 

młodzież mogła zwiedzić muzeum i 

urokliwy park.  

Nieborów - to przede wszystkim Pałac 

Radziwiłłów z bogatą ekspozycją rzeźb, 

obrazów, mebli, porcelany i zbiorów 

bibliotecznych, uzupełnioną zbiorami 

Muzeum Narodowego w Warszawie. Arkadia z kolei zachwyca Ogrodem 

Romantycznym Heleny Radziwiłłowej z zabytkami: Grotą Sybilli, Domkiem Gotyckim, 

Łukiem Kamiennym, Domem Murgrabiego, Świątynią Diany i Akweduktem. 

Doskonale w roli przewodnika spisała się p. Dorota Rubinkowska, dzięki której 

wycieczka doszła do skutku. Opiekunami byli p. Ewa Szelągowska i p. Andrzej 

Kowalski. 

Powrót do spisu treści 
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Wycieczka do zakładu pracy Metaltech 
04-06-2017 21:13 

 
Dnia 26 maja uczniowie z klas uczących się w zawodzie ślusarz byli na wycieczce 

dydaktycznej w METALTECH – PIASECKI w Płońsku. Zakład ten w branży metalowej 

jest na rynku od 1981r. a więc ma wieloletnie doświadczenie, doskonale zgraną 

kadrę i ogromny potencjał technologiczno – produkcyjny w zakresie obróbki 

mechanicznej metali, spawania konstrukcji i zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Stalowe konstrukcje budowlane, drogowo – mostowe i energetyczne stanowią jedną 

z podstawowych działalności zakładów Grupy METALTECH.  

W zakładzie tym pracuje kilku absolwentów naszej szkoły na stanowisku spawacza i 

ślusarza. Oprowadzający nas po zakładzie Dyrektor zachęcał uczniów do pracy po 

zdobyciu kwalifikacji. 

Stawiane wymagania to: 

– wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe o profilu mechanicznym 

– umiejętność czytania dokumentacji technicznej 

– umiejętność pracy w zespole 

– dyspozycyjność. 

Organizatorami wycieczki byli p. Paweł Radecki i p. Tadeusz Orlikowski 

Powrót do spisu treści 

Szkolny Dzień Przedmiotów Przyrodniczych 
13-06-2017 15:27 

 

"Co w trawie iskrzy", "Fizykonerzy", "Wulkany i nie tylko", "Chemiczne czary mary", 

"Warsztaty z analizy jakościowej" - to program tegorocznego Szkolnego Dnia 

Przedmiotów Przyrodniczych, który odbył się 13 czerwca. Tajniki fizyki, chemii i 

geografii mogli zgłębić zaproszeni uczniowie z klas II i III SP w Raciążu. Była również 

okazja aby uczniowie naszych szkół poszerzyli wiedzę z nauk ścisłych.  

Koordynatorem przedsięwzięcia była p. Iwona Szelągowska przy współudziale p. 

Danieli Ambrochowicz i p. Andrzeja Kowalskiego.  

 

 

 

Powrót do spisu treści 
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Egzamin z kwalifikacji zawodowych 
21-06-2017 08:20 

 
Uczniowie technikum i szkoły zasadniczej rozpoczęli zmagania na 

egzaminach z kwalifikacji zawodowych.  

20 czerwca odbył się egzamin pisemny z kwalifikacji T.06, E.12, 

A.18, A.35 i M.20. Kucharze, ślusarze, sprzedawcy, informatycy, 

ekonomiści oraz technicy żywienia zdawali część teoretyczną 

egzaminu.  

W pierwszym tygodniu wakacji odbędą się egzaminy praktyczne. 

Życzymy powodzenia!!! 

Powrót do spisu treści 

Zakończenie roku szkolnego  
24-06-2017 15:09 

 

Dziesięciomiesięczna nauka dobiegła końca. 

Niektórzy mówią "nareszcie", inni trochę z 

żalem opuszczają mury szkoły żegnając się 

z przyjaciółmi. Jaki był to rok? Pani 

Dyrektor Alicja Mazurowska w swoim 

wystąpieniu zaliczyła go do udanych. Był to 

rok obfitujący w wiele ważnych dla szkoły 

wydarzeń. 21 nagrodzonych uczniów z pewnością jest tego samego zdania.  

Przed nami wakacje. Oby były najpiękniejsze ze wszystkich dotychczasowych.  

Bawcie się, odpoczywajcie i wracajcie szczęśliwie 1 września do szkoły! 

 

Powrót do spisu treści 

Wyniki matur 
30-06-2017 15:18 

 
30 czerwca CKE ogłosiła wyniki egzaminów 

maturalnych.  

W naszym liceum i technikum świadectwo dojrzałości 

otrzymało 72 tegorocznych absolwentów a uzyskane 

wyniki są wyższe niż średnia w kraju. 

Wśród absolwentów z liceów w skali kraju maturę 

zdało 84,4%. Nasi licealiści zdali na poziomie 95%.  

Absolwenci techników w kraju oraz ZS w Raciążu 

osiągnęli identyczny wynik 67,9%. 

Gratulujemy wszystkim, którzy zdali maturę. Przypominamy, że w przypadku gdy 

maturzysta nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w 

sierpniu. 

Powrót do spisu treści 
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Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 
Dodane przez admin dnia 25-08-2017 10:34 

 
W dniu 25-08-2017r. OKE w Warszawie przesłała do szkół 

wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 

zawodzie (sesja czerwiec-lipiec 2017). 

Z naszego Zespołu Szkół do egzaminów z kwalifikacji A.35, 

E.12, T.06, M.20 i A.18 przystąpiło łącznie 69 uczniów.  

Bardzo dobrze wypadło technikum – 97% uczniów otrzymało świadectwo 

potwierdzające kwalifikacje! 

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej uzyskali zdawalność egzaminów z części 

teoretycznej i praktycznej na średnim poziomie nieco ponad 50 

Powrót do spisu treści 


