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Za nami pierwsze półrocze roku szkolnego 2022/2023 oraz cały rok 2022.    
W bieżącym numerze „Carpe Diem” możecie zobaczyć, ile się wydarzyło  
w tym czasie!  

Minione święta Bożego Narodzenia były okazją do zadumy, ale i radości ze 
spotkań przy opłatku, najpierw w szkole, potem w rodzinnych domach. Świą-
teczno-noworoczne wytchnienie od codziennych zmagań i trosk było wszyst-
kim potrzebne przed ostatnią prostą pierwszego semestru.  

Oby rok 2023 oraz drugi semestr były czasem szczęścia i sukcesów (których 
życzymy  szczególnie maturzystom). Wszystkiego dobrego!       

Tego życzy Redakcja „Carpe Diem”. 

„Szkolne kolędowanie”, 25 stycznia. 
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WAKACJE JUŻ ZA 100* DNI! 

*za około 100 dni :D 

Technikum na ślizgawce. 
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STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW 

UTALENTOWANI 

Uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom 
Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia eduka-
cyjne z udziałem uczennic ZSP w Łochowie 
odbyło się 7 grudnia 2022. 

Oliwię Redę, Anetę Zalewską oraz Marię Zół-
kowską nagrodzono podczas gali wręczenia dy-
plomów za znakomite wyniki osiągnięte w mi-
nionym roku szkolnym. Gratulujemy dziewczę-
tom ich osobistego sukcesu i znakomitego repre-
zentowania naszej szkoły! 

Z okazji mikołajek w naszej 
szkole odbyła się pierwsza edy-
cja konkursu „Mam talent”. Na 
scenie zaprezentowało się dzie-
sięciu uczestników. Podczas wy-
stępu mogliśmy poznać wiele  
różnych talentów, m.in. śpiew, 

grę na instrumencie i taniec.  
W skład komisji oceniającej 
wchodziły: pani wicedyrektor – 
Monika Słowik, szkolna psycho-
log – Iga Sobolewska-Nadaj, na-
uczyciel-
bibliotekarz, pani 

Anna Szcześnik oraz przewodni-
cząca samorządu szkolnego - 
Wiktoria Rydzewska. Zarówno 
jury jak i uczniowie bawili się 
świetnie. 

Na podium stanęli: 

Pierwsze miejsce – Gabriela Sówka z 3a  

Drugie miejsce – Krzysztof Kulbicki z 2c 

Trzecie miejsce – Kacper Gąsiorowski z 4c 

Nagroda publiczności - Sylwia Jarosz 

Na fotografii: Krzysztof Kulbicki, IIc 

LO W ŁOCHOWIE „BRĄZOWĄ SZKOŁĄ”  

W RANKINGU „PERSPEKTYW” 

LO awansowało w rankingu li-
ceów „Perspektyw” o 102 oczka!  
Jest to powód do radości.  

Nasza szkoła zajmuje 775 miejsce 
w Polsce.  Dla porównania: LO  
w Węgrowie jest na pozycji 800.                

    
                         Pozycje w rankingu w ub. latach: 

                                       2022 - 2021 - 2020   punkty 



PACZKA NA ŚWIĘTA! 

W listopadzie nasza szkoła przeprowadziła akcję, 
która miała na celu pomóc w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia rodzinom z Ukrainy oraz  
z dawnych Kresów Rzeczpospolitej.  

Czas przedświąteczny kojarzy nam się z niesie-
niem pomocy potrzebującym, z ciepłą atmosferą 
między ludźmi i z prezentami pod świąteczną cho-
inką. Dlatego, aby sprawić, żeby rodziny, które 
potrzebują pomocy, również mogły cieszyć się 
świętami Bożego Narodzenia, wszyscy gorliwie 
włączyliśmy się w to przedsięwzięcie charytatyw-
ne. 

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA TEATRALNA  

28 XI 2022 r. wystartował Ogól-
nopolski Konkurs Geograficzny 
GEO-PLANETA.  

Uczniowie ZSP pod okiem na-
szych geografów Joanny Ryszawy 
i Pawła Kruszewskiego przystąpili 
do szkolnego etapu konkursu.  

Czekamy teraz na kwalifikację do 
kolejnej rundy! 

KONKURS  

GEOGRAFICZNY 

Po przerwie pandemicznej 
uczniowie ZSP w Łochowie 
mogą znowu uczestniczyć  
w wyjazdowych zajęciach 
warsztatowych organizowa-
nych w Wyszkowskim Domu 
Kultury Hutnik.  

Młodzieżowa Akademia Tea-
tralna wystartowała z propozy-
cjami sztuk i spotkań dyskusyj-
nych dla uczniów wszystkich 
klas szkół ponadpodstawowych. 
W listopadzie odbyły się pierw-
sze wyjazdy do „Hutnika”.  
Trzecioklasiści zobaczyli „Ach, 
ten cyrk!” teatru TLab (na foto-
grafii obok), natomiast młodsze 
klasy „Prawy sercowy” Teatru 
Agrafka (28 XI). W ostatnim 
dniu stycznia klasy II zobaczyły 
„Giaura” (o którym szerzej napi-
szemy w kolejnym numerze 

„Carpe Diem”). 

Jeśli jeszcze nie zapisałeś się na 
cykl wyjazdów, zgłoś swój udział 
do koordynatorki Anny Rostek.  

Wydarzenia cyklu organizowane 

są przez „AKADEMIĘ UMIE-
JĘTNOŚCI PAN HILARY”. Po-
kazywane spektakle zostały wy-
łonione spośród wyróżniających 
się i nagradzanych, co gwarantu-
je wysoki poziom. 



Uczniowie technikum zakończyli udział w pro-
jekcie edukacyjnym „Teatr i Szkoła”.  

„W ciągu dwóch lat wydarzyło się całe życie - cały 

film. Wszyscy, którzy wzięli  
w nim udział, przeszli do historii  
i będą do końca świata przema-
wiać z ekranów, reprezentując cu-
downe miasto nad Liwcem - Ło-
chów. Jesteście wspaniali i niesa-
mowicie opowiadacie o swoim 
mieście i ludziach bliskich oraz o 
świecie i swoich sprawach i uczu-
ciach, dziękuję wam i bardzo was 
szanuję i lubię, bohaterowie wy 

moi filmowi" - tak Cezary Ciszewski podsumował 
projekt, w ramach którego powstał spektakl i film. 
Uroczystość miała miejsce 27 listopada 2022 r.  
Fot. MiGOK w Łochowie - Krzysztof  Prochacki. 

PROJEKT ,,TiSz’’ 

TRADYCJE I ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE 

Tradycje świąt Bożego Naro-
dzenia są rozmaite i różnią się 
w zależności od regionu, w któ-
rym występują. Niektóre są tyl-
ko małymi lokalnymi zwyczaja-
mi, a bez niektórych wielu ludzi 
nie wyobraża sobie świąt.  

W naszym kraju kultywuje się 
wiele świątecznych tradycji. Ży-
wy jest zwyczaj dzielenia się 
opłatkiem, symbolizujący zgodę, 
przebaczanie, przyjaźń i miłość. 
Nasze domy w okresie świątecz-
nym wypełnia także dźwięk ko-
lęd, czyli radosnych pieśni opo-
wiadających o narodzinach Chry-
stusa. W Polsce wyczekuje się 
też na pierwszą gwiazdkę rozpo-
czynającą świętowanie, stawia 
się dodatkowe nakrycie dla zbłą-
kanego wędrowca, wkłada sianko 

pod obrus, czy też podaje się 
symboliczne 12 potraw.  

Ciekawe i warte uwagi są także 
tradycje lokalne, na przykład w 
rejonie Kielecczyzny, gdy 24 
grudnia wypada w niedzielę, Wi-
gilię obchodzi się dzień wcze-
śniej, a Boże Narodzenie jest 
świętowane przez trzy dni.  

Wszystkie te obyczaje mogą wy-
dawać się dziwne, niezrozumiałe 
i niepotrzebne, ale stanowią one 
nieodłączną część naszej kultury 
i są dziedzictwem które trzeba 
szanować i kultywować. Słysząc 
słowo - tradycja, w głowie mamy 
ubieranie choinki, czekanie na 
pierwszą gwiazdkę. 

Michał Lipiński, 3a 

KONKURS RECYTATORSKI 

Podczas XXI Powiatowego Konkursu 
Interpretacji Polskiej Twórczości or-
ganizowanego przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Jadowie (21 XI 2022 
r.) wystąpiła silna reprezentacja ZSP  
w Łochowie i wróciła z sukcesami. 

GRAND PRIX w kategorii recytacja 
zdobył Franciszek Mikulski z kl. 3a. 

II miejsce w kategorii Teatr Jednego 
Aktora zdobyła Julia Ołdak, kl.4 a. 

II miejsce w kategorii recytacja zdoby-
ła Aleksandra Szewczyk, kl. 4 a. 

III miejsce w kategorii piosenka zdoby-
ła Maria Ziółkowska, kl.3 b. 

Nad występami uczniów czuwała prof. 
Małgorzata Kowalewska. 



UCZNIOWIE ZSP WIDZAMI  

WYJĄTKOWEGO FILMU  

21 listopada 2022 r. za sprawą 
Kina Łochów   mieliśmy okazję 
obejrzeć film „Położna.” 

Ten ważny dokument historyczny 
w reż. Marii Stachurskiej opowia-

da o losach Stanisławy Leszczyń-
skiej, legendarnej położnej z Au-
schwitz, która w obozowych wa-
runkach przyjęła ponad trzy tysią-
ce porodów, nie tracąc ani jedne-
go dziecka.  

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE 

To popularne święto obchodzo-
ne w przeddzień lub w dzień 
świętego Andrzeja, 30 listopa-
da. Jest to przede wszystkim 
czas zabawy, spotkań ze znajo-
mymi, bawienie się ostatni raz 
przed adwentem. 
 
Tradycje związane z tym 
dniem: 
1. Lanie wosku – jest jedną z naj-
popularniejszych wróżb. Jest to 
nic innego, jak lanie wosku wy-
topionego ze świec przez klucz 
do miski z wodą, aby z powstałe-
go kształtu dowiedzieć się, co 
nas czeka w przyszłości. 
2. Rzucanie karteczkami – pole-
ga na pisaniu na małych kartecz-
kach wybranych imion płci prze-
ciwnej, a następnie wszystkie 
karteczki są rzucane za siebie. 
Karteczka, która ląduje najbliżej 
nas, to imię przyszłego partnera 
lub partnerki. 
3. Szpilki - w tej wróżbie należy 
rozsypać szpilki na stole kilka 
razy tak, aby ułożyły się w czy-
telną literę. Wybrane litery mają 

swoje zna-
czenie. 
4. Łódki na 
wodzie – 
zaczynamy 
od zrobie-
nia łódek  
z papieru. 
Na każdej 
łódce pisze-
my imię 
swoje  
i osoby płci 
przeciwnej 
(naszego 
obiektu westchnień). Jeżeli łó-
deczka z naszym imieniem i 
imieniem osoby, której imię tam 
napisaliśmy spotka się na wo-
dzie, to para ta ma szanse na 
wspólną przyszłość. 
5. Wróżenie z butów – każdy kto 
bierze udział w zabawie, zdejmu-
je jeden but i ustawia go w rogu 
pomieszczenia z innymi butami, 
potem przestawia się buty jeden 
po drugim. Osoba, której but 
„wyjdzie” pierwszy za próg po-
koju, pierwsza zmienia stan cy-

wilny. 
Zabaw andrzejkowych jest ich 
oczywiście więcej. Tu jeszcze 
wymienimy sytuacje, które przy-
ciągną do nas pecha, gdy zdarzą 
się tego dnia. Zatem: 
1. Nie można rozsypywać soli. 
2. Nie powinno brać się ślubu 
3. Nie można ścinać włosów. 
4. Nie trzyma się zapalonej 
świeczki w poziomie. 
5. Trzeba uważać na jabłka 
(cokolwiek to znaczy). 

• Próbne matury z wszystkich 
przedmiotów na poziomie pod-
stawowym w formule 2023  
w naszej szkole odbyły się pod 
koniec września, natomiast na 
poziomie rozszerzonym - w grud-
niu 2022 r. Także uczniowie tech-
nikum pisali próbne egzaminy 
zawodowe. 

• Za nami Dzień Języków Obcych (6 
października) oraz Światowy 
Dzień Mola (24 października). 

• 30 września świętowany był 
„Dzień Chłopaka”. 

• Zespół „Sadzewiczowa” cztero-
krotnie korzystał z warsztatów 
prowadzonych przez Iwonę Kopi- 
wodę, choreografkę zespołu 
„Sokołowianie”. 

• 21 grudnia odbyły się spotkania 
opłatkowe.  

• 10 stycznia 2023 r. klasy IIa i IIc 
obejrzały „Kordiana” w Teatrze 

Narodowym. 

• W styczniu 2023 r. odbyła się se-
sja egzaminów kwalifikacyjnych 
dla uczniów technikum. 

• Na przełomie 2022 i 2023 r. szko-
ła otrzymała wiadomość o zakwa-
lifikowaniu się na warsztaty mię-
dzykulturowe organizowane 
przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji. 

https://www.facebook.com/KinoLochow?__cft__%5b0%5d=AZU7iUgoTUUeOd-PZrTrhKa-89T5eFM6KjpXgjCriniMLsxxDQwRPjFiJ6Th85ojPCcGb6OL3GL-Zhi2bWiR64R11NMgZUoLVmbUphSJwsMUHg8pO6JHph1XKuzfzFukqWnOqHc1voQcr066aqf2jchdsBWItIDugfvde3-A3iWz1euarjYt0jwYfeZhPbC6nH9y32i4NuGwfgDb


KWITNĄCA SZKOŁA 

W EUROPEJSKIM CENTRUM LOGISTYKI 

13 grudnia uczniowie z klas I 
technikum logistycznego pod 
opieką nauczycielek przedmio-
tów zawodowych: Joanny 
Czembrowskiej, Partycji Kop-
czyńskiej i Anety Powierży 
zwiedzali centrum logistyczne 
firmy Inter Cars w Zakroczy-
miu. 

Europejskie Centrum Logistyki i 
Rozwoju ILS w Zakroczymiu to 
przede wszystkim miejsce zasto-
sowania nowoczesnych rozwią-
zań w jednym zintegrowanym 
magazynie. To pierwsze tego 
typu rozwiązanie w Polsce i Eu-
ropie. 

 

Nasza wycieczka 
miała charakter 
interdyscyplinar-
ny, obejmujący 
szeroki wachlarz 
wiedzy z kilku 
przedmiotów za-
wodowych. Była 
ciekawą formą 
nauki pozalekcyj-
nej ,źródłem wielu 
obserwacji i do-
świadczeń. Młodzi 
logistycy mieli 
okazję poznać za-

sady funkcjonowania nowocze-
snego centrum, poznali pracę 
biura obsługi klienta, działu pla-
nowania transportu oraz magazy-
nu.  

Główny magazyn, który zwie-
dzaliśmy to kompletna 4 pozio-
mowa zabudowa regałowa, 17 
tys. miejsc paletowych i 18 tys. 
miejsc półkowych oraz system 
taśmociągów o łącznej długości 
ok. 11 km. Sortowanie towarów 
odbywa się automatycznie za 
pomocą urządzeń zwanych sorte-
rami. Jednym z nich jest sorter o 
poprzeczno-taśmowej konstruk-
cji, który umożliwia sortowanie 
ok. 20 tys. sztuk towaru na go-
dzinę. Po zeskanowaniu towary 

są ręcznie wprowadzane na prze-
suwające się czterokątne taśmy. 
W przewidzianym miejscu taśma 
kieruje znajdujący się na niej 
towar w prawo lub w lewo. Ope-
racja skierowania towaru do od-
powiedniego zrzutu odbywa się 
poprzez mechaniczne obracanie 
taśmy. Sorter posiadać będzie 
720 zrzutów. Majstersztykiem 
technicznym jest jednoczesny 
zrzut towarów ciężkich (tarcz 
hamulcowych) i lekkich 
(żarówek), co wymaga regulo-
wania prędkości zrzutów z taśm, 
kąta wpadania towarów do zrzu-
tów oraz precyzyjnego ich wyha-
mowania, by nie zostały uszko-
dzone. 

Obiekt w Zakroczmiu posiada 
łącznie 65 tys. m² powierzchni 
magazynowej. Przyjęcia i wyda-
nia towaru są realizowane za po-
mocą około 40 bram rozładunko-
wych. Magazyn realizuje podsta-
wowe zadania logistyczne firmy 
ILS, takich jak przyjęcie towa-
rów od dostawców, realizacja 
zamówień i wydań towarów dla 
klientów, obsługa zwrotów towa-
ru, obsługa przeładunków „Cross
-docking” oraz usługi konfekcjo-
nowania towaru. 

W ramach akcji „Kwitnąca szkoła” już w marcu 
otrzymamy od fundacji „State of Poland” sadzonki 
jabłonek, które zostaną posadzone na szkolnym  
terenie. 

Drzewka nie tylko będą ładnie wyglądać i oczysz-
czać powietrze, ale także ich owoce będą dostępne 
dla społeczności szkolnej. 

• 8 grudnia miał miejsce w szkole Szkolny Dzień Tech-
nologii przygotowany przez uczniów technikum. 

• Zespół reprezentujący ZSP w Łochowie zajął  
32. miejsce w rozgrywkach PredatorGames 2023. 

• 13 stycznia 40 uczniów wzięło udział w szkolnym eta-
pie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. 

• 19 stycznia reprezentacja SZP w Łochowie uczestni-
czyła w uroczystej Sesji Rady Powiatu z okazji 160. 
rocznicy wybuchu powstania styczniowego.  Podob-
ne wydarzenie zorganizował również samorząd Ło-
chowa 27 stycznia. Na nią także zaproszono repre-
zentację szkoły. 

• 27 stycznia uczniowie technikum teleinformatycz-
nego wzięli udział w internetowym szkoleniu na 
temat nowych technologii. 

• Uczniowie ZSP w Łochowie wzięli udział w przedsię-
wzięciu „Szkoła Przyjaciół Kopernika” ogłoszonym  
z okazji 550. rocznicy urodzin wielkiego astronoma. 



„BLIŻEJ NORWIDA” 

17 stycznia 2023 r. odbył się okręgowy etap Olim-
piady Przedsiębiorczości. Do kolejnego etapu za-
kwalifikowali się: 

Maria Ziółkowska 

Korolina Korybska 

Bartosz Szczęsny. 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy! 

Aleksandra Szewczyk została laureatką II miej-
sca w 26 Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Nor-
wida” organizowanym przez XXIV LO im. Cy-
priana Norwida w Warszawie. Miejsca I nie przy-
znano. 

Z kolei Maria Ziółkowska zajęła miejsce III  
w kategorii plastycznej interpretacji utworu Nor-
wida. Na konkurs przygotowała pracę „Czarna 
nić” jako  komentarz do „Mojej piosnki I”. 

Gala wręczenia nagród w tym konkursie odbyła 
się 13 stycznia w Warszawie. 

GABA I MOZIL 

Gabriela Sówka, 
uczennica klasy III c, 
Laureatka szkolnego 
„Mam talent”, wystą-
piła 6 grudnia 2022 r.   
w koncercie Ogniska 
Muzycznego MiGOK 
Łochów zatytułowa-
nym „Czesław Mozil  
i grajkowie przyszło-
ści: Kiedyś to były 
święta!”.  

Koncert odbył się  
w Pałacu Łochów  
w ramach cyklicznego 
„Uroczyska Łochów”. 
Gratulujemy Gabrysi 
występu u boku popu-
larnego muzyka! 

SADOWIEŃSKIE  

KAPLICZKI 

PRZEDSIĘBIORCZA 

TRÓJKA 

Prace uczniów klasy 3TLT poświęcone historiom 
kapliczek w gminie Sadowne i powiecie węgrow-
skim znalazły uznanie jury konkursu na najcie-
kawszą historię kapliczki. Rozstrzygnięcie nastą-
piło 17 stycznia 2023 r. 

III miejsce zdobył Jan Stanisławczyk za historię 
kapliczki św. Rocha. 

 Mariusz Śladewski - kapliczka św. Floriana  
w Sadownem 

Piotr Frankowski - kapliczka na rozstaju dróg  
w Sójkówku 

Jakub Sówka - kapliczka bł. Ks. Grzymały 

Najciekawszych 11 historii powstania kapliczek 
wraz ze zdjęciami Agnieszki Król trafiło do książ-
ki „Tajemnice mazowieckich kapliczek i krzyży 
przydrożnych”. 

PONOWNIE NA UNIWERSYTECIE W SIEDLCACH  

Wyjazd biol-chemu z ZSP do 
Siedlec na tamtejszy Uniwersy-
tet Przyrodniczo-
Humanistyczny to kolejna od-
słona patronatu naukowego 
uczelni nad kształceniem w 
ZSP. Wzięli w nim udział ucz-
niowie z kl. 4️. pod opieką nau-
czycielek: Magdaleny Cyrych i 
Marty Wierzchołowskiej.  

Podczas XXIV Festiwalu Nauki  
i Sztuki młodzież miała okazję 
uczestniczyć w wykładach, 
warsztatach i zajęciach laborato-
ryjnych. W programie znalazły 
się tematy, takie jak m.in.: 
„Luminescencja biomolekuł - 
mechanizmy emisji światła przez 
organizmy żywe”, „Jaki to gatu-
nek? Sztuka oznaczania roślin za 

pomocą dychotomicznych kluczy 
do oznaczania gatunków”,  
„Z ogrodu botanicznego z po-
wrotem do lasu, na skałki i ba-
gna: projekt Florintegral w piguł-
ce”, „Utracony skarb europej-
skich lasów - jego wysokość 
grab”. 



1. Profil społeczno-prawny 

(przedmioty: język polski, wie-
dza o społeczeństwie, język an-
gielski). 

Klasa o profilu społeczno-
prawnym dedykowana jest ucz-
niom, którzy interesują się pra-
wem czy ekonomią. Stanowi do-
skonałe przygotowanie do podję-
cia studiów na kierunkach: 

• Prawo 

• Dziennikarstwo 

• Polonistyka 

• Historia 

• Stosunki międzynarodowe 

• Socjologia 

 

   2. Profil politechniczny 

(przedmioty: matematyka, geo-
grafia, język angielski). 

Klasa o profilu politechnicznym 
dedykowany jest uczniom  
o szczególnych zainteresowa-
niach naukami ścisłymi i przy-
rodniczymi. Stanowi doskonałe 
przygotowanie do podjęcia stu-
diów na kierunkach: 

• Geografia 

• Matematyka 

• Ekonomia 

• Informatyka 

• Architektura 

• Turystyka 

 

3. Profil biologiczno-chemiczny 

(przedmioty: biologia, chemia, 
język angielski). 

Klasa o tym profilu dedykowana 
jest uczniom, którym marzy się 
medycyna itp. Stanowi doskonałe 
przygotowanie do podjęcia stu-
diów na kierunkach: 

• Medycznych (medycyna, wete-
rynaria) 

• Nauka o zdrowiu (farmacja, 
dietetyka) 

• Nauki biologiczne i chemiczne 
(biologia medyczna, chemia) 

• Przyrodnicze (biochemia, bio-
technologia) 

Asia Mioduszewska 2c 

KIERUNKI STUDIÓW PO RÓŻNYCH PROFILACH 

WARSZTATY W SGGW 

W dniu  3 października 2022 r. 
uczniowie klas 1c, 2c i 3c wybrali 
się na wycieczkę do Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie.  

Po dotarciu na miejsce zostaliśmy 
podzieleni na dwie grupy, które 
oddzielnie oglądały liczne atrakcje. 
Mogliśmy zobaczyć, jak przygoto-
wuje się tkanki zwierzęce pod ba-
dania mikroskopowe, obserwować 
różnice między chorymi tkankami, 
a zdrowymi, na przykład szczu-
rzych płuc czy nerek.  

Mogliśmy też zobaczyć nowocze-
sny sprzęt laboratoryjny, a nawet  
z niego korzystać! Duże wrażenie 
wywarły także na uczestnikach 
miejsca przetrzymywania zwierząt 
przeznaczonych do eksperymen-

tów. Niektórzy mogli się także 
przebrać się w specjalne ubrania 
odizolowujące człowieka od środo-
wiska zewnętrznego i zabezpiecza-
jące przed skażeniem substancjami 
chemicznymi.  

Serca fanów jeździectwa skradły 
natomiast stajnie pełne koni, które 
dumnie prezentowały swój maje-
stat. Na zwieńczenie całej wyciecz-
ki zobaczyliśmy jedną z najnowo-
cześniejszych aparatur chirurgicz-
nych. Robotyka i sama wielkość 
tejże maszyny zaparła dech w pier-
siach niejednemu chemikowi!  

Po udanej wycieczce bezpiecznie 
wróciliśmy do domu z głową pełną 
nowych, pozytywnych wrażeń  
i wspomnień.           

Dawid Niewiadomski, 2c 

• Deklarację o współpracy samorządów uczniowskich ze 
szkół powiatu węgrowskiego podpisano 9 listopada 
2022 r. podczas pierwszego Forum Samorządów Ucz-
niowskich #NampaSUje zorganizowanego pod patrona-
tem starosty Ewy Besztak 

• Samorząd szkolny ZSP w Łochowie zorganizował 26 
stycznia akcję dla przytuliska dla zwierząt  
w Jadowie. Była to zbiórka karmy dla psów oraz kier-
masz ciast, z którego dochód miał być przeznaczony na 
zakup karmy. 

#SPRZĄTAMY DLA POLSKI 

4 X 2022 r., w dniu wspomnienia św. Franciszka z Asyżu - patrona 
zwierząt, przyrody oraz ekologii, w całej Polsce odbywa się akcja 
sprzątania lasów i pobliskich terenów zielonych. 

W tegorocznej akcji aktywnie wzięła udział klasa IIIa. 

Pamiętajmy, że troska o klimat i środowisko jest jednym z ele-
mentów współczesnego patriotyzmu. 



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada podczas gminnych obchodów 104. 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
obecny był poczet sztandarowy naszej szkoły oraz 
delegacja nauczycieli, która złożyła kwiaty pod po-
mnikiem  Ignacego Jana Paderewskiego w parku 
miejskim Dębinka.  

  

10 listopada cała szkoła zebrała się w ramach ob-
chodów 104. rocznicy odzyskania niepodległości. 
Ponad  700 głosów o 11:11 ze wzruszeniem od-
śpiewało „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Dzień dobry panie Marszałku. To 
zaszczyt móc porozmawiać  
z kimś tak zasłużonym dla nasze-
go kraju. Chciałbym dzisiaj zadać 
panu kilka pytań.   

- Co Pan myśli o tym, w jaki spo-
sób obchodzimy Święto Niepodle-
głości? Czy może nie przykłada-
my do niego zbyt małej wagi? 
Przecież to jedna z najważniej-
szych dla naszego kraju kartek  
w kalendarzu. 

-Najważniejsze jest to, że Polacy 
pamiętają o odzyskiwaniu przez 
Polskę niepodległości, chociaż 
było to ponad 100 lat temu, i licz-
nie biorą udział w obchodach ko-
lejnych rocznic tego wydarzenia. 
Bardzo smuci mnie jednak, gdy 
dochodzą do mnie informacje, że 
podczas obchodów znów wybu-
chły zamieszki. Takie dni powin-

ny Polaków łączyć, a nie dzielić. 

- Jak ocenia Pan postawę polskiej 
młodzieży? Nie wydaje się Panu, 
że młode pokolenie nie docenia 
tego, co ma, tego że żyje w wol-
nym i niepodległym kraju? 

- Młodzież często nie zdaje sobie 
sprawy z tego, że kiedyś o wol-
ność trzeba było walczyć. Wal-
czyć i ginąć naprawdę, z bronią w 
ręku - nie w grach komputero-
wych. Nie możemy się jednak 
dziwić, w końcu dzieci te wycho-
wały się już w wolnym kraju, 
więc trudno im sobie wyobrazić, 
jak można walczyć o ojczyznę.  

- Co w takim razie należy zrobić, 
żeby nauczyć młodzież docenia-
nia tej wartości, jaką jest wol-
ność? 

- Myślę, że ten temat zasługuje na 
więcej uwagi w szkolnym progra-

mie nauczania. Proponuję lekcje  
z historykami, którzy dobrze i z 
zaangażowaniem przedstawią te-
mat odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Ponadto warto zaj-
rzeć do drzewa genealogicznego  
i odszukać przodków, którzy żyli 
w tamtym okresie i być może 
związani są z wydarzeniami 1918 
roku. Poprzez znalezienie pra-
dziadków, którzy brali udział  
w odzyskiwaniu niepodległości, 
łatwiej jest zrozumieć, że jest to 
jednak dość bliski temat, a nie ja-
kieś wydarzenia z odległej prze-
szłości, które nas nie dotyczą. 
Dzięki takim działaniom młodzie-
ży łatwiej będzie zrozumieć te-
mat,  

-Serdecznie dziękuję za wywiad! 

-Również dziękuję.                     

Krzysztof Kulbicki, 2c 

#SZKOŁA DO HYMNU  

JAK WYGLĄDAŁBY WYWIAD  

Z MARSZAŁKIEM PIŁSUDSKIM? 

Aleksandra Gliwicka z kl. 3c oraz Katarzyna Kie-
lan z kl. 3b z rąk wicestarosty Marka Renika oraz 
Członka Komisji Konkursowej Emiliana Sity odebrały 
10 X 2022 r. nagrody za prace zgłoszone w ramach 
Konkursu Fotografii Przyrodniczej organizowanego 
przez Powiat Węgrowski.  

Fotografie Oli i Kasi zachwyciły jurorów, czego nie 
krył w rozmowie Członek Komisji Konkursowej Emi-
lian Sito.  

KONKURS FOTOGRAFICZNY  



Z czym kojarzy się nasze pol-
skie Święto Zmarłych? Przede 
wszystkim ze smutkiem, żałobą 
po najbliższych, odwiedzaniu 
cmentarza.  

Często zresztą idzie się na cmen-
tarz na siłę (co by sąsiad wie-
dział, jaki znicz Nowaki kupili). 
Pomijając jednak jego wydźwięk 
internetowo - memiczny, należy 
o nim pamiętać jak o wzniosłym 
dniu, kiedy ubieramy się eleganc-
ko, wspominamy dziadka i bab-
cię i jesteśmy raczej dość smutni. 

Czy jednak wszędzie na świecie 
jest tak ponuro jak u nas? Przy 
dzisiejszym zróżnicowaniu kultu-
rowym to oczywiste, że np. w 
Meksyku święto zmarłych to 
wielka fiesta, kiedy ludzie wy-
chodzą na ulicę, tańczą, bawią  

się. Co nie znaczy, że nie wspo-
minają zmarłych. Cel święta jest 
taki sam, z tą różnicą, że śmierć 
traktują jako rzecz w pełni natu-
ralną i normalną.  Słynne figurki 
Santa Muerte są na wyposażeniu 
każdego 5-latka w Meksyku.  

Do zdecydowanie ciekawych  
i wartych poznania form święto-
wania należą na pewno te z 
Ekwadoru, wiążące się głównie z 
jedzeniem. Wspominający zmar-
łych jedzą specjalny chleb gua-
gua w kształcie dziecka, i piją 
napój colada morada, który ma 
jednak „cola” tylko w nazwie, 
gdyż składa się głównie z fioleto-
wej kukurydzy i jeżyn. 

Warta odnotowania jest piękna i 
niezwykle estetyczna forma świę-
ta w Japonii,  gdzie zmarli są naj-

pierw „witani” specjalnymi lam-
pionami „mukaebi” po to, by 
później przy akompaniamencie 
tańca „bon-oduri” wypuścić tzw. 
„pożegnalne ognie” z japońskie-
go „okuribi”. Trudno znaleźć cie-
kawy i fascynujący przykład ory-
ginalnego obchodzenia zaduszek 
gdzieś blisko, np. w Europie, 
gdyż większość narodów, a w 
tym np. 
Niemcy 
czy Fran-
cuzi, ob-
chodzą 
święto bar-
dzo podob-
nie, jak 
my.  

 

Franek Mikulski 3a 

ŚWIĘTO ZMARŁYCH NA ŚWIECIE 

NARODOWE CZYTANIE 2022 

3 września 2022 roku odbyło się ogólnopol-
skie Narodowe Czytanie. Tegoroczną lek-
turą były „Ballady i romanse”. Poezję  
Adama Mickiewicza, która zapoczątkowa-
ła epokę romantyzmu w literaturze pol-
skiej można było usłyszeć w całym kraju.  

Młodzież ZSP w Łochowie wraz z nauczycie-
lami włączyła się w akcję i w dniu 24 paź-
dziernika mogliśmy usłyszeć najpiękniejsze 
strofy w interpretacji naszych uczniów. Miło 
nam było również gościć uczniów klas 7 i 8  
z łochowskich szkół podstawowych.  

NOWY SAMORZĄD  
,,A więc pamiętaj – w trudną porę 
Marzeń i dobra masz być ambasadorem. 
Żyj tak, by w wieczór swego istnienia. 
Nie mieć sobie nic do zarzucenia.” 
Słowami Czesława Miłosza podsumować można akt prze-

kazania obowiązków Przewodniczącej i Zastępcy Samorzą-

du Uczniowskiego sprawujących funkcję w roku szkolnym 

2021/2022. Weronika Bartosiewicz i Mateusz Racki na ręce 

nowo wybranej Przewodniczącej złożyli symboliczną re-

ceptę na dobrą współpracę i box zadań wartych realizacji  

w obecnym roku szkolnym.  

13 października  2022 r. stery SU objęli: Wiktoria Ry-

dzewska, Maja Karczmarczyk i Kacper Bereza w asy-

ście Oliwii Felińskiej i Rozalii Sakowskiej.  



WYKŁAD PRAWNICZY PIKNIK CHARYTATYWNY 

Deszczowe popołudnie 23 października 2022 r. nie 
przeszkodziło naszym uczniom zaangażować się w ak-
cje charytatywną na rzecz rodziny, której spłonął dom. 
Zbiórkę pieniędzy wspierały: kiermasz ciast, loteria 
fantowa oraz licytacje.  

 

Zawody prawnicze wraz z omówieniem sali są-
dowej to temat wykładu wygłoszonego 28 paź-
dziernika 2022 r. przez mecenas Zofię Gałązkę 
w ramach edukacji prawnej realizowanej przez 
@Fundacja Togatus PRO BONO we współpra-
cy z Powiatem Węgrowskim. Uczniowie mogli 
zgłębić tajniki zdobywania zawodów prawni-
czych oraz poznali strukturę sądownictwa  
w Polsce.  

KONKURS FOTOGRAFII 

Częścią projektu „TiSz” zakończonego 27 listopada 
2022 r. był konkurs fotograficzny. Zostali w nim na-
grodzeni: 

Dawid Owsianka, III TT 

Mateusz Zochowski, III TL 

Konrad Kostrzewa, III TL.   

Gratulujemy! 

KONKURS CHEMICZNY 

Martyna Krawczyk, Sebastian Kalata z klasy 
III c oraz Kacper Wódka z klasy IV c zakwali-
fikowali się do II etapu  Wielkiego Konkursu 
Chemicznego.  Etap szkolny odbył się 24 listo-
pada 2022 r.  

Gratulacje! 

• Uczniowie ZSP w Łochowie odwiedzili w listopadzie nowo 

otwarte Muzeum Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowiec-

kiej. 

• Odbudowa sektora turystycznego w Polsce i na świecie po 

pandemii COVID-19 to temat wykładu on-line poprowa-

dzonego przez dr hab. Katarzynę Podhorodecką w ramach 

„Geograficznych spotkań na Krakowskim” Wydziału Geo-

grafii i Studiów Regionalnych UW. Uczestniczyła w nim 23 

listopada klasa  4 TLT. 



„BARWY JESIENI” 

Tak zatytułowany był szkolny konkurs na je-
sienną kompozycję - stroik, dekorację, lub bu-
kiet, zorganizowany przez nauczycielki: Joannę 
Ryszawę i Magdalenę Cyrych.  

Komisja konkursowa spośród zgłoszonych wy-
tworów nagrodziła najpiękniejsze dzieła 
uczniów: 

Konrada Wójcika, kl. 1TLb 

Krzysztofa Kulbickiego, kl. 2c 

Wiktorii Bastian, kl. 2c 

Wiktorii Winnickiej, kl. 3c 

Mai Ziólkowskiej, kl. 3c 

Michała Zyśka, kl. 1TT 

Wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczysto-
ści 13 października br. 

WYCHOWAWCA OCZAMI 

UCZNIÓW 

W naszej szkole odbył się konkurs na parodię nauczy-
ciela. Rywalizację toczyły między sobą dwie klasy: 3c 
(wych. Małgorzata Szeja) i 4c (wych. Marta Wierz-
chołowska). Obie klasy wykazały się pomysłowością 
oraz poczuciem humoru, ale to film klasy 4️c zyskał 
najwięcej   i wyświetleń. Trafił do 3,4 tys. odbiorców!  

W nagrodę cała klasa wraz z wychowawcą udała się 
na pizzę ufundowaną przez Radę Rodziców. 

Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej to okazja 
do złożenia życzeń i podziękowań dla wszystkich 
zaangażowanych w kształcenie.  

Z tej przyczyny 13 X 2022 r. do naszej szkoły przy-
była reprezentująca organ prowadzący Przewodni-
cząca Komisji Oświaty Brygida Górniaczyk i przeka-
zała nauczycielom, wychowawcom, pedagogom  
i pracownikom szkoły wyrazy najwyższego uznania  
i szacunku.  

Za trud i pomoc uczniom każdego dnia w zdobywa-
niu nowej wiedzy podziękował Przewodniczący Ra-
dy Rodziców Adam Mioduszewski i Skarbnik Rady 
Rodziców Agnieszka Puchta. W ciepłych słowach 
przedstawiciele młodzieży wyrazili wdzięczność za 
inspirowanie do rozwijania pasji i talentów, a także 
przygotowywania do wejścia w dorosłe życie, do 
podjęcia w przyszłości nowych ról społecznych. 

DZIEŃ EDUKACJI  

NARODOWEJ 

DIE REISE DURCH DIE 

KUNSTWELT 

W ramach wyjazdowej lekcji języka niemiec-
kiego grupa pod opieką naszych nauczycielek, 
Anny Mastalerek i Marty Wierzchołowskiej, 
wzięła 10 listopada udział w warsztatach  
w Instytucie Austriackim.  

W Instytucie uczniowie wirtualnie podróżowali 
po Austrii, poznali tajemnicze zabytki, zwyczaje 
kulinarne oraz muzea w Wiedniu. Quizy, kody 
QR, różnice językowe, łamigłówki, rozmowy  
z rodowitymi Austriakami to tylko część  
z bogatego programu wyjazdu.  

Uczniowie po skończonych zajęciach udali się 
na wędrówkę po Warszawie. 

• W Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych w listo-

padazie wzięły udział i klasy 4TL, oraz 4TLT (TL). Celem jest 

zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w obszarach szeroko 

rozumianej logistyki oraz handlu . 

• 21 listopada klasa 1b wzięła udział w lekcji historii poświęco-

nej Mikołajowi Kopernikowi. Tak została uczczona 550. rocz-

nica urodzin tego, który „Wstrzymał słońce, ruszył Ziemię”. 

• W listopadzie uczniowie ZSP pracowali razem ze szkol-

ną psycholog Igą Sobolewską-Nadaj nad  filmem 

„Zobacz… Jestem!” na konkurs ogłoszony przez samo-

rząd Mazowsza #dobrzeosobie.  



DZIEŃ PIŻAMY  

„Mówi się, że tylko ludzie inteligentni mają po-
czucie humoru Widząc uczniów i nauczycieli za-
angażowanych w akcję samorządu uczniowskie-
go pn. DZIEŃ SZLAFROKA I PIŻAMY (6 X) 
cieszymy się, że w naszej szkole takich nie braku-
je!” To jedno z przedsięwzięć w kadencji samo-
rządu kierowanego przez Mateusza Rackiego. 

5 października br. nad Zalewem Muchawka  
w Siedlcach odbyły się Indywidualne Regio-
nalne Biegi Przełajowe. Naszą Szkołę repre-
zentowały dziewczęta, które wywalczyły 
kwalifikację na zawodach powiatowych.  

Starty naszych uczennic Julii Szymańskiej  
i Zuzanny Tywońko z klasy 1C były bardzo 
udane, co zaowocowało uzyskaniem awansu na 
zawody wojewódzkie. Grupa prężnie walczy 
pod opieką p. Krystyny Zielinskiej - nauczy-
cielki wychowania fizycznego. 

REGIONALNE BIEGI 

PRZEŁAJOWE  

OBÓZ INTEGRACYJNY 

KLAS PIERWSZYCH 

W programie tygodniowego wyjazdu było zwie-
dzanie Wadowic, Krakowa, Łagiewnik, pobyt w 
basach termalnych w Chochołowie, wspinaczka 
na Turbacz i Gubałówkę. Wyjazd dostarczył 
mnóstwa wrażeń wszystkim pierwszakom. 
Obóz  rozpoczął się 27 września 2022 r. 

KONKURS  

GEOGRAFICZNY 

W ramach zakończenia projektu „Klucze do przy-
szłości uczniów Sadzewiczowej” geografowie z na-
szej szkoły - Joanna Ryszawa i Paweł Kruszewski -  
zorganizowali konkurs wiedzy ,,Wybrane Państwa 
Europy" podsumowujący zajęcia laboratorium 
geograficznego GeoLab.  

Zainteresowanie młodzieży konkursem przerosło 
oczekiwania organizatorów. Interaktywna formuła 
konkursu dostarczyła wielu emocji. Nieocenione jest 
zaangażowanie uczniów klasy 4b, którzy czuwali nad 
prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia i stworzyli 
koncepcję konkursu.  

Zwycięskie zespoły: 

1 - reprezentacja klasy 3B: Maria Zółkowska, Oliwier 
Gołębiewski, Łukasz Chądźyński, 

2 - reprezentacja klasy 1B: Igor Ołdak, Jan Cyrych, 
Bartłomiej Snopkiewicz, 

3 - reprezentacja klasy 4c: Zuzanna Zalewska, Kacper 
Laurentowski, Jakub Strąk 

odebrały nagrody podczas gali podsumowującej pro-
jekt 23 września 2022 r.  

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie zajął III miej-

sce we współzawodnictwie sportowym szkół za rok szkolny 

2021/2022. Dyplom i puchar odebrała dyrektor szkoły 

Agnieszka Ludwin 9 listopada. 



TECHNICY TELEINFORMA-
TYKI przez 2 tygodnie od 24 
września 2022 r. serwisowali 
oprogramowania, instalowali  
i konfigurowali zabezpieczenia, 
odpowiadali za zmianę konfigu-
racji. Instalowali również drukar-
ki sieciowe. Wykonywali uaktu-
alnienia do posiadanych już sys-
temów i aplikacji. W kolejnych 
dniach konfigurowali urządzenia 
sieciowe: rutery i urządzenia za-
bezpieczające typu zapora siecio-
wa (ang. firewall), urządzenia 
dostępu do lokalnej sieci kompu-
terowej bezprzewodowej oraz 
monitorowali prace urządzeń lo-
kalnych sieci komputerowych. 
Deinstalowali i ponownie instalo-
wali system operacyjny Linux 
celem zastosowania nowej konfi-
guracji systemu. Tworzyli kopię 
zapasową danych. Konfigurowali 
sieci komputerową.  

TECHNICY LOGISTYKI w tym 
czasie na swoich praktykach za-
ciągali dane z hurtowni danych 
na przykładzie bazy Contoso. 
Analizowali sprzedaż wielomilio-

nowych zbiorów danych. Impor-
towali i eksportowali informację i 
dane między konkretnymi baza-
mi oraz wykonywali skalowanie 
baz danych. Mieli również wpro-
wadzenie do zapytań do sql ser-
wera. Tworzyli zapytania do baz 
danych. Konfigurowali bazy da-
nych zgodnie z zapotrzebowa-
niem. Analizowali dane przy po-
mocy MS Excel. W kolejnych 
dniach zapoznali się z procedura-
mi przygotowywania towarów do 

transportu. Oznaczali i metkowali 
produkty. Uczyli się obsługi 
urządzeń odpowiedzialnych za 
wydruk ometkowania.  

Prowadzili audyt i kontrolę roz-
mieszczenia towarów. Analizo-
wali dane przy pomocy MS Ex-
cel. W środę odwiedzili firmę 
ACS w Larisie, gdzie dowiedzieli 
się wielu ciekawych informacji 
na temat swojej specjalizacji. Po-
znali system pracy greckiej firmy 
kurierskiej. 

PRAKTYKI W SŁONECZNEJ GRECJI 

6 października 2022 r. zawod-
nicy ZSP w Łochowie zwycię-
żyli podczas Mistrzostw Powia-
tu Węgrowskiego. 

Drużyna pod opieką Roberta Ba-
li (nauczyciela wychowania fi-
zycznego) bez straty bramki 
pewnie wygrała całą rywalizację, 
pokonując reprezentację ZSP 
Węgrów, LO Węgrów, LO Sa-
downe, NLO Stoczek.  

Zwycięski zespół występował  
w następującym składzie: Daniel 
Snopkiewicz, Michał Ziółkow-
ski, Jakub Sulich, Jakub Strąk, 
Łukasz Mitkowski, Adrian Ry-
dzewski, Michał Rydzewski, Pa-
weł Tytman, Piotr Tytman, Mak-
symilian Kopania.  

MISTRZOSTWA POWIATU  

WĘGROWSKIEGO 

AKCJA  

INTEGRACJA 

Klasa 3b wraz z wychowawczy-
nią Diną Jakimczuk  14 IX 2022 
r. podczas wyprawy rowerowej  
i ogniska ładowała akumulatory 
na kolejne miesiące nauki. Po-
czątek roku szkolnego to dobry 
moment na odświeżenie klaso-
wych relacji po wakacjach, zin-
tegrowanie zespołu oraz korzy-
stanie z łaskawej aury końca la-
ta. 



 

W literaturze ukraińskiej jest 
wiele wspaniałych utworów 
różnych gatunków. Niedawno 
przeczytałam ciekawą powieść 
przygodową Ivana Bahriany’e-
go „Tyhrolowy”. Mogę szcze-
rze powiedzieć że jest to dla 
mnie najlepszy utwór ukraiń-
skiej.  

Autor opowiada w niej o tragicz-
nym losie człowieka w świecie 
totalitarnym. Wszyscy dobrze 
wiemy, że w czasach totalitary-
zmu życie ludzi nie było łatwe, 
nawet w Polsce. Utwór podoba 

mi się dlatego, że barwnie przed-
stawia życie głównego bohatera, 
który  kocha swój kraj nad życie 
i nie chce znosić reżimu poli-
tycznego. Bohater walczy z nim, 
bo jest odważny, niczego się nie 
boi. Jego motto życiowe brzmi: 
”Odważni zawsze mają szczę-
ście”.  

Po przeczytaniu tego utworu mo-
je myślenie się zmieniło. Dlatego 
zachęcam do przeczytania go, 
abyście zrozumieli, na co mogą 
zdecydować się ludzie, by mieć 
lepsze życie. 

Victoria Porplytsia, IVb 

LITERATURA UKRAIŃSKA 

#POZNAJ POLSKĘ2022 

W ramach programu 10 listopada 2022 r. ucz-
niowie kl. 1B oraz 3TT odwiedzili Lublin.  

Spacer po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu 
Marii Curie Skłodowskiej dostarczył wiedzy  
z zakresu botaniki i przygotowania się roślin do 
zimowej wegetacji. Przewodnik poczęstował 
uczniów jesiennymi owocami z drzew i krzewów 
sprowadzonych do ogrodu z odległych zakątków 
świata. Zwieńczeniem spaceru było zwiedzanie 
Dworku Kościuszków. 

W programie wyjazdu nie mogło zabraknąć wi-
zyty w Państwowym Muzeum na Majdanku - 
Niemieckim Nazistowskim Obozie Koncentracyjnym. Wieczorem uczestnicy zwiedzili lubelskie Stare 
Miasto, poznali jego historię oraz najważniejsze zabytki. Na trasie wyjazdu znalazł się również Kazimierz 
Dolny. 

PRZYSTANEK NORWID 

4️ listopada 2022 r. w Łochowie odbył się ko-
lejny „Przystanek Norwid”. W bogatym pro-
gramie znalazł się też konkurs recytatorski. 
Reprezentanci naszej szkoły odnieśli na nim 
sukcesy. 

I miejsce zajął Franciszek Mikulski 

III miejsce - Gabriela Szelest, obydwoje z klasy 
III a łochowskiego LO. 

Natomiast wyróżnienie trafiło do rąk Marii Ziół-
kowskiej z III b.  

Gratulujemy! 

Wydarzenie organizował Miejski i Gminny 
Ośrodek Kultury w Łochowie. 

Podczas konkursu zorganizowanego w Siedlcach  
8 listopada 2022 r. miejsce II w kategorii recytacji 
zajęła Aleksandra Szewczyk, natomiast wyróżnienie  
w kategorii poezji śpiewanej uzyskała Gabriela Sze-
lest. 



23 września 2022 r. w sali konferencyjniej ZSP  
w Łochowie odbyło się święto projektu „Klucze 
do przyszłości uczniów Sadzewiczowej”.  

Na uroczystość podsumowania przedsięwzięcia rea-
lizowanego od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 
2022 r. przybyli: Starosta Węgrowski Ewa Besztak  

z Wicestarostą Markiem Renikiem, Tadeusz Krupa 
- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury  
i Sportu w Starostwie Powiatowym w Węgrowie 
oraz Anna Kurowska z Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich w Siedlcach. Podsumowa-
nie pokazało ogrom pracy wspólnie wykonanej 
przez kadrę szkoły, nauczycieli i młodzież w ciągu 
trzech lat. 

W programie wydarzenia  były wystąpienia gości, 
prezentacje uczniów, prezentacja koordynatorki 
projektu, Małgorzaty Szei, prezentacja innych pro-
jektów zrealizowanych ze środków europejskich  
w naszej okolicy przedstawiona przez Annę Kurow-
ską z siedleckiego PIFE. Kadrze projektu zostały 
przekazane podziękowania za pracę. 

Święto projektu stało się okazją do powspominania 
wielu działań, wyjazdów, warsztatów, które mogły 
się odbyć dzięki temu projektowi. 

LISTOPADOWY SEANS 

Łochowskie kino zaproponowało w listopadzie 
2022 r. kilka wartościowych filmów. Jednym  
z nich jest „Orzeł. Ostatni patrol”. Seans  od-
był się 9 listopada 2022 r. 

Film poświęcony jest losom polskiego okrętu 
podwodnego „Orzeł” walczącego z Niemcami  
i jego  ostatnim zadaniu. Rejs, podczas którego 
okręt przepadł, to jedna  z największych zagadek 
w polskiej historii.  

CODE WEEK 

• 16 października w szkole obchodziliśmy Dzień Papieski. 

• 27 października  Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 

• 29 X  w III rundzie rozgrywek Międzypowiatowej Licealia-

dy w piłce nożnej chłopców reprezentacja naszej szkoły 

pokonała II LO Siedlce i ZSLO Łosice. Zdobyte 6 punktów 

dało chłopakom I miejsce w grupie.  

• Jak co roku uczniowie naszej szkoły udali się przed świę-

tem Wszystkich Świętych na cmentarz, gdzie  na grobach 

zmarłych nauczycieli złożyli wiązanki. 

• W szkole odbył się konkurs  „Plakat filmu Orlęta.  

Grodno ’39 — oczami uczniów”.  

Uczniowie technikum wzięli udział w EU Code 

Week. Z zapałem trenowali programowanie. Wyda-

rzenia trwało od 8 do 23 października 2022 r. 

PROJEKT „KLUCZE DO PRZYSZŁOŚCI UCZNIÓW 

SADZEWICZOWEJ” - ZAKOŃCZONY 



31 sierpnia br. zakończyła się  
w łochowskim liceum realizacja 
projektu „Klucze do przyszło-
ści uczniów Sadzewiczowej”. 
Ponieważ wiele osób utożsamia 
realizację tego typu przedsię-
wzięć  
z zakupami sprzętu, moderni-
zacją czy zbudowaniem jakie-
goś obiektu, wyjaśnijmy, że 
program ten nie był inwestycją  
w „rzeczy”, ale w rozwój biorą-
cych w nim udział osób 
(zgodnie z tytułową konfucjań-
ską zasadą). 

Ze wsparcia projektu skorzystało 
ponad 54️0 uczniów i uczennic 
oraz nauczycielek i nauczycieli. 
Projekt przypominał naczynia 
połączone. Obejmował zarówno 
edukację młodzieży, jak i dosko-
nalenie kadry oraz doposażenie 
LO w sprzęt i wyposażenie odpo-
wiednio do nowo nabytych kom-
petencji. Oznacza to, że postęp  
w tych trzech rodzajach działań 
musiał odbywać się równocze-
śnie. 

Doskonalenie zespołu nauczy-
cielskiego podporządkowane by-
ło temu, czego i jak mieli być 
nauczeni młodzi ludzie, dlatego 
szkolenia dotyczyły kształcenia 
kompetencji kluczowych i umie-
jętności uniwersalnych. Nowe 
kompetencje grona pedagogicz-
nego LO miały posłużyć przy-
gotowaniu uczniów to tego, by 
poradzili sobie na współcze-
snym niełatwym rynku pracy 
dzięki rozwinięciu u nich umie-
jętności matematyczno-
przyrodniczych oraz z zakresu 
technik informacyjno-
komunikacyjnych, umiejętności 
posługiwania się językami obcy-
mi, umiejętności rozumienia, kre-
atywność, innowacyjność, przed-
siębiorczość, krytyczne myślenie, 
rozwiązywanie problemów, 
umiejętność uczenia się oraz 
umiejętność pracy zespołowej 
w kontekście środowiska pracy. 

Już kiedy projekt był tworzony, 

tj. w roku 2018, wiadomo 
było, jakie są światowe 
trendy rozwojowe, do któ-
rych należą cyfryzacja  
i automatyzacja pracy, 
dlatego został podporządko-
wany potrzebnym obecnie 
„kompetencjom, których 
nie było” – jak to ujęto  
w jednym z raportów dla 
stołecznego urzędu pracy. 
Stąd dodatkowe zajęcia 
TIK, programistyczne,  
a nawet „scyfryzowane” 
artystyczne i medialne, na 
potrzeby których zakupiony 
został odpowiedni sprzęt. 
Dzięki temu młodzież mo-
gła wszystko, czego nauczy-
ła się w teorii, wypróbować 
w praktyce. Uczyła się więc 
przedmiotów ścisłych, przyrodni-
czych i języków obcych, korzy-
stając z cyfrowych narzędzi  
i aplikacji, rejestrowała tworzone 

przez siebie spektakle, nagrywała 
programy szkolnej telewizji, wy-
dawała gazetkę, tworzyła w pro-
gramie graficznym strony szkol-
nej kroniki. W bogato doposażo-
nej pracowni chemicznej prze-
prowadzała doświadczenia, na 
kółku astronomicznym obserwo-
wała i fotografowała niebo za 
pomocą teleskopu, a geografowie 
otrzymali do dyspozycji ogródek 
meteorologiczny. 

Równie ważne, jak sposób pro-
wadzenia zajęć w szkole za po-
mocą nowych metod i technik, 
było pokazanie młodym lu-
dziom rzeczywistego środowi-
ska pracy oraz umożliwienie im 

przeprowadzania badań i ekspe-
rymentów nie tylko w sztucznie 
zorganizowanej rzeczywistości 
szkolnej, ale w prawdziwych la-
boratoriach. Dzięki projektowi 
młodzież uczestniczyła w fascy-
nujących zajęciach terenowych 
(geologicznych, hydrologicz-
nych, botanicznych, zoologicz-
nych), w warsztatach w specja-
listycznych instytucjach, np. 
         (dokończenie na s. 18) 

„POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ, POKAŻ MI, A ZAPAMIĘ-
TAM, POZWÓL MI ZROBIĆ, A ZROZUMIEM” 



21 sierpnia 2022 r. dyrekcja szkoły wraz  
z reprezentacją uczniów wzięła udział w uro-
czystościach upamiętniających 78 rocznicę 
bitwy pod Jerzyskami. Odbyły się one trady-
cyjnie na polanie w Jerzyskach przy pomni-
ku Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbroj-
nych. 

Starcie partyzantów  z żołnierzami Wehr-
machtu miało miejsce w dniach 13 -15 sierp-
nia 1944 r. i było częścią akcji „Burza”. 

BioLab, Instytut Morski, Hydropolis, obserwato-
ria astronomiczne w Olsztynie i w Łodzi, Dom 
Alchemika i na wyższych uczelniach (UPH, 
SGGW, UWr, PW, UW). 

Oczywiście, gdy szkoła rozpoczynała realizację 
projektu jesienią 2019 r., nikt nie spodziewał się, 
że już na wiosnę będzie pandemia, która na dłu-
go zablokuje możliwość realizowania licznych 
zajęć pozaszkolnych, stąd ich kumulacja w ostat-
nim roku. Wydaje się jednak, że nie ma tego złe-
go, co by na dobre nie wyszło – po okresie izo-
lacji młodzież mogła odreagować zamknięcie  
i skorzystać nie tylko z wyjazdów edukacyj-
nych, ale również z trwającego 6 dni obozu 
naukowego w okolicach Giżycka oraz dwóch 
trzydniowych campów przedmaturalnych.  

„Klucze do przyszłości uczniów Sadzewiczo-
wej” zostały przygotowane ze świadomością, że 
człowiek najlepiej uczy się przez doświadczenie 
dzięki jednoczesnemu zaangażowaniu ciała, 
umysłu, emocji. Dlatego kompetencje kluczowe 
i umiejętności uniwersalne nabyte przez uczest-
ników projektu stanowią trwały kapitał wynie-
siony ze szkoły.  

Małgorzata Szeja  

„POWIEDZ MI…”  
- dokończenie ze s. 17. 

SIERPNIOWE WYJAZDY 

W dniach 29 - 30 sierpnia nasi uczniowie mieli 
okazję pojechać na ostatnią wycieczkę z projek-
tu ,,Klucze do przyszłości uczniów Sadzewiczo-
wej”.  4️0-osobowa grupa udała się do Wrocławia, 
by zrealizować tam bogaty program. 

Pierwszego dnia uczestniczyli w lekcji biologii na 
Uniwersytecie Wrocławskim, podczas której uczyli 
się rozróżniać ludzkie kości. Zwiedzili również Hy-
dropolis - czyli muzeum wody, w którym mogli zo-
baczyć zarówno ciekawe wynalazki, jak i przyjrzeć 
się bliżej podmorskiemu życiu. 

Drugiego dnia uczniowie odwiedzili Muzeum Przy-
rodnicze, w którym podziwiali naturalne eksponaty 
m.in różne rodzaje roślin oraz wypchane modele 
zwierząt. Następnie spacerowali w przepięknym wro-
cławskim Ogrodzie Botanicznym. 

Po dwóch intensywnych, pełnych atrakcji dniach 
uczestnicy wrócili do domu bogatsi o nowe umiejęt-
ności i przede wszystkim o cudowne wspomnienia!  

Natomiast w dniach 29, 30 i 31 sierpnia przyszli 
maturzyści uczestniczyli w campie przedmatural-
nym zorganizowanym w Pięknej Górze k. Giżycka. 
30 osób powtarzało matematykę i angielski, korzysta-
ło też z dobrej pogody w ostatnich dniach wakacji.  

Cały program obu wyjazdów w ramach projek-
tu ,,Klucze do przyszłości uczniów Sadzewiczowej” 
został dofinansowany z Funduszy Europejskich. 

ZSP PAMIĘTA 



Nasza zawsze uśmiechnięta anglistka, a także 
wieloletnia nauczycielka religii w łochowskich 
szkołach, p. Jolanta Zielińska, zmarła w Nowym 
Jorku 10 września 2022 r. „Kobieta piękna w wie-
lu wymiarach - wizualnym, duchowym, w przeży-
waniu emocji, w postrzeganiu świata (...)Zawsze 
słuchająca, zawsze obecna, zawsze sprawiedliwa” 
- tymi słowami podczas Mszy pożegnalnej, Dy-
rektor ZSP w Łochowie wspominała śp. Jolantę 
Zielińską, żegnając ją w imieniu całej społeczno-
ści szkolnej. Msza została odprawiona w łochow-
skim kościele parafialnym 16 września 2022.  

POŻEGNALIŚMY PROF. 

 JOLANTĘ ZIELIŃSKĄ 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 ROZPOCZĘTY! 

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
odbyła się przy pięknej pogodzie na placu przed 
budynkiem szkoły.   

Obecni byli goście: Wicestarosta Powiatu Węgrow-
skiego Marek Renik, Przewodnicząca Komisji 
Oświaty Brygida Górniaczyk, Członek Zarządu Po-
wiatu Węgrowskiego Artur Lis oraz  licznie zgroma-
dzeni rodzice.  Rok szkolny 2022/2023 rozpoczęły  
4 klasy LO i 3 klasy technikum.  

Dyrektor szkoły w przemówieniu podkreśliła, że bę-
dzie to rok wielu wyzwań, takich jak egzamin matu-
ralny 2023 w nowej formule, wprowadzenie przed-
miotu hit, zmiany w podstawie programowej edb 
oraz uroczystości, takich jak obchody 160. rocznicy 
Powstania Styczniowego, oddanie do użytku nowego 
skrzydła ZSP w Łochowie. 

• 6 września technikum rozpoczęło cykliczny udział w e-

targach pracy, które pomagają skontaktować pracodaw-

ców z potencjalnymi pracownikami. 

• 8 września w szkole odbył się kiermasz podręczników zor-

ganizowany przez samorząd. Cieszył się ogromną popular-

nością. 

• 14 września klasa IIIb wzięła udział w wykładach z mate-

matyki na Politechnice Warszawskiej 

• 14 września młodzież naszej szkoły pojechała do Drohiczy-

na na doroczny Diecezjalny Dzień Młodzieży. 

• Przygotowania do matury ruszyły pełną parą. We wrześniu 

maturzyści mogli wysłuchać webinarów z języka polskiego 

i biologii. 

• 24 września uczniowie klasy 4 TL wyruszyli na praktyki do 

Grecji. 

Patronka LO  
w Łochowie, Maria 
Sadzewiczowa 
(1881 - 1957), ob-
chodzi urodziny 24 
września. Tego sa-
mego dnia urodziny 
obchodzi poeta 
Cyprian Norwid 
(1821 - 1883). Obie 
te osoby upamięt-
niają tablice na 
pięknych narzuto-
wych głazach przy 
wejściu do szkoły 
po prawej stronie.  

„NIE UMIERA TEN,  
KTO ŻYJE W PAMIĘCI 

INNYCH” 



W SZKOLE,  

NIE „W CHMURZE” 

Nie od dziś wiemy, że spędzanie czasu w szkole 
jest najmniej lubianym przez uczniów zajęciem. 
Warto się zastanowić, dlaczego musimy chodzić 
do szkoły? Okazuje się też, że szkoła nie jest tak 
straszna, jak  ją malują. 

Wielu uczniom przedmioty ścisłe mogą sprawiać 
dość dużo problemu, jednak to one uczą nas o ota-
czającym świecie. Natomiast przedmioty humani-
styczne pomagają poznawać przeszłość, kulturę  
i siebie. W szkole również rozwijamy nasze zainte-
resowania, biorąc udział w dodatkowych zajęciach 
lub szkolnych kółkach zainteresowań.  

W szkole także uświadamiamy sobie, że życie nie 
jest łatwe, a żeby coś osiągnąć, trzeba sobie na to 
zapracować. Nabywamy wiele doświadczeń, które 
kształtują nasz charakter oraz podejście do życia. 
Jednak wydaje mi się, że najważniejsze jest zawie-
ranie nowych przyjaźni. 

Dlaczego więc musimy i warto chodzić do szkoły? 
Odpowiedź wydaje się prosta: by rozwijać się pod 
kątem intelektualnym, społecznym i emocjonalnym. 

Zuzanna Wronka, 1a 

Budowa nowego skrzydła ZSP w Łochowie została ukończona. 

Wkrótce nastąpi  jego otwarcie. Obiekt został sfinansowany ze 

środków  #RzadowyFunduszInwestycjiLokalnych  
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Pierwsza część „Avatara” weszła do 
kin 25 grudnia 2009 roku i miała bardzo 
pozytywny odbiór. Film należy do gatun-
ku fantastyki naukowej i jest połączony z 
melodramatem. Reżyserem produkcji był 
James Cameron. Fani zachwyceni byli 
głównie oprawą graficzną, która wygląda 
na naprawdę realną, biorąc pod uwagę 
rok, w którym produkcja powstała. 

Avatar: Istota wody”, czyli kontynuacja 
„Avatara”, miała premierę 16 grudnia 
2022 roku, więc po prawie 13 latach od 
premiery pierwszej części. Fani bardzo 
ucieszyli się z tego faktu, że po tylu la-
tach ich ulubiony film w końcu dostał 
dalszy ciąg, a krytycy wzięli się do pisa-
nia recenzji na ten temat. „Ta część może 
być najsłodszym, najdelikatniejszym i 
najbardziej osobistym filmem Jamesa 
Camerona. Być może nawet najbardziej 

emocjonalnym” – pisze Bilge Ebiri. 

Oprócz dobrych ocen filmu pojawiają się 
również i te gorsze. Według osób, które 
mogły obejrzeć „Avatara: Istotę wody” 
przedpremierowo, produkcja Jamesa Ca-
merona miała zbyt wiele postaci i za pro-
stą historię. „Film cierpi na cienką histo-
rię i zbyt wielu bohaterów, lecz James 
Cameron łączy to wszystko w niezwykły 
akt końcowy” – uznał dziennikarz Ian 
Sandwell. 

Mimo wszystko film cieszy się bardziej 
dobrym odbiorem, aniżeli złym. Ludzie 
są zachwyceni drugą częścią „Avatara”, 
która w ich oczach wypadła świetnie. 
Następne części zapowiedziane są na rok 
2024, 2026 i 2028, zatem produkcje będą 
pojawiały się najprawdopodobniej co 
dwa lata.                     

Oliwia Zarzycka, Ia 

„AVATAR: ISTOTA WODY”  

– NOWY KINOWY HIT? 


