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LuzBem
BEM najlepszą szkołą

powiatu ciechanowskiego
Kapituła Rankingu 2022 „Perspektyw” sporządziła spis najlepszych szkół w 

Polsce. Te, które zajęły czołowe pozycje w rankingu liceów ogólnokształcących 
i techników, otrzymały Złotą Tarczę. Pośród tych placówek znalazł się również 
BEM. Zajął on dokładnie 54 miejsce w kraju. Za owe osiągnięcia Starosta, 
Zarząd oraz Radni złożyli szczere gratulacje i nagrody.

Dalszą część artykułu oraz jego rozwinięcie przeczytasz na stronie: 2

Kwiecień 2022 r.

Uczeń finalistą 
Ogólnopolskiej 

Olimpiady 

Uczennice Technikum Przemysłu Mody 
z elementami kosmetologii finalistkami 
Ogólnopolskiej Olimpiady tematycznej

Od 21 do 30 maja 2021 roku od-
bywał się w Koszalinie ogólnopolski 
finał Olimpiady Innowacji Tech-
nicznych. Olimpiada jest organizo-
wana na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
29 stycznia 2002 r. „W sprawie orga-
nizacji i sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad”. 
Spośród 82 uczestników Olimpiady 
Bartosz Konarzewski, będąc uczniem 
klasy drugiej technikum informatycz-
nego, uzyskał tytuł finalisty olimpiady 
ogólnopolskiej.

Dalszą część artykułu oraz jego 
rozwinięcie przeczytasz na stronie: 3

Zuzanna Klimkiewicz, Wiktoria Ostrowska i Natalia Żebrowska zapraco-
wały na tytuły finalistek Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z 
Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży. Zawody centralne - III stopnia 
stały na bardzo wysokim poziomie i obejmowały rozwiązanie testu złożonego 
z 60 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Przygotowania do Olimpiady 
odbywały się pod okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych p. Agnieszki 
Wichowskiej w systemie zdalnym, co wymagało od uczennic dużego zaanga-
żowania i samodyscypliny pracy. Cięzka praca popłaciła, ponieważ to właśnie 
dzięki niej, dziewczyny zostały ogłoszone finalistkami olimpiady.

Dalszą część artykułu oraz jego rozwinięcie przeczytasz na stronie: 3

Wydanie specjalneWydanie specjalne

Dowiedz się jaka jest 
zdawalność egzaminu 

maturalnego  
i zawodowego w naszej 

szkole
Więcej znajdziesz na stronie: 6
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Jagoda Bojarska 
szóstą zawodniczką 

w kraju!
Uczennica klasy 2 TCM ciecha-

nowskiego „Bema” na Mistrzostwach 
Polski U16 w Karpaczu pobiegła  
z czasem 3:08,33 na dystansie 1000m, 
co ostatecznie pozwoliło jej na zajęcie 
szóstego miejsca. Bardzo dobre starty 
Jagody w tym sezonie być może za-
owocują włączeniem jej do Zaplecza 
Kadry Narodowej.

Cały BEM przeciw AIDS
Dnia 22 listopada 2021 roku został ogłoszony szkolny konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „ Wszyscy przeciw 

AIDS „ W konkursie udział wzięli uczniowie z klas pierwszych i drugich. Celem konkursu było zachęcanie uczniów do 
pogłębiania podstawowej wiedzy z zakresu zakażeń wirusem HIV oraz kształtowanie poczucia tolerancji. Uczniowie 
przygotowali ogółem 23 plakaty, z których 3 zostały wyróżnione za zgodność z tematyką, pomysłowością oraz estetyką 
wykonania. Pierwsze miejsce zajęła Karolina Prus z klasy I T L, oraz dwa drugie miejsca Agata Morzyc z klasy IT L i 
Bartosz Gożdziewski również z klasy ITL.

Organizatorzy konkursu: Agnieszka Maruszewska, Halina Stołowska

Kapituła Rankingu 2022 „Perspektyw” przyznała naszej szkole Złotą Tarczę. Zajęliśmy 54 miejsce w kraju (na po-
nad 2000 techników w Polsce) i 12 w województwie mazowieckim, najlepsze w powiecie ciechanowskim. Technika są 
oceniane za pomocą następujących kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury oraz wyniki egzaminu za-
wodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. W 2021r. 
szkoła miała 4 olimpijczyków, zdawalność na maturze 2021 na poziomie 81%, zdawalność na egzaminach zawodowych 
2021 – 87%. Na sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego w dniu 31 stycznia 2022r. Starosta, Zarząd i Radni złożyli gratu-
lacje i podziękowania za wysokie wyniki i najwyższe osiągnięcia Szkoły w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2022. 
54 miejsce w kraju i pierwsza w historii szkoły Złota Tarcza to sukces Nauczycieli, Uczniów i Rodziców. Zaangażowanie 
całej społeczności szkolnej w trudnych czasach pandemii zaowocowały wyjątkowym wynikiem – BEM jest najlepszą 
szkołą w powiecie ciechanowskim.

BEM najlepszą szkołą powiatu
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W dniach 21–30 maja 2021 r. w Koszalinie odbył się ogólnopolski finał 
Olimpiady Innowacji Technicznych. Wzięło w nim udział 82 uczniów szkół 
ponadpodstawowych z całego kraju wyłonionych w 21 eliminacjach okręgo-
wych. Olimpiada organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wyna-
lazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) przy współpracy z Ministerstwem Edu-
kacji Narodowej oraz Urzędem Patentowym RP. Olimpiada jest organizowana 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 
2002 r. „W sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, tur-
niejów i olimpiad” i skupia młodą inteligencję techniczną z całej Polski. Jest 
wliczana na listę olimpiad przedmiotowych w ogólnopolskim rankingu szkół 
organizowanym corocznie przez Perspektywy, co sprawia, że jest to impreza 
medialna i prestiżowa. Z dumą informujemy, że uczeń Zespołu Szkół nr 1 im. 
gen. Józefa Bema w Ciechanowie Bartosz Konarzewski uzyskał tytuł finalisty 
olimpiady ogólnopolskiej, dzięki któremu został zwolniony już będąc uczniem 
klasy drugiej technikum informatycznego z części teoretycznej egzaminów za-
wodowych ze wszystkich kwalifikacji. Uczestnictwo w Olimpiadzie wymagało 
od Bartosza Konarzewskiego niemałego wysiłku intelektualnego, zaangażowa-
nia i zdobycia wiadomości z wielu różnych dziedzin niepokrewnych z treścia-
mi nauczania w szkole, a także pokonania stresu i w kluczowym momencie 
zaprezentowania wiedzy.

Uczeń ZS1 finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady  
Innowacji Technicznych i Wynalazczości 

Uczennice Technikum Przemysłu Mody 
z elementami kosmetologii finalistkami 
Ogólnopolskiej Olimpiady tematycznej
Trzy uczennice II klasy Technikum przemysłu mody z elementami kosmeto-

logii Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie: Zuzanna Klim-
kiewicz, Wiktoria Ostrowska i Natalia Żebrowska uzyskały tytuły finalistek 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i 
Wytwarzania Odzieży. Organizatorem olimpiady był Wydział Technologii Ma-
teriałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej odpowiadający za 
część merytoryczną oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Sosnowcu. Zawody centralne - III stopnia stały na bardzo wysokim poziomie 
i obejmowały rozwiązanie testu złożonego z 60 zadań zamkniętych wielokrot-
nego wyboru, na który składało się: 20% zadań zaawansowanych wykracza-
jących poza ramy programowe nauczania w zawodzie oraz 80% zadań spraw-
dzających wiedzę i umiejętności zawodowe z odzieżownictwa objęte podstawą 
programową i programem nauczania. Przygotowania do Olimpiady odbywały 
się pod okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych p. Agnieszki Wichow-
skiej w systemie zdalnym, co wymagało od uczennic dużego zaangażowania i 
samodyscypliny pracy. Włożony wysiłek zaowocował, nie tylko satysfakcją z 
uzyskania tytułu Finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady, ale dał również wymier-
ne korzyści, ponieważ finalistki zwolnione są z etapu pisemnego egzaminu 
zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z Komunika-
tem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i 
turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy).

24 edycja olimpiady  
„Euroelektra” 

5 listopada 2021 roku uczniowie 
klas 3 i 4 technikum elektrycznego 
uczestniczyli w I etapie Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej 
i Elektronicznej „Euroelektra”, której 
organizatorem jest Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich. 

Cele Olimpiady to:
- podnoszenie poziomu kształcenia 

zawodowego, pobudzanie i rozwija-
nie zainteresowań uczniów zawodem 
elektryka i elektronika, 

- upowszechnianie wzorców etyki 
zawodowej, kultury technicznej i 
racjonalnego użytkowania energii 
elektrycznej.

Do zawodów II stopnia zostało 
zakwalifikowanych 117 uczestników 
zawodów I stopnia z całej Polski, 
w tym dziesięciu uczniów Zespołu 
Szkół nr 1 z klasy 4 TE. Zawody II 
stopnia odbyły się 9 marca 2022 roku 
w Łodzi.
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Drodzy Uczniowie

Ostatnie dni zmieniły Europę i świat na zawsze, jesteśmy świadkami wydarzeń, które tworzą najnowszą historię. Już 
dawno nie byliśmy tak blisko zła, ludzkich dramatów i trudnych do zrozumienia działań rosyjskiego agresora, który 
niszczy wolną i niepodległą Ukrainę. Putin obłąkany historyczną jednością dokonuje na oczach wszystkich zbrodni 
ludobójstwa.

Kochani, śledzicie tragiczne wydarzenia, które są tematem rozmów w Waszych rodzinach, z bliskimi, sąsiadami, nie 
do końca zdajecie sobie sprawę, czym jest wojna. Większość z Was słyszała opowieści z czasów II wojny światowej: w 
dalszej lub bliższej rodzinie zginął ktoś na froncie lub w obozie koncentracyjnym. Niszczycielski pazur wojny miasta 
zamienia w ruiny, rozdziela dzieci od swoich rodziców, łamie psychikę i zabija niewinnych, nie pozwala uczyć się, ma-
rzyć ani realizować planów. Nie wierzymy, że dzieje się to naprawdę i to tak niedaleko od Polski. Niech zwycięży pokój. 
Polacy i Ukraińcy doskonale wiedzą, co to znaczy utracić państwowość.

Na pewno podziwiacie opór ukraińskich żołnierzy i postawę prezydenta Ukrainy i jego historyczne słowa „Ja nie po-
trzebuję podwózki tylko amunicji” — do obrony. W tym momencie przypomina mi się ostatnie przemówienie prezy-
denta przedwojennej Warszawy Stefana Starzyńskiego, który powiedział: Gdy teraz do Was mówię, widzę ją przez okna 
w całej wielkości i chwale, otoczoną kłębami dymu, rozczerwienioną płomieniami ognia, wspaniałą, niezniszczalną, 
wielką, walczącą Warszawę. I choć tam, gdzie miały być wspaniałe sierocińce — gruzy leżą, choć tam, gdzie miały być 
parki — dziś są barykady gęsto trupami pokryte, choć płoną nasze biblioteki, choć palą się szpitale — nie za lat pięć-
dziesiąt, nie za sto, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i chwały. Jest to analogia do 
aktualnej sytuacji w Kijowie, Charkowie i innych ukraińskich miastach.

Fragment wystąpienia Dyrektora Szkoły Krystyny Ewy Ślubowskiej

Apel dotyczący wojny  
na Ukrainie

Szkoła 
przyszłości

Szkoła realizuje projekt  
„Bem” w Ciechanowie  

szkołą przyszłości,  
dofinansowany  

ze środków unijnych  
– wartość ogółem 1 949 662,80 zł.

• dofinansowano pracownie zawodo-
we na kwotę 300 tys. zł

• prowadzone są zajęcia dydaktyczno 
– wyrównawcze, przygotowujące do 
matury i rozwijające

• dodatkowe zajęcia z programowa-
nia

• kurs wizażu i stylizacji paznokci na 
kierunku technik przemysłu mody

• kursy specjalistyczne, np. CISCO
• projekty innowacyjne
• doradztwo zawodowe grupowe, 

indywidualne, trening kompetencji 
miękkich

• pierwsza pomoc 
• obsługa wózka widłowego, progra-

mu magazynowego i kasy fiskalnej

Zespół nr 1 to szkoła,  
która rozwija się prężnie i posiada 

profesjonalne wyposażenie i wsparcie:
• nowoczesną bazę dydaktyczną
• 7 pracowni komputerowych
• szkolny radiowęzeł
• pracownię szycia, projektowania i modelowania odzieży dla oddziału tech-

nik przemysłu mody
• nowe, profesjonalne boisko szkolne
• strzelnicę wirtualną na kierunku OPW
• patronat Ministerstwa Obrony Narodowej
• współpraca z 5. Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej (szkolenia, wy-

jazdy, zajęcia praktyczne na terenie jednostki wojskowej)



5

Solidaryzujemy się            
z walczącą Ukrainą

Samorząd Uczniowski zorganizował pomoc humanitarną dla mieszkańców 
Ukrainy. Od wtorku do piątku (28.02. - 04.03) w naszej szkole ruszyła zbiór-
ka niezbędnych artykułów higienicznych, medycznych, środków czystości, 
trwałej żywności,wody, artykułów dla dzieci, itp. dla naszych Sąsiadów zza 
wschodniej granicy, którzy walczą o przetrwanie. Przyjmowane były też nowe 
koce i śpiwory. Wszystkie te rzeczy można było dostarczyć do pomieszczenia 
na parterze, gdzie mieściła się Księgowość. Zgromadzone dary, pod koniec 
tygodnia, zostały przekazane do Oddziału PCK w Ciechanowie, gdzie nasi 
wolontariusze i uczniowie klas mundurowych pomogli w pakowaniu i przygo-
towaniu do transportu.

 Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Eduka-
cji i Nauki wyraża pełną solidarność z Ukrainą, w szczególności z naszymi 
młodymi przyjaciółmi. Ukraina padła ofiarą agresji Federacji Rosyjskiej, która 
naruszyła jej integralność terytorialną i wszczęła bezprawną wojnę.

Wspieramy i będziemy wspierać bohaterski naród ukraiński. Podziwiamy 
odwagę i heroizm żołnierzy oraz ludności cywilnej walczącej o swój kraj.

W tym trudnym momencie apelujemy o pełne wsparcie dla  
uchodźców przybywających do Polski z terenów objętych działaniami zbrojny-
mi. Ważna jest nie tylko opieka socjalna dla dzieci i ich rodzin, ale także troska 
o zapewnienie najmłodszym odpowiedniej edukacji. 

Również studenci i naukowcy z Ukrainy powinni mieć możliwość kontynu-
owania studiów i kariery naukowej na terenie naszego kraju. Zwracamy się do 
rektorów z apelem o wsparcie w tej sprawie. Prosimy także o okazanie pomocy 
ukraińskim studentom kształcącym się w Polsce. 

Pokój jest prawem człowieka. Dziś jest on zagrożony z powodu bezprawnej 
polityki Rosji i wspierającej ją Białorusi. To działania, które uderzają w funda-
menty naszej cywilizacji. Putin i Łukaszenka sami się z niej wykluczyli.

Prosimy wszystkie młode osoby o pełne wsparcie uchodźców z Ukrainy. 
Włączajmy się w zbiórki i wolontariat. Pamiętajmy o zachowaniu spokoju  
i korzystaniu tylko ze sprawdzonych źródeł informacji.

Rada Dzieci i Młodzieży  
solidaryzuje się z Ukrainą

OKRYCIA:
 - koce zwykłe i termiczne
 - śpiwory
 - materace
 - podkładki pod materac do spania z wodo-

odpornej folii aluminiowej

ŚRODKI HIGIENY I CZYSTOŚCI:
 - płyny do kąpieli/pod prysznic/

mydło
 - dezodoranty
 - pasta do zębów
 - szczoteczki do zębów
 - grzebienie
 - bielizna damska, męska, dziecięca 

(tylko nowe)
 - podpaski
 - pampersy
 - pieluchy dla dorosłych
 - papier toaletowy i ręcznik papie-

rowy
 - ręczniki (tylko nowe)
 - worki na śmieci

ŻYWNOŚĆ Z DŁUGIM TERMI-
NEM WAŻNOŚCI
 - woda
 - żywność do szybkiego przygotowa-

nia (instant)
 - batony (w tym energetyczne)
 - bakalie, orzechy
 - konserwy
 - makarony, płatki do szybkiego 

przygotowania
 - narzędzia kuchenne jednorazowe-

go lub wielokrotnego użytku: talerz 
głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło 
(silikon spożywczy lub plastik)

INNE:
 - zapałki
 - baterie, powerbanki
 - oświetlenie, w tym latarki
 - świece
 - zestawy pierwszej pomocy
 - podstawowe środki medyczne
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W dniu 05.10.2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w 
Ciechanowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Ciechanow-
skiego dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych, dla których powiat ciecha-
nowski jest organem prowadzącym. Stypendia są przyznawane uczniom za 
wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne, tj. najlepszym 
maturzystom oraz laureatom lub finalistom olimpiad. 

W naszej szkole maturę w roku 2021 najlepiej zdała Magda Zbrzeska uczen-
nica Technikum Logistycznego, stypendia otrzymali również finaliści olim-
piad:

Bartosz Konarzewski – finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wyna-
lazczości - uczeń 3 klasy Technikum Informatycznego;

Zuzanna Klimkiewicz – finalistka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i 
Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży - uczennica 3 
klasy Technikum Przemysłu Mody;

Wiktoria Ostrowska – finalistka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i 
Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży - uczennica 3 
klasy Technikum Przemysłu Mody;

Natalia Żebrowska – finalistka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i 
Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży - uczennica 3 
klasy Technikum Przemysłu Mody.

Stypendia Starosty Ciechanowskiego 

W 2021r. szkoła miała 4 olimpijczyków, zdawalność na maturze 2021 na po-
ziomie 81%, zdawalność na egzaminach zawodowych 2021 – 87%. W Polsce 
spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 64%, egzamin 

zawodowy - 86%.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomo-
cą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z 
przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 
oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano 
dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były 
protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji 
egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych 
oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane 
jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Nauczanie zdalne
W trudnych czasach pandemii na-

uka nie musi być nudna. Uczniowie 
klasy 3ti/te, uczący się fizyki, mieli 
możliwość uczestniczyć w wykła-
dzie, który przygotował prof. dr hab. 
Radosław Przeniosło - wykładowca 
Uniwersytetu Warszawskiego. Spo-
tkanie odbyło się online, prosto z 
auli Wydziału Fizyki UW. Uczniowie 
mogli poznać własności bimetali, zo-
baczyć obraz z kamery termowizyjnej 
czy też poznać wpływ ciekłego azotu 
na gumowego węża.

Ranking Techników 2022 - metodologia

„Bem” proponuje 
nowoczesne  

i poszukiwane  
kierunki kształcenia 

na rok 2022/2023
• TECHNIK  PROGRAMISTA 

- 30 uczniów
• TECHNIK ELEKTRYK  

- 15 uczniów
• TECHNIK PRZEMYSŁU MODY 

- 15 uczniów
• TECHNIK INFORMATYK 

- 30 uczniów
• TECHNIK LOGISTYK 

Oddział  Przygotowania Wojskowego 
- 30 uczniów
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Media szkolne
BEM TV to pierwsza w Polsce telewizja szkolna! Projekt realizowany jest pod okiem nauczyciela informatyki- Prze-

mysława Łuniewskiego przez uczniów z Zespołu Szkół nr. 1 w Ciechanowie. Naszym zadaniem jest ukazanie Wam 
relacji z najciekawszych wydarzeń z życia naszej szkoły. BEM TV to przede wszystkim zgrana ekipa ludzi, dla których 
tworzenie telewizji jest wyzwaniem i ogromną pasją.

17 września 2021r. dla upamiętnienia  osiemdziesiątej drugiej rocznicy na-
paści ZSRR na Polskę, w Ciechanowie odbył się II Bieg Pamięci Ofiar Agresji 
Sowieckiej. W tym organizowanym przez 5 MBOT przedsięwzięciu wzięło 
udział dwudziestu dziewięciu uczniów naszej szkoły. Trasa biegu wynosiła 
siedem kilometrów i wiodła wzdłuż pętli miejskiej Ciechanowa.

Wszyscy Bemowiacy wykazali się świetną kondycją i sprostali podjętemu 
wyzwaniu. Po zakończeniu biegu uczniowie II klasy OPW wraz z przedstawi-
cielami dowództwa 5 MBOT zapalili symboliczny znicz pod pomnikiem Ofiar 
Terroru na cmentarzu komunalnym przy ulicy Gostkowskiej.

Uczniowie klasy II tl wraz z pocztem sztandarowym i Dyrekcją Szkoły 
uczestniczyli również w oficjalnych obchodach rocznicy, które odbyły się na 
cmentarzu komunalnym o godzinie 17.

Bemowiacy uczcili rocznicę napaśći 
ZSRR na Polskę

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej, Powołanie Służby Zwycięstwu Polski – 
1939 r. Dzień polskiego państwa podziemnego to tematy, które zostały poru-
szone przez przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie 
Pana majora Sławomira Biragę oraz starszego kaprala Andrzeja Bałdygę z 5 
Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej podczas lekcji historii z tegorocz-
nymi maturzystami.

W ramach działalności informacyjno-promocyjnej realizowanej przez Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej 1 września 2021 roku została zainaugurowana 
druga edycja projektu edukacyjnego pt. „Kalendarz z mundurem”.

Projekt powstał w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, które 
przygotowało kalendarz na rok szkolny 2021/2022 z oznaczonymi datami, 
ważnymi dla historii i współczesności Polski oraz Wojska Polskiego.

Program adresowany jest do szkół, a jego główne cele to upowszechnianie 
wiedzy o historii i współczesności Wojska Polskiego, promocja służby wojsko-
wej oraz wzmacnianie współpracy wojska ze środowiskami lokalnymi.

Kalendarz z mundurem

10 października 2021r. młodzież naszej szkoły pod opieką ks. Michała czyn-
nie zaangażowała się w zbiórkę środków finansowych na Fundację ,,Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. Celem tej szlachetnej inicjatywy jest wsparcie kształcenia 
uzdolnionej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Akcja powiązana była z 
obchodami XXI Dnia Papieskiego.

Wolontariat Papieski
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5 września 2021 r. uczniowie z klas kierunku technik przemysłu mody uczestniczyli w Targach Mody WOW Fashion 
Select w Warszawie.

Targi Mody WOW Fashion Select to prawdziwe święto mody i były idealną okazją do zapoznania się z najnowszymi 
kolekcjami polskich projektantów i kreatorów mody z katagorii odzież, obuwie, biżuteria i dodatki. Podczas Targów 
nie zabrakło najważniejszego, czyli pokazów mody! Na scenie zapezentowali swoje kolekcje finaliści konsursu WOW 
Fashion Select, jak również wyjątkowi polscy projektanci.

Jednakże Targi  WOW Fashion Select to nie tylko moda. Poza strefą wystawienniczą miały miejsce wydarzenia towa-
rzyszące, takie jak: Akademia Projektanta, Metamorfozy Stylu, Kondkurs WOW Fashion Awards.

Młodzież miała również okazję uczestniczyć w panelu dyskusyjnym „Przepis na sukces w branży fashion”, podczas 
którego goście specjalni, mi.in. Dorota Kuźnicka, Tomasz Schmidt, Serafin Andrzejak, mówili o „swojej” recepcie na 
sukces.

Była to jedna z niewielu okazji, by zobaczyć, jak aktualnie rozwija się rodzima branża mody. Luźna atmosfera i wyjąt-
kowy klimat przysłużyły się nawiązywaniu nowych relacji i rozmowom nie tylko na tematy związane z modą.

Targi  mody 5.09.2021

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią młodzież z „Bema” ponow-
nie wyruszyła na szlak rowerowy, by oddać hołd poległym za wolność naszej 
ojczyzny.

Klasa 1 TL OPW wraz z opiekunami p. Januszem Osińskim i wychowawcą 
p. Markiem Sobiechem pojechła do Sarnowej Góry. Tam pod pomnikiem upa-
miętniającym jedną z ważniejszych batalii wojennych w dziejach świata został 
zapalony znicz. Poganiani silnymi podmuchami wiatru uczestnicy rajdu udali 
się do Gołotczyzny, gdzie można się było zwiedzić park, ale także posilić się 
pieczoną nad ogniskiem kiełbaską. Ostatni odcinek rajdu wiódł nową ścieżką 
rowerową do Krubina, gdzie zakończyła się rowerowa przygoda.

Rajd pamięci narodowej 2021

Od kilku lat uczniowie naszej 
szkoły są uczestnikami Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia. 24 
stycznia 2022 roku został przepro-
wadzony szkolny etap XXIX edycji 
Olimpiady. Pierwsze miejsce w etapie 
szkolnym zajęła uczennica klasy IL 
Oliwia Rzeczkowska, która została za-
kwalifikowana do etapu rejonowego / 
międzyszkolnego /.                        

Etap  rejonowy odbył się 03 mar-
ca 2022 roku w siedzibie Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Ciechanowie.  
Oliwia w wyżej wymienionym etapie 
zajęła drugie miejsce.

Olimpiada
Promocji Zdrowego 

Stylu Życia

Zespół Szkół nr 1
im. gen Józefa Bema w Ciechanowie

ul. Powstańców Warszawskich 24
tel. 23 672 48 24

sekretariat@zs1.com.pl
www.zs1.com.pl


