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Obie placówki organizują co 
roku jedno takie wydarzenie na-
ukowe dla uczniów z całego po-
wiatu wołomińskiego. W 2015 r. 
we współpracy z Wyższą Szkołą 
Administracji Publicznej w Ostrołę-
ce, zorganizowana była Konferencja 
naukowa „Czy warto być aktywnym 
obywatelem?”, w 2016 r. z Wydzia-
łem Nauk Ekonomicznych SGGW w 
Warszawie odbyła się Konferencja 
naukowa pt.: „Co każdy konsument 
wiedzieć powinien?”, a w bieżącym 
roku - Konferencja naukowa pt.: 
„Jak być osobą przedsiębiorczą w 
Polsce?” z Wydziałem Zarządzania 
Politechniki Warszawskiej. Te-
goroczną Konferencję poprzedził 
XI Powiatowy Konkurs Wiedzy z 
Przedsiębiorczości pt.: „E-Powiat” 

oraz projekt badawczy pt.: „Ana-
liza potencjału przedsiębiorczego 
uczniów Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych im. St. Staszica w Wołominie”.

„Powiatowy Konkurs Wiedzy 
z Przedsiębiorczości” cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem 
uczniów i nauczycieli przedsiębior-
czości. Jest realizowany w dwóch 
kategoriach: wiedzy z przedsię-
biorczości i prezentacji multime-
dialnych. Do konkursu z wiedzy w 
eliminacjach szkolnych przystąpiło 
599 uczniów z 9 szkół ponadgim-
nazjalnych, zaś w eliminacjach 
powiatowych uczestniczyło 25 osób. 
Do konkursu z zakresu prezentacji 
multimedialnych przystąpiła 1 
szkoła podstawowa, 1 gimnazjal-
na i 4 szkoły ponadgimnazjalne. 

W efekcie wpłynęło 18 prac, z 
czego 15 to prace wykonane przez 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Projektem badawczym pt.: „Ana-
liza potencjału przedsiębiorczego 
uczniów Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych im. St. Staszica w Wołominie” 
objęci zostali wszyscy uczniowie 
szkoły, oni też sporządzili ankiety, 
przeprowadzili badanie i opraco-
wali wyniki.

Konferencja naukowa „Jak być 
osobą przedsiębiorczą w Polsce?” 
objęta została patronatem me-
rytorycznym dziekana Wydziału 
Zarządzania Politechniki Warszaw-
skiej - dr hab. inż. Janusza Zawiła-
-Niedźwieckiego, prof. PW. Mło-
dzież miała okazję wysłuchać wy-
kładów pracowników naukowych 
Wydziału Zarządzania Politechniki 
Warszawskiej: dr Agnieszki Skali 
pt.: „Jak być osobą przedsiębiorczą 
w Polsce?”, dr inż. Artura Gąsior-
kiewicza pt.: „Tajniki tworzenia 
modeli biznesowych”, dr hab. inż. 
Katarzyny Rostek, prof. PW, która 
przedstawiła ofertę dla kandydatów 
na studia oraz zaprosiła laureatów 
Powiatowego Konkursu Wiedzy z 
Przedsiębiorczości do udziału w 
konkursie z przedsiębiorczości, 
organizowanym przez Wydział 
Zarządzania, gdzie nagrodą są in-
deksy Politechniki Warszawskiej. 

Swój wykład pt.: „Rynek sztuki. 
Na czym polega rola eksperta?” wy-
głosiła mgr Małgorzata Gumienna, 
doktorantka Interdyscyplinarnych 
Studiów Doktoranckich Uniwersy-
tetu Warszawskiego, absolwentka 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 
St. Staszica w Wołominie i rzecznik 
Fundacji ODA.

Wydarzeniem towarzyszącym 
Konferencji naukowej była wystawa 

zdjęć z zagranicznych praktyk za-
wodowych uczniów Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. St. Staszica w 
Wołominie, realizowanych w ra-
mach projektu „Praktyka zawodowa 
drogą do sukcesu na europejskich 
rynkach pracy”. W przygotowa-
niu Konkursu i Konferencji prace 
z ramienia Szkoły nadzorowały 
Małgorzata Wieczorek i Dorota 
Zadrożna. Konferencja była też oka-

zją do aktywności uczniów, którzy 
pracowali na każdym jej etapie: od 
opracowania graficznego materiałów 
konferencyjnych, poprzez realizację 
projektu badawczego aż do prowa-
dzenia i obsługi  Konferencji. 

Patronat honorowy nad Konfe-
rencją objęli burmistrz Wołomina 
i starosta wołomiński, a patronat 
medialny - tygodnik Wieści Pod-
warszawskie.

Święto 
popkultury 

W miniony weekend mieliśmy 
okazję gościć na Warsaw Comic 
Con Fall Edition 2017. To polska 
edycja imprezy, która gromadzi 
miłośników kina, seriali, komiksów, 
książek i szeroko pojętej popkultury. 
Wśród gwiazd, które odwiedziły 
polskich fanów w Ptak Warsaw 
Expo w Nadarzynie znaleźli się m.in. 
Pamela Anderson, Andrew Scott, 
Kevin McNally i Holland Roden. Nie 
zabrakło również aktorów znanych 
z seriali takich jak „Gra o tron”, „Ri-
verdale”, „Wikingowie”, „Skam” czy 
„Pamiętniki wampirów”. Oczywiście 
największym zainteresowaniem 
cieszyły się panele dyskusyjne z 
udziałem zaproszonych artystów. 
Dzięki tego typu spotkaniom dowie-
dzieliśmy się chociażby, że Pamela 
Anderson uwielbia wegetariańskie 
pierogi. Gwiazda „Słonecznego Pa-
trolu” zdradziła również, że istnieje 
szansa na to, iż stworzy wspólnie 
z Quentinem Tarantino projekt 
filmowy. Ciekawymi anegdotami 

z planów filmowych podzielili się 
również aktorzy wstępujący w „Grze 
o tron” czy serii o Harrym Potterze. Z 
kolei gwiazda „Sherlocka” - Andrew 
Scott, przyznał, że póki co znudziło 
mu się granie czarnych charakterów 
i najchętniej wystąpiłby w komedii 

romantycznej. Ciekawie wygląda-
ło również spotkanie z twórcami 
serialu „Belfer” (aktualnie jeden z 
najpopularniejszych polskich seriali). 
Jednak nie samymi gwiazdami Co-
mic Con stoi. Nieodłącznym elemen-
tem tego typu imprezy był konkurs 
cosplay, polegający na najlepszym 
przebraniu się za różne postaci z fik-
cyjnego świata gier komputerowych, 
animacji czy filmów i seriali. W tym 
przypadku wyobraźnia uczestników 
nie miała granic. Dla tych, którzy 
wolą tematyczne dyskusje, przygoto-
wano strefy poświęcone literaturze, 
nauce, popkulturze oraz komiksom i 
grom. Swoją drogą miłośnicy gier też 
nie mogli narzekać na nudę. Specjal-
nie dla nich wyznaczono stanowiska 
z Play Station 4 Pro czy Nintendo. 
Nie zabrakło też starych, dobrych 
gier planszowych. Dopisali także wy-
stawcy, oferujący unikalne gadżety i 
wyroby hand made. Kolejna edycja 
Warsaw Comic Con odbędzie się w 
kwietniu 2018 r. (ed)

Prace dotyczące renowacji 
obelisku w Ossowie zostały 
wykonane przez Samorzą-
dową Instytucję Kultury w 
ramach zadania „Miejsce wal-
ki i śmierci bohaterów 1920 
roku – renowacja obelisku 
księdza Ignacego Skorupki w 
Ossowie”, w ramach progra-
mu Dziedzictwo Kulturowe 
ze środków finansowych Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.  
Ks. Ignacy Skorupka urodził się w 
1893 r. w kamienicy przy ul. Ciepłej 
3 w Warszawie. Był opiekunem 
grup skautowskich. Pod koniec 
lipca 1920 r., dzięki poparciu bi-
skupa polowego Wojska Polskie-
go Stanisława Galla, został mia-
nowany kapelanem pomocniczym 
garnizonu na warszawskiej Pradze. 
Następnie 7 lub 8 sierpnia na 
własną prośbę został kapelanem 
lotnym 1 batalionu 236 Pułku Pie-

choty Armii Ochotniczej. W jego 
skład wchodziła głównie młodzież 
gimnazjalna i akademicka. Bata-
lion został wcielony do 36. Pułku 
Piechoty Legii Akademickiej.
13 sierpnia ks. Skorupka wraz z 
36. Pułkiem Piechoty, którym do-
wodził por. Stanisław Matarewicz, 
wymaszerował spod Gimnazjum 
im. Władysława IV w Warszawie 
do Ossowa. 
Ks. Ignacy Skorupka podczas Bitwy 
pod Ossowem towarzyszył żoł-
nierzom. Śmierć kapelana została 
zauważona dopiero po walce.
Ciało ks. Ignacego Skorupki prze-
niesiono do domu państwa Ory-
chów, a następnie przewiezio-
no do Warszawy. 17 sierpnia w 
kościele garnizonowym przy ul. 
Długiej i na Cmentarzu Powąz-
kowskim odbyły się uroczystości 
pogrzebowe.  
W 1921 r. w Ossowie w miejscu 
śmierci księdza postawiono krzyż 
z tablicą informacyjną. 

 Obelisk ks. Ignacego Skorupki w 
Ossowie przy ul. Matarewicza po-
stawiono w 1939 roku w okolicach 
domu państwa Orychów, gdzie po 
bitwie przeniesiono ciało księdza. 
W 1981 r. dzięki zaangażowaniu 
pana Mariana Jeznacha dokonano 
renowacji obelisku.
Kolejna renowacja została prze-
prowadzona w 2017 r. przez Sa-
morządową Instytucję Kultury i 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Renowacja obelisku 
w Ossowie
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Logo – pole ochronne
 
Obszar wokół znaku, w obrębie którego nie może się pojawić żadna obca forma, zarówno 
graficzna jak i tekstowa to pole ochronne. Do wyznaczenia pola ochronnego służy moduł 
konstrukcyjny o rozmiarze boku pola podstawowego „a”. Najmniejsza dopuszczalna 
wielkość pola ochronnego to 1/4 a. 
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Projekt
finansowany

przez

Konferencja naukowa 
„Jak być osobą przedsiębiorczą 
w Polsce?”
23 listopada w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie odbyła się Konferencja 
naukowa pt. „Jak być osobą przedsiębiorczą w Polsce?” Współorganizatorem Konferencji była Fundacja 
ODA z Wołomina. 

 �Dr hab. Inż. Katarzyna Rostek, prof. PW, dziekan ds. studiów Wydziału 
Zarządzania Politechniki Warszawskiej podczas Konferencji.

 �Uczestnicy Konferencji.

 � Coś dla fanów „Gwiezdnych Wojen”. fot. E.D.

 �DeLorean z kultowego „Powrotu do przyszłości”. fot. E.D. 


