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Pruszków, 20.02.2019 r. NOTATKA PRASOWATEMAT: Uroczyste obchody Narodowe-
go Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski iPaweł 
Makuch Prezydent Miasta Pruszkowa oraz Muzeum Dulag 121 iparafia pw. Niepokalane-
go Poczęcia NMP w Pruszkowie zapraszają do udziału w uroczystych obchodach Narodo-
wego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Powiecie Pruszkowskim, które odbędą się 
w niedzielę, 3 marca na terenie Pruszkowa.Uroczystość rozpocznie sięMszą świętą o godz. 
10:00w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. 3 Maja 124, a zakończy się 
wykładem pt.: Rotmistrz Witold Pilecki„Wyklęty” -niezłomny w służbie Rzeczypospoli-
tej, który zostanie wygłoszony przez prof. Wiesława Jana Wysockiego w Muzeum Dulag 
121 przy ul. 3 Maja 8A, o godz. 15:00.Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”są formą uczczenia Ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich dozna-
wali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku. Na dużą rangę tej uroczystości wskazuje 
początek preambuły Ustawy, na mocy której 3 lutego 2011 r., dopiero po około 50. latach 
od tragicznych wydarzeń, ustanowione zostało to narodowe święto:W hołdzie „Żołnierzom 
Wyklętym” –bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego 
bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń 
demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciw-
stawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

NOTATKA PRASOWATEMAT: Spektakl „Romans z pajacem”w ramach „Wehikułu Tea-
tralnego Powiatu Pruszkowskiego”Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski iPaweł Makuch 
Prezydent Miasta Pruszkowa zapraszają Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na spektakl 
kostiumowy o charakterze muzycznym,z udziałem trojga aktorów pt. „Romans z pajacem”. 
Sztuka oparta jestna opowiadaniu przedwojennego komediopisarza, powieściopisarza i sce-
narzysty filmowego Stefana Kiedrzyńskiego, zamieszkującego przez znaczną część życia 
w Brwinowie. Historię „Romansu z Pajacem” będzie można poznaćw niedzielę, 3 marca 
w nastrojowej oranżerii w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana 
Woydy w Pruszkowie(pl. Jana Pawła II 2). Aktorzy poprzez swoją grę opowiedząhistorię 
małego zespołu teatralnego wędrującego ze spektaklami po mniejszych miejscowościach, 
o ludziach których teatralna pasja bierze górę nad napotykanymi niewygodami, biedą i prze-
ciwnościami losu.Będzieto zarazem piękna i zabawna historia miłosna okraszona ariami 
i duetami z operetek Johanna Straussa. Ta teatralna opowieść przynosi wspólną z widzem 
zabawę i skłania do refleksji nad potrzebą każdego z nas do podążania w życiu za swo-
ją pasją –w szczególności, gdy jest to pasja artystyczna. Spektakl odegrany będzie przez 
Artystów z Teatru Na Pustej Podłodze pamięci Tadeusza Łomnickiegow ramach objazdu 
teatralnego o nazwie: „Wehikuł TeatralnyPowiatu Pruszkowskiego”. Aktorzy zawitają 
także do Raszyna (16 marca), Michałowic(24marca), Piastowa(4 kwietnia) iNadarzyna(6 
kwietnia). Cykliczna prezentacja tych samych wydarzeń kulturalnych w pięciu pruszkow-
skich gminach ma służyć integracji społeczności Powiatu Pruszkowskiego. Zachęcamy do 
udziału!Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.
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3 lata nauki
 
Klasa I A – klasa politechniczna (nauk ścisłych)
•    z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, język angielski, 

do wyboru  fizyka lub informatyka;
•   drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;
•    zajęcia dodatkowe: informatyka w matematyce i statystyce
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, 
przyrodniczych i ekonomicznych, takich jak: automatyka i robotyka,  
elektronika, energetyka, budownictwo, geodezja i kartografia, inży-
nieria środowiska, inżynieria materiałowa, transport, gospodarka 
przestrzenna, zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, tu-
rystyka, geologia, architektura, mechanika i budowa maszyn, me-
chatronika.

Klasa I B – klasa medyczno-przyrodnicza
•    z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, język angielski, 

do wyboru  fizyka lub chemia;
•    drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;
•    zajęcia dodatkowe: elementy biologii i fizyki w rehabilitacji;
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, 
przyrodniczych i technicznych, takich jak: kierunek lekarski, stoma-
tologia, techniki dentystyczne, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, 
położnictwo, pielęgniarstwo, analityka medyczna, zdrowie publicz-
ne, dietetyka, opiekun medyczny, biotechnologia, ochrona  środo-
wiska, inżynieria biomedyczna, technologia chemiczna, inżynieria 
chemiczna i procesowa, weterynaria, bioinżynieria, gastronomia 
i hotelarstwo.

Klasa I C – humanistyczno-artystyczna
•   z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, język angielski, 

do wyboru:  historia lub wiedza o społeczeństwie;
•   drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, 

j. francuski;
•   zajęcia dodatkowe: edukacja medialna i teatralna  (dzienni-

karstwo, film, teatr)
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: histo-
ria sztuki, kulturoznawstwo, uczelnie artystyczne, politologia, dzien-
nikarstwo, prawo.

Klasa I D – klasa lingwistyczno - ekonomiczna
•   z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, matematyka, 

do wyboru:  język niemiecki lub język hiszpański;
•   zajęcia dodatkowe: język hiszpański w biznesie lub język nie-

miecki w biznesie;
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: filolo-
gie, SGH, stosunki międzynarodowe, politologia, geografia, socjo-
logia, ochrona  środowiska, nauki ekonomiczne.

ABSOLWENCI GIMNAZJUM 4 lata nauki
 
Klasa I A – klasa politechniczna (nauk ścisłych)
•    z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, język angielski, 

do wyboru  fizyka lub informatyka;
•   drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;
•   zajęcia dodatkowe: informatyka w matematyce i statystyce;
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, przy-
rodniczych i ekonomicznych, takich jak: automatyka i robotyka,  elek-
tronika, energetyka, budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria 
środowiska, inżynieria materiałowa, transport, gospodarka przestrzen-
na, zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, turystyka, geolo-
gia, architektura, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.

Klasa I B – klasa medyczno-przyrodnicza
•    z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, język angielski, do wy-

boru  fizyka lub chemia;
•    drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;
•    zajęcia dodatkowe: elementy biologii i fizyki w rehabilitacji;
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, 
przyrodniczych i technicznych, takich jak: kierunek lekarski, stoma-
tologia, techniki dentystyczne, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, 
położnictwo, pielęgniarstwo, analityka medyczna, zdrowie publiczne, 
dietetyka, opiekun medyczny, biotechnologia, ochrona  środowiska, 
inżynieria biomedyczna, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna 
i procesowa, weterynaria, bioinżynieria, gastronomia i hotelarstwo.

Klasa I C – klasa prawno-ekonomiczna
•    z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, język angielski, 

do wyboru  geografia lub historia;
•    drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;
•    zajęcia dodatkowe: elementy prawa;
SGH, prawo, politologia, geografia, ochrona  środowiska, gospodar-
ka przestrzenna, nauki ekonomiczne, logistyka.

Klasa I D – klasa lingwistyczna
•   z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, język polski, 

do wyboru:  geografia lub wiedza o społeczeństwie;
•   drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, 

j. francuski;
•   zajęcia dodatkowe: język nowożytny w biznesie;
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: filolo-
gie, SGH, stosunki międzynarodowe, politologia, geografia, socjolo-
gia, ochrona  środowiska, nauki ekonomiczne.

Klasa I E – kulturoznawczo-artystyczna
•   z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, język angielski, 

do wyboru:  historia lub wiedza o społeczeństwie;
•   drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, 

j. francuski;
•   zajęcia dodatkowe: edukacja medialna i teatralna  (dziennikar-

stwo, film, teatr)
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: histo-
ria sztuki, kulturoznawstwo, uczelnie artystyczne, politologia, dzien-
nikarstwo, prawo.

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ


