


Inauguracja  roku szkolnego 2010/2011 rozpoczęła się 1 września  

o godz. 12.00 na boisku szkolnym. Padający deszcz i zimny wiatr 

nie zepsuły wyjątkowo uroczystego charakteru tego święta 

szkolnego, już 93. w historii naszej szkoły, którego punktem 

kulminacyjnym było wmurowanie kamienia węgielnego pod 

budowę sali gimnastycznej. 

Mimo niesprzyjającej aury humory młodzieży dopisywały 



    Po wprowadzeniu przez Poczet Sztandaru szkoły                

i odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrał pan 

dyrektor Ryszard Buczyński. W imieniu całej 

społeczności szkolnej serdecznie powitał wszystkich 

zgromadzonych na uroczystości gości, a w szczególności: 

  •Katarzynę Góralską  - II Mazowieckiego Wicekuratora 

Oświaty 

•Dariusza Mosakowskiego – dyrektora Kuratorium Oświaty 

w Warszawie Delegatury w Ciechanowie 

•Jana Mączewskiego – starostę płońskiego 

•Andrzeja Stolpę – wicestarostę płońskiego  

                               i przewodniczącego Rady Rodziców 

 

Gimnazjaliści 

Wystąpienie pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego 

Klasy pierwsze liceum 



•Kazimierza Dąbkowskiego – przewodniczącego rady Powiatu Płońskiego 

•Andrzeja Pietrasika – burmistrza Płońska 

•Aleksandra Jarosławskiego – wójta Gminy Płońsk 

•ks. kanonika Edmunda Makowskiego – proboszcza Parafii ś. Michała 

•ks. kanonika Zbigniewa Sajewskiego – proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbe 

•członków zarządu powiatu płońskiego i naczelników wydziałów starostwa 

•dyrektorów szkół i placówek oświatowych 

•Rafała Alabrudzińskiego – reprezentanta wykonawcy sali gimnastycznej – Zakładu Budowlanego 

Waldemar Boś z Włocławka 

Grupa gości zaproszonych  na uroczystości 



Następnie pan dyrektor przedstawił i powitał w murach naszej  

szkoły nauczycieli, którzy rozpoczną w niej pracę: 

•Roberta Adamskiego (wf) 

•ks. Grzegorza Ślesickiego 

•Magdalenę Goszczyńską (chemia) 

•Julitę Kil (fizyka)  

•Agnieszkę Kosewską (chemia) 

•Damiana Truszkowskiego (muzyka) 

•Magdalenę Zmysłowską-Kirczuk (język angielski i rosyjski) 

W bieżącym roku szkolnym w 21 klasach gimnazjalnych naukę podejmie 684 uczniów, w tym 224                    

w klasach pierwszych. Natomiast do 6 klas gimnazjalnych będzie uczęszczało 199 uczniów, w tym 68                

do 2 klas pierwszych. 

Dla gimnazjum jest to rok szczególny. W związku z 10. rocznicą powstania szkoły, decyzją Rady 

Powiatu, od 1 września gimnazjum – podobnie jak liceum – nosi imię Henryka Sienkiewicza.                            

W listopadzie odbędzie się uroczystość przekazania szkole sztandaru ufundowanego przez rodziców 

oraz ukaże się okolicznościowa publikacja poświęcona historii szkoły.  

W swoim wystąpieniu dyr. Buczyński wspomniał o 71. 

rocznicy wybuchu II wojny światowej i obowiązku 

zachowania pamięci o 6 milionach polskich obywateli, którzy 

stracili życie w tej wojnie – w naszej szkole stało się już 

tradycją, że uczniowie wraz z wychowawcami odwiedzają te 

miejsca w naszym mieście, które są świadectwem tamtych 

czasów. 

Dyrektor Ryszard Buczyński 



Po panu dyrektorze głos zabrali goście: wicekurator Katarzyna Góralska, starosta Jan Mączewski, 

który wręczył panu dyr. Ryszardowi Buczyńskiemu dokument powierzenia stanowiska dyrektora 

ZSO na kolejnych 5 lat, wicestarosta Andrzej Stolpa i burmistrz Andrzej Pietrasik.  Wszyscy 

przemawiający zgodnie podkreślali, że budowa sali gimnastycznej jest wielkim wydarzeniem, szkoła 

osiągająca tak dobre wyniki w pełni zasługuje na wyposażenie jej we wszelkie środki niezbędne do 

nauczania. Nie zabrakło też podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do wkroczenia tej 

inwestycji w fazę budowy. 

Wystąpienie pani wicekurator 

Katarzyny Góralskiej 

Starosta  Jan Mączewski podczas uroczystości  poinformował  

wszystkich zgromadzonych, że zarząd  powiatu powierzył stanowisko 

dyrektora szkoły Ryszardowi Buczyńskiemu na kolejne 5 lat 



Następnie zgromadzeni na płycie szkolnego boiska uczniowie, nauczyciele oraz goście byli świadkami 

podpisania umowy z wykonawcą sali oraz podpisania aktu erekcyjnego, rozpoczynającego 

symbolicznie jej budowę. W praktyce budowa rozpocznie się w ciągu najbliższych dwóch tygodni. 

Wmurowania aktu dokonali: wicekurator Katarzyna Góralska, dyrektor ciechanowskiej delegatury 

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Dariusz Mosakowski, starosta Jan Mączewski, wicestarosta 

Andrzej Stolpa, przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Dąbkowski, burmistrz Andrzej Pietrasik, 

ks. Edmund Makowski, ks. Zbigniew Sajewski, dyrektor Ryszard Buczyński, naczelnik Wydziału 

Rozwoju Gospodarczego, Współpracy z Zagranicą i Promocji Alina Braulińska-Korycka oraz 

dyrektor ds. finansowych firmy Boś Rafał Alabrudziński. Kamień węgielny i plac przyszłej budowy 

poświęcił ksiądz kanonik Edmund Makowski. 

Starosta Jan Mączewski i przedstawiciel wykonawcy Rafał 

Alabrudziński podpisują umowę na budowę sali gimnastycznej 



Podpisanie aktu erekcyjnego przez dyrektora Kuratorium 

Oświaty  w Warszawie Delegatury w Ciechanowie 

Dariusza Mosakowskiego, wicestarostę Andrzeja Stolpę, 

burmistrza Andrzeja Pietrasika i dyrektora Ryszarda 

Buczyńskiego 



Tekst aktu erekcyjnego odczytał Naczelnik Wydziału 

Oświaty  w Starostwie Paweł Dychto 

Kamień węgielny            

i  plac przyszłej 

budowy poświęcił 

ks. kanonik  

Edmund 

Makowski 

Symboliczne 

wmurowanie  aktu 

erekcyjnego przez 

starostę Jana  

Mączewskiego, 

Przewodniczącego 

Rady Powiatu  

Kazimierza 

Dąbkowskiego  

i przedstawiciela 

wykonawcy Rafała 

Alabrudzińskiego 



Po uroczystościach na boisku szkolnym 

uczniowie rozeszli się do klas lekcyjnych 

na spotkania z wychowawcami. 

Pierwsze powakacyjne spotkanie klasy 2c 



W czwartek,  30 września odbył się w naszej szkole 

wieczorek integracyjny dla pierwszych klas 

gimnazjalnych i licealnych połączony z dyskoteką dla 

wszystkich uczniów.  

Pierwszoklasiści zaprezentowali się społeczności 

szkolnej w krótkich przedstawieniach prezentujących 

daną klasę. 

 

Prezentacje klas gimnazjalnych -1W i 1Z 



Prezentacje klas licealnych 

Klasa 1A 

Klasa 1B 

Klasa 1C 
Klasa 1D 



Klasa 1E 

Klasa 1F 
Klasa 1G 

Po prezentacjach klas, około godziny 18.30 

rozpoczęła się dyskoteka trwająca                        

do godziny 20.   



12 października 2010 r. szkolne koło PCK 

zorganizowało akcję pod hasłem „Dar krwi darem 

życia”. Jest to trzecia akcja krwiodawstwa 

zainicjowana przez aktualnych członków koła.                 

Jej koordynatorem jest Sławomir Kowalski, 

nauczyciel i honorowy krwiodawca. 

W ambulansie Warszawskiego Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, obsługiwanym przez 

pracowników płońskiego punktu, krew oddało 47 pełnoletnich 

uczniów naszego liceum. 



Jak cennym darem jest krew nikogo z licealistów nie trzeba przekonywać 

Załoga 

ambulansu                           

oraz 

koordynatorki 

akcji – 

Magdalena 

Bielska (1b)                   

i Natalia 

Sawicka (1c) 



14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 

W tym roku ta szczególna uroczystość ze względu na żałobę 

narodową po wypadku busa pod Nowym Miastem miała 

bardzo skromny charakter.  

 
O godz. 9.00 nauczyciele, pracownicy administracji                  

i obsługi oraz uczniowie spotkali się w auli szkolnej.  

Uroczystość  rozpoczęła się minutą ciszy dla 

uczczenia 18 ofiar tragicznego wypadku. 

Uroczystość w auli szkolnej 



 

 Program artystyczny przygotowany przez Koło Kultury Żywego 

Słowa, ze względu na jego rozrywkowy charakter, został odwołany.   

Następnie, w imieniu uczniów, życzenia dyrekcji, nauczycielom                 

i wszystkim pracownikom szkoły złożył przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego Łukasz Szostek (3g). 

Wystąpienie Łukasza Szostka 

Życzenia  panu dyrektorowi 

Ryszardowi Buczyńskiemu oraz pani 

wicedyrektor Grażynie Pydynowskiej 

składa Ola Romanowska (1a) i Kuba 

Nowak (2a) 



25 i 28 października odbyły się w naszej szkole Dni Kultury Niemieckiej.     

Z tej okazji grupa językowa 1N1 pod kierunkiem germanistki - pani Ewy 

Głowackiej przygotowała apel pod hasłem „Niemiecki da się lubić”.  
 

Apel rozpoczął się znaną z dziecięcych kanałów piosenką „Schnappi”, w wykonaniu Janka Kuty, 

Ryszarda  Biernackiego, Jakuba Kosińskiego i Pawła Szabata, z towarzyszeniem chóru i krokodyla.  



Następnie uczniowie zaprezentowali kilka 

ciekawostek dotyczących Niemiec. 

 

 

Piosenkę  popularnego u naszych zachodnich 

sąsiadów zespołu popowo-soulowego Soehne 

Mannheims  pt. "Das hat die Welt noch nicht 

gesehen" zagrał na fortepianie i zaśpiewał 

Ryszard Biernacki. 

 



 Anna Karpińska i Milena Marzęcka zaprezentowały 

nową wersję wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa” 

w  języku niemieckim i polskim. 

Na finał uczniowie przygotowali skecz pt. „Polacy            

w Niemczech”. Wystąpili w nim: Adrianna Wołowiec, 

Michał Konopski oraz Paweł Szabat. 

Grupa uczniów przygotowujących apel z germanistką,               

p. Ewą Głowacką 

Obchody Dni Kultury Niemieckiej zakończyły się 

w piątek, 29 października projekcją filmu pt. 

„Biała wstążka” w reż. Michaela Haneke. 



27 października 2010 r., na zaproszenie burmistrza Płońska, przyjechał do naszego miasta ambasador 

Izraela – pan Zvi Rav-Ner, by wziąć udział  w III Marszu Milczenia.    

Przed marszem ambasador spotkał się z uczniami naszej szkoły.  

W spotkaniu uczestniczyli  również uczniowie miejskich gimnazjów. 

 

Ambasadora Izraela i wszystkich uczestników spotkania powitał pan dyrektor Ryszard Buczyński 



Podkreślał  wielkie znaczenie Płońska w historii narodu 

żydowskiego. - Nie tylko Ben Gurion urodził się tutaj, nasze 

państwo urodziło się tutaj! A dziś jesteśmy 68 lat po powstaniu 

państwa Izraela - mówił ambasador.  

Do młodzieży apelował o podtrzymywanie dialogu z rówieśnikami 

i chęć poznawania ich zwyczajów, kultury, życia. - Rozmawiajcie 

o wszystkim, co was interesuje i poznajcie się. Takie spotkania są 

naprawdę bardzo ważne. - Nauka jest najważniejsza - 

przekonywał uczniów ambasador. A potem odpowiadał na ich 

pytania. 

 

Ambasador Zvi Rav-Ner mówił młodzieży o historii 

Izraela, o stosunkach polsko-izraelskich.  

Burmistrz Andrzej Pietrasik  

wręczył ambasadorowi  

Medal 20-lecia  

Samorządu Terytorialnego 



 Bajki, baśnie, legendy są nieodłączną częścią naszego dzieciństwa. Kto z nas nie zna 

Bestii czy Kopciuszka? Kogo z nas nie ciekawi walka dobra ze złem i jej konsekwencje? Bajki 

opowiadają o odwiecznych marzeniach, pragnieniach człowieka, które – mimo upływu lat – pozostają 

niezmienne. Kształtują naszą tożsamość, pomagają zbudować  

system wartości, służący nam później już jako ludziom dorosłym.  

Są nie tylko świadectwem bogactwa wyobraźni autora,  

 Doceniając właśnie uniwersalizm tych tekstów, grupa 

uczniów, pod kierunkiem polonistek – p. Marty Domańskiej                

i p. Bożeny Dzitowskiej zaprezentowała własną ich inscenizację. 

W spektaklu wystąpili uczniowie z różnych klas, gimnazjum                       

i liceum – wszyscy samodzielnie opracowywali scenariusze 

wybranych przez siebie bajek. 
W świat bajek wprowadziła  

publiczność Anna Pałac 

ale też prezentacją jego rozważań. Zamknięte w formule bajki 

refleksje, uwagi na temat ludzi i otaczającej nas rzeczywistości 

są pewnie mniej bolesne, mniej kąśliwe, ale przecież nie mniej – 

prawdziwe. 



Piękna i Bestia 

W scence zagrali:  

Piękna: Ola Romanowska 

Bestia: Jakub Nowak 

Ojciec: Paweł Bałdyga 

Skrzat: Maciej Osuch 



Królewna Śnieżka 
 

W bajce wystąpili:  
 

Królewna Śnieżka: Zuzanna Paszkowska 

Królewicz: Damian Brudzyński 

Królowa: Monika Lutomirska 

Lustereczko: Magdalena Wiatr 

Myśliwy: Krzysztof Konstantinow 

Krasnoludki: Paweł Bałdyga, Jan Gutkowski,  Karol Kaliściak,   

Łukasz Magnuszewski, Marcin Morawski, Patryk Ślubowski, Emil Witkowski 

 

 



Kopciuszek 
Obsada:  

Kopciuszek: Olga Rykowska 

Królewicz: Mateusz Gerasik 

Macocha: Kinga Fatek 

Haneczka: Magdalena Wiatr 

Kasieńka: Patrycja Boruta 

Sąsiadka: Karolina Krysiak 

Strażnicy: Tomasz Antosiewicz, Szymon Zwierew 



Ali Baba 
W bajce zagrali:  

Ali Baba: Paweł Bałdyga 

Syn Ali Baby: Łukasz Magnuszewski 

Mardżana: Patrycja Boruta 

Herszt zbójców: Mateusz Gerasik 



Anastazja W scence wystąpili:  

Anastazja: Łucja Białorucka 

Dymitr: Michał Kornatowski 

Volodya: Szymon Zwierew 

Cesarzowa: Magda  Michalczuk 



Oskar i pani Róża 

Inscenizacji fragmentu powieści, która 

co prawda gatunkowo nie przynależy 

do bajki czy ballady, ale związana jest 

z dziecięcym, naiwnym a jednocześnie 

mądrym sposobem myślenia – podjęły 

się: Kinga Fatek  (Pani Róża), Magda 

Michalczuk (Oskar)  i Magda Wiatr 

(Peggy Sue)  

 



Narrator Kasper Pawłowski 
Konferansjerzy: Eliza Kleniewska                  

i Krzysztof Konstantinow 

Instrumentaliści: Michał Brożyna 

(aranżacja muzyczna, fortepian)                           

i  Przemysław Sawicki (gitara basowa) 

Wokaliści: 

Alicja Olejniczak 

Kinga  Raczkowska 

Monika Pośpiech 

Agata Piórkowska i Łukasz Szostek 



9 listopada 2010 roku, w 10 rocznicę powstania, Powiatowe Gimnazjum Publiczne w Płońsku 

otrzymało imię Henryka Sienkiewicza.  

Uroczystość nadania imienia rozpoczęła się                                                       

o godz. 10.30 mszą św. w kościele św. Michała 

Archanioła, w trakcie której został poświecony 

sztandar szkoły.  

Przemarsz młodzieży ulicą Płocką      

 i msza św. w kościele św. Michała Archanioła 



Poświęcenie Sztandaru Powiatowego Gimnazjum Publicznego 



Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się o godz. 12.00 w auli szkolnej. Uczestniczyli w niej 

uczniowie gimnazjum wraz z wychowawcami, rodzice oraz zaproszeni goście m.in. przedstawiciele 

władz oświatowych, Sejmiku Mazowieckiego, władz powiatowych i miejskich, dyrektorzy szkół 

stowarzyszonych w TST, dyrektorzy miejscowych placówek oświatowych, absolwenci szkoły. Gościem 

honorowym uroczystości była pisarka, wieloletnia przyjaciółka szkoły Barbara Wachowicz oraz 

prawnuczka Henryka Sienkiewicza Hanna Sienkiewicz-Dziewanowska.  

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu Hymnu Narodowego, przybyłych na 

uroczystość gości przywitała pani Justyna Sarzalska. 

Prowadząca 

uroczystość – 

pani Justyna 

Sarzalska 

Wśród przybyłych na uroczystość gości pisarka Barbara Wachowicz                 

i  prawnuczka noblisty Hanna Sienkiewicz-Dziewanowska 



Następnie głos zabrał pan dyrektor 

Ryszard Buczyński. W swoim 

wystąpieniu przedstawił historię 

powstania Powiatowego Gimnazjum 

Publicznego oraz osiągnięcia szkoły  

ciągu 10 lat jej istnienia. 

 

Z okazji 10-lecia istnienia PGP 

została wydana książka  o szkole, 

której autorami są: dyrektor 

Ryszard Buczyński  oraz 

polonistki – Marta Domańska                      

i Justyna Sarzalska.  

Cele i treść książki  

zaprezentowała jej 

współautorka 

Justyna Sarzalska 

Okładka  i jedna ze stron książki 



Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie 

przez przewodniczącego Rady Powiatu - pana 

Kazimierza Dąbkowskiego aktu nadania imienia 

Henryka Sienkiewicza Powiatowemu Gimnazjum 

Publicznemu (Uchwała nr XLVI/341/2010 Rady 

Powiatu Płońskiego z dnia 23 czerwca 2010 roku) 

i przekazanie go dyrektorowi Ryszardowi 

Buczyńskiemu.  

Z okazji nadania szkole imienia został ufundowany sztandar. Wśród 

fundatorów znaleźli się: rodzice, nauczyciele, uczniowie gimnazjum               

i jego absolwenci oraz przedstawiciele władz lokalnych. Akt fundacji 

sztandaru odczytał przewodniczący Rady Rodziców i wicestarosta 

płoński – pan Andrzej Stolpa: 

„Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku  

pragnąc uczestniczyć w budowaniu tożsamości Powiatowego Gimnazjum 

Publicznego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku postanowiła 

ufundować szkole sztandar, który od dziś będzie jej symbolem.  

Sztandar wykonała Pracownia Haftu artystycznego Małgorzaty 

Czarneckiej   w Murowanej Goślinie”.  



Fundatorzy składali podpisy pod aktem 

fundacji i wbijali w drzewiec sztandaru  

symboliczne gwoździe. 



Następnie odbyła się ceremonia przekazania 

sztandaru. Poczet sztandarowy rodziców                    

w składzie: pani Agnieszka Jarosławska, pani 

Ewa Sobocka i pan Artur Jankowski, przekazał 

sztandar dyrektorowi  Buczyńskiemu, dyrektor 

zaś przekazał go pocztowi sztandarowemu 

uczniów gimnazjum. 

Poczet sztandarowy PGP: 

 Dominika Gocalińska /3w/, Patrycja Wierciszewska /3z/ 

 i Jakub Jaskulski /3z/ 



Uczniowie gimnazjum 

złożyli ślubowanie 

• Ślubujemy Tobie, Ojczyzno, poświęcać wszystkie swoje siły i entuzjazm młodości, służyć najlepszą 

nauką i pracą.  

• Ślubujemy, że pozostaniemy wierni tysiącletnim postępowym tradycjom narodu polskiego, że wysoko 

będziemy nieść sztandar naszych Ojców.  

• Ślubujemy w murach tej szkoły wzbogacać swój umysł i umiejętności, uczyć się koleżeńskości, 

szacunku dla człowieka, uczciwości, rzetelności i odwagi, dbać o honor swojej szkoły, wzbogacać jej 

najlepsze tradycje.  

• Ślubujemy czcić imię Patrona naszej szkoły, który nade wszystko ukochał swój naród i ziemię 

ojczystą, i który będzie dla nas wzorem niespożytej aktywności społecznej i głębokiego patriotyzmu.  



Po ślubowaniu głos zabrali zaproszeni goście m. in. pani Grażyna Opolska (odczytała list od Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Adama Struzika), pani wicedyrektor Delegatury Ciechanowskiej 

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Agata Pawłowska, pan Włodzimierz Sacewicz – przewodniczący 

TST i dyrektor Liceum i Gimnazjum im. Ignacego Domeyki w Warszawie, starosta Jan Mączewski, 

burmistrz Andrzej Pietrasik. 

Pani Grażyna Opolska 
Pan dyrektor  

Włodzimierz Sacewicz 

Pani wicedyrektor                          

Agata Pawłowska 



W części artystycznej uroczystości wystąpiła 

zaprzyjaźniona od lat z naszą szkołą pisarka - pani 

Barbara Wachowicz. Jak zawsze, w bardzo barwny                

i pełen dygresji sposób, snuła gawędę o życiu i dziełach 

Henryka Sienkiewicza. Na scenę zaprosiła prawnuczkę 

noblisty – panią Hannę Sienkiewicz-Dziewanowską, 

która opowiadała o powojennych i współczesnych losach 

rodziny Sienkiewiczów oraz pałacyku w Oblęgorku.  

Pani Barbara Wachowicz z prawnuczką Litwosa 

– panią Hanną Sienkiewicz-Dziewanowską 



Pani Barbara Wachowicz rozstrzygnęła również 

konkurs na list do Henryka Sienkiewicza 

ogłoszony przez Komisję Humanistyczną dla 

uczniów klas pierwszych gimnazjum i liceum. 

Nagrodzeni i wyróżnieni przez pisarkę 

uczniowie (4 gimnazjalistów i 11 licealistów) 

zaprezentowali swoje listy zgromadzonej w auli 

publiczności. 

Joanna 

Kruszyńska (1b) 

Miłosz Jerzy 

Borowski (1c) 

Swój list do Henryka Sienkiewicza czyta Natalia Wesołowska (1w) 



Pan dyrektor Ryszard Buczyński oraz 

uczniowie serdecznie podziękowali pani 

Barbarze Wachowicz i pani Hannie 

Sienkiewicz-Dziewanowskiej za wspaniałą 

opowieść o Patronie  szkoły. 

Pisarka wręczyła panu 

dyrektorowi  wydanie 

„Listów Henryka 

Sienkiewicza”, które 

wzbogaci księgozbiór 

czytelni szkolnej 



We wtorek, 16 listopada 2010 r. obchodziliśmy w naszej 

szkole Dzień Patrona.  

O godz.11.30 nauczyciele i uczniowie zebrali się przed 

pomnikiem Henryka Sienkiewicza, by oddać hołd pisarzowi 

w 94. rocznicę jego śmierci.  

Oczekiwanie na rozpoczęcie uroczystości przed 

pomnikiem Patrona 



Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem przez poczet Sztandaru 

Liceum i odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Delegacja uczniów 

złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Patrona. Następnie 

uczniowie klas pierwszych liceum ślubowali na Sztandar Szkoły.  

Poczet 

sztandarowy 

Ślubowanie klas pierwszych 

Złożenie wiązanki pod pomnikiem Patrona 



Po ślubowaniu, uczniowie gimnazjum oraz 

klas 2. i 3. liceum wrócili na zajęcia lekcyjne, 

a pierwszoklasiści wraz z wychowawcami 

udali się do auli szkolnej na dalszą część 

obchodów Dnia Patrona.  

 

W swoim krótkim wystąpieniu dyrektor powitał przybyłych gości: starostę 

Jana Mączewskiego oraz wicestarostę, Przewodniczącego Rady Rodziców – 

Andrzeja Stolpę i podkreślił, jak ważnym elementem tradycji naszej szkoły są 

obchody Dnia Patrona.  

Prowadzący uroczystość, Eryk Kunkowski (3z), 

poprosił o zabranie głosu pana dyrektora 

Ryszarda Buczyńskiego.  

Historię tego święta szkolnego, 

obchodzonego od 1967 roku, 

przedstawiła Zosia Kowalska (3z). 

Eryk Kunkowski 



Do programu obchodów Dnia Patrona na stałe 

weszły konkursy literackie organizowane przez 

Komisję Humanistyczną. Od kilku lat uczniowie 

klas pierwszych piszą listy do Henryka 

Sienkiewicza.  

W bieżącym roku autorami zwycięskich prac są:  

Miłosz Jerzy Borowski, Aleksandra Dziełakowska, 

Ewa Dzitowska, Róża Figura, Joanna Kruszyńska, 

Agata Nowakowska, Loretta Raczkowska, 

Wiktoria Stawiarska, Maria Wiśniewska, Ewelina 

Wolska i Aleksandra Żabowska.  

Nagrodami w konkursie były książki Barbary 

Wachowicz o Henryku Sienkiewiczu z dedykacją 

autorki oraz autografem prawnuczki pisarza – pani 

Hanny Sienkiewicz-Dziewanowskiej.   

Na zakończenie części 

oficjalnej uroczystości głos 

zabrał wicestarosta Andrzej 

Stolpa. 

Laureaci konkursu 

odczytali swoje listy 



W części artystycznej  uczniowie z Koła Kultury Żywego Słowa, pod kierunkiem pani Teresy Dworeckiej, 

zaprezentowali komedię Henryka Sienkiewicza pt. „Zagłoba swatem”.  

Panna Zosia (Paula Karolak), córka 

Oliwiusa (Paweł Bałdyga) nie otrzymuje 

zgody na małżeństwo z żołnierzem, 

Janem Zarembą (Krzysztof Kryjak). Ten 

jednak nie traci nadziei i obmyśla plan, 

jak poślubić piękną Zosię. Kokietuje 

krewne ukochanej (Paulina Chyl, 

Zuzanna Paszkowska) i szuka aprobaty 

u starego żołnierza Cypriana (Jakub 

Nowak), nie wzbudzając podejrzeń 

Oliwiusa. Wtedy zjawia się Zagłoba 

(Mateusz Gerasik), który podając się za 

Łykaj-beja sprawia, że los domu 

Oliwiusa staje się niepewny. Ostatecznie 

doprowadza on do zaślubin Zaremby              

z Zosią. Kiedy intryga wychodzi na jaw, 

Oliwius, początkowo wzburzony, za 

namową Zagłoby postanawia 

zaakceptować związek córki i udziela  

błogosławieństwa młodej parze. 



Scenki z przedstawienia 



24 listopada 2010 r. odbył się apel upamiętniający 92. rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotowali go 

uczniowie klasy 3w pod kierunkiem pani Kariny Kmiecińskiej 

oraz szkolny zespół muzyczny „Buczące rysie” prowadzony 

przez pana Damiana Truszkowskiego. W apelu wykorzystano 

film edukacyjny „11 listopada 1918. Święto Niepodległości.”, 

wiersz „Oblicze ojczyzny” Tadeusza Różewicza, artykuł pana 

Ireneusza Cały pt. „Wyprosiliśmy Wiosnę Ludów” oraz 

prezentację zawierającą zdjęcia Płońska z lat 1914-1918 

udostępnione przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta.  

 



Uniwersalnym akcentem apelu były piosenki 

ilustrujące nasze rozumienie wolności – teksty 

takich autorów jak choćby Chłopcy z Placu 

Broni czy Republiki – wskazały na 

ponadczasowe rozumienie takiej wartości, jaką 

jest wolność, Jednocześnie ta część apelu 

zbudowała paralelę pomiędzy przeszłością                   

a teraźniejszością, uświadomiła, po raz kolejny, 

wagę patriotyzmu. 

Wokalistka Alicja Olejniczak zaśpiewała „Kocham wolność” 

Chłopców z Placu Broni”, „Nie gniewaj się na mnie, Polsko” 

zespołu Sztywny Pal Azji oraz „Nie pytaj o Polskę” Obywatela GC 

11 listopada 2010 r. poczty sztandarowe gimnazjum i liceum oraz gimnazjaliści z klas 3. uczestniczyli  

w miejskich obchodach Święta Narodowego 



Na tegoroczną wymianę z Dollard College w Winschoten wyjechała 14-osobowa grupa uczniów naszej 

szkoły wraz anglistką  - panią Magdaleną Szydłowską. W projekcie brali udział również uczniowie                 

z Anglii, Włoch i Japonii. 

      Program wymiany był bardzo bogaty                          

i urozmaicony. Młodzież, w międzynarodowych 

grupach, przygotowywała projekty na 

konkretny temat (efekty pracy były 

prezentowane ostatniego dnia wymiany). 

Każda z ośmiu grup zawierała członków                   

z odmiennych, tzw. fields of studies – ekonomii, 

nauk ścisłych, nauk socjologicznych, 

projektowania oraz teatru. Poza pracą                        

w grupach danego projektu, uczniowie mieli                       

w szkole lekcje języka holenderskiego oraz 

zajęcia ściśle dotyczące ich zainteresowań.  
Wszyscy uczestnicy wymiany 



Dodatkowo, pierwszego dnia pobytu w Dollard 

College uczestnicy wymiany brali udział w zajęciach 

dobrowolnych, do wyboru mieli: naukę salsy, rumby, 

grania na bębnach oraz teatr improwizacji. 

Młodzież malowała także koszulki, przedstawiała 

wcześniej przygotowane prezentacje szkół biorących 

w wymianie, integrowała się z rówieśnikami                        

z różnych, tak odmiennych, rejonów świata Na 

International Cooking Festival prezentowała 

kuchnie swoich krajów. Była też na dwóch 

wycieczkach – w Amsterdamie i Groningen. Czas 

wolny uczestników wymiany organizowały rodziny 

goszczące. 

 

Zajęcia w międzynarodowych  grupach 



Malowanie koszulek 



Nauka salsy 

Zajęcia teatralne W pracowni komputerowej 

Nauka gry na bębnach 



Wycieczka do Amsterdamu 



International Cooking Festival  
Końcowa prezentacja 

W drodze powrotnej do Płońska 



Dnia 3 grudnia 2010 odbył się apel z okazji 

Dni Kultury Francuskiej. Przygotowali go 

uczniowie klas 2. liceum z grup języka 

francuskiego, pod kierunkiem madame 

Barbary Krupińskiej.   

Apel kończył obchody Roku Chopinowskiego 

w naszej szkole.  

Młodzież przygotowująca apel  z romanistką,                                       

panią Barbarą Krupińską 



Młodzież przygotowała spektakl, którego fabuła przedstawiała się 

następująco: pewna dziennikarka przez przypadek cofa się w czasie 

i trafia na koncert fortepianowy ośmioletniego Fryderyka Chopina. 

Zafascynowana nim samym i jego talentem, podróżuje w ślad za 

nim, jednak nie udaje jej się go nigdy spotkać. Chodząc ulicami 

Paryża – z rozmów z ludźmi oraz z gazet – przekonuje się, że 

Chopin to legenda tego miasta, postać wybitna.  

Ciekawa jest sama puenta apelu – okazuje się, przynajmniej tak 

starali się to ująć uczniowie, że prawdziwe, wielkie wartości bronią 

się same – tak jak twórczość Chopina. 

Dziennikarkę 

zagrała Łucja 

Białorucka (2b) 

Muzykę Fryderyka 

Chopina grał na 

fortepianie Rafał  

Szymański 



Dzień wcześniej, 

2 XII, w kinie 

Kalejdoskop 

uczniowie 

obejrzeli film 

prod. francuskiej 

w reż. Pascala 

Pouzadoux pt. 

„Kobieta na 

Marsie, 

Mężczyzna na 

Wenus”. 

Scenki z przedstawienia 



Tegoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów w naszej szkole została uczennica klasy 2 e  

Żaneta Szcześnikiewicz.  

 

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendialnych odbyła się 7 grudnia 2010 r. w auli mławskiego 

Wydziału Humanistyczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Nagrody wręczali 

stypendystom m. in. poseł Mirosław Koźlakiewicz, mazowiecki wicekurator oświaty Mariusz 

Dobijański i dyrektor ciechanowskiej delegatury kuratorium Dariusz Mosakowski. 
  

Żaneta 

Szcześnikiewicz  

wraz z panią 

wicedyrektor  

Ewą Koperską  

na uroczystości 

wręczenia 

dyplomów 



Stypendystka jest młodą, skromną osobą spoza powiatu 

płońskiego. Mieszka w miejscowości Krzywanice                 

w gminie Staroźreby.  

Rozmawiała Anna Piórkowska, Płońszczak nr 1 z 5.01.2011  

 

Decyzję o wyborze płońskiego liceum podjęła za namową nauczycielki                     

z Gimnazjum w Górze, która pochodzi z naszych stron. Mimo że na 

początku pierwszej klasy była przerażona tym wyborem, dziś uważa go 

za bardzo dobry. Obawiała się, że nie poradzi sobie przy tak wysokim, 

jak słyszała z opowiadań, poziomie nauki w liceum. Tym bardziej nie 

przypuszczała, że otrzyma za swoją naukę stypendium. 

- Kiedy zaczęłam naukę w tej szkole, chyba byłam bardzo przestraszona. 

Jednak bardzo szybko się zaaklimatyzowałam - mówi Żaneta chwaląc 

atmosferę w swojej klasie, czyli w humanistycznej IIe. Nie sprawdziły się 

również obawy Żanety co do jej radzenia sobie z wysokim poziomem 

nauki. - Przed rozpoczęciem nauki w liceum myślałam, że będzie ciężko, 

że będzie się trzeba pożegnać z czerwonym paskiem. Tak naprawdę wcale 

nie odczułam, że teraz muszę więcej czasu poświęcać nauce niż jako 

gimnazjalistka - mówi. Żaneta jest humanistką, lubi historię, język polski 

i zastanawia się, czy w przyszłości studiować prawo czy polonistykę.                 

Jej pozalekcyjnymi zainteresowaniami są książki i muzyka, zawzięcie 

kibicuje drużynie siatkarzy Skra Bełchatów.  Średnia, jaką Żaneta 

uzyskała na świadectwie, to 4,87.  

 - Mam taką łatwość szybkiego zapamiętywania informacji, że nie muszę 

dzięki temu czytać czy powtarzać jednego tekstu wielokrotnie - mówi 

stypendystka o swoich predyspozycjach do dobrej, efektywnej nauki. 

 



Wernisaż czwartej odsłony wystawy artystycznych prac uczniów naszej szkoły odbył się w sobotę,               

11 grudnia 2010 r. w Miejskim Centrum Kultury. Cykl wystaw zainicjowała nauczycielka Barbara 

Sawczuk-Gołaszewska, która zmotywowała grupę swoich uczniów do twórczości artystycznej. 

Prace na tegorocznej wystawie „Młodzi zdolni …Dlaczego nie?” to przede wszystkim rysunki, na 

dalszym planie znalazły się malarstwo i fotografia.  

Grupa licealistów przygotowujących wystawę 

wraz z panią Barbarą Sawczuk-Gołaszewską 



Wśród motywów przeważały portrety i szkice postaci 

ludzkich, rzadziej można było oglądać krajobraz, martwą 

naturę czy abstrakcje.  

Autorami wystawionych prac byli: Aneta Gawryszewska 

(3d), Marta Goszczyńska (2d), Aleksandra Kaczyńska (3c), 

Kamila Kasprzykowska (1b), Katarzyna Ksybek (3d), 

Wioleta Ołdakowska (2b) , Joanna Osińska (2c), Karolina 

Raczkowska (1a), Ewa Sadowska (3f), Laura Sawicka 

(3a), Paulina Sobecka (3f), Agnieszka Szumańska (3d), 

Kamila Zmysłowska (2e).  

Oprawę muzyczna wystawy przygotowali: Adam Bogucki 

(3e), Adrian Dolecki (3e) i Łukasz Szczepański (3b). 

W trakcie wernisażu można było porozmawiać                 

z autorami prac 

Prace autorstwa Marty Goszczyńskiej i Karoliny Raczkowskiej 



Dla jednych to etap w życiu, dla drugich historia… 

Uczniowie naszej szkoły nie doświadczyli prozy życia                   

w PRL. Kartki na żywność, kolejki w sklepach, godzina 

policyjna, cenzura, zakaz strajków i manifestacji to 

zapomniane dziś aspekty życia, z którymi mierzyli się nasi 

rodzice czy dziadkowie. My pamiętamy! 

Dnia 17 grudnia 2010 roku uczniowie naszej 

szkoły upamiętnili 29. rocznicę wprowadzenia 

stanu wojennego. Klasa 1b, pod kierunkiem 

pana Ireneusza Cały, zorganizowała 

widowisko, które miało przybliżyć problematykę 

tego wydarzenia. Korytarze zdobiły 

transparenty z hasłami sprzeciwu wobec 

ówczesnej władzy („Wrona orła nie pokona” czy 

„Precz z komuną!”). Szkolny radiowęzeł 

popularyzował w tym dniu muzykę z okresu 

PRL-u – związaną z buntem, sprzeciwem 

wobec reżimu, a uczennice roznosiły ulotki 

z charakterystycznymi postaciami, hasłami systemu komunistycznego (gest Kozakiewicza, kartki na 

żywność, znane powiedzonka czy słynny pocałunek Honeckera z Breżniewiem).  



Punktem kulminacyjnym obchodów rocznicy 

wprowadzenia stanu wojennego był apel, który 

ukazał przyczyny, skutki stanu wojennego, ale 

przede wszystkim losy zwyczajnych obywateli, 

którzy musieli ustosunkować się do nowej sytuacji 

politycznej. Wysłuchano przemówienia gen. 

Jaruzelskiego i przywołano znane służby tj. ZOMO, 

ORMO, MO. Na scenie pojawiło się wiele osób 

przebranych w mundury.  



Apel uświetnił także szkolny zespół „Buczące rysie” 

(pod kierunkiem pana Damiana Truszkowskiego), 

który wykonał trzy piosenki: „Kocham wolność” 

Chłopców z Placu Broni oraz „Jeszcze będzie 

przepięknie” i „Runął już ostatni mur” zespołu Tilt.                                                                                                                             



W piątkowy wieczór, 17 grudnia 2010 r., w sali kina 

Kalejdoskop uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zrobili 

razem coś dobrego i jednocześnie – ładnego. Świetnie razem 

się bawili, a przy okazji zebrali ponad 3 tys. zł dla chorego 

na białaczkę pięcioletniego Brajana.   

Wyjście poza schemat ławki szkolnej wymaga – być może wbrew pozorom – wiele odwagi. Uczniowie 

ZSO po raz kolejny – w tym kontekście – okazali się odważni. Udowodnili, że są fajnymi, wrażliwymi 

ludźmi, którzy potrafią się zmobilizować i stworzyć coś wartościowego. 

Konferansjerzy – Anna Pałac, Krystian Grzelak i Łucja Białorucka 



Pomysł koncertu wyszedł od uczniów, a nad jego realizacją 

czuwały polonistki – Marta Domańska i Bożena Dzitowska. 

Zamysłem młodzieży było pokazanie spójności muzyki i słowa, 

udowodnienie, że te dwie dziedziny sztuki mogą złożyć się na 

jedną, pełną historię – tym razem historię związku dwojga ludzi, 

jego sukcesów i porażek, jego różnorodności – od dramatyzmu po 

liryzm czy elementy ironii. Ze sceny usłyszeć można było 

recytację fragmentów utworów m. in. Mickiewicza, 

Szymborskiej, Tuwima, Wojaczka, Poniedzielskiego oraz piosenki 

z repertuaru Deep Purple, Lady Pank, De Mono, Whitney 

Houston  i wiele, wiele innych, mówiących o – rozstaniu, 

poszukiwaniu miłości, o nieporozumieniach między kobietami         

i mężczyznami.  

Zuzanna 

Paszkowska            

i Damian 

Brudzyński  

(„Pan 

Tadeusz”) 

Tomasz 

Antosiewicz  

(„Dziady IV”,  

„Dla Ciebie                           

piszę miłość” 

Rafał                    

Wojaczek) 

Jakub Nowak  ( „Kontrolowany 

antyfeminizm” Andrzej Poniedzielski) 

Monika Lutomirska 

(„Miłość szczęśliwa” 

Wisława Szymborska) 



Olga Rykowska               

i  Szymon Zwierew 

„Rozmowa liryczna” 

K.I. Gałczyński 

Kinga Langiewicz             

i Kasper Pawłowski 

(„Na wieży Babel” 

Wisława Szymborska) 

Patrycja Boruta i Paweł Bałdyga 

(„Tomaszów” Julian Tuwim ) 

Magda 

Michalczuk              

i Kinga Fatek 

(„Prośba” Rafał 

Wojaczek) 

Eliza Kleniewska i Michał Kornatowski                 

(„Żyłam, żyłem tylko snem” Andrzej Poniedzielski ) 



Zespół muzyczny: Michał Brożyna (aranżacja 

muzyczna), Adrian Bujalski, Krzysztof 

Konstantinow, Janusz Popłonkowski, 

Przemysław Sawicki (instrumentaliści);   

Alicja Olejniczak, Magda Pawłowska,  Agata 

Piórkowska, Monika Pośpiech,  Kinga 

Raczkowska, Łukasz Szostek (wokaliści); 

 



Równie wiele odwagi wymaga wyjście poza 

schemat biurka, a jednak ok. 20-osobowa 

grupa nauczycieli zdecydowała się stanąć na 

scenie  i zaśpiewać wspólnie piosenkę Maryli 

Rodowicz „Ale to już było”, co wywołało 

salwę braw publiczności, licznie zebranej             

w sali kina.  

Żywiołowa reakcja publiczności 

Występ nauczycieli 



Zbiórkę  pieniędzy prowadzili: Marta Dychto, Alicja Guzowska, Karol Kaliściak, Łukasz Magnuszewski, 

Karolina Szparadowska, Lena Rajewska 

Koncert był nie tylko wyrazem wrażliwości 

społecznej i aktywności młodzieży, jej chęci 

pokazania czegoś – bardzo własnego, 

indywidualnego, podzielenia się własnymi 

spostrzeżeniami, ale także dowodem przełamania 

nieśmiałości, jak również, co chyba nie mniej 

istotne, dowodem na to, że można – młodzież                

i dorośli, uczniowie i nauczyciele – zrobić coś 

wspólnie i mieć z tego sporo satysfakcji. 

Nad przygotowującą koncert młodzieżą czuwały 

polonistki – Marta Domańska  i Bożena Dzitowska 

Finał koncertu – „Kolęda dwóch serc” w wykonaniu 

uczniów i nauczycieli  



20 i 21 grudnia 2010 r. w auli szkolnej odbyły się spotkania opłatkowe, w których wzięli udział 

uczniowie wszystkich klas gimnazjum i liceum oraz dyrekcja i nauczyciele. Oprawę muzyczną tych 

spotkań, na którą składały się kolędy i piosenki świąteczne, przygotował zespół muzyczny „Buczące 

rysie” i chór szkolny pod kierunkiem pana Damiana Truszkowskiego.  



Występ 

zespołu 

muzycznego 

i chóru 



Natomiast uczniowie z Koła Kultury Żywego Słowa 

zaprezentowali scenkę obrazującą dylematy współczesności. 

Głównym jej motywem były konsekwencje wyborów, jakie 

nieustannie podejmujemy. 



Życzenia świąteczne złożyli uczestnikom spotkań pan dyrektor Ryszard Buczyński i przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego Łukasz Szostek  

Ewangelię o narodzeniu Jezusa przeczytał  

ks. Grzegorz Ślesicki  Dzielenie się opłatkiem 



Spotkania 

wigilijne 

klas 



W grudniu  w naszej szkole przeprowadzona 

została akcja charytatywna – zbiórka 

maskotek, gier, słodyczy  i ubranek.  Akcję pod 

patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci/ 

oddział w  Płońsku  koordynował uczeń klasy 

3z Jakub Jaskulski. 

Zebrane od uczniów dary zostały przekazane 

dzieciom z ubogich rodzin w powiecie płońskim 

Zebrane przez młodzież maskotki 

Kubie Jaskulskiemu w liczeniu            

i pakowaniu darów pomagał 

Paweł Bałdyga 



      20 stycznia 2011 roku w auli szkolnej odbyło się spotkanie informacyjne dla klas 3. liceum 

„Proces boloński – aktualne perspektywy studiów i zatrudnienia w kraju i za granicą” 

zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Uczenie się 

przez całe życie”. Uczestników spotkania przywitał i wygłosił słowo wstępne pan dyrektor 

Ryszard Buczyński.  

W spotkaniu uczestniczyli tegoroczni maturzyści 
Wystąpienie pana  dyrektora Ryszarda Buczyńskiego 



Następnie odbyły się dwie prezentacje multimedialne:  

•Podstawowe elementy Procesu Bolońskiego. Jak podjąć studia i studiować w warunkach zachodzących 

   zmian? 

•Mobilność i internacjonalizacja studiów. Zatrudnialność i rynek pracy. Co pomaga w znalezieniu 

   i utrzymaniu pracy po studiach?  

Prezentacje przygotowali i zaprezentowali eksperci bolońscy: dr hab. Marek Wilczyński, profesor 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz mgr inż. Monika Domańska z Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  

Po poczęstunku odbyła się dyskusja o problemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz sesja pytań                    

i odpowiedzi z udziałem ekspertów i słuchaczy.  

 

Eksperci bolońscy - dr hab. Marek Wilczyński 

i mgr inż. Monika Domańska 


