
31 stycznia 2011 w auli szkolnej odbył się koncert w wykonaniu DIXIELAND TRIO  " Srebrna 

Tarka" w składzie:  Marcin Błoszyk - trąbka , Marek Maciejewski  - klarnet i Marcin Malec – puzon. 

Koncert zatytułowany  był ,,Opowieść o korzeniach muzyki rozrywkowej, czyli krótka historia jazzu 

tradycyjnego na wesoło’’, a jego organizatorem było biuro koncertowe Wirtuoz z Łodzi.  

Trio trębaczy zaprezentowało młodzieży powszechnie znane jazzowe standardy.  

 

Dixieland Trio 



W przerwie między utworami, muzycy opowiadali  młodzieży 

o podstawowych instrumentach zespołu jazzowego, ich 

budowie i historii oraz prezentowali ich brzmienie. Pod koniec 

koncertu wybrani widzowie mogli akompaniować zespołowi 

grając na  prezentowanych instrumentach np. puzonie, tarce – 

co jak się okazało – nie jest takie proste… 



Jego istotą jest zaangażowanie młodych ludzi w stworzenie kampanii społecznej, która będzie 

promowała profilaktykę nowotworową.  

W naszej szkole do realizacji programu włączyła się klasa 1d 

pod kierunkiem nauczycielki biologii - pani Ewy Burzyńskiej. 

Uczniowie tej klasy od stycznia prowadzili działania 

związane z profilaktyką raka płuc: w szkole rozwieszone 

zostały własnoręcznie wykonane plakaty przestrzegające przed 

paleniem papierosów, prowadzona była zbiórka maskotek, 

które zostaną przekazane dzieciom, wśród uczniów rozdawane 

były ulotki informujące o tym typie raka, a w klasach  2. liceum 

zostały przeprowadzone lekcje profilaktyczne.  

Program „Mam Haka na Raka” to ogólnopolski program edukacyjny 

skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.  

Głównym zadaniem postawionym przed uczniami jest 

propagowanie postaw prozdrowotnych skierowanych do ich 

najbliższego otoczenia. Tegoroczna edycja programu 

popularyzowała  profilaktykę raka płuc.  

Plakat 



       Kulminacją udziału uczniów w programie był apel, 

który odbył się w auli szkoły w piątek, 4 lutego,                                

w Międzynarodowym Dniu Walki z Rakiem. Przygotowali 

go uczniowie klasy I d, członkowie szkolnego Koła Kultury 

Żywego Słowa i dziennikarze portalu Wirtualny Płońsk.  

Na apelu młodzież przedstawiła ogólną informację na temat 

akcji i jej celów, wyświetliła sondę uliczną na temat palenia, 

przeprowadzoną wśród płońszczan przez dziennikarzy 

Wirtualnego Płońska oraz zaprezentowała dwie scenki  

humorystyczne na temat szkodliwości palenia papierosów. 

 

Plakat 

Uczniowie klasy 1d – Aleksandra Graczyk, 

Mateusz Buko i Wiktor Argasiński 



Scenki kabaretowe 



W piątek, 11 lutego 2011 r. obchodziliśmy w naszej szkole Walentynki.  

Klasa 3z zorganizowała pocztę walentynkową. Natomiast Koło Kultury Żywego Słowa i szkolny 

zespół muzyczny zaprezentowali walentynkowy program artystyczny. Wokaliści – Alicja Olejniczak 

(2a) i Krzysztof Kryjak (1b) zaśpiewali piosenki: Chcę tu zostać z repertuaru grupy Farba, Tylko miłość 

Zespołu RH+ oraz Znam cię na pamięć Moniki Brodki.  

 

Aranżację piosenek przygotował 

Michał Brożyna (2c).  

Alicja Olejniczak 

Po raz pierwszy na scenie w roli 

wokalisty wystąpił Krzysztof Kryjak  



Koło Kultury Żywego Słowa wystawiło scenkę kabaretu Potem pt. Amor. Zgromadzona w auli 

publiczność bawiła się znakomicie. 

Po raz pierwszy na szkolnej scenie 

wystąpił Mateusz Kasprzykowski (1w), 

który zagrał Amora 



            12 lutego 2011 roku  hala sportowa                   

w MCSiR w Płońsku  wypełniła się 

maturzystami w bajecznych kreacjach                         

i eleganckich garniturach. Wystrój wnętrza 

(motywem przewodnim dekoracji był Paryż)                   

i wygląd uczestników balu zrobiły spore 

wrażenie.  

Punktualnie o godz. 19.00 studniówka 

rozpoczęła się tradycyjnym polonezem –               

w pierwszej parze tańczył pan dyrektor 

Ryszard Buczyński z uczennicą klasy 3c 

Martyną Romanowską.  

Bez wątpienia studniówka jest niezapomnianym wydarzeniem w życiu 

każdego licealisty. Ten pierwszy tak uroczysty bal w życiu młodych 

ludzi wiązał się z tygodniami starannego przygotowania  - wyborem 

strojów, zaproszeniem gości, nauką tańca, udekorowaniem sali. 

W pierwszej parze tańczył pan dyrektor Ryszard Buczyński 

z Martyną Romanowską 



Poloneza odtańczono w trzech turach – poszczególne układy choreograficzne podziwiali nauczyciele 

oraz zgromadzeni na widowni hali rodzice i znajomi. Po polonezie młodzież zatańczyła walca.  



Dalszą  oficjalną część uroczystości poprowadzili: 

Magdalena Dąbrowska (3c) i Janusz Popłonkowski (3f). 

O zabranie głosu poprosili pana dyrektora Ryszarda 

Buczyńskiego, który w swoim krótkim wystąpieniu  

dokonał oficjalnego otwarcia studniówki i życzył jej 

uczestnikom, by podczas studniówkowej nocy zapomnieli 

o szkole i czekającej ich maturze. Udanej zabawy                        

i dobrych wyników egzaminu maturalnego życzyli 

maturzystom także wicestarosta Andrzej Stolpa, który 

jest jednocześni przewodniczącym Rady Rodziców,                    

a także burmistrz Płońska, Andrzej Pietrasik. Proboszcz 

Edmund Makowski tradycyjnie zaśpiewał „Sto lat” na 

melodię „Moja droga, ja cię kocham”.  

Magdalena Dąbrowska i Janusz Popłonkowski 

Dyrektor 

Ryszard  

Buczyński 

Wicestarosta Andrzej Stolpa 

Burmistrz Andrzej Pietrasik 

Ksiądz 

proboszcz 

Edmund 

Makowski 



W imieniu uczniów klas maturalnych dyrekcji, nauczycielom i rodzicom dziękowali: Magdalena 

Dąbrowska i Janusz Popłonkowski. Wyrazem wdzięczności były kwiaty dla dyrektora Ryszarda 

Buczyńskiego, wicedyrektorek: Grażyny Pydynowskiej i Ewy Koperskiej oraz wychowawczyń klas 

maturalnych: 3a - Barbary Kownackiej, 3b - Jolanty Rutkowskiej, 3c - Mieczysławy Pietrasik, 3d - 

Katarzyny Antosiewicz, 3e - Barbary Sawczuk - Gołaszewskiej, 3f - Ewy Głowackiej i 3g - Krystyny 

Piaseckiej. 



Po części oficjalnej odbył się pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Martyny 

Romanowskiej i Gabriela Przyborowskiego oraz Ewy Ghaley i Adama Kopra.  

Młodzież zaprezentowała również program 

artystyczny – zabawną wersję „Familiady”,                         

w której uczniowie zmierzyli się z nauczycielami 

oraz skecz Krzysztofa Piaseckiego i Stanisława 

Zygmunta „Lekcja języka polskiego – Boryna”.  

Martyna 

Romanowska                 

i Gabriel 

Przyborowski 

Ewa Ghaley                   

i Adam Koper 



„Familiada” 

Jacek Więckowski (3a) i  Adam Bogucki (3e)  w scence 

kabaretowej „Lekcja języka polskiego” 



Po gorącym posiłku zaczęła się długo wyczekiwana 

przez wszystkich zabawa. Gości bawił płoński zespół 

Mega Beat. Wystąpił również szkolny zespół 

muzyczny „Buczące rysie” z wokalistami: Alicją 

Olejniczak i Łukaszem Szostkiem. Dla Łukasza, 

tegorocznego maturzysty było to swoiste pożegnanie 

ze szkolną sceną muzyczną. Natomiast dopiero na 

studniówce swój talent muzyczny ujawnił uczeń 

klasy 3a – Paweł Zielonka, który zaśpiewał kilka 

piosenek grupy Dżem. 

„Buczące rysie” 

Bawiąca się młodzież 



Zabawa trwała do godziny 6. rano. Nie ulega wątpliwości, że przebieg żmudnych przygotowań, 

atmosfera oczekiwania i sam bal studniówkowy pozostaną na długie lata zapamiętane jako czas 

wyjątkowy i niepowtarzalny.   



3 marca 2011 roku w auli szkolnej odbył się koncert pt. „Ze swingiem w piosence”.  

 
Wystąpiła Małgorzata Kruczewska – absolwentka łódzkiej 

Akademii Muzycznej. Scenariusz, Band keyboard i prowadzenie 

koncertu – Antoni Czajkowski. W programie koncertu znalazły się 

słynne, jazzowo-taneczne przeboje muzyki amerykańskiej: Moon 

river, The girl from Ipanema, Singin’ in the rain, When I fall in love, 

Blue Moon, What a Wonderful World i inne, także kompozycje 

Antoniego Czajkowskiego. 

Małgorzata Kruczewska 

Antoni 

Czajkowski 



Apel z okazji Dni Kultury Angielskiej, przygotowany przez 

klasę 1w pod opieką anglistki – pani Marty Czyżewskiej, 

bazował na najsłynniejszym tekście Szekspira – dramacie 

Romeo i Julia.  

Apel rozpoczął się piosenką „Love Story” Taylora 

Swifta w wykonaniu Karoliny Iwańczyk 
Zgromadzoną w auli szkolnej publiczność na przedstawienie 

zaprosiła Martyna Jabłonowska 



Aktorzy zaprezentowali scenę balkonową w dwóch 

odsłonach – tradycyjnej oraz nowoczesnej, w której 

Julia zamieniła się w Julkę, a Romeo w Romka.  

Romeo (Jakub Palmowski)  

i Julia (Aleksandra Bronowska)  

Romek (Konrad Dobrzyński)             

i  Julka (Magdalena Hajdas”)  



Aktorzy i wokaliści – mimo że był to ich 

debiut na scenie – podołali zadaniu: 

pokazali, że Szekspir – w tradycyjnym 

bądź uwspółcześnionym wydaniu – nadal 

mówi do widza żywym językiem. 

Romantyczny nastrój fragmentu oddawały też odpowiednio dobrane piosenki: Love Story Taylora 

Swifta, Listen to your heart zespołu Roxette i Just the way you are Bruno Marsa.  

Listen to your heart zespołu Roxette 

zaśpiewała Wiktoria Iwanow     

Aleksander 

Dłużniewski 

zaprezentował 

piosenkę Bruno 

Marsa  

Grupa uczniów przygotowujących apel z anglistką –                          

p. Martą Czyżewską 



Nadszedł dzień pożegnania karnawału – 

nieodłącznym elementem świętowania tego dnia są 

korowody przebierańców. Jak co roku tego dnia w 

naszej szkole uczniowie urządzili sobie „Dzień 

Przebierańców”. Kto chciał mógł śmiało przywdziać 

karnawałową kreację. A oto efekty pomysłowości 

naszej młodzieży… 



Karnawałowe 

ostatki – szkoła 

stała się kolorowa 

i roześmiana… 



Dzięki prężnie działającemu kołu PCK szlachetna inicjatywa 

krwiodawstwa jest podejmowana przez pełnoletnią młodzież naszej 

szkoły dwa lub trzy razy w roku. Tym razem ambulans Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie wraz          

z płońskim zespołem Punktu Krwiodawstwa zawitał przed szkołę 

w środę, 9 marca. 45 uczniów oddało 18 litrów krwi. 



W ambulansie RCKiK 



W piątek, 25 marca 2011 r. odbyły się wybory do Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego. Do 6-osobowego zarządu kandydowało 4 uczniów gimnazjum     

i 9 licealistów. Uprawnionych do głosowania było 879 uczniów. W wyborach 

wzięło udział 510 uczniów, czyli 58 % młodzieży. Na podstawie ordynacji 

wyborczej do zarządu Samorządu Uczniowskiego weszli: Michał Brożyna (2c), 

Paweł Baldyga (2a), Magdalena Krzemińska (2b), Olga Sobocka (1a), Jakub 

Nowak (2a) i Mariusz Wiśniewski (1z). 

 

Szkolna Komisja Wyborcza 
Podpisywanie  list wyborczych 



Głosowanie w lokalu wyborczym 



Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

Michał Brożyna(2c) - 

przewodniczący 

Magdalena Krzemińska(2b) - 

sekretarz 

Paweł Bałdyga(2a) - wiceprzewodniczący 

Olga Sobocka(1a) - skarbnik 

Jakub Nowak(2a) – członek zarządu 

Mariusz Wiśniewski(1z) – członek 

zarządu, przedstawiciel gimnazjum 



W dniach 4 i 6 kwietnia 2011 odbył się apel z okazji Dni Kultury Polskiej, który został 

przygotowany przez klasę 1a pod kierunkiem polonistki , pani Edyty Zielińskiej. Apel składał 

się z dwóch części: poważnej i humorystycznej. W pierwszej z nich zobaczyliśmy  scenę sądu 

nad polskimi artystami: Wisławą Szymborską, Jackiem Kaczmarskim, Zbigniewem Herbertem, 

Zbigniewem Rybczyńskim  i Leszkiem Kołakowskim –  

uczniowie przedstawili fragmenty dzieł tych twórców.  

W roli sędziów wystąpili Aleksandra Romanowska i Jan Kuta 

Dagmara 

Ziółkowska 

jako Wisława 

Szymborska 



Norbert Wiatr w roli 

Zbigniewa Herberta 

Bartek Papierzyński 

jako Jacek Kaczmarski 

Leszka Kołakowskiego 

zagrał Dominik Kała 

Zbigniewa 

Rybczyńskiego 

zagrał Jakub 

Bańka 



W drugiej części uczniowie zaprezentowali własną wersję programu 

„Rozmowy w toku” na temat spotkań młodzieży z literaturą.  

Apel zakończyła piosenka Kuby Badacha                    

pt. „Małe szczęścia” w wykonaniu Karoliny 

Raczkowskiej  i Ryszarda Biernackiego Klasa 1a z polonistką p. Edytą Zielińską 



    W dniach 03 – 10 IV 2011 r. miała miejsce rewizyta uczniów holenderskich w ramach wymiany 

naszej szkoły z Dollard College w Winschoten. Do Płońsk przybyła 14-osobowa grupa młodzieży wraz 

z 2. opiekunkami.  

   W pierwszym dniu wymiany jej uczestnicy spotkali się w czytelni szkolnej z dyrektorem Ryszardem 

Buczyńskim, a następnie wyjechali do ośrodka agroturystycznego „Stokrotka”. Oprócz spędzania miło 

czasu na grillowaniu, graniu w koszykówkę, czy pływaniu rowerami wodnymi i kajakami, mieli za 

zadanie zebrać informacje dotyczące owego miejsca, robić zdjęcia lub kręcić mini-filmy, aby wykorzystać 

wszystkie zebrane materiały w później przygotowywanych projektach. 

 

Spotkanie uczestników wymiany z dyr. Buczyńskim  



Wtorek (5 IV) uczestnicy wymiany spędzili  w Toruniu, początkowo 

zwiedzając Starówkę wraz z przewodnikiem – podziwiając Krzywą 

Wieżę,Wielki Spichlerz Barokowy, Dom Mikołaja Kopernika, czy Katedrę 

Św. Janów, a następnie piekąc pierniki w „Żywym Muzeum Piernika”. 

W ośrodku agroturystycznym „Stokrotka” w Żochach 

Zwiedzanie 

Torunia 



W środę i czwartek  (6, 7 IV)  młodzież przygotowywała w grupach projekty. Polegały one na opracowaniu  

gruntownej modernizacji odwiedzonego w poniedziałek ośrodka tak, by był on przystosowany zarówno do 

przyjmowania gości w okresie letnim, jak i zimowym, oraz aby oferował więcej możliwości rozrywki. 
 

W Żywym Muzeum Piernika w Toruniu  

Przygotowywanie projektów 



W czwartkowe popołudnie uczniowie naszej szkoły 

postanowili pokazać Holendrom Warszawską Starówkę. 

Wycieczka do 

Warszawy 



Piątek (8 IV) był dniem dopracowywania projektów oraz ich prezentacji  zgromadzonej w auli szkolnej 

publiczności – dyrekcji szkoły oraz młodzieży. 

Prezentacja 

projektów 



Sobotę (9 IV) uczestnicy wymiany spędzali czas w rodzinach, a w niedzielę holenderscy goście odjechali 

do Winschoten.   

Po wspólnie spędzonym tygodniu 

bardzo trudno było się rozstać… 



      W naszej szkole przystąpiło do niego 66. trzecioklasistów. 7 uczniów - laureatów konkursów 

przedmiotowych - zostało zwolnionych z poszczególnych części egzaminu. Pierwszego dnia uczniowie 

rozwiązywali test sprawdzający wiedzę humanistyczną, drugiego – wiedzę matematyczno-przyrodniczą, 

ostatniego zaś rozwiązywali test ze znajomości języka obcego. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem 

ukończenia gimnazjum. Wyniki testów znane będą w czerwcu. 

      We wtorek, 12 kwietnia 2011 r., rozpoczął się 3-dniowy 

egzamin gimnazjalny.  



       W dniu 19 IV odbył się apel z okazji Dnia Kultury 

Antycznej. Przygotowując scenariusz przedstawienia, 

uczniowie z grupy językowej Ł2 inspirowali się fragmentem 

pojedynku bogów z  Iliady Homera. Wykorzystali cytaty                      

z eposu, uwspółcześniając jednak akcję i starając się – za 

pomocą komizmu – pokazać nietypowe cechy bogów. 



Scenki z życia bogów, czyli pomysł uczniów na interpretację mitologii  



       29 kwietnia 2011 roku obchodziliśmy              

w naszej szkole Dni Kultury Rosyjskiej.                          

W auli szkolnej odbył się z tej okazji apel pod 

hasłem „Dusza rosyjska w muzyce”. 

Przygotowali go uczniowie gimnazjum (klasy 

1w, 1z i 2w) i liceum (klasy 1g, 2a, 2b, 2c, 2e 

i 2f) pod kierunkiem rusycystki p. Magdaleny 

Zmysłowskiej-Kirczuk i pana Damiana 

Truszkowskiego, odpowiedzialnego za 

oprawę muzyczną.  

Motywem przewodnim apelu była rosyjska 

muzyka jako element rosyjskiej duszy.  

 Konferansjerzy – Małgorzata Pudlik (1g) i  Krystian Grzelak (2b)  



Młodzież zaprezentowała kilka najbardziej znanych utworów z różnych 

okresów: rosyjską pieśń ludową - „Kalinka”, romans cygański - „Oczy 

czarne”, balladę - „Modlitwa” Okużawy, rosyjską pieśń socjalistyczną -  

„Zawsze niech będzie słońce” oraz nowe trendy - „Biełyje Rozy”. 

Ponadto uczniowie opowiedzieli  o okolicznościach i czasie powstania 

tych utworów, przedstawili ich legendę oraz pokazali, jak wiele 

wspólnego mają ze sobą rosyjska i polska dusza. 

Wokaliści: Kinga Raczkowska (2a), 

Alicja Olejniczak (2a), Agata 

Piórkowska (2a)  i  Łukasz Szostek (3g) 



„Zawsze niech będzie słońce” w wykonaniu 

gimnazjalistów , dyrygent – Rafał Szymański (2e)  

Brawurowe wykonanie popularnej piosenki „Biełyje 

rozy”, wokalista – Łukasz Szostek , oprawa taneczna            

m. in. Damian Brudzyński (2b) i Rafał  Goszczycki (2b) 



        3 maja 2011 roku, poczty sztandarowe PGP               

i I LO, dyrekcja szkoły oraz młodzież gimnazjalna 

klas 1w i 1z wraz z wychowawcami uczestniczyli              

w uroczystościach 220. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja.  

Poczty sztandarowe gimnazjum i liceum 



Jak co roku, uroczystość rozpoczęła się mszą 

świętą w kościele św. Michała Archanioła. 

Następnie delegacje i poczty sztandarowe 

przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik 

Konstytucji 3 Maja. Po okolicznościowych 

przemówieniach delegacje złożyły pod 

pomnikiem wiązanki kwiatów. 

Uczniowie gimnazjum uczestniczący w uroczystościach 

Delegacja gimnazjalistów składa kwiaty pod pomnikiem 

Konstytucji 3 Maja 



         We wtorek, 4 maja 2011 r. o godz. 9.00, 230 absolwentów naszego liceum przystąpiło do  

egzaminu maturalnego z języka polskiego. To początek pisemnej sesji egzaminacyjnej, która trwała 
w naszej szkole do 19 maja. Egzaminy ustne z języka polskiego i wybranego języka obcego 

rozpoczęły się 9 maja, a zakończyły 20 maja. 

Wyniki egzaminów pisemnych Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 30 czerwca 2011 r. 

Rozpakowywanie arkuszy egzaminacyjnych 
Wejście do sali egzaminacyjnej 



Maturzyści  oczekujący na rozpoczęcie egzaminu 



             Spektakl „Mężczyźni (nie tylko) w filmie” to już piąte 

przedsięwzięcie zespołu aktorskiego pod kierunkiem polonistki – 

pani Marty Domańskiej.  

            Tym razem motywem przewodnim spektaklu był świat 

męskich uczuć i emocji.  

           Wykorzystane w przedstawieniu fragmenty filmów, wierszy 

i utworów muzycznych prezentowały różne postacie i charaktery 

męskie. Pojawiły się także role kobiece, jednak – zgodnie z tematyką 

spektaklu – pełniły one funkcję drugoplanową.  

Słowo wstępne do spektaklu 

wygłosiła Magdalena Wiatr 

Przedstawienie rozpoczęło się piosenką               

Czy ten pani i pani w wykonaniu Moniki 

Pośpiech.  



Bez względu na to, jaki mamy stosunek do 

mężczyzn, czego od nich oczekujemy, czego 

pragniemy, jedno jest pewne – nadal 

poszukujemy prawdziwych mężczyzn, orłów, 

sokołów…  

Swoją interpretację tekstu piosenki Gdzie ci 

mężczyźni zaprezentowała Monika 

Lutomirska  

Konferansjerzy: Krystian 

Grzelak  i debiutujący w tej roli 

Łukasz Magnuszewski 

Mężczyzna bez 

emocji, kalkulant, 

gracz – w roli Ryana  

z filmu Reitmana              

W chmurach  

wystąpił Michał 

Markiewicz 



Ciekawe zderzenie stonowanej osobowości 

profesora Falconera z żywiołową naturą jego 

studenta, rozważania o naszych lękach, 

obawach, pragnieniu akceptacji, zrozumienia  - 

fragment z filmu T.Forda Samotny mężczyzna  

zaprezentowali  Michał Kornatowski (prof. 

Falkoner) i Damian Brudzyński (student) 

Zagubiony, małomówny samotnik, niepotrafiący 

odnaleźć się w świecie, płatny zabójca Jack 

(Kasper Pawłowski) w rozmowie z ojcem 

Benedetto (Jakub Nowak) – scenka z filmu                   

A. Corbijna Amerykanin 

Kinga Raczkowska 

zaśpiewała piosenkę 

Miałeś być  



Zmiany w kobiecie 

dokonują się według 

pragnień 

mężczyzny… 

Interpretacja 

wiersza Wisławy 

Szymborskiej Przy 

winie w wykonaniu 

Łucji Białoruckiej 

W scence z filmu X. Dolana Wyśnione miłości,                      

w rolach zakochanych, ale  i samotnych kobiet, które 

łączy jedno – pragnienie bycia kochaną i odrzucenie 

wystąpiły: Patrycja Boruta, Eliza Kleniewska, Anna 

Pałac, Zuzanna Paszkowska  i Olga Rykowska 



Wprowadzeniem do następnych dwóch scenek była piosenka 

Niedorosła miłość. Wystąpiły debiutantki, gimnazjalistki – 

Joanna Kacprowska i Karolina Szparadowska 

Na szkolnej scenie zadebiutowali również odtwórcy ról   

w scence z Harrego Pottera. W  roli tytułowego Harry’ego 

Pottera wystąpił Karol Kaliściak, a towarzyszyli mu – 

Natalia Sychowicz wcielająca się w postać Hermiony        

i Jan Gutkowski jako Ron. W porównaniu do oryginału 

aktorzy byli młodsi od swoich literackich i filmowych 

pierwowzorów, co nie zmienia jednak faktu, że podjęli 

uniwersalną i niezależną od cenzury wiekowej tematykę – 

przyjaźni i miłości 

Karol 

Kaliściak                 

i Natalia 

Sychowicz 

Jan 

Gutkowski 



Scenkę opartą na filmie G. Tornatore Cinema Paradiso 

przedstawili: Olga Rykowska, która wcieliła się w rolę 

pięknej Eleny, Paweł Bałdyga, odgrywający rolę Alfreda, 

doświadczonego nauczyciela życiowego Salvadore oraz 

Damian Brudzyński, który przedstawił postać pełnego 

ambiwalentnych emocji i uczuć Salvadore 

Piosenkę Śniadanie do 

łóżka zaśpiewała Agata 

Piórkowska 

Piosenka W. Waglewskiego 

Niezmiennie to opowieść                   

o – miłości i zaufaniu.   

Jej tekst recytował Tomasz 

Antosiewicz 



Spacer po linie w reż. J. Mangold to film 

przedstawiający historię miłosną Johnnego Casha                   

i piosenkarki June Carter. W roli ekscentrycznego 

Casha wystąpił  Mateusz Gerasik, towarzyszyła mu – 

jako jego ukochana June – Kinga Langiewicz. 

Widzowie obejrzeli oświadczy, bardzo nietypowe 

oświadczyny … 

Ilustracją 

muzyczną do 

ostatniej scenki 

była piosenka 

Jestem wolny  

w wykonaniu 
Alicji 

Olejniczak 
Wszystko za życie - film opowiadający o wielkiej 

przygodzie, marzeniu i konsekwencjach – pragnienia 

wolności, bezkompromisowości, uniknięcia schematów 

Głównego bohatera, Chrisa zagrał Tomasz 

Antosiewicz, jego siostrę – Zuzanna Paszkowska,               

a rodziców: Patrycja Boruta i Mateusz Gerasik 



Salwy śmiechu i oklasków wywołało 

brawurowe wykonanie finałowej piosenki 

Tanie dranie z repertuaru Kabaretu 

Starszych  Panów 

Za stronę muzyczną, 

aranżację odpowiadał 

Michał Brożyna 

(klawisze), któremu 

towarzyszyli: 

Krzysztof 

Konstantinow (gitara), 

Przemysław Sawicki 

(gitara basowa)                          

i  Adrian Bujalski 

(perkusja) 



W czwartek, 26 v 2011 r. o godz. 13.30 odbyła się w auli szkolnej uroczystość  pożegnania 

tegorocznych absolwentów - świadectwa kończenia szkoły zostały wręczone 230 maturzystom.  

Uroczystość rozpoczął recital aktorki Karoliny Nowakowskiej, która zaprezentowała znane  

szlagiery muzyczne m.in. Stand by me, Waterloo, New York czy Simply the best. 



Po występie artystycznym nastąpiła część oficjalna uroczystości – poczet sztandarowy wprowadził 

sztandar szkoły i odśpiewany został hymn narodowy. 

    Następnie głos zabrał pan dyrektor Ryszard Buczyński, 

który powitał wszystkich przybyłych gości,  a szczególności: 

• wicestarostę powiatu płońskiego – pana Andrzeja Stolpę 

• przewodniczącego Rady Powiatu – pana Artura   

  Czaplińskiego 

• wiceburmistrz Płońska – panią Teresę Kozerę 

• księdza kanonika Edmunda Makowskiego 

• naczelnika wydziału oświaty w starostwie płońskim –   

  pana Pawła Dychto 

• dyrektora PJOPO – pana Stanisława Kasiaka 

Wprowadzenie sztandaru 

Goście, nauczyciele i młodzież w trakcie uroczystości 



W swoim wystąpieniu dyrektor Buczyński dokonał 

krótkiego podsumowania części ustnej matur. Podzielił 

się również z absolwentami refleksjami i przemyśleniami 

dotyczącymi ich pobytu w szkole, decyzji życiowych, 

które muszą w najbliższym czasie podjąć oraz 

pogratulował wszystkim ukończenia szkoły i życzył, by 

wyniki matur, które znane będą dopiero 30 czerwca, 

były na miarę ich marzeń.  

Następnie pan dyrektor wręczył świadectwa ukończenia 

szkoły i nagrody 15 szczególnie wyróżniającym się 

absolwentom. 

 

Wystąpienie  dyrektora Ryszarda Buczyńskiego 

Joanna Nowakowska (3a) – laureatka/2011/ i podwójna 

finalistka /2009, 2010/ Olimpiady Teologii Katolickiej, 

trzecia przeciętna ocen w szkole (4,75), Brązowy Medal 

„Maxima Cum Laude” 

Agnieszka Adamska (3a) – laureatka i finalistka 

Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 

1939 roku /2009, 2010/, finalistka  XXXVII Olimpiady 

Historycznej /2011/ 



Łukasz Dominiak (3e) – 

laureat XXXVII Olimpiady 

Historycznej /2011/ 

Karolina Krysiak (3f) – finalistka XXXIV Olimpiady 

                                        Języka Francuskiego /2011/ 

Martyn Mączyński (3a) – 

finalista Olimpiady Losy 

Polaków na Wschodzie                        

po 17 września 1939 roku                    

/2010/, finalista  XXVI 

Olimpiady Wiedzy 

Ekologicznej /2011/ 

Cezary Liberadzki (3e) –finalista XXI Olimpiady 

Teologii Katolickiej /2011/ 



Sebastian Krajewski (3a) – uczestnik finału                   

XI  Olimpiady Wiedzy  o Regionie  i Przedsiębiorczości 

Ewelina Bartkowska (3a) – Złoty Medal „Maxima 

Cum Laude”, najwyższy przeciętna ocen w szkole (4,88) 

Karolina Karpińska (3d) – 

Srebrny Medal „Maxima Cum 

Laude”, druga najwyższa 

przeciętna ocen w szkole (4,81), 

świadectwo  z wyróżnieniem 



Mariusz Kowalski (3a) – m. in. 5. miejsce 

w Mistrzostwach Polski w biegu na 60 m 

oraz biegu sztafetowym 4 x 100 m 

Jakub 

Mikołajewski (3b) 

– m. in. 5. miejsce 

w Mistrzostwach 

Polski w biegu  

sztafetowym  

4 x 100 m 

Łukasz Szostek (3g) – nagroda za szczególnie wyróżniającą pracę 

społeczną  w Samorządzie Uczniowskim oraz  zaangażowanie              

w życie kulturalne szkoły 

Mateusz Bajkowski (3c) – nagroda za 

służbę w Poczcie Sztandarowym 



Kolejnym punktem uroczystości były 

okolicznościowe przemówienia.  

Głos zabrali: wicestarosta Andrzej 

Stolpa i wiceburmistrz Teresa Kozera 

Wicestarosta Andrzej Stolpa                     

Wiceburmistrz Teresa Kozera 

W imieniu uczniów klas młodszych 

absolwentów pożegnał  przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego Michał 

Brożyna. 

Natomiast  w imieniu absolwentów  

wystąpił Łukasz Szostek 

Łukasz Szostek 

Michał 

Brożyna 



Oficjalną część uroczystości zakończyło przekazanie  

sztandaru  - poczet sztandarowy uczniów klas 3. 

przekazał sztandar szkoły swoim następcom.   

Przekazanie sztandaru 

Następnie absolwenci  spotkali się w klasach ze 

swoimi wychowawcami, którzy wręczyli im 

świadectwa i nagrody. 

Absolwenci z klasy 3d i ich wychowawczyni  

p. Katarzyna Antosiewicz 



       W środę, 1 czerwca 2011 r., Samorząd Uczniowski zorganizował szkolny konkurs „Mam talent”. 

Warunkiem uczestnictwa danej klasy w zabawie było wystawienie swoich reprezentantów. 

Występujących oceniało jury w składzie: pan Damian Truszkowski – nauczyciel muzyki, Monika 

Lutomirska (2b) oraz Michał Brożyna (2c). Uczestników podzielono na trzy kategorie wiekowe: 

uczniowie gimnazjum, uczniowie klas pierwszych liceum oraz uczniowie klas drugich liceum. 

Konkurs poprzedziła prezentacja szkolnego 

chóru oraz zespołu muzycznego „Buczące rysie” 



Konkurs prowadzili: Krystian Grzelak                   

i Łukasz Magnuszewski 

Daria Sokołowska 

i Karolina 

Kępczyńska                   

z klasy 1w 

zaśpiewały 

piosenkę                     

„Jesteś szalona” 

zespołu Boys 

Klasa 1z wystąpiła w całości. Uczniowie zaśpiewali 

piosenkę Boba Marley’a „Three little birds” 

Przedstawiciele klas gimnazjalnych 



„Rzekę marzeń” 

Bajmu 

zaprezentowały 

uczennice klasy 2w -

Maja Karpińska                            

i Monika Kujawska 

Karolina Kacperska  

z klasy 3 w zaśpiewała 

piosenkę „Mercy”, Duffy 

Joanna Kalkowska i Wojciech Biernacki                                     

z klasy 3z zagrali ”Piękniejszą”, Kasy 

W kategorii klas gimnazjalnych jury przyznało I nagrodę 

Mai Karpińskiej i Monice Kujawskiej z klasy 2w 



Przedstawiciele klas 1. liceum 

Marcin Gutowski (1a) 

zagrał na dłoniach  

„Waving  flag”, 

K’naana 

Radek Grabarczyk, 

Mateusz Ligocki                

i Przemek Wadowski 

z klasy 1b w pokazie 

disco-polo 

(kompozycja własna) 

Kryspin Rutkowski (1e) 

zagrał na gitarze                     

i zaśpiewał   „Wicked 

game”, Chrisa Isaaka Klasę 1e reprezentował również zespół The 

California Girls. Dziewczyny zaśpiewały piosenkę 

Aleshi Dixon „The boy does nothing”   



Werdykt jury ogłosił Michał Brożyna – 

zwyciężył przedstawiciel klasy 1a       

Marcin Gutowski  

Przedstawiciele klas 2. liceum 

Maciej Klimiuk, Łukasz Adamiak i Adam 

Magnuszewski z klasy 2b w pokazie 

muzyczno-gastronomicznym 



Taniec „mało współczesny” zaprezentowali 

przedstawiciele klasy 2d 

Klasę 2e reprezentował Rafał Szymański. 

Zagrał na fortepianie utwór Verdiego 

Marietta 

Duklanowska                      

i Szymon Ambroziak   

z klasy 2g zaśpiewali 

piosenkę  „Kochaj 

czworonogi” Majki 

Jeżowskiej 

I miejsce wśród klas 2. liceum zdobyli                    

Marietta i Łukasz 



 16 czerwca 2011r. uczniowie klas 2. gimnazjum zaprezentowali swoje projekty edukacyjne. 

Przygotowanie projektów i ich publiczne zaprezentowanie jest jednym z warunków ukończenia 

gimnazjum (dotyczy rocznika 1996 i późniejszych). Gimnazjaliści pracowali nad projektami w 12. 

grupach liczących po 5-6 uczniów. Każda grupa miała swojego nauczyciela-opiekuna. Prezentacje 

miały różną formę np. wystawy fotograficznej, degustacji, prezentacji multimedialnej, scenek 

aktorskich, inscenizacji, odczytu.  

Prezentacje odbyły się w auli szkolnej. Obejrzeli je nauczyciele i uczniowie gimnazjum. 



Tematy projektów:  
 

• Czy największa wygrana w loterii Lotto  

    zmieściłaby się w moim pokoju? 

• Pobudliwość i ruchy roślin na przykładzie 

   fasoli zwyczajnej. 

• Co teksty współczesnych polskich piosenek  

   mówią o młodych ludziach? 

• Jak rozwijała się muzyka rockowa w Wielkiej  

    Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych? 

• Smaki świata. 

• Jakie są symbole Wielkiej Brytanii? 

• Moda a osobowość. 

• The Beatles – największy zespół w historii  

    muzyki rozrywkowej. 

• Co dla mnie znaczy określenie  

   „rosyjska dusza”? 

• Jak się zmienił Płońsk na przestrzeni  

  100 lat? 

• „Trzymaj formę”. 

• „Badanie ruchów występujących u roślin 

 wyższych 

Prezentacje dotyczące gry Lotto  i historii Płońska 



Prezentacje poszczególnych grup 



    

Pogadanka „Bezpieczne wakacje” dotyczyła takich problemów jak: 

dopalacze, narkotyki, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, 

HIV i AIDS, poparzenia słoneczne, skoki do wody itp. i miała na 

celu uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw w czasie 

wakacyjnego wypoczynku . 

Spotkanie  młodzieży z panią Anną 

Ozimkiewicz odbyło się w auli szkolnej 

        We wtorek, 21 czerwca 2011 r., uczniowie gimnazjum  i liceum wzięli udział w spotkaniu z panią 

Anną Ozimkiewicz, pracownikiem płońskiego Sanepidu.  



     21 czerwca 2011 r. w auli odbył się również apel prezentujący osiągnięcia sportowe uczniów 

naszej szkoły w roku szkolnym 2010/2011. Wyróżniającym się sportowcom zostały wręczone puchary 

i dyplomy.  

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum, po raz pierwszy w 10-letniej historii PGP, 

zajęli I miejsce w rywalizacji sportowej szkół gimnazjalnych powiatu płońskiego. Natomiast po raz 

piąty z rzędu I miejsce, w rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych, zajęli uczniowie naszego liceum. 

Największe osiągnięcia zespołowe: 
 

•I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w drużynowym tenisie  

  stołowym szkół gimnazjalnych 

•I miejsce w Mistrzostwach Rejonu  w koszykówce dziewcząt 

  LO, I miejsce w Mistrzostwach Powiatu  i Płońska 

•I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w sztafetowych biegach 

  przełajowych, I miejsce w Mistrzostwach Powiatu i Płońska 

  dziewcząt 

•II miejsce w Mistrzostwach Rejonu w pływaniu chłopców  

  szkół ponadgimnazjalnych 

•II miejsce w Mistrzostwach Rejonu w pływaniu dziewcząt  

  szkół ponadgimnazjalnych 

 

Osiągnięcia sportowe uczniów zaprezentował 

wuefista - pan Robert Goszczyński  



•II miejsce w Mistrzostwach Rejonu w pływaniu dziewcząt  

  szkół gimnazjalnych 

•III miejsce w Mistrzostwach Rejonu w koszykówce chłopców  

  szkół gimnazjalnych, I miejsce w Mistrzostwach Powiatu 

Tenisiści stołowi: Piotr Jaroszewski (3w)                      

i Patryk Sobierański (3w) 



Wyróżniające osiągnięcia indywidualne: 
 

• Monika Wiekiera (1e) – II miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski w biegu na 60 m, I miejsce  

  w Mistrzostwach Mazowsza w biegu na 100 i 200 m 

• Miłosz Borowski (1c) – IV miejsce w Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych, Mistrz Mazowsza 

   w biegu na 800 m 

• Adrian Józefowicz (2b) – V miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski w skoku w dal 

• Szymon Baranowski (2f) – XIX miejsce w Mistrzostwach Polski  

   w skoku w dal 

• Aleksandra  Leszczyńska (2z) – III miejsce w  Mazowieckich  

  Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w skoku  wzwyż, I miejsce 

   w Mistrzostwach Rejonu w skoku wzwyż 

• Maja Leszczyńska (1c) – II miejsce w Mistrzostwach Mazowsza  

   w trójskoku, I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w trójskoku 

• Marta Brzezińska (1c) – III miejsce w Mistrzostwach Mazowsza  

   w biegu na 400 m przez płotki 

• Emil Owocki (2w) – II miejsce w Mistrzostwach Rejonu w biegu na  

  1000 m 

• Magda Janiszewska (1e) – II miejsce w Mistrzostwach Rejonu  

   w pchnięciu kulą 

• Kryspin Rutkowski (1e) – II miejsce w Mistrzostwach Rejonu  

  w biegu na 100 m 

 

 

 

Emil Owocki (2w) 



Kryspin 

Rutkowski(1e) 

Magda 

Janiszewska (1e) 



Wreszcie nadszedł ten długo oczekiwany przez wszystkich uczniów 

dzień – 22 czerwca 2011 r. - koniec roku szkolnego, a początek 

WAKACJI !!! 

Uroczyste zakończenie roku dla uczniów liceum rozpoczęło się w auli 

szkolnej o godz. 10.00.  

Młodzież i nauczyciele w czasie uroczystości 



     Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem wprowadzony został  sztandar i odśpiewany hymn narodowy. 

Następnie głos zabrał pan dyrektor Ryszard Buczyński, który powitał  przybyłych na uroczystość: 

wicestarostę powiatu płońskiego - pana Andrzeja Stolpę, nauczycieli i młodzież oraz dokonał 

krótkiego podsumowania kończącego się roku szkolnego. 

1 września 2010 r. naukę w 21 klasach liceum rozpoczęło 682 

uczniów. 29 kwietnia 2011 r. szkołę ukończyło 230 

trzecioklasistów. Dzisiaj w 14 klasach licealnych naukę kończy 

450 uczniów. 

Przeciętna ocen z przedmiotów obowiązkowych wyniosła              

w skali szkoły 3,81. 72 uczniów osiągnęło bardzo dobre, a 202 

dobre wyniki w nauce, co stanowi 40,23 % ogółu uczniów. 

Wystąpienie dyrektora  

Ryszarda Buczyńskiego 
Poczet sztandarowy wprowadza sztandar 



                                Najwyższe wyniki w nauce uzyskali: 
 

• Karolina Raczkowska /1a/ - 5,00 

• Katarzyna Konieczna /2a/ - 5,00 

• Olga Sobocka /1a/ - 4,93 

• Małgorzata Wiśniewska /1a/ - 4,93 

• Adrianna Wołowiec /1a/ - 4,93 

• Małgorzata Powirtowska /1c/ 4,93 

• Joanna Kruszyńska /1b/ - 4,92 

• Joanna Bagińska /2a/ - 4,92 

• Piotr Izydorczak /2a/ - 4,92 

• Ewa Dzitowska /1c/ - 4,87 

• Eliza Grzymkowska /1a/ - 4,87 

• Radosław Kowalski /1a/ - 4,87 

• Adrianna Piórkowska /1a/ - 4,87 

 

• Żaneta Szcześnikiewicz /2e/ - 4,86 

• Kinga Raczkowska /2a/ - 4,85 

• Anna Pałac /2a/ - 4,85 

• Olga Bieńkowska /2c/ - 4,85 

• Ewelina Antosik /2e/ - 4,85 

• Alicja Rogowska /1a/ - 4,8 

• Maja  Leszczyńska /1c/ - 4,8 

• Marlena Staniszewska /1g/ - 4,8 

• Monika Mosakowska /2c/ - 4,79 

• Edyta Zakrzewska /2c/ - 4,77 

• Dawid Dominiak /2f/ - 4,77 

 
Uczniowie ci otrzymają świadectwa promocyjne z wyróżnieniem. 

Osiąganie dobrych wyników w nauce jest nierozerwalnie związane z frekwencją, a ta pozostawia 

wiele do życzenia, w bieżącym roku szkolnym wyniosła 92,81 %. Na szczególną pochwałę zasługuje 

więc grupa 24 uczniów ze 100 % frekwencją.  

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria szkolnego regulaminu współzawodnictwa międzyklasowego                 

I miejsce w tej rywalizacji zajęła klasa 2a – 1137 pkt. (1500 zł nagrody dla klasy), drugie natomiast 

klasa 1c – 907 pkt. (1000 zł nagrody). 



Mijający rok szkolny był dla naszej szkoły udanym rokiem w rywalizacji olimpijskiej – nasi uczniowie 

odnieśli znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Byli to przede wszystkim 

uczniowie klas trzecich (o czym pisaliśmy przy okazji uroczystości pożegnania absolwentów), ale również 

dwie uczennice z klas drugich – Anna Pałac /2a/ i Monika Lutomirska /2b/ zostały finalistkami XLI 

Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 

Kończąc swoje wystąpienie pan dyrektor życzył całej 

społeczności szkolnej wielu słonecznych dni , a także apelował 

o dużą ostrożność i rozsądek w trakcie wakacyjnego 

wypoczynku. Następnie wręczył świadectwa promocyjne                   

i nagrody 28 uczniom szczególnie wyróżniającym się w nauce 

oraz sporcie. 

Karolina Raczkowska /1a/ 
Anna Pałac /2a/ 



Małgorzata Powirtowska /1c/ 

Małgorzata Wiśniewska /1a/ Olga Sobocka /1a/ Joanna Bagińska /2a/ 

Joanna 

Kruszyńska 

/1b/ 



Piotr Izydorczak  / 2a/ Ewa Dzitowska / 1c/ Eliza Grzymkowska / 1a/ 

Radosław Kowalski / 1a/ 
Adrianna  Piórkowska / 1a/ 

Żaneta Szcześnikiewicz / 2e/ 



Ewelina  Antosik  / 2e/ 

Maja Leszczyńska / 1c/ 
Alicja Rogowska / 1a/ 

Dawid Dominiak / 2f/ Miłosz Borowski / 1c/ Adrian Józefowicz / 2b/ 



Po rozdaniu świadectw i nagród głos zabrał 

wicestarosta, a jednocześnie przewodniczący Rady 

Rodziców p. Andrzej Stolpa, który pogratulował 

uczniom wyników w nauce, podziękował 

nauczycielom za pracę i życzył całej społeczności 

szkolnej udanego wypoczynku 

Oficjalna część uroczystości 

zakończyła się wyprowadzeniem 

sztandaru 

Monika Wiekiera/ 1e/ 

Pan Andrzej Stolpa 



  Część artystyczną przygotował szkolny zespół muzyczny „Buczące rysie” pod kierunkiem pana Damiana 

  Truszkowskiego oraz koło kultury żywego słowa, którego opiekunem jest pani Teresa Dworecka. 



Po uroczystości w auli szkolnej 

młodzież spotkała się w klasach 

lekcyjnych ze swoimi wychowawcami. 

Rozdanie świadectw w klasach 2c i 1g 



Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla 

uczniów gimnazjum rozpoczęła się w auli 

szkolnej o godz. 11.30. 

Gimnazjaliści oczekujący na rozpoczęcie uroczystości 

Poczet sztandarowy wprowadził sztandar, 

odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego 



Przybyłych na uroczystość nauczycieli, 

rodziców i młodzież gimnazjalną powitała 

pani wicedyrektor Grażyna Pydynowska. 

Następnie dokonała podsumowania osiągnięć  

uczniów w kończącym się roku szkolnym. 

Nauczyciele i uczniowie gimnazjum 



W roku szkolnym 2010/2011 do Powiatowego Gimnazjum Publicznego im. Henryka Sienkiewicza 

uczęszczało 197 uczniów. 196 uczniów sklasyfikowano i uczniowie ci uzyskali promocję do 

następnej klasy, a 66 trzecioklasistów ukończyło naukę w gimnazjum. 131 uczniów (66%) to 

uczniowie bardzo dobrzy, w tym 79 uczniów (40 %) uzyskało średnią przynajmniej 4,75 i otrzyma 

świadectwo  z wyróżnieniem. 31 uczniów uzyskało średnią ocen wyższą bądź równą 5,00. 

Najwyższa średnia ocen to 5,33 i uzyskała ją uczennica klasy 3w Justyna Lewandowska. 

Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych wyniosła 4,56. Najwyższą średnią uzyskali 

uczniowie klas trzecich – 4,82 klasa 3w i 4,71 klasa 3z.  

Frekwencja wahała się  od 96,21% w klasie 1w do 90 % w klasie 2z. 
 

W tegorocznej edycji konkursów Kuratora Oświaty uczniowie PGP uzyskali 8 tytułów laureata  

i 7 tytułów finalisty – jest to najlepszy wynik w 10-letniej historii szkoły. 

Laureaci i finaliści konkursów: 
 

 Jakub Szewczak  (3w) - laureat Konkursu Historycznego oraz laureat Konkursu Geograficznego 

 Justyna Lewandowska (3w) - laureatka Konkursu Historycznego oraz finalistka Konkursu 

   Polonistycznego 

 Aleksandra Zofia Kowalska (3z) - laureatka Konkursu Polonistycznego 

 Anna Kozera (3z) - laureatka Konkursu Fizycznego 

 Piotr Majchrzak (3w) - laureat Konkursu Historycznego 

 Patrycja Syska (3w) - laureatka Konkursu Polonistycznego 

 Aleksandra Zielińska (3w) - laureatka Konkursu Biologicznego 

 Jakub Jaskulski (3z) - finalista Konkursu Biologicznego 

 



 Marcin Lewandowski (3w) - finalista Konkursu Geograficznego 

 Katarzyna Lewandowska (3w) - finalistka Konkursu Polonistycznego 

 Gabriela Szymańska (3w) - finalistka Konkursu Polonistycznego 

 Adrian Wierzchowski (3z) - finalista Konkursu Polonistycznego 

 Karolina Lutomirska (2z) - finalistka Konkursu Prymasa Tysiąclecia „Być jak…? Słowa uczą, 

   przykłady przyciągają”. 
 

Gimnazjaliści startowali również w wielu konkursach artystycznych i zawodach sportowych, odnosząc 

znacząc e sukcesy. 

W kwietniu 2011 r. trzecioklasiści przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. W części humanistycznej 

uzyskali średni wynik 80% (wyższy o 33 % od wyniku powiatu i 33% wyższy od wyniku krajowego),                

a w części matematyczno-przyrodniczej 72% (wyższy o 28% od wyniku powiatu i 25% wyższy od 

wyniku krajowego). 

 
Kończąc swoje wystąpienie pani wicedyrektor 

Grażyna Pydynowska pogratulowała uczniom  

uzyskanych wyników i zaprosiła na scenę 

pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego, by 

wręczył świadectwa i nagrody uczniom, 

którzy zostali laureatami i finalistami 

konkursów przedmiotowych oraz uczniom, 

którzy uzyskali średnią powyżej 5,00. 

Jakub Szewczak (3w) 



Anna Kozera (3z) 
Aleksandra Zofia Kowalska (3z) 

Patrycja Syska (3w) 

Piotr Majchrzak (3w) 



Aleksandra Zielińska (3w) 
Marcin Lewandowski (3w) 

Gabriela Szymańska (3w) 

Adrian Wierzchowski (3z) 



Uczniowie odbierający świadectwa i nagrody z rąk pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego 

 i pani wicedyrektor Grażyny Pydynowskiej 



Gościem uroczystości był pan wicestarosta Andrzej 

Stolpa, który – podobnie jak licealistom – pogratulował  

młodzieży gimnazjalnej i ich nauczycielom osiągniętych 

wyników i życzył  wszystkim słonecznych wakacji. 
 

Następnie nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru. 

Poczet złożony z uczniów klas trzecich przekazał  

sztandar drugoklasistom.  

W poczcie sztandarowym szkołę reprezentować będą: Oliwia 

Bodek (2w), Karina Stawiarska (2w) i Maciej First (2z) 

Wystąpienie  pana Andrzeja Stolpy 



W części artystycznej wystąpił chór szkolny.  

Swój program przedstawił gimnazjalistom 

również zespół muzyczny „Buczące rysie”                

i koło kultury żywego słowa. 

Po uroczystości w auli szkolnej młodzież 

gimnazjalna spotkała się ze swoimi 

wychowawcami w wyznaczonych salach 

lekcyjnych. 

Występ chóru 


