W sobotę, 3 maja 2014 r. poczty sztandarowe
naszego liceum i gimnazjum, dyrekcja szkoły oraz
uczniowie
klas
1.
gimnazjum
wraz
z wychowawcami wzięli udział w uroczystych
obchodach
223.
rocznicy
uchwalenia

Konstytucji 3 Maja.

Po mszy św. w kościele św. Michała Archanioła
uczestnicy
obchodów
przeszli
pod
pomnik
Konstytucji 3 Maja, pod którym delegacje składały
wiązanki kwiatów.

Poczty sztandarowe liceum i gimnazjum podczas mszy św.

Przemarsz ulicą Płocką

Przemarsz
pod
pomnik

Delegacja naszego gimnazjum składa kwiaty
pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja

W poniedziałek, 5 maja, o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin maturalny z języka
polskiego na poziomie podstawowym. W naszym liceum przystąpiło do niego 193
absolwentów, czyli 100 % uprawnionych.
Maturzyści zmierzyli się z tematem
dotyczącym archetypu bohatera narodowego
i emocji towarzyszących żołnierzom na
podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza
bądź porównaniem opinii Gospodarza i Poety
wobec poezji i Polaków na podstawie "Wesela"
Stanisława
Wyspiańskiego.
W
arkuszu
maturalnym
zamieszczony
był
również
fragment
"Uczty"
Platona
–
należało
odpowiedzieć na sformułowane do niego
pytania, potwierdzając tym samym zdolność
logicznego myślenia, czyli – tytułowego –
czytania ze zrozumieniem oraz znajomość
podstawowych pojęć z języka. Maturzyści,
pytani,
czy
tegoroczna
matura
była
przystępna, twierdzili, że tak - ale czy na
pewno? Okaże się po ogłoszeniu wyników.

Maturzyści przed egzaminem byli pełni optymizmu

Dzień później abiturienci zdawali matematykę na poziomie podstawowym, która jest również
przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich zdających. W kolejnych dniach odbywały się
egzaminy z następujących przedmiotów:

7 V - język angielski: poziom podstawowy (156 os.) i rozszerzony (69 os.)
8 V - język polski: poziom rozszerzony (35 os.)
- fizyka: poziom podstawowy (18 os.) i rozszerzony (67 os.)
9 V - matematyka: poziom rozszerzony (105 os.)
- wiedza o społeczeństwie: poziom podstawowy(3 os.) i rozszerzony (48 os.)
12 V - biologia: poziom podstawowy (5 os.) i rozszerzony (68 os.)
13 V - język niemiecki: poziom podstawowy (12 os.) i rozszerzony (5 os.)
14 V - geografia: poziom podstawowy (6 os.) i rozszerzony (36 os.)
- historia muzyki: poziom podstawowy (1 os.)
15 V - język rosyjski: poziom podstawowy (54 os.) i rozszerzony (22os.)
16 V- chemia: poziom podstawowy (8 os.) i rozszerzony (72 os.)
- historia sztuki: poziom rozszerzony (1 os.)
19 V - język francuski: poziom podstawowy (4 os.) i rozszerzony (2 os.)
20 V - historia: poziom podstawowy (8 os.) i rozszerzony (14 os.)

Matura’ 2014

Ustna część matur rozpoczęła się 9 maja i trwała do 20 maja – przeszło ją pomyślnie
100% zdających.
193 osoby zdające język polski uzyskały średni wynik równy 15/20 punktów możliwych
do uzyskania (75%).
Język angielski zdawało 145 osób - śr.23,1/30 (77%).
Język niemiecki zdawało 7 osób – śr. 21/30 (70%).
Język rosyjski zdawały 43 osoby – śr. 25,09/30 (83,6%).
W sumie uczniowie zdawali przeciętnie 8 egzaminów (5,9 – pisemnie).

Maturzyści przygotowujący się do wejścia na
egzamin ustny i oczekujący na jego wyniki

Wyniki pisemnej części matur zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 27 VI.

W dniach 9 - 17. 05. 2014 roku gościliśmy w naszej szkole grupę niemieckiej młodzieży
w ramach wymiany z Gymnasium Hechingen w Niemczech. Opiekę nad 18 uczniów
sprawowały nauczycielki – panie Eva Schwarz i Marlene Vilgis. Młodzież niemiecka
przyjechała do Płońska z rewizytą. Nasi uczniowie byli bowiem w Hechingen w październiku
2013 roku, gdzie realizowali projekt – dofinansowywany przez Polsko-Niemiecką Współpracę
Młodzieży – pod tytułem „Essen”, czyli „Jedzenie”.

Temat ten był kontynuowany podczas
pobytu naszych partnerów niemieckich
w Polsce. Z tego powodu w programie
znalazły się takie punkty, jak wspólne
robienie pizzy w pizzerii Verona, wyrabianie
pierników podczas wycieczki do Torunia,
czy jedzenie chleba ze smalcem i ogórkiem
przy ognisku w skansenie w Sierpcu.
W ramach projektu uczniowie wzięli też
udział w Domu Polonii w Pułtusku
w wykładzie pt. „Gawęda zachowaniu się
przy stole”, po którym podczas wspólnego
obiadu mogli w praktyce zastosować
zasłyszaną teorię.
Uczestnicy wymiany w skansenie w Sierpcu

W pizzerii Verona

Na Rynku w Pułtusku

Gawęda „O zachowaniu się przy stole”
i obiad w domu Polonii w Pułtusku

W Muzeum Piernika w Toruniu

Dla uczniów z Niemiec została również
zorganizowana wycieczka do Warszawy,
podczas której nasi partnerzy zwiedzali
z przewodnikiem miasto.
Mieli też oczywiście okazję spotkać się
z panem dyrektorem, zwiedzić szkołę oraz
wziąć udział w lekcjach, by skonfrontować
ich niemieckie i polskie ujęcie.

Na wycieczce w Warszawie

Uczennice z Niemiec przed wejściem
do naszej szkoły

W trakcie pobytu w Płońsku (według zasady
wymiany)
uczniowie
niemieccy
mieszkali
u swoich polskich partnerów, którzy ze swojej
strony popołudniami i wieczorami również starali
się atrakcyjnie zorganizować czas wolny.
Polsko-niemiecki mecz piłki nożnej

Jedną z niemieckich uczennic gościła
w swoim domu Natalia Sychowicz

Gra w paintball

W poniedziałek, 19 maja 2014 r. - w ramach projektu Młodzi
głosują realizowanego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej
(CEO) - odbyły sie w naszej szkole młodzieżowe wybory do

Parlamentu Europejskiego.

Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych
ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego
udziału w wyborach poprzez:
• dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur
demokratycznych i znaczenia wyborów,
• zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej
i udział w wyborach młodzieżowych.

W naszej szkole głosowanie odbywało się
w godz. 8.45 - 13.30 w sali nr 16.

Nad jego prawidłowym przebiegiem
czuwała komisja wyborcza w składzie (na
zdj. od lewej): Aleksandra Bronowska (1a1),
Wiktoria Iwanow (1a1),
Aleksandra
Milewska (2a2) i Michał Salak (2a1).

Młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego

Uprawnionych do głosowania było 598 uczniów gimnazjum i liceum. Oddano 197 głosów
( w tym 1 nieważny), frekwencja wyniosła 32,9 % ogółu uprawnionych.
Organizując młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie,
a także podejmują - często po raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską. Dlatego też
wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne –
najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny.

W wyjątkowo upalny dzień - 22 maja
2014 r. o godz. 13.30 - w auli szkolnej odbyło
się pożegnanie absolwentów naszego liceum.

Zaproszeni goście, nauczyciele i absolwenci
podczas uroczystości

Uroczystość

Jachowskiego.

rozpoczęła

się

występem

znanego

aktora

i

wokalisty

Macieja

Artysta zaprezentował utwory z recitalu "Lubię, kiedy muzyka...", na
który składały się znane szlagiery muzyki rozrywkowej wykonywanej i osadzonej w
stylistyce swingu, popu czy bluesa. Publiczność usłyszała: "My melancholy blues" i "Love of
my life” z repertuaru zespołu Quenn, "You are so beautiful" Joe Cockera, "Byłaś serca
biciem" Andrzeja Załuchy, "Niebo do wynajęcia" Roberta Kasprzyckiego, "Ona jest ze snu"
Artura Gadowskiego i "Cud niepamięci" Stanisława Sojki.

Aktorowi Maciejowi Jachowskiemu
akompaniował na fortepianie Miłosz Wośko

Oficjalną część uroczystości rozpoczęło wprowadzenie przez poczet sztandaru i odśpiewanie
hymnu narodowego. Następnie głos zabrał pan dyrektor Ryszard Buczyński, który powitał
przybyłych na uroczystość gości:
• wicestarostę powiatu płońskiego – pana Andrzeja Stolpę
• wiceburmistrza Płońska – panią Teresę Kozerę
• księdza kanonika – Zbigniewa Sajewskiego
• księdza kanonika – Marka Zawadzkiego
• księdza kanonika – Edmunda Makowskiego
• naczelnika Wydziału Oświaty w starostwie powiatowym – pana Pawła Dychto
• dyrektora PJOPO – pana Marka Michalskiego
• emerytowanych nauczycieli naszej szkoły, nauczycieli, rodziców oraz absolwentów

Wprowadzenie sztandaru liceum

Uczestników uroczystości powitał pan dyrektor Ryszard Buczyński

W swoim wystąpieniu pan dyrektor dokonał krótkiego podsumowania zakończonych dwa
dni wcześniej egzaminów maturalnych oraz zaprezentował osiągnięcia szczególnie
wyróżniających się absolwentów. Należą do nich:

Pan dyrektor Ryszard Buczyński

 Adrian Wierzchowski (C1) – laureat XLIV Olimpiady Języka
Rosyjskiego (2013 – VII miejsce w Polsce), finalista XLIII
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, świadectwo
z wyróżnieniem, Złoty Medal „Maxima Cum Laude” (średnia
ocen - 5,07), stypendysta Prezesa Rady Ministrów i Ministra
Edukacji Narodowej dla wybitnie uzdolnionych uczniów
(2014);
 Bieniek Anna (F) – finalistka XLIV Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego (2014), finalistka XXII Olimpiady Teologii
Katolickiej (2013);
 Marcin Lewandowski (A) – finalista 55. Olimpiady Wiedzy
o Polsce i Świecie Współczesnym (2014), świadectwo
z wyróżnieniem;
 Wałeria Jerszowa – Stefańska (B) – finalistka XLIV
Olimpiady Języka Rosyjskiego (2013);
 Joanna Sobczyńska (B) – finalistka XLIII Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego
 Jakub Szewczak (A) – finalista 54. Olimpiady Wiedzy o
Polsce i Świecie Współczesnym (2013), świadectwo z
wyróżnieniem, Srebrny Medal, Maxima Cum Laude” (średnia
ocen - 4,94);

 Hubert Szczech (A) – finalista 55. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
(2014), świadectwo z wyróżnieniem;
 Anna Kozera (C1) – świadectwo z wyróżnieniem, Brązowy Medal „Maxima Cum Laude”
(średnia ocen - 4,93);
 Kowalska Aleksandra Z. (A) – świadectwo z wyróżnieniem;








Przedpełska Justyna (A) – świadectwo z wyróżnieniem;
Kucharzak Monika (A) – świadectwo z wyróżnieniem;
Lewandowska Justyna (A) – świadectwo z wyróżnieniem;
Sawicki Michał (A) – świadectwo z wyróżnieniem;
Grabowska Kinga (A) – świadectwo z wyróżnieniem;
Ostrowska Alicja (A) – świadectwo z wyróżnieniem.

Następnie dyrektor Buczyński zwrócił się bezpośrednio do absolwentów:
„Drodzy Absolwenci!
Wiem, że młodzież zazwyczaj nie chce słuchać tego, co chcieliby im przekazać starsi.
Jednak nie co dzień żegna się ludzi, którzy spędzili ze sobą trzy lub sześć lat życia, dlatego
chciałbym podzielić się z państwem kilkoma refleksjami, które ja osobiście uważam za ważne
w życiu. Czy zechcecie się nad tym zastanowić, to już będzie Wasza suwerenna decyzja.
Nie powiem nic odkrywczego, gdy stwierdzę, że wszyscy chcielibyśmy być szczęśliwi
i że to szczęście każdy z nas często postrzega inaczej. Ja w pełni podzielam pogląd,
że szczęśliwym nie jest ten, kto ma wszystko, a ten, kto potrafi docenić to, co ma.
Życie jest za krótkie, by codziennie rano budzić się z pretensjami do całego świata,
więc kochajcie tych, którzy Was dobrze traktują, przebaczajcie pozostałym i wierzcie,
że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
Jesteście młodzi, właśnie skończyliście pewien etap w swoim życiu, musicie podjąć
ważne decyzje, które będą miały ogromny wpływ na Wasze dalsze losy. Czy wszystko Wam się
uda? Na pewno nie, ale nie możecie się zniechęcać i biernie poddawać losowi. Musicie walczyć
o swoje i nie przestawać w poszukiwaniu własnego miejsca w życiu. Tak naprawdę nigdy nie
wiadomo, czy klęska na jednym polu nie jest początkiem sukcesu na innym.
Na zakończenie chcę przekazać Wam przesłanie zawarte w słowach Dalajlamy, który
powiedział: „Istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może być zrobione. Jeden
nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień, aby kochać, wierzyć i żyć
w pełni”.
Dostańcie się na wymarzone studia, kochajcie, wierzcie i żyjcie w pełni. Tego wam
życzę w imieniu własnym i wszystkich pracowników szkoły. Powodzenia!”.

Po przemówieniu dyrektor wręczył świadectwa ukończenia szkoły, nagrody książkowe
i tarcze absolwenta 15 wyróżnionym uczniom.

Adrian Wierzchowski

Anna Kozera

Jakub Szewczak

Anna
Bieniek

Marcin Lewandowski

Kinga Grabowska

Hubert Szczech

Aleksandra Zofia Kowalska

Monika Kucharzak

Alicja Ostrowska

Justyna Lewandowska

Justyna Przedpełska

Iwona
Kwiatkowska

Michał Sawicki

Iza Sobocka

Następnie głos zabrali: wicestarosta p. Andrzej
Stolpa, wiceburmistrz p. Teresa Kozera, ks. kanonik
Zbigniew Sajewski, ks. kanonik Edmund Makowski,
przedstawiciel SU Michał Salak i absolwentka Iza Sobocka.

Wicestarosta p. Andrzej Stolpa

Wiceburmistrz p. Teresa Kozera

Ks. kanonik Zbigniew Sajewski

Michał Salak
Ks. kanonik Edmund Makowski

Małgorzata Wawrzyńczak

Iza Sobocka

Szczególnie wzruszające było odczytanie przez absolwentkę
z klasy 3c2 Małgorzatę Wawrzyńczak listu skierowanego do
koleżanek i kolegów oraz nauczycieli od Mileny Sawickiej, która
ze względu na chorobę i hospitalizację nie mogła uczęszczać
w bieżącym roku szkolnym na zajęcia lekcyjne oraz uczestniczyć
w uroczystości.

Cześć oficjalną pożegnania absolwentów
zakończył ceremoniał przekazania sztandaru
szkoły uczniom klas 2.

Ks. kanonik Zbigniew Sajewski

Ceremonia przekazania sztandaru

Wyprowadzenie sztandaru

Absolwenci wraz z wychowawcami
udali się następnie do sal lekcyjnych,
gdzie
zostały
im
wręczone
świadectwa szkolne oraz nagrody książki i pamiątkowe tarcze.
To było już ostatnie spotkanie
w tym gronie…

Klasa 3A

Klasa 3B

Klasa 3C1

Klasa 3C2

Klasa 3D

Klasa 3F

29 V 2014 r., w ramach realizacji programu Dziecko bezpieczne w rodzinie
i w szkole, odbyła się w naszej szkole debata pt. Przemoc rówieśnicza.
Jej organizatorem było Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie
wraz z Komendą Powiatową Policji w Płońsku i ZSO.
Na debatę przybyli przedstawiciele
Starostwa
Powiatowego,
Burmistrza
Miasta, Komendy Powiatowej Policji,
Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej,
Domu
Dziecka, MOPS-u, PCPR, dyrektorzy
i
uczniowie
szkół
gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych z Płońska,
Czerwińska i Raciąża, a także rodzice.
Debatę otworzyła i powitała jej
uczestników wicedyrektor naszej szkoły
p. Ewa Koperska.
Uczestników spotkania powitała pani wicedyrektor Ewa Koperska

Cele, zadania i formy realizacji programu Dziecko bezpieczne
w rodzinie i w szkole przedstawiała wizytator ciechanowskiej
delegatury Kuratorium Oświaty p. Teresa Malinowska. Głos
zabrali
również:
pan
dyrektor
Ryszard
Buczyński,
przedstawiciel rodziców p. Mariusz Leoniak, funkcjonariuszki
płońskiej policji - st. sierż. Kinga Drężek i nadkom. Iwona
Pawłowska oraz pani psycholog Zofia Konarzewska.

Pani wizytator Teresa Malinowska

Pan dyrektor Ryszard Buczyński

Pan Mariusz Leoniak

St. sierż.
Kinga
Drężek

Pani psycholog Zofia Konarzewska

Nadkom. Iwona Pawłowska

Następnie głos oddano uczniom. W ich imieniu wstęp do debaty
wygłosiła uczennica naszego liceum Julia Łukaszewska (2a3).
Młodzież podczas spotkania próbowała odpowiedzieć na pytanie, co
zrobić, by przemocy rówieśniczej było jak najmniej i w jaki sposób
jej zapobiegać.

Wystąpienie
Julii
Łukaszewskiej

Wypowiedzi uczniów

Po około dwugodzinnej dyskusji młodzieży oraz przedstawicieli różnych instytucji - którzy
przysłuchiwali się wypowiedziom uczniów i sami wyrażali poglądy - wysnuto następujące
wnioski:

 rodzice

powinni współpracować ze szkołą
i budować kontakt z dziećmi na bazie
wzajemnego zaufania,
 szkoła powinna postępować tak, aby młody
człowiek wiedział, gdzie może zwrócić się
o pomoc w przypadku zagrożenia,
 wszystkie
instytucje
zajmujące
się
problematyką przemocy powinny ze sobą ściśle
współpracować,
 rówieśnicy powinni właściwie reagować wobec
sprawcy
przemocy,
objąć
opieką
ofiarę
przemocy,
 należy aktywizować w szkołach „grupy
wsparcia”,
 należy organizować spotkania z ofiarami
przemocy,
 należy organizować debaty i spotkania
w mniejszych zespołach lub poszczególnych
szkołach,
 należy organizować warsztaty doskonalące
umiejętność wyrażania uczuć, komunikowania
się oraz treningi asertywności.
Wnioski przedstawił i dyskusję podsumował Naczelnik
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Płońsku podinspektor Robert Olewniczak.

Podinspektor Robert Olewniczak

W piątek, 30 maja 2014 r., odbyły sie warsztaty z okazji Dnia Dziecka zorganizowane
przez Samorząd Uczniowski.
Po czterech godzinach lekcyjnych uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich
zainteresowań poprzez warsztaty fizyczne, chemiczne czy artystyczne, ale także mogli się
zrelaksować i równie dobrze bawić, grając w gry strategiczne lub oglądając filmy (do wyboru
były: komedie romantyczne, komedie polskie, komedie zagraniczne, horrory, dramaty,
thrillery)

Warsztaty fizyczne

Warsztaty chemiczne

Oprócz tego uczniowie mieli okazję poznać
kulturę
hiszpańską,
nauczyć
się
tańca
towarzyskiego, własnoręcznie zrobić ramki do
zdjęć, jak również nauczyć się szyć. Nie
zabrakło
także
rywalizacji
sportowej,
ponieważ
w
tym
czasie
odbywał
się
w szkolny turniej siatkówki oraz warsztaty
z koszykówki i tenisa stołowego.

Warsztaty artystyczne

Warsztaty filmowe

Gry strategiczne

Warsztaty kultury hiszpańskiej
Warsztaty sportowe

Warsztaty w pracowni MCK „Po co mi to”

Nauka tańca w Skorp Dance Studio

Mamy nadzieję, że ten pomysł będzie kontynuowany również w przyszłych latach – jest to
świetny sposób na świętowanie Dnia Dziecka i dobra okazja, by rozwijać swoje
zainteresowania lub nauczyć się czegoś nowego.
Milena Przybyszewska (2a1)

W dniach 5-12 VI 2014 r. tegoroczny absolwent naszego liceum, laureat
XLIV Olimpiady Języka Rosyjskiego (2013 r.), Adrian Wierzchowski, wziął udział
w XIII Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego w Moskwie.
Arian był jednym z siedmiorga Polaków
uczestniczących w olimpiadzie, na którą
przyjechały delegacje z 29 państw świata,
m. in. Kirgistanu, Tadżykistanu, Chin,
Azerbejdżanu, Finlandii, Holandii, Francji,
Niemiec, USA, Estonii, Łotwy, Litwy,
Słowacji.
Uroczyste otwarcie olimpiady odbyło się
przed Instytutem im. A. Puszkina, gdzie jej
uczestników powitali m.in. Minister Nauki
Rosji
oraz
przewodnicząca
Komitetu
Organizacyjnego.
Zmagania konkursowe podzielone były na
trzy
części:
pierwsza
to
prezentacja
multimedialna lub sprawdzian pisemny,
dwie pozostałe to rozmowy z komisją
poświęcone państwu rosyjskiemu.

Polskę reprezentowała siedmioosobowa grupa
młodzieży (na zdj. Adrian drugi od prawej)

Adrian z kolegą z Tadżykistanu
w Instytucie im. A. Puszkina

Organizatorzy olimpiady zapewnili jej uczestnikom
wiele atrakcji. Młodzież miała możliwość zwiedzenia
Kremla, zobaczenia i sfotografowania
najbardziej
znanych zabytków Moskwy, takich jak: Car Puszka,
Car Kołokoł, Sobór Uspieński. Piękno miasta
podziwiać można było również w trakcie rejsu po
rzece Moskwie luksusowym królewskim jachtem.
Z
kolei
niesamowitych
wrażeń
artystycznych
dostarczyło uczestnikom zawodów przedstawienie w
Cyrku Nikulina.
W czasie wolnym, który można było wykorzystać
według własnego uznania, grupa polska zdecydowała
się na spacer po Moskwie, podczas którego zobaczyła
Stary Arbat, Plac Czerwony z Cerkwią Wasyla
Błogosławonego, Mauzoleum Lenina, Państwowym
Muzeum Historycznym i GUM-em.

Pamiątkowe
zdjęcia z Kremla

Car Kołokoł

Piękno miasta Adrian mógł
podziwiać również w trakcie
rejsu luksusowym królewskim
jachtem
Plac Czerwony

GUM

Dla Adriana uczestnictwo w olimpiadzie było
wielką przygodą – dzięki niej miał możliwość
zwiedzenia Moskwy, poznania wielu młodych
ludzi z całego świata i doskonalenia znajomości
języka rosyjskiego. Niewątpliwie ciekawe jest
skonfrontowanie naszych wyobrażeń o danej
kulturze – z jej doświadczeniem.

Adrian otrzymał dyplom
za zajęcie II miejsca

9 czerwca 2014 roku, w samo południe w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego

w Warszawie po raz czternasty wręczone zostały nominacje do tytułu Mistrza Mowy Polskiej
oraz po raz czwarty Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej.

Nominowani
do tytułu
Kuźni
Mistrzów
Mowy
Polskiej
2014

Decyzją Akademii Mistrzów Mowy
Polskiej,
skupiającej
laureatów
wszystkich poprzednich edycji, sześć
instytucji uzyskało nominacje do tytułu
Kuźni
Mistrzów
Mowy
Polskiej.
Wyróżnienie
to przyznawane
jest
placówkom publicznym
zaangażowanym w krzewienie kultury
i piękna mowy ojczystej.

Wśród nominowanych znalazła się
także
co
stanowi
duże
wyróżnienie - nasza szkoła, której

kandydaturę
zgłosiła
pisarka,
wieloletnia przyjaciółka szkoły,
pani
Barbara Wachowicz.

Nominację dla naszej szkoły odebrał
pan dyrektor Ryszard Buczyński, który
uczestniczył
w
uroczystości wraz
z polonistkami - p. Martą Domańską
i p. Justyną Sarzalską oraz uczennicami
- finalistkami Konkursu Polonistycznego
dla gimnazjum i Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego - Martyną Ostrowską,
Jagodą Witkowską, Natalią Zadrogą, Igą
Szabat i Klaudią Sarzalską.

Zwycięzców poznamy 29 września 2014 r.
podczas Gali Finałowej w Teatrze Miejskim
w Gdyni.

W dniach 12-13 VI 2014 r. odbyły się w naszej szkole
Ich organizatorem było działające
w naszej szkole Koło Kultury Japońskiej
HINODE.

Dni Kultury Japońskiej.

W programie obchodów znalazły się:
 muzyka japońska w radiowęźle
 wystawa origami, mangi
i rysunków naszych uczniów
 warsztaty z kultury Japonii,
kaligrafii oraz origami
 karaoke
 projekcja filmu studia Ghibli
"W krainie Bogów„
 maraton anime

Prowadząca warsztaty Aleksandra Kowalska, tegoroczna absolwentka
naszego liceum, od lat fascynuje się kulturą japońską i stara się
przekazywać swoją wiedzę na temat Japonii młodszym kolegom

Warsztaty z origami i kaligrafii

Nauka kaligrafii

Podziwianie sztuki origami

W bieżącym roku odbył się IV Warszawski Konkurs Piosenki
Niemieckojęzycznej Dachl-Lieder-Wettbewerb, którego organizatorem
jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego pod
patronatem ambasadorów Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W konkursie
biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów
ogólnokształcących z całego województwa mazowieckiego.

W
eliminacyjnych
przesłuchaniach
konkursowych w dniu 18 V 2014 r.
wzięły udział cztery uczennice naszej
szkoły.
W
kategorii
gimnazjum
reprezentowały nas: Natalia Zadroga (3z)
i
Martyna
Małecka
(2w),
zaś
w kategorii liceum - Anita Wrońska (1a3)
i Aleksandra Leoniak (2b2). Opiekunami
wokalistek były germanistki - pani Ewa
Koperska i pani Iwona Lewandowska.
Martyna Małecka i Anita Wrońska

W piątek, 13 VI 2014 r., w Wyższej Szkole
Menedżerskiej w Warszawie odbyła się uroczysta gala na
zakończenie konkursu, połączona z wręczeniem nagród,
wyróżnień oraz dyplomów. Wśród laureatów znalazły się
dwie nasze uczennice: Martyna Małecka w swojej
kategorii zajęła 3. miejsce, natomiast Anita Wrońska
2. miejsce.

Martyna i Anita wraz z germanistką
p. Iwoną Lewandowską przed
rozpoczęciem gali

Gala finałowa konkursu – na scenie wśród laureatów Martyna i Anita

Odbiór nagród i występy finałowe naszych laureatek

Zarówno uczennice, jak i nauczycielki
zostały nagrodzone cennymi nagrodami
książkowymi i rzeczowymi. Sponsorzy
ufundowali także zwycięzcom kursy
językowe
w
Instytucie
Goethego
w Warszawie.

W dniach 12-15 VI 2014 r. na zaproszenie płońskiego samorządu powiatowego przebywała
w naszym mieście 8-os. grupa młodzieży wraz z opiekunami z ukraińskiego Rejonu
Kovelskiego.
W piątek, 13 VI goście z Ukrainy odwiedzili naszą szkołą. W auli odbyło się spotkanie
z władzami powiatowymi - starostą p. Janem Mączewskim, przewodniczącą Rady Powiatu
p. Małgorzatą Muchą, a także panem dyrektorem Ryszardem Buczyńskim oraz uczniami
naszego licem i Zespołu Szkół nr 2.

Spotkanie w auli szkolnej

W sali gimnastycznej odbył się
polsko-ukraiński mecz siatkówki.

także

Goście z Ukrainy mieszkali w internacie naszej szkoły

Młodzież polska
i ukraińska
wspólnie
spędzała wolny
czas

W środę, 18 VI 2014 r. w auli szkolnej odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych
uczniów 2. klas naszego gimnazjum.
Udział w projekcie edukacyjnym jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów gimnazjum
i stanowi jeden z warunków ukończenia szkoły.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.
W bieżącym roku szkolnym gimnazjaliści zaprezentowali następujące projekty:
• 25 lat wolności w Polsce
• Sposoby wyrażania miłości przez
współczesnych ludzi
• Znaczenie zjawiska elektryzowania ciał
w przyrodzie i życiu człowieka
• Piosenka jako kulturowy manifest
• Złudzenia optyczne
• Ile źdźbeł trawy znajduje się na stadionie
miejskim
• Ciekawe strony Płońska - ścieżką rowerową
wokół ciekawych miejsc
• Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego?
• Humor brytyjski - główne cechy i przykłady
• Postawa młodzieży wobec cyberprzemocy
Prezentacja multimedialna jednego z projektów

Prezentacja projektów w auli szkolnej

Prezentacja projektów w auli szkolnej

W dniach 24-25 VI 2024 r. odbyły się w naszej szkole
przygotowane pod kierunkiem polonistki, pani Edyty Zielińskiej.

Dni Kultury Polskiej

We wtorek, 24 VI, zorganizowany został

Festiwal

Młodych

Talentów,

którym uczniowie
gimnazjum
i
liceum
przedstawili
utwory
muzyczne
reprezentujące polską muzykę klasyczną i popularną. Celem
festiwalu było przedstawienie społeczności szkolnej młodych
pasjonatów tej muzyki.
Jako pierwsza na scenie wystąpiła Klaudia Zielińska (1c1),
która zagrała na fortepianie dwa utwory Fryderyka Chopina.

Klaudia
Zielińska

Konferansjerka
Dominika Banaszewska (2b2)

na

I Szkolny

Następnie, w duecie z Sebastianem
Krajewskim (2b2) grającym na trąbce,
Klaudia wykonała utwór
"Cavatina"
Karola Kurpińskiego.
Piosenkę Malowany ptak, popularnego
zespołu
Dżem,
zaśpiewała
Monika
Kowalewska (1w) wraz z zespołem
w składzie: gitary - Maciej Andrzejczyk
(2w) i Michał Bańka (2z) oraz gościnnie
młody perkusista Wojtek Andrzejczyk –
uczeń Szkoły Podstawowej nr 2.
Klaudia Zielińska i Sebastian Krajewski

Wojtek Andrzejczyk
Monika Kowalewska

Michał Bańka

Maciej Andrzejczyk

Natomiast zespół w składzie: Sebastian
Krajewski (2b2) – gitara, Michał Bańka
(2z) – gitara i Patryk Nowakowski
(1a3)
perkusja
akompaniował
Karolinie Iwańczyk (1c1) i Anicie
Wrońskiej
(1a3),
które
zaśpiewały
piosenkę „Wehikuł czasu”.

W środę, 25 VI, odbył się

Filmu.

Dzień Polskiego

Młodzież miała okazję obejrzeć klasykę
polskiego kina, m. in. dzieła Andrzeja Wajdy,
Romana Polańskiego, Krzysztofa Kieślowskiego czy
Stanisława Barei.
Na korytarzu można było obejrzeć także
wystawę poświęconą najwybitniejszym polskim
aktorom.

Wystawa poświęcona polskim aktorom

Wzorem poprzednich lat, w przeddzień zakończenia

roku szkolnego, 26 VI 2014 r., uczniowie
gimnazjum
i
liceum
wzięli
udział
w
akcji
„Bezpieczne wakacje”, której celem jest
przygotowanie
młodzieży
do
podejmowania
bezpiecznych zachowań w czasie letniego wypoczynku
oraz kształtowanie właściwych nawyków związanych
z bezpieczeństwem.
Młodzież
wysłuchała
prelekcji
przedstawiciela
Sanepidu – pani Anny Ozimkiewicz oraz policji - asp.
Marcina Sztabnika, którzy zapoznali uczniów z różnego
rodzaju zagrożeniami w czasie letniego wypoczynku
i sposobami szybkiego na nie reagowania.

Pogadanka na temat bezpiecznych wakacji dla
uczniów gimnazjum

W czwartek, 26 VI 2014 r., odbył się
apel
ekologiczny,
który
został
przygotowany przez uczniów z klasy 3w
pod kierunkiem nauczycielki biologii, pani
Ewy Kaźmierczak.
Apel
rozpoczął
się
prezentacją
multimedialną dotyczącą pachnicy dębowej
– bardzo rzadkiego gatunku chrząszcza,
objętego ścisłą ochroną gatunkową.

Karolina Zielińska i Daria Cygańska

Następnie uczennice przedstawiły główne
założenia programu Natura 2000, którego
celem jest utworzenie w krajach Unii
Europejskiej wspólnego systemu (sieci)
obszarów objętych ochroną przyrody.

Największy aplauz publiczności wywołały jednak dwie scenki pt. Dżdżownica i Jeż, których
motywem przewodnim było hasło: Małe czy duże – przyda się naturze.

W scenkach wystąpili: Marceli Kosiński, Jakub Grzymała,
Dominik Dąbkowski i Rafał Kamiński

W czwartek, 26 VI 2014 r. odbyły
się apele podsumowujące osiągnięcia
sportowe gimnazjalistów i licealistów
w
kończącym
się
roku
szkolnym
2013/2014. Wyniki sportowe uczniów
zaprezentowali całej społeczności szkolnej
nauczyciele wychowania fizycznego - pan
Marek Goliasz i pan Robert Goszczyński.

Pan Marek Goliasz, pani wicedyrektor Ewa Koperska
i pan Robert Goszczyński

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie naszej szkoły brali udział w zawodach sportowych
organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Miejskie Centrum Sportu
i Rekreacji w Płońsku i Szkolny Związek Sportowy w Ciechanowie. Kilkoro uczniów startowało
także w zawodach rangi Mistrzostw Polski. W rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych
naszego powiatu zajęliśmy II miejsce. Natomiast w rywalizacji szkół gimnazjalnych zajęliśmy
miejsce VII.

Największe osiągnięcia indywidualne:
•
•
•
•

Gimnazjum

Andrzejczyk Maciej 2w - I miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów młodszych w taekwondo
Damian Żmijewski 3z - II miejsce w Mistrzostwach Rejonu w tenisie stołowym
Marcel Nalborski 2w - II miejsce w Mistrzostwach Rejonu w skoku wzwyż
Adam Białęcki 2w - V miejsce w Mistrzostwach Rejonu w biegu na dystansie 1000 m.

Największe osiągnięcia zespołowe:
I miejsce
w Mistrzostwach Rejonu
w pływaniu dziewcząt
I miejsce w
Mistrzostwach Rejonu
w pływaniu chłopców
II miejsce
w Mistrzostwach Powiatu
w koszykówce chłopców
V miejsce
w Mistrzostwach Powiatu
w piłce siatkowej
Wyniki
współzawodnictwa
sportowego klas
gimnazjalnych w roku
szkolnym 2013/14:
I miejsce - klasa 2w
II miejsce - klasa 2z
III miejsce- klasa 3w

Wręczanie pucharów i dyplomów za osiągnięcia sportowe uczniom gimnazjum

Największe osiągnięcia indywidualne:

Liceum

• Dawid Lis 2a3 - IV miejsce w halowych Mistrzostwach Polski w biegu na 110m przez
płotki do lat 18; VI miejsce w halowych mistrzostwach Polski w biegu na 400m do lat 20;
I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w biegu sztafetowym 4x100m.
• Monika Osica 1c1 - VIII miejsce w pięcioboju lekkoatletycznym w Halowych Mistrzostwach
Polski do lat 18
• Natalia Gorczyńska 1c1- XI miejsce w pchnięciu kulą w halowych Mistrzostwach Polski do
lat 18
• Krzysztof Krzyżanowski 2a2- XIX miejsce w biegu na 100m w Mistrzostwach Polski do lat 18;
I miejsce Mistrzostwach Rejonu w biegu na 100m i 4x400m

Największe osiągnięcia zespołowe:
I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w koszykówce dziewcząt (czwarty raz z rzędu nasza szkoła
zajęła I miejsce).
Foto: Płońszczak
I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w
sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w biegu
sztafetowym 10x1000 m chłopców
I miejsce w sztafetowym biegu 4x100m
chłopców
III miejsce w Mistrzostwach Rejonu
w koszykówce chłopców
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce
siatkowej dziewcząt
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce
siatkowej chłopców
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce
ręcznej dziewcząt
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce
Koszykarki – mistrzynie rejonu wraz z trenerem
p. Markiem Goliaszem
ręcznej chłopców

Wyniki współzawodnictwa sportowego klas licealnych
w roku szkolnym 2013/14:
I miejsce - klasa 1a2
II miejsce - klasa 1c1
III miejsce - klasa 2a3
Za duże zaangażowanie w życie sportowe szkoły
wyróżniony został uczeń klasy 1a2 Jakub Palmowski.
Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe
dyplomy lub puchary.
Jakub Palmowski (1a2)

Wręczanie pucharów
i dyplomów za
osiągnięcia sportowe
uczniom liceum

Zakończenie zajęć lekcyjnych to jedno z milszych wydarzeń w kalendarzu roku szkolnego.
Uroczystość, która w naszej szkole odbywa się już po raz 96., rozpoczęła się o godz. 9.00.

Radosne
oczekiwanie
na rozpoczęcie
uroczystości

Grono pedagogiczne

Wprowadzenie sztandaru liceum

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego liceum
i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał pan
dyrektor
Ryszard
Buczyński,
który
powitał
wicestarostę - pana Andrzeja Stolpę, nauczycieli oraz
uczniów klas 1. i 2. liceum, a następnie dokonał
krótkiego
podsumowania
kończącego
się
roku
szkolnego.

Wystąpienie pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego

W 12 klasach licealnych naukę zakończyło 392 uczniów. W wyniku klasyfikacji indywidualnej
bardzo dobre wyniki w nauce uzyskało 54 uczniów, natomiast dobre - 134 uczniów.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymają:
• Klaudia Sarzalska (2b1) - 5,12
• Weronika Gizińska (1c1) - 5,00
• Alicja Lasikowska (1c1) - 5,00

• Monika Marciniak (2b1) - 5,00
• Anna Adamska (2c) - 4,91
• Julita Bluszcz (2c) - 4,90
• Aleksandra Krupińska (1c1) - 4,89
• Wiktoria Iwanow (1a1) - 4,81
• Natalia Wesołowska (1a1) - 4,81

• Dominik Górczyński (2a1) - 4,80
• Monika Kujawska (2b1) - 4,80
• Klaudia Kołodziejczyk (2b1) - 4,80
• Alicja Marczewska (1c1) - 4,79
• Marta Grenadier (1a1) - 4,78
• Eliza Kozłowska (2b1) - 4,77

• Martyna Jabłonowska (1b) - 4,75
• Anna Dobrowolska (1b) - 4,75

Zgłoszonych zostało 5 wniosków o niepromowanie – wszyscy ci uczniowie mają prawo do
zdawania egzaminu poprawkowego, mają więc jeszcze szansę promocji do następnej klasy.
Osiąganie dobrych wyników w nauce jest nierozerwalnie związane z frekwencją, a ta
pozostawia wiele do życzenia - w bieżącym roku szkolnym wyniosła 91,31 %. Na szczególną
pochwałę zasługuje więc grupa 15 uczniów, którzy nie opuścili ani jednego dnia w ciągu roku
szkolnego.
Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria szkolnego regulaminu współzawodnictwa
międzyklasowego, ustalono następujące wyniki:
I miejsce zajęła klasa 1a1 – 933 pkt.

II miejsce zajęła klasa 1a2 – 830 pkt.
Klasy te otrzymają od Rady Rodziców nagrody pieniężne w wysokości 1500 zł (I miejsce)
i 1000 zł (II miejsce).

Kończący się rok szkolny był dla naszej szkoły udanym rokiem w rywalizacji olimpijskiej – nasi
uczniowie odnieśli znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Na szczególne podkreślenie zasługują osiągnięcia:
Adriana Wierzchowskiego (3c1) – II miejsce w XIII Międzynarodowej Olimpiadzie Języka
Rosyjskiego w Moskwie
Dominika Górczyńskiego (2a1) - finalisty XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz
laureata 50. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego
im. prof. Antoniego Swinarskiego
Michaeli Jarosławskiej (2a1) - finalistki XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
Mileny Przybyszewskiej (2a1) - finalistki XXXVIII Olimpiady Artystycznej (sekcja historii muzyki)
Klaudii Sarzalskiej (2b1) - finalistki XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
Igi Szabat (1b) - finalistki XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
Anny Sobczyńskiej (2c) - wyróżnienie w eliminacjach okręgowych XLV Olimpiady Języka
Rosyjskiego
Do tego grona należy dodać tegorocznych absolwentów szkoły: Annę Bieniek (3f) – finalistkę
XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Marcina Lewandowskiego (3a) i Huberta
Szczecha (3a) – finalistów 55. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Największe indywidualne osiągnięcia sportowe odnieśli:

• Dawid Lis (2a3)- IV miejsce w halowych Mistrzostwach Polski w biegu na 110m przez
plotki do lat 18; VI miejsce w halowych mistrzostwach Polski w biegu na 400m do lat 20;
I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w biegu sztafetowym 4x100m.
• Monika Osica (1c1)- VIII miejsce w pięcioboju lekkoatletycznym w halowych Mistrzostwach
Polski do lat 18

• Natalia Górczyńska (1c1)- XI miejsce w pchnięciu kulą w halowych Mistrzostwach Polski
do lat 18
• Krzysztof Krzyżanowski (2a3) - XIX miejsce w biegu na 100m w Mistrzostwach Polski do
lat 18; I miejsce Mistrzostwach Rejonu w biegu na 100m i 4x400m.

Drużyna naszej szkoły w składzie: Alicja Ostrowska (3a), Aleksandra Rybacka (3c1), Jakub
Jaskulski (3c1), Rafał Kalinowski (2a1) i Karol Machnacki (3a) zajęła I miejsce
w Mistrzostwach Okręgowych Pierwszej Pomocy oraz II miejsce w 22. Wojewódzkich
Mistrzostwach Pierwszej Pomocy (ustępując tylko profesjonalnym ratownikom medycznym).

Kończąc swoje wystąpienie, pan dyrektor życzył całej
społeczności szkolnej wielu słonecznych dni w czasie
wakacyjnego wypoczynku, a następnie wręczył świadectwa
promocyjne i nagrody wyróżniającym się uczniom.
Iga Szabat

Dyrektor R. Buczyński
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Aleksandra Milewska otrzymała nagrodę
za pracę w Samorządzie Uczniowskim

Po wręczeniu nagród głos zabrał pan
wicestarosta Andrzej Stolpa, który
pogratulował młodzieży i nauczycielom
osiągniętych wyników, a także życzył
wszystkim miłych wakacji.

Oficjalną część uroczystości
zakończyło wyprowadzenie
sztandaru.
Pan wicestarosta
Andrzej Stolpa

Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu zespołu muzycznego pod kierunkiem
pana Rafała Szymańskiego, uczniów z Koła Kultury Żywego Słowa, którego występ
przygotowała pani Teresa Dworecka oraz szkolnego kabareciarza – Filipa Rudnickiego (2z).

Zespół
Buczące Rysie

Występ Koła Kultury Żywego Słowa

Zespół wokalnoinstrumentalny

Zespół zaprezentował kilka znanych piosenek m. in.
W dzień gorącego lata czy We Are the Champions

Filip Rudnicki
zaprezentował
skecz
o komarze

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów
Powiatowego Gimnazjum Publicznego

rozpoczęło się o godz. 10.30 wprowadzeniem
sztandaru PGP i odśpiewaniem Mazurka
Dąbrowskiego.
Wszystkich uczestników uroczystości – pana
wicestarostę Andrzeja Stolpę, pana dyrektora
Ryszarda Buczyńskiego, grono pedagogiczne
i uczniów – powitała pani wicedyrektor
Grażyna Pydynowska, po czym przedstawiła
osiągnięcia gimnazjalistów w roku szkolnym
2013/14.
Uczniowie PGP

Pan wicestarosta Andrzej Stolpa
i pan dyrektor Ryszard Buczyński

Poczet sztandarowy PGP

W bieżącym roku szkolnym do Powiatowego Gimnazjum
Publicznego uczęszczało 207 uczniów. Wszyscy zostali sklasyfikowani
- otrzymają więc świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły.
Przeciętna ocen ze wszystkich przedmiotów wyniosła 4,53.
Uczniowie bardzo dobrzy i dobrzy stanowią łącznie 88% wszystkich
uczniów.
22 pierwszoklasistów,
17
drugoklasistów i
31
trzecioklasistów otrzyma świadectwa z wyróżnieniem.
40 gimnazjalistów uzyskało średnią ocen 5,00 lub wyżej. Są to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maciej Bednarski (3z) - 5,57
Wojciech Borzęcki (3z) - 5,36
Karolina Urbańska (3z) - 5,36
Jagoda Witkowska (2z) - 5,31
Justyna Małecka (3w) - 5,29
Szymon Rostek (3z) - 5,29
Jan Bałdyga (2z) - 5,25
Weronika Kostrzewa (3w) - 5,21
Barbara Lewandowska (2w) - 5,19
Sebastian Fotek (2z) - 5,18
Rafał Kępczyński (2z) - 5,18
Małgorzata Wołowiec (1w) - 5,14
Marta Zgierska (3w) - 5,14
Maria Żurańska (3w) - 5,14
Wiktoria Domańska (1w) - 5,07
Wojciech Kowalski (1w) - 5,07
Jan Domański (1z) - 5,07
Olga Piechota (3w) - 5,07
Aleksandra Dublas (3w) - 5,07
Paulina Cichalewska (3w) - 5,07
Aleksandra Arseniuk (3w) - 5,07
Elżbieta Majchrzak (3z) - 5,07

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pani wicedyrektor
Anna Mączyńska (3z) - 5,07
Grażyna Pydynowska
Maciej Andrzejczyk (2w) - 5,06
Adrianna Falenta (2w) - 5,06
Zuzanna Goszczyńska (2w) - 5,06
Weronika Witkowska (2w) - 5,06
Aleksandra Mystkowska (2z) - 5,06
Stanisław Oliszewski (1w) – 5,00
Aleksandra Bartkowska (1w) – 5,00
Monika Kowalewska (1w) – 5,00
Barbara Akpang (1w) – 5,00
Piotr Hondra (1z) - 5,00
Jakub Piotrowski (1z) - 5,00
Michał Rutkowski (1z) - 5,00
Iza Dzitowska (2w) - 5,00
Michał Borawski (3w) - 5,00
Michał Kierzkowski (3w) – 5,00
Justyna Domańska (3w) – 5,00
Piotr Janczarek (3z) - 5,00

Średnia frekwencja wyniosła 93,26 %. 20 uczniów nie opuściło ani jednego dnia nauki.
Szkolną rywalizację wygrała klasa 3z.
W roku szkolnym 2013/14 uczniowie gimnazjum odnieśli znaczące sukcesy w konkursach
przedmiotowych. Na szczególne wyróżnienie zasługują:
 Wojciech Borzęcki (3z) - laureat Konkursu Historycznego
 Weronika Kostrzewa (3w) - laureatka Konkursu Historycznego
 Maciej Bednarski (3z) - finalista Konkursu Historycznego oraz laureat (3. miejsce) XV
Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej "Benedictus" nt. Bohaterowie biblijni w Księgach

Królewskich

Piotr Janczarek (3z) - finalista Konkursu Historycznego
Szymon Rostek (3z) - finalista Konkursu Chemicznego
Martyna Ostrowska (2w) - finalistka Konkursu Polonistycznego
Jagoda Witkowska (2z) - finalistka Konkursu Polonistycznego
Natalia Zadroga (3z) - finalistka Konkursu Polonistycznego
Marta Zgierska (3w) - finalistka konkursu Języka Angielskiego
Justyna Domańska (3w) - finalistka Konkursu Języka Rosyjskiego
Agnieszka Bugalska (3z) - laureatka Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej "HIERONYMUS"
Weronika Ostapowska (3w) - laureatka Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej
"HIERONYMUS"
 Jan Bałdyga (2z) - laureat Konkursu Prymasa Tysiąclecia "Być jak?... Miłość na co dzień"
 Daria Cygańska (3w) - laureatka Konkursu Prymasa Tysiąclecia "Być jak?... Miłość na co dzień"
 Justyna Małecka (3w) - laureatka Konkursu Prymasa Tysiąclecia "Być jak?... Miłość na co
dzień










We współzawodnictwie sportowym najlepsza okazała się klasa 2w, a największy sportowy
sukces indywidualny odniósł Maciej Andrzejczyk (2w), który został Mistrzem Polski juniorów
młodszych w taekwondo.

18 czerwca CKE ogłosiła wyniki egzaminu gimnazjalnego. Wyniki naszego gimnazjum
przedstawiają się następująco:
•
•
•
•
•
•
•

część
część
część
część
język
język
język

humanistyczna – historia i wos – 81,2 %
humanistyczna – język polski – 83,7 %
matematyczno-przyrodnicza – przyroda – 71,3%
matematyczno-przyrodnicza – matematyka – 78,2%
angielski (poziom podstawowy) – 95,4%
rosyjski (poziom podstawowy) – 86,8%
niemiecki (poziom podstawowy) – 86,5%

W skali staninowej wyniki każdej z tych części mieszczą się w 9., czyli najwyższym staninie.
54% wyników indywidualnych w skali centylowej mieści się w przedziale od 90 do 100, co
oznacza, że uczniowie, którzy je zdobyli, są wśród 10% najlepszych gimnazjalistów w Polsce.
Pani wicedyrektor Grażyna Pydynowska pogratulowała wszystkim uczniom uzyskanych
wyników, a następnie poprosiła pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego o wręczenie świadectw
i nagród szczególnie wyróżniającym się gimnazjalistom.
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Szymon Rostek
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Piotr Janczarek

Justyna Domańska

Marta Zgierska

Natalia Zadroga

Agnieszka Bugalska

Martyna Ostrowska

Weronika Ostapowska

Maciej Andrzejczyk
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Sebastian Fotek

Rafał Kępczyński

Maria Żurańska

Małgorzata Wołowiec

Wicestarosta
pan Andrzej Stolpa

Gratulacje złożył
również
gimnazjalistom pan
wicestarosta Andrzej
Stolpa, życząc
jednocześnie udanego
i bezpiecznego
wypoczynku,
niezapomnianych
wrażeń,
interesujących
podróży oraz
szczęśliwego powrotu
do szkoły.

Oficjalną część uroczystości
zakończyła ceremonia
przekazania sztandaru PGP
– poczet złożony z uczniów
klas 3. przekazał sztandar
drugoklasistom.

Następnie
uczestnicy
uroczystości
obejrzeli
program
artystyczny (prezentowany wcześniej licealistom), a po nim
rozeszli się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.

