Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015 rozpoczęła się w poniedziałek,
1 września 2014 r., o godz. 9.00 w sali gimnastycznej.
Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych gimnazjum i liceum oraz odśpiewaniu
hymnu narodowego głos zabrał pan dyrektor Ryszard Buczyński, który powitał: panią
Annę Goliasz - rzecznika starosty płońskiego, nauczycieli, całą społeczność uczniowską
i rodziców.

Wprowadzenie sztandarów liceum i gimnazjum

Wystąpienie pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego

W pierwszych słowach swojego wystąpienia pan
dyrektor przypomniał o kolejnej, już 75. rocznicy
września 1939 roku i zaprosił wszystkich do wzięcia
udziału w miejskich
uroczystościach związanych z tą
rocznicą, rozpoczynających się o godz. 12.00 w kościele
św. Michała Archanioła.

Pan dyrektor Ryszard Buczyński powitał po
wakacyjnej przerwie całą społeczność szkolną

W bieżącym roku szkolnym w 18
klasach licealnych naukę podejmie 602
uczniów, w tym 208 pierwszoklasistów,
których pan dyrektor serdecznie powitał
i życzył im, by nasza szkoła stała się miejscem,
w którym będą realizować swoje ambicje
i marzenia oraz by znaleźli tu dobrych kolegów
i przyjaciół.
Uczniowie
klas
drugich
liceum
wybrali
rozszerzenia. Rozmieszczenie ich w planie okazało
się szczególnie trudne, a niekiedy niemożliwe –
dlatego będą musieli sami zdecydować, które
przedmioty ostatecznie rozszerzać.

Uczniom klas trzecich dyrektor Buczyński
życzył, by ten rok okazał się najlepszym rokiem
w ich dotychczasowym życiu z oczywistych
względów – to czas decydujący o ich
przyszłości. Matura rozpocznie się 4 maja
i będzie to ciężka sesja egzaminacyjna, ponieważ
wielu uczniów, podobnie jak w ubiegłym roku,
w ciągu pierwszego tygodnia przystąpi aż do
6-7 egzaminów pisemnych.

Do naszego gimnazjum w roku szkolnym
2014/2015 będzie
uczęszczało 207
uczniów, w tym 66 rozpocznie naukę
w
dwóch
klasach
pierwszych.
Tym
najmłodszym członkom naszej społeczności
szkolnej pan dyrektor życzył, by szybko
poczuli się tu jak u siebie i byli otoczeni
życzliwą
opieką
zarówno
ze
strony
nauczycieli, jak i starszych kolegów.
Wszystkim pozostałym
gimnazjalistom,
a szczególnie
uczniom klas trzecich,
życzył, by osiągali równie wysokie wyniki
w nauce jak dotychczas i ze spokojem
mogli oczekiwać egzaminu gimnazjalnego.
Uczniowie klas trzecich gimnazjum będą
zdawali sześć egzaminów, a to oznacza, że
jednego dnia będą zdawane dwa z nich.

W bieżącym roku szkolnym pracę w naszej
szkole rozpocznie dwóch nauczycieli - pani Marta
Trzeciak, która będzie uczyła chemii w części klas
gimnazjalnych i licealnych oraz
pani Anna
Olszewska, która będzie uczyła muzyki w klasach
gimnazjalnych.

Pan dyrektor wspomniał również w swoim
wystąpieniu
o
remontach
przeprowadzonych
w czasie wakacji (dach nad internatem, dwa pokoje
w internacie, szatnia dla dziewcząt), zainstalowaniu
w
szkole
Internetu
bezprzewodowego
oraz
o rozpoczynającym się we wrześniu remoncie dachu
nad częścią szkoły i związanymi z nim wymogami
bezpieczeństwa.
Priorytetem naszej szkoły będą, podobnie jak
w
ubiegłych
latach,
następujące
działania
dydaktyczno wychowawcze:

• uzyskanie – wzorem lat ubiegłych - bardzo wysokich wyników z egzaminu gimnazjalnego
i maturalnego;
• udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – wychowanie tak jak dotychczas dużej
liczby laureatów i finalistów olimpiad;

• kontynuowanie wymiany młodzieży
z zaprzyjaźnionymi szkołami w Hechingen (Niemcy)
i Winschoten (Holandia);
• rozwijanie naszych bogatych tradycji wynikających
z przynależności do Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Wystąpienie pani Anny Goliasz

Kończąc uroczystość, dyrektor Buczyński życzył
nauczycielom, rodzicom i uczniom spokojnego
i owocnego roku. Do tych życzeń dołączyła
w krótkim wystąpieniu pani rzecznik starostwa
Anna Goliasz.
Po wyprowadzeniu sztandarów młodzież rozeszła
się
do
sal
lekcyjnych
na
spotkania
z wychowawcami.

W dniach 15- 17 września 2014 r.
odbyły
się
w
naszej
szkole
warsztaty
w
ramach
projektu
"Wiem,
dlaczego
wybieram". Jest to inicjatywa Fundacji
Wspierania Edukacji i Rozwoju Innowatorium,
której zależy na tym, by wspierać postawy
obywatelskie i budzić przekonanie, że nasz głos w
wyborach ma znaczenie.
W warsztatach wzięła udział młodzież z klas
pierwszych liceum. Zajęcia składały się z dwóch
części – pierwsza miała charakter edukacyjny prowadzący przybliżyli uczniom, czym są np.
prawa wyborcze i jakie są rodzaje wyborów,
zadania powiatu i gminy; natomiast podczas
drugiej części w każdej klasie odbyły się gry
symulacyjne
dotyczące
sesji
rady
miasta
(uczestnicy
trenowali
uchwalanie
budżetu).
Powstały też pierwsze pomysły na projekty
profrekwencyjne.

W projekcie wzięli udział uczniowie klas 1. liceum

W kolejnych etapach zadania młodzież przygotuje swoje miniprojekty np. koncert, happening,
przedstawienie teatralne, debatę publiczną, dzięki którym będzie zachęcać do udziału
w wyborach. Trenerzy będą zwracali szczególną uwagę, by w realizację projektów nie były
zaangażowane żadne partie i organizacje o charakterze politycznym.
Projekt jest współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, partnerami są Miejskie
Centrum Kultury i nasze liceum.

Gry
symulacyjne

Tekst i zdjęcia
Łukasz
Wielechowski
Płońszczak
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Spotkanie absolwentów i nauczycieli w auli szkolnej

W sobotę, 20 września 2014 r., odbyło
się w auli szkolnej spotkanie koleżeńskie
z okazji 50-lecia matury absolwentów
naszego liceum (matura 1963, 1964,
1965).

Spotkanie absolwenci rozpoczęli jak uczniowie w szkole - od
zapisania tematu na tablicy (spotkanie koleżeńskie maturzystów
lat 1963, 1964, 1965) i odczytania listy obecności. Uroczyście
otworzył je przewodniczący komitetu organizacyjnego, pan
Andrzej Konstantinow: - Trudno uwierzyć, że 50 lat temu
otrzymaliśmy
świadectwa dojrzałości, które były dla nas
przepustką do kolejnego, dorosłego już, etapu życia - powiedział.
Podkreślał, że to szczególna okazja, by powspominać dawne
dzieje, lata młodości, wspólne przygody i plany, ale też by
wymienić się informacjami o swoim życiu, przeżytych
doświadczeniach.

Rozpoczęcie spotkania

Wystąpienie pana Andrzeja Konstantinowa

Podczas
zjazdu
nie
brakowało
opowieści
o lekcjach i nauczycielach, wagarach, dyscyplinie
czy wyglądzie szkoły, który przez te 50 lat bardzo
się zmienił. Niezmienne jest jedno - szkoła ma cały
czas wysoki poziom nauczania, 100 % zdawalność
matury i może pochwalić się wieloma sukcesami,
o czym mówił w trakcie spotkania pan dyrektor
Ryszard Buczyński.
Z obecnym wyglądem korytarzy i sal lekcyjnych
absolwenci zapoznali się podczas zwiedzania szkoły.
W programie była też wycieczka po Płońsku, który
przez 50 lat także bardzo się zmienił.
Absolwenci
podczas
swojego
spotkania
nie
zapomnieli również o swoich pedagogach, którym
w podziękowaniu wręczyli bukiety. W ich pamięci
cały czas są również zmarli nauczyciele, koleżanki
i koledzy, na których grobach złożyli kwiaty.

Podziękowania dla nauczycieli

Zjazd to szczególna okazja, by powspominać dawne dzieje, lata młodości, wspólne przygody i plany…

Spotkanie w auli szkolnej uświetnił występ artystyczny szkolnego zespołu
wokalno-instrumentalnego pod kierunkiem pana Rafała Szymańskiego.

Tekst i zdjęcia
Małgorzata
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2014 r.

22 września 2014 r.,
kolejny raz - w ramach projektu „Zachować
pamięć. Historia i kultura dwóch
narodów - spotkania młodzieży
polsko – izraelskiej” gościliśmy
W poniedziałek,

w naszej szkole 54-os. grupę młodzieży
izraelskiej z kibucu Sde Boker leżącego
w regionie Ramat HaNegew.
Celem corocznych wizyt jest rozwijanie kontaktów
i współpracy pomiędzy szkołami, tworzenie przestrzeni
dialogu pomiędzy młodymi Izraelczykami i Polakami oraz
tworzenie więzi na bazie wspólnych zainteresowań.
Spotkanie było okazją do poznania siebie bliżej poprzez
warsztaty integracyjne, wspólny śpiew i taniec.

Wejście do szkoły grupy młodzieży izraelskiej i powitanie w auli szkolnej przez pana dyrektora
Ryszarda Buczyńskiego

Program wizyty:
900 – 930 - przyjazd grupy młodzieży z Izraela
930 – 945 - przejście do auli szkolnej i powitanie gości przez pana dyrektora Ryszarda
Buczyńskiego oraz przez wicestarostę pana Andrzeja Stolpę
45
15
9 – 10 - prezentacja multimedialna szkół
1015 – 1200 - integracja młodzieży polskiej i izraelskiej w postaci warsztatów tanecznych
1200 – 1230 - przejście pod Dom Dawida Ben Guriona i Drzewko Pamięci – spotkanie
z burmistrzem Płońska panem Andrzejem Pietrasikiem
30
00
12 – 13 - przejście młodzieży na teren kirkutu (pozostałości cmentarza), ceremonia
na terenie kirkutu.
00
00
13 – 14 - wyjazd do Palmir w celu uczczenia Polaków i Żydów pomordowanych
w czasie okupacji niemieckiej.
00
00
14 – 15 - cmentarz w Palmirach. Wyjazd grupy izraelskiej do Warszawy.
1500 – 1600 - powrót do Płońska grupy polskiej.

Integracja poprzez wspólny taniec

Przy pomniku na skwerze im. Dawida Ben Guriona

Pamiątkowe zdjęcie młodzieży izraelskiej z panem
burmistrzem Andrzejem Pietrasikiem

Wieszanie listka na Drzewku Pamięci

Na cmentarzu ofiar II wojny światowej w Palmirach

Spotkanie było wspaniałą okazją do poznania innej kultury, rozwijania umiejętności
językowych, a przeze wszystkim do nawiązania nowych przyjaźni

Wieczorem, 29 września 2014 roku, w murach Teatru Miejskiego w Gdyni odbył się
finał kolejnej edycji Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej oraz Kuźnia Mistrzów
Mowy Polskiej. Trwająca niemal trzy godziny uroczystość zgromadziła liczną widownię,
zasłuchaną w popisowych monologach w wykonaniu nominowanych.

W kategorii Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej, która szczególnie nas interesowała z racji
nominowania do nagrody naszej szkoły, po raz czwarty w historii programu laureata tytułu
wskazała Akademia Mistrzów Mowy Polskiej. Jej członkowie, czyli laureaci poprzednich
edycji programu, tytuł Kuźni
Mistrzów Mowy Polskiej przyznali
Redakcji Językowej Polskiego Radia.
Również w tej kategorii swoje
wyróżnienie przyznała publiczność.
Wyjątkowo w tym roku wręczono
dwie równorzędne nagrody Vox
Populi. Zdobyliśmy je my –

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Płońsku – oraz Jarosławskie
Potyczki Ortograficzne.
Gala finałowa odbyła się w Teatrze Miejskim w Gdyni

Naszą szkołę reprezentował dyrektor Ryszard Buczyński
oraz polonistki - pani Marta Domańska i pani Justyna
Sarzalska. Pan dyrektor podczas swojego wystąpienia położył
szczególny nacisk na okoliczności powstania placówki oraz jej
wieloletnią tradycję, podtrzymywaną przez kolejne pokolenia
uczniów.
Galę
uświetniły
znakomite
aranżacje
utworów
z repertuaru chociażby Kabaretu Starszych Panów na czele
z „Herbatką” – kompozycją podarowaną Programowi przez
mistrza Jeremiego Przyborę.
Wystąpienie p. dyrektora Ryszarda Buczyńskiego

Wśród laureatów na scenie pan dyrektor Ryszard Buczyński

Akcje honorowej zbiórki krwi odbywają się w naszym
liceum od 6 lat. Zainicjował je i koordynuje katecheta pan Sławomir Kowalski.
Jak zwykle nasza
młodzież nie zawiodła. W dniu
7 października 2014 r. 43 uczniów z sześciu klas
maturalnych oddało około 20 litrów tego bezcennego
daru życia. Chętnych było więcej, ale z przyczyn
zdrowotnych kilku osób nie dopuszczono do oddania krwi.
Przy organizacji akcji pracowały wolontariuszki: Iga
Szabat
(2a1),
Aleksandra
Tabaka
(2b),
Alicja
Marczewska(2c1), Joanna Kacprowska (2a1), Karolina
Kępczyńska (2b) i Iza Górecka (3z).
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za ten dar
serca!
Kolejna akcja już w marcu przyszłego roku...
Pomaganie innym daje dużo
satysfakcji i radości

Czynności przygotowawcze, wstępne badania i pobór krwi w ambulansie

Młodzież naszej szkoły zawsze bardzo chętnie
uczestniczy w akcjach krwiodawstwa

Koordynator akcji - pan Sławomir Kowalski, załoga ambulansu
oraz wolontariuszki

We wtorek, 14 października 2014 r., świętowaliśmy Dzień
Edukacji Narodowej. W uroczystej akademii w auli szkolnej
wzięli udział: wicestarosta i przewodniczący Rady Rodziców pan Andrzej Stolpa, dyrekcja, grono pedagogiczne, emerytowani
nauczyciele naszej szkoły, pracownicy administracji i obsługi oraz
uczniowie - przedstawiciele klas.

Uroczystość odbyła się w auli szkolnej

Wszystkich zgromadzonych w auli przywitał przewodniczący
zarządu Samorządu Uczniowskiego Michał Salak (3a1), który
zaprosił także do obejrzenia programu artystycznego
przygotowanego przez szkolne zespoły muzyczne - The
Henryks i Buczące Rysie oraz Koło Kultury Żywego Słowa.

Przewodniczący zarządu SU
Michał Salak

Młodzież zaprezentowała piosenki m. in. Wind of Change
zespołu Scorpions, Dni, których nie znamy Marka Grechuty
czy We don't need no education Pink Floydów oraz żartobliwe
monologi, dialogi i dowcipy dotyczące szkolnego życia.
W trakcie koncertu Michał Salak - w imieniu uczniów złożył wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia
i podziękowania, a młodzież wręczyła każdemu symboliczną
różę.

Występ zespołu The Henryks

W trakcie koncertu młodzież wręczyła nauczycielom
i pracownikom szkoły symboliczne róże

The Henryks

Występ uczniów z Koła Kultury Żywego Słowa

Koncert zespołu Buczące Rysie

W tym świątecznym dniu nagrodzeni zostali również
uczniowie - pan wicestarosta Andrzej Stolpa wraz z panem
dyrektorem Ryszardem Buczyńskim wręczyli ufundowane
przez starostwo nagrody rzeczowe tym, którzy w roku
szkolnym 2013/2014 mieli szczególne osiągnięcia w nauce
i sporcie.

„Pamiętaj, jeśli powiesz o
Dwa słowa więcej, niż byś chciał
To reszta będzie bez znaczenia”
Sofa, „Szkoda słów”
Spektakl, przygotowany przez uczniów liceum i gimnazjum, pod kierunkiem polonistki
pani Marty Domańskiej, prezentował fragmentarycznie utwory, które pokazują siłę emocji,
ciekawości, wrażeń – oddanych za pomocą słów właśnie. To one pozwalają nam się określić,
przedefiniować, wyrazić to, co czujemy. W świat słów i emocji wprowadzały chociażby takie
teksty literackie i filmowe jak: „Trainspotting”, „Fight club”, „Buntownik z wyboru”,
„Buszujący w zbożu” i … wiele innych. Oprawę muzyczną
stanowiły piosenki polskie – chociażby Edyty Bartosiewicz
czy zespołu Hey – w autorskich aranżacjach współautorów
przedstawienia.

Przed
spektaklem
słowo wstępne
wygłosiła do
publiczności
pani Marta
Domańska
Konferansjerki – Iga Bugajewska i Magdalena Wiatr

Rola słowa w piosenkach – prezentują Ada Falenta,
Iza Dzitowska i Rafał Łoniewski

„Buszującego w zbożu” prezentują
Maciej Andrzejczyk i Michał Salak

W roli filmowych buntowników – Piotr Kmieć,
Maciej First i Szymon Rostek

„Papierowe miasta” w wykonaniu
Marleny Jasińskiej i Rafała Łoniewskiego

„Samotność w sieci” – na scenie Anna Egier, Klaudia Kołodziejczyk
i Jakub Grzymała

Listy miłosne w interpretacji – Marty
Archutowskiej, Igi Szabat , Magdy Małeckiej
i Elizy Kozłowskiej/Moniki Kujawskiej

„W świecie kobiet” – prezentują Iza Dzitowska
i Szymon Zembrzuski

„ W świecie kobiet” – Karolina Szparadowska
i Piotr Kmieć

„ Gwiazd naszych wina” w ujęciu Pauliny Świercz
i Macieja Firsta

„ W świecie kobiet” – Milena Przybyszewska
i Mateusz Walczak

Joanna Kacprowska i Jan Gutkowski
we fragmencie „Miasta zagubionych dusz”

„ Weronika postanawia umrzeć” – na scenie Angelika Szpręgiel,
Joanna Kucińska i Michał Figura

„ Pamiętnik” prezentują – Eliza Kozłowska
i Sebastian Krzemiński

We fragmencie kabaretonu Filip Rudnicki

Oprawa muzyczna
spektaklu

Martyna Małecka

Przemysław Sawicki
i Łukasz
Magnuszewski

Joanna Kacprowska

Przemysław Sawicki
i Maciej
Andrzejczyk

Milena
Przybyszewska

Karolina
Szparadowska

Rafał Sękowski
Michał Bańka

W piątek,

31 X 2014 r.,

w ramach unijnego

projektu "Powrót do szkoły", odwiedziła szkołę pani

Chudolińska

Anna

- absolwentka naszego liceum (1998),
obecnie
pracownik
Dyrekcji
Generalnej
Pomocy
Humanitarnej i Ochrony Ludności, będącej pionem Komisji
Europejskiej.
Podczas spotkania z uczniami w auli szkolnej pani Anna
Chudolińska opowiadała o historii Unii Europejskiej, jej
założycielach, symbolach i strukturze organizacyjnej, ale
głównie skupiła się na działaniach swojej Dyrekcji (w skrócie
zwanej ECHO), która dociera z pomocą do krajów
ogarniętych
wojną
bądź
dotkniętych
kataklizmami.
Działalność ECHA dotyczy w szczególności pomocy dzieciom.
By zwrócić uwagę świata na problem dzieci żyjących
w krajach ogarniętych konfliktem zbrojnym, ECHO realizuje
wiele projektów, a ostatni z nich, „Głos dziecka”, angażuje
w akcję humanitarną znane osoby.
Spotkanie z panią Anną Chudolińską zakończył quiz
sprawdzający wiedzę uczniów na temat Unii Europejskiej.

Pani Anna Chudolińska

Pani Anna Chudolińska opowiadała o historii Unii Europejskiej, jej założycielach, symbolach i strukturze
organizacyjnej, ale głównie skupiła się na działaniach ECHO

Quiz sprawdzający wiedzę uczniów na temat Unii Europejskiej

W tegorocznej edycji wymiany z partnerską szkołą Dollard College w holenderskim
Winschoten, która odbyła się w dniach 6 - 15 XI 2014 r., wzięło udział 13 uczniów naszej
szkoły. Koordynatorem wymiany i opiekunem młodzieży był anglista pan Robert Dzitowski.
W Winschoten uczestnicy wymiany - uczniowie z Włoch, Finlandii, Niemiec, Anglii, Japonii,
Polski i Holandii pracowali wspólnie (podzieleni na grupy) nad projektem "Jak to jest być
młodym człowiekiem w Europie i Azji".

Konferencja młodzieży w auli

Zajęcia w szkole trwały od godziny 900 do
1500. Poza pracą nad projektem młodzież brała
udział w różnego rodzaju warsztatach: języka
niderlandzkiego,
tańca,
gry
na
bębnach
afrykańskich czy teatralnych.
Jednym z punktów programu wymiany był
International Cooking Festival, czyli festiwal
kulinarny, podczas którego uczestnicy projektu
przygotowują typowe posiłki swoich kuchni
narodowych. Młodzież uczestniczyła również
w dwóch wycieczkach - do Amsterdamu
i Groningen, a czas wolny spędzała z rodzinami
swoich holenderskich partnerów.
Zajęcia w szkole

HARMONOGRAM WYMIANY
6 XI - zbiórka przed budynkiem szkoły, podróż do Winschoten - odbiór uczniów przez
rodziny partnerów
7 XI- konferencja młodzieży, prezentacje szkół uczestniczących w wymianie, informacje
o przebiegu wymiany
8 – 9 XI- pobyt z rodzinami goszczącymi uczniów
10 XI - lekcja języka niderlandzkiego, praca w grupach tematycznych, praca w grupach
wybranego produktu
11 XI - wycieczka do Amsterdamu
12 XI - lekcja języka niderlandzkiego, praca w grupach tematycznych, praca w grupach
wybranego produktu. Festiwal kulinarny
13 XI - lekcja języka niderlandzkiego. Praca w grupach tematycznych. Wycieczka do
Groningen
14 XI - prezentacje, formalne zakończenie wymiany. Pożegnanie z partnerami wymiany.
Zbiórka przed Dollard College i wyjazd do Polski.
15 XI - przyjazd do Płońska pod budynek szkoły

Malowanie toreb

Warsztaty taneczne

Gra na bębnach

Zajęcia teatralne

International Cooking Festival

Prezentacje międzynarodowych grup kończące prace nad projektem
"Jak to jest być młodym człowiekiem w Europie i Azji”

Pan Robert Dzitowski oraz nauczyciele z Japonii i Holandii

Wycieczka do Amsterdamu

Pamiątkowe
zdjęcie
wszystkich
uczestników
wymiany

W amsterdamskim Rijksmuseum

W dniach 7 i 12 XI 2014 r.
uczniowie gimnazjum i liceum uczestniczyli w apelu
poświeconym 96. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Apel opracowała klasa 1b pod
kierunkiem historyka p. Ireneusza Cały i uczennicy
Pauliny Gostomskiej.
Pomysł
okazał
się
ciekawy
i
rzeczywiście
zaskoczył
oryginalnością, budząc różnorodne emocje – autorzy,
przygotowując widzów na niecodzienne ujęcie rocznicy,
podkreślili, że niekiedy słowa nie wystarczą, by oddać realia
czasów, stąd zastąpiły je – obrazy, dopełniane odpowiednio
dobraną linią melodyczną. Kolejne sceny ukazywały ponurą
rzeczywistość Polski okresu zaborów i okupacji, między innymi
tajne komplety, nieustanną inwigilację czy rozstania rodzin
w wyniku walki.

W problematykę apelu
wprowadziła zgromadzoną
w auli publiczność
Paulina Gostomska

Symbolika II rozbioru Polski

Trafionym pomysłem okazało się wyświetlenie zdjęć uczniów klasy w konwencji retro
(uczniowie odgrywali sceny powstańcze), co pozwoliło zbudować paralelę między przeszłością a
teraźniejszością i skłonić do zadania sobie pytania, jak my zachowalibyśmy się w czasie
zagrożenia suwerenności państwa – czy stać by nas było na poświęcenie? W ujęciu klasy 1b
faktografia została zastąpiona emocjami – może czasami one przemawiają znacznie
skuteczniej…

Scenki apelowe

Natalia Zadroga, Klaudia
Kozanecka, Kamila Laszuk
i Paulina Krasnodębska
zaśpiewały piosenkę Jana
Pietrzaka pt. Jest takie

miejsce, taki kraj

Scenki apelowe

We wtorek, 11 XI 2014 r., poczty sztandarowe naszego gimnazjum i liceum,
dyrekcja szkoły oraz uczniowie klas 3w i 3z wraz z wychowawcami wzięli udział w miejskich
obchodach Święta Niepodległości. Po mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Maksymiliana Kolbe
uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie wygłoszono
okolicznościowe przemówienia i złożono wiązanki kwiatów.

Z piątku na sobotę 21/22 XI 2014 r. odbył się w naszej szkole IX Nocny Maraton
Filmowy oraz I Maraton Planszowych Gier Strategicznych.
Historia nocnego oglądania filmów liczy już pięć lat. Przedsięwzięcie spotyka się wciąż
z ogromnym zainteresowaniem uczniów - lista chętnych zapełnia się w trakcie jednej
przerwy. Maraton jest okazją do obejrzenia kilku wartościowych filmów, ale młodzież
przyciąga również (a może przede wszystkim...) wyjątkowa możliwość spędzenia nocy
w szkole w zupełnie innych niż zwykle okolicznościach, w towarzystwie szkolnych kolegów.
Uczestnicy przynoszą śpiwory i poduszki, na wypadek, gdyby sen jednak wygrał
z zainteresowaniem filmem:) oraz przekąski, natomiast samorząd uczniowski zapewnia
wszystkim kawę i herbatę
IX Maraton, w którym wzięło udział
70 uczniów wraz z opiekunami - panią
Anną
Janiszewską
i
panią
Kariną
Kmiecińską, odbył się pod hasłem "Filmy
oscarowe i nominowane do Oscara”.
Wyświetlonych zostało 5 filmów: "Zielona
mila", "Incepcja", "W chmurach", "Wszystko
w porządku" i "Czekolada".
Chętnych do nocnego oglądania filmów w szkole nie brakuje

Oczekiwanie na rozpoczęcie projekcji

Jednocześnie podczas nocy z filmami odbył się maraton gier strategicznych.
To przedsięwzięcie jest poniekąd naturalną konsekwencją organizowanych w naszej szkole
od kilku lat z okazji Dnia Dziecka warsztatów gier planszowych. Grupa uczniów zgłosiła
pomysłodawcy i opiekunowi tych warsztatów, panu Krzysztofowi Jarosiewiczowi, chęć
zagrania w planszowe gry strategiczne, które poza intensywnym wysiłkiem umysłowym
wymagają przede wszystkim bardzo dużo czasu - stąd zresztą pomysł przyłączenia się do
maratonu filmowego.
Do zmagań przystąpiła grupa 10 uczniów - pasjonatów gier planszowych.
Chętnych było znacznie więcej, jednak na początek warto było spróbować w mniejszym
gronie - łatwiej wtedy o stworzenie specyficznego klimatu rywalizacji, w przyjacielskiej,
wesołej atmosferze.

Uczniowie z nauczycielem panem Krzysztofem
Jarosiewiczem, który zachęcił ich
do podzielenia swojej pasji

Uczniowie rozgrywali dwie gry strategiczne, obie
umieszczone w realiach historycznych: „Grunwald
1410” i „Srebrna flota” (z czasów konfliktu
hiszpańsko-angielskiego w XVI w.). Wiedza historyczna,
kształtowanie wyobraźni i analitycznego myślenia oraz
- oczywiście - świetna zabawa to niewątpliwe zalety
tego typu spotkań, bo pewnie na jednym się nie
skończy...
Nocne oglądanie filmów i uczestnictwo w grach trwały
dwanaście godzin (19.00 - 7.00).

Pasjonaci gier planszowych

W dniu 29 listopada 2014 r. (sobota) uczniowie naszej szkoły testowali
prototyp narzędzi perspektyw edukacyjno – zawodowych
tworzonych w ramach
projektu ,,PERSPEKTYWY EDUKACYJNO-ZAWODOWE” – narzędzie diagnozy,

informacji i aktywizacji zawodowej.

Narzędzie informatyczne (aplikacja komputerowa) ma na celu dostarczenie uczniom
narzędzi i materiałów metodycznych wspomagających świadome kształtowanie ścieżek
edukacyjno – zawodowych i podejmowanie decyzji w zakresie dalszego kształcenia
i zatrudnienia.
Zajęcia odbywały się w salach informatycznych
od godziny 8.30.
W teście wzięło udział 9 uczniów z klas 3.
gimnazjum i 9 licealistów.
Opiekunami
byli:
p.
Barbara
SawczukGołaszewska
nauczycielka
podstaw
przedsiębiorczości oraz pedagog - pan Jacek
Gałkiewicz. Nieoceniona okazała się pomoc
informatyka - pana Radosława Wasilewskiego,
bez udziału i zaangażowania
którego
nie
udałoby się projektu zrealizować.

Gimnazjaliści – uczestnicy projektu

Zajęcia odbywały się w salach informatycznych

W czwartek, 4 grudnia 2014 r., w oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów poświadczających przyznanie w roku szkolnym
2014/2015 stypendiów Prezesa Rady Ministrów 43 uczniom szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego.
Była wśród nich uczennica naszej szkoły Klaudia
Sarzalska (3b1). Klaudii towarzyszył tata oraz
pani wicedyrektor Ewa Koperska. Dyplomy
przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady
Ministrów wręczyli uzdolnionym uczniom m. in.
Mirosław Koźlakiewicz - poseł na Sejm RP
i Agata Pawłowska - dyrektor Delegatury
w
Ciechanowie
Kuratorium
Oświaty
w Warszawie.
Uhonorowano również Stypendystę Ministra
Edukacji Narodowej - został nim absolwent
naszego liceum - Adrian Wierzchowski, obecnie
student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim

Przybyłych na uroczystość przywitała pani Agata
Pawłowska – dyrektor Ciechanowskiej Delegatury
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendystka
Prezesa Rady Ministrów
Klaudia Sarzalska

Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej
Adrian Wierzchowski

W piątek, 5 XII 2014 r., obchodziliśmy w naszej
szkole święto Dnia Patrona. Jest to szczególny dzień
w kalendarzu roku szkolnego
pierwszoklasiści
składają
wówczas
uroczyste
ślubowanie,
poświadczając tym samym swój związek ze szkołą.
Uroczystość rozpoczęła sie o godz. 11.45 w auli
szkolnej
poczty
sztandarowe
wprowadziły
sztandary gimnazjum i liceum, odśpiewany został
hymn narodowy.
Uczniowie klas 1. liceum i gimnazjum

Poczty sztandarowe

Elżbieta Majchrzak (1c)

Zaproszeni na uroczystość goście

Następnie prowadząca uroczystość, uczennica klasy
1c Elżbieta Majchrzak, powitała
wszystkich
uczestników uroczystości:
• wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie - panią Krystynę Rusin
• starostę - pana Andrzeja Stolpę
• wicestarostę - panią Annę Dumińską-Kierską
• wiceburmistrz - panią Teresę Kozerę
• dyrektora PJOPO - pana Marka Michalskiego
• dyrekcję,
emerytowanych
nauczycieli
naszej
szkoły, uczniów klas 1. wraz z wychowawcami
Szczególne słowa powitania skierowane zostały do gościa honorowego - pisarki, przyjaciółki
naszej szkoły - pani Barbary Wachowicz, która od wielu lat zaszczyca nas swoją
obecnością w tym uroczystym dniu.

Najważniejszym
punktem
oficjalnej
części
uroczystości było ślubowanie uczniów klas 1. Jego
tekst odczytał pan dyrektor Ryszard Buczyński.
Przy
sztandarach
ślubowali
przedstawiciele
poszczególnych klas:
1w - Weronika Zwierew, 1z - Zuzanna Bronowska,
1a1 - Maciej Bednarski, 1a2 - Karolina Siedlecka,
1a3 - Martyna Markowska, 1b - Olga Stankowska
1c - Aleksandra Dublas, 1j - Pamela Ziemlewicz

Ślubowanie klas 1.

Po ślubowaniu delegacja uczniów udała się pod pomnik Henryka
Sienkiewicza, gdzie złożyła wiązankę kwiatów, a poczty
sztandarowe wyprowadziły sztandary.
Kolejnym punktem uroczystości Dnia Patrona było wręczenie
medalu "Primus inter Pares", przyznawanego przez Radę
Pedagogiczną absolwentowi liceum za wyjątkowe rozsławianie
imienia szkoły. Pan dyrektor Ryszard Buczyński wręczył medal
Adrianowi Wierzchowskiemu, obecnie studentowi I roku prawa
na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Złożenie kwiatów pod
pomnikiem Patrona

Adrian Wierzchowski z mamą

Pan dyrektor wręcza
medal „Primus inter
Pares” Adrianowi
Wierzchowskiemu

Następnie na scenę została zaproszona pani Barbara Wachowicz, która wygłosiła gawędę pt.
"Sienkiewicz nam bliski zawsze" poświęconą Patronowi Szkoły i Sienkiewiczowskim
Żołnierzom Wolności. Dla słuchaczy była to niewątpliwie niezapomniana - pełna wzruszeń, ale
i humoru - lekcja polskiego języka, kultury i patriotyzmu.
Pani Barbara Wachowicz została nagrodzona za
swoją opowieść gromkimi brawami. Uczniowie klasy
1c - Natalia Bieniek i Michał Jabłoński – wraz
z panem dyrektorem Ryszardem Buczyńskim złożyli
pisarce życzenia imieninowe oraz wręczyli bukiety
kwiatów, a publiczność zaśpiewała solenizantce "Sto
lat". Do życzeń dołączyli się: pani wiceburmistrz
Teresa Kozera oraz ksiądz Edmund Makowski,
który oprócz - jak zwykle - żywiołowego
wystąpienia
zaintonował
piosenkę
"Życzymy,
życzymy" dedykowaną pisarce.
Pani Barbara Wachowicz wygłaszająca gawędę

Młodzież dziękująca pisarce za piękną opowieść

Życzenia imieninowe i bukiety kwiatów dla pani Barbary Wachowicz od uczniów, pana dyrektora,
pani wiceburmistrz Teresy Kozery i ks. Makowskiego

Głos zabrali również: pani wizytator Krystyna Rusin, która m. in. wręczyła panu
dyrektorowi R. Buczyńskiemu i pani wicedyrektor E. Koperskiej podziękowania za
zorganizowanie i przeprowadzenie w V 2014 r. debaty dotyczącej przemocy rówieśniczej
oraz pan starosta Andrzej Stolpa.

Wystąpienie pani wizytator
Krystyny Rusin

Podziękowania dla pana dyrektora
Ryszarda
Buczyńskiego
i
pani
wicedyrektor Ewy Koperskiej
za
zorganizowanie wraz z kuratorium
debaty
dotyczącej
przemocy
rówieśniczej

Wystąpienie pana starosty
Andrzeja Stolpy

Uroczystość Dnia Patrona zakończyło ogłoszenie
wyników konkursu plastycznego na reklamę
prasową
twórczości
Henryka
Sienkiewicza.
Laureatką I miejsca w kategorii dla gimnazjalistów
została Zuzanna Bronowska (1z), II miejsce zajęła
Antonina
Kostrzewa
(1w),
a
III
Patryk
Aleksandrowski (1z). Natomiast w kategorii liceum
zwyciężył Michał Jabłoński (1c), miejsce II zajęła
Aleksandra Bogdan (1c), natomiast III - Anna
Mioduszewska i Kamil Kadecki.
Wszyscy laureaci otrzymali z rak pana dyrektora
Buczyńskiego
nagrody
książkowe
autorstwa
Barbary Wachowicz z dedykacjami autorki.
Pan dyrektor wręcza laureatce I miejsca
Zuzannie Bronowskiej nagrodę książkową

Laureaci konkursu

Wystawa nagrodzonych prac

12 grudnia 2014 r. odbył się w auli szkolnej apel poświęcony

33. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
przygotowany przez uczniów klasy 1a2
nauczycielki historii pani Kariny Kmiecińskiej.

pod

kierunkiem

Apel rozpoczęła piosenka "Wolność"
zespołu Chłopcy z Placu Broni
w wykonaniu Krystiana Sikorskiego
przy
akompaniamencie
Mileny
Przybyszewskiej.
Następnie zaprezentowana została
sonda uliczna badająca świadomość
uczniów i mieszkańców Płońska na
temat najnowszej historii Polski.

Milena Przybyszewska (3a1)

Krystian Sikorski (1a2)

Konferansjerki - Ewelina Kowalska i Natalia Rybka,
wykorzystując prezentację multimedialną (przygotowaną przez
Macieja Bednarskiego i Michała Kierzkowskiego z kl. 1a1),
składającą się ze zdjęć i filmów archiwalnych, wprowadziły
publiczność w realia stanu wojennego - jego ogłoszenie przez gen.
Jaruzelskiego 13 XII 1981 r., powody wprowadzenia oraz
konsekwencje (m.in. obławy, aresztowania działaczy opozycyjnych,
wprowadzenie godziny milicyjnej, zawieszenie zajęć w szkołach
i na uczelniach itp.).
Uczennice zaprezentowały również działalność opozycyjną
w czasie trwania stanu wojennego oraz wydarzenia prowadzące
do rozpadu systemu komunistycznego i pokojowej transformacji
ustrojowej w Polsce (obrady Okrągłego Stołu).
Apel zakończyła projekcja filmu Jana Holoubka pt. "Pocztówki
z Republiki Absurdu”, który przedstawia alternatywną wersję
historii Polski - opowiada o Polsce, w której żylibyśmy dzisiaj,
gdyby przetrwał komunizm.

Fragment prezentacji - przemówienie gen. Jaruzelskiego

Ewelina Kowalska
i Natalia Rybka

Apel przygotowali uczniowie z klasy 1a2
pod kierunkiem pani Kariny Kmiecińskiej

Okolicznościowa wystawa i plakaty na szkolnych korytarzach

Jedną z tradycji naszej szkoły są spotkania wigilijne klas,
organizowane w auli szkolnej w ostatnim tygodniu przed przerwą
świąteczną. W bieżącym roku spotkania odbyły się 16 i 17 XII 2014 r.

Świąteczny program artystyczny został
przygotowany przez młodzież z Koła Kultury
Żywego Słowa oraz dwa zespoły muzyczne The Henryks i Buczące rysie. Zespół
teatralny zaprezentował scenki rodzajowe
i utwory poetyckie związane z tematyką
świąteczną natomiast zespoły muzyczne
przedstawiły swoją interpretację kolęd i
piosenek świątecznych, m.in. Gdy się
Chrystus rodzi, Jezus malusieńki, Lulajże

Jezuniu,
Mizerna
cicha,
Kolęda
dla
nieobecnych, All I want for Christmas, Let's
it snow, Jingle Bells, Święty czas.
Życzenia świąteczne złożyli młodzieży:
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Michał
Salak,
pan
dyrektor
Ryszard
Buczyński oraz pani wicedyrektor Ewa
Koperska.

Występ zespołu The Henryks

Kolędy i piosenki świąteczne w wykonaniu

The Henryks

Scenka rodzajowa przygotowana przez
uczniów z Koła Kultury Żywego Słowa

Występ zespołu muzycznego Buczące rysie

Wokalistki zespołu

Buczące rysie

Recytacja tekstów poetyckich

W imieniu zespołu aktorskiego życzenia
świąteczne uczestnikom spotkania złożyli
Weronika Romanowicz
i Kacper Konieczny

Występ zespołu Buczące rysie przygotował
pan Rafał Szymański

