
17 stycznia 2015 roku o godz. 19.00 nadszedł od dawna wyczekiwany wieczór.                    
Po miesiącach ciężkiej pracy i przygotowań w hali sportowej MCSiR zabrzmiały pierwsze 
takty poloneza Wojciecha Kilara zapowiedziane przez – czytelną dla wszystkich,                        
a nawiązującą zarówno do eposu Mickiewicza, jak i filmu Andrzeja Wajdy – kwestię: 
„Poloneza czas zacząć!”, co doskonale oddało staropolski temat studniówki. 

Tradycyjny taniec poprowadził pan dyrektor Ryszard Buczyński wraz z uczennicą 
klasy 3A1, Mileną Przybyszewską. Ze względu na dużą ilość osób maturzyści tańczyli                  
w trzech połączonych ze sobą turach.  

W pierwszej parze poloneza pan dyrektor Ryszard Buczyński i Milena Przybyszewska 



Młodzież tańczyła poloneza w trzech połączonych                
ze sobą turach 



Po polonezie i walcu nadszedł czas na część 
oficjalną, również utrzymaną w stylizacji 
staropolskiej – w roli konferansjerów wystąpili 
uczniowie klasy 3A1: Michaela Jarosławska                 
i Piotr Kmieć.  

Na zatańczenie walca zdecydowało się niewiele par … 

Prowadzący studniówkową galę - 
Piotr Kmieć i Michaela Jarosławska 



Następnie głos zabrali goście: pan dyrektor Ryszard 
Buczyński, pan burmistrz Andrzej Pietrasik i pan starosta 
Andrzej Stolpa, życzący młodzieży powodzenia na maturze                
i rozwagi w planowaniu przyszłości. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć też występu ks. kanonika Edmunda Makowskiego, 
który nie tylko zaintonował tradycyjne już „Sto lat”, ale także - 
by podkreślić wyjątkowy klimat tegorocznej studniówki - 
zaśpiewał po czesku, czym zaskoczył i jednocześnie zachwycił 
publiczność. 

Wystąpienie pana dyrektora                     
Ryszarda Buczyńskiego Wspaniałej 

studniówkowej 
zabawy życzyli 

młodzieży:               
pan starosta 

Andrzej Stolpa              
i pan burmistrz 

Andrzej Pietrasik 

Największy aplauz młodzieży wzbudził 
występ ks. kanonika Edmunda Makowskiego 



W ramach części artystycznej uczniowie przygotowali skecz Kabaretu Moralnego Niepokoju 
pt. „Pan Tadeusz”, prezentujący treść eposu w mocno uwspółcześnionej (a przez to być może 
tym bardziej humorystycznej) wersji. W krótkim przedstawieniu wzięli udział: Anna Biernacka 
(3A2), Aleksandra Leoniak (3B2), Aleksandra Milewska (3A2), Milena Przybyszewska (3A1), 
Michał Figura (3A3), Dominik Górczyński (3A1), Michał Ostapowski (3A2), Michał Salak (3A1) 
i Mateusz Walczak (3C).  

Część artystyczna – skecz „Pan Tadeusz”  



Zaraz potem przedstawiciele każdej klasy wręczali swojemu wychowawcy prezent – kosz 
wypełniony domowymi przetworami. Na koniec głos zabrał Michał Ostapowski (3A2), który 
szczególnie podziękował wszystkim rodzicom i uczniom, zaangażowanym w przygotowanie 
studniówki. 
 
 

Wychowawczyni klasy 3a1 – 
pani Barbara Kownacka 

Wychowawczyni klasy 3a2 – pani 
Barbara Gołaszewska-Sawczuk 

Wychowawczyni klasy 3a3 – 
pani Anna Janiszewska 

Wychowawczyni klasy 3b1 – 
pani Marta Domańska 

Wychowawca klasy 3b2 – 
pan Robert Dzitowski 

Wychowaczyni klasy 3c – 
pani Katarzyna Antosiewicz 



Wspaniała zabawa trwała do białego rana. Uczniowie wspólnie z nauczycielami tańczyli 
przy muzyce zespołu Prestige i dj’a PeBe. 



„Miło szaleć, kiedy czas po temu …” 



    W piątek , 13 lutego 2015 r. - z okazji 
Walentynek - zespół muzyczny Buczące 
rysie i Koło Kultury Żywego Słowa 
przygotowali program artystyczny.  

 Zgromadzona w auli publiczność - uczniowie                       
i nauczyciele - obejrzeli scenkę rodzajową pt. 
"Quo vadis człowieku XXI wieku", która 
poruszała problem zaniku wartości wśród 
współczesnych ludzi. 



 Natomiast zespół muzyczny zaprezentował cztery piosenki: "I'm not 
the only one" Sama Smith'a, "Barcelonę" zespołu Pectus,  "Na ślinę" 
Happysad oraz "Na pierwszy znak" Hanki Ordonówny. 



W ostatni dzień karnawału 
nie mogło zabraknąć w szkole 

tradycyjnych zapustnych 
przebierańców … 



      W dniach 23 - 27 II 2015 r. 
nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła 
w projekcie PEACE organizowanym przez 
studentów z AIESEC SGH w Warszawie. 
W ramach projektu przyjeżdżają do 
Polski studenci z różnych krajów świata 
i prowadzą z uczniami zajęcia, których 
celem jest łamanie barier kulturowych                  
i szerzenie tolerancji. Zajęcia dotyczą 
kultury, obyczajów i tradycji krajów,                 
z których pochodzą obcokrajowcy.  
 
   W bieżącym roku o swoich krajach 
opowiadali: Susan Zhang z Chin, 
Paulo Oliveira z Brazylii i Hajar 
Idrissi z Maroka.  
W swoich rodzinach gościły ich: Dominika 
Giedrojć (2a1), Karolina Zielińska (1a1)  
i Agnieszka Antosiewicz (1a1).  
 

Zajęcia prowadzone przez Hajar Idrissi z Maroka 



O Chinach opowiadała 
uczniom Susan Zhang 

Pamiątkowe zdjęcia gimnazjalistów z Susan Zhang i Hajar Idrissi  



Dzięki Projektowi PEACE nasi uczniowie mają możliwość 
poznania innych kultur, bezpośredniego kontaktu z młodymi 
ludźmi z innych, często bardzo odległych krajów. Projekt 
przyczynia się do pozbycia się uprzedzeń związanych                           
z odmiennością kulturową oraz doskonalenia języka angielskiego. 

Brazylijczyk Paulo Oliveira 

Studentów gościły                  
w swoich domach 
Agnieszka 
Antosiewicz, 
Weronika Giedrojć                 
i Karolina Zielińska 



       W poniedziałek, 2 III 2015 r., wolontariuszki ze szkolnego koła PCK - Alicja 
Marczewska (2c1), Marta Archutowska (2a1), Marlena Jasińska (2a1), Joanna Kacprowska 
(2a1), Iga Szabat (2a1) i Aleksandra Tabaka (2b) pod opieką pani Jolanty Rutkowkiej 
zorganizowały  Dzień Dawcy Szpiku. To już druga tego typu akcja przeprowadzona                           
w naszej szkole (poprzednia edycja - 31 I 2014 r.) we współpracy z Fundacją DKMS Polska. 

  W tygodniu poprzedzającym akcję (25 II) 
jej organizatorzy przeprowadzili kampanię 
informacyjną w formie spotkania - 
dotyczącego zasad i odpowiedzialności 
związanej z uczestnictwem w programie - 
w auli szkolnej z uczniami klas 3. liceum. 
Prelekcję przygotowała - na podstawie 
materiałów promocyjnych DKMS-u -                     
i zaprezentowała uczennica klasy 2c1, Alicja 
Marczewska.  

Prelekcja Alicji Marczewskiej 



Do akcji promocyjnej aktywnie włączyła się 
uczennica klasy 3c Milena Sawicka, która, 
czerpiąc wiedzę z własnego doświadczenia               
z chorobą, zachęcała swoich kolegów do 
rejestracji w bazie potencjalnych dawców 
szpiku. Gościem spotkania była absolwentka 
naszego licem, Aleksandra Kowalska, która               
w trakcie ubiegłorocznej akcji zarejestrowała 
się w bazie, a już pół roku później została 
dawcą. 

Prelekcja dla klas maturalnych odbyła się w auli szkolnej 

Milena Sawicka (3c) 

Absolwentka 
Aleksandra 
Kowalska 



   2 III wszyscy chętni mogli zarejestrować się 
w bazie potencjalnych dawców komórek 
macierzystych.  
   Rejestracja odbywała się w auli szkolnej, 
przy specjalnie przygotowanych do tego celu 
stanowiskach i polegała na przeprowadzeniu 
przez wolontariuszki wstępnego wywiadu 
medycznego, wypełnieniu formularza                    
z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu 
z błony śluzowej z wewnętrznej strony 
policzka.  
  Potencjalnymi dawcami szpiku zdecydowało 
sie zostać 28 pełnoletnich uczniów.  

Przy stanowisku poboru wolontariuszki                             
i koordynatorka akcji pani Jolanta Rutkowska 

Wstępny wywiad medyczny i wypełnianie formularza 



Pobranie wymazu z błony śluzowej   
z wewnętrznej strony policzka. 

Wolontariuszki (od lewej): Marta 
Archutowska, Alicja Marczewska, 
Marlena Jasińska, Iga Szabat, 
Joanna Kacprowska i Aleksandra 
Tabaka 



W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego 

podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, 

walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń 

demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny 

sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi 

komunistycznemu... 

– Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu 

Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

 

     Z okazji Narodowego Dnia Pamięci 
"Żołnierzy Wyklętych„ w dniach 3-5 marca 
2015 r. ponownie gościliśmy w naszej szkole 
panią Annę Ścigaj - córkę Tadeusza 
Szczepkowskiego ps. Żaba, represjonowanego             
i zamordowanego w VI 1945 r. przez 
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. 
     Pani Anna spotkała się z uczniami wszystkich 
klas 1. liceum. Wykorzystując pamiątki rodzinne 
np. zdjęcia, listy, opowiadała młodzieży  o swoim 
ojcu i innych żołnierzach walczących po 
zakończeniu II wojny światowej z władzą 
komunistyczną na terenach powiatów płońskiego  
i pułtuskiego. Opowiadała również o swojej 
wieloletniej walce o rehabilitację swojego ojca                 
i upamiętnienie osób prześladowanych przez 
władze komunistyczne. 

Pani Anna Ścigaj 



Nie ma lepszego przekazu niż przekaz osób, które miały swój udział 
pośredni lub bezpośredni w danym wydarzeniu 

Pamiątki rodzinne 



Pamiątkowe zdjęcie uczniów klasy 1b 
z panią Anną Ścigaj 

Tablice wystawowe przygotowane   
z okazji Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 



    Tegoroczna rewizyta młodzieży z zaprzyjaźnionej holenderskiej szkoły Dollard College 
w Winschoten odbyła się w dniach 8 -14 marca 2015 r.  
     Do Polski przyjechała grupa 15 uczniów wraz z dwoma nauczycielami – Georgiem 
Meijerem i Rickiem Nienhuisem. Na Dworcu Centralnym w Warszawie na gości czekał  
koordynator wymiany, pan Robert Dzitowski, natomiast w Płońsku Holendrów powitali 
uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami.  

Holendrzy podróżowali do Polski pociągami  

Do Płońska goście  dotarli w późnych godzinach 
nocnych, gdzie przed szkołą czekali na nich 
polscy partnerzy wraz z rodzicami 



   W poniedziałek, 9 III o godz. 11.00, wszyscy 
uczestnicy wymiany spotkali się w auli szkolnej 
z panem dyrektorem Ryszardem Buczyńskim, 
który powitał Holendrów i życzył im udanego 
pobytu. Natomiast pan Robert Dzitowski 
zaprezentował program wymiany. 
   Następnie młodzież udała się do Pracowni 
PoCoMiTo Miejskiego Centrum Kultury, gdzie 
uczestniczyła w warsztatach plastycznych oraz 
do Galerii P, w której zorganizowane zostały 
zajęcia z dramy. Program wymiany w tym 
dniu obejmował również wizytę w Pracowni 
Dokumentacji Dziejów Miasta – wykład                    
i oglądanie zbiorów pracowni.   Spotkanie uczestników wymiany 

z panem dyrektorem 

Warsztaty plastyczne w pracowni PoCoMiTo 



Warsztaty plastyczne 

Zajęcia                                                      
z dramy                  

w Galerii P 

Wizyta w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta 



Kolejne dwa dni wymiany jej uczestnicy spędzili na 
wycieczkach.  
10 III młodzież wraz z opiekunami pojechała do 
Warszawy. W programie wycieczki było m. in. 
zwiedzanie Niewidzialnej Wystawy, Zamku 
Królewskiego z przewodnikiem czy spacer po Starym 
Mieście. 

Wycieczka do Warszawy 



Dzień później (11 III) w Płocku młodzież zwiedziła                        
z przewodnikiem najatrakcyjniejsze zabytki miasta – 
katedrę, opactwo, rynek Starego Miasta, ratusz. W Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława 
Małachowskiego – jednej z najstarszych szkół w Polsce – 
uczestnicy wycieczki wysłuchali wykładu na temat jej 
kilkusetletniej historii. Natomiast w Muzeum Mazowieckim 
obejrzeli wystawę Olenderskie unikaty Mazowsza, 
przedstawiającą pamiątki po osadnikach holenderskich 
mieszkających na Mazowszu od wieku XVII do lat 40. XX w.  

Wycieczka do Płocka 



W czwartek 12 III, w pracowni komputerowej, młodzież przygotowywała prezentacje na 
zajęcia z uczniami gimnazjum. Zajęcia te – pokaz multimedialny na temat Polska-Holandia: 
podobieństwa i różnice – odbyły sie w czterech grupach anglojęzycznych.  
Tego dnia odbyły się również zajęcia sportowe – mecz siatkówki i piłki nożnej. 

Mecz siatkówki 
Przygotowywanie prezentacji                                         
w pracowni komputerowej 

Zajęcia z uczniami gimnazjum 



Oficjalną część  wymiany zakończył w piątek, 
13 III, apel w auli szkolnej dla klas                         
3. gimnazjum i 1. liceum, w trakcie którego 
młodzież holenderska i polska, posiłkując się 
wyświetlaną na ekranie prezentacją, zachęcała 
do udziału w następnej edycji tej 
międzynarodowej wymiany.  
Po apelu, w gabinecie pana dyrektora, odbyło się 
spotkanie podsumowujące wymianę, w którym 
uczestniczyli nauczyciele holenderscy, pan 
starosta Andrzej Stolpą, wicestarosta – pani 
Anna Dumińska-Kierską, pan dyrektor Ryszard 
Buczyński i koordynator wymiany pan Robert 
Dzitowski. Strony polska i holenderska 
wymieniły się pamiątkowymi upominkami. 

Apel w auli szkolnej promujący wymianę 



     W ramach Rekolekcji Wielkopostnych, 16 III 2015 r. o godz. 9.00, 
w auli szkolnej młodzież obejrzała film "Karolina" w reżyserii Dariusza 
Reguckiego inspirowany życiem bł. Karoliny Kózkówny.  
     
 Natomiast o godz. 12.00 w auli wystąpił zespół Full Power Spirit, 
który zaprezentował młodzieży program wangelizacyjno-motywacyjno-
profilaktyczny pt. Znajdź pomysł na siebie. Program ten ma 
zachęcać wszystkich jego uczestników do aktywnego przeżywania 
młodości, w oparciu o wierność wartościom płynącym z Ewangelii                   
i zasadom zawartym w dekalogu.  
 
  

Seans filmowy w auli szkolnej 



Przez pryzmat kultury hip-hopu członkowie zespołu opowiadają               
o tym, co jest w życiu ważne. Program Znajdź pomysł na siebie 
jest także podparty świadectwami z życia artystów, zawiera 
elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz 
ukierunkowany jest na realizację przesłania: „Stop przemocy”.  

Koncert zespołu Full Power Spirit  



     19 marca 2015 r. odbyły się w szkole wybory do 
Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Swoje kandydatury 
zgłosiło 7 uczniów liceum: Jan Gutkowski (2a2), Wiktoria 
Iwanow (2a1), Karolina Iwańczyk (2c1), Ewelina Kowalska 
(1a2), Daniel Królak (2b), Filip Rutkowski (1a1) i Karolina 
Zielińska (1a1) oraz 1 uczeń gimnazjum - Stanisław 
Oliszewski (2w). 
    Wybory poprzedziła kampania wyborcza - na szkolnych 
korytarzach pojawiły się plakaty promujące kandydatów                 
i ich programy. Jeden z kandydatów - Daniel Królak - 
zorganizował w auli szkolnej, razem ze swoim sztabem, wiec 
wyborczy, w trakcie którego przekonywał potencjalnych 
wyborców do swojego programu.   
  

Wiec wyborczy Daniela Królaka 

Plakaty wyborcze kandydatów 



     Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: 
przewodniczący - Michał Salak (3a1), członkowie - Milena Przybyszewska (3a1), Aleksandra 
Milewska (3a2), Aleksandra Dublas (1c), Maria Żurańska (1c), Zuzanna Goszczyńska (3w)              
i Filip Rudnicki (3z). 
     

Uprawnionych do głosowania było 810 
uczniów. W wyborach wzięło udział 435 
osób,  frekwencja więc wyniosła 53,7%. 
Oddano 14 nieważnych głosów.  
    Na podstawie Ordynacji Wyborczej do 
Zarządu SU weszli uczniowie, który uzyskali 
największą ilość głosów: Stanisław Oliszewski 
(300), Jan Gutkowski (274), Daniel Królak 
(263), Wiktoria Iwanow (172), Karolina 
Iwańczyk (148) i Karolina Zielińska (137). 

Komisja wyborcza 

Głosowanie w lokalu wyborczym 



20 marca, na pierwszym spotkaniu nowego 
Zarządu SU, jego członkowie rozdzielili 
między sobą funkcje: 
 
• przewodniczący - Jan Gutkowski 
• wiceprzewodniczący – Wiktoria Iwanow 
• sekretarz - Karolina Iwańczyk 
• skarbnik - Daniel Królak 
• członek - Karolina Zielińska 
• przedstawiciel PGP – Stanisław Oliszewski 

 

Do głosowania uprawnieni byli 
wszyscy uczniowie 



        W dniach 23 - 27 III 2015 r. obchodziliśmy w szkole Tydzień Języków i Kultur Narodów 
Europy. Celem tej cyklicznej imprezy jest popularyzacja nauki języków obcych oraz poznawanie 
kultur narodów posługujących się językami nauczanymi w naszej szkole. 

 
 
 
 

 

   Obchody zainaugurował w poniedziałek, 23 III Dzień Języka Angielskiego. Na apelu w auli 
szkolnej nauczyciele języka angielskiego ogłosili wyniki dwóch konkursów: quizu wiedzy o Wielkiej 
Brytanii i konkursu plastycznego "Symbole Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych". 

Laureatami quizu zostali: 
 
Gimnazjum 
 
I miejsce - Marek Sobczyński (3w) 
II miejsce - Martyna Ostrowska (3w) 
III miejsce - Marcin Lewandowski (3w) 
IV - Klaudia Syska (1z),  
V - Weronika Tomaszewska (1z),                
VI - Przemysław Przybylski (3z), 
VII - Julia Kujawa (1w)  

Liceum 
 

I miejsce 
Robert Piekarz (2c1) 
Antonina Rachobińska (2b) 
Pamela Ziemlewicz (1j) 
 

II miejsce 
Wojciech Borzęcki (1a1) 
 

III miejsce 
Karolina Iwańczyk (2c1) 
Iga Oziemblewska (2a1) 

Anglista - pan Robert Dzitowski 
ogłasza wyniki quizu 



Natomiast laureatami konkursu plastycznego zostali: 
 

Gimnazjum 
 

I miejsce - Aleksandra Sierdzińska (3w) 
II miejsce - Antonina Kostrzewa (1w) 
III miejsce - Bartosz Ziółkowski (1w) 
IV miejsce - Karolina Oporska (1z) 
 

Liceum  
 

I miejsce - Elżbieta Majchrzak (1c) 
II miejsce - Paweł Świderski (1a2 

 

Wręczanie nagród laureatom konkursów 



   Na szkolnym korytarzu grupa uczniów wyświetlała 
prezentację multimedialną dotyczącą Wielkiej Brytanii. 
Ściany korytarzy ozdabiały prace konkursowe i projektowe 
uczniów dotyczące wybranych aspektów kultury Wielkiej 
Brytanii.  
   W okolicznościowej gazetce tematycznej "Święta                      
i uroczystości" ukazały się artykuły przybliżające 
czytelnikom wiadomości o takich świętach jak: Groundhog 
Day, Boxing Day, Bonfire Nidht czy Australia Day.  

 Prezentacja multimedialna 

Prace konkursowe i projektowe 



  We wtorek, 24 III świętowaliśmy Dzień Kultury Francuskiej i Hiszpańskiej, którego 
program obejmował: 

 
• spektakl teatralny "Le Petit Prince" w oryginalnej 
  wersji językowej - Studio Buffo w Warszawie (23 III) 
• koncert piosenki i muzyki hiszpańskiej i latynoskiej  
  w  wykonaniu Carmen Azúar  i Tomasza   Kaszubowskiego 
  (aula szkolna) 
• "korytarzowy" konkurs wiedzy o Francji 
• kiermasz książki francuskiej (sala 36) 
• z francuską piosenką na przerwach szkolnych! – 
  francuskie fascynacje Agaty Barańskiej  
  i Julii Gizińskiej: Stromae, Edith Piaf, Joe Dassin i wielu, 
   wielu innych... 
• publikację artykułów w gazetce szkolnej na temat mało 
  znanych świąt francuskich i hiszpańskich 
• poczęstunek (sala 36, przerwa o 11.25)  

Główną atrakcją dnia był koncert 
piosenki i muzyki hiszpańskiej pt. 
"Esta España mía" - "Hiszpania taka 
moja” w wykonaniu Carmen Azúar 
(głos, instrumenty i prowadzenie) oraz 
Tomasza Kaszubowskiego (gitara, 
charango i aranżacje).  

Przygotowywanie poczęstunku  



O niezwykłym uroku tego koncertu decydowała muzyka - czasem ciepła i nastrojowa, czasem 
pełna wigoru, która przeplatana była fragmentami poezji oraz humorystycznymi 
opowiastkami z mało znanych zakątków świata.  W programie koncertu znalazły się m. in. ”EL 
VAGABUNDO”,  "VIVA SEVILLA”, “ALTA Y DELGADA”, “SON DE LA LOMA”, "SEVILLANAS" 
w wersji instrumentalnej, “MUÑEQUITA LINDA”, "SE VA EL CAIMÁN" czy "LA CUCARACHA" 
- śpiewana przez artystów wraz z publicznością. 

Koncert Carmen Azúar                               
i Tomasza Kaszubowskiego 



  Kolejny dzień, 25 marca, poświęcony był językowi łacińskiemu i kulturze antycznej.  

   Z tej okazji grupy łacińskie klas drugich pod kierunkiem pani Ewy Cały 
przedstawiły spectaculum pt. "Kirke" (wg sztuki A. Maciejewskiej) - krótki 
epizod „Odysei”, traktujący o przybyciu Odyseusza do władczyni wyspy Ajaji 
- Kirke. Przy tej okazji poznaliśmy także wiecznie rozbawionych i unikających 
pracy satyrów a zamienionych w świnki towarzyszy Odysa zastąpiły śliczne 
różowe... baloniki. 
   Przedstawienie zostało zrealizowane po łacinie i na bieżąco tłumaczone 
wraz z zabawnym komentarzem. Sztuka, oprócz wniesienia aspektu 
humorystycznego, miała także przypomnieć o motywie homo viator, 
mającym swe źródło właśnie w Homerowym eposie, a będącym niezwykle 
aktualnym do dziś. 

Konferansjerka -Daria Sokołowska,  
tłumacze – Klaudia Frączkiewicz i Adrian Szyc W roli Odysa wystąpił 

Maciej Milewski 



Kirke – Weronika Modzelewska 

Penelopa – Lena Rajewska 

W rolach satyrów – Karol Olszewski, Julita 
Peczyńska i Daniel Królak 



   Po przedstawieniu wystąpił zespół Torment, 
który zaprezentował pieśń studencką 
"Gaudeamus igitur" w zdecydowanie innej niż 
do tej pory aranżacji, w stylu muzyki grunge. 
    
    W gazetce szkolnej grupy klas trzecich 
przedstawiły artykuł o świętach rzymskich                
i artykuł o łacinie obecnej – ku zdziwieniu 
części z nas – w najbliższym otoczeniu.  

Zespół Torment  
z wokalistą Dawidem Kosmalem 

Zespół aktorski i muzyczny wraz z nauczycielką języka łacińskiego p. Ewą Całą 



  W czwartek, 26 marca, obchodzony był Dzień Kultury i Języka Rosyjskiego. 

  W tym dniu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjum na najpiękniejszą 
matrioszkę.  
 

I miejsce zajęły ex aequo – Antonina Kostrzewa (1w) i Paulina Rajkowska (1w).  
II miejsce – również ex aequo - Dominik Kaftanowicz (1z) i Łukasz Lewandowski (1z) 
III miejsce – Paweł Giszczak (3z) 
 
 

Wystawę prac 
konkursowych można 

było obejrzeć na 
szkolnym korytarzu. 



   Na korytarzu można było również obejrzeć wystawę plakatu - najsłynniejsze rosyjskie zabytki 
architektury. Natomiast na przerwach wyświetlane były rosyjskie bajki.  
   W okolicznościowej gazetce ukazał się cykl artykułów - "Obyczaje, święta i zwyczaje rosyjskie, 
jakich nie znacie”. 

Wystawa plakatu 

Oglądanie 
bajek 



Obchody Tygodnia Języków i Kultur Narodów Europy zakończył w piątek, 27 III Dzień 
Języka Niemieckiego.  

Uczniowie wraz z nauczycielami języka niemieckiego przygotowali dwie wystawy – plakatów 
prezentujących znane produkty szwajcarskie oraz plakatów "Deutschland ist sehenswert" - 
"Niemcy warto zobaczyć”.  

Wystawa "Deutschland ist sehenswert"  

Plakaty 
prezentujące 
znane 
produkty 
szwajcarskie 



W trakcie przerw, w holu szkoły, wyświetlane były teledyski z piosenkami niemieckimi. 
 

Głównym punktem programu obchodów Dnia Kultury i Języka Niemieckiego była degustacja 
potraw przyrządzonych według przepisów niemieckich. Poczęstunek przygotowali gimnazjaliści 
z niemieckojęzycznej grupy 2w. 
 W okolicznościowej gazetce opublikowane zostały 
artykuły na temat mało znanych świąt niemieckich. 

Degustacja niemieckich potraw  

Przygotowywanie sałatek 



    W sobotę, 28 marca 2015 r., zorganizowany 
został w naszej szkole "dzień otwarty" dla 
kandydatów do liceum. Uczniowie gimnazjów mieli 
możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną 
naszej szkoły. 
   Spotkanie z kandydatami rozpoczęło się w auli 
szkolnej o godz. 10.00 występem zespołu 
muzycznego Buczące rysie.  

    

Spotkanie z kandydatami w auli szkolnej 

Występ zespołu Buczące rysie 



Przybyłych gimnazjalistów powitał pan dyrektor Ryszard Buczyński, który zapoznał 
kandydatów z krótką historią szkoły.  

  Następnie o tym, co dzieje sie w ZSO oraz dlaczego warto 
uczęszczać "na Płocką", opowiadali gimnazjalistom sami 
uczniowie, informując m. in. o działalności samorządu 
uczniowskiego, szkolnego koła PCK, różnych kół 
zainteresowań, życiu kulturalnym - okolicznościowych 
apelach i przedstawieniach teatralnych, wymianach 
międzynarodowych, zajęciach sportowych, zróżnicowanych 
wydarzeniach i imprezach, w które angażuje się szkoła.   
Przekonywali kandydatów, że każdy znajdzie tu coś dla 
siebie - będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania i pasje, 
ale także spotkać przyjaciół.  
     Po uczniach głos zabrał ponownie pan dyrektor, który 
objaśniał kandydatom zasady rekrutacji, a także zasady 
wyboru klas i rozszerzeń.  Kandydatów powitał pan dyrektor 

Marta Archutowska (2a1) opowiadała o działalności 
koła PCK i szkolnych akcjach charytatywnych 

Monika 
Kujawska (3b1) 

przedstawiła 
osiągnięcia                  

w olimpiadach 
przedmiotowych 



Po spotkaniu w auli gimnazjaliści mieli możliwość obejrzenia klasopracowni, hali sportowej, 
internatu i porozmawiania z nauczycielami. 
Druga akcja "dni  otwartych" odbyła się 11 kwietnia. 

O możliwościach rozwoju w szkole  
swoich pasji artystycznych mówili 
Rafał Łoniewski (2b) i Filip Rudnicki (3z) 

Samorząd uczniowski reprezentowała 
Wiktoria Iwanow (2a1) 

Karolina Zielińska (1a1)            
i Marta Dychto (2a1) 

opowiadały kandydatom                  
o wymianach 

międzynarodowych                    
i programie AIESEC 



     W dniach 21-23 IV 2015 r. 70 uczniów z klas 3. PGP przystąpiło do egzaminu 
gimnazjalnego. Egzamin ten jest obowiązkowy, sprawdza wiedzę oraz umiejętności nabyte               
w trakcie nauki w gimnazjum i jest jednym z warunków ukończenia szkoły. 
     Pierwszego dnia egzaminów, we wtorek 21 IV o godz. 9.00, gimnazjaliści zmierzyli się                   
z zadaniami z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz historii. Po przerwie, o godz. 11.00, 
przystąpili do rozwiązywania arkusza z języka polskiego. 

Gimnazjaliści w sali egzaminacyjnej  



   Następnego dnia, 22 IV, trzecioklasiści 
rozwiązywali testy sprawdzające ich wiedzę                  
z przedmiotów przyrodniczych oraz 
matematyki. 
    
Egzaminy zakończyły się w czwartek, 23 IV. 
Tego dnia gimnazjaliści rozwiązywali arkusze               
z języków obcych: angielskiego, francuskiego, 
niemieckiego i rosyjskiego - o 9.00 na poziomie 
podstawowym, a o 11.00 na poziomie 
rozszerzonym. 
 

   Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną 19 czerwca 
2015 r. 

Po rozdaniu arkuszy gimnazjaliści zapoznawali się 
z instrukcją dla zdających 



    29 IV 2015 r. w auli szkolnej gimnazjaliści, pod kierunkiem anglistki - pani Marty 
Czyżewskiej, zaprezentowali przedstawienie w języku angielskim zatytułowane "American 
show". Zgodnie z nazwą poruszało ono kwestie związane z kulturą i historią Stanów 
Zjednoczonych, takie jak: korzenie Święta Dziękczynienia, przywiązanie Amerykanów do 
symboli narodowych (hymn, flaga, armia), westerny i bohaterowie komiksów.  

Konferansjerzy – Wiktoria 
Domańska i Wojtek Kowalski 

Przedstawienie rozpoczęła piosenka „The whole new world”, 
którą zaśpiewali Julia Kożuchowska, Ola Maraszek i Filip Melzacki 



Uczniowie biorący w nim udział nie dość, że doskonale 
opanowali tekst, to też odpowiednio go zinterpretowali.  
Na uwagę zasługuje ciekawie ujęty motyw kultury 
amerykańskiej – scenki oddawały nie tylko atmosferę 
danych świąt, mentalność Amerykanów, lecz także 
uniwersalizm podejmowanych treści. Różnorodne 
aspekty Stanów – od obyczajowości po muzykę – 
uczniowie przedstawili z poczuciem humoru                         
i dystansem do samych siebie. W tym kontekście dużym 
plusem przedstawienia były stroje – mogliśmy 
obserwować na scenie Janis Joplin, amerykańskich 
żołnierzy, Indian czy – co stanowi rzadkość – chociażby 
Kapitana Amerykę w towarzystwie innych super 
bohaterów... 

 

 
Scenki z przedstawienia 



Scenki z przedstawienia 



Scenki z przedstawienia 



W przedstawieniu wystąpili: Wiktoria Domańska, Wojciech Kowalski, Filip Melzacki, Aleksandra 
Maraszek, Julia Kożuchowska, Karolina Piechocka, Michał Senderski, Jakub Łobko, Małgorzata 
Wołowiec, Małgorzata Bronowska, Aleksandra Bartkowska, Julia Gizińska, Magdalena Jaskólska, 
Małgorzata Bugalska, Joanna Kadej, Klaudia Kozanecka, Alicja Nowakowska, Stanisław 
Oliszewski, Jakub Urbański, Bartłomiej Kołodziejski, Maria Smolińska, Marta Ziółkowska, Jakub 
Gąsiorowski, Patrycja Piwowarska, Weronika Zwierew, Jagoda Witkowska, Filip Rudnicki 
Pomoc techniczna: Wojciech Iwańczyk, Rafał Kępczyński 



      W niedzielę, 3 maja 2015 r., poczty sztandarowe 
gimnazjum  i liceum, pan dyrektor Ryszard Buczyński oraz 
uczniowie klas 1. gimnazjum wraz z wychowawcami 
uczestniczyli w uroczystych obchodach 224. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Tradycyjnie już obchody tego święta rozpoczęła msza św. w kościele św. Michała Archanioła. 
Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik 
upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja, przy którym wysłuchali okolicznościowych 
przemówień pana burmistrza Andrzeja Pietrasika i pana starosty Andrzeja Stolpy,                       
a delegacje różnych instytucji i organizacji złożyły wiązanki kwiatów.  

Poczty sztandarowe gimnazjum i liceum 



Przemarsz 
ulicami 
miasta 

Poczty 
sztandarowe 
przed 
pomnikiem 
Konstytucji  
3 Maja 



  W poniedziałek, 4 maja 2015 r.,  o godz. 
900, 192 absolwentów naszego liceum -          
tj. 100 % uprawnionych - przystąpiło do 
egzaminu maturalnego z języka polskiego na 
poziomie podstawowym.  
 Tegoroczni absolwenci są pierwszym rocznikiem, 
który w szkole ponadgimnazjalnej uczył się 
zgodnie z nową podstawą programową 
kształcenia ogólnego i  zdawał maturę w nowej 
formule. 
   Następnego dnia, 5 maja, maturzyści 
rozwiązywali zadania z matematyki na poziomie 
podstawowym - to drugi obowiązkowy 
przedmiot, do którego muszą przystąpić wszyscy 
zdający. 
   Trzecim jest wybrany przez maturzystę język 
obcy na poziomie podstawowym. W naszej szkole 
maturzyści zdawali: język angielski - 144 os., 
język niemiecki - 4 os. i język rosyjski - 44 os. 

Wejście do sali egzaminacyjnej 

Uśmiechnięci i pełni optymizmu maturzyści  
przed wejściem do sali egzaminacyjnej 



Egzaminy na poziomie rozszerzonym były zdawane z 16 przedmiotów: 
 
  6 V - język angielski - 81 os. 
  7 V - język polski - 60 os. i biologia - 49 os. 
  8 V – matematyka - 90 os. i wos - 45 os. 
11 V - fizyka - 43 os. i filozofia - 1 os. 
12 V - język niemiecki - 4 os. 
13  V - geografia - 42 os. i historia muzyki - 1 os. 
14 V - język rosyjski - 18 os. 
15 V - chemia - 50 os. i historia sztuki - 2 os. 
18 V - język francuski - 1 os. 
19 V - informatyka - 1 os. i historia - 19 os. 
 

Oczekiwanie na rozpoczęcie egzaminu 

Wyniki pisemnej części matur Centralna Komisja 
Egzaminacyjna ogłosi 30 czerwca 2015 r. 



Matura’ 2015 



Ustna część matur rozpoczęła się 11 maja i trwała do 19 maja. 
 

Z języka polskiego 192 maturzystów uzyskało średni wynik 
29,3/40 punktów możliwych do zdobycia, co stanowi 73,7 %. 
 

Język angielski zdawało 147 osób - średni wynik to 22,1/30 
pkt. (73,7%) 
 

Język niemiecki zdawały 4 osoby - śr. 24,25/30 pkt. (80,8%) 
 

Język rosyjski zdawały 44 os. - śr. 25,6/30 (85,3%) 
 

W bieżącym roku 7 absolwentów zostało zwolnionych z 12 
egzaminów, tym samym otrzymali z tych egzaminów 100% 
punktów. 
W sumie uczniowie zdawali średnio 7,6 egzaminów, w tym 5,6 
pisemnie. 



   W czwartek, 21 V 2015 roku, odbyła się uroczystość 
wręczenia świadectw ukończenia szkoły, w czasie której 
pożegnaliśmy 192 absolwentów naszego liceum. 

Uroczystość 
pożegnania 

absolwentów 
w auli 

szkolnej 



Absolwenci 



 Spotkanie rozpoczęło się w auli szkolnej            
o godz. 1330 występem pochodzącego               
z Nowego Jorku piosenkarza, aktora, 
tancerza, choreografa, absolwenta 
prestiżowej New York University School of 
Arts – Barry’ego Solone. Zgromadzona 
w auli publiczność usłyszała kilka 
największych amerykańskich przebojów, 
m.in. New York, New York, What                      
a Wonderful World, I Will Survive czy Sex 
bomb. 

Występ Barry’ego Solone 



Po występie artysty wyświetlony został krótki filmik promocyjny, w którym w humorystycznym 
świetle pokazano życie szkoły i jej społeczność.  
 

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem 
sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego. 

Następnie głos zabrał pan dyrektor Ryszard Buczyński, który powitał przybyłych gości: 
• Starostę Płońskiego – pana Andrzeja Stolpę 
• Księdza kanonika – Edmunda Makowskiego 
• Naczelnika Wydziału Oświaty w Starostwie Płońskim – pana Pawła Dychto 
• Dyrektora PJOPO – pana Marka Michalskiego 
• emerytowanych nauczycieli naszej szkoły, nauczycieli, rodziców oraz młodzież, 
 po czym dokonał krótkiego podsumowania przebiegu zakończonych 19 maja egzaminów  
maturalnych oraz zaprezentował osiągnięcia szczególnie wyróżniających się absolwentów. 

 

Wprowadzenie sztandaru 
Wystąpienie pana dyrektora 

Ryszarda Buczyńskiego 



Do tego grona należą: 
  
 Monika Marciniak /3B1/ – laureatka XLI Olimpiady Historycznej (2015), świadectwo 
  z wyróżnieniem, Złoty Medal „Maxima Cum Laude” (5,00) 
 Dominik Górczyński /3A1/ – laureat 50. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. 
  Antoniego Swinarskiego (2014), finalista XXIX  Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (2014), 
  uczestnik finału XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (2013) 
 Michaela Jarosławska /3A1/ – finalistka XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2014) 
 Paulina Kozłowska /3B1/ – finalistka XXVII Olimpiady Filozoficznej (2015) 
 Monika Kujawska /3B1/ – finalistka XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2015), 
  świadectwo z wyróżnieniem 
 Julia Łukaszewska /3A3/ – finalistka XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2013)   
 Klaudia Sarzalska /3B1/ – finalistka XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2014), 
  stypendystka Prezesa Rady Ministrów (2014) 
 Milena Przybyszewska /3A1/ – finalistka XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 
  (2013), finalistka XXXVIII Olimpiady Artystycznej w sekcji historii muzyki (2014) 
 Dawid Lis /3C/ -  5. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w LA w konkurencji 400 m 
  przez płotki (Toruń 2014), 6. miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski w LA w konkurencji 
  400m (Toruń 2015), złoty medalista Mistrzostw Rejonu w sztafecie przełajowej 10x1000 m 
  (Ciechanów 2015) 
 Anna Adamska /3C/ – świadectwo z wyróżnieniem, Srebrny Medal „Maxima Cum Laude” (4,9) 
 Małgorzata Wrońska /3A1/ – świadectwo z wyróżnieniem, Brązowy Medal „Maxima Cum 
  Laude” (4,84) 
 
 Ponadto świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymują: 
  
 Patrycja Filipiak /3C/ – 4,81 
 Julita Bluszcz /3C/ – 4,8 
 Eliza Kozłowska /3B1/ – 4,79 
 Renata Dalecka /3A1/ – 4,78 
  



  
   (...) Chciałbym Wam serdecznie podziękować za lata, które spędziliście w szkole, zarówno         
za te dobre, jak i te gorsze chwile, które razem przeżyliśmy. Chciałbym podziękować za 
reprezentowanie naszej społeczności w szeregu konkursów i olimpiad, zawodów sportowych, 
za podejmowanie różnych akcji charytatywnych, uświetnianie szkolnych uroczystości. Za to, 
że byliście. 
  Pamiętajcie, że ta szkoła to miejsce, do którego zawsze możecie – ale już nie musicie – 
przyjść, że zostawiacie tu wielu ludzi, którzy dobrze Wam życzą i będą kibicować Waszym 
dalszym poczynaniom.  
   Na koniec chciałbym Wam życzyć, byście nigdy nie musieli pracować, bo –  jak powiedział 
Konfucjusz: „Jeśli kochasz to, co robisz, to nie jest to praca”. 
   Dostańcie się więc na wymarzone studia, zdobądźcie ciekawe zawody i nigdy nie pracujcie. 
Tego Wam życzę w imieniu własnym i wszystkich pracowników szkoły. 
                                                                                                Powodzenia 

 

Zwracając się bezpośrednio do absolwentów, pan dyrektor 
powiedział m.in. 
 

  Jeszcze dwa dni temu trwały egzaminy maturalne. Czas 
niewątpliwie stresujący i dla absolwentów naszego liceum, i dla 
nas, nauczycieli. I nie tylko dlatego, że wszyscy chcielibyśmy zdać 
te egzaminy – co zapewne nie będzie szczególnym wyzwaniem dla 
większości tu obecnych, ale przede wszystkim dlatego, że wyniki 
tych egzaminów będą dla Was przepustką do realizacji planów 
życiowych, które już poczyniliście. I choć zapewne nie wszystko się 
Wam uda, a o naszym losie często decyduje przypadek, to życzę 
Wam, byście szukali swego celu w życiu, bo jeżeli nie będziecie 
wiedzieć, dokąd zmierzacie, każda droga doprowadzi Was donikąd 
(Henry Kissinger).  

Szanowni Państwo! 
Drodzy Absolwenci! 



Po przemówieniu pan dyrektor wręczył świadectwa ukończenia 
szkoły, medale "Maxima Cum Laude", nagrody książkowe                    
i pamiątkowe tarcze 14 wyróżnionym absolwentom. 

Monika Marciniak 

Monika Kujawska 

Anna Adamska Małgorzata Wrońska Paulina Kozłowska Julita Bluszcz 



Renata Dalecka 

Patrycja Filipiak 

Eliza Kozłowska 

Dawid Lis 

Oliwia Bodek 

Karolina 
Gołębiewska 

Dominik Górczyński 
Michał Salak 



Kolejnym punktem spotkania były okolicznościowe wystąpienia gości. 
 

Głos zabrał pan starosta Andrzej Stolpa, który pogratulował 
młodzieży ukończenia szkoły, której sam jest absolwentem, i życzył 
wszystkim osiągnięcia jak najlepszych wyników egzaminów 
maturalnych, dostania się na wymarzone studia i powodzenia                
w dorosłym życiu.  
Natomiast ks. kanonik Edmund Makowski mówił o zasadach 
moralnych, jakimi młodzi ludzie powinni kierować sie w swoim 
życiu, by uczynić je wartościowym.  

W imieniu uczniów klas młodszych 
absolwentów pożegnał przewodniczący 
Samorządu Uczniowskiego,  
Jan Gutkowski.  
 

Wystąpił również przedstawiciel 
absolwentów, Michał Salak.  

Ks. Kanonik Edmund Makowski 

Pan starosta Andrzej Stolpa 

Michał Salak 

Jan 
Gutkowski 



Uroczystość w auli szkolnej zakończył ceremoniał 
przekazania sztandaru. 
„Przekazujemy Wam ten sztandar, wierząc, że będziecie 
kontynuować tradycję naszego liceum, a także 
wzbogacać jego historię”. 
„Przyjmujemy ten sztandar i zobowiązujemy się godnie 
i z honorem reprezentować nasze liceum, a także 
wytrwale pielęgnować jego tradycje 

Wyprowadzenie 
sztandaru 

Poczet 
sztandarowy 

klas 3. (Dominik 
Górczyński, 

Oliwia Bodek             
i Karolina 

Gołębiewska) 
przekazuje 

sztandar 
reprezentantom 

klas 2. (Piotr 
Owczarzak, 

Marta Dychto        
i Iga Szabat) 



Następnie absolwenci na spotkaniach z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych 
otrzymali świadectwa i nagrody.  

 

Klasa 3a1 

Klasa 3b1 

Klasa 3c Klasa 3c 



Klasa 3a3 

Klasa 
3b2 

Klasa 3a2 


