Po wakacjach – wypoczęci i pełni planów – uczniowie i nauczyciele
spotkali się 2 września 2013 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej,
by zainaugurować nowy, 96. w historii naszej placówki, rok szkolny.

Młodzież oczekująca na rozpoczęcie uroczystości

Uczennice klasy 2b1

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem
sztandarów
gimnazjum
i
liceum
oraz
odśpiewaniem hymnu narodowego.
Następnie głos zabrał pan dyrektor Ryszard
Buczyński, który w imieniu całej społeczności
szkolnej serdecznie powitał:
• Naczelnika Wydziału Oświaty w Starostwie
Powiatowym – pana Pawła Dychtę,
• emerytowanych nauczycieli naszej szkoły,
• nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

Poczty sztandarowe gimnazjum i liceum

W pierwszych słowach swojego wystąpienia
pan dyrektor wspomniał o 74. rocznicy
września 1939 roku: „(…) naród, który traci
pamięć, traci tożsamość. Chciałbym prosić
wszystkich tu obecnych – uczniów, nauczycieli,
rodziców, byście po wyjściu ze szkoły, wracając
do domu, odwiedzili cmentarz miejski i tam
zatrzymali się na chwilę przy grobach młodych
ludzi, którym nie dane było uczyć się, pracować
i realizować swoich marzeń, ale dzięki którym
my możemy to robić”.

Wystąpienie pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego

W bieżącym roku szkolnym w 18 klasach
licealnych naukę podejmie 585 uczniów, w tym
200
pierwszoklasistów,
których
dyrektor
Buczyński szczególnie serdecznie powitał i życzył
im, by nasza szkoła stała się miejscem,
w którym będą realizować swoje ambicje
i marzenia oraz znajdą wartościowych kolegów
i przyjaciół.
Uczniom trzecich klas liceum pan dyrektor
życzył, by ten rok okazał się najlepszym rokiem
w ich edukacji. W tym roku szkolnym matura
rozpocznie się 5 maja, ale będzie to ciężka sesja
egzaminacyjna, ponieważ wielu uczniów w ciągu
pierwszego tygodnia przystąpi aż do 6-7
egzaminów pisemnych.

Klasy licealne wraz z wychowawcami
w trakcie uroczystości

Do Powiatowego Gimnazjum Publicznego będzie uczęszczało w roku szkolnym 2013/2014
202 uczniów, w tym 68 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.
Natomiast wszystkim pozostałym gimnazjalistom, a szczególnie uczniom klas trzecich, by
osiągali równie wysokie wyniki w nauce jak dotychczas i ze spokojem mogli oczekiwać na
wyniki egzaminu gimnazjalnego.
W tym roku pracę w naszej szkole rozpocznie tylko jeden nauczyciel - pani Marzena
Kunicka, która będzie uczyła muzyki w klasach gimnazjalnych. Pedagogiem szkolnym
został pan Jacek Gałkiewicz.
Priorytetem
naszej
szkoły
będą,
podobnie jak w ubiegłych latach,
następujące
działania
dydaktycznowychowawcze:
• uzyskanie – wzorem lat ubiegłych –
bardzo wysokich wyników z egzaminu
gimnazjalnego i maturalnego,
• udział w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych – wychowanie, tak jak
dotychczas, znaczącej liczby laureatów
i finalistów olimpiad,
• kontynuowanie wymiany młodzieży
z
zaprzyjaźnionymi
szkołami
w Hechingen (Niemcy) i Winschoten
(Holandia).

Gimnazjaliści

Nadal rozwijane też będą bogate tradycje szkoły wynikające z przynależności do Szkół
Stowarzyszonych UNESCO.

Kończąc uroczystość, pan dyrektor Ryszard Buczyński życzył wszystkim – nauczycielom,
rodzicom i uczniom – spokojnego i owocnego roku.
Po krótkich wystąpieniach
pedagoga – pana Jacka
Gałkiewicza i uczennicy klasy 1b
Aleksandry Tabaki (uczennica
przedstawiła ideę kalendarza
charytatywnego, w którą
zaangażowały się nauczycielki
naszej szkoły) poczty sztandarowe
wyprowadziły sztandary,
a młodzież rozeszła się do sal
lekcyjnych na spotkania
z wychowawcami.
Wystąpienia pedagoga – pana Jacka Gałkiewicza
Aleksandra
Tabaka

Wyprowadzenie sztandarów

W poniedziałek, 23 września 2013 roku, kolejny raz gościliśmy w naszej szkole 37-os.
grupę młodzieży izraelskiej z kibucu Sde Boker leżącego w regionie Ramat HaNegew.

Celem corocznych wizyt jest rozwijanie kontaktów międzynarodowych oraz upamiętnianie
ofiar II wojny światowej wśród polskiej i żydowskiej młodzieży. W przygotowania spotkania
zaangażowali się uczniowie z klas: 2b2, 2c, 2a3 i 2b1 pod kierunkiem pana Ireneusza Cały
oraz anglistów – pana Roberta Dzitowskiego, pani Marty Czyżewskiej i pani Magdaleny
Jaworskiej.

Spotkanie w auli szkolnej

Program wizyty
• 900 – 930 - przyjazd grupy młodzieży z Izraela
do I LO w Płońsku.
• 930 – 945 - przejście grupy do auli szkolnej
i powitanie jej przez wicedyrektora I LO
panią Ewę Koperską oraz przez starostę
powiatu płońskiego.
• 945 – 1015 - prezentacja multimedialna szkół.
• 1015 – 1200 - integracja młodzieży polskiej
i izraelskiej w postaci nauki tańca tzw. belgijki.
• 1200 – 1230 - Dom Bena Guriona i Drzewko
Ben Guriona (Plac 15 Sierpnia i ul. Warszawska)
• 1230 – 1300 - przejście młodzieży polskiej
i żydowskiej na teren kirkutu (pozostałości
cmentarza), ceremonia na terenie kirkutu.
• 1300 – 1400 - wyjazd do Palmir grupy
z Izraela i grupy polskiej w celu uczczenia
Polaków pomordowanych w czasie okupacji
niemieckiej.
• 1400 – 1500 - cmentarz w Palmirach. Wyjazd
grupy izraelskiej do Warszawy.
• 1500 – 1600 - powrót do Płońska grupy
polskiej.

Powitanie gości z Izraela przez panią wicedyrektor
Ewę Koperską i pana starostę Jana Mączewskiego

Przedstawiciele obu szkół dokonali, w formie
krótkich filmów, prezentacji swoich szkół

Zajęcia integracyjne – nauka „belgijki”
i wspólne zdjęcia

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania

Młodzież przy Drzewku Pamięci

Wizytę młodzieży izraelskiej zakończył wspólny wyjazd do Palmir – miejsca pamięci narodowej
z grobami Polaków i Żydów zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1943.

W czwartek, 10 X 2013 r., zorganizowany został wieczorek integracyjny dla uczniów
klas 1. gimnazjum i liceum. Wspólna zabawa polegała na prezentacji przez zespoły klasowe
wcześniej przygotowanych krótkich programów artystycznych. W większości miały one
formę skeczy, piosenek i tańców. Zdaniem obserwatorów najciekawiej zaprezentowały się:
klasa 1b, która przygotowała pokaz gry na kubkach oraz klasa 1c1, której występ miał
formę pokazu mody.

Prezentacje klas gimnazjalnych

Występ
uczniów
klasy 1a1

Program
artystyczny
klasy 1a2

Prezentacje klas 1a3 i 1b

Pokaz mody klasy 1c1

Występ klasy 1c2

14 X 2013 r. o godz. 9.00 dyrekcja szkoły, nauczyciele,
pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie spotkali się w auli
szkolnej na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nauczyciele i młodzież w trakcie uroczystości

Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele zarządu
Samorządu Uczniowskiego – Iza Sobocka i Mikołaj
Mucha, którzy złożyli wszystkim pracownikom
szkoły życzenia i zaprosili do obejrzenia programu
artystycznego przygotowanego przez młodzież
z
Koła
Kultury
Żywego
Słowa,
która
zaprezentowała swoje spojrzenie nie tylko na
pedagogów i panującą w pokoju nauczycielskim
atmosferę, ale także na uczniów. Swoje możliwości
zaprezentowali także wokaliści i muzycy ze
szkolnego zespołu, którzy wykonali m.in. kultową
piosenkę Pink Floydów „We don’t Reed no
education”.
Mikołaj Mucha i Iza Sobocka

Po życzeniach młodzież wręczyła dyrekcji
i nauczycielom symboliczne róże

Program artystyczny w wykonaniu uczniów
z Koła Kultury Żywego Słowa

Występ zespołu muzycznego

Największy aplauz publiczności wzbudził
jednak występ Filipa Rudnickiego (2z),
który - rewelacyjnie! - zaprezentował
kilka scenek znanych polskich kabaretów,
dotyczących tematycznie także szkolnego
środowiska.

Filip Rudnicki

W bieżącym roku szkolnym na
wymianę z gimnazjum w Hechingen
do Niemiec w dniach 13 – 21 X
2013 r. wyjechała 16-osobowa
grupa uczniów z klas 1. i 2. liceum
oraz 3. gimnazjum.
Opiekunkami były: germanistka pani Wioletta Łepkowska i pani
Anna Janiszewska.
Polska młodzież została gorąco
przywitana przez swoich partnerów
i ich rodziców, a pierwszego dnia
w szkole także przez jej dyrektora.
Nasi uczniowie i opiekunowie przy napisie powitalnym
przygotowanym przez niemieckich partnerów

Tematem tegorocznej wymiany było
„Typowo niemieckie jedzenie”.
Do realizacji projektu przyłączyli się
rodzice niemieckich partnerów, którzy
nie tylko przygotowali i przynieśli do
szkoły tradycyjne niemieckie potrawy,
ale także podali przepisy na typowo
niemieckie dania.

Degustacja potraw

Tradycyjne niemieckie potrawy

W ramach programu wymiany uczniowie mieli również okazję zwiedzić gospodarstwo
ekologiczne, poznać procesy tworzenia czekolady w fabryce Rittersport, a także samodzielnie
wykonać czekoladę.

Wizyta w gospodarstwie ekologicznym

W fabryce czekolady Rittersport

Oprócz tego polskich uczniów czekały jeszcze
inne atrakcje, takie jak zwiedzanie miasta
i zamku w Hechingen, wizyta w ratuszu
i wycieczka do Stuttgartu, w celu zwiedzenia
muzeum fabryki Mercedesa.

Wizyta w ratuszu

Zwiedzanie zamku w Hechingen

Wycieczka
do
Stuttgardu

W muzeum fabryki Mercedesa

Wszystko
to
zostało
udokumentowane
w formie prezentacji, którą polscy uczniowie
przygotowali podczas zajęć w pracowni
komputerowej.

W szkolnej pracowni komputerowej

Wolny czas organizowany przez niemieckich partnerów
młodzież spędzała bardzo aktywnie np. w kręgielni,
w parku linowym cz też grając w minigolfa

Dnia 22 X 2013 r. odbyła się w naszej szkole kolejna akcja krwiodawstwa,
w której brali udział pełnoletni uczniowie klas maturalnych.
Do oddania krwi zgłosiło się około
90 uczniów, z których krew oddało
ponad 50 osób. Łącznie zostały
zebrane blisko 22 litry krwi.
Akcję nadzorował katecheta pan Sławomir Kowalski wspólnie
z uczennicami: Alicją Marczewską
(1c1), Joanną Kacprowską (1a1),
Martą Archutowską (1a1), Martyną
Jabłonowską (1b), Olą Tabaką (1b),
Izą Górecką (2z) i Szymonem
Zembrzuskim (1c1).
Zebrana krew została przekazana
na rzecz uczennicy naszego liceum Mileny Sawickiej (3c2).
Uczniowie klas maturalnych – honorowi krwiodawcy
z organizatorem akcji - p. Sławomirem Kowalskim

Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwały m. in. Alicja
Marczewska, Ola Tabaka i Martyna Jabłonowska

Chętnych do oddania krwi nie brakowało

Pobór krwi w ambulansie

Konferansjerzy: Justyna Trybańska
i Jakub Szewczak

Spektakl „Nie(łatwe) rozmowy o miłości” to już
kolejna z inicjatyw uczniów naszej szkoły, którzy – bazując
na wybranych tekstach literackich i filmowych – chcieli
pokazać swoje spojrzenie na, tym razem, właśnie miłość.
Niełatwo mówić o uczuciach, a przecież zwłaszcza tego
tematu dotyczyło przedstawienie.
Jak rozmawiać o miłości, czy można zrobić to bez
taniego sentymentalizmu, czy sposób przeżywania emocji
zmienia się na przestrzeni lat? Czy zmieniają się
kochankowie? – to główne pytania, jakie zadali sobie
autorzy spektaklu. Opierając się na wybranych utworach,
ilustrując je tematycznie dobraną muzyką, poszukiwali
odpowiedzi na zagadnienia, które nurtują nas bez względu
na wiek, czy osobowość.
Okazuje się, że nie tak trudno utożsamić się
z bohaterami Stachury, Fitzgeralda czy Austen. Choć
wybranych autorów dzieli przestrzeń wielu lat, to
poruszane przez nich problemy okazują się aktualne do dziś.

Kolejność prezentowanych scen i ich wykonawcy

I Coma, Los cebula i krokodyle łzy: Przemysław Jonka
1. 100 dziewczyn i ja: Rafał Łoniewski
Pokocham ją siłą woli: Marlena Jasińska
2. Wybór tekstów piosenek: Marta Archutowska,
Joanna Kacprowska, Angelika Szpręgiel, Piotr Kuta,
Maciej Milewski

Przemysław Jonka

Rafał Łoniewski i Marlena Jasińska

Angelika Szpręgiel
Marta Archutowska i Joanna Kacprowska

Piotr Kuta i Maciej Milewski

II Happy Sad, Zanim pójdę: Magda Małecka
3. Duma i uprzedzenie: Adrianna Falenta, Filip Rudnicki, Maciej
Andrzejczyk
4. Wiek niewinności: Eliza Kozłowska, Paulina Świercz, Mateusz Bąk,
Łukasz Magnuszewski
5. Titanic: Milena Dziełakowska, Michał Salak

Adrianna Falenta, Filip Rudnicki
i Maciej Andrzejczyk

Eliza Kozłowska i Łukasz Magnuszewski

Magda Małecka

Mateusz Bąk i Paulina Świercz
Milena Dziełakowska i Michał Salak

III Hey, Zazdrość: Karolina Szparadowska
6. Czy te oczy mogą kłamać?: Karolina
Szparadowska, Dawid Lis
7. To właśnie miłość: Maja Karpińska, Klaudia
Kołodziejczyk, Maciej First, Piotr Kornacki,
Marcin Lewandowski, Michał Lewandowski

Karolina
Szparadowska

Karolina Szparadowska i Dawid Lis

Piotr Kornacki

Maja Karpińska i Klaudia Kołodziejczyk

Maciej First

Michał Lewandowski
i Marcin Lewandowski

IV Janusz Radek, Kiedy umrę kochanie: Maja Karpińska, Monika Kujawska
8. Chciałbym umrzeć z miłości: Mateusz Bąk
9. Wielki Gatsby: Natalia Sychowicz, Karol Kaliściak, Szymon Zembrzuski
10. Dexter: Piotr Kmieć, Eryk Kunkowski
11. Orbitowanie bez cukru: Iga Szabat, Filip Biesalski

Monika Kujawska i Maja Karpińska

Eryk
Kunkowski
i Piotr
Kmieć

Mateusz Bąk

Natalia Sychowicz, Szymon Zembrzuski
i Karol Kaliściak

Iga Szabat
i Filip
Biesalski

V Coma, Piosenka pisana nocą: Joanna Kacprowska

Instrumentaliści:

• Przemysław Jonka (fortepian)
• Łukasz Magnuszewski (gitara)
• Przemysław Sawicki (gitara)

Joanna Kacprowska

Łukasz Magnuszewski

Przemysław
Jonka
i Przemysław
Sawicki
Spektakl został przygotowany pod
kierunkiem polonistki
p. Marty Domańskiej

W dniach 7-15 XI 2013 r. 10-osobowa grupa młodzieży naszej szkoły
wzięła udział w corocznej wymianie z Dollard College w Winschoten.

Współpraca
ze
szkołą
w Holandii trwa już od 2001 r.
Koordynatorem
wymiany
w bieżącym roku szkolnym jest
anglista, pan Marcin Socik.
Uczniowie
naszej
szkoły
bardzo wysoko cenią sobie
wyjazd na tę wymianę ze
względu na jej międzynarodowy
charakter – w Dollard College
w Winschoten spotykają się
bowiem uczniowie z takich
krajów jak: Polska, Holandia,
Niemcy,
Włochy,
Finlandia,
Anglia i Japonia.
Uczniowie naszej szkoły i ich holenderscy partnerzy

W trakcie wymiany młodzież ma wyjątkową okazję współpracować w międzynarodowych
zespołach złożonych z uczniów wszystkich wymienionych krajów. Współpraca polega na pracy
w grupach projektowych, które mają przypisane konkretne projekty do zrealizowania
w danym roku.
W tym roku szkolnym tematem przewodnim
było zagadnienie: „Jak to jest być młodym
człowiekiem w Europie?”. Uczniowie zostali
podzieleni na 8 grup składających się z 10-15
osób i mieli za zadanie przeprowadzić badania,
określić zakres tematów i przedstawić swoją
pracę ostatniego dnia wymiany w formie pokazu
wydrukowanych zdjęć lub w formie filmu
dokumentalnego. W międzyczasie, uczniowie
zwiedzili też największe miasto regionu Groningen oraz stolicę Holandii - Amsterdam.
Zajęcia w szkole

HARMONOGRAM WYMIANY
7 XI - zbiórka przed budynkiem szkoły
(godz. 350), podróż do Winschoten, odbiór
uczniów przez rodziny holenderskich
partnerów;
8 XI - konferencja młodzieży, prezentacje
szkół uczestniczących w wymianie,
informacje o przebiegu wymiany;
9-10 XI - pobyt z rodzinami goszczącymi
uczniów;
11 XI - lekcja języka niderlandzkiego, praca
w grupach tematycznych, praca w grupach
wybranego produktu;
12 XI – wycieczka do Amsterdamu;
13 XI - lekcja języka niderlandzkiego, praca
w grupach tematycznych, praca w grupach
wybranego produktu. Festiwal kulinarny;
14 XI - lekcja języka niderlandzkiego, praca
w grupach tematycznych, praca w grupach
wybranego produktu. Wycieczka do
Groningen;
15 XI - prezentacje grup, formalne
zakończenie wymiany. Czas spędzony
w partnerami wymiany i ich rodzinami.
Zbiórka w Dollard College i wyjazd do
Polski;
16 XI - przyjazd do Płońska pod budynek
szkoły .

Prezentacja młodzieży japońskiej

Uczestnicy wymiany z koordynatorem p. Marcinem Socikiem

Malowanie toreb

Prace projektowe w formie tablic wystawowych
przygotowane przez młodzież

Festiwal kulinarny

Wycieczka do Amsterdamu

Na wycieczce do Groningen

Hockey party

Czas wolny uczniowie spędzali
np. grając w bilard

Młodzież holenderska
przyjedzie do Płońska
w marcu 2014 r.

W poniedziałek, 11 listopada 2013 r.
obchodziliśmy 95. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. W miejskich
uroczystościach
wzięły
udział
poczty
sztandarowe gimnazjum i liceum, dyrekcja
szkoły oraz młodzież klas 3. gimnazjum
wraz z wychowawcami.

Po mszy św. w kościele św. Michała Archanioła uczestnicy
obchodów przeszli pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie
wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia i złożone wiązanki
kwiatów.

Poczty sztandarowe
liceum i gimnazjum

Uczniowie klasy 3w w czasie przemarszu
ulicą Płocką

Przemarsz pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego
Delegacja naszej szkoły składa wiązankę kwiatów
pod pomnikiem Piłsudskiego

Apel z okazji Święta Niepodległości, przygotowany przez klasę 1b, odbył się we wtorek,
12 XI. Po przybliżeniu podstawowych informacji dotyczących tego niezwykle ważnego
w historii Polski wydarzenia, uczniowie zaprezentowali krótkie nagranie –
mieszkańców
Płońska oraz uczniów naszej szkoły zapytano o to, z czym kojarzą Święto Niepodległości.
Dzięki temu krótkiemu filmowi można było sobie uświadomić, jak (nie)wiele wiemy także my.
Następnie
narratorzy
(narratorki)
krótko
przedstawili historię Polski, a w poszczególnych scenach
zaprezentowano symbolicznie: rozbiory Polski, wymarsz
żołnierzy na front a potem ich powrót do kraju, do
żon i głoszenie niepodległości II RP.

Sceny te miały zaakcentować, że pomimo iż także
współcześnie w Polsce nie żyje się łatwo, czasami zmagamy się
z
wieloma
trudnościami,
to
jednak
warto
zostać
w kraju, który ma tak bogatą historię, warto podkreślać swoją
tożsamość, dumę z tego, że jest się Polakiem.
W trakcie apelu odtworzono także przemówienie Józefa
Piłsudskiego.
Ilustrację muzyczną tworzyły pieśni „Wojenko, wojenko”
i „Rozkwitały pąki białych róż”. Na koniec wspólnie
odśpiewano hymn! Z całą salą na baczność.

Scenki apelowe

Obsada:
Narracja: Karolina Gwiazdowska, Martyna Jabłonowska
Józef Piłsudski: Krystian Zieliński
Para współczesna: Daniel Królak, Karolina Kobylińska
Żołnierze (i śpiew): Krzysztof Osiński, Adrian Szyc, Jakub Ścisiński
Dziewczęta (żony): Anna Bilińska, Antonina Rachobińska, Marta Woźniak
Polska: Marta Woźniak, zabory: Prusy – Krzysztof Osiński, Rosja – Adrian Szyc, Austria –
Anna Bilińska
Śpiew: Anna Dobrowolska, Karolina Gwiazdowska, Dorota Pisarzak, Weronika Modzelewska
Ogłoszenie o niepodległości: Daria Sokołowska
Muzyka: Przemysław Jonka (IIIa)
Reżyseria: Anna Dobrowolska
Choreografia: Aleksandra Tabaka
Kierownik produkcji: pan Krzysztof Jarosiewicz 

15 listopada 2013 r., w 97. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, obchodziliśmy
Dzień Patrona, stanowiący bardzo ważny element tradycji naszej szkoły. Uroczystość ta
ma szczególne znaczenie dla pierwszoklasistów, którzy składają w tym dniu ślubowanie.
Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się o godz. 1145 w auli szkolnej, gdzie zgromadziła
się młodzież z klas 1. gimnazjum i liceum wraz z wychowawcami oraz zaproszeni goście.

Uczniowie klas pierwszych oczekujący w auli szkolnej
na rozpoczęcie uroczystości

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych
i
odśpiewaniu
hymnu
narodowego
prowadząca uroczystość uczennica klasy 1b
Ewa Ostrowska przywitała:
• Pana Starostę Jana Mączewskiego
• Pana Wicestarostę Andrzeja Stolpę
• Pana Naczelnika Wydziału Oświaty

w Starostwie Powiatowym Pawła Dychtę
• Pana Burmistrza Andrzeja Pietrasika
• Panią Wiceburmistrz Teresę Kozerę
• Pana Dyrektora Powiatowej Jednostki
Obsługi Placówek Oświatowych
Marka Michalskiego
• Ks. kanonika Marka Zawadzkiego
• Ks. kanonika Edmunda Makowskiego
• Ks. kanonika Zbigniewa Sajewskiego

• Panią Dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej w Urzędzie Miejskim
Katarzynę Mikołajewską
• Panią Jolantę Marzęcką –
przedstawicielkę Miejskiego Centrum
Kultury w Płońsku
• dyrekcję, nauczycieli i uczniów naszej
szkoły

Uczestników Dnia Patrona powitała
uczennica kl. 1b Ewa Ostrowska

Szczególnie
serdecznie
gromkimi
brawami
został
przywitany
gość
honorowy uroczystości – autorka książek
i wystawy „Dla pokrzepienia serc”,
poświęconych Patronowi naszej Szkoły,
obdarzona
tytułami
„Pisarki
losu
polskiego”,
„Ministra
Patriotyzmu”,
Honorowa Obywatelka Płońska i nasza
wierna przyjaciółka Barbara Wachowicz.

Zaproszeni na uroczystość goście

Następnie delegacja uczniów
udała
się
pod
pomnik
Henryka Sienkiewicza przed
gmachem
szkoły,
gdzie
złożyła wiązankę kwiatów.

Gość honorowy uroczystości –
p. Barbara Wachowicz i emerytowana
polonistka p. Danuta Andryszczyk

Najważniejszym punktem tej części uroczystości było ślubowanie, którego tekst odczytał
pan dyrektor Ryszard Buczyński. Uczniowie klas pierwszych przyrzekali m. in. w murach tej
szkoły wzbogacać swój umysł i umiejętności, uczyć się koleżeńskości, szacunku dla człowieka,
uczciwości, rzetelności i odwagi, dbać o honor swojej szkoły, wzbogacać jej najlepsze
tradycje, pozostać wiernymi tysiącletnim postępowym tradycjom narodu polskiego i czcić
imię Patrona szkoły.
Przy sztandarach ślubowali przedstawiciele
poszczególnych klas:
1w – Wiktoria Domańska
1z – Michał Rutkowski
1a1 – Julia Stolpa
1a2 – Aleksander Dłużniewski
1a3 – Katarzyna Zawadzka
1b – Krzysztof Osiński
1c1 – Alicja Marczewska
1c2 – Paulina Wiśniewska
Ślubowanie

Oficjalną
część
obchodów
Dnia
Patrona
zakończyło wyprowadzenie sztandarów.
Następnie na scenę zaproszona została pani
Barbara Wachowicz, która wygłosiła gawędę
„Kto Cię Polsko będzie kochał?” poświeconą
Wielkim Polakom, a wśród nich Patronowi
Szkoły i Jego spadkobiercom – Legionistom,
Bohaterom „Kamieni na szaniec” i uczniom
naszego liceum.

W imieniu całej społeczności szkolnej bukiet
kwiatów wręczył pisarce Szymon Zembrzuski

Pan dyrektor
Ryszard Buczyński
podziękował pani
Barbarze Wachowicz
za piękną lekcję
kultury polskiej
i patriotyzmu, za bycie
ambasadorem naszej
szkoły i promowanie
jej w całej Polsce.
Pani Barbara Wachowicz

Tematykę patriotyzmu i najwyższych
życiowych
wartości
podjęli
również
w swoich wystąpieniach pan wicestarosta
Andrzej Stolpa, pan burmistrz Andrzej
Pietrasik oraz ks. kanonik Edmund
Makowski,
który
wzbudził
szczególny
entuzjazm, inicjując piosenkę „Życzymy,
życzymy” – dedykując ją bohaterce
spotkania.

Pan Burmistrz Andrzej Pietrasik otrzymał
od pisarki pamiątkowe książki

Wystąpienie wicestarosty p. Andrzeja Stolpy

Jak zawsze żywiołowe wystąpienie ks. kanonika
Edmunda Makowskiego

Obchody Dni Patrona łączą się w naszej szkole z konkursami, których celem jest
motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy na temat Patrona, będącego niewątpliwie
postacią wybitną zarówno na gruncie literackim, jak i społecznym.
W bieżącym roku szkolnym uczestnicy konkursu, zatytułowanego „Czytamy Sienkiewicza”,
mieli za zadanie: gimnazjaliści wybrać i zaprezentować interpretację fragmentu
„Krzyżaków”, zaś licealiści „Potopu”. W zmaganiach konkursowych uczniów gimnazjum
zwyciężyła klasa 1w, natomiast w kategorii liceum największe uznanie jury - złożonego
z polonistek – zyskała prezentacja klasy 1c1, a wyróżnienie otrzymali uczniowie klas 1a1
i 1b.
Wszystkie nagrodzone zespoły klasowe zaprezentowały się na scenie i otrzymały z rąk pani
Barbary Wachowicz i pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego nagrody książkowe i kubki
z logo szkoły. A następne Święto Szkoły już za rok … 

Interpretacja „Krzyżaków”
w wykonaniu nagrodzonych uczniów
klasy 1w. Wystąpili: Stanisław
Oliszewski, Karolina Piechocka,
Aleksandra Bartkowska, Maciej
Kujawski, Jakub Skierkowski, Seweryn
Nec, Michał Senderski, Jakub
Urbański i Bartłomiej Kołodziejski.

Klasa 1c1 – Alicja Marczewska,
Adam Męczyński
i Rafał Stępkowski

Klasa 1a1 – Sylwia
Górska, Ada Sitek,
Bartosz Kopciński,
Joanna Kacprowska
i Julia Stolpa

Klasa 1b - Rafał Łoniewski, Daria Sokołowska Marta Woźniak,
Anna Dobrowolska, Weronika Modzelewska, Daniel Królak, Iga
Szabat, Martyna Jabłonowska, Antonina Rachobińska

Wręczanie nagród

Z piątku na sobotę 22/23 XI 2013 r. odbył
się VIII Nocny Maraton Filmowy pod
hasłem

Duchy i zjawiska paranormalne.

Licealiści zgromadzeni w auli szkolnej obejrzeli
pięć filmów „grozy”. Wspólny strach podziałał
mocno integrująco - okazuje się, że można się
jednocześnie i porządnie bać, i dobrze bawić.
W każdym razie - doświadczenie stanowczo do
powtórzenia;)

Miłośnicy nocnego i mocnego kina…

Adrian i jego rodzice w trakcie uroczystości
w auli PWSZ w Ciechanowie

9 grudnia 2013 r. w auli Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
odbyła
się
uroczystość
wręczenia
stypendiów Ministra Edukacji Narodowej
i Prezesa Rady Ministrów wyróżniającym
się uczniom szkół ponadgimnazjalnych
z terenu objętego nadzorem Kuratorium
Oświaty Delegatury w Ciechanowie.
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów
otrzymał uczeń klasy 3c1 naszego liceum
Adrian Wierzchowski. W roku szkolnym
2012/2013 Adrian był laureatem XLIV
Olimpiady Języka Rosyjskiego oraz finalistą
XLIII Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego,
a
jego
średnia
ocen
z przedmiotów obowiązkowych wyniosła
5,0.

Uroczyste wręczanie dyplomów stypendialnych

Występując w imieniu stypendystów, kierując podziękowania do nauczycieli i rodziców oraz
gratulując uzyskanych wyników i wyróżnień swoim koleżankom i kolegom, Adrian powiedział
m. in.:
Szanowni Państwo, w imieniu Stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji
Narodowej pragnę serdecznie podziękować Kuratorium Oświaty w Warszawie i Ministerstwu Edukacji
Narodowej za przyznane nam wyróżnień, jakimi są stypendia naukowe. Jesteśmy szczególnie
wdzięczni za to, że nie był Państwu obojętny wysiłek, jaki podjęliśmy w trakcie realizacji naszych
naukowych założeń i w dążeniu do wyznaczonych sobie celów. Każdy uczeń ma do spełnienia
określoną misję. Niezależnie od tego, czy jesteśmy obdarzeni umysłami ścisłymi, czy preferujemy
dziedziny humanistyczne, wszyscy mamy równe szanse na to, aby osiągnąć sukces i spełnić swoje
marzenia.
W
dniu
dzisiejszym
warto
pamiętać
także
o nauczycielach, których spotkaliśmy na edukacyjnej
drodze. Wielu z nich ofiarowało nam czas, uwagę
i włożyło wiele trudu, abyśmy mogli rozwijać
zainteresowania oraz prawidłowo ustalać priorytety.
Często inspiracja danym mistrzem i jego dziedziną staje
się niezwykle ważnym czynnikiem, który pomaga
osiągnąć sukces (…).
Realizacja marzeń nie byłaby także możliwa bez
naszych rodziców, którym ze względu na to należą się
gorące podziękowania. To właśnie najbliżsi okazują
największe
zainteresowanie
życiem
szkolnym,
wyrozumiałość oraz podnoszą nas na duchu, kiedy
przychodzą chwile zwątpienia.
Drodzy
Stypendyści,
serdecznie
gratuluję
uzyskanych wyników i wyróżnień. Sukcesy, które
osiągnęliśmy w ubiegłym roku szkolnym, były możliwe
dzięki temu, że wykorzystaliśmy talenty, jakimi
zostaliśmy obdarzeni. Z pewnością pomogły nam także
wytrwałość, motywacja oraz chęć nieustannego rozwoju
i potrzeba samorealizacji (…).
Wystąpienie Adriana Wierzchowskiego

Otrzymane przez Adriana dyplomy Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
i Stypendium Prezesa Rady Ministrów

13 grudnia 2013 roku obchodziliśmy 32. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Zgodnie z tradycją naszej szkoły organizatorzy obchodów – w bieżącym
roku szkolnym byli nimi uczniowie klas 3f, 3a i 1a2 pod kierunkiem
nauczycielki historii p. Kariny Kmiecińskiej – przypomnieli najnowszą
historię Polski.

W ramach obchodów tej rocznicy przygotowali:
• wystawy pt.: Stan wojenny w Polsce oraz Polacy, którym
zawdzięczamy wolność…;
• prezentację multimedialną pt.: Polacy w okresie stanu wojennego,
zawierającą zdjęcia archiwalne, filmy dokumentalne i fabularne;
• audycję muzyczną złożoną z piosenek lat 80., przygotowaną przez
radiowęzeł szkolny;
• koncert muzyczny szkolnego zespołu, dedykowany bohaterom tamtego
okresu: zwykłym i niezwykłym…;
• wyjście do kina na film pt. Wałęsa człowiek z nadziei, reż. Andrzej
Wajda.

Okolicznościowe wystawy i plakaty
na szkolnych korytarzach

Dziwny jest
ten świat

W tematykę stanu wojennego i koncertu
wprowadziła publiczność Karolina Kacperska

Ada Żochowska
zaprezentowała utwór
Dżemu pt. Partyzant

Czesława
Niemena
w
wykonaniu
Karoliny
Kacperskiej

Koncert
zakończyła
piosenka

Kocham
wolność

Dorosłe dzieci zespołu Turbo zaśpiewał duet
Ada Żochowska i Przemysław Jonka

Chłopców
z Placu Broni,
którą
zaśpiewała
Karolina
Szparadowska

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia w dniach
18 i 19 grudnia 2013 r. odbyły się w naszej szkole apele,
które – mimo braku śniegu – miały wprowadzić nas
w świąteczny, pogodny nastrój.

Zgromadzoną w auli młodzież powitała
Milena Przybyszewska (2a1)

Koło Żywego Słowa zaprezentowało dość nietypową
scenkę, której jednym z bohaterów był… diabeł. Groteskowo
przedstawiony, którego wizerunek stanowił połączenie
naszych stereotypowych o nim wyobrażeń (obowiązkowo rogi
i ogon) z nowoczesnością (to z kolei poświadczał telefon
komórkowy),
próbował
zapobiec
narodzinom
Jezusa
Chrystusa. Na szczęście mu się to nie udało, dzięki czemu po
raz kolejny możemy świętować ten niezwykle ważny dzień.
Okazuje się, że niezmiennie, mimo mijania kolejnych wieków
aniołowie mają większą moc niż diabły – po raz kolejny dobro
przezwyciężyło zło.

W scence wystąpili: Mateusz
Bąk, Karolina Adamiec,
Dawid Kaliszewski, Jan
Bałdyga i Kacper Konieczny

Niezwykle ciepłym momentem było także
symboliczne
ubieranie
przez
występujących
uczniów choinki – każda bombka oznaczała tych,
o których często zapominamy a którzy zasługują
na naszą uwagę i pomoc – wszystkich cierpiących,
zmagających się z problemami, pozbawionych
domu. W tym szczególnym momencie, w okresie
świąt, powinniśmy wesprzeć ich pomocą czy
chociażby uśmiechem.

Wystąpili: Monika Łukasiewicz, Maciej Andrzejczyk,
Joanna Piekarczyk, Jan Bałdyga, Karolina Adamiec
i Kacper Konieczny

Ilustrację muzyczną przedstawienia
stanowiły piękne polskie kolędy
oraz
popularne świąteczne piosenki „Cicha
noc”, „Uciekali”, „Lulajże mi, lulaj”,
„Jingle bells rock”, „White Christmas” –
ich pogodny przekaz tym bardziej
uświadomił, że Boże Narodzenie powinno
być
czasem
niezwykle
rodzinnym,
serdecznym.

Występ chóru szkolnego pod
kierunkiem Rafała Szymańskiego

Agata Śladowska (1c2)
zaśpiewała kolędę „Cicha noc”

Klaudia Zielińska (1c1) zagrała
i zaśpiewała „White Christmas”

Maja
Karpińska
(2b1)
i Przemysław
Jonka (3a)
zaśpiewali
piosenkę
„Pada śnieg”

W auli panowała radosna świąteczna atmosfera

Może dzięki nastrojowi wprowadzonemu
przez osoby odpowiedzialne za organizację apelu
życzenia, które sobie tuż po nim składaliśmy,
były tym bardziej szczere i płynące, choć brzmi
to sentymentalnie, naprawdę prosto z serca?
Jako pierwsi, na zakończenie apelu, życzenia
społeczności szkolnej złożyli pan Dyrektor
i przedstawicielka samorządu uczniowskiego –
podkreślili znaczenie tego świątecznego czasu,
a także wyzwania, jakie postawi przed nami
nowy rok. Wszyscy mamy nadzieję, że im –
sprostamy 
W imieniu zespołu aktorskiego i muzycznego życzenia
uczestnikom spotkania wigilijnego złożyła Eliza Kozłowska (2b1)

Życzenia
przewodniczącej
Samorządu
Uczniowskiego
Izy Sobockiej
i pana dyrektora
Ryszarda
Buczyńskiego

W piątek, 31 stycznia 2014 r., odbyła się w naszej szkole akcja poszukiwania
potencjalnych dawców szpiku kostnego. Inicjatorkami akcji były uczennice klasy 3c2: Olga
Groszkowska, Paula Maliszewska, Anna Beszczyńska i Agnieszka Żelech, które m. in. w ten
sposób chciały pomóc Milenie, swojej chorej na białaczkę koleżance z klasy. O pomoc
logistyczną w zorganizowaniu akcji zwróciły sie do swojej polonistyki - pani Bożeny
Dzitowskiej, która
z kolei nawiązała kontakt
z Fundacją DKMS, przeszła szkolenie i w ten
sposób doszło do zbiórki. Mimo że następnego dnia
była długo wyczekiwana studniówka, która
zaprzątała
głowy
wszystkim
tegorocznym
maturzystom, do udziału w akcji zgłosiły się 44
osoby.
Pobieranie próbek za pomocą patyczkówtesterów miało miejsce w auli szkolnej, przy
specjalnie przygotowanych do tego celu przez
wolontariuszki
stanowiskach.
Było
ono
poprzedzone specjalną prelekcją dla uczniów klas
3. liceum dotyczącą zasad i odpowiedzialności
związanej z uczestnictwem w programie, którą
przygotowała
(na
podstawie
materiałów
promocyjnych przesłanych przez Fundację DKMS)
i przeprowadziła pani Bożena Dzitowska.

Prelekcja pani Bożeny Dzitowskiej

Pobieranie próbek za pomocą patyczków-testerów miało miejsce w auli szkolnej

