
    W sobotę, 1 lutego 2014 r., o godz. 19.00 w hali sportowej 
MCSiR zabrzmiały pierwsze dźwięki poloneza Wojciecha Kilara - 
tegoroczni maturzyści naszego liceum rozpoczęli symboliczne      
odliczanie stu dni do matury. 

 Odświętnie ubraną w eleganckie 
stroje młodzież poprowadził                 
w pierwszej parze pan dyrektor 
Ryszard Buczyński wraz                    
z uczennicą klasy 3f, Izą Sobocką. 
Ze względu na dużą liczbę 
tańczących polonez podzielony był 
na trzy skomponowane ze sobą 
tury - koniec pierwszej części 
tańca był zarazem początkiem 
następnej, co czyniło uroczystość 
nie tylko podniosłą – zgodnie 
zresztą z tradycją – ale też 
spójną. 

W pierwszej parze pan dyrektor Ryszard Buczyński z Izą Sobocką 



Młodzież tańczyła poloneza w trzech 
skomponowanych ze sobą turach  



   Po polonezie rozpoczęła się oficjalna część 
balu - wszystkich jego uczestników powitali  
konferansjerzy: Gabriela Pietrzycka (3b)               
i Mikołaj Mucha (3f).  
   Wiele serdeczności i życzeń - m. in. 
powodzenia na maturze, realizacji planów             
i marzeń - usłyszała młodzież od pana 
dyrektora Ryszarda Buczyńskiego oraz 
zaproszonych gości - wicestarosty Andrzeja 
Stolpy, burmistrza Andrzeja Pietrasika,               
a tradycyjnie już sto lat zaśpiewał 
maturzystom emerytowany proboszcz 
parafii św. Michała ks. kan. Edmund 
Makowski, powitany – także tradycyjnie – 
gorącymi brawami.  

Konferansjerzy – Mikołaj Mucha i Gabriela Pietrzycka 

Wystąpienia pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego i pana wicestarosty Andrzeja Stolpy 



     Następnie na scenie pojawili się 
Adrianna Babiżewska (3b) i Hubert 
Szczech (3a), którzy poprowadzili część 
artystyczną uroczystości.  

Życzenia maturzystom  złożył pan burmistrz Andrzej Pietrasik 

Gromkimi brawami powitany został 
przez młodzież zaprzyjaźniony z naszą 
szkołą ks. kanonik Edmund Makowski  

Hubert Szczech i Adrianna Babiżewska 



Tegoroczny program, przygotowany przez poszczególne klasy, 
miał formę wręczania wychowawcom przez znane osobowości 
zaproszeń na Igrzyska Olimpijskie w Soczi wraz z nominacjami 
do udziału w wymyślonych konkurencjach.  
Wychowawcy klas: 3a - p. Elżbieta Stroiwąs, 3b - p. Justyna 
Sarzalska, 3c1 –  
p. Mieczysława Pietrasik, 
3c2 - p. Ewa 
Kazimierczak, 3d – 
p. Robert Adamski  
i 3f - p. Tomasz 
Lubelski wraz 
z podziękowaniami  
za wychowawczy trud  
otrzymali kosze kwiatów.  

Nominacje, 
podziękowania                    
i kwiaty dla 

wychowawców:                     
p. Roberta 
Adamskiego                           
i p. Justyny 
Sarzalskiej 



Nominacje, podziękowania i kwiaty dla 
wychowawców: p. Ewy Kazimierczak              
i p. Mieczysławy Pietrasik 



Nominacje, podziękowania i kwiaty dla wychowawców: 
p. Elżbiety Stroiwąs i p. Tomasza Lubelskiego 



Młodzież złożyła również podziękowania                  
i wręczyła kwiaty dyrekcji szkoły - panu 
dyrektorowi Ryszardowi Buczyńskiemu oraz 
paniom wicedyrektorkom - Grażynie 
Pydynowskiej i Ewie Koperskiej. 

Oficjalno-artystyczną część studniówki zakończył 
walc, na zatańczenie którego zdecydowało się jednak 
niewiele par… 

Podziękowania  
i kosze kwiatów 
dla dyrekcji 
szkoły 



Niezapomniana, szampańska zabawa trwała do wczesnych godzin porannych. Młodzież                
i nauczyciele bawili się przy repertuarze zespołu Prestige oraz dj'a PeBe. Maturzyści w ten 
sposób tanecznym krokiem weszli w ostatnie sto dni przed – do tej pory – 
najważniejszym egzaminem w ich życiu. 

Szaleństwo na parkiecie 



Zabawa trwała do białego rana 

Posiłki przy pięknie udekorowanych stołach 



      W ramach obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych gościliśmy w naszej szkole panią 
Annę Ścigaj - córkę represjonowanego i zamordowanego                 
w czerwcu 1945 roku przez funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa Tadeusza Szczepkowskiego ps. Żaba.  
     Tadeusz Szczepankowski był członkiem Narodowych Sił 
Zbrojnych, pełnił funkcję kwatermistrza Sztabu NSZ na terenie 
powiatu pułtuskiego. 
 

 

 

   Cykl spotkań z panią Anną Ścigaj odbył się w dniach 5 -7 III oraz 10 III 2014 r. 
Uczestniczyli w nim uczniowie klas: 1a1, 2a1, 3 b, 2b1, 1c1 i 1b.  
   Gościa przedstawił i słowo wstępne wygłosił pan dyrektor Ryszard Buczyński, który jako 
nauczyciel historii przybliżył młodzieży, kim byli żołnierze wyklęci oraz wyjaśnił przyczyny ich  
prześladowania, stosowane wobec nich represje. Zaakcentował powody, z racji których winni 
jesteśmy im szacunek i – przede wszystkim – pamięć. 

W tematykę spotkania wprowadził młodzież                     
pan dyrektor Ryszard Buczyński 

Pani 
Anna 
Ścigaj 



Pani Anna Ścigaj opowiadała uczniom              
o działalności swojego ojca, o losach swojej  
i innych rodzin działaczy opozycyjnych tuż 
po zakończeniu II wojny światowej, 
obrazując swoją opowieść pamiątkami                
z tamtego okresu. Taki jednostkowy los, 
jego tragizm, tym bardziej podkreśla 
dramat bohaterów skazanych swego czasu 
przez historię na wykluczenie. 

W trakcie spotkania pani Anna Ścigaj pokazywała 
pamiątki rodzinne 



     Dnia 7 marca 2014 roku odbył się w auli szkolnej apel z okazji Dnia Kobiet. Został on 
przygotowany przez zespół muzyczny pod kierownictwem pana Rafała Szymańskiego oraz 
Koło Żywego Słowa, nad którym czuwa pani Teresa Dworecka. 
    Artyści z Koła Żywego Słowa w sposób dowcipny, ale jakże dżentelmeński przedstawili 
powody, dla których (i dobrze!) na tym świecie są kobiety i uświadomili, co by było, gdyby 
ich zabrakło oraz, puentując rozważania, wyrazili swoją wdzięczność za ich obecność.  

Dowcipne rozważania o kobietach przedstawili: Maciej Andrzejczyk (2w) 
Kacper Konieczny (2z), Jan Bałdyga (2z) i Dawid Kaliszewski (2a1) 



    Jako muzyczny komentarz do wypowiedzi aktorów 
zespół szkolny zaprezentował m.in. takie utwory jak: 
Piosenka Księżycowa (Karolina Iwańczyk, Martyna 
Małecka), Walc Barbary (Martyna Małecka), Wspaniały 
Świat (Karolina Iwańczyk, Damian Goszczyński), 
Najtrudniejszy pierwszy krok (Zuzanna Goszczyńska, 
Martyna Małecka) oraz Królowa Nadbałtyckich Raf 
(Damian Goszczyński).  

Karolina Iwańczyk (1c1) i Martyna 
Małecka (2w) 

Zuzanna Goszczyńska (2w) i Martyna Małecka (2w) 

Rafał Sękowski (2b1) 

Maciej Kujawski (1w), Sylwia Mękarska (1w)              
i Eliza Giedrojć (1w)  

Michał 
Senderski 
(1w) 



Na zakończenie apelu Filip Rudnicki 
przedstawił skecz, który rozbawił 
całą publikę. 

Karolina 
Iwańczyk (1c1)                             
i Damian 
Goszczyński (1a2) 



    W dniach 8-15 marca 
2014 r. gościliśmy w Płońsku 
i naszym liceum10-osobową 
grupę młodzieży holenderskiej 

wraz z 2 nauczycielkami  
   w ramach wymiany                  
z zaprzyjaźnioną szkołą 

Dollard College w Winschoten.  
 

Pobyt Holendrów w Płońsku 
to odpowiedź na wyjazd 

naszych uczniów do 
Winschoten w listopadzie 

ubiegłego roku. 
Koordynatorem wymiany był  
w bieżącym roku szkolnym 

pan Marcin Socik, nauczyciel 
języka angielskiego.  

Uczestnicy wymiany – uczniowie naszego liceum wraz z holenderskimi 
partnerami z Dollard College 



   W trakcie tygodniowego pobytu 
młodzież polska i holenderska wspólnie 
pracowała nad projektem pt. Jak to jest 
być młodym człowiekiem w Polsce? 
Uczniowie zostali podzieleni na trzy                 
6-osobowe grupy  i mieli za zadanie 
określić zakres tematów, przeprowadzić 
badania i przedstawić swoją pracę szerszej 
publiczności ostatniego dnia wymiany                
w formie pokazu wydrukowanych zdjęć lub 
w formie filmu dokumentalnego. 

Zajęcia w auli szkolnej 



Obok zajęć i warsztatów odbyły się dwie 
wycieczki - do Warszawy i Torunia.  
Również rodziny, które gościły młodzież 
holenderską, dodatkowo zagospodarowywały 
ich czas różnymi atrakcjami. 

W Muzeum Narodowym w Warszawie 

W Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie 

W Muzeum Piernika w Toruniu 



Holenderkom bardzo smakowały polskie jedzenie i lody 
 

Uczestnicy wymiany przedstawili swoje prace 
projektowe uczniom klas 2. i 3. gimnazjum oraz  
1. liceum zgromadzonym w auli szkolnej 



Prezentacje kończące pracę nad projektem 



Wymiana z Dollard College trwa od 2001 
roku i od tamtego czasu nabrała innego, 
bardziej otwartego charakteru. Przede 
wszystkim pokonana została bariera 
wstydu i uczniowie naszej szkoły dziś 
bardziej otwierają się na rozmowy w 
obcym, w tym przypadku angielskim 
języku. Wymiana przynosi więc wymierne 
korzyści. 

Opiekunki grupy holenderskiej i koordynator wymiany – 
pan Marcin Socik 



       W dniach 10 - 14 marca 2014 r. nasza szkoła gościła studentów z Egiptu, Kolumbii                
i Wietnamu, którzy dzięki Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AIESEC realizowali 
projekt pt. "Enter Your Future". Uczniowie naszej szkoły - zarówno licealiści, jak                             
i gimnazjaliści - w ramach zajęć języka angielskiego uczestniczyli w warsztatach 
prowadzonych przez Mai Nagoc Anh (Wietnam), Daniela Felipe Martineza (Kolumbia)                    
i Mohameda Emada (Egipt).  

Mai Nagoc Anh  Daniel Felipe Martinez  Mohamed Emad  



     Studenci z ogromną pasją                       
i zaangażowaniem opowiadali uczniom 
o swoich krajach, zwyczajach w nich 
panujących, mieszkańcach, religii, 
edukacji oraz innych wybranych 
aspektach. Aby uatrakcyjnić zajęcia, 
przygotowali ciekawe prezentacje 
multimedialne i wiele atrakcji m. in. 
naukę tańca (salsa), krótki kurs języka 
wietnamskiego, pisanie alfabetu i imion 
w języku arabskim.  

Zajęcia prowadzone przez studenta z Egiptu 



O Wietnamie opowiadała uczniom Mai Nagoc Anh  
  



  Wszyscy goście podkreślali, jak ważne 
jest uczenie się języków obcych, bo 
dzięki temu właśnie mogą odbywać się 
takie spotkania, ludzie różnych kultur 
mogą poznawać się wzajemnie                     
i pokojowo współistnieć, poszerzając 
swoją wiedzę o otaczającym ich 
świecie. 

Jedną                       
z atrakcji                           
na zajęciach 
prowadzonych 
przez Daniela 
Felipe Martineza 
była nauka salsy 



    20 marca 2014 r. o godz. 17.00 w auli szkolnej 
rozpoczęło się uroczyste podsumowanie akcji „Kalendarz 
charytatywny dla Alicji Wiśniewskiej”. Przybyły na nie 
osoby, które zaangażowały się w tę inicjatywę: 
nauczycielki naszej szkoły, które pozowały do zdjęć do 
kalendarza, właściciele samochodów i motocykli, którzy 
wypożyczyli je na sesję zdjęciową, autorka zdjęć, 
sponsorzy i darczyńcy.  
    Pomysłodawczynią akcji była uczennica naszej szkoły 
– Aleksandra Tabaka (1b), przy ogromnym wsparciu 
opiekuna Szkolnego Koła PCK – pani Jolanty 
Rutkowskiej. Autorką zdjęć do kalendarza o dużym 
formacie była absolwentka szkoły – Marta Kamińska. 
Wydany został również kalendarz biurkowy ze zdjęciami 
autorstwa Bartosza Sobiesiaka wykonanymi w pałacu              
w Zdunowie. Kalendarz bezpłatnie wydrukowała 
płońska drukarnia – firma Elanders Polska.  Organizatorki akcji – pani Jolanta 

Rutkowska i Ola Tabaka 



Niestety ze względu na przyjmowaną 
chemioterapię i pobyt w szpitalu na spotkaniu 
nieobecna była  adresatka akcji – Alicja 
Wiśniewska, 16-letnia mieszkanka Płońska, 
cierpiąca na nowotwór. W tej chwili Alicja 
dzielnie walczy z chorobą, ze względu na jej stan 
niemożliwe jest jednak spełnienie jej 
największego marzenia, które było głównym 
motywem akcji – zakup protezy nogi. Obecnie 
Ala przyjmuje specjalne zastrzyki, chemioterapię 
oraz lekarstwa, które są kosztowne i wymagają 
pomocy finansowej – jej opiekunowie korzystają 
z części zebranych pieniędzy (22 193,40 zł!   ), 
ponieważ teraz najważniejsze jest zatrzymanie 
choroby i ocalenie życia. 

Podjętą inicjatywę podsumował również                
w krótkim wystąpieniu pan dyrektor Ryszard Buczyński: 
- Wydaje się, że żyjemy  w mało romantycznych 
czasach. W czasach, kiedy mówi się, że nie ma miejsca 
na refleksję, wrażliwość, a dla młodych ludzi liczą się 
przede wszystkim pieniądze, kariera i przyjemności. 
Pracuję na co dzień z młodzieżą, więc mogę stwierdzić, 
iż nie jest to prawda. Świadczy o tym chociażby ta 
akcja, ale i inne podejmowane przez naszych uczniów.  

Wszystkim osobom zaangażowanym                        
i wspierającym akcję pan dyrektor Ryszard Buczyński 
oraz pani Jolanta Rutkowska wręczyli – w dowód 
wdzięczności - pamiątkowe dyplomy wraz                            
z kalendarzami. 

Uroczyste podsumowanie akcji odbyło się                                                                        
w auli szkolnej 

Wystąpienie pana dyrektora 
Ryszarda Buczyńskiego 



Osoby zaangażowane i wspierające 
akcję w dowód wdzięczności 
otrzymały pamiątkowe dyplomy 
wraz z kalendarzami. 



Spotkanie w auli szkolnej uświetnione zostało programem 
artystycznym przygotowanym przez młodzież pod kierunkiem 
polonistki – pani Marty Domańskiej, a którego motywem 
przewodnim była miłość i przyjaźń.  



  W piątek, 21 marca 2014 r., odbyły się 
wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 
Zgodnie z ordynacją wyborczą powołana 
została Komisja Wyborcza, która zajęła się 
organizacją wyborów.  

Członkowie komisji wyborczej 
  



Kandydatami do Zarządu byli: 
 

• liceum - Michał Figura (2a3), Wiktoria Iwanow (1a1), Daniel Królak (1b), Joanna 
Kacprowska (1a1), Aleksandra Milewska (2a2), Milena Przybyszewska (2a1), Michał Salak 
(2a1), Iwona Strubczewska (2a3) i Magdalena Wiatr (2a2) 
• gimnazjum - Karolina Piechocka (1w), Filip Rudnicki (2z) i Weronika Witkowska (2w). 
 

Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły, czyli 792 osoby.  
Głosowało 444 uczniów, ważnych głosów było 432. Frekwencja wyniosła 56, 06 %.  
 

 Do 6-osobowego Zarządu z największą 
ilością zdobytych głosów weszli:  
 

Aleksandra Milewska - 276 głosów; 
Michał Salak - 275 głosów; 
Magdalena Wiatr - 250 głosów; 
Wiktoria Iwanow - 198 głosów;  
Milena Przybyszewska - 167 głosów 
Filip Rudnicki - 303 głosy. 

Uczniowie 
głosowali                     

w specjalnie 
przygotowanym 

do tego celu 
lokalu 

wyborczym 
(sala nr 17) 

  



Na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu w dniu 25 III 2014 r. rozdzielono funkcje. 
Przewodniczącym SU został Michał Salak, zastępcą - Aleksandra Milewska, skarbnikiem - 
Magdalena Wiatr, sekretarzem - Milena Przybyszewska, członkowie to - Wiktoria Iwanow                  
i Filip Rudnicki. 



   Tydzień Języków i Kultur Narodów Europy służy popularyzacji języków obcych nauczanych 
w naszej szkole - angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i łacińskiego oraz 
poznawaniu kultur narodów nimi się posługujących.  

Tydzień rozpoczął się 24 marca Dniem 
 Języka Francuskiego. 

Francuskojęzyczni gimnazjaliści z klas 
pierwszych i drugich wystawili w auli 
szkolnej spektakl teatralny pt. Les ferrets 
de la reine, czyli Diamentowe spinki 
królowej - zaprezentowanych zostało 10 
krótkich scenek z powieści Aleksandra 
Dumasa Trzej muszkieterowie w 
oryginalnej wersji językowej. Spektaklowi 
towarzyszył pokaz strojów z epoki króla 
Ludwika XIII.  Uczniowie występujący w spektaklu byli ubrani w stroje 

z epoki Ludwika XIII 
  



Scenki ze 
spektaklu 

  



W programie dnia była również degustacja wybranych specjalności kuchni francuskiej: 
croissants, café, tartes, confitures, fromages, baguettes oraz muzyka puszczana z radiowęzła  
Z francuską piosenką na wszystkich przerwach szkolnych! Francuskie fascynacje Weroniki 
Niemirskiej: Stromae, Edith Piaf, Joe Dassin i wielu, wielu innych...  

W ramach Dnia Kultury Języka Francuskiego 
odbył się również kiermasz książki francuskiej 
oraz wyjazd do Płocka francuskojęzycznych 
uczniów na sztukę pt. Le Pont, czyli Most, 
zrealizowanej na podstawie sztuki współczesnego 
belgijskiego dramaturga Laurenta Van Wettera. 
Spektakl w oryginalnej wersji językowej oraz 
spotkanie z autorem sztuki odbyły się w dniu 11 
marca 2014 r.  

Degustacja wybranych specjalności kuchni francuskiej 



   Spotkanie rozpoczął Filip Rudnicki (2z) skeczem 
Macieja Stuhra. Następnie Karolina Szparadowska 
(1a2) i Sebastian Krajewski (2b2), przy 
akompaniamencie Mileny Przybyszewskiej (2a1), 
zaśpiewali piosenkę Bruno Marsa "When I was your 
man!". Kolejnym punktem programu był pokaz walca 
angielskiego w wykonaniu dwóch par: Mileny 
Przybyszewskiej (2a1) i Kacpra Kucharskiego (2c)                 
w pierwszej parze oraz Iwony Kwiatkowskiej (3c1)                
i Mateusza Bąka (3d) w drugiej. Apel zakończyła 
piosenka "Wake me up" wykonana przez Klaudię 
Zielińską (1c1) przy akompaniamencie także Mileny 
Przybyszewskiej. Piosenkę uświetnił Mateusz Bąk 
wykonujący taniec z ledowymi pochodniami. 
Poszczególne punkty przedstawienia zapowiadali Julia 
Stolpa (1a1) i Mateusz Walczak (2c) w roli 
konferansjerów. 

 
   W auli szkolnej odbył się apel, którego myślą 
przewodnią była kultura krajów anglojęzycznych                
z naciskiem położonym na muzykę.  

We wtorek, 25 marca, królował  
w naszej szkole 

 język angielski 

Konferansjerzy – Julia Stolpa i Mateusz Walczak 

Filip Rudnicki 



Milena Przybyszewska 

Karolina Szparadowska i Sebastian 
Krajewski zaśpiewali  piosenkę                

"When I was your man!" 

Pokaz walca angielskiego w wykonaniu Iwony Kwiatkowskiej                                   
i Mateusza Bąka oraz Mileny Przybyszewskiej i Kacpra Kucharskiego   

Klaudia 
Zielińska 
zaśpiewała  
"Wake  
me up"  

Taniec z ledowymi pochodniami 
zaprezentował Mateusz Bąk 



Na apelu ogłoszone zostały również wyniki konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych. 
Laureatami konkursów zostali: 
w gimnazjum 
I miejsce: Barbara Lewandowska (2w) 
II miejsce: Dominik Archipienko (1w) 
III miejsce: Martyna Ostrowska (2w) 

w liceum 
I miejsce: Jakub Brzeziński (2a2) 
II miejsce: Antonina Rachobińska (1b) 
III miejsce: Iga Oziemblewska (1a1) 
IV miejsce: Anna Adamska(2c) 
V miejsce: Aleksandra Leoniak (2b2) 
i Michał Smakulski (1a2) 
 

Nagrody - słowniki, podręczniki do egzaminów FCE, CAE, 
płyty DVD, powieści angielskie, torby szkolne - ufundowane 
zostały przez Wydawnictwa: Express Publishing, Oxford 
University Press i Nowa Era.  

Basia Lewandowska 

Dominik Archipienko 
Martyna Ostrowska 

Jakub Brzeziński 

Ola Leoniak i Michał Smakulski 

Anna 
Adamska 



  W programie obchodów Dnia Kultury Języka Angielskiego była również wystawa 
projektowych prac uczniów o Wielkiej Brytanii: na szkolnych korytarzach pojawiły się np. 
portrety ikon popkultury, plakaty dotyczące angielskich i amerykańskich filmów, podróży                
i turystyki, brytyjskich marek samochodów, najpopularniejszych sportów w Wielkiej Brytanii 
itp. 
 Zorganizowany został także wyjazd grupy młodzieży do Teatru Buffo na spektakl w języku 
angielskim pt. Peter Pan. 

Prace projektowe  
o Wielkiej Brytanii 



W środę 26 marca świętowaliśmy Dzień Kultury Rosyjskiej                               
i Języka Rosyjskiego.  W holu głównym odbył się pokaz prezentacji multimedialnych     

o Rosji a na szkolnych korytarzach pojawiły się dekoracje, 
przedstawiające charakterystyczne symbole Rosji.  

Prezentacja multimedialna 

Dekoracje na szkolnych 
korytarzach 



Uczniowie z grupy 3wz przygotowali apel, prezentujący główne skojarzenia związane z Rosją – 
konfrontowali je z, wcześniej nagranymi, wypowiedziami uczniów i nauczycieli naszej szkoły, co 
niejednokrotnie wywoływało uśmiech publiczności. W ten nieszablonowy sposób mogliśmy 
potwierdzić naszą wiedzę dotyczącą tego, jakie są nieoficjalne i narodowe symbole Rosji, co jest 
walutą tego kraju, czy też jakie jest jego położenie geograficzne.  

Apel w auli szkolnej 



Na koniec Karolina Iwańczyk (1c1) oraz Damian 
Goszczyński (1a2) zaśpiewali po rosyjsku utwór 
Anny German pt. „Nadzieja”, akompaniował im 
na gitarze Sebastian Krajewski (2b2).  

Sebastian Krajewski 

Karolina Iwańczyk i Damian Goszczyński 



Tego dnia rozstrzygnięty został także konkurs wiedzy             
o Rosji dla klas 1. i 2. liceum, który odbył się 19.03. 
Pierwsze miejsce zajęła Monika Kujawska (2b1), drugie 
Robert Piekarz (1c1), a trzecie Aleksandra Bronowska 
(1a1). Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali słowniki 
języka rosyjskiego. 

Uczniowie z grupy 3wz przygotowali również 
dla całego grona pedagogicznego słodki 
poczęstunek - babeczki w kolorystyce rosyjskiej 
flagi. 

Nagrody laureatom konkursu – Monice Kujawskiej i Robertowi 
Piekarzowi wręczyła rusycystka – pani Anna Grzelak 



Przy pracowniach języka niemieckiego można było obejrzeć wystawę obrazów 
Gustawa Klimta oraz plakaty prezentujące marki niemieckich produktów, 
które przygotowali uczniowie z grupy 2N3 w ramach projektu "Co wiem                
o Niemczech". W niemieckojęzycznych grupach językowych przeprowadzano 
quizy poszerzające i sprawdzające wiedzę kulturoznawczą o krajach 
niemieckiego obszaru językowego.  

Kolejny dzień, 27 marca, poświęcony był językowi i kulturze .  

Wystawę 
obrazów oraz 

plakaty 
przygotowali 

uczniowie                   
z niemieckich 

grup 
językowych 



W sali nr 6 przygotowany został przez 
uczniów z grup 1w i 1N1 poczęstunek - 
degustacja sałatek i ciast przyrządzonych 
według oryginalnych niemieckich 
przepisów. 

Uczniowie z grupy 1w prezentują przygotowane potrawy 

Degustacja sałatek i ciast niemieckich 



Głównym punktem 
programu tego dnia był koncert 
piosenki niemieckiej, który 
odbył się w auli szkolnej. 
Uczniowie zaprezentowali 11 
piosenek w oryginalnej wersji 
językowej z repertuaru aktorki                
i piosenkarki Marleny Dietrich 
oraz grup i wokalistów: Die 
Prinzen, Die Ärzte, Xaviera 
Naidoo, Christiny Stürmer, Juli, 
LaFee oraz  Eisblume.  

Karolina Piechocka 

Jagoda Witkowska 

Alicja Lasikowska Marta Dychto, Anita Wrońska i Magdalena Hajdas 

Wiktoria Iwanow, Sebastian Obojski, Alicja 
Marczewska, Michał Smakulski, Patrycja 
Nowakowska, Łukasz Magnuszewski i Patryk 
Głowacki 



Dzień Języka i Kultury Niemieckiej 
zakończyła projekcja filmu prod. niemieckiej 
w reż. Dennisa Gansela Die Welle (Fala). 

Martyna Małecka 

Weronika 
Romanowicz 

Anita Wrońska 

Natalia 
Zadroga 

Aleksandra Leoniak 



Dzień Kultury Antycznej, czyli Szkoła Ateńska oddział w Płońsku:) odbył się                 
w piątek, 28 marca, i kończył obchody Tygodnia Języków i Kultur Narodów Europy. 

      Motywem przewodnim tego dnia była 
filozofia grecka, a inspiracją Szkoła ateńska (fresk 
Rafaela) oraz piosenki Bartłomieja Kota, których 
fragmenty zostały wykorzystane w widowisku 
(za zgodą autora!). 

Widowisko miało za zadanie przybliżyć 
postaci czerech filozofów: Talesa, Sokratesa i jego 
żonę Ksantypę, Platona oraz Arystotelesa                  
w sposób zabawny, a jednocześnie przekazujący 
najistotniejsze treści związane z tymi filozofami. 

 

Widowisko przygotowali uczniowie z łacińskich 
grup językowych i klasy 1a1 



Uczniowie przebrali się w stroje greckie, 
zadbali także o fryzury.  



Grupy łacińskie przygotowały 
scenariusz widowiska, plakaty 
informujące o przedmiocie tegoż oraz 
krótki słowniczek pojęć filozoficznych, 
które pojawiły się w tekstach piosenek. 
Aktorzy, uczniowie łacińskich grup 
językowych oraz z klasy 1a1, przebrali 
się w stroje greckie, zadbali także                 
o fryzury.  

Przedstawienie w sposób udany,                   
z wielkim poczuciem humoru łączyło 
przeszłość z teraźniejszością                         
i potwierdziło, że filozofia – chociaż 
możemy sobie nie zdawać z tego 
sprawy – towarzyszy nam niemal 
codziennie. 

Scenki z widowiska 



Plakaty przygotowane na Dzień Kultury Antycznej 



    Ok. godz. 8.30 przed szkołę zajechał ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa                 
i Krwiolecznictwa w Warszawie. Chęć udziału w akcji oddawania krwi zgłosiło                        
57 pełnoletnich uczniów; krew oddało 48 osób, co dało łącznie około 22 litrów 
życiodajnego płynu.  
    Akcja przebiegała bardzo sprawnie, nad jej organizacją czuwały wolontariuszki: Marta 
Archutowska (1a1), Joanna Kacprowska (1a1), Alicja Marczewska (1c1), Iga Szabat (1b)            
i Aleksandra Tabaka (1b) pod kierunkiem katechety - pana Sławomira Kowalskiego. 

Wolontariuszki rejestrują potencjalnych dawców 

 W czwartek , 27 marca 2014 r., kolejny raz uczniowie naszej szkoły  
udowodnili, że pomaganie mają we krwi… 



Oddawanie krwi w ambulansie  



     W sobotę 29 III zorganizowany został dzień otwarty, podczas którego z ofertą 
edukacyjną szkoły mogli zapoznać się uczniowie gimnazjów, zainteresowani kontynuowaniem 
nauki właśnie w naszym liceum. Spotkanie w auli szkolnej rozpoczął pan dyrektor Ryszard 
Buczyński, który przedstawił kadrę kierowniczą szkoły i w krótkim wystąpieniu zapewniał,              
że nasza szkoła to odpowiednie miejsce dla wszechstronnego  rozwoju młodego człowieka.  

Spotkanie z kandydatami do liceum rozpoczęło się 
w auli szkolnej 



O tym, jak wiele korzyści można czerpać  
z edukacji w "Sienkiewiczu", opowiedzieli 
także sami uczniowie. Podkreślali, że 
szkoła przede wszystkim ma wysoki 
poziom nauczania, co gwarantuje 
dostanie się na wymarzone studia.  
- Jesteśmy liderami nie tylko w nauce, 
ale i w wielu innych dziedzinach                     
w całym regionie - mówili. Dodawali, że 
ogólniak organizuje różnego rodzaju 
kółka zainteresowań (np. teatralne, 
językowe, filmowe, taneczne). - Każdy 
może rozwijać tu swoje pasje, albo po 
prostu dopiero je odnaleźć. Wskazywali 
też, że szkoła angażuje się w bardzo 
cenne dla nich międzynarodowe 
wymiany uczniów m.in. z Holandią                 
i Niemcami. Umożliwiają one nie tylko 
szlifowanie języków obcych, ale też 
zawieranie znajomości, poznawanie 
innych kultur, stylów życia, uczą 
tolerancji i przygotowują do radzenia 
sobie w różnych sytuacjach. Uczniowie 
przedstawili również rozmaite imprezy                     
i wydarzenia, w które angażuje się 
szkoła i życzyli kandydatom, by dostali 
się do naszego liceum, bo naprawdę 
warto .  

O tym, co 
oferuje 
szkoła 
opowiadali 
sami 
uczniowie 



Po uczniach głos zabrał ponownie dyrektor Buczyński, który 
przedstawił kandydatom zasady rekrutacji do szkoły oraz zasady 
wyboru klasy i rozszerzeń. 
Po prezentacjach w auli szkolnej kandydaci mieli możliwość obejrzenia 
szkoły i porozmawiania z nauczycielami w salach lekcyjnych. 

Z minikoncertem wystąpił również 
szkolny zespół wokalno-instrumentalny. 



  8 IV 2014 r. odbył się w auli szkolnej koncert  Full Power Spirit - grupy muzycznej 
wpisującej się w nurt muzyki chrześcijańskiej, tworzącej głównie w stylu hip-hop. 
 Zespół zaprezentował młodzieży autorski program ewangelizacyjno - motywacyjno – 
profilaktyczny pt. Znajdź pomysł na siebie.  

Motywem przewodnim koncertu 
było zachęcenie młodych ludzi do 
aktywnego przeżywania młodości, 
w oparciu o wierność wartościom 
płynącym z Ewangelii i zasadom 
zawartym w dekalogu. W trakcie 
występu członkowie zespołu 
próbowali  - niekiedy w żartobliwy  
sposób – sprawdzić, gdzie dziś 
warto szukać: szacunku, miłości               
i akceptacji. Starali się także 
zdefiniować słowo „szczęście”, 
którego poszukiwanie zazwyczaj 
stanowi główną motywację naszego 
zachowania.  

Koncert odbył się w auli szkolnej 



   Zaprezentowany program podparty był 
przykładami z życia artystów. Zawierał także 
elementy profilaktyki antyalkoholowej                     
i antynarkotykowej oraz ukierunkowany był na 
realizację przesłania: STOP PRZEMOCY. Słowo 
mówione, śpiewane i rapowane było dopełniane 
obrazem poprzez specjalnie przygotowane przez 
zespół wizualizacje.  
    
 Członkowie grupy, wchodząc także                   
w interakcje z młodzieżą, udowodnili, że                
o ważnych tematach można mówić w ciekawy, 
pozbawiony schematyzmu i tendencji sposób.  

Zespół Full Power Spirit 



    15 IV 2014 r. odbyło się w auli szkolnej przedstawienie pt. 
"Od starego Willa do Bridget Jones, czyli                        
o literaturze angielskiej…po angielsku?". Spotkanie miało 
wykazać ponadczasowość wybranych tekstów, ich uniwersalne 
- czytelne dla osób w każdym wieku  - przesłanie. 
Zaprezentowano fragmenty utworów takich jak 
"Frankenstein", "Dziennik Bridget Jones", czy "Król Lew"                         
w oryginalnej wersji językowej. Niewątpliwie uroku wystąpieniu 
dodawały przebrania uczniów, wcielających się w postaci 
zwierzęce - lew czy hieny wywoływali niemało uśmiechu.  

Konferansjerzy 
- Julia 

Gizińska                   
i Wojciech 
Kowalski 

Przedstawienie rozpoczęła    
piosenka „Feeling good”                          

w wykonaniu Joanny Kacprowskiej 



Scenki z „Frankensteina”  

W tytułowej roli wystąpiła Magdalena Hajdas 



Scenki z „Dziennika Bridget Jones” 

W roli Bridget wystąpiła Iwona Strubczewska 



Scenki z „Króla Lwa” 

Króla Lwa zagrał 
Stanisław Oliszewski 



Na scenie wystąpiła też grupa kabaretowa 
z klasy 2z, wskazująca na problemy                           
w rozpoznawaniu przez uczniów lektur 
szkolnych. Groteskowe ujęcie spotkania 
ucznia z nauczycielem być może niektórym 
nie wydało się wcale takie 
nieprawdopodobne.  
 
 

Grupa kabaretowa: Jagoda Witkowska,  Filip Rudnicki 
i Piotr Tomczyk  



O warstwę muzyczną zadbali z kolei 
Zuzanna Goszczyńska (2w), Karolina 
Iwańczyk (1c1), Joanna Kacprowska (1a1), 
Joanna Kadej (2z), Magda Małecka (2b1) 
oraz Sebastian Krajewski (2b2). 

Magda Małecka i Sebastian Krajewski 

Karolina Iwańczyk i Joanna Kacprowska  

Joanna Kadej 

Zuzanna Goszczyńska  



Zarówno gra aktorska uczniów, jak i efekty wizualne dostarczyły publiczności sympatycznych 
wrażeń.  

Przedstawienie przygotowali uczniowie z angielskich grup językowych 
pod kierunkiem anglistki - pani Marty Czyżewskiej. 



     W środę, 23 IV 2014 r., 67 uczniów z klas 3. naszego gimnazjum przystąpiło do 
obowiązkowego egzaminu sprawdzającego wiadomości i umiejętności nabyte podczas 
trzyletniej nauki w szkole. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia 
gimnazjum.  
     Egzamin rozpoczął się o godz. 900. Trzecioklasiści najpierw rozwiązywali test sprawdzający 
ich wiedzę o społeczeństwie oraz z historii. Natomiast o godz. 1100 przystąpili do drugiego ze 
środowych sprawdzianów - z języka polskiego. 

Gimnazjaliści w sali egzaminacyjnej 



    Drugiego dnia egzaminów, 24 IV, 
gimnazjaliści zmierzyli się z testem                       
z przedmiotów przyrodniczych (biologia, 
chemia, fizyka, geografia) oraz z matematyki. 
    Egzaminy zakończyły się w piątek, 25 IV, 
sprawdzianami z wybranego języka obcego: 
anielskiego, niemieckiego i rosyjskiego - rano 
na poziomie podstawowym, a przed 
południem na poziomie rozszerzonym.  

Odbiór arkuszy egzaminacyjnych 

Przed otworzeniem arkuszy gimnazjaliści zapoznawali się z instrukcją dla zdających 



Mimo że egzaminu nie można nie zdać, ma on bardzo duże znaczenie przy rekrutacji do szkół 
ponadgimnazjalnych. Maksymalnie kandydat w walce o miejsce w wybranej placówce może 
zdobyć 200 punktów - 100 pkt. za egzamin oraz drugie tyle za oceny na świadectwie oraz 
osiągnięcia artystyczne, sportowe i w konkursach. 
 

Wyniki egzaminów Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 18 czerwca 2014 r. 

Egzamin gimnazjalny’2014 



 Jako reprezentanci liceum, wraz                      
z przedstawicielami gimnazjum nr 1, 
zaprezentowaliśmy nasze miasto 
podczas wspólnego spaceru jego 
ulicami, starając się przy okazji 
przybliżyć obie kultury i potwierdzić 
możliwość nawiązania relacji opartych 
na otwartości i ciekawości. W Urzędzie 
Miasta spotkaliśmy się z burmistrzem 
Andrzejem Pietrasikiem, po czym 
przeszliśmy do najistotniejszego punktu 
wyprawy – skweru przy ulicy 
Wspólnej, gdzie znajduje się ,,drzewko 
pamięci”, na którym co roku delegacje 
z Izraela, przyjeżdżające do Płońska, 
zawieszają tzw. liście pamięci.  

 W czwartek, 24 kwietnia, 45-osobowa delegacja młodzieży z Ramat–
Negev, partnerskiego miasta, po raz kolejny odwiedziła Płońsk.  

Uczniowie naszej szkoły i goście z Izraela 



Po uroczystościach przy skwerze wszyscy 
udaliśmy się do auli naszego liceum, 
gdzie wspólnie z naszymi izraelskimi 
rówieśnikami prowadziliśmy rozmowy 
oraz braliśmy udział w zabawach 
integracyjnych, m.in. nauce tradycyjnego 
żydowskiego tańca.  
                     Karolina Iwańczyk (1c1) 


