Uroczystość
inauguracji
roku
szkolnego
2015/2016 rozpoczęła się 1 września o godz.
900 w sali gimnastycznej.

Młodzież gimnazjalna i licealna w trakcie uroczystości

Po
ceremonii
wprowadzenia
pocztów
sztandarowych liceum i gimnazjum oraz
odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał
pan dyrektor Ryszard Buczyński, który powitał
serdecznie przybyłych na uroczystość:
• starostę Powiatu Płońskiego –
pana Andrzeja Stolpę
• wicestarostę Powiatu Płońskiego –
panią Anna Dumińską - Kierską
• emerytowanych nauczycieli naszej szkoły,
• kadrę pedagogiczną, całą społeczność
uczniowską oraz rodziców

Wprowadzenie sztandarów

Wystąpienie pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego

Goście uroczystości: pan starosta Andrzej Stolpa
i pani wicestarosta Anna Dumińska-Kierska
oraz pani wicedyrektor Karina Kmiecińska

W pierwszych słowach wystąpienia pan dyrektor poinformował o zmianach kadrowych
w szkole. W związku z przejściem na emeryturę pani wicedyrektor Grażyny Pydynowskiej, od
1 września funkcję wicedyrektora będzie pełniła pani Karina Kmiecińska. W imieniu uczniów,
za 15-letnią pracę na stanowisku wicedyrektora, ogromną życzliwość i wsparcie młodzieży,
podziękowali pani Grażynie Pydynowskiej przedstawiciele Zarządu Samorządu Uczniowskiego
– Jan Gutkowski i Daniel Królak.

Podziękowania i kwiaty od młodzieży dla pani Grażyny Pydynowskiej

Pracę w szkole rozpocznie kilkoro nowych nauczycieli:
• pani Joanna Marciszewska - język polski (w pełnym wymiarze godzin)
• pani Katarzyna Skowrońska - język rosyjski (w trzecich klasach liceum)
• pan Łukasz Romatowski - wychowanie fizyczne (½ etatu)
• pani Renata Melzacka i pani Katarzyna Pająk – zajęcia rewalidacyjne.

Pan dyrektor
Ryszard Buczyński

Następnie
pan
dyrektor
Ryszard
Buczyński
wspomniał
o
kolejnej,
76. rocznicy września 1939 roku:
"W
ramach
podtrzymania
pamięci
o tym wydarzeniu zapraszam wszystkich
uczniów, nauczycieli i rodziców na
uroczystości organizowane przez władze
miasta i powiatu zainicjowane mszą
świętą o godzinie 1200 w kościele
parafialnym. Jeszcze niedawno wydawało
się nam, że Europa jest oazą pokoju, dziś
już wiemy, że tak nie jest. Wojna toczy
się tuż za naszą granicą i może
spowodować w Europie nieprzewidywalne
zmiany".

Pan dyrektor wspomniał
o 76. rocznicy wybuchu
II wojny światowej

Delegacja uczniów
z wiązanką kwiatów, która
zostanie złożona pod pomnikiem
poległych i pomordowanych
w czasie II wojny

W bieżącym roku szkolnym w 18 klasach licealnych naukę podejmie 595 uczniów, w tym
188 pierwszoklasistów, których pan dyrektor serdecznie powitał, życząc jednocześnie, by
nasza szkoła stała się miejscem, w którym będą realizować swoje ambicje i marzenia oraz
znajdą wartościowych kolegów i przyjaciół. Uczniom trzecich klas liceum życzył, by ten rok
okazał się najlepszym rokiem w ich życiu.
W tym roku matura rozpocznie się 4 maja - będzie to ciężka sesja egzaminacyjna, ponieważ
wielu uczniów, podobnie jak w ubiegłym roku, w ciągu pierwszego tygodnia przystąpi aż do
6-7 egzaminów pisemnych. Zwracając się do uczniów klas drugich liceum, dyrektor Buczyński
mówił o wybranych przez nich rozszerzeniach - rozmieszczenie ich w planie okazało się
szczególnie trudne, a niekiedy niemożliwe, dlatego będą musieli oni sami zdecydować, które
przedmioty ostatecznie będą rozszerzać.

Do Powiatowego Gimnazjum Publicznego
uczęszczać
będzie
w
roku
szkolnym
2015/2016
211 uczniów, w tym 67
rozpocznie
naukę
w
dwóch
klasach
pierwszych.
Najmłodszym
członkom
społeczności szkolnej pan dyrektor życzył, by
szybko poczuli się tu jak u siebie i byli otoczeni
życzliwą opieką zarówno ze strony nauczycieli,
jak
i
starszych
kolegów.
Wszystkim
pozostałym gimnazjalistom, a szczególnie
uczniom klas trzecich, życzył, by osiągali
równie
wysokie
wyniki
w
nauce
jak
dotychczas i ze spokojem mogli oczekiwać
wyniku egzaminu gimnazjalnego.

Uczniowie gimnazjum

Zwracając się do nauczycieli, dyrektor Buczyński wyraził opinię, że będzie to kolejny trudny
rok wdrażania reformy oświatowej, a jej powodzenie będzie zależało przede wszystkim od
nauczycieli - życzył więc pedagogom, by sprostali wyzwaniom i doczekali większej stabilizacji
w oświacie.
W dalszej części przemówienia pan dyrektor wspomniał o zakończonych i planowanych
remontach w szkole i internacie, zmianie gabinetów wicedyrektorów i pedagoga czy
wyposażeniu czytelni w 9 laptopów.
Priorytetem naszej szkoły będą, podobnie jak w ubiegłych latach, następujące działania
dydaktyczno- wychowawcze:
• zwiększenie udziału uczniów w przekształcaniu szkolnej rzeczywistości – m.in. włączenie się
w proces nowelizacji statutu szkoły, w tym rozstrzygnięcie narastającego problemu
korzystania z telefonów komórkowych.
• uzyskanie bardzo wysokich wyników z egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.
• udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – wychowanie tak jak dotychczas dużej
liczby laureatów i finalistów olimpiad.

• kontynuowanie wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami w Hechingen (Niemcy)
i Winschoten (Holandia).
• Rozwijanie bogatej tradycji wynikającej z przynależności do Szkół Stowarzyszonych
UNESCO.
Kończąc wystąpienie, pan dyrektor życzył wszystkim – nauczycielom, rodzicom i uczniom
– spokojnego i owocnego roku.
Następnie głos zabrał pan starosta Andrzej Stolpa, który poinformował
całą społeczność szkolną, iż decyzją Zarządu Powiatu Płońskiego
dyrektorowi Ryszardowi Buczyńskiemu
powierzono pełnienie funkcji
dyrektora ZSO na kolejne 5 lat tj. do 31. 08. 2020 r. oraz życzył
nauczycielom i uczniom udanego roku.

Wystąpienie pana
starosty Andrzeja Stolpy

Oficjalną uroczystość zakończyło wyjście delegacji uczniów z wiązanką kwiatów, która
zostanie złożona pod pomnikiem poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej
oraz sztandarów szkoły. Młodzież i wychowawcy udali się na spotkania w salach
lekcyjnych.

W dniach 5-9 X 2015 r. w ramach projektu PEACE (People's Enthusiasm Acting
for Cultural Education) gościliśmy w szkole studentów-wolontariuszy: Meksykankę Leslie
Leyvę i Pakistańczyka Usamę Kamrana. Projekt PEACE jest organizowany przez
komitet lokalny studenckiej organizacji AIESEC działającej przy SGH w Warszawie,
z którym nasza szkoła współpracuje już 17 lat.
Najważniejszymi celami projektu są: promowanie idei współpracy międzynarodowej,
szerzenie tolerancji, przełamywanie stereotypów, zachęcanie do poznawania świata i do
nauki języków obcych, kreowanie dobrego wizerunku Polski w świecie oraz innych krajów
w Polsce.

Usama Kamran z Pakistanu

Leslie Leyva z Meksyku

Leslie i Usama przeprowadzili w każdej
z grup języka angielskiego lekcje
kulturoznawstwa, w trakcie których
prezentowali swoje kraje, kultury,
obyczajowość. Dzięki tym zajęciom
uczniowie mieli niepowtarzalną okazję
poznania obcych nam kultur oraz
doskonalenia umiejętności posługiwania
się językiem angielskim.
Zajęcia prowadzone były w grupach języka
angielskiego

Koordynatorem projektu jest pani wicedyrektor Ewa Koperska.
Studentów gościli w swoich domach Karolina Piechocka (3w) i Konrad Grzybowski (2a1).

Karolina Piechocka i Usama Kamran

Leslie Leyvę gościła rodzina Konrada Grzybowskiego

W bieżącym roku szkolnym na wymianę - z gimnazjum w Hechingen - do Niemiec
w dniach 4 - 12 X wyjechała 14-osobowa grupa uczniów z klas 1. i 2. liceum oraz
3. gimnazjum. Opiekę nad młodzieżą sprawowały pani Wioletta Łepkowska i pani Ewa Cała.

Uczestnicy wymiany –
uczniowie naszej szkoły
i ich niemieccy
partnerzy wraz
z opiekunami

Tematem

tegorocznej
wymiany
był
zdrowy tryb życia. W ramach projektu
jej uczestnicy odwiedzili gospodarstwo
ekologiczne, sklep z biożywnością oraz
centrum gospodarki odpadami.
Oprócz tego naszych uczniów czekały jeszcze
inne atrakcje, takie jak: zwiedzanie miasta
Hechingen i gra miejska, wizyta w rzymskiej
willi Rustica oraz w Balingen, gdzie mieli
okazję spróbować swoich sił na ściance
wspinaczkowej. Młodzież wyjechała również
na wycieczkę do Stuttgartu, gdzie m.in.
zwiedziła Mercedes-Benz Museum.

Wizyta w bibliotece szkolnej

Zajęcia lekcyjne

Zwiedzanie Hechingen i gra miejska

Harmonogram wymiany:
4 X 2015 – wyjazd z Płońska
5 X 2015 – przyjazd do Hechingen, przyjęcie polskich uczniów przez rodziny niemieckie
6 X 2015 – uczestnictwo w lekcjach wraz z partnerami, zwiedzanie Hechingen oraz gra
miejska, wyjazd na ściankę wspinaczkową Berolino
7 X 2015 – wyjazd do gospodarstwa ekologicznego w Grosselfingen oraz zwiedzanie sklepu
z biożywnością w Balingen.
8 X 2015 – uczestnictwo w lekcjach wraz z partnerami, wyjazd do centrum gospodarki
odpadami, zwiedzanie willi Rustica oraz wieczorne spotkanie integracyjne
9 X 2015 – praca nad dokumentacją projektu, kręgle z uczestnikami wymiany z Hiszpanii
oraz program indywidualny organizowany przez uczniów niemieckich
10 X 2015 – wyjazd do Stuttgartu - zwiedzanie Mercedes-Benz Museum
11 X 2015 - program indywidualny organizowany przez uczniów niemieckich, pożegnanie
i wyjazd do Płońska
12 X 2015 – przyjazd do Płońska

Ścianka wspinaczkowa Berolino

Wizyta w gospodarstwie ekologicznym w Grosselfingen

Sklep z biożywnością w Balingen

Centrum gospodarki odpadami

W centrum gospodarki odpadami

Zwiedzanie Willi Rustica – w Roman Skansen Hechingen-Stein znajduje się jedno z najważniejszych
stanowisk archeologicznych z okresu rzymskiego w południowych Niemczech.

Willa Rustica

Wieczorne spotkanie integracyjne – nauka tzw. belgijki

Wszystkie działania w ramach projektu zostały udokumentowane w formie prezentacji,
którą uczniowie przygotowali podczas zajęć w pracowni komputerowej.

Kręgle z uczestnikami wymiany z Hiszpanii

Pani Wioletta Łepkowska i pani Ewa Cała
przed Nowym Zamkiem (Stuttgart)

Mercedes-Benz Museum

Nauczyciele
i młodzież
w trakcie
uroczystości

14 X 2015 r. obchodziliśmy Dzień
Edukacji Narodowej. Z tej okazji samorząd
uczniowski zorganizował w auli szkolnej
uroczystą akademię, w której wzięli udział –
pan starosta Andrzej Stolpa, dyrekcja
szkoły,
nauczyciele,
pracownicy
administracji i obsługi, a także uczniowie
klas
1.
gimnazjum
i
liceum
oraz
przedstawiciele pozostałych klas.

Uczestników
uroczystości
powitali
Karolina
Iwańczyk
(3c1)
i Wojciech Kowalski (3w). Następnie głos zabrał przewodniczący
zarządu SU Jan Gutkowski (3a2), który, zwracając się do grona
pedagogicznego, powiedział m.in.:
"Wychowawcy i Nauczyciele, w imieniu społeczności uczniowskiej chcę

złożyć Wam najszczersze podziękowania za Wasz wysiłek, Wasze
starania, Waszą cierpliwość. Uczycie nas, jak rozwiązywać małe i duże
problemy, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach życiowych
oraz jak szanować innych. To Wy, obok naszych rodziców, kształtujecie
naszą wrażliwość i umysły. To dzięki Wam będziemy w stanie sprostać
wymaganiom przyszłości oraz temu, co nas czeka w dorosłym życiu.
Drodzy Wychowawcy i Nauczyciele, z całego serca dziękujemy Wam za
wiedzę, którą się z nami dzielicie, gdyż jest to najpiękniejszy dar, który
można ofiarować [...]".

Karolina Iwańczyk
i Wojciech Kowalski

Słowa podziękowań skierował również do dyrekcji i pracowników
obsługi; natomiast swoim koleżankom i kolegom życzył energii
i zapału do nauki:) Po przemówieniu uczniowie wręczyli
nauczycielom symboliczne róże.

Jan Gutkowski

Uczniowie wręczyli nauczycielom
symboliczne róże

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie pana starosty
Andrzeja Stolpy - podziękował on pedagogom za zaangażowanie
w codzienną pracę z uczniami, a następnie wraz z panem
dyrektorem Ryszardem Buczyńskim wręczył nagrody 44 uczniom,
którzy w roku szkolnym 2014/2015 odnieśli znaczące sukcesy
w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz sporcie.

Wręczanie
nagród
Wystąpienie pana starosty
Andrzeja Stolpy

Wręczanie nagród ufundowanych
przez Starostwo Powiatowe

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich
osób związanych z oświatą – nauczycieli,
pracowników szkoły, ale także uczniów. Z tej
okazji nauczyciele przygotowali dla uczniów
niespodziankę - prezentację swoich zdjęć
z czasów, kiedy sami byli uczniami czy nawet
przedszkolakami. Zdjęcia te będą przedmiotem
konkursu ,,Tacy byliśmy jeszcze wczoraj”.

Wyświetlanie prezentacji

Akademię zakończył program artystyczny
przygotowany przez Koło Kultury Żywego
Słowa pod kierunkiem pani Teresy Dworeckiej
oraz zespół muzyczny "Buczące rysie". Koło
teatralne
zaprezentowało
przedstawienie
pt."Skąd wziął się nauczyciel na świecie” oraz
skecz "Wywiadówka" kabaretu Hrabi, natomiast
zespół muzyczny piosenki: Another Brick in the
Wall (Pink Floyd), We Will Rock You (Queen),
Kryzysowa narzeczona (Lady Pank) i Rolling in
the Deep (Adele).

Jagoda Witkowska, Jan Bałdyga i Karolina Piechocka

Scenki z przedstawienia "Skąd wziął się
nauczyciel na świecie”

Scenki z przedstawienia "Skąd wziął się nauczyciel na świecie” i skeczu „Wywiadówka”

Występ zespołu muzycznego „Buczące rysie”

W poniedziałek, 19 X 2015 r. kolejny raz uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w akcji "Młodzi głosują" organizowanej przez
fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Celem akcji jest
zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym,
w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach.
Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają
w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują - często po
raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską.
W ramach akcji powołana została Szkolna Komisja Wyborcza,
w składzie: Karolina Iwańczyk (3c1), Karolina Zielińska (2a1),
Daniel Królak (3b1), Dawid Dzierzęcki (2z), Michał Nalborski (2z),
Paulina Ofierska (2z) i Gabriela Szewczak(2z). Organizatorzy
przygotowali lokal wyborczy (sala nr 17) i karty do głosowania. Na
szkolnych korytarzach pojawiły sie plakaty informujące o wyborach.

Komisja wyborcza

Głosowanie trwało w godzinach 845- 1320.
Wszyscy uczniowie biorący w nim udział
musieli złożyć swój podpis na liście wyborców,
a następnie otrzymali kartę do głosowania,
którą wrzucali do urny. Po zakończeniu
głosowania komisja policzyła głosy.
Do głosowania uprawnionych było 211
uczniów gimnazjum i 596 uczniów liceum.
Swój
głos
oddało
157
gimnazjalistów
(frekwencja 74,4%) i 248 licealistów (41,6%).

Głosowanie w lokalu wyborczym

Wyniki wyborów uczniów zostaną
opublikowane dzień po wyborach
parlamentarnych, 26 października.

23 X 2015 r. gościliśmy w naszej szkole

członków Jednostki
Strzeleckiej 1006 Płońsk.
Jednostka istnieje od 1996 roku, a jej zasadniczym
celem jest wychowywanie swoich członków w duchu
patriotycznym, zgodnie z takimi wartościami, jak
BÓG, HONOR, OJCZYZNA.
W ramach informowania o rekrutacji
- na
dziedzińcu szkolnym - Strzelcy zaprezentowali
młodzieży dynamiczny pokaz swoich umiejętności.

Pokaz na dziedzińcu szkolnym

Następnie spotkali się w auli szkolnej z uczniami klas
1-3. gimnazjum i 1. liceum, którym opowiadali
o działalności Jednostki i naborze do drużyn Orląt
(od 12 lat) lub do Strzelców (od 16 lat).

Spotkanie z młodzieżą w auli szkolnej

W dniach 31. 10. – 07. 11. 2015 r. 12-osobowa grupa młodzieży naszej szkoły wzięła
udział w corocznej wymianie z Dollard College w Winschoten (Holandia), z którą to placówką
współpraca trwa od 2001r.
Koordynatorem wymiany
w tym roku szkolnym była
anglistka - pani Justyna
Gruszkowska.
Wymiana
zawsze
ma
charakter
międzynarodowy – biorą
w niej udział uczniowie
z Polski, Japonii, Holandii,
Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Włoch i Finlandii.

Uczestnicy wymiany

Podróż do Winschoten

Prezentacje grupy polskiej i japońskiej

W tym roku szkolnym przewodnie zagadnienie brzmiało: „Promowanie kraju – gdzie
zbudować samochód przyszłości”. Uczniowie podzieleni zostali na osiem 14-osobowych grup
a współpraca w międzynarodowych zespołach polegała na zebraniu informacji dotyczących
danego kraju w obszarach: Nauka, Ekonomia, Wiedza o społeczeństwie, Sztuka, Media.

Zajęcia w międzynarodowych grupach projektowych

Zajęcia w międzynarodowych grupach projektowych

Uczniowie projektowali także samochód przyszłości, promując
państwo, w którym miałaby powstać produkująca go fabryka.
Poza projektem samochodu w ostatnim dniu wymiany każda
grupa prezentowała swój kraj, szablon związanej z jego promocją
broszury i odgrywała reklamę.

Prace projektowe

Poza pracą nad projektem uczestnicy
wymiany brali udział w warsztatach:
muzycznych, plastycznych, tańcu zumby, gry
na bębnach afrykańskich lub teatralnych.
Świetną inicjatywą okazał się również
Międzynarodowy Festiwal Kulinarny, podczas
którego
uczestnicy
przygotowywali
charakterystyczne dla swego kraju potrawy.
Ponadto uczniowie odbyli wycieczkę do
stolicy regionu – Groningen.

Warsztaty muzyczne – nauka gry na bębnach

Warsztaty plastyczne – malowanie toreb

Świetną inicjatywą okazał się również Międzynarodowy Festiwal Kulinarny, podczas którego
uczestnicy przygotowywali charakterystyczne dla swego kraju potrawy. Ponadto uczniowie
odbyli wycieczkę do stolicy regionu – Groningen.

Festiwal kulinarny

Wycieczka do Groningen

Międzynarodowa kadra pedagogiczna

Prezentacja przygotowanych przez grupy projektów

Prace projektowe oceniało jury: pani Justyna Gruszkowska
oraz nauczyciele z Japonii i Finlandii

Grupa młodzieży naszej szkoły i ich holenderscy partnerzy

Ogłaszanie wyników

Pożegnanie przed wyjazdem do Polski.
Młodzież holenderska przyjedzie do Płońska
w IV 2016 r.

W środę, 11 listopada 2015 r., poczty sztandarowe gimnazjum i liceum, dyrekcja szkoły
oraz uczniowie klas 3. gimnazjum wraz z wychowawcami wzięli udział w miejskopowiatowych obchodach Święta Narodowego upamiętniającego 97. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Po mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Maksymiliana Kolbe uczestnicy uroczystości
przemaszerowali ulicą Kopernika pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie wysłuchali
okolicznościowych przemówień, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Hołd walczącym o niepodległość oddano również na cmentarzu parafialnym przy grobie
poległych w obronie Ojczyzny w 1920 roku.

Poczty sztandarowe gimnazjum i liceum

Przemarsz ulicą Kopernika

Składanie wieńca pod pomnikiem Marszałka

Poczty sztandarowe w trakcie uroczystości
pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego

Uczniowie klasy 3z

W piątek, 13 XI, świętowaliśmy w szkole
Dzień Patrona, który jest obchodzony w rocznicę
śmierci Henryka Sienkiewicza i jest jedną
z najważniejszych uroczystości w kalendarzu
roku szkolnego.
Obchody Dnia Patrona rozpoczęły sie o godz.
11.45 w auli szkolnej, do której przybyli
uczniowie klas 1. gimnazjum i liceum wraz
z
wychowawcami
oraz
dyrekcja
szkoły
i zaproszeni goście.
Uczniowie klas 1. liceum i gimnazjum

Wprowadzenie pocztów sztandarowych
i odśpiewanie hymnu narodowego

Krystyna
Banaszewska
i Maciej
Andrzejczyk

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych
i odśpiewaniu hymnu narodowego głos
zabrali prowadzący uroczystość - Krystyna
Banaszewska (1c2) i Maciej Andrzejczyk
(1a1). Powitali oni wszystkich uczestników
spotkania, a w szczególności:

pana starostę - Andrzeja Stolpę
panią wicestarostę - Annę Dumińską-Kierską
pana burmistrza - Andrzeja Pietrasika
panią wiceburmistrz - Teresę Kozerę
księdza dziekana - Zbigniewa Sajewskiego
księdza kanonika - Edmunda Makowskiego
pana naczelnika Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
w starostwie powiatowym - Pawła Dychto
• panią dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza - Bożenę Kaliściak
• panią wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. S. Staszica - Agnieszkę Rykowską
• młodzież wraz z opiekunami z Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego
w Warszawie
•
•
•
•
•
•
•

Zaproszeni na uroczystość goście

Szczególnie
ciepło,
gromkimi
brawami,
powitana została pisarka - pani Barbara
Wachowicz, Honorowa Obywatelka Płońska,
zaprzyjaźniona z naszą szkołą od wielu lat,
obdarzona
tytułami
m.in.
"Pisarki
losu
polskiego", czy "Ministra Patriotyzmu".

Powitanie gościa honorowego - pisarki, wieloletniej
przyjaciółki naszej szkoły – pani Barbary Wachowicz

Najbardziej uroczystym punktem programu
obchodów Dnia Patrona było ślubowanie
uczniów klas pierwszych. Jego tekst odczytał
pan dyrektor Ryszard Buczyński. Przy
sztandarach ślubowali przedstawiciele klas:
1w - Rafał Iwanow
1z - Marta Łazarska
1a1 - Zuzanna Goszczyńska
1a2 - Żaneta Górczyńska
1a3 - Julia Trzaskowska
1b - Radosław Jechalik
1c1 - Joanna Strubińska
1c2 - Aleksandra Czyżewska

Ślubowanie
uczniów klas
pierwszych

Po ślubowaniu delegacja uczniów
udała się pod pomnik Henryka
Sienkiewicza, gdzie złożyła wiązankę
kwiatów,
a
poczty
sztandarowe
wyprowadziły sztandary.
Krystyna
Banaszewska
i
Maciej
Andrzejczyk ogłosili następnie wyniki
konkursu fotograficznego "Bohaterowie
Sienkiewicza - ciągle żywi".
Jury,
złożone z polonistek,
przyznało
nagrody:

Delegacja składająca wiązankę kwiatów pod pomnikiem
Henryka Sienkiewicza

I miejsce zajęli: Karolina Fabczak i Jakub Orłowski z klasy 1a2,
II miejsce - Julia Żukowska i Dominik Witulski z klasy 1z,
III miejsce (ex aequo) - grupa uczniów z klasy 1w i 1c1

Ogłoszenie wyników konkursu

Laureatom konkursu pogratulował pan dyrektor Ryszard
Buczyński i wręczył nagrody - książki pani Barbary
Wachowicz z dedykacjami oraz pamiątkowe kubki.

Pan dyrektor Ryszard Buczyński wręcza nagrody laureatom III miejsca

Laureaci I i II miejsca z panią Barbarą Wachowicz
Wystawa konkursowych fotografii

Nagrodzone fotografie

I miejsce – Oleńka i Kmicic

III miejsce – pojedynek Wołodyjowskiego z Kmicicem

II miejsce – Danuśka i Zbyszko

III miejsce – uczta na zamku

Następnie na scenę zaproszona została pani Barbara
Wachowicz, która wygłosiła gawędę pt. "Henryk
Sienkiewicz - opiekun narodu serca krzepiący". Była to
dla słuchaczy wspaniała lekcja polskiej literatury i historii,
przeplatana pieśniami patriotycznymi i religijnymi.
Za piękną opowieść, długoletnią przyjaźń z naszą szkołą
i rozsławianie jej imienia podziękował pisarce - wręczając
bukiet kwiatów - pan dyrektor Ryszard Buczyński wraz
z uczniami - Izą Dzitowską i Adamem Białęckim.

Natomiast burmistrz Płońska, pan Andrzej Pietrasik, pogratulował pani Barbarze Wachowicz
przyznania Medalu Ignacego Jana Paderewskiego za wybitną pracę literacką – biografie
Wielkich Polaków i za wyjątkowy dar przekazywania młodzieży skarbów Narodowego
Dziedzictwa. Medal ten przyznaje Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce –
Bohaterom II Wojny Światowej, ich rodzinom a także osobom, które swą działalnością
szczególnie zasłużyły się Polsce i Polonii, realizując ideały Wielkiego Polaka – symbolu miłości
Ojczyzny. Głos zabrał również ksiądz kanonik Edmund Makowski, który oprócz słów
podziękowania za spotkanie zaintonował i dedykował pisarce piosenkę "Życzymy, życzymy".

Mimo że na co dzień słyszymy słowa „Polska”, „ojczyzna”, „jesteśmy Polakami”,
rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że łączą się z nimi inne pojęcia, takie jak: wspólne
dobro, poczucie tożsamości, kultura. Myślą przewodnią apelu, przygotowanego z okazji
Święta Niepodległości przez uczniów klasy 3b pod kierunkiem uczennicy Anny
Dobrowolskiej i opieką merytoryczną historyka p. Krzysztofa Jarosiewicza, było ukazanie,
dlaczego Typowy Pan Kowalski powinien szczycić się tym, iż jest Polakiem.

Narratorki – Martyna Jabłonowska
i Aleksandra Tabaka

Rolę Typowego Pana
Kowalskiego zagrał Daniel
Królak,
Polskę – Joanna Piotrowska

Młodzież odegrała kilka scenek rodzajowych, w których
symbolicznie przedstawiła losy Polski od czasów jej powstania,
poprzez zabory (lekcja języka rosyjskiego), aż do odzyskania
niepodległości 11 XI 1918 r., w którym to wydarzeniu
przewodnią rolę odegrał Marszałek Józef Piłsudski.

Scenki rodzajowe

Scenka symbolizująca odzyskanie przez Polskę niepodległości

W roli Marszałka Józefa Piłsudskiego
wystąpił Rafał Łoniewski

Podczas apelu mogliśmy także usłyszeć
muzyczną interpretację takich utworów
jak: "Biały krzyż", "Rozkwitały pąki
białych róż" oraz piosenkę przewodnią
z filmu "Miasto '44".

Piosenka "Rozkwitały pąki białych róż” w interpretacji
Anny Dobrowolskiej. Przy fortepianie Klaudia Zielińska

„Biały krzyż” w wykonaniu
Doroty Pisarzak i Karoliny Gwiazdowskiej

Piosenkę przewodnią z filmu "Miasto '44” zaśpiewały
Karolina Szparadowska i Agata Śladowska

19 listopada 2015 r. uczeń naszej szkoły Maciej Bednarski z klasy 2a1

odebrał akt przyznania stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się
w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Stypendia premiera za najwyższe średnie ocen
w danej szkole (w ubiegłym roku szkolnym) i szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy otrzymało 42 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
ciechanowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie. Wyróżnienia wręczali
uczniom: mazowiecka kurator oświaty Dorota Sokołowska, dyrektor Kuratorium Oświaty
Delegatura w Ciechanowie Agata Pawłowska i samorządowcy.
W tym uroczystym dniu uczniom towarzyszyli rodzice i dyrektorzy szkół.

Uroczyste wręczanie stypendium

Maciej Bednarski z rodzicami
i panią wicedyrektor Ewą Koperską

W nocy z 20/21 listopada 2015 r. samorząd uczniowski zorganizował X Nocny
Maraton Filmowy i II Maraton Planszowych Gier Strategicznych. Ta inicjatywa
ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży - jest to bowiem nie tylko okazja do
"nieprzespanej" nocy, ale przede wszystkim przeżycia kilku godzin w niepowtarzalnym
klimacie, w gronie szkolnych kolegów.
W auli szkolnej porozkładano materace, uczniowie przynieśli ze sobą - na wypadek ataku
senności :) - śpiwory, koce i poduszki.
Maraton filmowy odbył sie pod hasłem "Najlepsze filmy ostatnich
lat". 52 uczniów wraz z opiekunami - p. Anną Janiszewską
i p. Olgą Kownacką-Czyż obejrzało 5 wybranych wcześniej przez
młodzież filmów.

Uczestnicy
maratonu

Natomiast 13 młodych miłośników gier strategicznych wraz z opiekunem p. Krzysztofem
Jarosiewiczem spotkało się w sali nr 17. Uczniowie rozgrywali trzy gry o tematyce
historycznej: "Srebrna flota", "Wiedeń 1683" i "Kursk 1943". Impreza trwała od godz. 19.00
do 7 rano.

Uczestnicy
maratonu
gier

W piątek, 27 XI 2015 r. uczniowie z Koła
Kultury Żywego Słowa pod kierunkiem pani
Teresy Dworeckiej - w ramach obchodów Dnia
Patrona - przedstawili jednoaktówkę Henryka
Sienkiewicza pt. "Autorki. Humoreska o dzieciach,
nie dla dzieci".
Małe kobietki, to jest Marynia i Irka, obie
skończyły po lat jedenaście i oczywiście obie były
przekonane, że osoby w tym wieku mają już dość
znajomości świata i ludzi, by obejść się bez zbyt
ścisłej opieki starszych i rządzić się własnym
zdaniem...

Scenki z przedstawienia

Scenki z przedstawienia

W spektaklu wystąpili:
Natalia Tobolska (1a2) - Marynia
Weronika Romanowicz (1a2) - Helenka
Weronika Zwierew (2w) - ciotka
Kacper Konieczny (1b) – pan Stefan

Scenki z przedstawienia

Zespół aktorski z opiekunem panią Teresą Dworecką

„Niczym są różnice w zwyczajach i języku, jeśli
mamy takie same cele i otwieramy się przed sobą”.
J.K. Rowling

Uczniowie klasy 2B przygotowali pod kierunkiem
polonistki p. Marty Domańskiej — oparty na wybranej
literaturze i filmie — spektakl dotyczący podziałów,
które mogą wynikać z wielu przyczyn. Inspiracją do
przedstawienia były różnice powstające na przykład na
tle osobowościowym, rasowym, społecznym, kulturowym
czy sytuacji materialnej. Okazuje się jednak, że dzięki
empatii, zrozumieniu i akceptacji można przełamać
bariery, z pozoru trudne do pokonania. Trzeba tylko, tak
zwyczajnie — chcieć.
Różnice mogą wynikać z odmienności bohaterów, ich
doświadczeń i poglądów. Jest to rzecz wyjątkowa, która
czyni nas ciekawszymi i niepowtarzalnymi. Odmienność
może być zaletą, przynoszącą korzyści, jeśli tylko
nauczymy się ją akceptować. Nie zawsze jest to jednak
łatwe, może być to proces pracochłonny i długotrwały,
lecz dzięki zrozumieniu lub upływowi czasu zyskujemy
inne spojrzenie na daną sprawę.
Słowo wstępne do spektaklu wygłosiła
Alicja Ruszkowska

Bazując na różnych tekstach kultury, uczniowie chcieli pokazać,
w jaki sposób motyw różnic podejmuje sztuka. Z odmiennością
między ludźmi spotykamy się codziennie, więc nie powinniśmy
mieć problemu z jej zrozumieniem, a może
jednak jest
odwrotnie?

Spektakl rozpoczęła piosenka
„Falling slowly” w wykonaniu
Joanny Kacprowskiej (3a2)

Konferansjerzy: Patrycja Zarzycka,
Adrian Masiak i Paulina Gostomska

Scenka
z książki
Ewy
Nowak
„Nie do
pary”

Zagrali: Paulina Cichalewska, Łukasz Kwiatkowski
i Radosław Żukowski

We fragmencie utworu Johna Greena „Gwiazd naszych
wina” wystąpili: Natalia Zadroga, Alicja Ruszkowska,
Maciej Andrzejczyk i Mikołaj Sawicki

Maria Małek i Adam Białęcki w scence
opartej na filmie „Droga do szczęścia”

Muzycznym wstępem do następnej scenki była piosenka
Celine Dion – My Heart Will Go On w wykonaniu Joanny
Kacprowskiej przy akompaniamencie Anny Dąbrowy

Fragment kultowego filmu „Titanic” zaprezentowali: Kamila
Laszuk, Anna Pierścieniak, Michał Romanowski, Kamil Kadecki,
Marcin Mysiakowski, Maciej Andrzejczyk/Mateusz Tokarski

Piosenkę „Wariatka tańczy” z repertuaru
Maryli Rodowicz zaśpiewała Karolina
Szparadowska. Na gitarze zagrał Łukasz
Magnuszewski

Kolejną zaprezentowaną przez twórców
spektaklu scenką był fragment
„Dziennika Bridget Jones” Helen Fielding
w której wystąpili Julita Peczyńska
i Rafał Łoniewski

Historię dwóch bardzo
do siebie podobnych
chłopców, którzy
pochodzą z różnych
warstw społecznych
przedstawili: Rafał
Iwanow, Jakub
Kapitan, Adrian
Masiak i Radosław
Żukowski („Książę
i żebrak” Marc Twain)

Klaudia Kozanecka, Mateusz Szymański
i Adrian Masiak w inscenizacji fragmentu
„Shreka” Williama Steiga

Scenki z „Nietykalnych” Philippe di Borgio, reż. Olivier Nakache, Eric Toledano
Wystąpili:
Olga Stankowska,
Julia Ziółkowska,
Olga Ziółkowska,
Michał Kwiecień,
Krystian Sikorski,
Maciej Andrzejczyk/
Mateusz Tokarski,
Piotr Wiśniewski

Wiktoria Sobocińska, Anna Mioduszewska, Paulina Krasnodębska i Kacper Czerniawski
w scenkach z filmu „Pretty women”

W scenkach z powieści/filmu „Służce” wystąpiły:
Monika Janiszewska, Klaudia Łuniewska, Jolanta
Wnuk i Julia Żukowska

Scenka z filmu „Chłopiec w pasiastej piżamie” w której
wystąpili Konrad Adamiec i Dominik Witulski

Wokalistce towarzyszył na scenie cały zespół aktorski

Spektakl zakończyła piosenka „Nieznajomy” Dawida
Podsiadły w interpretacji Karoliny Szparadowskiej
przy
gitarowym
akompaniamencie
Łukasza
Magnuszewskiego

W dniu 14 grudnia 2015 r. w naszej szkole przeprowadzono
szereg inicjatyw związanych z 34. rocznicą wprowadzenia w Polsce
stanu wojennego.
Od rana w szkole można było spotkać patrol MO legitymujący
uczniów i nauczycieli. Zaangażowani uczniowie zrealizowali także
konkurs związany z kartkami żywnościowymi i talonami na
szczególnie pożądane w PRL-u produkty.
W holu grupa uczniów zorganizowała wystawę związaną
z najważniejszymi wydarzeniami PRL-u i stanu wojennego,
w szkolnym radiowęźle natomiast rozbrzmiewały
piosenki
popularne w latach 80.

Patrol MO na lekcji matematyki w klasie 1a3

Punktem kulminacyjnym obchodów rocznicy stanu wojennego był apel, którego główną część
stanowiły piosenki oddające atmosferę tego wydarzenia:
• „Psalm stojących w kolejce” Krystyny Prońko
• „Mury” Jacka Kaczmarskiego
• „Kocham wolność” Chłopców z Placu Broni
• „Orszaki dworaki” Ewy Błaszczyk

Apel w auli szkolnej

Apel przygotowała klasa 1b pod kierunkiem historyka p. Ireneusza
Cały we współpracy z p. Robertem Goszczyńskim.

