W czwartek, 17 XII 2015 r., odbyła się w auli szkolnej uroczystość z okazji 15-lecia
Powiatowego Gimnazjum Publicznego im. Henryka Sienkiewicza, która miała charakter
sentymentalnej podróży, podsumowania osiągnięć szkoły w czasie 15 lat jej istnienia.
Jubileusz rozpoczęła piosenka Twarze, twarze Michała
Bajora w wykonaniu ucznia klasy 2w, Filipa Melzackiego,
do której tło stanowiła prezentacja "Absolwenci i uczniowie
PGP", obejmująca zdjęcia wszystkich dotychczasowych
roczników klas gimnazjalnych.

Występ Filipa Melzackiego

Konferansjerzy - Weronika Zwierew (2w)
i Wojciech Kowalski (3w) powitali uczestników
uroczystości - pana starostę Andrzeja Stolpę,
panią wicestarostę Annę Dumińską-Kierską,
pana dyrektora PJOPO Marka Michalskiego,
dyrekcję, radę pedagogiczną oraz gimnazjalistów
i poprosili o zabranie głosu pana dyrektora
Ryszarda Buczyńskiego.

Konferansjerzy – Weronika Zwierew i Wojciech Kowalski

Zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele
i uczniowie gimnazjum w trakcie uroczystości

Pan dyrektor przedstawił historię
i
dorobek
Powiatowego
Gimnazjum
Publicznego - wskazał okoliczności jego
utworzenia i towarzyszące tej inicjatywie
zaangażowanie wielu osób. Podkreślił, że
geneza
PGP
jest
ściśle
związana
z Towarzystwem Szkół Twórczych, do
którego należy I LO, przy którym
gimnazjum powstało.
Głos zabrał również pan starosta
Andrzej Stolpa - również odniósł sie do
genezy PGP, podkreślając szczególną rolę,
jaką
przy tworzeniu szkoły odegrał
ówczesny burmistrz Płońska - pan Marian
Michniewicz. Wspomniał też o działaniach
liceum
poprzedzających
powstanie
gimnazjum, tj. o organizowaniu tzw. klas
zerowych.

Wystąpienia pana dyrektora i pana starosty

Gimnazjaliści

Po wystąpieniach zaprezentowany został film jubileuszowy pod tytułem "15 lat Powiatowego
Gimnazjum Publicznego w Płońsku", stanowiący kompilację wywiadów przeprowadzonych przez
uczniów i absolwentów gimnazjum. Bohaterowie rozmów to dyrekcja, nauczyciele, rodzice,
absolwenci i uczniowie naszej szkoły. Scenariusz filmu opracowały polonistki – pani Marta
Domańska i pani Justyna Sarzalska, za montaż odpowiedzialny był Michał Kierzkowski (2a1).
Po filmie wystąpił zespół Buczące Rysie pod
kierunkiem pana Rafała Szymańskiego oraz chór
szkolny, którego występ przygotowała pani
Anna
Olszewska.
Natomiast
absolwenci
gimnazjum, uczniowie klasy 1b – Weronika
Witkowska, Jan Bałdyga i Filip Rudnicki –
zaprezentowali
skecz
Kabaretu
Moralnego
Niepokoju „Potomek i Pokrzysiek” – tym
razem, nietypowo, można było zobaczyć
uczniów w oczach… rodziców i nauczycieli.

Występ chóru szkolnego

Koncert zespołu Buczące Rysie

Skecz w wykonaniu absolwentów gimnazjum

Następnym
punktem
uroczystości
było
rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego w Dniu
Edukacji Narodowej pt. „Tacy byliśmy jeszcze
wczoraj”, polegającego na rozpoznaniu nauczycieli
na zdjęciach z czasów, kiedy sami byli uczniami,
czy nawet przedszkolakami. Wyświetlona została
prezentacja
z prawidłowymi odpowiedziami,
a organizatorki konkursu – panie Anna
Janiszewska i Joanna Chojnowska – wręczyły
nagrodę jego laureatce, Monice Żuchniewicz (2z).
Wręczenie nagrody laureatce konkursu

Obchody jubileuszu zakończył muzyczny występ nauczycieli – zaprezentowali się oni
w piosence Skaldów pt. „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”, zapraszając
jednocześnie wszystkich uczestników uroczystości do wspólnego śpiewania.

Muzyczny występ nauczycieli

Nauczyciele zaprosili wszystkich uczestników uroczystości do wspólnego śpiewania

Za przygotowanie i udział
w jubileuszowych obchodach podziękowała
pani wicedyrektor Karina Kmiecińska

21 i 22 XII 2015 r. - z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia - uczniowie z Koła
Kultury Żywego Słowa oraz zespołu muzycznego Buczące Rysie zaprezentowali w auli
szkolnej świąteczny program artystyczny.
Koło Kultury Żywego Słowa przedstawiło kilka scenek rodzajowych związanych z tematyką
świąteczną.

W spotkaniach wigilijnych uczestniczyli
uczniowie gimnazjum i liceum

Występ Koła Kultury Żywego Słowa

Scenki rodzajowe

Natomiast

zespół
muzyczny
Buczące Rysie przygotował na
tę szczególną okazję wybór
polskich kolęd oraz świąteczne
piosenki m.in. "Merry Christmas
Everyone" czy "Mikołaj jedzie
tu znów".

W imieniu
Samorządu
Uczniowskiego
życzenia
uczestnikom
spotkania wigilijnego
złożyła Wiktoria
Iwanow
Zespół aktorski i muzyczny

Życzenia
świąteczne złożył
młodzieży pan
dyrektor Ryszard
Buczyński

Wigilie klasowe

Klasa 1a3

Klasa 2c
Klasa 1a1

Klasa 1b

Klasa
1a2

Klasa 1c1

We wtorek, 5 I 2016 r., uczniowie klas 3. liceum obejrzeli
w auli szkolnej spektakl teatralny "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety"
w wykonaniu aktorki Danuty Borowieckiej. Monodram jest inscenizacją
drastycznych wspomnień
kobiet radzieckich z czasów II wojny
światowej w systemie rosyjskiego totalitaryzmu. Różnorodność granych
przez aktorkę postaci składa się na intymny, osobisty portret zmagań
jednostki z tożsamością, historią, własnymi słabościami. Dodatkowy
walor sztuki stanowią wzruszające - choć niepozbawione humoru piosenki i muzyka. Monogram jest oparty na książce białoruskiej pisarki
i dziennikarki,
laureatki Nagrody Nobla (2015) - Swietłany
Aleksijewicz pt. "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" . Książka ta
została uhonorowana Literacką Nagrodą Europy Środkowej Angelus
oraz Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego (2011).

Monodram w wykonaniu Danuty Borowieckiej

22 I 2016 r. uczniowie ze szkolnego koła PCK wraz

z opiekunem - panią Jolantą Rutkowską - zorganizowali
w auli szkolnej spotkania edukacyjne z uczniami klas
licealnych na temat dawstwa szpiku kostnego, włączając się
w ten sposób w projekt "Akcja rejestracji w szkołach SZPIKOTEKA"
skierowany
do
wszystkich
uczniów
i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest
przeprowadzenie akcji edukacyjnej na temat idei dawstwa
szpiku
kostnego
oraz
umożliwienie
rejestracji
jako
potencjalnemu dawcy szpiku osobom, które podejmą
świadomą decyzję o takiej rejestracji. Inicjatorem akcji
rejestracji potencjalnych dawców jest Fundacja DKMS Baza
Dawców Komórek Macierzystych Polska.
Najbliższa rejestracja odbędzie się 30 I 2016 r. w Miejskim
Centrum Kultury w Płońsku.

Prelekcja Alicji Marczewskiej na temat
nowotworów krwi oraz dawstwa szpiku

W spotkaniu edukacyjnym uczestniczyli
uczniowie klas licealnych

W piątek, 22 I 2016 r., odbył się w naszej szkole Turniej

e-Płocka Challenge Mistrzostwa Powiatu Płońskiego

Rozgrywki zorganizował uczeń klasy 1c2, Jakub Szymańczyk,
we współpracy z panią Katarzyną Antosiewicz, nauczycielką
informatyki.
Pomysłodawca turnieju –
Jakub Szymańczyk (1c2)

W zawodach wzięło udział sześć 5-os. drużyn z płońskich szkół
średnich: ZS nr 1 (1 drużyna), ZS nr 2 (2 drużyny) i I LO
(3 drużyny).

Turniej odbył się w pracowni informatycznej

Rozgrywki turniejowe

I miejsce w turnieju zajęła drużyna ZS 2#1 (Jakub Kowalski, Hubert Radziwonka, Kamil
Grzelak, Łukasz Goszczyński, Mikołaj Burzyński)
II miejsce - drużyna LO #1 (Jakub Szymańczyk, Dawid Karpiński, Krzysztof Przedpełski,
Dominik Smółka, Bartłomiej Kowalski)
III miejsce wywalczyła drużyna ZS 2#2 (Patryk Kosobudzki, Marcin Czarnecki, Piotr
Kuligowski, Mateusz Jaksina, Jakub Marciniak)

Laureaci I i II miejsca – drużyna ZS 2#1 i drużyna LO #1

