


    1 września 2011 r. o godz. 9.00 nauczyciele i uczniowie zebrali się 

na dziedzińcu szkolnym, by wziąć udział  w inauguracji nowego – 

już  94. w historii naszej placówki –  roku szkolnego. 
 

Gimnazjaliści  i licealiści wraz z wychowawcami oczekujący na rozpoczęcie uroczystości 



 Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem 

sztandarów liceum i gimnazjum oraz odśpiewaniem 

hymnu narodowego.  

Następnie głos zabrał dyrektor Ryszard Buczyński, 

który na początku swojego wystąpienia serdecznie 

powitał wszystkich przybyłych na uroczystość: 

panią naczelnik Barbarę Gołębiowską – 

przedstawicielkę starostwa płońskiego, nauczycieli, 

całą społeczność uczniowską oraz rodziców, a także 

przedstawił nauczycieli rozpoczynających pracę              

w naszej szkole: 

 

 
• ks. Jarosława Mokrzanowskiego (religia) 

• p. Jacka Gałkiewicza (wychowawca w internacie) 

• p. Urszulę Osicę (matematyka,  niepełny wymiar  

  godzin) 

• p. Jolantę Najechalską (fizyka, niepełny wymiar  

  godzin) 

Wprowadzenie sztandarów 

Wystąpienie dyr. Ryszarda Buczyńskiego 



  

 

Następnie pan dyrektor – w odniesieniu do 72. rocznicy 

września 1939 roku – przypomniał, że naszym obowiązkiem 

jest zachowanie pamięci o 6 mln polskich obywateli , którzy 

stracili życie w tej wojnie  i odwiedzenie miejsc w naszym 

mieście, które są świadectwem tamtych czasów. 

W bieżącym roku szkolnym w 20 klasach licealnych naukę 

podejmie 648 uczniów, w tym 199 w klasach pierwszych. 

Natomiast do naszego gimnazjum będzie uczęszczało 198 

uczniów, w tym 64 rozpocznie naukę w dwóch klasach 

pierwszych. Priorytetem w naszej szkole będą, podobnie jak             

w ubiegłych latach, działania w sferze dydaktycznej                       

i wychowawczej. Najważniejsze  z nich to: 

  

• uzyskanie bardzo wysokich wyników z egzaminu gimnazjalnego i maturalnego; 

• udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – wychowanie tak jak dotychczas dużej 

  l iczby laureatów i finalistów olimpiad; 

• kontynuowanie wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami w Hechingen (Niemcy) 

  i Winschoten (Holandia); 

• rozwijanie bogatych tradycji szkoły wynikających z przynależności do Szkół 

  Stowarzyszonych UNESCO; 

Wystąpienie dyrektora 

Ryszarda Buczyńskiego 



  

 

Kończąc swoje wystąpienie, dyrektor Buczyński 

przedstawił uczniom zasady bezpieczeństwa 

obowiązujące w szkole, związane z budową sali 

gimnastycznej  i przebudową ulicy Płockiej  (na 

kilka miesięcy zamknięte będzie główne wejście do 

szkoły) oraz życzył wszystkim spokojnego                 

i owocnego roku.  

 Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem 

sztandarów. Następnie uczniowie udali się do 

wyznaczonych sal lekcyjnych  na spotkania                       

z wychowawcami. 

 

Poczty sztandarowe 

wyprowadzają sztandary 

Nauczyciele i młodzież w trakcie uroczystości 



Inauguracja roku szkolnego 2011/2012 odbyła się na dziedzińcu szkolnym 



Pamięć o tych, co polegli 
 

O godz. 11.00 poczty sztandarowe gimnazjum i liceum, dyrekcja szkoły oraz klasy 2. 

gimnazjum wraz z wychowawcami wzięli udział w miejskich uroczystościach 

upamiętniających 72. rocznicę wybuch II wojny światowej. Po mszy św. w kościele św. 

Michała Archanioła, na miejskim cmentarzu na mogiłach żołnierzy poległych  w latach 

1939-1945 zostały złożone wiązanki kwiatów. 

Uroczystości na cmentarzu – poczty sztandarowe i delegacja 

gimnazjalistów składająca kwiaty pod pomnikiem poległych 



  Instytut Yad Vashem, przyznający tytuł „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, od kilku 

lat prowadzi akcję mającą na celu przybliżenie nauczycielom z całego świata problemu 

holokaustu. W przypadku nauczycieli z Polski, na konferencji naukowej, która odbyła się 

w dniach 4-17 czerwca 2011 r. w Jerozolimie (uczestniczył w niej nauczyciel naszej szkoły 

– pan Ireneusz Cała), zostały poruszone także kwestie stosunków polsko-żydowskich. 

  W ostatnich  latach  Polskę, w  związku  z programem nauczania o holokauście, 

odwiedzają  grupy  młodzieży z Izraela. Wizyty te  mają  na celu  zwiedzanie  miejsc 

pamięci  związanych  z  historią  Żydów w  Polsce  oraz zapoznanie się  z  młodzieżą  

wybranych  polskich  szkół, co pozwala  na przybliżenie tradycji  obu  kultur                                   

i zweryfikowaniu  wyobrażeń o nich z  rzeczywistością. 

  26 września 2011 r. przybyła  do naszej szkoły 33-osobowa grupa młodzieży (wraz                           

z opiekunami ) ze szkoły średniej w Sde Boker – kibucu, w którym często przebywał                       

i został też pochowany Dawid Ben Gurion, pierwszy premier Izraela.  



Spotkanie z uczniami naszej szkoły (klasa 2b + 9 uczniów z klasy 2c) rozpoczęło się o godz. 

9.45 w auli szkolnej. Tam  nastąpiło powitanie grupy izraelskiej przez dyrektora Ryszarda 

Buczyńskiego oraz wicestarostę Andrzeja Stolpę.  

Przybycie młodzieży izraelskiej  i spotkanie                                  

z licealistami na dziedzińcu szkolnym 

Powitanie 

gości                          

z Izraela              

w auli 

szkolnej 



Następnie uczniowie przedstawili  prezentacje multimedialne 

o  swoich szkołach.  

Prezentacje multimedialne 

Po prezentacjach odbyły się zajęcia 

integracyjne młodzieży - swobodne rozmowy 

na różne tematy (w języku angielskim), po 

czym młodzież rozpoczęła pracę w 3. 

polsko- izraelskich grupach nad wierszem 

Czesława Miłosza „Campo di Fiori” – jego 

interpretacją i rozumieniem. 

Zajęcia integracyjne 



Praca w grupach polsko-izraelskich 



Po zajęciach w szkole młodzież przeszła pod dom Ben Guriona, na fasadzie którego 

umieszczona jest tablica upamiętniająca premiera Izraela. Następnie nastąpiła krótka 

ceremonia przy „Drzewku Pamięci” i na kirkucie - cmentarzu żydowskim.  

Pod domem Ben Guriona 
Przy „Drzewku 

Pamięci” 



Pamiątkowe zdjęcie uczestników 

spotkania przy „Drzewku Pamięci” 

 

Grupa izraelska składa wiązankę kwiatów 

przy obelisku na kirkucie 



Ostatnim punktem wizyty był wspólny wyjazd do Palmir – miejsca pamięci narodowej z grobami 

przeszło 2 tysięcy Polaków zamordowanych przez Niemców  w czasie II wojny światowej. 

Tam też nastąpiło pożegnanie młodzieży izraelskiej przez grupę polską. 

W Palmirach 



      Okres przedwyborczy – jako że jest  to moment zwiększonego zainteresowania 

zagadnieniami dotyczącymi społeczeństwa obywatelskiego – warto wykorzystać w celu 

kształtowania postaw i nawyków obywatelskich wśród młodzieży , czemu służy akcja 

„Młodzi głosują” , organizowana w  szkołach w całej Polsce przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej.  

      
     W naszej szkole młodzieżowe wybory 

parlamentarne odbyły się w piątek,                

30 września 2011 r. Zorganizował je                       

i przeprowadził samorząd uczniowski. 

Powołana została komisja wyborcza, 

wyznaczono punkt wyborczy w sali                

nr 18 i przygotowano karty do głosowania. 

Komisja wyborcza 



Prawo do głosowania mieli uczniowie 

gimnazjum i liceum: głos oddało 73 

gimnazjalistów na 198 uprawnionych 

(frekwencja 36,87 %) i 232 licealistów na 

647 uprawnionych (frekwencja 35,86%). 

Wyniki szkolnych wyborów – zgodnie                    

z regulaminem – poznamy 10 października, 

dzień po wyborach parlamentarnych. 

Głosowanie w lokalu wyborczym 



       3 października 2011 r. młodzież naszej szkoły kolejny już 

raz przystąpiła do akcji krwiodawstwa. W ambulansie  do 

poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa                           

i Krwiolecznictwa w Warszawie krew oddało 40 pełnoletnich 

licealistów. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwał katecheta 

- pan Sławomir Kowalski oraz uczennice: Magdalena Bielska 

(2b) i Iwona Gocejna (2c). 
Wejście do ambulansu 



Chętnych do oddania krwi nie brakowało… 



„Interesuję się przyszłością, bo w niej spędzę resztę życia.”                                                                

Charles Kettering 

Celem tego muzyczno-dydaktycznego wydarzenia było ukazanie korzyści studiowania 

za granicą, ale także roli jazzu w przenikaniu się kultur polskiej  i żydowskiej.  

Marzenia o rozpoczęciu studiów na 

zagranicznych uczelniach coraz częściej znajdują 

urzeczywistnienie. Czy perspektywiczna praca 

może pasjonować? Okazuje się, że tak! 

 
Dnia 6 października 2011 roku, w szkolnej auli, 

uczniowie klas 2b i 3f uczestniczyli w Spotkaniu                 

o tożsamości i pasji poprowadzonym przez 

jazzowego puzonistę i kompozytora – Grzegorza 

Rogalę i jego zespół.  Występ zespołu Grzegorza Rogali 



Grzegorz Rogala i pochodząca z Izraela – Sagi Zilberman – zachęcali uczniów naszej 

szkoły do podjęcia studiów na znanych światowych uczelniach, wskazując na lepsze 

perspektywy w przyszłości i większą możliwość rozwoju pasji. Goście zaprezentowali 

także kilka utworów pochodzących z Projektu Grzegorza Rogali, które znalazły 

upodobanie wśród słuchaczy. 

Spotkanie było dla uczniów ciekawą lekcją, ale dostarczyło także wiele uśmiechu                           

i rozrywki. Być może ktoś zadecydował o swojej przyszłości... 

Sagi Zilberman 

Grzegorz Rogala 



Dyskoteka integracyjna – powiązana z wieczorkiem zapoznawczym 

dla klas 1. – to impreza, która na stałe zagościła w naszym 

kalendarzu roku szkolnego.  Organizuje ją co roku, w pierwszych 

tygodniach nauki, samorząd uczniowski.  

Jest to nie tylko okazja do zaprezentowania się 

uczniów rozpoczynających naukę w klasach 

pierwszych, ale także do wspólnej zabawy                    

i tworzenia dobrego klimatu w szkole. 

Tegoroczna dyskoteka odbyła się w czwartkowe 

popołudnie 6 października. Niestety tylko trzy 

klasy pierwsze liceum przygotowały swoje 

prezentacje, były to: 1c1, 1c2 i 1f.  
Prezentacja klasy 1c1 



Balet „Jezioro łabędzie”  w wykonaniu 

uczniów klasy 1c2 

Program 

kabaretowy 

przygotowany 

przez klasę 1f 

– parodia 

sprawozdania 

sportowego                        

oraz scenka 

wizyty  znanej 

restauratorki 

Magdy Gessler 

w …stołówce 

szkolnej  



Po prezentacjach licealistów krótkie programy 

zaprezentowały obie klasy 1. gimnazjum. 

Klasa 1f zakończyła  swój występ piosenką                           

„Tomek prezydentem”   

Prezentacja klasy 1z 



Dyskoteka z założenia ma służyć integracji – 

właśnie poprzez zabawę. Niestety w tym 

roku uczniowie wybrali inne priorytety – 

może naukę? (bo część na pewno w czwartek 

wieczorem myślała o szkolnej, piątkowej 

rzeczywistości), może mieli po prostu inne 

plany… Po części prezentacyjnej na dyskotece 

zostało niewiele osób, za to – bawiły się one 

wyśmienicie. 

Program przygotowany przez klasę 1w 

Dyskoteka 



   Zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku oraz występowanie 

przeciwko wykluczeniu - oto podstawowe zadania działalności Towarzystwa Przyjaciół 

Szalonego Wózkowicza, którego przedstawiciele w dniach 7 i 13 października odwiedzili 

naszą szkołę.  

    Jedną z wielu cennych inicjatyw 

towarzystwa są warsztaty edukacyjne 

pod hasłem „Kaleka czy COOL-awy”, 

będące kampanią informacyjną na rzecz 

integracji osób niepełnosprawnych                       

i przeciwdziałania ich dyskryminacji.               

W naszej szkole wzięli w nich udział 

uczniowie gimnazjum i  klas 1-2 liceum. 

Zajęcia prowadził prezes towarzystwa              

i inicjator jego powstania - Marek Sołtys 

wraz z wolontariuszami. 

 

Warsztaty odbywały się w sali gimnastycznej  



Podczas warsztatów uczniowie mogli przekonać 

się, jak to jest żyć z niepełnosprawnością siadając 

na wózkach i przechodząc z zasłoniętymi oczami 

przez tor przeszkód. Poznawali także rolę psa 

asystującego i fantastyczne pasje osób 

niepełnosprawnych ujęte w krótkometrażowych 

filmikach. Uczyli się, jak najprościej nawiązać 

kontakt z osobą niewidomą lub głuchoniemą. 
 

 

 
Zdjęcia i tekst na podst. artykułu „Nie” wykluczeniu 

Anny Piórkowskiej (Płońszczak nr 41 z 19.10.2011) 



 Wymiana młodzieży naszej szkoły i Gymnasium Hechingen trwa 
od 1990 roku. Co 2 lata, w październiku nasi uczniowie 
wyjeżdżają do Hechingen, natomiast uczniowie niemieccy 
przyjeżdżają do Płońska w kwietniu/maju.  
 

W bieżącym roku na wymianę do 
Niemiec wyjechała 21-osobowa 
grupa młodzieży z klas 2.-3. 
gimnazjum oraz 1.-2. liceum. 
Opiekunami grupy były germanistki 
– pani Ewa Głowacka i pani 
Wioletta Łepkowska. 



                                      Harmonogram wymiany: 
09 X 2011  
• zbiórka uczestników wymiany przed szkołą, czynności organizacyjne  i wyjazd do 
Niemiec 
10 X 2011 
• przyjazd uczestników do Hechingen, przyjęcie  młodzieży do rodzin niemieckich 
11 X 2011  
• zajęcia organizacyjne i przedstawienie programu pobytu 
• gra terenowa  na obszarze miasta Hechingen  
• udział w zajęciach lekcyjnych 
• wyjazd do Sindelfingen – obserwacja treningu drużyny piłki nożnej 
12 X 2011 
• wyjazd do Balingen – pobyt w hali sportowej „berolino”, wspinaczka ściankowa 
 

Wspinaczka ściankowa Plac zabaw - Kinderland 



13 X 2011 
• praca  nad dokumentacją projektu 
• wyjazd do Tybingi – zwiedzanie miasta             
z przewodnikiem 
14 X 2011 
• pobyt w szkole – praca w grupach  nad 
dokumentacją projektu 
• program  indywidualny organizowany 
przez uczniów  niemieckich 
15 X 2011 
• wyjazd do Freiburga – zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem 

Wycieczka do Tybingi 

Spotkanie z mentorem piłki nożnej, Christianem 



 Zajęcia w pracowni komputerowej. Każda 
grupa miała opisać jeden dzień wymiany 
lub jedno zagadnienie, związane z tematem 
projektu, czyli sportem. Jedna z grup 
przygotowywała relację z pierwszego dnia, 
następna opis wypadu do „berolino”, 
kolejna (panowie) porównywała zajęcia wf-
u w Polsce i w Niemczech (w których 
zresztą cała polska grupa brała udział). 
Następna grupa przygotowała                
w wersji polsko – niemieckiej wywiad                  
z Christianem, a ostatnia porównała 
możliwości uczniów naszej szkoły                      
i gimnazjum w Hechingen, jeśli chodzi                 
o uprawianie sportu.  

Zajęcia sportowe 



16  X 2011 
• program indywidualny – 
organizowany przez rodziny     
• zbiórka uczestników wymiany przy 
Gimnazjum  w  Hechingen, wyjazd 
do Polski 
17 X 2011 
• przyjazd do Płońska 

Wycieczka do Freiburga 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników 
wymiany przed wyjazdem do Polski 



   W piątek, 14 października 2011 r., obchodziliśmy Święto Edukacji 
Narodowej. W tym szczególnym dniu nauczyciele, pracownicy obsługi                    
i administracji  oraz młodzież naszej szkoły spotkali się w auli na uroczystej 
akademii. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili emerytowani nauczyciele 
oraz przedstawiciele Rady Rodziców - p. Andrzej Stolpa (przewodniczący)                
i p. Jerzy Borowski. 

Uroczystość w auli szkolnej rozpoczęła się o godz. 9.00 



Występ artystyczny, składający się z humorystycznych scenek i piosenek 
przedstawiających życie szkolne, przygotowała grupa młodzieży pod 
kierunkiem pani Teresy Dworeckiej i pana Damiana Truszkowskiego. 
Zarówno nauczyciele, jak i młodzież wyśmienicie się bawili.  



Na zakończenie uroczystości 
życzenia wszystkim 

pracownikom szkoły,                   
w równie lekkim stylu złożył 

przewodniczący SU                 
Michał Brożyna (3c). 

W trakcie jednej z piosenek młodzież wręczała 
nauczycielom oraz pracownikom  administracji              
i obsługi symboliczne róże 



   Spektakl, poświęcony portretowi kobiety w filmie               
i literaturze, stanowił odpowiedź na spektakl majowy, 
a jednocześnie jego kontynuację. Wówczas motywem 
przewodnim był mężczyzna i to on ogrywał główną 
rolę, nadszedł czas, by zastąpił go – wizerunek kobiety.  
Kolejne scenki to filmowy świat wypełniony –                       
i kobietami, i mężczyznami, ale to te ostatnie były 
głównymi bohaterkami spektaklu i to na nich 
skoncentrowali się jego autorzy. George Bernard Shaw 
stwierdził swego czasu: „W życiu kobiety rozróżnić 
można siedem etapów: niemowlę, dziewczynka, 
dziewczyna, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda 
kobieta i młoda kobieta”. Uczniowie starali się – 
odwołując się do wybranych tekstów, dokonując ich 
mniej lub bardziej swobodnej interpretacji – wskazać 
na różnorodność kobiet, na ich zmienność i problemy,     
z jakimi muszą się zmagać. I na ich nieprzemijającą – 
młodość.  

Pomysłodawczyni 
spektaklu, polonistka – 
pani Marta Domańska 



Spektakl składał się z dwóch tematycznych części – w pierwszej z nich 
widzowie mogli zobaczyć bohaterów, którzy doświadczają pierwszej miłości, 
pierwszej zdrady, rozczarowania („Portret kobiecy” W. Szymborska, 
Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów” A. Brashares, „Sztuka rozstania”                    
reż.T. O’Haver, „Bardzo biała wrona” E. Nowak, „Zakochana złośnica” reż.                     
G. Junger). W części drugiej wskazane zostały problemy kobiet, które mają za 
sobą pewną przeszłość, a teraz walczą o – szczęśliwą przyszłość. Nie zawsze uda 
im się tę walkę wygrać, jednak zawsze toczy się ona – o mężczyznę, w obecności 
mężczyzny lub – z pomocą mężczyzny („Zmierzch” S. Meyer, „Biegnij, Lola, 
biegnij” reż. T. Tykwer, „Dziennik Bridget Jones” H. Fielding, „Notting Hill”               
reż. R. Michell, „Kobiety” reż. D. English, „Miłość” A. Poniedzielski). 

 Konferansjerzy: 

Aleksandra Romanowska 
Iga Szabat i Karol Kaliściak 

Eryk Kunkowski i Zosia Marciniak 



W pierwszej części spektaklu wystąpili: Milena 
Przybyszewska, Oliwia Bodek, Ewa Oliszewska, 
Karina Stawiarska, Magdalena Wiatr, Marta 
Archutowska, Magdalena Gorzkiewicz, Alicja 
Marczewska, Emil Witkowski, Jan Gutkowski, 
Łukasz Magnuszewski, Lena Rajewska, Antonina 
Rachobińska, Filip Biesalski, Karol Kaliściak, 
Eliza Kozłowska, Piotr Kuta i Natalia Sychowicz 



W części drugiej zagrali: Paulina Świercz, Eryk Kunkowski, Olga 
Sobocka, Szymon Bartczak, Wiktoria Stawiarska, Maciej 
Gralewski, Kamila Dylewska, Krzysztof Kryjak, Dominika 
Rogowska, Karolina Zielińska, Aleksandra Bielska, Magdalena 
Bielska i Marlena Jasińska 



Czy udało się pokazać całą prawdę o kobietach? Na 
pewno nie, zresztą naiwnością byłoby wierzyć, że jest 
to możliwe, skoro nawet psychoanalityk, Zygmunt 
Freud, mówił: „Po trzydziestu latach badań nad duszą 
kobiety nadal nie wiem, czego ona właściwie pragnie”. 



Sekcja muzyczna  
Wokaliści: Kinga Raczkowska, Joanna Kacprowska, Karolina Szparadowska, Klaudia Trojanowska 
i Krzysztof Kryjak 
Instrumentaliści: Michał Brożyna (aranżacja), Przemysław Sawicki, Łukasz Magnuszewski, Jakub 
Franczak i Filip Biesalski 



W środę, 2 XI 2011 roku, odbył się w auli szkolnej apel z okazji Dni Kultury 
Niemieckiej. Przygotowali go uczniowie niemieckich grup językowych pod 
kierunkiem germanistki – pani Iwony Lewandowskiej.  

Apel rozpoczął się piosenką austriackiej wokalistki Christiny Stürmer Ich lebe  
w  wykonaniu Oli Chyczewskiej (3f). 

W tematykę 
apelu 
wprowadziła 
widzów Aneta 
Flont (3f)  

Zespół muzyczny i wokalistka Ola Chyczewska 



Następnie skecz Poszukiwanie 
męża w Polsce  zaprezentowały 
Marysia Polska (2f) i Patrycja 
Radomska (2e). Z kolei w skeczu 
kabaretu Limo Zmiana nazwiska  
wystąpili Artur Minkina (3f)                
i Maciej Chmiel (3f), a piosenkę Wir 
beide zespołu Juli zaśpiewała Patrycja 
Radomska (2e).  

Marysia 
Polska                       

i Patrycja 
Radomska 

Maciej Chmiel i Artur Mikina 

Patrycja 
Radomska 



Apel zakończył monolog Mateusza Buko 
(2d) Język niemiecki jest prosty,  który –               
w żartobliwy sposób – ukazywał ciekawostki 
lingwistyczne kultury niemieckiej, oraz 
piosenka zespołu Luxuslärm Leb Deine Träume  
w wykonaniu Oli Chyczewskiej (3f). 

Ola Chyczewska 

Z okazji Dni Kultury Niemieckiej 
odbył się również w naszej szkole 
konkurs wiedzy o krajach niemieckiego 
obszaru językowego. Konkurs został 
przygotowany przez panią Ewę 
Głowacką i Wiolettę Łepkowską. Wzięło 
w nim udział 17 uczniów. Test 
składający się z 50 pytań najlepiej 
rozwiązał uczeń klasy 1a, Marcin 
Lewandowski. Drugie i trzecie miejsce 
zajęły uczennice klasy 2a, Alicja 
Rogowska i Adrianna Wołowiec.  

Konkurs miał na celu zarówno 
popularyzację języka niemieckiego 
wśród uczniów naszej szkoły, jak                    
i zachętę do dalszego samorozwoju.  

 

Mateusz Buko 

4 XI w kinie Kalejdoskop młodzież obejrzała 
film prod. niemieckiej Soul Kitchen. 

Wyniki konkursu      
ogłosiła podczas apelu                       

p. Ewa Głowacka 



    W dniach 3 - 12.11. 2011 r. 
10 uczennic gimnazjum                 
i liceum wzięło udział                      

w wymianie z Dollard College               
w Winschoten (Holandia).                                       

Nasza szkoła uczestniczy w tym 
międzynarodowym projekcie                  

od 2003 r.  
Tematem przewodnim 
tegorocznej wymiany 

było LEARNING THROUGH 
PLAYING czyli nauka poprzez 

zabawę.  
W wymianie brało udział ponad 100 uczestników              

z różnych krajów  



Ponad 100 uczestników projektu - młodzież ze szkół średnich z  Polski, Japonii, 
Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch - pracowało w 13 grupach nad 
stworzeniem gry z myślą o rozegraniu jej z najmłodszymi uczniami szkoły                    
w Winschoten. Tematyka gier obejmowała zdrowy styl życia, miasto przyszłości 
oraz integrację europejską. Poza pracą nad projektem uczestnicy wymiany brali 
udział w krótkim lecz intensywnym kursie tańca samby i rumby, kursie gry na 
bębnach afrykańskich oraz kursie malarstwa. Jak co roku niezwykle udany okazał 
się International Cooking Festival, podczas którego uczestnicy projektu 
przygotowali typowe posiłki ze swoich kuchni narodowych. 
Opiekunem młodzieży był nauczyciel języka angielskiego p. Zbigniew Maraszek. 

Grupa uczennic naszej szkoły                                          
z anglistą p. Zbigniewem Maraszkiem 

Udział w wymianie daje możliwość 
poznania młodzieży z innych krajów.                          

Na zdj. Marlena Jasińska z Japonkami  



Harmonogram wymiany 
 

 

• Środa/czwartek, 2/3.11. - zbiórka przed budynkiem szkoły, wyjazd do Winschoten 
 
• Czwartek, 3.11. - przyjazd do Winschoten, odbiór uczniów przez rodziny holenderskie 
 
• Piątek, 4.11. - konferencja młodzieży, prezentacje szkół uczestniczących w wymianie, 
                      informacje o przebiegu wymiany 
 
• Sobota, niedziela, 6.11. - pobyt z rodzinami goszczącymi uczniów 
 
• Poniedziałek, 7.11. - lekcja języka niderlandzkiego, praca w grupach tematycznych,  
                              praca w grupach wybranego produktu 
 
• Wtorek, 8.11. - wycieczka do Amsterdamu 
 
• Środa, 9.11. - lekcja języka niderlandzkiego, praca w grupach tematycznych, praca 
                      w grupach wybranego produktu, festiwal kulinarny 
 
• Czwartek 10.11. - lekcja języka niderlandzkiego, praca w grupach tematycznych, praca 
                           w grupach wybranego produktu, przygotowywanie prezentacji,  
                           wycieczka go Groningen 
 
• Piątek, 11.11. - prezentacje grup, formalne zakończenie wymiany, pożegnanie,  
                        zbiórka w Dollard College i wyjazd do Polski 
 
• Sobota, 12.11. - przyjazd do Płońska 

 



Malowanie koszulek 
Nauka gry na bębnach 

Zajęcia taneczne 



Wycieczka do Amsterdamu 

Festiwal kulinarny 



  W nocy z 10 na 11 listopada 2011 r. odbył się w naszej szkole nocny maraton 
filmowy pod hasłem Świat duchów i aniołów. To już IV edycja tej imprezy 
organizowanej przez Samorząd Uczniowski. Wzięło w niej udział 43 uczniów. 
Opiekę nad młodzieżą sprawowały sorki Anna Janiszewska i Karina Kmiecińska,     
z kolei doborem repertuaru filmowego zajął się Kuba Nowak (3a), którego 
„technicznie” wspierał Paweł Bałdyga (3a).  
 

Uczestnicy maratonu obejrzeli następujące 
filmy: 

• Między piekłem a niebem, reż. Vincent Ward 

• Sok z żuka, reż. Tim Burton 

• Anioł w Krakowie, reż. Artur Więcek 

• Miasto Aniołów, reż. Brad Silberling 

• Szósty zmysł, reż. M. Night Shyamalan 

• Bruce Wszechmogący, reż. Tom Shadyac 

 

Główny organizator imprezy – Kuba Nowak             
oraz opiekunki młodzieży:  

p. Anna Janiszewska i p. Karina Kmiecińska 



Wystarczy jednak spojrzeć na zdjęcia, 
żeby zrozumieć jedno – maraton to nie 
tylko możliwość obejrzenia wybranych 
filmów i podzielenia się opiniami na ich 
temat, ale też, tak po prostu, dobra 
motywacja do spędzenia ze sobą czasu. 
Nic tak nie sprzyja integracji jak – aula 
szkolna pełna: śpiworów, kawy                        
i zaspanych twarzy;) Czy podczas 
maratonu udało się obejrzeć każdy                  
z filmów? Pewnie nie, ale równie ważna 
jak same obrazy była – atmosfera.                  
I dlatego popieramy inicjatywę. 

Nie wszyscy uczestnicy maratonu wytrzymali 
jego trudy … 

Piknikowa atmosfera maratonu… 



      W piątek, 11 listopada 2011 r. poczty 
sztandarowe liceum i gimnazjum, dyrekcja 
szkoły oraz uczniowie klas 3. gimnazjum wraz 
z wychowawcami wzięli udział w miejskich 
obchodach 93. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.  

Uroczystość rozpoczęła się 
o godzinie 10:00 mszą 

świętą w kościele                   
św. Michała Archanioła                 

w Płońsku. 
 Następnie jej uczestnicy 

wzięli udział                             
w przemarszu ulicami 
miasta na cmentarz 

parafialny, gdzie przy 
grobie żołnierzy poległych 
w 1920 roku odmówiona 

została  modlitwę za 
Ojczyznę i zostały złożone 
przez delegacje wiązanki 

kwiatów. 
 

Gimnazjaliści czynnie uczestniczyli w oprawie liturgicznej mszy św. 



    Natomiast 16 XI 2011 r. odbył 
się w naszej szkole apel z okazji 
Święta Niepodległości. Łączył on 
narrację, fragmenty przemówień 
Józefa Piłsudskiego oraz pieśni 
patriotyczne. Narrator krótko 
wprowadził widzów w to ważne 
wydarzenie, jakim było odzyskanie 
przez Polskę niepodległości, 
którego symboliczną datą jest                            
11 XI 1918 r., a przemówienia 
marszałka i pieśni budowały 
odpowiedni nastrój. Śpiewano: 
Rotę, Pierwszą Kadrową, Legiony, 
Szarą Piechotę i Rozkwitały pąki 
białych róż. Na koniec poproszono 
wszystkich widzów o powstanie                 
i wspólnie odśpiewano Mazurek 
Dąbrowskiego.  

Apel odbył się w auli szkolnej 



Apel przygotowała klasa 3b pod kierunkiem historyka – p. Krzysztofa Jarosiewicza.  
 
 

Wystąpili:  
Narrator – Paulina Chyl 
Józef Piłsudski – Michał Pawłowski 
Solistki – Monika Pośpiech,   
             Monika Lutomirska 
Recytator – Michał Kornatowski 
Fortepian – Rafał Szymański 
Chór – młodzież  klasy 3b 

Młodzież starała się oddać atmosferę 
pierwszych dni niepodległości 



Skład drużyny: Cezary Babecki, Aleksander 
Borkowski, Mateusz Buko, Maciej Chmiel, Marcin 
Chyczewski, Dawid Drogosz, Krystian Grzelak, 
Artur Mikina, Mateusz Rutkowski, Marek Ryglewicz, 
opiekun: Łukasz Ferski 

Wszyscy rywale musieli uznać wyższość 
przedstawicieli płońskiego liceum, którzy 
poprzez walkę od pierwszej do ostatniej 
minuty każdego ze spotkań na stałe 
zapisali się na kartach historii swojej 
placówki. 
Historyczny wyczyn smakuje o tyle 
dobrze, że w eliminacjach do ostatniego 
etapu turnieju nasza drużyna, startując                      
z pozycji outsidera, nie poniosła żadnej 
porażki. Nasz zespół zagrał na nosie 
wszystkim faworytom i sięgnął po tytuł, 
który jest największym piłkarskim 
sukcesem w ponad 90-letniej tradycji 
szkoły. 
 

Nieustępliwość, determinacja, wola walki i wiara w końcowy sukces - to 
właśnie te czynniki zadecydowały o odniesieniu historycznego sukcesu przez 
reprezentantów naszego liceum, jakim był triumf w Mistrzostwach Rejonu               
w piłce halowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych.   
We wtorek, 15 listopada, w hali sportowej w Bieżuniu oprócz płońszczan 
zgromadziły się zespoły z LO z Żuromina, ZS nr 3 z Ciechanowa, ZS nr 3 
                                                   z Mławy oraz ZSP z Zielonej.  



W piątek, 25 listopada 2011 r., w siedzibie 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                
w Ciechanowie odbyła się uroczystość 
wręczenia dyplomów – świadczących                    

o przyznaniu stypendiów Prezesa Rady 
Ministrów – uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych z pięciu powiatów.                 
Do Ciechanowa wyróżnieni uczniowie 
przyjechali w towarzystwie rodziców                      

i dyrektorów szkół. Na uroczystość przybyli 
również m.in. mazowiecka wicekurator 
oświaty Katarzyna Góralska, dyrektor 

ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty Dariusz Mosakowski, 
dyrektor ciechanowskiej delegatury Urzędu 

Wojewódzkiego Grzegorz Wróblewski i 
dyrektor ciechanowskiej delegatury Urzędu 

Marszałkowskiego Andrzej Kamasa. 

W roku szkolnym 2011/2012 stypendystką Prezesa Rady Ministrów została 
uczennica klasy 2a – Karolina Raczkowska. 

Karolina, której towarzyszyli tata i pani 
wicedyrektor Ewa Koperska,  odebrała 
dyplom stypendium Prezesa Rady 
Ministrów z rąk pani wicekurator 
Katarzyny Góralskiej.  



Płońszczak nr 49                   
z 14.12. 2011 r. 



     Apel rozpoczęło wyświetlenie krótkiej sondy przeprowadzonej wśród 
uczniów  i nauczycieli naszej szkoły na temat noblistki. Sonda została przez 
publiczność przyjęta z entuzjazmem.  

    2 grudnia 2011 r. odbył się w auli szkolnej apel              
z okazji Dni Kultury Francuskiej. Był on poświęcony 
Marii Skłodowskiej-Curie – najwybitniejszej polskiej 
uczonej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla                   
w dziedzinie fizyki i chemii (rok 2011 został ogłoszony 
przez Sejm RP rokiem Marii Skłodowskiej-Curie).     



  Następnie grupa uczennic przedstawiła 
najważniejsze informacje z życia 

Skłodowskiej-Curie, natomiast Karolina 
Niewiadomska wyrecytowała wiersz 

napisany przez uczoną. Całość dopełniła 
prezentacja multimedialna ze zdjęciami 

głównej bohaterki. 
Apel skierowany był do uczniów gimnazjum 

i klas pierwszych liceum. Został 
przygotowany przez grupę 2F1 pod 

kierunkiem romanistki,                          
pani Barbary Krupińskiej.  

    W ramach Dni Kultury Francuskiej              
12 grudnia w kinie Kalejdoskop młodzież 
obejrzała film pt. O północy w Paryżu            

w reż. Woody Allena.  
 



W czwartek, 8 XII 2011 r. 
wystąpił w naszej szkole 
zespół Full Power Spirit  

wpisujący się w nurt muzyki 
chrześcijańskiej, a tworzący 
głównie w stylu hip-hop.               

W trakcie swojej działalności 
stał się jednym z najprężniej 

działających i najczęściej 
koncertujących zespołów 

polskiej sceny CCM.                     
Cechuje go olbrzymia energia 

towarzysząca występom                 
na żywo oraz bardzo dobry 

kontakt z publicznością. 
Tworzą go raperzy: Miras, 
Picia i Dzyrooo, toruński Dj 

Ike , wokalistka Olga 
Szomańska, beat-boxer PRYK 

i saksofonista Tomek 
Busławski, a na co dzień 

wspomaga  4-osobowy zespół 
instrumentalistów.  

 



     13 grudnia, w 30. rocznicę wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego, młodzież naszej 
szkoły włączyła się w akcję „Pamiętaj o 13 
grudnia”. Na korytarzach zawieszono plakaty 
z hasłami opozycyjnymi, a uczniowie ubrani 
byli w stroje z okresu PRL-u.  



Plakaty i stroje 
oddawały 
klimat tamtego 
czasu 



Bazując na tekście Jacka Dukaja 
„Wroniec”, uczniowie przedstawili –                    
w krótkich migawkach – wybrane historie 
związane z tym dniem. Jednym                         
z bohaterów był Adaś (w tej roli – Emil 
Witkowski i Emil Owocki), którego 
dziecięcymi oczami obserwowaliśmy 
zmieniającą się rzeczywistość – potęgujący 
się strach, niepewność. Adam spotykał na 
swej drodze różnych ludzi, którzy oddawali 
atmosferę tamtych dni – między innymi 
symboliczną postać Pana Opornego czy 
kobiety stojące w kolejce.  

   Natomiast 16 grudnia w auli 
szkolnej odbył się apel upamiętniający 
rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego.  
Klasa 3w oraz przedstawiciele klas 
maturalnych – Michał Brożyna                 
i Alicja Olejniczak – pod kierunkiem 
nauczycielki historii, pani Kariny 
Kmiecińskiej, przygotowali inscenizację 
łączącą obraz i słowo.  

Apel rozpoczął się piosenką „13 grudnia          
roku pamiętnego” w wykonaniu                 

Alicji Olejniczak 



„Wroniec” Jacka Dukaja to opowieść o stanie wojennym utrzymana w konwencji bajki 



Historię opisaną we „Wrońcu”                  
a przedstawioną przez uczniów uzupełniała 
także oprawa muzyczna – mogliśmy 
usłyszeć takie piosenki jak chociażby „13 
grudnia roku pamiętnego”, czy „Nie 
gniewaj się na mnie Polsko” oraz 
groteskową „Milipanci”.  

Klimat stanu wojennego mogliśmy 
wyobrazić sobie tym bardziej, że podczas 
apelu wyświetlono historyczne przemówienie 
generała Jaruzelskiego, ale także ilustrowano 
historię Adama krótkim filmem promującym 
akcję społeczną „Pamiętaj o 13 grudnia” 
(akcja prowadzona m. in. przez Instytut 
Pamięci Narodowej). 

Należy również wspomnieć o elementach scenografii – młodzież nie tylko była 
ubrana w stroje z lat 80., ale zadbała o obecność na scenie sprzętów 
charakterystycznych dla Polski PRL-u – mogliśmy zobaczyć chociażby telewizor 
czy telefon z tamtych lat. 

Wszystkie te elementy złożyły się na naprawdę ciekawą i czytelną opowieść    
strachu, oczekiwaniu na zmiany i nadziei. 



          Spotkania wigilijne klas, 
organizowane w auli, stanowią już 
tradycję naszej szkoły. W bieżącym 
roku odbyły się one 20 i 21 
grudnia.  
         Program artystyczny został 
przygotowany przez młodzież                 
z Koła Kultury Żywego Słowa pod 
kierunkiem pani Teresy Dworeckiej 
oraz przez chór szkolny i zespół 
muzyczny prowadzony przez pana 
Damiana Truszkowskiego. Wigilia szkolna rozpoczęła się kolędą 

Przybieżeli do Betlejem                                  
w wykonaniu chóru i zespołu muzycznego   



Zespół teatralny przedstawił lekką, pełną charakterystycznego dowcipu sztukę 
„Zakochany diabeł” według Jana Sztaudyngera, która opowiada historię 
wzruszającej miłości diabła do pewnej pani… Zarówno sam temat, jak                     
i konwencja tego przedstawienia pozwalały na chwilę dobrej zabawy, 
niepozbawionej pewnej dawki refleksji. 

Scenki z przedstawienia „Zakochany diabeł”  



Natomiast chór zaprezentował kolędy w nowoczesnej aranżacji (Przybieżeli do 
Betlejem, Bóg się rodzi, Gloria in exelsis Deo ) oraz piosenki świąteczne - Knockin' 
on heaven's door, Kto wie i Jingle bells.  

Życzenia świąteczne złożyli zgromadzonej                
w auli młodzieży Kasia Rajska (3w), Paweł 
Bałdyga (3a) i Eliza Kozłowska (3w) oraz 
pan dyrektor Ryszard Buczyński. 

Występ chóru                    
i zespołu muzycznego 



Zgodnie z tradycją bal rozpoczął 
się polonezem, którego poprowadził 
dyrektor Ryszard Buczyński, tańcząc    
w pierwszej parze z uczennicą klasy 
3a Magdaleną Tomaką. Ze względu na 
dużą liczbę osób, młodzież tańczyła 
poloneza w trzech turach. Eleganckie 
stroje i wspaniała choreografia tańca 
zachwyciły wszystkich obserwatorów 
– grono pedagogiczne, a także 
rodziców i przyjaciół zgromadzonych 
na widowni hali.  

W sobotę, 14 stycznia 2012 r., hala sportowa 
Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zmieniła się w salę 
balową – tego wieczoru na studniówce bawili się 
maturzyści naszej szkoły.  

Polonez – w pierwszej parze dyrektor Ryszard 
Buczyński z uczennicą Magdaleną Tomaką 



Młodzież tańczyła poloneza w trzech turach 



    Część oficjalną studniówki poprowadzili 
konferansjerzy – Zuzanna Paszkowska (3d)                 
i Krystian Grzelak (3b), którzy serdecznie 
przywitali uczestników balu i zaproszonych gości. 
Następnie głos zabrał dyrektor Ryszard 
Buczyński – w swoim wystąpieniu życzył 
wszystkim udanej zabawy, przypominając 
jednocześnie maturzystom, że teraz czeka ich 
okres szczególnie wytężonej pracy.  

Miłej atmosfery i powodzenia na 
egzaminie maturalnym życzyli również 

radny sejmiku wojewódzkiego                 
Paweł Obermeyer, wicestarosta Andrzej 

Stolpa, wiceburmistrz Teresa Kozera                     
i – tradycyjnie już witany gorącymi 
brawami – ks. Edmund Makowski.               

W imieniu rodziców wystąpił 
przewodniczący komitetu 

organizacyjnego studniówki Adam 
Bruliński, który m.in. podziękował 

dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom 
za trud włożony w przygotowanie ich 

dzieci do dorosłego życia.  

Zuzanna Paszkowska i Krystian Grzelak 



Również młodzież skierowała ciepłe słowa podziękowań za trud włożony                        
w opiekę nad nimi przez cały okres nauki, a skromnym wyrazem wdzięczności były kosze 
kwiatów wręczone dyrektorowi Ryszardowi Buczyńskiemu, wicedyrektorkom – pani 
Grażynie Pydynowskiej  i Ewie Koperskiej oraz wychowawcom – Krystynie Ostaszewskiej, 
Krzysztofowi Jarosiewiczowi, Barbarze Maciejewskiej, Magdalenie Jaworskiej, Adamowi 
Kasprzykowskiemu, Iwonie Lewandowskiej i Zbigniewowi Maraszkowi.  



Po części oficjalnej przyszedł czas na 
artystyczne atrakcje wieczoru –                     
w pokazie tańca towarzyskiego 
wystąpili Martyna Romanowska                    
i Gabriel Przyborowski (styl klasyczny) 
oraz Magdalena Tomaka i Damian 
Kozłowski (styl latynoamerykański). 
Po nich na pakiecie zaprezentowali się 
członkowie grupy Progress Crew ze 
szkoły tańca Skorp Dance Studio.  

Martyna Romanowska i Gabriel Przyborowski 

Magdalena Tomaka i Damian Kozłowski 

Grupa Progress Crew 



Na zakończenie wystąpiła, powstała na potrzeby studniówki, grupa chłopców 
o tajemniczej nazwie „K(13-1)”. Chłopcy przedstawili krótki przegląd 
najbardziej absurdalnych (co czytelne było szczególnie dla wtajemniczonych) 
wpadek i tekstów uczniowskich z lekcji.   

 
 

 

Potem były już tylko tańce przy 
muzyce płońskiego zespołu Mega Beat, 
pyszne potrawy, zdjęcia, a o północy 
tort z napisem „100 dni do matury”, 
słowem zabawa …aż po blady świt. 

Występ grupy „K(13-1)”  



„Słodka atrakcja wieczoru” – tort z napisem 
„100 dni do matury” 

 Najbardziej wytrwali bawili się do białego rana 



  W dniach 6-10 lutego 2012 r. gościliśmy                 
w naszej szkole Stellah Njeru z Kenii, Isablę Banks                
z Brazylii oraz Kevina Chan Chi Hung z Hong Kongu – 
studentów, którzy przyjechali w ramach Enter Your 
Future - narodowego projektu edukacyjnego AIESEC 
Polska. Wolontariusze prowadzili warsztaty edukacyjne 
dla uczniów naszej szkoły z zakresu różnorodnych 
tematów związanych np. z kulturą, historią, geografią, 
przedsiębiorczością oraz wiedzą o społeczeństwie.  

Kevin Chan Chi Hung  

Stellah Njeru   
i Isabla Banks  



Zajęcia obejmowały również problematykę 
tolerancji, stereotypów, problemów socjalnych 
oraz tematykę wrażliwości i otwartości 
kulturowej.  Były one prowadzone w języku 
angielskim.  
Koordynatorkami projektu w naszej szkole 
były anglistki – p. Justyna Gruszkowska                  
i p. Magdalena Jaworska. 

Studenci prezentowali historie swoich krajów, ich położenie geograficzne i atrakcje 
turystyczne, systemy edukacji, ekonomiczną sytuację swoich krajów, religię, 
kulturę i sztukę czy systemy polityczne. 

 

Poprzez udział w warsztatach uczniowie mieli  
możliwość poznania przedstawicieli różnych kontynentów, kultur i religii oraz sprawdzić                    
i rozwinąć swoje umiejętności językowe 



     W środę, 8 lutego 2012 r., uczniowie klas pierwszych 
gimnazjum i liceum oraz ich wychowawcy wzięli udział                
w uroczystości Dnia Patrona. To tradycyjne święto szkolne 
odbywa się corocznie w listopadzie (15 listopada – rocznica 
śmierci Henryka Sienkiewicza), jednak w bieżącym roku 
szkolnym, w związku z planowanym otwarciem nowo 
wybudowanej sali gimnastycznej, zostało ono przesunięte.  

 

Gimnazjaliści i licealiści biorący udział w uroczystości 



Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.30. Zgodnie z ceremoniałem szkolnym  
wprowadzone zostały sztandary oraz odśpiewano hymn narodowy, a delegacja 
uczniów złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza 
znajdującym się przed budynkiem szkoły. 

Następnie uczennica klasy 1b Gabriela 
Pietrzycka zaprezentowała krótką 
biografię Henryka Sienkiewicza oraz 
historię obchodów Dnia Patrona                
w naszej szkole.  

 

Wprowadzenie sztandarów i odśpiewanie hymnu 

 

Uczniowie 
oddelegowani 

do złożenia 
wiązanki 

kwiatów przed 
pomnikiem 

Sienkiewicza  

Gabriela Pietrzycka (1b) 



Kulminacyjnym punktem uroczystości było 
ślubowanie pierwszoklasistów. 
Tekst ślubowania odczytał pan dyrektor 
Ryszard Buczyński. 

Przedstawiciele klas: Michał Piotrowski (1w), 
Aleksandra Arseniuk (1z), Aleksandra 
Kowalska (1a), Adrianna Babiżewska (1b), 
Anna Kozera (1c1), Kamila Żurańska (1c2), 
Sebastian Dolecki (1d) i Mikołaj Mucha (1f)  
zostali wyznaczeni przez wychowawców do 
ślubowania przy sztandarach. 

 

Ślubowanie 



   Po ślubowaniu pan dyrektor Ryszard Buczyński 
wręczył nagrody książkowe oraz dyplomy laureatom 
konkursu na komiks o patronie szkoły. Jury,                     
w którego skład wchodziły polonistki,  I miejsce 
przyznało uczennicom klasy 1a Monice Meredyk                  
i Kindze Grabowskiej.  II miejsce w konkursie zajęła 
Olga Piechota (1w). III miejsce przypadło Justynie 
Lewandowskiej z klasy 1a. Wyróżniono również 
komiks, którego autorkami były:  Anna Gizińska, 
Natalia Jaskulska, Paulina Kowalska i Iwona 
Kwiatkowska z klasy 1c1. 

Uroczystość zakończył program artystyczny 
przygotowany przez Koło Kultury Żywego 
Słowa i zespół muzyczny Buczące Rysie. 

 

Pan dyrektor wręcza nagrody 
laureatom konkursu 



   Wielkim wydarzeniem dla naszej szkoły było otwarcie nowo wybudowanej 
sali gimnastycznej, które odbyło się w czwartek, 9 lutego 2012 r.  

Uroczystość uświetniła swoją obecnością 
minister sportu i turystyki, absolwentka 
naszego liceum Joanna Mucha. Oprócz 
pani minister na otwarcie sali przybyli: 
marszałek województwa mazowieckiego 
Adam Struzik, mazowiecki kurator 
oświaty Karol Semik, dyrektor 
ciechanowskiej delegatury kuratorium 
Dariusz Mosakowski, burmistrz Andrzej 
Pietrasik, wójtowie, dyrektorzy szkół          
z powiatu płońskiego i wielu innych 
gości. Obecni byli także uczniowie klas 
pierwszych gimnazjum i liceum wraz                    
z wychowawcami. 

Powitanie minister Joanny Muchy 



Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandarów i odśpiewania hymnu 
narodowego, po czym nastąpiła prezentacja strojów szkolnych zespołów 
sportowych – piłkarzy nożnych, piłkarek ręcznych, koszykarek i  koszykarzy.  

Po prezentacji prowadząca uroczystość rzecznik 
starostwa pani Anna Goliasz oddała głos gospodarzowi 
uroczystości - staroście Janowi Mączewskiemu. W swoim 
przemówieniu wyraził on wielką radość z powstania sali 
i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do 
realizacji tego projektu. Podkreślił, że zadanie, chociaż 
trudne do realizacji, zostało wykonane m. in. dzięki 
staraniom i pracy dwojga absolwentów liceum, obecnie 
pracowników starostwa – wicestarosty Andrzeja Stolpy 
i Aliny Braulińskiej-Koryckiej oraz ich zespołu.  

Wprowadzenie sztandarów Prezentacja strojów piłkarzy 

Wystąpienie starosty                     
Jana Mączewskiego 



Następnie szczegółowo o inwestycjach 
realizowanych w ostatnim czasie przez powiat 
opowiedział wicestarosta Andrzej Stolpa. 
Mówiąc o budowie sali, zaprezentował zespół, 
który odpowiadał za proces jej powstania, od 
pomysłu aż po odbiór techniczny, szczególnie 
podkreślając rolę w tej pracy absolwentów 
naszej szkoły. Sam, również nim będąc, 
pokusił się o wspomnienia z czasów szkolnych.  

Joanna Mucha.  
Ona również wspominała 
czas spędzony w płońskim 
liceum i nie szczędziła pod 
jego adresem pozytywnych 
słów. 
 Kilka słów do młodzieży 
skierowałtakże marszałek 
Adam Struzik, po czym 
wręczył panu dyrektorowi 
Ryszardowi Buczyńskiemu 
prezent dla szkoły – piłki.  
  

Wicestarosta Andrzej Stolpa przedstawia 
zespół przygotowujący inwestycję 

Jako kolejna głos zabrała kolejna absolwentka                      
z „Płockiej”, wyraźnie wzruszona minister 

 
Minister Joanna Mucha 

Marszałek Adam Struzik przekazuje 
dyr. Buczyńskiemu piłki   



O wybudowanych w Płońsku obiektach 
sportowych opowiedział obecnym na 
uroczystości burmistrz Andrzej Pietrasik, 
który złożył na ręce minister Muchy 
podziękowanie za wieloletnią współpracę                  
z kierowanym przez nią obecnie resortem.  

Podczas uroczystości głos zabrali także: kurator 
Karol Semik, Teresa Kudlicka – prezes zarządu 
Banku Spółdzielczego w Płońsku, Elżbieta 
Szymanik – dyrektor Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych i Andrzej 
Konstantinow – przedstawiciel absolwentów 
szkoły.  

Burmistrz Andrzej Pietrasik wręczył 
pani minister pamiątkowy herb miasta 

Pan kurator 
Karol Semik 

Pani dyrektor                     
Elżbieta Szymanik 

Pani 
prezes 
Teresa 
Kudlicka 

Pan Andrzej Konstantinow 



Po zakończeniu wszystkich wystąpień przecięto symboliczną wstęgę, otwierając  
w ten sposób salę - ostatniego cięcia dokonał przewodniczący samorządu 
uczniowskiego Michał Brożyna.  



Na zakończenie części oficjalnej 
uroczystości głos zabrał 

dyrektor Ryszard Buczyński, 
który powiedział krótko                          

o zmianach, jakie wprowadza             
w rozwoju bazy dydaktycznej 

nowa sala gimnastyczna                   
oraz podziękował władzom 

powiatowym i  wojewódzkim           
za realizację tego projektu.  

Następnie salę poświecił proboszcz parafii św. Michała 
Archanioła ks. kanonik Edmund Makowski. 

Poświęcenie sali gimnastycznej 
Wystąpienie                                    
dyrektora                                
Ryszarda                   

Buczyńskiego 

Młodzież dziękująca gościom                           
za przybycie na uroczystość  



Po wyprowadzeniu sztandarów rozpoczęła się 
część artystyczna zainicjowana pokazem 
tańca towarzyskiego w wykonaniu uczniów – 
Magdaleny Tomaki i Damiana Kozłowskiego 
oraz Martyny Romanowskiej (ubiegłoroczna 
absolwentka) i Gabriela Przyborowskiego.  

Paweł Bałdyga, 
z Koła Kultury 
Żywego Słowa, 
zakończył 
spotkanie 
refleksją opartą 
na skierowanym 
do sportowców 
przesłaniu Jana 
Pawła II.  

Akcent  muzyczny wprowadził zespół 
Buczące Rysie. 

Magdalena Tomaka  
i Damian Kozłowski 

Martyna Romanowska 
i Gabriel Przyborowski 



        Oddany do użytku budynek to 
trzykondygnacyjny obiekt sportowy                   
o łącznej powierzchni ponad 1,5 tyś. 
mkw. Sala gimnastyczna ma powierzchnię 
954 mkw., a znajdują się w niej boiska do 
piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz 
trybuny z 50 miejscami siedzącymi.                  
W skład obiektu wchodzi również część 
edukacyjna z biblioteką, czytelnią                     
i dwiema salami lekcyjnymi oraz zaplecze 
socjalne, czyli szatnie, natryski, łazienki.  

Sala gimnastyczna 

Trybuny i część edukacyjna obiektu -                   
pracownia informatyczna   



         Z okazji Walentynek Koło Kultury Żywego 
Słowa przygotowało program artystyczny, który 
został zaprezentowany w środę, 15 lutego 2012 r.  
  

        Konferansjer Paweł Bałdyga (3a) 
przedstawił krótką genezę obchodów 
tego święta i zaprosił zgromadzoną                
w auli publiczność do obejrzenia kilku 
humorystycznych scenek o tematyce 
miłosnej.  
Oprawę muzyczną przygotował Michał 
Brożyna (3c) oraz wokaliści Maja 
Karpińska (3w) i Krzysztof Kryjak (2b). 
 
 

Apel rozpoczął się 
piosenką „Nie mogę 
ci wiele dać ” 
zespołu Perfect               
w wykonaniu 
Krzysztofa Kryjaka.  



Adrian Stefaniak wyrecytował 
wierszyk „Amorek”, natomiast 
Maja Karpińska i Krzysztof 
Kryjak zaśpiewali w duecie 
piosenkę Eltona Johna „Can 
you feel the love tonight”.  

Następnie w scence „Książę i żaba” wystąpili: 
Maja Karpińska, Jakub Nowak i Filip Zarzyński.  

W kolejnym skeczu pt. 
„Rudy oprych” zagrali 
Milena Przybyszewska                       
i Jakub Nowak  

„Książę i żaba” 

Adrian Stefaniak 

Maja Karpińska i Krzysztof Kryjak 



    Dwie ostatnie scenki to „Ten 
piękny wieczór” i „Casanova”             
w wykonaniu Anny Egier                     
i Krzysztofa Kryjaka oraz Elizy 
Kozłowskiej i Mateusza Gerasika. 
Kolejny raz na scenie wystąpiła 
Maja Karpińska, która zaśpiewała, 
tym razem solo, piosenkę zespołu 
Mafia „Imię deszczu”. 

Krzysztof Kryjak i Anna Egier Mateusz Gerasik 
i Eliza Kozłowska 

Apel zakończyła 
niespodzianka - żart 
muzyczny – przebój 
disco-polo „Żono 

moja” w wykonaniu 
Krzysztofa Kryjaka                    
i Mateusza Gerasika.  

Maja Karpińska 



   16 lutego odbył się apel z okazji Dni Kultury 
Angielskiej, przygotowany przez grupę 1A14 pod 
opieką anglistki – p. Magdaleny Jaworskiej. 
Tematem przewodnim było ukazanie kontrastów 
płońsko-londyńskich, szczególnie widocznych                
w oczach płońskich kibiców, którzy przyjechali do 
Londynu zachęceni zbliżającymi się Igrzyskami 
Olimpijskimi.  
Apel rozpoczyna więc wyprawa kibiców na podbój 
Londynu, który, ku swojemu zaskoczeniu, 
postrzegają przez pryzmat Płońska.  

Grupa kibiców z Płońska wyrusza 
na olimpiadę do Londynu … 



Poświadczeniem (ukazanych co prawda w krzywym zwierciadle) kontrastów 
płońsko-londyńskich jest przywieziona do Płońska prezentacja multimedialna –  

Oprawę muzyczną apelu zapewnili 
gitarzyści, Łukasz Magnuszewski i Przemek 
Sawicki, a piosenkę „Otherside” grupy Red 
Hot Chili Peppers wykonała Ada 
Żochowska.  

mogliśmy zobaczyć między innymi 
zestawienie The London Eye z … 
huśtawkami czy stadion Wembley                
z… naszym. Wrażenia – bezcenne.  

Konferansjerzy dowcipnie komentowali 
wyświetlane slajdy 



Podczas pobytu w stolicy Wielkiej Brytanii nasi kibice są również świadkami 
reaktywacji zespołu The Beatles (w rolach członków zespołu: Piotr Grąbczewski, 
Mikołaj Mucha, Kuba Szewczak i Adrian Wroński), który prezentuje przegląd 
najpopularniejszych przebojów uświetniony dodatkowo autorskim układem 
choreograficznym. ;)  

     Na potrzeby apelu powstał też 
anglojęzyczny wiersz, z kolei piosenkę 
finałową, „Simply the Best” zaśpiewali 
wszyscy autorzy.  
     Nad prawidłowym przebiegiem 
przedstawienia czuwali Ada Babiżewska  
i Marcin Lewandowski, którzy wystąpili 
w charakterze konferansjerów. 
 Piosenka finałowa 

The Beatles 



   Każdego roku, w ostatni dzień karnawału, na  szkolnych 
korytarzach królują przebierańcy, hołdując w ten sposób 
polskiej tradycji  zapustowej. Pomysłów na przebranie było 
wiele, zresztą zobaczcie sami… 

Kto chciał i mógł śmiało przywdział karnawałową kreację 



W ostatni dzień karnawału 
nasza szkoła stała się 
kolorowa i roześmiana… 



We wtorek, 13 marca 2012 r., odbyła się w naszym liceum zbiórka krwi. To już 
druga w tym roku szkolnym akcja krwiodawstwa zorganizowana przez Szkolne 
Koło Honorowych Krwiodawców, którego opiekunem jest katecheta - pan 
Sławomir Kowalski. 

Promocją akcji i wszelkimi związanymi  
z nią formalnościami zajęły się: 
Magdalena Bielska (2b), Aleksandra 
Balcerzak (2b) i Iwona Gocejna (2c).  
Po raz pierwszy w akcję zostały 
włączone uczennice gimnazjum z klasy 
2z (Aleksandra Tabaka, Julia Stolpa, 
Natalia Sychowicz, Alicja Guzowska, Iga 
Szabat, Marta Archutowska, Monika 
Falęcka Karolina Szparadowska, Milena 
Dziełakowska i Alicja Marczewska) -           
w przyszłości to one będą zajmowały się 
przygotowaniami akcji krwiodawstwa 
od strony organizacyjnej i propagowały 
tę formę działań społecznych wśród 
innych. 

 

Załoga ambulansu oraz organizatorki akcji: 
Iwona Gocejna, Magda Bielska i Ola Balcerzak 



Ambulans Regionalnego Centrum       
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 

przyjechał pod szkołę ok. godz. 9.00.                  
Akcja poboru krwi trwała do godz. 13.30. 

Pełnoletnich uczniów chętnych do oddawania 
krwi było 55. Krew oddało 47 uczniów z klas 

3. liceum: 3a – 7, 3c – 10, 3d – 5,            
3e – 10, 3f – 8 i 3g – 15.  

U 8 osób wystąpiły przeciwwskazania do 
poboru krwi – przyczyny to niezbyt dobre 

ogólne wyniki badań i zasłabnięcia. 
 

Młodzież naszego liceum systematycznie                 
i chętnie uczestniczy w akcjach krwiodawstwa 



W drugim tygodniu marca, tj. w dniach 12-16.03,  odbyła się rewizyta grupy 
uczniów z Dollard College z Winschoten w Holandii. Tradycyjnie już od ponad 10 
lat młodzież z tego małego miasteczka w północnowschodniej Holandii przyjeżdża 
wczesną wiosną do Płońska i w ten sposób zamyka się cykl wymiany inicjowany 
naszym wyjazdem do Holandii jesienią rok wcześniej. 

Tym razem gościliśmy dziesięcioro 
osób pod opieką dwóch nauczycieli –
Henka Mijnheera oraz Ada van den 
Booma. Uczniowie holenderscy i polscy 
kontynuowali projekt zainicjowany 
jesienią w Holandii – mieli opracować 
lekcję języka angielskiego oraz 
przeprowadzić ją dla uczniów 
pierwszych klas gimnazjum. Powstały 
cztery zespoły, które zaprojektowały  
i udanie zrealizowały swoje pomysły 
w czterech grupach gimnazjalnych.  Holenderscy uczniowie i nauczyciel                      

Ad van den Boom w pracowni komputerowej 



Tematem przewodnim zajęć była tożsamość 
europejska i ta niełatwa problematyka została 
przedstawiona w niestandardowy sposób – czyli 
poprzez wykorzystanie zabaw i gier w języku 
angielskim.  

Uczestnicy 
wymiany 

przygotowali                 
i przeprowadzili 

w klasach                
1. gimnazjum 

zajęcia w języku 
angielskim nt. 

tożsamości 
europejskiej 



Po przeprowadzonych zajęciach poszczególne zespoły dokonały samooceny swoich 
lekcji i podsumowały projekt podczas apelu dla klas pierwszych LO, który też 
oficjalnie zakończył marcową wymianę. 

Apel w auli szkolnej - podsumowanie projektów i prezentacje poszczególnych grup 



Tradycyjnie już pobyt Holendrów w Polsce wiązał się z różnymi atrakcjami. 
Pierwszego dnia wszyscy uczniowie wzięli udział w krótkim, dwugodzinnym kursie 
tradycyjnych tańców polskich, który zakończył się znakomitym wspólnym 
wykonaniem poloneza. We wtorek (13 III) uczestnicy wymiany udali się do 
Warszawy, gdzie uczestniczyli w zwiedzaniu Sejmu i Senatu RP oraz kilkugodzinnej 
wycieczce po Starym Mieście.  

W czwartek (15 III) odbyła się wycieczka do Płocka, gdzie zwiedzili unikalne 
zbiory secesyjne Muzeum Mazowieckiego oraz odbyli długi spacer po Tumach                
i Starym Mieście przy wyjątkowo słonecznej i pięknej pogodzie. W piątek po 
zakończeniu zajęć prawie wszyscy uczestnicy wymiany wzięli udział w meczu 
siatkówki w nowej sali gimnastycznej. 
Opiekunami tegorocznej wymiany byli nauczyciele języka angielskiego: Zbigniew 
Maraszek oraz Marta Czyżewska. 

Wycieczka do Sejmu RP Wycieczka do Płocka 



    W środę, 21 marca 2012 r., w naszej szkole odbyły się wybory do Zarządu 
Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je krótka kampania wyborcza, podczas 
której kandydaci wypełniali karty zgłoszeń - zbierali podpisy uczniów 
popierających ich kandydatury i opinie wychowawców oraz wywieszali swoje 
plakaty.  

Plakaty wyborcze kandydatów do 
Zarządu Samorządu Uczniowskiego 



       Nad prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem 
głosowania czuwała komisja wyborcza w składzie: Paweł 
Bałdyga (3a), Jakub Nowak (3a), Wiktoria Stawiarska 
(2b), Ewa Dzitowska (2c), Justyna Lewandowska (1a), 
Hubert Szczech (1a), Aleksandra Milewska (3z) i Klaudia 
Szacherska (3z). Przygotowany został lokal wyborczy (sala 
nr 18), wydrukowano karty do głosowania z listą 
kandydatów a na tablicy wywieszono zasady głosowania.  

Każdy głosujący mógł oddać 
głos na 5 kandydatów z liceum 
i 1 kandydata z gimnazjum. 



Na liście wyborczej znalazło się 15 kandydatów,  
którzy uzyskali następującą liczbę głosów: 
Gimnazjum: 
• Michał Piotrowski (1z) – 170 głosów 
• Julia Stolpa (2z) – 189 głosów 
• Bartosz Wiśniewski (1z) – 80 głosów 
Liceum: 
• Jakub Bańka (2a) – 78 głosów 
• Maciej Burzykowski (2a) – 37 głosów 
• Krzysztof Kryjak (2b) – 265 głosów 
• Maja Leszczyńska  (2c) – 190 głosów 
• Przemysław Ostrowski (2c) – 310 głosów 
• Michał Palmowski (1b) – 106 głosów 
• Maria Polska (2f) – 127 głosów 
• Patrycja Radomska (2e) – 136 głosów 
• Kryspin Rutkowski (2e) – 108 głosów 
• Olga Sobocka (2a) – 260 głosów 
• Norbert Wiatr (2a) – 82 głosy 
• Agnieszka Żelech (1c2) – 78 głosów 
 
 
Uprawnionych do głosowania było 842 uczniów. W głosowaniu wzięło udział 553 
uprawnionych, co stanowi 65,68% ogółu wyborców. Oddano 24 nieważne głosy. 
 

Na podstawie Ordynacji Wyborczej do Zarządu Samorządu Uczniowskiego weszli: 
Przemysław Ostrowski, Krzysztof Kryjak, Olga Sobocka, Maja Leszczyńska, Patrycja 
Radomska i Julia Stolpa. 



W kolejnym przedstawieniu, przygotowanym pod 
kierunkiem polonistki – p. Marty Domańskiej, młodzież 
zaprezentowana filmy, które w ciekawy sposób ujmują 
podany motyw – uczniowie pokazali różnorodny 
wizerunek bohaterów, których oglądamy, analizujemy na 
ekranie, ale… czy chcielibyśmy spotkać w życiu? 

 

W tematykę spektaklu 
wprowadziła publiczność 

konferansjerka Magda Wiatr  

    Mordercy, kryminaliści, mafiosi… Czy 
to częsty motyw literatury i sztuki? Ze 
względu na związane z nim kontrowersje 
– dość niszowy. Owszem, mamy kino 
kryminalne, kino akcji ukazujące tego typu 
bohatera, ale jednak… zazwyczaj takie 
obrazy ukazują świat czarno-biały, 
którego przecież – nie ma. Są jednak 
także obrazy pokazujące –  czy próbujące 
pokazać – prawdziwy wizerunek 
kryminalisty czy gangstera. 
 



     Nazwiska takie jak Tarantino czy de Palma są znane wielu z nas – wybór 
filmów, reżyserów zakłada niejednoznaczność scen, które przedstawiono. Twórcy 
spektaklu chcieli zaakcentować, że morderca, kryminalista, członek mafii może 
być ukazany w sposób groteskowy, tak jak to dzieje się choćby w „Pulp fiction”, 
ale też bardzo serio, co z kolei ukazuje  między innymi „Ojciec chrzestny”. 
Okazuje się, że i bohatera poza moralnością, i samą śmierć można przedstawić               
w różny sposób. Wszystko – jak zawsze – zależy od człowieka. 
  
     Spektakl rozpoczął się piosenką „Partyzant”, którą 
zaśpiewali Karolina Szparadowska i Kryspin Zalewski 
oraz interpretacją tekstu piosenki zespołu Myslovitz              
„To nie był film” w wykonaniu Eryka Kunkowskiego.  

Karolina Szparadowska i Kryspin Zalewski Eryk Kunkowski 



Do obejrzenia 
kolejnych scenek 

zapraszały 
konferansjerki 
prowadzące: 

Kamila Dylewska             
i Wiktoria 
Stawiarska 

   Scenka z filmu „Wściekłe psy” przedstawiała spotkanie bohaterów                   
w barze i ich rozmowę, która – wbrew oczekiwaniom – nie dotyczyła 
napadu. Pewnie Tarantino nigdy nie pomyślałby, że mogą ją 
przedstawić uczniowie gimnazjum, ale… po co jest wyobraźnia?  
  

 

  

Scenka z filmu „Pulp fiction” 
prezentowała rozmowę Vincenta i Julesa 
prowadzoną w podrzędnym barze – 
okazuje się, że Jules zamierza 
zrezygnować z profesji, ale… czy jest to 
możliwe? Charakterystyczne dla reżysera, 
że ważna rozmowa toczy się w kiepskiej 
przestrzeni, przy stygnącej kawie                    
i zupełnym braku zrozumienia ze strony 
Vincenta. McDonald obok metafizyki? To 
możliwe tylko w tego typu obrazach. 
Wystąpili: Ryszard Biernacki, Maciej 
Nowicki i Aleksandra Bielska. 
  

„Wściekłe psy” w wersji – 
krzywe zwierciadło. 
Wystąpili: Filip Biesalski, 
Karol Kaliściak,  Piotr 
Kuta, Łukasz 
Magnuszewski oraz 
Aleksandra Bielska. 



Marta Majewska zaśpiewała piosenkę 
Macieja Maleńczuka „Ostatnia nocka” 

Scenka z filmu „Ojciec chrzestny” przedstawiała spotkanie 
dwóch światów – pewnego siebie szefa mafii, mocno 
urażonego w swej dumie i złamanego nieszczęściem ojca, 
który gotów jest na wszystko, byleby tylko ukarać tych, 
którzy są odpowiedzialni za cierpienie jego dziecka.  

Scenki                                
z „Nietykalnych”: 

rozmowa Ala Capone 
(Krzysztof Kryjak)                 

z dziennikarką 
(Magdalena Bielska) 
oraz spotkanie Nessa 

(Mateusz Bąk) z Jimem 
Malone’em (Maciej 

Nowicki), policjantem, 
który stanie się jednym 

z tytułowych 
Nietykalnych 

 

Wystąpili:                   
Maciej Gralewski 
i Krzysztof 
Kryjak. 



Następna scenka pochodziła z filmu „Życie Carlita”. 
Tytułowy bohater, Carlito Brigante, to portorykański 

gangster, który po długim pobycie w więzieniu wraca na 
ulice Nowego Jorku. Niemłody już kryminalista był kiedyś 
narkotykowym królem, teraz chciałby jednak wieść życie 
prawego obywatela, o czym mówi podczas rozprawy 
sądowej – wierzy w możliwość zmiany swojego życia, 
rozpoczęcie jego uczciwego etapu. Czy wystarczy mu 
jednak samodyscypliny? Czy nie wciągną go dawne 
znajomości? Sytuacja staje się tym trudniejsza, że złym 
duchem Carlita okazuje się jego adwokat i zarazem 
najbliższy przyjaciel, Dave.  
Czy możliwe jest odbudowanie całego życia? 
  

Rolę Carlia Brigante zagrał Piotr Kupniewski, 
sędziego - Jakub Szewczak, a adwokata Michał 
Palmowski 

Piosenka „To, co dobre”                     
w wykonaniu Joanny Kacprowskiej 



W scence z filmu „Dexter” Szymon Bartczak i Eryk 
Kunkowski zaprezentowali rozmowę między Dexterem 
oraz jego nowo poznanym znajomym, Bratem Samem, 
któremu udało się –  mimo wielu popełnionych błędów 
– odbudować życie. Spotkanie stało się pretekstem do 
rozmowy na najważniejsze tematy, między innymi                
o istotę wiary i możliwości człowieka. 
  

Przerywnik muzyczny - piosenkę 
Dziewczyna gangstera zaśpiewał 
Kryspin Zalewski 

Scenka z filmu „Desperado” –                 
z oczywistych względów – nie była 
całkowicie zgodna z filmowym 
pierwowzorem, ale niewątpliwie 
miała swój urok… Wystąpili w niej: 
Jan Gutkowski, Karol Kaliściak                
i Łukasz Magnuszewski 

 



Występujący w scence z filmu „Prawdziwe 
męstwo” Iga Szabat i Kryspin Zalewski przedstawili 
dwie rozmowy Mattie z Roosterem z różnych 
momentów ich znajomości, akcentując rodzącą się 
bliskość pomiędzy dwojgiem tak różnych bohaterów               
i związane z tym zaufanie. 
  

Bohaterami filmu „Święci z Bostonu” są bracia MacManusowie, którzy są 
przekonani, że to Bóg wybrał ich na swoich aniołów, by zaprowadzili 
porządek na ulicach miasta. Uzbrojeni w gigantyczny arsenał, wyposażeni              
w żelazną wolę i determinację, bohaterowie ze słowami modlitwy na ustach 
biorą się za oczyszczanie Bostonu z wszelkiej maści zbrodniarzy, morderców, 
gwałcicieli i handlarzy narkotyków. Jak sami mówią: „Układ jest prosty – 
zły człowiek to martwy człowiek". Pytanie tylko, czy można dążyć do dobra, 
wybierając środki oparte na złu?  
W scence wystąpili: Rafał Chrobociński, Piotr Kupniewski i Jakub Szewczak    
  

 

  



W ostatniej scence 
wystąpił Szymon 
Bartczak, który 

interpretował tekst 
piosenki zespołu Lao Che 
pt. „Ty człowiek jesteś?” 

Tekst piosenki uświadamia 
wartość ludzkiego życia – 

utracone, już nigdy nie 
może być odzyskane. 

  

Spektakl zakończyła piosenka „Take me out” 
w wykonaniu Karoliny Szparadowskiej 

W epizodycznych 
rolach przechodniów             

w scence „Święci                  
z Bostonu” wystąpili: 
Magda Bielska, Filip 
Biesalski, Piotr Kuta, 
Mateusz Bąk, Kryspin 

Zalewski i Maciej 
Gralewski 



W spektaklu obok aktorów i wokalistów 
wystąpili instrumentaliści: 
  

Perkusja 
Michał 
Wiktorowicz 

Gitara prowadząca 
Łukasz Magnuszewski 

Gitara basowa – Jakub Frączak 

Gitara basowa 
Przemysław Sawicki 

Występ sekcji muzycznej przygotował  
niezastąpiony Michał Brożyna 



 W dniach 12 i 13 kwietnia 
2012 r. uczniowie naszej szkoły                          
(8 gimnazjalistów i 18 licealistów) 
wzięło udział w zajęciach z robotyki                                      
w ramach projektu edukacyjnego 
Stowarzyszenia KLATRAT - TECHNO-
warsztaty z Politechniką Warszawską. 
Celem warsztatów było zapoznanie 
uczestników z podstawowymi 
zagadnieniami związanymi z robotyką 
oraz mechatroniką poprzez tworzenie 
własnych robotów. W tym celu                      
w trakcie warsztatów  wykorzystywane 
zostały zestawy klocków Lego 
MindStorms NXT 2.0 oraz proste 
środowisko do ich zaprogramowania. 

Licealiści pierwszy raz mieli okazję                   
pracować nad projektami robotów 



W trakcie zajęć uczestnicy  podzieleni 
zostali na 3-4 osobowe zespoły, z których 
każdy miał za zadanie zbudować                      
i zaprogramować na kolejnych panelach 
roboty o coraz bardziej zaawansowanej 
konstrukcji i wykonujących coraz bardziej 
rozbudowane funkcje. 
       Warsztaty prowadzili: mgr inż. 
Przemysław Kornatowski (absolwent 
naszej szkoły rocznik 2002) i inż. Aneta 
Michalska z Wydziału Mechatroniki 
Politechniki Warszawskiej. 

 Zajęcia były bardzo interesujące 



W dniach 17-24 kwietnia 2012 roku gościliśmy w szkole, w ramach 
rewizyty, 21-osobową grupę uczniów z niemieckiego miasteczka Hechingen 
wraz z ich nauczycielami – Marlene Ciesielski i Ulrichem Rüdigerem. 

 Wymiana młodzieży między naszymi szkołami trwa od 2003 roku                      
i odbywa się co 2 lata. Jej koordynatorkami ze strony polskiej były tym razem 
germanistki – p. Wioletta Łepkowska i p. Ewa Głowacka. Wymiana została 
dofinansowana z funduszy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

 



Motyw przewodni tegorocznej wymiany stanowił sport, stąd wiele czasu 
poświęcono na takie zajęcia jak np. jazda konna, strzelanie, mecze w siatkówkę, 
koszykówkę i piłkę nożną.  

 
 

 

Zajęcia sportowe w gospodarstwie agroturystycznym w Pólce-Raciążu oraz w sali gimnastycznej 



Szkoła i goszczące 
niemieckich uczniów rodziny 
zapewniły im wiele atrakcji, 
pozwalających na poznanie 
ciekawych miejsc  – służyły 

temu m.in. jednodniowe 
wycieczki do Warszawy, 

Płocka i Torunia.  

Niemiecka młodzież przygotowała i zaprezentowała także referaty o tematyce 
związanej z historią II wojny światowej i holokaustem. Prezentacje dotyczyły 
również Krakowa, w którym na cztery dni po wizycie w Płońsku zatrzymali się 
niemieccy goście. 

Wycieczka              
do Warszawy 

 Niemieckie uczennice i ich nauczycielka Marlene Ciesielski   



Po wspólnie spędzonym 
tygodniu, rozstanie 24 kwietnia 
było najmniej przyjemnym 
przeżyciem, a goście z Hechingen 
byli rzeczywiście ujęci polską 
gościnnością. Wymiana stanowiła 
okazję do nawiązania znajomości, 
które przetrwają, być może, 
długie lata. 

Wycieczka do Płocka 

Pełne wzruszeń pożegnanie… 



   
 
    Głównym tematem apelu było ukazanie 
stereotypowego odbioru Rosji i jej mieszkańców przez 
naszych rodaków. Jednocześnie uczniowie starali się 
pokazać, że panujące w Polsce przekonanie, iż znamy 
doskonale naszego wschodniego sąsiada, jest złudne,             
a nasza pozorna wiedza oparta jest w większości na 
powszechnie panujących stereotypach, nie zawsze 
mających odzwierciedlenie w rzeczywistości.  

19 kwietnia 2012 roku 
odbył się apel z okazji     
Dni Kultury Rosyjskiej, 
przygotowany przez 

grupy: 1R3 oraz 1R4 pod 
kierunkiem rusycystki –  

pani Anny Grzelak.  

W rolę konferansjerów 
doskonale wcielili się 

Justyna Lewandowska 
oraz Jakub Szewczak.  



Widzowie mieli również okazję posłuchać współczesnych rosyjskich piosenek                   
w wykonaniu uczennic naszej szkoły. Zaprezentowane zostały także „stereotypy 
w praktyce” czyli … dowcipy o Rosjanach. 

Czy Polacy rzeczywiście znają swojego wschodniego sąsiada…? 



Na zakończenie apelu wszyscy uczestnicy 
wykonali wspólnie rosyjską piosenkę                       
pt. „Dolcie wita”. 

Scenki apelowe – dowcipy o Rosjanach 



      W piątek, 20 kwietnia 2012 r., w auli szkolnej uczniowie klas 2b, 2e i 2g 
wysłuchali wykładu  pt. „Trójjęzyczna literatura żydowska na przykładzie 
Szaloma Asza”. Prowadzący wykład – p. Jakub Skrzypczak  (publicysta            
i animator żydowskiego życia kulturalnego w Polsce) – przybliżył słuchaczom 
fenomen, tworzonej w trzech językach, literatury żydowskiej. Prezentując 
dorobek czołowych pisarzy żydowskich, zaakcentował ich silne związki z kulturą 
polską i chrześcijańską. Prelegent podkreślił również wkład pisarzy żydowskich 
w historię literatury polskiej. 

 

Wykład pana Janusza Skrzypczaka 



     Natomiast w poniedziałek, 23 kwietnia 2012 r.,             
w Miejskim Centrum Kultury gimnazjaliści z klas 2w 
i 3w wysłuchali wykładu pana Adama Gawędy 
(dziennikarza, prawnika, scenarzysty, krytyka 
komiksowego) pt. „Komiks zaangażowany społecznie”. 
Była to prezentacja najbardziej interesujących 
polskich, europejskich  i światowych komiksów, które 
podejmują ważne zagadnienia społeczne, historyczne 
oraz filozoficzne i które są w stanie ukazać 
najbardziej ważkie zagadnienia, dotyczące człowieka  
i jego kondycji we współczesnym świecie. 

Oba wykłady odbyły się w ramach Festiwalu Książki Wielokulturowej – Płońsk 
2012, projektu, którego pomysłodawcą jest Fundacja Objazdowy Dom Kultury 
w Warszawie, a organizatorami w Płońsku byli: Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Henryka Sienkiewicza oraz Miejskie Centrum Kultury pod honorowym 
patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 

Wykład pana Adama Gawędy 



    W dniach 24-26 kwietnia 2012 r. 
64 uczniów naszego gimnazjum 
przystąpiło do egzaminu, który jest 
warunkiem ukończenia szkoły. W tym 
roku wywołał on wśród zdających,                 
a także nauczycieli trochę więcej stresu, 
bowiem został przeprowadzony na 
nowych zasadach.  
Egzamin składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej 
oraz językowej. 

• 24 IV - część humanistyczna podzielona była na egzamin z zakresu historii                      
i wiedzy o społeczeństwie (60 minut) oraz egzamin z języka polskiego, na 
którego napisanie uczniowie mieli 90 minut. 
 
• 25 IV - część matematyczno-przyrodnicza składała się z egzaminu z zakresu 
przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), który trwał 
60 minut oraz z egzaminu z matematyki (90 minut). 
 



• 26 IV - część językowa obejmowała 
egzamin z języka obcego na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. Nasi 
gimnazjaliści zdawali język angielski, 
niemiecki i rosyjski.  Obydwa egzaminy 
trwały po 60 minut, z tym, że do części 
rozszerzonej obowiązkowo przystępowali  
ci uczniowie, którzy uczyli się danego 
języka w szkole podstawowej. 
 

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 22 
czerwca 2012 r. 

 

Egzamin gimnazjalny ‘2012 



      „Deutsch-Wagen-Tour” to projekt realizowany przez Goethe-Institut                  
w Warszawie, którego celem jest popularyzacja nauki języka niemieckiego                     
w Polsce, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych oraz 
zainspirowanie nauczycieli do zastosowania 
 nowoczesnych metod nauczania. 

    Uczniowie naszej szkoły (30-os. 
grupa gimnazjalistów i 24-os. grupa 
licealistów) wzięli udział w zajęciach 

promujących naukę języka niemieckiego 
w środę, 25 kwietnia 2012 r.  

Lektorka – pani Magdalena Jurowska - 
zaprezentowała szereg nowatorskich 
rozwiązań związanych z nauką języka              

i w niekonwencjonalny sposób 
przekazała informacje o Niemczech, 

między innymi w formie ciekawych gier, 
zabaw i konkursów.  

 
 

 
Konkurs - układanie map Niemiec i Polski 



 

Zajęcia były pełne zabawy i ciekawych gier   
w języku niemieckim 



   Uroczystość rozpoczęła się mszą św.             
w kościele św. Michała Archanioła. 
 
   Po mszy św. gimnazjaliści przeszli wraz 
z innymi uczestnikami pochodu ulicami 
miasta pod pomnik Konstytucji 3 Maja, 
gdzie wysłuchali okolicznościowych 
wystąpień, a wyznaczona delegacja 
uczniów złożyła pod obeliskiem wiązankę 
kwiatów. 

   3 maja 2012 r. uczniowie klas 1. gimnazjum 
wraz z wychowawcami oraz poczty sztandarowe 
gimnazjum i liceum uczestniczyli w zorganizowanych 
przez władze Płońska i powiatu obchodach 221. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

 

 

Poczty sztandarowe liceum i gimnazjum 



 

Przemarsz ulicami Płońska 



   4 maja 2012 roku 225 absolwentów naszego liceum (100%) przystąpiło do 
egzaminu maturalnego. Tradycyjnie maturę rozpoczął egzamin z języka 
polskiego na poziomie podstawowym - obowiązkowy dla wszystkich.  W tym 
roku, aby pozytywnie zaliczyć egzamin z tego przedmiotu, należało wykazać się 
znajomością III części „Dziadów”, „Lalki” oraz „Ludzi bezdomnych”. Wśród zadań 
znalazły się także pytania do artykułu z „Tygodnika Powszechnego” na temat 
Wikipedii. 

Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego - pan dyrektor Ryszard Buczyński 
otwiera w obecności przedstawicieli zdających pakiety z materiałami egzaminacyjnymi  



W następnych dniach maturzyści przystępowali do egzaminów z następujących  
14 przedmiotów: 
 
  7 V – języka polskiego (poziom rozszerzony – 42 os.) i historii muzyki (1 os.) 
  8 V – matematyki (poziom podstawowy – 225 os.) 
  9 V – matematyki (poziom rozszerzony – 94 os.) 
10 V – języka angielskiego (poziom podstawowy - 176 os. i rozszerzony - 73 os.) 
11 V – wos (poziom podstawowy – 11 os. i rozszerzony – 43 os.) 
          fizyki (poziom podstawowy – 20 os. i rozszerzony – 68 os.) 
14 V – biologii (poziom podstawowy – 12 os. i rozszerzony – 57 os.) 
          historii (poziom podstawowy – 21 os. i rozszerzony – 13 os.) 

Przed wejściem do sal egzaminacyjnych 



15 V – informatyki (poziom rozszerzony – 1 os.) 
          chemii (poziom podstawowy – 5 os. i rozszerzony – 59 os.) 
16 V – języka niemieckiego (poziom podstawowy – 22 os. i rozszerzony - 11 os.) 
17 V – geografii (poziom podstawowy – 3 os. i rozszerzony – 56 os.) 
18 V – języka rosyjskiego (poziom podstawowy – 47 os. i rozszerzony – 12 os.) 
21 V – języka francuskiego (poziom podstawowy – 3 os. i rozszerzony - 1 os.)  
 
 
 

Statystycznie każdy uczeń zdawał                          
7 egzaminów (6,74).  

Wyniki pisemnej części matur Centralna 
Komisja Egzaminacyjna ogłosi 29 czerwca. 

 

Maturzyści tuż przed egzaminem 



W dniach 10 - 21 maja trwała ustna część matur.  
225 osób zdających język polski uzyskało średni wynik równy 14,99/20 punktów 
możliwych do uzyskania (74,95%).   
• język angielski zdawały 162 osoby  
- śr. 22,71/30 (75,7%). 
• język francuski zdawały 3 osoby 
 – śr. 22/30 (73,3%). 
• język niemiecki zdawało 18 osoby  
– śr. 25,33/30 (84,43%). 
• język rosyjski zdawało 45 osób  
– śr. 24,04/30 (80,13%). 

Oczekiwanie na egzamin ustny 



W czwartek, 24 maja 2012 r., 
odbyła się w auli szkolnej uroczystość 
pożegnania 225 tegorocznych absolwentów 
naszego liceum.  

 

Zaproszeni goście, nauczyciele i absolwenci 
uczestniczący w uroczystości w auli szkolnej 



Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym – gościem 
specjalnym był w tym roku aktor teatralny, filmowy i estradowy Jacek 
Borkowski. Aktor wystąpił z recitalem  piosenki – w większości – poetyckiej.  
Godzinny koncert obejmował największe szlagiery (nie tylko) polskiej muzyki, 
mogliśmy między innymi usłyszeć niezwykle nastrojową piosenkę „Żyłem, jak 
chciałem” (w oryginale śpiewał ją Frank Sinatra).  

 Borkowski 
umiejętnie 

wprowadził też 
do spotkania 

humor, dzięki 
lekkim 

opowieściom, 
przytaczanym 

anegdotom                
z życia artystów                  
i zachęcaniu do 

wspólnego 
śpiewania 

nawiązując 
żywy kontakt         

z publicznością. 



uroczystość gości: wicestarostę Powiatu Płońskiego – pana Andrzeja Stolpę, 
naczelnika Wydziału Oświaty w Starostwie Płońskim – pana Pawła Dychtę,  
dyrektor MCK-u – panią Jolantę Marzęcką, a także nauczycieli oraz 
absolwentów. W trakcie uroczystości pojawili się również niezapowiedziani goście 
– dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej pan Antoni 
Cybulski wraz z grupą uczniów i nauczycieli. Po powitaniu dyrektor Buczyński 
dokonał krótkiego podsumowania wyników ustnej części matur oraz 
zaprezentował osiągnięcia absolwentów, z którego grona na szczególne 
wyróżnienie zasłużyli:  

   Po występie Jacka Borkowskiego rozpoczęła się część 
oficjalna uroczystości – wprowadzony został sztandar 
szkoły i odśpiewany hymn narodowy. Następnie głos 
zabrał pan dyrektor Ryszard Buczyński, który na 
początku swojego wystąpienia przywitał przybyłych na 

 

Wprowadzenie 
sztandaru                   

i wystąpienie 
dyrektora 
Ryszarda 

Buczyńskiego 



• Anna Pałac (A) – finalistka XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego /2011/, 
trzecia najwyższa przeciętna ocen w szkole (4,94),  Brązowy Medal „Maxima Cum 
Laude” 

• Tomasz Antosiewicz (A) – finalista XXXVIII Olimpiady Historycznej. 

• Olga Bieńkowska (C) – finalistka XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego /2012/ 

• Monika Lutomirska (B) – finalistka XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 
/2011/ 

• Alicja Olejniczak (A) – finalistka XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego /2012/  

• Rafał Szymański (B) – finalista XXXVI Olimpiady Artystycznej – sekcja muzyki 
(2012) 

• Adrian Józefowicz (B) – wybitne osiągnięcia sportowe m.in. I miejsce w Mistrzostwach 
Juniorów Młodszych w trójskoku (2009), IV miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski 
w skoku w dal (2011) 

• Joanna Bagińska (A) – Złoty Medal „Maxima Cum Laude”, najwyższa przeciętna ocen 
w szkole /5,00/, świadectwo z wyróżnieniem 

• Katarzyna Konieczna (A) – Złoty Medal „Maxima Cum Laude”, najwyższa przeciętna 
ocen w szkole /5,00/, świadectwo z wyróżnieniem. 

• Karolina Szymankiewicz – uczestniczka finału XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej (2011). 

• Rafał Krajczyński (A) – finalista XVIII Konkursu Fizycznego Kuratorium Oświaty              
w Warszawie i Politechniki Warszawskiej (2012). 

• Karol Wędrowski (A) – finalista XVIII Konkursu Fizycznego Kuratorium Oświaty                   
w Warszawie i Politechniki Warszawskiej (2012). 



Żegnając absolwentów, dyrektor 
Ryszard Buczyński powiedział m. in.: 
„Wszystko ma swój początek i koniec. 
Wasza edukacja w naszej szkole dobiegła 
końca. Tak naprawdę, choć dziś pewnie 
nie wszyscy się ze mną zgodzicie, był to 
czas beztroski, przewidywalnego jutra, 
poczucia bezpieczeństwa, które już nie 
wrócą. Przed Wami to, co nieznane, 
ekscytujące, ale też niepewne. Wkraczacie 
w zupełnie inny okres w Waszym życiu, 
który niewątpliwie będzie obfitował                  
w wiele wspaniałych chwil i przeżyć, ale 
na pewno nie będzie też wolny od 
zagrożeń.  

W imieniu własnym, nauczycieli, pracowników i całej społeczności szkolnej 
życzył absolwentom dostania się na upragnione studia i realizacji życiowych 
planów. Następnie pan dyrektor wręczył świadectwa ukończenia szkoły, medale 
„Maxima Cum Laude”, nagrody książkowe i pamiątkowe tarcze 19 szczególnie 
wyróżniającym się absolwentom. 

Od tego, jak sobie z nimi poradzicie, będzie zależało Wasze dalsze życie, bo 
– jak mawiał Horacy: „Jest sposób na wszystko”. Życzę Wam, byście odkryli 
swoją drogę i zawsze dążyli do zrealizowania własnych celów i marzeń, ponieważ 
to one nadają naszemu życiu sens…”.   

 

 
 

Dyr. Ryszard Buczyński żegna absolwentów 



 
 

Wręczanie świadectw ukończenia szkoły i nagród szczególnie wyróżniającym się absolwentom 



 
 

Wręczanie świadectw ukończenia szkoły i nagród szczególnie wyróżniającym się absolwentom 



 
 

Wręczanie świadectw ukończenia szkoły i nagród szczególnie wyróżniającym się absolwentom 



Kolejnym punktem uroczystości były okolicznościowe wystąpienia gości. Głos 
zabrali: pan wicestarosta – Andrzej Stolpa, pani dyrektor MCK-u – Jolanta 
Marzęcka oraz pan dyrektor Antoni Cybulski. W imieniu uczniów klas młodszych 
absolwentów pożegnał przewodniczący zarządu SU – Krzysztof Kryjak. Wystąpił 
również przedstawiciel absolwentów – Michał Brożyna. 

 



Ostatnim punktem uroczystości 
w auli szkolnej była ceremonia 
przekazania sztandaru szkoły – z rąk 
absolwentów (Anna Pałac, Zuzanna 
Paszkowska, Paweł Bałdyga) sztandar 
przejął nowy poczet w składzie: Joanna 
Kruszyńska (2b), Maja Leszczyńska (2c) 
i Krzysztof Falenta (2c). 

 

Ceremonia przekazania sztandaru 



Następnie absolwenci spotkali się w klasach lekcyjnych z wychowawcami, 
z których rąk odebrali świadectwa i nagrody. 

 

Wręczanie świadectw w klasie 3A 

 

Ostatnie spotkanie z wychowawcą w klasie 3b 



Nietypowe obchody Dnia Dziecka zaproponował młodzieży naszej szkoły 
zarząd Samorządu Uczniowskiego. Hasłem „Sam(a) zdecyduj, jak chcesz go 
spędzić! Oderwij się od lekcji!” propagował przygotowaną przez siebie na dzień              
1 czerwca ofertę warsztatów edukacyjnych. Zarówno licealiści, jak i gimnazjaliści 
mogli wybrać, w których zajęciach będą uczestniczyć. 

 
Największym powodzeniem 

cieszyły się warsztaty taneczne 
prowadzone przez instruktorów 
Skorp Dance Studio: Damian 
Mosakowski uczył choreografii 
stylu tanecznego New Age,                    
a Paulina Figińska tańca modern 
jazz. 

Warsztaty rozpoczęły się po 
4 godzinie lekcyjnej i trwały do 
godziny 14.00. 

Warsztaty taneczne 



Niespotykane zjawiska chemiczne i fizyczne mogli tego dnia obserwować 
uczniowie, którzy wybrali warsztaty z tych przedmiotów. Natomiast swoje talenty 
plastyczne i teatralne mogła rozwijać młodzież w trakcie warsztatów 
artystycznych prowadzonych przez panią Marię Mazanowską i panią Teresę 
Dworecką.  

Osoby zaciekawione filozofią brały udział w warsztatach hermeneutycznych 
przygotowanych przez panią Ewę Całę, a miłośnicy kina uczestniczyli w zajęciach 
filmowych. 

Bogatą ofertę zajęć przygotowali wuefiści – można było pograć w koszykówkę, 
siatkówkę, unihokeja  i piłkę nożną. 

Warsztaty fizyczne 

Warsztaty chemiczne 



Warsztaty filmowe Zajęcia sportowe 

Warsztaty plastyczne Warsztaty hermeneutyczne  



    W dniu 6.06.2012 r. odbył się apel z okazji Dni 
Kultury Polskiej poświęcony pierwszej damie poezji 
polskiej – Wisławie Szymborskiej. Uczniowie klasy 2f 
pod kierunkiem polonistki p. Bożeny Dzitowskiej 
zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w którym 
wykorzystali lirykę miłosną poetki. 

  Apel rozpoczął się prezentacją 
multimedialną, przygotowaną 
przez Konrada Głosa i Adama 
Prokopczyka, ukazującą Wisławę 
Szymborską w różnych okresach 
jej życia, w sytuacjach zarówno 
oficjalnych, jak i prywatnych. 

Slajd z prezentacji 



Następnie, przy akompaniamencie Pawła Prokopczyka, zostały zaprezentowane 
następujące utwory poetki: 
• „Nic dwa razy” (Paulina Urbańska, Elżbieta Rubinkowska) 
• „Na wieży Babel” (Maria Polska, Aleksander Borkowski) 
• „Miłość od pierwszego wejrzenia” (Mateusz Kacprowski) 
• „Miłość szczęśliwa” (Katarzyna Wist, Aleksandra Piotrowska, Katarzyna 
  Kępczyńska, Maciej Myszyński, Szymon Domański i Dawid Wiśniewski 
• „Zakochani” (Marta Brzezińska, Michał Konopski) 
• „Jawność” (Magdalena Kędzierska, Adam Mikina) 
• „Przy winie” (Aleksandra Maria Piotrowska, Dawid Wiśniewski) 
 

 

Paulina Urbańska 
Ela Rubinkowska 

Alek Borkowski i Marysia Polska 



Michał Konopski i Marta Brzezińska 

Magda Kędzierska                   
i Adam Mikina 

Mateusz Kacprowski 

Dawid Wiśniewski i Ola Piotrowska 

Kasia Wist, Kasia Kępczyńska, Maciej Myszyński,  
Ola Piotrowska, Szymon Domański i Dawid 
Wiśniewski 



Apel zakończyło brawurowe 
tango w wykonaniu 
Patrycji Bilińskiej  

i Adriana Bujalskiego. 

W rolach konferansjerów wystąpili: 

Karolina Kucharzak                      
i Damian Zakrzewski 

Justyna Wiktorowicz 

Weronika Giedrojć 

Justyna Girek 

Ela 
Rubinkowska, 
Grażyna 
Morawska                 
i Ania 
Ślepowrońska 



• Dekoracje stołu 

• Ikony brytyjskiej muzyki rozrywkowej 
• Przedstaw brytyjską scenę muzyczną 

• Co łączy, a co różni kraje anglojęzyczne 

• „Żołnierze wyklęci” na ziemi płońskiej 
• Alkohole w życiu człowieka 

• Euro 2012 oczami Fermiego 

• Jak wyglądało życie codzienne 
  w czasach PRL-u? 

• Jakie czynniki wpływają na skoczność 
 człowieka? 

• Wysokość oprocentowania lokat 
  w zależności  od wyboru banku 

• Atrakcje turystyczne naszej najbliższej 
  okolicy 

• Muzyka stanu wojennego 

• Ewolucja teatru – od antyku po współczesność 

   Dobiegły końca prace uczniów klas 2w i 2z nad 
projektami gimnazjalnymi – 22 czerwca 2012 r. 
w auli szkolnej trzynaście zespołów zaprezentowało przed szkolną społecznością 
wyniki swojej pracy. Tematy prezentacji były następujące: 

Prezentacja projektu „Ewolucja teatru” 



Prezentacje 
poszczególnych 
grup 



Każda grupa starała się zaprezentować 
swój projekt jak najlepiej 



W nocy z piątku na sobotę 22/23 VI 2012 r. Samorząd Uczniowski (wraz              
z jego opiekunkami –  p. Anną Janiszewską i p. Kariną Kmiecińską) zorganizował 
V Nocny Maraton Filmowy. Tym razem odbył się on pod hasłem „Rywalizacja nie 
tylko w sporcie”. 

W związku z rozgrywanymi 
w Polsce Mistrzostwami Europy 
w piłce nożnej maraton  
rozpoczął się dość nietypowo – 
zgromadzeni w auli szkolnej 
widzowie (ok. 40 osób) obejrzeli 
mecz ćwierćfinałowy Niemcy-
Grecja. Następnie młodzież 
obejrzała następujące filmy: 
„Epoka lodowcowa 3: era 
dinozaurów”, „Biali nie potrafią 
skakać”, „Kobieta w czerni”                 
i „Harry Potter i Insygnia 
Śmierci” cz.2. 

Nocne oglądanie filmów w auli szkolnej 



Jak widać na załączonych 
zdjęciach, nie wszyscy wytrzymali 
trudy nocnego oglądania filmów, 
ale możliwość wspólnego spędzenia 
czasu w szkole – nie w ławkach               
i nie z przymusu – ma swoich 
zwolenników. 



     W sobotę, 23 VI 2012 r., w auli szkolnej odbył się wernisaż wystawy 
„Młodzi zdolni… dlaczego nie?”. Ta cykliczna impreza, prezentująca twórczość 
młodych, uzdolnionych artystycznie osób (niekoniecznie wiążących swoją 
przyszłość ze sztuką), obchodzi w tym roku jubileusz 5-lecia istnienia.  

Jej pomysłodawczynią                           
i organizatorką jest nauczycielka 

przedsiębiorczości i 
przysposobienia obronnego – 

pani Barbara Sawczuk-
Gołaszewska. 

Wystawa stwarza możliwość 
zaprezentowania przez młodych 

autorów swoich prac szerszej 
publiczności, zachęca ich do 
przełamania nieśmiałości czy 
nawet strachu przed opinią 

odbiorców. Pani Barbara Sawczuk-Gołaszewska, autorki prac 
i pan dyrektor Ryszard Buczyński  



Na wystawie zaprezentowane zostały różnorodne prace - portrety, pejzaże, 
martwa natura, fotografie uczennic i absolwentek naszej szkoły: Karoliny 
Raczkowskiej (2a), Kamili Kasprzykowskiej (2b), Natalii Skalskiej (1b), Aleksandry 
Zofii Kowalskiej (1a), Moniki Meredyk (1a), Katarzyny Kochańskiej (2e), Anety 
Kołodziejskiej (2e), Marty Majewskiej (2e), Aleksandry Kaczyńskiej, Joanny 
Osińskiej i Alicji Wójcik. 

Wernisaż 
wystawy 
odbył się                       
w auli 

szkolnej 



27 czerwca 2012 roku Koło Żywego Słowa zaprezentowało przedstawienie 
pt. „Romeo i Julia”. Było ono oparte na znanym dramacie Williama Szekspira, 
ale aktorzy przedstawili nieco odmienną jego wersję. W role tytułowych 
bohaterów wcielili się – Krzysztof Kryjak i Karolina Kacperska. Oprócz nich 
występowały także inne postacie z lektury, np. Parys i Tybalt, ale Koło Żywego 
Słowa dodało jeszcze starą cygankę i trzy narratorki, które wprowadzały 
widzów w przedstawienie.  

Narratorki Mercutio i Romeo Julia 



Scenki z przedstawienia 



Przedstawienie  uświetniła piosenka 
pt. „Świetlista noc” w wykonaniu 
Karoliny i Krzysia, jak również walka na 
miecze Tybalda z Mercutiem (Kuby                  
z Mateuszem) i Romea z Tybaltem 
(Krzysia z Kubą). 

Julia i Romeo 

Pojedynek Tybalda z Mercutiem  

Pojedynek 
Tybalda  
z Romeo  



Finałowa scena przedstawienia 

Spektakl przygotowali 
uczniowie z Koła 
Kultury Żywego 
Słowa pod kierunkiem 
pani Teresy 
Dworeckiej  



Wakacje to ekscytujące, radosne wydarzenie 
– podczas nich można cieszyć się urokami 
wypoczynku i zapomnieć o szkole. Nie można 
jednak pominąć podstawowych zasad 
bezpiecznego spędzania wolnego czasu.  

Różnorodnym zagrożeniom, na które 
narażona jest młodzież szczególnie w trakcie 
wakacji, poświęcone było spotkanie uczniów klas 
gimnazjalnych i licealnych z przedstawicielką 
płońskiego Sanepidu – panią Anną Ozimkiewicz, 
które odbyło się w czwartek 28 czerwca. 

Pani Anna Ozimkiewicz poruszała takie 
problemy jak: skoki do wody, poparzenia 
słoneczne, nadużywanie alkoholu, narkotyki, 
dopalacze, AIDS, przygodne kontakty seksualne 
i związane z tym konsekwencje, zatrucia 
pokarmowe itp. 

Pani Anna Ozimkiewicz 



Spotkanie miało na celu 
promowanie bezpiecznych zachowań 
młodzieży w trakcie wakacyjnego 

wypoczynku, uczenie 
odpowiedzialności za zdrowie oraz 

życie własne i innych. 

Spotkanie odbywało się w dwóch turach 
– dla licealistów i gimnazjalistów 

Prezentacja multimedialna 



 W czwartek, 28.06.2012 r., odbył się w nowej hali sportowej apel 
ekologiczny pt.: ,,Człowiek i Ziemia – czy jedno jest zagrożeniem dla drugiego 
i samego siebie?”. Został on przygotowany przez uczniów klasy 2w pod 
kierunkiem nauczycielki biologii – p. Małgorzaty Cieślińskiej. W tematykę apelu 
wprowadzili widzów Martyna Jabłonowska i Aleksander Dłużniewski. Po krótkim 
wstępie Kinga Przepiórkiewicz zaśpiewała piosenkę Michaela Jacksona ,,Earth 
Song”. 

Martyna Jabłonowska i Aleksander Dłużniewski 

Kinga 
Przepiórkiewicz 



Później przyszedł czas na trochę teorii i faktów: 
zanieczyszczenia powietrza przedstawiły 
Aleksandra Bielska, Marta Grenadier i Patrycja 
Nowakowska, z kolei zanieczyszczenia wód 
zaprezentowały Sylwia Michalska, Natalia 
Wesołowska i Dominika Żołądek.  
Formę przejścia do następnej części apelu 
stanowiła wykonana przez Karolinę Iwańczyk 
piosenka zespołu Kings of Leon ,,Radioactive”.  
   

Patrycja Nowakowska, Ola Bielska 
i Marta Grenadier 

Natalia 
Wesołowska, 
Dominika 
Żołądek           
i Sylwia 
Michalska 

Karolina Iwańczyk 



Po piosence, Daria Sokołowska, Karolina Kępczyńska i Michał Smoliński 
przedstawili źródła i skutki zanieczyszczeń gleb. Na koniec Karolina Woyke, 
Kamil Pomoryn i Mateusz Kasprzykowski zaproponowali widzom kilka 
sposobów ograniczenia złego działania człowieka na planetę Ziemię. 

Daria Sokołowska, Michał Smoliński, 
Karolina Kępczyńska 

Mateusz Kasprzykowski, Karolina Woyke, 
Kamil Pomoryn 



W przeddzień zakończenia roku szkolnego, 28 czerwca, odbył się apel 
podsumowujący rok sportowy. Zgromadzonej w sali gimnastycznej społeczności 
szkolnej osiągnięcia sportowe uczniów gimnazjum i liceum przedstawił wuefista – 
pan Robert Goszczyński.  

  W roku szkolnym 2011/12 uczniowie naszej szkoły 
brali udział w zawodach sportowych organizowanych 
przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, 
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku, 
Szkolny Związek Sportowy  w Ciechanowie oraz               
w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.  
Czterech uczniów z naszej szkoły startowało             
zawodach rangi Mistrzostw Polski i Mistrzostw 
Mazowsza reprezentując kluby sportowe.  
Uczniowie naszego liceum po raz szósty z rzędu zajęli 
I miejsce w rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych, 
gimnazjaliści natomiast III miejsce w rywalizacji 
zespołowej w powiecie płońskim. 
 
 

 

Pan Robert Goszczyński 



Wyróżniające osiągnięcia indywidualne 
 

Liceum: 

• Monika Wiekiera (2e) – Mistrzyni Polski Juniorów  
w biegu na 200  metrów (2011), III  miejsce                 
w biegu na 100 metrów w Mistrzostwach Polski 
Juniorów oraz awans na Mistrzostwa Świata 
Juniorów w sztafecie 4 x 100 m 
• Miłosz Borowski (2c) – Wicemistrz Polski Juniorów 
w biegu na 1500 m, IV miejsce Mistrzostw  Polski 
Juniorów w biegach przełajowych na 3 km 
• Bartosz Giżyński (1d) – I miejsce w Mistrzostwach 
Mazowsza w biegu na 100 m i awans na 
Mistrzostwa Polski Juniorów Monika Wiekiera 

  Miłosz Borowski Bartosz Giżyński 

Puchary i listy 
pochwalne 
wręczali 

sportowcom: 
pan dyrektor 

Ryszard 
Buczyński  

i wuefista –                
p. Marek Goliasz 



Wyróżniające osiągnięcia indywidualne 
 

Gimnazjum: 

• Weronika Kostrzewa (1w) - II miejsce w Mistrzostwach Polski 14-latków  
                                       w pływaniu na 100 m stylem klasycznym. 
• Emil Owocki (3w)- II miejsce w Mistrzostwach Mazowsza w biegu na 2000 m 
                            z przeszkodami i III miejsce w Mistrzostwach Rejonu 
                            w biegach przełajowych. 
• Emil Witkowski (3w)- II miejsce w Mistrzostwach Mazowsza w boksie.  

Weronika Kostrzewa Emil Witkowski 
Emil Owocki 



Zdjęcia z gazety „Płońszczak” 

Gimnazjum: 
 

• X miejsce w MIMS w sztafetowych biegach przełajowych  

• I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w sztafetowych biegach przełajowych  

• II miejsce w Mistrzostwach Rejonu w pływaniu drużynowym dziewcząt  

• II miejsce w Mistrzostwach Rejonu  

  w pływaniu drużynowym chłopców   

• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu  

  w koszykówce dziewcząt  

• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu  

  w sztafetowych biegach przełajowych  

• III miejsce w Mistrzostwa Powiatu 

  w koszykówce chłopców  

• III miejsce w Mistrzostwach Powiatu 

  w halowej piłce nożnej chłopców  

 

Największe osiągnięcia zespołowe uczniów naszej szkoły 
w roku szkolnym 2011/12. 



                      Liceum: 
 

• I miejsce w Mistrzostwach Rejonu 
  w koszykówce dziewcząt  
• I miejsce w Mistrzostwach Rejonu  
  w halowej piłce nożnej  
• II miejsce w Mistrzostwach Rejonu  
  w pływaniu drużynowym  
• III miejsce w Mistrzostwach Rejonu  
  w sztafetowych biegach przełajowych  
• III miejsce w Mistrzostwach Rejonu  
  w piłce siatkowej dziewcząt  
• IV miejsce w Mistrzostwa Rejonu  
  w koszykówce chłopców  
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
  w koszykówce dziewcząt  
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu  
  w halowej piłce nożnej  
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu  
  w koszykówce chłopców  
• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce 
  ręcznej chłopców  
• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
  w sztafetowych biegach przełajowych dziew.  
• II miejsce  w Mistrzostwach Powiatu w piłce 
  ręcznej dziewcząt  
• III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce 
  siatkowej chłopców  Mistrzowie powiatu w koszykówce 



W piątek, 29 czerwca 2012 r. o godz. 9.00                  
w nowej sali gimnastycznej rozpoczęło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 2011/2012 dla uczniów 
liceum. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem 
wprowadzony został sztandar liceum i odśpiewany 
Mazurek Dąbrowskiego. Następnie głos zabrał pan 
dyrektor Ryszard Buczyński, który po powitaniu 
wicestarosty i przewodniczącego Rady Rodziców –                         
pana Andrzeja Stolpy oraz nauczycieli i uczniów 
zgromadzonych na uroczystości, dokonał krótkiego 
podsumowania kończącego się roku szkolnego. 

 

1 września 2011 roku naukę w 20 klasach liceum 
rozpoczęło 647 uczniów. 27 kwietnia 2012 roku 
szkołę ukończyło 225 uczniów klas trzecich. Dzisiaj,               
w 14 klasach licealnych naukę zakończy 421 uczniów.  

Przeciętna ocen z przedmiotów obowiązkowych 
wyniosła, w skali szkoły 3,85 i jest porównywalna 
z ubiegłoroczną. 

Poczet sztandarowy 



Świadectwa z wyróżnieniem otrzymuje 26 uczniów:  

• Adrianna Wołowiec /2a/ – 5,08 
(kandydatka do stypendium PRM) 

• Karolina Raczkowska (2a) – 5,07  

• Joanna Kruszyńska /2b/ – 5,0 

• Małgorzata Wiśniewska /2a/ – 5,0 

• Maja Leszczyńska / 2c/ – 5,0 

• Małgorzata Powirtowska /2c/ – 4,93 

• Anna Kozera /1c1/ - 4,92 

• Aleksandra Krystek /2b/ - 4,92 

• Adrianna Piórkowska /1a/ – 4,92 

• Aleksandra Kowalska /1a/ - 4,87 

• Monika Kucharzak /1a/ - 4,87 

• Justyna Przedpełska /1a/ - 4,87 

• Ewa Dzitowska /2c/ – 4,86 
• Patrycja Kowalska /1c1/ - 4,86  

• Iwona Kwiatkowska /1c1/ - 4,86 

• Eliza Grzymkowska /2a/ - 4,85 

• Agata Nowakowska /2b/ - 4,85 

• Adrian Wierzchowski /1c1/ - 4,85 

Wystąpienie 
dyrektora 
Ryszarda 

Buczyńskiego 

• Kamila Dylewska /2b/ - 4,83 

• Jakub Szewczak /1a/ - 4,8 

• Alicja Ostrowska /1a/ - 4,8 

• Katarzyna Zgliczyńska /1c2/ - 4,8 

• Radosław Kowalski /2a/ – 4,77 

• Monika Sienkiewicz /2a/ - 4,77  

• Olga Sobocka /2a/ – 4,77  

• Aleksandra Dziełakowska /2b/ - 4,75 



W sumie 78 uczniów osiągnęło wyniki bardzo dobre, 210 – dobre. Razem 
stanowią oni grupę 288 osób  tj. 44,58% ogółu uczniów.  

Osiąganie dobrych wyników w nauce jest nierozerwalnie związane                           
z frekwencją, a ta pozostawia wiele do życzenia, w b. r. szk. wyniosła 92,31%. Na 
szczególną pochwałę zasługuje więc grupa 24 uczniów którzy nie opuścili ani 
jednego dnia w ciągu roku szkolnego.  

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria szkolnego regulaminu współzawodnictwa 
międzyklasowego ustalono następujące wyniki: 
 
I miejsce zajęła klasa 3a – 986 pkt.  
II miejsce w rywalizacji szkolnej zajęła klasa 1a, która osiągnęła najlepszy wynik 
spośród klas pierwszych (782 pkt.).  
III miejsce zajęła klasa 2a (703 pkt.).  
   
Kończący się rok szkolny był dla naszej szkoły udanym rokiem w rywalizacji 
olimpijskiej. Nasi uczniowie odnieśli znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych. Na szczególne podkreślenie zasługują osiągnięcia: 
 

• Anny Bieniek (1f) – finalistki XXII Olimpiady Teologii Katolickiej 
• Jana Kuty (2a) – laureata XXIV Olimpiady Filozoficznej (4. miejsce w Polsce) 
• Joanny Pisarek (2c) – finalistki XXII Olimpiady Teologii Katolickiej (2012), 
• Aleksandry Rzewińskiej (2c) – finalistki XX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji 
                                          Zdrowego Stylu Życia (PCK) 
• Adrianny Wołowiec (2a) – finalistki XXXIII Olimpiady Historycznej. 
 

(Osiągnięcia uczniów klas 3. zostały przedstawione na slajdzie z uroczystości pożegnania absolwentów) 



Wybitne osiągnięcia sportowe odnieśli: Miłosz Borowski (2c), Monika Wiekiera (2e)     
i Bartosz Giżyński (1d) /szczegóły na slajdzie 171/  

Kończąc swoje wystąpienie pan 
dyrektor życzył całej społeczności 
szkolnej wielu słonecznych dni w czasie 
wakacyjnego odpoczynku. 

 Następnie wręczył wyróżniającym się 
uczniom świadectwa promocyjne                      
i nagrody. 

Adrianna Wołowiec 

Kamila Dylewska 

Joanna Pisarek 



Ewa Dzitowska 
Karolina Raczkowska Olga Sobocka 

Eliza Grzymkowska Aleksandra Zofia Kowalska 



Radosław Kowalski 

Monika Kucharzak Adrianna Piórkowska 

Anna Kozera 
Monika Sienkiewicz 



Patrycja Kowalska 
Jakub Szewczak 

 Katarzyna Zgliczyńska Małgorzata Wiśniewska 
Adrian Wierzchowski 



Oficjalną część uroczystości zakończyło krótkie wystąpienie 
pana wicestarosty Andrzeja Stolpy, który pogratulował 
młodzieży uzyskanych wyników, podziękował nauczycielom 
za ich pracę oraz życzył wszystkim udanego wypoczynku. 

Oprawą artystyczną uroczystości  – już tradycyjnie – zajęła się pani Teresa 
Dworecka, zaś muzyczną – pan Damian Truszkowski. Scenkom i krótkim tekstom 
oddającym koloryt życia szkolnego, ale – zgodnie z wakacyjną atmosferą panującą 
wśród uczniów – utrzymanym w nastroju humorystycznym, towarzyszyła 
muzyka. Chór i wokaliści w ciekawej aranżacji zaprezentowali m. in. takie piosenki 
jak „ Czyste szaleństwo (feat. InoRos)”, „Skrzydlate słowa” czy To już jest koniec”. 
Program artystyczny wprowadził wszystkich w słoneczny, optymistyczny nastrój 
wakacji. Po nim młodzież rozeszła się do sal lekcyjnych, gdzie spotkała się ze 
swoimi wychowawcami. 

Wicestarosta – pan 
Andrzej Stolpa Program artystyczny 



Program artystyczny 



Program artystyczny wprowadził wszystkich w słoneczny nastrój wakacji. 



      O godz. 11.00, również w sali 
gimnastycznej, rozpoczęła się uroczystość 
zakończenia roku szkolnego dla uczniów 
gimnazjum. Wszystkich przybyłych na 
uroczystość – wicestarostę Andrzeja Stolpę, 
nauczycieli i młodzież – przywitała pani 
wicedyrektor Grażyna Pydynowska.  
Po wprowadzeniu sztandaru gimnazjum                  
i odśpiewaniu hymnu pani wicedyrektor 
dokonała podsumowania kończącego się roku. 

     W roku szkolnym 2011/12 do Powiatowego 
Gimnazjum Publicznego im. H. Sienkiewicza                      
w Płońsku uczęszczało 196 uczniów. Wszyscy zostali 
sklasyfikowani. 64 uczniów otrzymuje świadectwo 
ukończenia gimnazjum, a 132 świadectwo 
promocyjne do kasy programowo wyższej. Spośród 
64 absolwentów 20 (1/3 kończących szkołę) 
otrzymuje świadectwa ukończenia gimnazjum                    
z wyróżnieniem, 46 uczniów z klas 1 i 2 (ponad 1/3)  
otrzymuje świadectwo promocyjne z wyróżnieniem. 

Poczet sztandarowy  

Wystąpienie pani wicedyrektor 
Grażyny Pydynowskiej 



Przeciętna ocen wszystkich klas gimnazjalnych wyniosła w tym roku szkolnym 
4,49, a średnia frekwencja 94,0% 
Grupa uczniów bardzo dobrych liczy 113 uczniów ( co stanowi 58%), natomiast  
w grupie uczniów dobrych znalazło się 60 uczniów (24%). Łącznie uczniowie 
dobrzy i bardzo dobrzy stanowi 88% uczniów PGP. 
 Najwyższą średnią ocen- 5,31 uzyskała uczennica klasy 3w – Eliza Kozłowska. 
  
   29 uczniów uzyskało średnią ocen  mieszczącą się w przedziale 5,14 – 5,00. 
uczniowie ci to: Bednarski Maciej (1z), Męczyńska Magdalena (3z), Rajska 
Katarzyna (3w), Dłużniewski Aleksander (2w), Grenadier Marta (2w), 
Magnuszewski Łukasz (2z), Marczewska Alicja (2z), Cendrowska Marta (3z), 
Kujawska Monika (3w), Piechota Olga (1w), Żurańska Maria (1w), Archutowska 
Marta (2z), Bielska Aleksandra (2w), Jabłonowska Martyna (2w), Szparadowska 
Karolina (2z), Bodek Oliwia (3w), Borawski Michał (1w), Cichalewska Paulina 
(1w), Frej Wiktoria (2w), Iwańczyk Karolina (2w), Janczarek Piotr (1z), 
Jarosławska Michaela (3z), Jasińska Marlena 2z), Kołodziejczyk Klaudia (3w), 
Kostrzewa Weronika (1w), Małecka Justyna (1w), Oliszewska Ewa (3w), Urbańska 
Karolina (1z) i Zgierska Marta (1w) 
  
W konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty w etapie wojewódzkim tytuł laureata uzyskały: 
 • Michaela Jarosławska – klasa 3z - laureatka Konkursu Polonistycznego 
• Julia Łukaszewska– klasa 3z – laureatka Konkursu Polonistycznego 
• Sylwia Michalska – klasa 2w – laureatka konkursu Języka Rosyjskiego 



W konkursie tematycznym Prymasa Tysiąclecia „ Być jak…Orły…wolne ptaki” 
organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty  tytuł laureata uzyskało 
troje uczniów:  
• Dawid Cichocki – z klasy 3z,  
• Monika Kujawska – z klasy 3w,  
• Karolina Lutomirska – z klasy 3z 
 

Daria Sokołowska z klasy 2w zastała finalistką XIII Diecezjalnego Konkursu 
Wiedzy Religijnej „ Benedictus”. 

    W kwietniu uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego, 
który po raz pierwszy składał się z 5 lub 6 egzaminów. Średni wynik szkoły           
z języka polskiego to 87,9% (o 23% wyższy od średniej krajowej), z historii                     
i wos-u - 82,6% (o 21% wyższy od średniej krajowej). Z matematyki - 77,8% 
(o 30% wyżej od średniej krajowej), z przedmiotów przyrodniczych - 66,6%               
(o 17% wyżej od średniej krajowej), z języka angielskiego - 89,2% (o 26% wyżej 
od średniej), z języka niemieckiego - 87,2% (o 30% ), a z języka rosyjskiego -
94% (o 29%). 
 W kończącym się roku szkolnym gimnazjaliści rozwijali również swoje sportowe                 
i artystyczne pasje.  
Największe sukcesy sportowe odnieśli: Weronika Kostrzewa (1w), Emil Owocki 
(3w) i Emil Witkowski (3w) /szczegóły na slajdzie 172/  

W Konkursie Krasomówczym „O Laur Sarbiewskiego” I miejsce zajęła uczennica 
klasy 1w – Daria Sot. 
Laureatami konkursu literackiego „Świat jest odbiciem stanu naszego umysłu” 
zastali uczniowie klasy 2z – Filip Biesalski i Natalia Sychowicz. 



Po swoim wystąpieniu pani wicedyrektor 
Grażyna Pydynowska wręczyła świadectwa 
i nagrody 26 szczególnie wyróżniającym się 
uczniom.                                                          

Sylwia Michalska 

Karolina Lutomirska 

Monika 
Kujawska 



Dawid Cichocki 
Olga Piechota Martyna Jabłonowska 

Alicja Marczewska 
Aleksandra Bielska 



Po wręczeniu nagród głos zabrał 
wicestarosta p. Andrzej Stolpa – 
pogratulował uczniom uzyskanych 
wyników i życzył całej społeczności 
szkolnej słonecznych wakacji. 
 
W imieniu absolwentów gimnazjum, 
nauczycieli i kolegów pożegnała 
uczennica klasy 3w Monika 
Kujawska. 

Oliwia Bodek 

Karina Stawiarska Maciej First 

Wystąpienie pana wicestarosty Monika Kujawska 



Uroczystość w sali gimnastycznej zakończył program artystyczny (prezentowany 
wcześniej licealistom). Następnie w salach lekcyjnych gimnazjaliści spotkali się ze 
swoimi wychowawcami, z rąk których otrzymali świadectwa i nagrody. 

Ostatnim punktem oficjalnej części uroczystości była ceremonia przekazania 
sztandaru – poczet sztandarowy złożony z uczniów klas kończących szkołę 
(Oliawia Bodek, Karina Stawiarska i Maciej First) przekazał sztandar PGP 
młodszemu rocznikowi. W skład nowego pocztu wchodzą: Aleksandra 
Bronowska (2w), Lena Rajewska (2z) i Łukasz Magnuszewski (2z). 

Ceremonia przekazania 
sztandaru szkoły 


