Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2012/2013 –
95. w dziejach naszej szkoły – rozpoczęła się 3 września
2012 r. o godz. 900 w sali gimnastycznej.

Nauczyciele i młodzież zgromadzeni
na uroczystości w sali gimnastycznej

Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem wprowadzone zostały sztandary
gimnazjum i liceum oraz odśpiewany hymn narodowy. Następnie głos zabrał pan
dyrektor Ryszard Buczyński. Powitał on serdecznie wszystkich przybyłych na
uroczystość: wicestarostę płońskiego – pana Andrzeja Stolpę, nauczycieli, całą
społeczność uczniowską oraz rodziców.

Szczególnie serdecznie pan dyrektor
powitał nauczycieli, którzy rozpoczną
pracę w naszej szkole:

p. Annę Szpojankowską – fizyka
ks. Łukasza Chruściela – religia
p. Olgę Kownacką-Czyż – matematyka
p. Kamilę Machnij – biologia

p. Beatę Michalak – fizyka
Poczty sztandarowe gimnazjum i liceum
oraz pan dyrektor Ryszard Buczyński

p. Jana Nałęcza - fizyka

W bieżącym roku szkolnym w 19 klasach licealnych naukę podejmie 609
uczniów, w tym 189 w klasach pierwszych, natomiast do gimnazjum będzie
uczęszczało 202 uczniów, w tym 67 do dwóch klas pierwszych.
Priorytetem naszej szkoły będą, podobnie jak w ubiegłych latach, działania
w sferze dydaktycznej i wychowawczej, a najważniejsze z nich to:

• uzyskanie bardzo wysokich wyników z egzaminu gimnazjalnego i maturalnego;
• udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – wychowanie dużej liczby
laureatów i finalistów olimpiad i konkursów;
• kontynuowanie wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami w Hechingen
(Niemcy) i Winschoten (Holandia);
• rozwijanie bogatych tradycji wynikających z przynależności do Szkół
Stowarzyszonych UNESCO.
W swoim wystąpieniu pan dyrektor wspomniał
o 73. rocznicy września 1939 roku – poprosił
wszystkich obecnych, by odwiedzili cmentarz
miejski i tam zatrzymali się na chwilę nad
grobami młodych ludzi, którym nie dane było
uczyć się, pracować i realizować swoich marzeń,
a dzięki którym my możemy to robić.

Wystąpienie dyrektora
Ryszarda Buczyńskiego

Dyrektor Buczyński przedstawił również krótko
zmiany
w
podstawie
programowej
klasy
1.
liceum,
związane
z
reformą
oświaty.
Maturzystom i uczniom 3. klas gimnazjum
przypomniał o czekających ich w tym roku
ważnych egzaminach. Pan dyrektor mówił także
o
zasadach
bezpieczeństwa
obowiązujących
w szkole. Kończąc swoje wystąpienie, życzył
nauczycielom oraz uczniom spokojnego i owocnego
roku.

Następnie głos zabrał pan
wicestarosta Andrzej Stolpa,
który również życzył wszystkim
powodzenia w nowym roku
szkolnym.
Uroczystość w sali gimnastycznej
zakończyło wyprowadzenie
sztandarów, po czym młodzież
udała się do sal lekcyjnych na
spotkania z wychowawcami.
Wicestarosta p. Andrzej Stolpa

Uczniowie gimnazjum

Wyprowadzenie sztandarów

Uczniowie liceum

5 września 2012 r. delegacja naszej szkoły (pan dyrektor
Ryszard
Buczyński,
poczty
sztandarowe
gimnazjum
i licem oraz trzyosobowa delegacja składająca wiązankę)
uczestniczyła w ceremonii odsłonięcia Pomnika Matki Henryka
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. Ta niezwykła
ogólnopolska uroczystość wieńcząca czteroletnie przedsięwzięcie
wzniesienia pomnika na mogile matki noblisty, Stefanii z domu
Cieciszowskiej, rozpoczęła
się o godz. 1100 mszą św.
w kościele parafialnym
św. Piotra i Pawła w
Okrzei.

Nabożeństwo celebrował arcybiskup senior
Archidiecezji Warszawskiej kardynał Józef
Glemp, a homilię wygłosił ordynariusz Diecezji
Siedleckiej ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski.

Po mszy świętej orszak uczestników ceremonii udał się na pobliski cmentarz, gdzie
przy mogile matki Henryka Sienkiewicza stanął pomnik dłuta Witolda Marcewicza
z Bełżyc. W procesyjnym przemarszu korowodu w asyście Konnej Straży Ochrony
Przyrody i Tradycji, orkiestry wojskowej Szkoły Orląt z Dęblina oraz chóru Wojska
Polskiego wzięły udział liczne delegacje szkół i innych instytucji z pocztami
sztandarowymi. Na cmentarzu został odegrany hymn państwowy, po czym nastąpiło
wmurowanie aktu erekcyjnego, poświęcenie i odsłonięcie pomnika.
W uroczystości wzięli udział potomkowie pisarza: wnuk Juliusz Sienkiewicz oraz
prawnuczka Anna Dziewanowska. Honory organizacyjne pełnili pomysłodawcy projektu:
główny inicjator projektu pomnika - prezes Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza
w Lublinie, prof. Lech Ludorowski oraz Przewodnicząca Ogólnopolskiego Komitetu
Ratowania Grobu Matki Henryka Sienkiewicza Barbara Wachowicz.

Poczty sztandarowe naszego liceum i gimnazjum w trakcie uroczystości odsłonięcia pomnika

W poniedziałek, 10 września 2012 r., 44-osobowa grupa młodzieży
gimnazjalnej i licealnej wyjechała na wycieczkę do Londynu zorganizowaną
przez anglistę – pana Marcina Socika.
W trakcie 3-dniowego pobytu w
stolicy Wielkiej Brytanii młodzież zwiedziła
najważniejsze zabytki i budowle tego
miasta, zobaczyła wiele jego atrakcyjnych
zakątków,
między
innymi
Pałac
Buckingham, Opactwo Westminsterskie,
Parlament, Big Ben, Downing Street,
Trafalgar
Square,
Picadilly
Circus,
Chinatown, Muzeum Historii Naturalnej,
The British Museum, Tower Bridge, Tower
of London i Katedrę św. Pawła. Wiele
emocji
wzbudziło
także
zwiedzanie
muzeum
figur
woskowych
Madame
Tussaud.

Koszary królewskiej gwardii konnej

Zachwyceni atmosferą Londynu i pełni
niezapomnianych
wrażeń
uczestnicy
wycieczki musieli jednak po kilku dniach
powrócić do szkolnej rzeczywistości. Kolejna
przygoda już za nimi, na szczęście pozostały
– wspomnienia i… zdjęcia.

Na jednej z londyńskich ulic

Przed Pałacem Buckingham

The British Museum

Tower Bridge

Chinatown

W muzeum figur woskowych Madame Tussaud

Parlament

Zjazd absolwentów wpisał się już na stałe do kalendarza wydarzeń szkolnych. Od
1961 r. odbyło się siedem zjazdów. Spotkania organizowano (od II Zjazdu w 1967 r.)
w okrągłe rocznice powstania szkoły. Od 2000 roku, kiedy to zwołano nadzwyczajny
zjazd związany z obchodami milenium oraz 600-leciem miasta Płońska, postanowiono
skrócić 10-letni czas między zjazdami i organizować spotkania co pięć lat. Efektem tej
decyzji był VIII Zjazd Wychowanków i Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Płońsku.

PROGRAM VIII ZJAZDU
Piątek 21 IX
10.00 - rozpoczęcie pracy Sekretariatu Zjazdu, przyjmowanie
uczestników Zjazdu
18.00 - spotkanie towarzyskie z częścią artystyczną
Sobota 22 IX
9.00 - zbiórka uczestników Zjazdu przed gmachem szkoły
9.15 - przemarsz uczestników Zjazdu do kościoła
9.30 - Msza Święta w kościele Św. Michała przy ul. Płockiej
10.45 - przemarsz ulicami miasta: Płocka, Plac 15 Sierpnia,
Grunwaldzka, Wieczorków, Kopernika (złożenie kwiatów na
cmentarzu), przemarsz do sali kina
11.15- otwarcie Zjazdu
• uczczenie minutą ciszy zmarłych nauczycieli i wychowanków
szkoły
• wystąpienia okolicznościowe
• podjęcie uchwały Zjazdu
• część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły
15.30 - uroczysty obiad
20.00 - bal
Niedziela 23 IX
10.00 - spotkanie koleżeńskie w salach liceum

Pierwsi absolwenci przybyli na zjazd w piątek (21 IX), w godzinach przedpołudniowych.
O godz. 10.00 rozpoczął pracę sekretariat, który rejestrował uczestników – deklarację
uczestnictwa wypełniło 274 osób.

Powitania i rejestracja uczestników Zjazdu

Tego samego dnia, o godz. 18.00, odbyło się spotkanie towarzyskie w auli szkolnej
poprzedzone odsłonięciem tablicy pamiątkowej VIII Zjazdu, która została wmurowana
w ścianę w głównym holu szkoły.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Spotkanie w auli szkolnej

Występ artystów

Zebrani w auli absolwenci wysłuchali
koncertu
w
wykonaniu
artystów
operowych - Kazimierza Kowalskiego,
Krzysztofa
Marciniaka,
Małgorzaty
Kulińskiej i Małgorzaty Kustosik przy
akompaniamencie fortepianowym Ewy
Szpakowskiej.
Artyści
zaprezentowali
najpiękniejsze
arie i duety miłosne z „Księżniczki
czardasza”, „Wesołej wdówki” oraz
„Krainy uśmiechu”.

Sobotnie (22 IX), główne uroczystości
rozpoczęła
zbiórka
przed
szkołą
absolwentów oraz obecnych uczniów
szkoły i przemarsz ulicą Płocką do
kościoła św. Michała Archanioła na mszę
św., którą celebrował proboszcz –
ks. kanonik Edmund Makowski w asyście
absolwentów
naszego
liceum
–
ks. Jana
Kozłowskiego i ks. Jana
Piotrowskiego, który wygłosił kazanie.
Zbiórka absolwentów i uczniów szkoły
- wymarsz do kościoła

Msza św. w kościele św. Michała Archanioła

Po zakończeniu mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta:
Płocką, przez Plac 15 Sierpnia, Grunwaldzką, Wieczorków i Kopernika do kina
Kalejdoskop. Na cmentarzu parafialnym zostały złożone kwiaty na grobach
pochowanych tam osób związanych ze szkołą.

Przemarsz ulicami miasta

O godz. 11.15 w sali kina uczestników
Zjazdu powitał przewodniczący Komitetu
Zjazdowego p. Andrzej Konstantinow, który
dokonał oficjalnego otwarcia Zjazdu.
Minutą ciszy uczczeni zostali zmarli
nauczyciele i członkowie komitetu
organizacyjnego. Najstarsi uczestnicy
zjazdu – pani Alina Gniewkowska
(absolwentka 1948) i pan Jerzy
Bartkiewicz (absolwent 1947) otrzymali
okolicznościowe upominki.
Wystąpienie pana Andrzeja Konstantinowa

Oficjalna część uroczystości odbyła się w sali kina

Najstarsza uczestniczka Zjazdu pani Alina Gniewkowska

W imieniu młodzieży szkolnej uczestników Zjazdu
przywitał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
uczeń klasy 3b - Krzysztof Kryjak. Po nim głos
zabrał dyrektor Ryszard Buczyński, któremu chwilę
wcześniej wręczony został upominek z okazji 20-lecia
pracy na stanowisku dyrektora szkoły.

Wystąpienie
dyrektora
Ryszarda
Buczyńskiego

Krzysztof Kryjak

Następnym punktem programu Zjazdu
było wręczenie nagród w konkursie na
plakat i plakietkę zjazdową. Konkurs
wygrali: Aleksander Dłużniewski – autor
plakietki oraz Filip Zyskowski i Rafał
Stępkowski – pomysłodawcy plakatu.
Wręczanie nagród za projekt plakatu i plakietki

Czas przemówień i wspomnień rozpoczęła recytacją wiersza własnego autorstwa
absolwentka i jednocześnie nauczycielka naszego liceum – pani Anna Zmysłowska.
Następnie głos zabrali: minister sportu (absolwentka 1995) p. Joanna Mucha,
p. Grażyna Opolska (w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama
Struzika), starosta p. Jan Mączewski, burmistrz p. Andrzej Piatrasik, absolwenci –
ks. Jan Piotrowski, p. Jerzy Raczek, p. Anna Kowalik, p. Michalina KręglewiczSkowronek, p. Maria Mazurek i p. Czesław Cichocki.

Pani
Joanna
Mucha

Pani Anna Zmysłowska

Pan
Jerzy
Raczek

Pani
Anna
Kowalik

Ks. Jan Piotrowki

Pani Michalina
Kręglewicz-Skowronek

Pan Czesław Cichocki

Burmistrz p. Andrzej Pietrasik

Następnie
śladem
tradycji
poprzednich
spotkań
absolwentów podjęto uchwałę zjazdową. Projekt odczytał
p.
Andrzej
Stolpa,
który
przeprowadził
również
głosowanie w sprawie jej podjęcia. Zebrani w sali kinowej
zdecydowali, że za 5
lat – w 2017 roku –
spotkają się ponownie
na kolejnym zjeździe –
wówczas szkoła
świętować będzie
100-lecie istnienia.

Pani Maria Mazurek
Głosowanie

Ostatnim punktem uroczystości był występ artystyczny w wykonaniu uczniów
i tegorocznych absolwentów szkoły, przygotowany pod kierunkiem polonistki –
p. Marty Domańskiej, a skłaniający do podróży w przeszłość – w lata szkolne.
W pokazie tańców latynoamerykańskich wystąpili natomiast: Magdalena Tomaka
i Damian Kozłowski.

Program artystyczny

Pokaz tańców
latynoamerykańskich

Po zakończonej uroczystości absolwenci udali się na obiad. Wieczorem zaś, o godz.
20.00, rozpoczął się bal – zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Uroczysty obiad

Wspólna zabawa na balu

Zjazd zakończyły niedzielne (23 IX) kameralne spotkania klasowe.

Wychowankowie i uczniowie
pani Barbary Minakowskiej

Absolwenci przeglądali kroniki klasowe i szkolne

Spotkania koleżeńskie w niedzielny poranek

We wtorek, 9 października 2012 r., przed budynek naszej szkoły zajechał czerwony
ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa – o godz. 9.00 rozpoczęła się kolejna akcja
oddawania krwi przez pełnoletnich licealistów. Przebiegała ona pod hasłem „Oddawanie krwi
daje owoce". Do godziny 14.00 ponad 21 litrów bezcennego daru życia oddało 47 osób.
Do wzięcia udziału w akcji zgłosiło się 86 uczniów –
kilkunastu jednak z różnych przyczyn zrezygnowało, a na
kilku nie starczyło po prostu czasu – w następnej edycji
będą oni mogli oddać krew w pierwszej kolejności.

Plakat promujący akcję krwiodawstwa

Pobór krwi w ambulansie

Każdy ochotnik oddawał po 450 ml krwi

Grupa uczniów – organizatorów akcji krwiodawstwa

Iwona Gocejna, Magda Bielska
i Ola Balcerzak z załogą ambulansu

Nad akcją czuwał jej
pomysłodawca i organizator katecheta Sławomir Kowalski,
któremu pomagały uczennice
– Ola Balcerzak, Magda
Bielska i Iwona Gocejna
(tegoroczne maturzystki).
W organizacji akcji pomagali
także gimnazjaliści z klasy 3z,
którzy podpatrywali
i wspierali działania starszych
koleżanek, by jak najlepiej
zastąpić je po ich odejściu
ze szkoły
i z powodzeniem kontynuować
inicjatywę.

Organizatorzy byli bardzo zadowoleni z przebiegu
akcji: - Udało nam się zebrać ponad 21 litrów krwi,
co jest wspaniałym wynikiem. Bardzo cieszy mnie
taka chęć pomocy ze strony uczniów naszej szkoły.
Warto dodać, że z każdym rokiem chętnych jest coraz
więcej. Dzięki zaangażowaniu pana Kowalskiego udaje
się organizować akcje krwiodawstwa dwa razy
w roku. Mam nadzieję, że młodsze roczniki pójdą
w nasze ślady i nie zaprzestaną takich działań –
powiedziała Ola Balcerzak, dziękując jednocześnie
wszystkim sponsorom, którzy zaangażowali się
w akcję, fundując słodkie paczki dla dawców.

W życiu szkoły są dni powszednie, pełne pracy, są też dni
świąteczne – pełne radości, ale i refleksji. Takim dniem
świątecznym jest niewątpliwie Dzień Edukacji Narodowej, który
w naszej szkole obchodziliśmy w piątek, 12 X 2012 r.
Po lekcjach, o godz. 13.30, nauczyciele, pracownicy administracji
i obsługi oraz uczniowie wzięli udział w uroczystej akademii.

Akademia odbyła się w auli szkolnej

Wśród gości – emerytowani nauczyciele naszej szkoły

W części oficjalnej głos zabrał wicestarosta, przewodniczący Rady Rodziców – pan
Andrzej Stolpa, który – w ramach podziękowania pedagogom za wkład pracy
i zaangażowanie w codzienną pracę z uczniami
– wręczył panu dyrektorowi Ryszardowi
Buczyńskiemu symboliczny bukiet kwiatów.

Wystąpienie
pana
Andrzeja
Stolpy

Pan Andrzej
Stolpa wręcza
bukiet kwiatów
dyr. Ryszardowi
Buczyńskiemu

Część nieoficjalną uroczystości – program
artystyczny składający się z zabawnych
scenek oraz piosenek dotyczących życia
szkoły – przygotowali uczniowie z Koła
Kultury Żywego Słowa pod kierunkiem
pani Teresy Dworeckiej oraz zespół
muzyczny i chór szkolny kierowany przez
pana Damiana Truszkowskiego.

Program artystyczny rozpoczął się piosenką
"People help the people"

Występ chóru i zespołu muzycznego

Scenki przygotowane przez Koło Kultury Żywego
Słowa

Dnia 15 października 2012 roku nasze liceum, podobnie jak w poprzednim roku
szkolnym, gościło trzydziestoosobową grupę młodzieży izraelskiej z kibucu Sde Boker.
Celem wizyty było rozwijanie kontaktów międzynarodowych oraz podtrzymywanie
pamięci o ofiarach II wojny światowej wśród polskiej i żydowskiej młodzieży.
Przygotowaniem wizyty zajęły się klasy 1C oraz 3B pod kierunkiem pana Ireneusza
Cały oraz anglistów – pana Roberta Dzitowskiego, pani Marty Czyżewskiej i pani
Magdaleny Zmysłowskiej-Kirczuk.

Spotkanie w auli szkolnej

Około godziny 9.00, po przybyciu grupy izraelskiej, młodzież udała się do auli szkolnej,
gdzie została przywitana przez dyrektora Ryszarda Buczyńskiego oraz wicestarostę
płońskiego Andrzeja Stolpę. Następnie przedstawiciele obu szkół dokonali, w formie
krótkich filmów, prezentacji swojego najbliższego środowiska.

Powitanie gości z Izraela przez dyrektora
R. Buczyńskiego i wicestarostę A. Stolpę

Prezentacje
uczniów z Sde
Boker i uczniów
naszego liceum

Po części wprowadzającej młodzież rozpoczęła właściwą integrację – uczniowie poznali
się bliżej dzięki grze edukacyjnej oraz
wspólnej nauce tańca (tzw. belgijki).

Gra edukacyjna
Nauka tzw. belgijki

Wspólne zdjęcie młodzieży – jak widać na zdjęciu
integracja przebiegła pomyślnie

O godz. 12.00 rozpoczęła się wycieczka po płońskich miejscach związanych z historią
Żydów – młodzież przeszła pod Dom Ben Guriona, Drzewko Pamięci, na którym
delegacje z Izraela zawieszają symboliczne liście pamięci (tu z młodzieżą spotkał się
burmistrz
Andrzej Pietrasik) oraz lapidarium utworzone w miejscu pochówku
płońszczan pochodzenia żydowskiego.

Dom Ben Guriona - tablica pamiątkowa

Zawieszanie listka na Drzewku Pamięci

Modlitwa
w miejscu
dawnego
kirkutu
Pomnik pomordowanych Żydów

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

Pobyt w Palmirach

Po prawie dwóch miesiącach intensywnej i ciężkiej nauki, nareszcie przyszedł czas
na trochę luzu i zabawę. W czwartek, 25 X 2012 r., samorząd uczniowski jak co
roku zorganizował dyskotekę mającą na celu integrację nowych uczniów z tymi,
którzy już uczęszczają do naszej szkoły.

Wspólną
zabawę
poprzedziły
przygotowane wcześniej prezentacje
klas pierwszych gimnazjum i liceum,
które przybrały różnorodny kształt:
uczniowie wygłaszali krótkie teksty
literackie dotyczące własnej klasy,
śpiewali swobodnie parafrazowane
lub zgodne z oryginałem piosenki
bądź przedstawiali układy taneczne.

Prezentacja klasy 1a1

Uczniowie klasy 1a2 zaprezentowali
układ taneczny

Prezentacje klas
1b1 i 1a3

Prezentacja klasy 1w
„Belgijka” w wykonaniu uczniów klasy 1c

Występ gimnazjalistów z klasy 1z

Konkurencję, zdobywając największe
oklaski, wygrała klasa 1a2. Zabawa co
prawda nie trwała do białego rana,
jednak można ją uznać za udaną.

W poniedziałek, 5 XI 2012 r., w auli szkolnej
wybrane klasy spotkały się z absolwentką naszego
liceum
(matura
1998),
pracownikiem
Komisji
Europejskiej w Brukseli - panią Anną Chudolińską.
Prelekcja odbyła się w ramach współorganizowanego
przez
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
oraz
Ministerstwo Spraw Zagranicznych unijnego programu
„Powrót do szkoły – Back to School”, którego celem
jest organizowanie spotkań pracowników Komisji
z uczniami szkół, do których niegdyś uczęszczali. Anna
Chudolińska rozpoczęła pracę w Komisji Europejskiej
(złożonej z 24 dyrekcji generalnych) w 2008 r. –
dyrekcja, w której pracuje, zajmuje się pomocą
humanitarną i obroną ludności.

Pani Anna Chudolińska

W takcie spotkania pani Anna opowiadała o Unii Europejskiej, jej specyfice oraz pracy,
którą wykonuje na co dzień (np. uczestniczyła w akcji pomocowej zorganizowanej dla
uchodźców zamieszkujących obóz w Kenii). Wykład zakończył quiz sprawdzający wiedzę
młodzieży o Unii Europejskiej oraz rozdanie gadżetów z logo UE.

Młodzież z zainteresowaniem słuchała
naszego gościa i zadawała pytania.

Quiz o Unii Europejskiej
i prezentacja gadżetów

Kolejny spektakl przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem
polonistki, pani Marty Domańskiej, nosił tytuł „W poszukiwaniu źródeł
tożsamości”. Odwołując się do wybranych fragmentów utworów literackich
i filmowych, młodzież przedstawiła spójny obraz tego, czym jest tożsamość i w jaki
sposób można ją ukształtować.

Konferansjerka
Magdalena Wiatr

Tożsamość nie jest dana człowiekowi
od razu, trzeba ją wypracować,
szukać
jej,
modyfikować
pod
wpływem kolejnych doświadczeń czy
relacji z ludźmi. Pytanie o nią to tak
naprawdę pytanie o to, jak żyć
wartościowo.
Twórcy
spektaklu
postanowili przybliżyć publiczności, w
jaki sposób motyw ten podejmuje
właśnie sztuka – gdzie szuka źródeł
tożsamości, jaką wartość jej nadaje.
Wykorzystano następujące fragmenty
utworów
literackich
i
scen
filmowych:

Prowadzące spektakl – Kamila
Dylewska i Wiktoria Stawiarska

• „Dorosłe dzieci”, Turbo: Natalia Sychowicz
• „Ferdydurke”, W. Gombrowicz: Filip
Biesalski, Maciej Gralewski, Krzysztof
Kryjak, Piotr Kuta
• „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”,
N. H. Kleinbaum: Maciej First, Jakub
Szewczak, Kryspin Zalewski

Krzysztof Kryjak, Maciej Gralewski, Piotr Kuta
i Filip Biesalski

Kryspin
Zalewski,
Maciej First
i Jakub
Szewczak
Natalia Sychowicz

•„Kim jest przyjaciel?”, C. R. Beran:
Piotr Kuta
• „Portret Doriana Gray’a”, O.
Wilde: Szymon Bartczak, Piotr
Kupniewski
•„Wtorki z Morriem”, M. Albom:
Krzysztof Kryjak, Jakub Szewczak

Szymon Bartczak i Piotr Kupniewski

Krzysztof
Kryjak
i Jakub
Szewczak

Piotr Kuta

• „Saga o Wiedźminie”, A. Sapkowski:
Natalia Sychowicz, Maciej Andrzejczyk,
Jan Gutkowski, Karol Kaliściak
• „My z 2. połowy XX wieku”,
M. Hillar: Milena Przybyszewska

Maciej Andrzejczyk

Natalia Sychowicz
i Jan Gutkowski

Karol
Kaliściak
Milena Przybyszewska

• „Pętla”, M. Hłasko: Joanna Więckowska,
Mateusz Bąk
• „Nieznośna lekkość bytu”, Milan Kundera:
Aleksandra Bielska i Kryspin Zalewski, Zofia
Marciniak i Piotr Kmieć
• „Samotny mężczyzna”, Christopher
Isherwood: Magdalena Bielska

Joanna Więckowska i Mateusz Bąk

Magdalena Bielska
Zofia Marciniak i Piotr Kmieć

Aleksandra Bielska
i Kryspin Zalewski

• „Mentalista”, B. Heller: Maciej First,
Piotr Kmieć
• „Przed wschodem słońca”, reż. R.
Linklater: Dominika Rogowska, Karolina
Szparadowska i Eryk Kunkowski

Karolina Szparadowska, Dominika Rogowska
i Eryk Kunkowski

Maciej First i Piotr Kmieć

Tradycyjnie obok literatury i filmu bardzo istotnym
aspektem spektaklu była warstwa muzyczna – teksty
piosenek związane były z tematyką scenek. Zespół
muzyczny (Jakub Frączak, Łukasz Magnuszewski, Michał
Salak,
Przemysław
Sawicki,
Michał
Wiktorowicz)
i wokaliści (Joanna Kacprowska, Maja Karpińska, Monika
Kujawska, Magda Małecka, Karolina Szparadowska,
Kryspin Zalewski) zaprezentowali następujące utwory:
„Myśli i słowa”, „Moja i Twoja nadzieja”, „Dziewczyna
mojego
chłopaka”,
„Na
jednej
z
dzikich
plaż”
i „Nad przepaścią”.

Łukasz
Magnuszewski

Monika Kujawska

Przemysław Sawicki

Joanna
Kacprowska
i Kryspin
Zalewski

Jakub
Frączak
i Michał
Wiktorowicz

Maja Karpińska

Michał
Salak

Magda Małecka

Karolina Szparadowska

W niedzielę, 11 listopada, poczty sztandarowe liceum
i
gimnazjum,
dyrekcja
szkoły
oraz
uczniowie
klas
3. gimnazjum wraz z wychowawcami wzięli udział w miejskopowiatowych obchodach Święta Niepodległości. Uroczystość
rozpoczęła się o godz. 10.00 mszą św. za Ojczyznę w kościele
św. Michała Archanioła. Następnie uczestnicy obchodów
przemaszerowali
pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie
wysłuchali okolicznościowych przemówień, a delegacje złożyły
pod pomnikiem wiązanki kwiatów.
Poczty sztandarowe

Przemarsz gimnazjalistów ulicą
Płocką i złożenie kwiatów pod
pomnikiem Józefa Piłsudskiego

W związku ze zbliżającym się Dniem Patrona w naszej szkole Komisja
Humanistyczna ogłosiła dla klas 1. liceum konkurs na inscenizację scenki rodzajowej
zaczerpniętej z utworów Henryka Sienkiewicza. Prezentacja przygotowanych przez
młodzież scenek odbyła się we wtorek 13 listopada, w auli szkolnej.
Spośród wszystkich występujących jury przyznało 1. miejsce klasie 1a3, 2. miejsce
klasie 1b1, 3. zaś przypadło klasie 1c. Wszystkie zwycięskie scenki zostały
przygotowane na podstawie powieści „Krzyżacy”.

Scenka z powieści „Ogniem i mieczem”
zaprezentowana przez klasę 1a1

Zwyciężyła scenka z „Krzyżaków”
przygotowana przez uczniów z klasy 1a3

Uwspółcześniona wersja „W pustyni
i w puszczy” w wykonaniu klasy 1a2

Scenką z „Krzyżaków” klasa 1b1 wywalczyła w konkursie 2. miejsce

Klasa 1b2 przygotowała
fragment noweli „Duma”

Zdobywcy 3. miejsca – uczniowie z klasy 1c
i ich wersja fragmentu „Krzyżaków”

W czwartek, 15 listopada 2012 r., w 96. rocznicę śmierci
Henryka Sienkiewicza, obchodziliśmy jedną z najważniejszych
uroczystości w kalendarzu szkolnym – Dzień Patrona.
Wydarzenie to ma szczególne znaczenie dla pierwszoklasistów,
którzy składają w tym dniu ślubowanie.

Uczniowie klas 1. oczekujący na rozpoczęcie uroczystości

Uroczystość rozpoczęła się o godz.
12.00 w auli szkolnej. Oficjalną jej
część
rozpoczęło
wprowadzenie
pocztów sztandarowych i odśpiewanie
hymnu narodowego.
Zgromadzona w auli szkolnej młodzież
gromkimi brawami powitała gościa
honorowego
Dnia
Patrona
–
przyjaciółkę naszej szkoły, honorową
obywatelkę
Płońska,
pisarkę
–
Barbarę Wachowicz.

Wprowadzenie sztandarów

Gość honorowy – pani Barbara Wachowicz
i ks. kanonik Edmund Makowski

Prowadząca uroczystość, uczennica klasy
1a1
Milena
Przybyszewska,
pogratulowała pani Barbarze Wachowicz
nagrody TOTUS przyznanej jej w 2012
roku przez Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” za „niestrudzone, pełne
żarliwości i entuzjazmu propagowanie
kultury
chrześcijańskiej,
patriotyzmu,
pięknej
polszczyzny,
postaw
honoru
i prawości wśród młodego pokolenia”.

- „Jesteśmy dumni, że taka osoba jak Pani jest zaprzyjaźniona z naszą szkołą.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie pogratulować Pani nagrody TOTUS, bo zdajemy
sobie sprawę, że jest ona przyznawana ludziom naprawdę wyjątkowym, którzy
służbie dobru, pięknu i prawdzie poświęcili całych siebie. Mało która nagroda kryje
w sobie tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię miłości bliźniego.
Stąd statuetka nagrody ma postać anioła. Serdecznie Pani gratulujemy” –
powiedziała w imieniu zebranych w auli Milena, po czym pan dyrektor Ryszard
Buczyński i pan burmistrz Andrzej Pietrasik wręczyli pisarce bukiety kwiatów.

Prowadząca uroczystość
Milena Przybyszewska (1a1)

Pan dyrektor Ryszard Buczyński i pan burmistrz
Andrzej Pietrasik wręczają pisarce bukiety kwiatów

Następnie przywitani zostali:
• dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie - pani Agata
Pawłowska
• burmistrza Płońska - pan Andrzej Pietrasik
• ks. kanonik Edmund Makowski
• ks. kanonik Zbigniew Sajewski
• naczelnik wydział oświaty w starostwie powiatowym – pan Paweł Dychto
• dyrektor Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych - pan Marek Michalski
• dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury – pani Elżbieta Wiśniewska
• dyrekcja, nauczyciele i uczniowie klas 1.

Goście uroczystości: pani dyrektor Agata Pawłowska, ks. Zbigniew Sajewski, pan burmistrz Andrzej
Pietrasik, pan naczelnik Paweł Dychto, pan dyrektor Marek Michalski, pan dyr. Ryszard Buczyński

Kolejnym punktem uroczystości było
ślubowanie pierwszoklasistów. Do pocztów
sztandarowych podeszli przedstawiciele
klas gimnazjalnych: Michał Romanowski
(1w) i Jan Bałdyga (1z) oraz klas
licealnych: Dominik Górczyński (1a1),
Karolina Gołębiewska (1a2), Anna Egier
(1a3), Eliza Kozłowska (1b1), Karolina
Krysiewicz (1b2) i Julita Bluszcz (1c).
Tekst ślubowania odczytał pan dyrektor
Ryszard Buczyński.
Ślubowanie uczniów klas 1.

Po ślubowaniu delegacja uczniów złożyła
wiązankę
kwiatów
pod
pomnikiem
Patrona
znajdującym
się
przed
budynkiem
szkoły.
Oficjalną
część
uroczystości zakończyło wyprowadzenie
sztandarów.

Delegacja z wiązanką kwiatów, która została
złożona pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza

Wyprowadzenie sztandarów

Na scenę została zaproszona pani Barbara Wachowicz, która wygłosiła gawędę pt.
„Będę razem z Wami służył naszej Matce – Ojczyźnie”. Jak zawsze piękną polszczyzną
i z ogromną swadą pisarka opowiadała o ciekawych kolejach życia Henryka
Sienkiewicza i losach stworzonych przez niego bohaterów. Swoją gawędę pisarka
zakończyła wspomnieniem – poświadczonym cytatami – poprzednich edycji
konkursów na list i fraszkę o Henryku Sienkiewiczu, po czym o prezentację swoich
fraszek poprosiła tegorocznych laureatów konkursu, uczniów klas 1. gimnazjum – Izę
Dzitowską (1w), Adriannę Falentę (1w), Pawła Giszczaka (1z), Aleksandrę Gołaszewską
(1z), Kacpra Koniecznego (1z), Szymona Piotrowskiego (1z), Daniela Traczyńskiego (1z)
i Julię Zalewską (1w). Laureaci zostali nagrodzeni książką „Dom Sienkiewicza” Barbary
Wachowicz z dedykacją autorki.

Pani Barbara Wachowicz

Laureaci konkursu na fraszkę o Henryku Sienkiewiczu

Klasa
1a3

Klasa 1b1

Klasa 1c

Następnie szacowny gość i pan
dyrektor
Ryszard
Buczyński
wręczyli nagrody w konkursie na
inscenizację scenki rodzajowej
zaczerpniętej
z
utworów
Sienkiewicza, którego finał odbył
się 13 XI. Nagrody - dyplomy
i kubki z logo szkoły otrzymali: za
I miejsce klasa 1a3 (Mateusz
Abramowicz, Olga Charzyńska,
Karolina
Czop,
Anna
Egier,
Michał Figura, Klaudia Hornak,
Krzysztof Krzyżanowski, Dawid
Lis, Klaudia Szacherska, Michał
Wawrzyński), za II miejsce klasa
1b1 (Iga Bugajewska, Martyna
Gąsiorowska,
Eliza
Kozłowska
Rafał
Sękowski,
Angelika
Szpręgiel, Justyna Trybańska)
i
za
III
miejsce
klasa
1c
(Dominika Bluszcz, Julita Bluszcz,
Paulina
Bober,
Klaudia
Czarnecka,
Jakub
Kucharski,
Kacper Kucharski, Karolina Łada,
Sara
Matczak,
Patrycja
Ostrowska, Iwona Strubczewska,
Mateusz Walczak, Agata Wasiak,
Paulina Żółtańska).

Pan
dyrektor
Ryszard
Buczyński
podziękował pani Barbarze Wachowicz
za przyjaźń, jaką darzy naszą szkołę, za
to, że zawsze – gdy jest to możliwe –
towarzyszy nam w tym uroczystym
dniu, za rozsławianie imienia szkoły
oraz
za
wyjątkowo
żywy
sposób
przykazywania
młodzieży
wiedzy
o patronie.

Pisarka wręczyła panu dyrektorowi
prezent dla szkoły – książki z dedykacją

Ostatnim punktem uroczystości były wystąpienia
gości. Głos zabrali: pani dyrektor Agata Pawłowska, pan
burmistrz Andrzej Pietrasik i ks. kanonik Edmund
Makowski, życząc społeczności szkolnej dalszego rozwoju
i samych sukcesów.

Ksiądz kanonik
Edmund Makowski
Dyrektor ciechanowskiej
delegatury kuratorium oświaty
pani Agata Pawłowska

Burmistrz pan
Andrzej Pietrasik

Dnia 16 listopada 2012 r., z okazji
Święta Niepodległości, odbył się apel
przygotowany przez klasę 3b pod
kierunkiem historyka – pana Ireneusza
Cały. Scenariusz przedstawienia został
opracowany przez jedną z uczennic,
Karolinę Zielińską, i bazował na
realiach z życia współczesnej rodziny,
która stara się pomóc zrozumieć swoim
dzieciom – wychowanym już przecież
w wolnym kraju – wagę wydarzeń
związanych z odzyskiwaniem przez
Polskę niepodległości w 1918 r.
Rodzicie
próbują
także
przybliżyć
najmłodszemu
pokoleniu
sylwetkę
jednego
z
twórców
niepodległego
państwa – Józefa Piłsudskiego.
Rodzinne nauczanie historii …

Za przedstawienie historii odpowiedzialni
byli: Kamila Dylewska i Mateusz Ligocki
(uczniowie), Zofia Marciniak (córka),
Radosław Grabarczyk (syn), Joanna
Kruszyńska
(matka),
Przemysław
Wadowski (ojciec), Wiktoria Stawiarska
(babcia).

Scenki apelowe

W trakcie odgrywanych scenek odbywał się także pokaz multimedialny prezentujący
zdjęcia z okresu odzyskania niepodległości oraz fotografie Józefa Piłsudskiego.

Pokaz multimedialny

Zespołowi aktorskiemu towarzyszył
zespół
muzyczny
w
składzie:
Przemysław
Jonka
(fortepian),
Przemysław Sawicki (gitara), Michał
Wiktorowicz (perkusja) i Krzysztof
Kryjak (wokalista). Mogliśmy usłyszeć w
ich wykonaniu utwór „Nie gniewaj się
na mnie Polsko” zespołu Sztywny Pal
Azji. Piosenkę „Przybyli ułani” zagrał
z kolei na organkach Mateusz Ligocki.
Występ zespołu muzycznego

Mateusz
Ligocki

Wokalista Krzysztof Kryjak

Na koniec uczniowie klasy 3b
przygotowali
niespodziankę
dla
publiczności (by zmienić trochę
nastrój powagi i podkreślić, że
Święto Niepodległości to przecież
święto
radosne)
–
zaśpiewali
piosenkę „Ona tańczy dla mnie”
zespołu Weekend.

Brawurowe wykonanie piosenki „Ona tańczy dla mnie”

W dniach 15-24.11.2012 dwanaścioro uczniów naszego liceum wzięło udział
w wymianie młodzieży ze szkołą Dollard College w Winschoten w Holandii. Hasłem
przewodnim tegorocznego projektu było LEARNING THROUGH PLAYING, czyli –
nauka poprzez zabawę. życia, ekologię oraz integrację europejską.
Ponad 100 uczestników projektu
(młodzież
ze
szkół
średnich
z
Polski,
Japonii,
Holandii,
Wielkiej
Brytanii,
Niemiec
i Włoch) pracowało w 14
grupach nad stworzeniem gry
z
myślą
o
rozegraniu
jej
z młodszymi uczniami szkoły
w
Winschoten.
Gra
mogła
przybrać formę gry planszowej,
karcianej lub rozgrywanej na
placu zabaw, lecz nie mogła mieć
formy
komputerowej
czy
internetowej.
Tematyka
gier
obejmowała zdrowy styl życia,
ekologię
oraz
integrację
europejską.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników wymiany

Poza pracą nad projektem uczestnicy
wymiany brali udział w krótkich, lecz
intensywnych
warsztatach:
języka
niderlandzkiego, tańca samby i zumby, gry na
bębnach
afrykańskich
oraz
zajęciach
teatralnych. Jak co roku niezwykle udany
okazał się International Cooking Festival,
podczas
którego
uczestnicy
projektu
przygotowali typowe posiłki ze swoich kuchni
narodowych. W programie pobytu były
również dwie wycieczki: do stolicy Holandii –
Amsterdamu oraz stolicy regionu – Groningen.
Opiekunem młodzieży był nauczyciel języka
angielskiego Adam Kasprzykowski.

Prezentacja naszej szkoły

Uczestnicy wymiany tworzyli gry dla
młodszych uczniów szkoły w Winschoten

Malowanie toreb

Nauka gry na bębnach

Warsztaty taneczne

International Cooking Festival

Sinterklaas

Wycieczka do Amsterdamu

Uczestników wymiany gościły
holenderskie rodziny

30 listopada 2012 r., uczennica
naszego liceum – Adrianna

Wołowiec

z klasy 3a - odebrała
stypendium Prezesa Rady
Ministrów. Oficjalna uroczystość
wręczenia stypendiów, w której
uczestniczyli przedstawiciele
władz, dyrektorzy szkół
oraz rodzice nagrodzonych
uczniów, odbyła się w gmachu
Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora
w Ciechanowie.

Płońszczak nr 50/51 z 19. 12. 2012 r.

W czwartek, 6 XII 2012 r., odbył się apel z okazji Mikołajek. Koło Kultury Żywego
Słowa przygotowało inscenizację fragmentu bajki „O rybaku i złotej rybce”. W roli
rybaka wystąpił debiutujący na szkolnej scenie Jan Bałdyga z klasy 1z.
Żonę rybaka zagrała Milena Przybyszewska (1a1), a złotą
rybkę – Eliza Kozłowska (1b1). Narratorem – św.
Mikołajem - był Mateusz Bąk (2f).

Mateusz Bąk w roli św. Mikołaja

Eliza Kozłowska (złota rybka) i rybak (Jan Bałdyga)

Bajka „O rybaku i złotej
rybce” w interpretacji uczniów
z Koła Kultury Żywego Słowa

Drugą
część
apelu
przygotowali
gimnazjaliści, którzy – w formie
anegdot – prezentowali pomysły na
praktyczne prezenty dla nauczycieli.

Wystąpili uczniowie z klasy 1z: Kacper Konieczny,
Karolina Adamiec, Monika Łukasiewicz i Joanna
Piekarczyk

Sylwia Jąderko i Mateusz Buko

W piątek, 14 XII 2012 r., odbył się w auli
szkolnej
apel
upamiętniający
31.
rocznicę
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Apel został
przygotowany przez uczniów klasy 3d pod kierunkiem
nauczyciela historii – pana Krzysztofa Jarosiewicza.
Narrację prowadzili Sylwia Jąderko i Mateusz Buko.
Wiersze „Idą pancry na Wujek” Macieja Bieniarza,
„Dnia siódmego” Feliksa Netza i „13 grudnia” J. M.
Rymkiewicza recytowali: Wiktor Argasiński, Aleksandra
Graczyk i Izabela Podgórska. Oprawę multimedialną
i muzyczną przygotował natomiast Mateusz Cyba.
Apel stanowił swego rodzaju refleksję dotyczącą
wydarzeń sprzed 31 lat. Młodzież przypomniała
wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, a także
przedstawiła podstawowe fakty z tego okresu. Całość
uzupełniona została piosenkami: „Żeby Polska była
Polską” Jana Pietrzaka, „Mury” Jacka Kaczmarskiego
i „Chcemy być sobą” Perfectu. Na koniec odśpiewano
hymn narodowy.

Recytacja wierszy i pokaz multimedialny

Tuż przed przerwą świąteczną, 19 i 20 grudnia 2012 r., w auli szkolnej odbyły się
spotkania wigilijne przygotowane przez Koło Kultury Żywego Słowa pod kierunkiem
pani Teresy Dworeckiej oraz chór i szkolny zespół muzyczny prowadzone przez pana
Damiana Truszkowskiego i pana Rafała Szymańskiego.

Spotkanie wigilijne rozpoczęła „Kolęda dwóch serc”

Zespół teatralny wystawił sztukę Pierre’a Gripariego pt. „Anioł”.
W tytułowej roli wystąpił Mateusz Bąk, zaś
chłopca,
Piotrusia,
zagrał
Janek
Bałdyga.
Przesłaniem sztuki - stanowiącej parafrazę bajki
o rybaku i złotej rybce - było ukazanie, w jaki
sposób majątek i władza zmieniają człowieka,
jednocześnie uświadomienie odbiorcom, że szczęście
i spokój przynosi człowiekowi świadomość, że są
znacznie istotniejsze wartości niż bogactwo.

Odtwórcy ról anioła oraz
Piotrusia – Mateusz Bąk
i Jan Bałdyga

Uczniowie z Koła Kultury żywego Słowa zaprezentowali również krótkie teksty
świąteczne i życzenia dla uczniów i nauczycieli.

Oprawę muzyczną spotkań stanowiły
kolędy i piosenki świąteczne. Zespół
szkolny oraz chór zaśpiewali: „Kolędę
dwóch serc”, „Jingle bells rock”, „Driving
home for Christmas”, „Znak pokoju”,
„Gdy
się
Chrystus
rodzi”,
„Bosy
pastuszek” i „Rudolf czerwononosy”.
Szczególny aplauz wśród publiczności
wzbudził występ - debiutującego w roli
wokalisty
Przemka
Jonki,
który
interpretował, przy akompaniamencie na
fortepianie
Mileny
Przybyszewskiej,
piosenkę Chrisa Rea „Driving home for
Christmas”.

„Jingle bells rock” w wykonaniu
zespołu muzycznego

Przemek Jonka zaśpiewał „Driving home for Christmas”, przy fortepianie Milena Przybyszewska

Podczas tych dwóch dni na szkolnej scenie zaprezentowało
się wyjątkowo wielu debiutantów. Niektórzy uczniowie, od
dawna występujący w roli aktorów, mieli okazję
zadebiutować w nowych rolach np. grając na instrumencie
czy śpiewając. Apel czwartkowy był dodatkowo pełen
niespodzianek. Głos zabrała również publiczność, co
wymusiło na aktorach improwizację. Chór i zespół również
zaskoczyli wszystkich zmianą tekstu piosenki i przebraniem
basisty, co dodatkowo wprowadziło nas wszystkich w pełen
ciepła, pogodny nastrój świąt.

Wokaliści – Karolina Szpojankowska i Krzysztof
Kryjak zaśpiewali wraz z chórem piosenkę
„Bosy pastuszek”

Wokalistka
Milena
Rogińska

Basista Przemek Sawicki
jako Rudolf Czerwononosy

Instrumentaliści: Przemek Jonka (fortepian), Weronika
Piotrowska (flet) i Michał Wiktorowicz (perkusja)

Z piątku na sobotę 4/5 I 2013 r. odbył się, zorganizowany przez Samorząd
Uczniowski,
VI Nocny Maraton Filmowy pod hasłem „Życie jest podróżą”.
Miłośnicy nocnego oglądania filmów (50 uczniów gimnazjum i liceum) spotkali się
w auli szkolnej, by wspólnie, w piknikowej atmosferze, obejrzeć kilka wybranych filmów.
Opiekę nad młodzieżą sprawowali opiekunowie SU – p. Karina Kmiecińska i p. Anna
Janiszewska

Wyborem filmów i obsługą techniczną
zajmowali się sami uczniowie

Na nocne oglądanie filmów zdecydowało
się 6. uczniów z klasy 1w

Piknikowa atmosfera nocnego maratonu filmowego

Patryk Milczarek (2f) połączył przyjemne
z pożytecznym… przygotowywał się do
sobotnich zajęć z matematyki

W dniach 14–18 I oraz 11-15 II 2013 r. – w ramach ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego Enter Your Future organizowanego przez stowarzyszenie AIESEC
Polska UW – gościliśmy w naszej szkole dwie 3-osobowe grupy studentów (w styczniu
z Brazylii, Węgier i Mauritiusa, a w lutym z Japonii, Niemiec i Rosji).
W formie prezentacji multimedialnych i krótkich dyskusji prowadzili oni zajęcia
kulturowe z naszymi uczniami, starając się zachęcić młodzież do wymiany spostrzeżeń
dotyczących ich krajów.

Zajęcia prowadzone przez studentów
z Brazylii, Węgier i Maurytiusa

Obcokrajowcy – Mariana Kuntz (Brazylia), Szabolcs Kovacs (Węgry), Mitesh Pultoo
(Mauritius), Misaki Sekiguchi (Japonia), Michael Gredick (Niemcy) i Tatiana Kleymenova
(Rosja) prezentowali swoje kraje pod kątem różnych zagadnień, do których należały
między innymi: tradycje, kultura, symbole, historia, religia, kuchnia, ekonomia,
edukacja, sławni ludzie, miejsca turystyczne. Prowadząc zajęcia (w języku angielskim),
nawiązali bardzo dobry kontakt z naszą młodzieżą, angażując i zachęcając ją do
dyskusji i zadawania pytań. Dla uczniów było to ciekawe doświadczenie, pozwalające
skonfrontować własne wyobrażenie na temat danego kraju z jego rzeczywistym
obrazem.

Studenci z Japonii, Rosji i Niemiec

W sobotni wieczór, 19 stycznia o godz. 19.00, w hali MCSiR
zabrzmiały pierwsze dźwięki poloneza – rozpoczęła się wyczekiwana
przez tegorocznych maturzystów studniówka Anno Domini 2013.
Młodzież odtańczyła poloneza w trzech turach
tradycyjnie poprowadził go pan dyrektor Ryszard
Buczyński, którego partnerką była uczennica klasy 3f
Patrycja Bilińska.

W pierwszej turze poloneza poprowadził pan dyrektor Ryszard Buczyński

Polonez

Następnie wszystkich przybyłych na bal powitali konferansjerzy – Wiktoria Stawiarska
(3b) i Wiktor Argasiński (3d). - To dla nas wyjątkowy wieczór i noc, do których
wyjątkowo się przygotowywaliśmy i które długo będziemy wspominać – powiedziała
Wiktoria. Maturzyści podziękowali rodzicom i nauczycielom za trud włożony w ich
wychowanie, podkreślili sentyment, z jakim – już teraz – odnoszą się do szkoły
i spędzonych w niej trzech lat.
O zabranie głosu został poproszony także dyrektor Buczyński, który życzył młodzieży
udanej zabawy, wielu niezapomnianych wrażeń oraz jak najlepszych wyników na
egzaminie maturalnym i dostania się na wymarzone kierunki studiów.

Konferansjerzy – Wiktoria Stawiarska i Wiktor Argasiński

Wystąpienie dyrektora
Ryszarda Buczyńskiego

Życzenia
maturzystom
złożyli
również:
wicestarosta
Andrzej
Stolpa,
wiceburmistrz Teresa Kozera oraz powitany gromkimi brawami ksiądz proboszcz
Edmund Makowski, który - jak co roku - odśpiewał „Sto lat” na melodię „Moja
droga ja cię kocham”.

Wicestarosta Andrzej Stolpa
Wiceburmistrz Teresa Kozera

Ksiądz proboszcz
Edmund Makowski

Następnie, w ramach części artystycznej, rozpoczęła się Gala Nauczycielskich Oskarów,
podczas której wręczono wychowawcom i dyrekcji pamiątkowe statuetki oraz kwiaty.
O każdym wychowawcy, wzorem nominacji oscarowych, przed wręczeniem statuetki
przedstawiciele klas mówili coś miłego, zabawnego. Pamiątkowe statuetki otrzymali:
•
•
•
•
•
•
•

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

Edyta Zielińska – za idee wychowawcze
Krzysztof Jarosiewicz – za dowcipy najlepsze w historii
Radosław Wasilewski – za najlepszą pamięć wewnętrzną
Agnieszka Socik – za duże pokłady cierpliwości
Ireneusz Cała – za całokształt twórczości
Ewa Cała – za całą wiedzę o kulturze
Bożena Dzitowska – za stylową polszczyznę

Uczniowie klasy 3a wręczają Oscara swojej wychowawczyni pani Edycie Zielińskiej

Nominacja i Oscar dla pana Krzysztofa
Jarosiewicza od wychowanków z klasy 3d

Statuetka dla wychowawcy klasy 3g –
pana Radosława Wasilewskiego

Statuetki dla wychowawców klasy 3e i 3b – pani Agnieszki Socik i pana Ireneusza Cały

Oscary i bukiety kwiatów dla pani Ewy Cały – wychowawczyni
klasy 3c i pani Bożeny Dzitowskiej – wychowawczyni klasy 3f

Dyrektor Ryszard Buczyński
otrzymał statuetkę
dla najlepszego dyrektora,
a panie Grażyna Pydynowska
i Ewa Koperska
dla najlepszych wicedyrektorek.
Tę część wieczoru zakończył występ
grupy tancerzy ze Skorp Dance Studio.
Młodzież nagrodziła Oscarami również
dyrekcję szkoły

Występ tancerzy

Po odtańczeniu walca (na co zdecydowało się niewielu…) i sesji zdjęciowej
wszystkich gości zaproszono do stołów, a następnie do wspólnej zabawy, która
oczywiście trwała do białego rana.

Wspólna zabawa

Wielki aplauz wzbudził występ uczniów klasy 3b
– Radka Grabarczyka, Mateusza Ligockiego
i Przemka Wadowskiego

Bal studniówkowy trwał całą noc

