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  Rok szkolny 2020/21 rozpoczęliśmy uroczyście, choć w reżimie sanitarnym ze względu na wciąż panującą pandemię 
koronawirusa. 1 IX 2020 r., według ustalonego harmonogramu, uczniowie klas drugich i trzecich spotkali się ze swoimi wychowawcami                 
w salach lekcyjnych, natomiast o godz. 11.30 w sali gimnastycznej zebrały się wyłącznie klasy pierwsze.  

    

Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem poczet sztandarowy 
wprowadził sztandar oraz zostały odśpiewane hymny – 
narodowy i szkolny. Następnie głos zabrała pani 
dyrektor Karina Kmiecińska, witając wszystkich 
zgromadzonych, spośród których wyróżniła pana doc. 
dra inż. Wojciecha Urbańskiego – prodziekan ds. 
Studenckich Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Warszawskiej, który przyjechał do nas mimo tak 
niesprzyjających okoliczności. 



Na początku swojego wystąpienia pani dyrektor krótko zaprezentowała 103-letnią historię naszej szkoły. Minutą ciszy zostali upamiętnieni jej 
absolwenci, pedagodzy i pracownicy, którzy poświęcili swoje życie w obronie naszej Ojczyzny w trudnym okresie II wojny światowej. 
Następnie pani dyrektor zwróciła się bezpośrednio do pierwszoklasistów: “Drodzy Uczniowie, najważniejszym naszym celem jest wyposażenie 
Was w wiedzę i umiejętności umożliwiające osiągnięcie sukcesu na egzaminie maturalnym, dostanie się na wybrane studia, ale też przygotowanie 
do w pełni już dorosłego życia w społeczeństwie. Mam świadomość, że niezbędnym warunkiem umożliwiającym osiągnięcie tego celu jest 
stworzenie Wam przestrzeni do poznania samych siebie, do działania. W naszej szkole możecie planować proces uczenia się poprzez wybór 
języków, rozszerzeń, ale też bierzecie odpowiedzialność za swoją przyszłość”. 



   W roku szkolnym 2020/2021 w 23 oddziałach możliwość realizacji tych 
założeń zyska 704 uczniów, w tym 154 pierwszoklasistów. 
Mimo panującej pandemii rok szkolny rozpoczął się w trybie stacjonarnym. 
Opracowane zostały procedury bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi GIS, MZ                     
i MEN, które będą obowiązywać na terenie liceum. Priorytet stanowi 
bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników. 
Pani dyrektor Kmiecińska przedstawiła również zmiany kadrowe w naszej szkole. 
Nowym wicedyrektorem będzie pan Radosław Wasilewski, a do grona 
pedagogicznego dołączą: p. Agnieszka Hojnowska-Garlej (j. angielski),                                
p. Magdalena Kretkiewicz (psycholog szkolny), ks. Michał Łuczka (religia),                      
p. Iwona Szelągowska (chemia) i p. Agnieszka Witólska (geografia). 
 
  



Następnie pani dyrektor skierowała słowa podziękowania do pana doc. dra inż. Wojciecha 
Urbańskiego: “Szanowny Panie Prodziekanie, (…) Pana obecność potwierdza fakt, że 
współpraca szkół i uczelni wyższych jest możliwa i przynosi wymierne, obopólne korzyści. 
W poprzednim roku szkolnym zakończył edukację w naszym liceum pierwszy rocznik 
klasy politechnicznej. Jej absolwenci to głównie studenci kierunków technicznych, w tym 
Politechniki Warszawskiej. Korzystając z okazji, dziękujemy za pomoc w realizacji 
koncepcji klas politechnicznych, za dotychczasową współpracę i mamy oczywiście 
nadzieję na jej równie udane kontynuowanie”. Przedstawiciele absolwentów klasy 
politechnicznej wręczyli panu docentowi kosz słodyczy  
 

Natomiast pan prodziekan po raz kolejny urzekł 
pełnym życzliwości, ale też humoru krótkim 
przedstawieniem idei współpracy uczelni i liceum, 
akcentując możliwości, jakie zyskują uczniowie                        
i wyrażając – nawet nie nadzieję a pewność! – 
dotyczącą kontynuowania relacji. 



Kończąc uroczystość, pani dyrektor życzyła wszystkim – nauczycielom, rodzicom i uczniom, by bezpiecznie, spokojnie – i najlepiej 
stacjonarnie – pracowali do dnia, w którym zabrzmi ostatni dzwonek. 
Poczet sztandarowy wyprowadził sztandar, a uczniowie rozeszli sie do klas na spotkania z wychowawcami. 
 
I tak właśnie zaczął się ten niezwykły – pełen niepokoju, ale i oczekiwania na powrót do tradycyjnie rozumianej codzienności w ławkach – 
szkolny rok 2020… 









Narodowe  Czytanie 5 IX 2020 
 

 W ramach wydarzenia „Płońskie spotkania                       
z historią” młodzież naszej szkoły uczestniczyła dziś               
(i to jak aktywnie!) nie tylko w inicjatywie Narodowe 
Czytanie, ale miała także możliwość zwiedzić Muzeum 
pod Chmurką. Biblioteka Miejska, tradycyjnie 
organizująca spotkanie, tym razem zachęciła nas do 
odwiedzenia Oficyny przy Sienkiewiczówce. Wbrew 
obawom pogoda dostosowała się do oczekiwań/nadziei                
i – możliwe było zaprezentowanie przez nasze LO 
zarówno wstępu nt. twórczej biografii Juliusza 
Słowackiego, tegorocznego bohatera Narodowego 
Czytania (dopełnienie wypowiedzi stanowi prezentacja), 
fragmentu „Balladyny”, jak również historycznych 
eksponatów tak silnie związanych ze szkolną 
tożsamością. 



Uczniowie odpowiedzialni za (udaną) realizację: 
Ilona Klonowska z kl. 2b, Anna Marek, Zuzanna 
Mysiewicz, Lidia Przybylska, Sandra Śmigielska                
i Michał Kowalski z 2Nb oraz absolwenci – Piotr 
Ryziński i Piotr Załęcki. 

Koordynatorzy: polonistki – p. Marta Domańska,  
p. Joanna Marciszewska, p. Justyna Sarzalska                       
i p. Edyta Zielińska 



Spotkanie z przedstawicielami  wspólnoty Cenacolo 
14 IX 2020 
   W poniedziałek, 14 IX 2020 r., gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli wspólnoty Cenacolo, która  powstała we 

Włoszech w 1983 r. z inicjatywy siostry Elviry Petrozzi. Wspólnota pomaga osobom zagubionym w życiu, mającym problemy                 
z nałogami – terapią są  modlitwa, praca i relacja z drugim człowiekiem.                           

W trakcie spotkania z młodzieżą swoje świadectwa wychodzenia                
z uzależnień opowiedziało dwóch jej członków: Mateusz trafił do 
wspólnoty z uzależnieniem narkotykowym i był we wspólnocie                 
2 lata i 3 miesiące, Wojtek natomiast leczył się z pracoholizmu                     
i bezsenności. Obaj podkreślali, że istotą terapii jest wspólna 
modlitwa, praca i przyjaźń oraz szukanie pomocy już na samym 
początku pojawiającego się problemu. Przesłaniem spotkania była 
obrona przed uzależnieniami, którą dostrzegają w budowaniu 
mocnych relacji rodzinnych. 





Dzień Licealisty 
  Szkoła to nie tylko miejsce, w którym zdobywa się wiedzę – w czasie 
zdalnego nauczania wszyscy przekonaliśmy się, że równie ważny jest aspekt 
społeczny, kontakt z innymi ludźmi, budowanie relacji. Uczniowie klas drugich           
i trzecich z przyjemnością wrócili po wakacjach – do swoich kolegów, ulubionych 
nauczycieli i… nauki .  
 

 Pierwszoklasiści są dopiero w trakcie poznawania nowej szkoły, jej 
zwyczajów i tradycji, nauczycieli, a przede wszystkim – siebie nawzajem.  
 
       

  

25 IX 2020 

 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przez 
panią dyrektor Karinę Kmiecińską i prezentacji 
dotyczącej działalności organizacji uczniowskich 
w I LO przygotowanej przez Samorząd 
Uczniowski. 

     Aby ułatwić im aklimatyzację           
w nowym środowisku, w piątek               
25 września, zorganizowano  
Dzień Licealisty – czyli   
spotkanie integracyjne dla 
wszystkich klas pierwszych. 
 





Pozostała część dnia upłynęła uczniom bardzo aktywnie. W czasie zajęć sportowych – prowadzonych w grupach przez 
nauczycieli wychowania fizycznego – można było w duchu zdrowej rywalizacji i poznać się lepiej, i pośmiać, i wykazać 
sprawnością, sprytem czy umiejętnością współpracy w grupie. 



W budowaniu pozytywnych relacji z kolegami i wychowawcą pomogły też na pewno 
spotkania każdej klas z pedagogiem szkolnym, panią Ewą Czwarną, oraz 
zaproszoną panią psycholog, Magdaleną Kretkiewicz  i wychowawcami klas. 



Zajęcia niewątpliwie pozwoliły uczniom trochę się na siebie otworzyć  
i przełamać nieśmiałość. Wyrazem tego stał się kulminacyjny punkt 
programu, czyli wspólne zatańczenie popularnego obecnie na całym 
świecie tańca Jerusalema. 



Mamy nadzieję, że serdeczna i przyjacielska atmosfera, jaka wytworzyła się w Dniu Licealisty, będzie towarzyszyć uczniom (i ich wychowawcom) 
aż do końca ich czteroletniego pobytu  w szkole! 



Stypendium Starosty Płońskiego 30 IX 2020 
 

Nagrodzeni uczniowie naszej szkoły to: 
 

• Karolina Ryzińska – za najlepsze wyniki egzaminu maturalnego 
   w Powiecie Płońskim (93,33%) 
• Oliwia Jakubowska – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 
• Marta Łazarska – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 
• Wiktoria Pietrzak – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 
• Zuzanna Bronowska – II miejsce w biegu na 800 m na Halowych 
   Mistrzostwach Polski U18 i U20, Toruń2020  
• Emilia Opałka – I miejsce w kategorii punkt – stop na Mistrzostwach Warmii               
i  Mazur Taekwon-do w Lidzbarku, III miejsce w kategorii techniki specjalne na 
Mistrzostwach Warmii i Mazur Taekwon-do w Lidzbarku, powołana do Kadry 
Narodowej „A” Polskiej Federacji Taekwon-do na sezon 2019/2020 
  
 
 

 W środę, 30 IX 2020 r., wręczone zostały stypendia Starosty Płońskiego uczniom szkół powiatowych, którzy osiągnęli 
w roku szkolnym 2019/2020 wysokie wyniki w nauce i sporcie. 



• Marlena Rosa – VIII miejsce w chodzie na 5000 m na Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS (Ciechanów 2020) 
• Aleksandra Zuba – I miejsce w kategorii mace solo senior podczas United Majorettes World Cup (Brno 2019), II miejsce                     
w kategorii seniors solo baton podczas II International Majorette Championship (Kočevje 2019), III miejsce w kategorii solo mace 
seniors podczas International Championship Grand Prix Majorette – Sport & Twirling  (St. Petersburg 2019), VII miejsce                       
w kategorii mace senior solo podczas 14. European Championship Majorettes Sport (Crikvenica 2019) 

Pani starosta Elżbieta Wiśniewska 
gratulując młodzieży i wręczając 
pamiątkowe dyplomy powiedziała: 
,,Bardzo cieszę się, że poprzez 
Stypendia Starosty możemy 
wspierać uzdolnioną naukowo                      
i sportowo młodzież z terenu 
powiatu płońskiego w rozwoju jej 
pasji. Młodzież to ważny kapitał 
kulturowy i potencjał dla 
społeczności”. 





Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 
1  X 2020 
 

  W dniu 1 X 2020 r. klasy politechniczne 
naszego liceum brały udział w trybie on-line            
w inauguracji roku akademickiego 2020/2021 
Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Warszawskiej. Zaczęliśmy już szósty rok 
naszej współpracy z Wydziałem 
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej 
trochę w innej niż zwykle formule. Mimo 
zaistniałych ograniczeń współpraca między 
uczelnią a naszą szkołą rozwija się.  
       



Szanowni Państwo, 
 

Pragniemy Państwa – Dyrekcję, grono pedagogiczne i uczniów zaprosić na 
uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Zwlekałem z wysłaniem 
tej depeszy spodziewając się rozluźnienia reżymu sanitarnego… Jednak nic 
podobnego nie dzieje się, Inaugurację 1 października praktycznie przeniesiono 
“na ekrany komputerów”… . Nie pozostaje mi nic innego zatem, jak tylko wyrazić 
swój żal, że nie będę mógł spotkać się z uczniami ulubionego Liceum  w murach 
Alma Mater, mam jednak nadzieję, że choć “przez szybkę” się nawiedzimy. 
Najmocniej dziękuję za chwile radości, które przyniosła mi wizyta w Płońsku! 
Rad jestem, że wiele spraw i zabiegów pedagogicznych będzie nas łączyło                  
w nowym roku szkolnym. A gdy tylko wirus zelżeje – spotykamy się                           
w laboratoriach PW! 
Drodzy nam Państwo – raz jeszcze samych piątek i dużo satysfakcji.                            
I częstych kontaktów wzajemnych pozwolę sobie winszować. 
Z wyrazami głębokiego szacunku – Wojciech Urbański 
prodziekan 
Dziekanat WE PW, 30 bm 
 

List pana doc. dra inż. Wojciecha Urbańskiego – 
prodziekana ds. Studenckich Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Warszawskiej 



XXIII Nocny Maraton Gier Strategicznych 
2/3 X 2020 

 

Kiedy porządnie to wymieszamy i przyprawimy dobrym 
humorem, mamy przepis na Nocny Maraton Strategicznych 
Gier Planszowych. Wydarzenie w naszej szkole cykliczne, 
tradycyjnie inspirowane przez Sora Krzysztofa 
Jarosiewicza, w tym roku przyciągnęło do – pełnych intryg, 
przebiegłości i strategicznych ruchów – rozgrywek 24 
uczniów i 2 Sorki… Pani Anna Janiszewska i pani Edyta 
Nowakowska postanowiły wesprzeć uczestników                    
i organizatora w tym jakże emocjonującym oraz wymagającym 
(fizycznie też wieczorze. 

 
 

Recepta na dobrą (i pełną wyzwań!) zabawę? 
Na pewno – pasja, towarzysząca jej energia przy jednoczesnej umiejętności skupienia, zmysł detektywistyczny Sherlocka 
Holmesa, czasami bezwzględność Thomasa Shelby’ego oraz intuicja Spectera. Ach! No i trzeba być nocnym markiem jak – co 
najmniej – Dracula. 



A na ławkach graczy? „Srebrna flota”, „Listy z Whitechapel”, „Gra o tron”, 
„Cywilizacja. Poprzez wieki”, „Dracula”, „Star Wars. Rebelia”, „Szogun”, 
„Siedem cudów świata”… Zażarte, krwawe i bezwzględne zmagania trwają 
od 18.00 do 8.00. Nie ma czasu na sen! Winter is coming. 
 



XXIII Maraton odbył się pod patronatem Starosty Powiatu Płońskiego. Dziękujemy 
za wsparcie dla inicjatywy i zakup 2 gier. I – oby do następnego razu. 



Natalia na „biblijnym podium” 
2 X 2020 
 

 Konkurs biblijny stał się tradycją naszej szkoły – od lat cieszy się 
zainteresowaniem naszej młodzieży. Uczestnicy zgłębiali “Księgę Liczb” oraz 
“1. List do Koryntian”. W tym roku najlepsza w szkole okazała się Natalia 
Koper. Reprezentowała nas w piątek 2 października w Płocku podczas 
diecezjalnego finału XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana. Miło nam poinformować, że Natalia wywalczyła 3. miejsce                          
i zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego.  
Natalii gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 
konkursu. 



„Płocka” oddaje krew 5 X 2020 

 
 W poniedziałek,  5 X 2020 r., odbyła się w naszej szkole XV edycja akcji 
krwiodawstwa. Do oddania krwi zgłosiło się 24 pełnoletnich uczniów – po 
wstępnych badaniach w ambulansie, krew oddało 8 osób. I chociaż ta liczba może 
nie wydawać się imponująca, to jednak każda kropla krwi ma znaczenie. Należy 
też podkreślić, że w tej trudnej sytuacji epidemiologicznej, tylko uczniowie naszej 
szkoły zdecydowali się wziąć udział w akcji krwiodawstwa. Serdecznie 
dziękujemy. 



 Akcję zorganizował katecheta, 
pan Sławomir Kowalski, wspólnie              
z uczennicami: Martą Kowalską 
(2c), Weroniką Leszczyńską (3a1), 
Martą Romanowicz (2Na2), 
Dominiką Sokołowską (3a1) oraz 
Kingą Wrońską (2c).  

 Za pomoc w przeprowadzeniu akcji 
dziękujemy ambulansowi z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie  
oraz Straży Miejskiej w Płońsku. 



 7 X 2020 r. odbyły się półfinały 
wojewódzkie  w sztafetowych biegach 
przełajowych. Nasze drużyny - zarówno 
dziewcząt, jak i chłopców- zdobyły złote 
medale! Opiekunami drużyn są pani Jolanta 
Rutkowska i pan Robert Adamski. Gratulacje!!! 
 



Dzień Edukacji 
Narodowej 14 X 2020 

 

  “W tym szczególnym dniu, w szczególnych okolicznościach, chcielibyśmy podziękować Państwu za wyrozumiałość, za 
możliwość rozwoju, za wszystkie dobre rady i indywidualne do nas podejście. Nauczycielom dziękujemy za to, że cały czas 
wzbudzają w nas chęć do zdobywania wiedzy, a pracownikom administracji i obsługi za stwarzanie nam bezpiecznych warunków 
do nauki (…)” – m.in. tymi słowami zwróciła się dziś do dyrekcji, nauczycieli i wszystkich pracowników naszej szkoły 
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Karolina Kostun. Złożyła również życzenia: “(…) takich myśli i marzeń, które dają się 
urzeczywistnić, szlachetnych pomysłów, cierpliwości i wytrwałości, aby praca z młodzieżą zrodziła wiele pięknych owoców”. 



  W Dniu Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski, zespół 
Buczące Rysie i grupa uczniów z klas 2nb, 2b i 2p zaprosili wszystkich 
pracowników szkoły na program artystyczno-muzyczny. Z dokonanej 
przez młodzież analizy nauczycielskiej codzienności wynikło, że życie 
nauczyciela jest pełne przygód i mogłoby posłużyć za scenariusz 
niejednego filmu – co w żartobliwy sposób udowodnili na scenie: 
pojawiły się nawiązania do kultowych dzieł kinematografii, takich jak 
„Matrix”, „Ojciec chrzestny” czy „Forrest Gump”.  
 



Inscenizację dopełniły piosenki w wykonaniu zespołu Buczące Rysie: „Wind of 
change” zespołu Scorpions, „Mamma mia” zespołu Abba oraz „Konika na 
biegunach” z repertuaru Urszuli. 
Akademię przygotowali uczniowie wraz z opiekunami: p. Joanną Marciszewską,             
p. Joanną Chojnowską, p. Anną Janiszewską i p. Rafałem Szymańskim. 
 



  Choć tegoroczna uroczystość przebiegała w wyjątkowych okolicznościach – 
z udziałem wyłącznie uczniów zaangażowanych w jej przeprowadzenie, to 
wdzięczność okazana przez uczniów oraz przedstawicielkę Rady Rodziców, panią 
Annę Kujawską, i życzenia przekazane nauczycielom jak zawsze wzbudziły 
wzruszenie, pozytywne emocje, optymizm i motywację do dalszej pracy. 
 

Życzenia całej społeczności szkolnej złożyła 
również pani dyrektor Karina Kmiecińska. 

Pani Anna Kujawska 



I znów koronawirus dał o sobie znać …  
Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce, od poniedziałku 19 X 2020 r., szkoła 
przeszła na nauczanie hybrydowe, zaś od 26 X na nauczanie zdalnie. 
 



 W związku ze 102. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości nasze 
liceum zaproponowało projekt „Narodowe Święto 11 Listopada – Płońskie Drogi 
do Niepodległości”. W ramach projektu - który był uwarunkowany zdalnym 
trybem nauczania - nauczyciele historii na swoich lekcjach omawiali wydarzenia 
związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległego bytu, uwzględniając nasze 
miasto Płońsk – pokazując je w pierwszych dniach wolności. 

 Na fecebookowym profilu szkoły ukazała się prezentacja multimedialna 
dotycząca wydarzeń z listopada 1918 r.  

Jędrzej Moraczewski opisał to 

słowami:

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego 

szału radości, jaki ludność polską w tym 

momencie ogarnął. Po 123 latach prysły 

kordony. Nie ma „ich” ( czyli zaborców ). 

Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! 

Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To 

nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo 

jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, 

rabusiów, będziemy sami sobą rządzili. 

(...) Cztery pokolenia nadaremno na tę 

chwilę czekały, 

piąte 

doczekało. (...)
Pierwszy premier II RP 

Jędrzej Moraczewski

Płońsk, przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 

przy ulicy Płockiej. Fotografia z lat 1933-1939. 

Przykładowe slajdy z prezentacji multimedialnej opublikowanej 
na szkolnym profilu facebookowym 



 15 listopada każdego roku - w rocznicę 
śmierci Henryka Sienkiewicza - obchodziliśmy 
jedną z najważniejszych uroczystości szkolnych - 
Dzień Patrona. To święto przede wszystkim 
pierwszoklasistów - tym dniu odbywało się m.in.  
ich ślubowanie. Niestety tegoroczne obchody 
musiały przenieść się w wirtualny świat szkolnego 
fecebooka. Nie oznacza to jednak, że brakowało 
atrakcji - program obchodów był bardzo bogaty.  



Przykładowe slajdy z prezentacji multimedialnych opublikowanych na szkolnym profilu facebookowym 



"Klasyka w nowej odsłonie” 
 

 Uroczystościom związanym z Dniem Patrona od 
lat towarzyszyły konkursy Sienkiewiczowskie. 
Uczniowie pisali m.in. listy do Henryka Sienkiewicza, 
fraszki dotyczące Patrona, przygotowywali też zdjęcia                
i prezentacje multimedialne inspirowane bohaterami 
powieści naszego Noblisty. Dlatego również w tym roku 
ogłoszony został konkurs z okazji Dnia Patrona, tym 
razem uczniowie mieli za zadanie wykonać autorski 
projekt nowej okładki wybranego utworu Henryka 
Sienkiewicza.    
Oto laureaci tegorocznego konkursu: 





 Powiatowy Konkurs Literacki „Henryki. Przez słowa do serca” pod patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty i Starosty Płońskiego wpisał się w tradycję naszego liceum. Wyniki tegorocznej, IV już 
edycji, ogłoszone zostały 18 XI 2020 r. W gronie laureatek znalazły się cztery uczennice naszego liceum . 
Niestety - w związku z sytuacją epidemiologiczną - uroczyste rozdanie nagród musiało zostać przeniesione na 
inny termin. 
 27 XI 2020 r., w ramach wirtualnego finału, na szkolnym profilu facebookowym pomysłodawczynie                     
i organizatorki konkursu - panie polonistki: Marta Domańska i Justyna Sarzalska zaprezentowały sylwetki 
zwycięzców.  

Wyniki Konkursu - szkoła podstawowa  

Liryka 
I miejsce: Maja Śmigasiewicz  (Szkoła Podstawowa nr 4 
 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku)  

II miejsce: Ewelina Rasińska (Szkoła Podstawowa nr 2 
 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku)  

III miejsce: Katarzyna Drwięga  (Szkoła Podstawowa nr 3 
 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku)  

 

Epika 
I miejsce: Wiktoria Krajewska  (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego 
Jędrzejewicza w Płońsku)  

II miejsce: Alicja Jatkowska  (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Płońsku)  

II miejsce: Julia Romanowska  (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana 
Pawła II w Płońsku)  

III miejsce: Jerzy Szczepek  (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego 
Jędrzejewicza w Płońsku)  

 



Szkoła ponadpodstawowa  

Liryka 
I miejsce: Magdalena Dobrowolska (I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku)  

I miejsce: Natalia Mikołajewska  (Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Raciążu)  

II miejsce: Natalia Pyrzyńska   (I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku)  

II miejsce: Natalia Żmijewska  (Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Raciążu)  

III miejsce: Julia Nużyńska  (I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku)  

 

Epika 
I miejsce: Karolina Błaszczyk   (Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku)  

II miejsce: Aleksandra Lewandowska  (Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku)  

III miejsce: Joanna Machnacka  (I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku)  

 



 W bieżącym roku szkolnym stypendium Prezesa Rady 
Ministrów otrzymały dwie uczennice naszej szkoły - Marta 
Łazarska z klasy 3B oraz Joanna Machnacka  z klasy 2NA1.  

 Stypendium to nagroda przyznawana uczniowi, który - 
otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą 
w danej szkole średnią ocen lub temu, który - wykazuje szczególne 
uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej 
najwyższe wyniki,  a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co 
najmniej dobre.  

 Niestety, ze względu na panującą pandemię, nie odbyło się 
uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów.  



Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i „Solidarności” - internowano               
ok. 10 tysięcy ludzi. Wprowadzono godzinę policyjną, cenzurę korespondencji, zakazano zgromadzeń, wyłączona została komunikacja 
telefoniczna. Najkrwawszymi wydarzeniami tego okresu pozostaną zapewne pacyfikacje kopalń “Wujek” w Katowicach i “Manifest 
Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju. 
 W związku z rocznicą tego wydarzenia zainicjowany został projekt "39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”. 
Jeszcze rok temu spotkalibyśmy się w auli, ale – z racji pandemii – inicjatywa przybrała inną (ale przecież także ciekawą!) formę. 
Nauczyciele historii na swoich lekcjach omawiali wydarzenia związane z życiem codziennym Polaków w latach 80. XX wieku i w czasie 
wprowadzenia stanu wojennego.  
 W ramach projektu, na szkolnym profilu facebookowym można było obejrzeć slajdy dotyczące stanu wojennego. a także wysłuchać 
piosenek, które niekiedy bardziej sugestywnie niż fakty przekazują prawdę o tych trudnych czasach. 
 Ogłoszony został również dla uczniów naszej szkoły konkurs polegający na napisaniu eseju, w którym należało zinterpretować 
wybrany dowcip Ronalda Reagana, odnosząc go do sytuacji politycznej tamtych czasów. 

 Stan wojenny to w najnowszej historii naszego kraju wydarzenie niezwykle bolesne. Mija właśnie 
39  lat od chwili, gdy niedzielny poranek 13 grudnia 1981 roku, zamiast przynieść kolejne wydanie 
programu dla młodzieży “Teleranek”, powitał Polaków komunikatem Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego o wprowadzeniu na terenie całej Polski stanu wojennego i o zaostrzeniach rygorów w życiu 
publicznym.  



Przykładowe slajdy dotyczące stanu wojennego, które można było obejrzeć na szkolnym profilu facebookowym  



 18 grudnia 2020 r. uczniowie klasy 2B uczestniczyli w zajęciach online  w ramach                    
VIII. Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa 
Hołdy. Zajęcia poprowadził sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – pan Wojciech Langer. 



 Grudzień, a szczególnie jego ostatni tydzień przed świętami, to zawsze był w szkole czas 
niezapomnianej atmosfery - życzliwości, spotkań wigilijnych i poczucia więzi. Rok 2020 i pod tym 
względem okazał się problematyczny, ale... poradziliśmy sobie! Na szkolnym facebooku ukazał się 
cykl "Płocka" życzy, który przygotowała wraz z uczniami pani Marta Domańska. Natomiast wokaliści 
zespołu Buczące Rysie pod kierunkiem pana Rafała Szymańskiego zaprezentowali wielojęzyczną 
wersję najbardziej znanej na świecie kolędy "Cicha noc". Można było również posłuchać nagrania 
kolęd w wykonaniu naszych uczniów na ... cymbałkach! Filmik z życzeniami dla całej społeczności 
szkolnej nagrali także członkowie zarządu Samorządu Uczniowskiego. 







 W niedzielę, 31 stycznia 2021 r., odbył się 29. finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzorem lat poprzednich znaczącą 
część kwestujących na ulicach Płońska stanowili wolontariusze z naszej 
szkoły. Było ich aż 30!!! Bardzo dziękujemy im za zaangażowanie 

 Następny finał dopiero za rok, ale nasi uczniowie nie będą 
czekać aż tak długo, żeby znów zrobić coś dobrego - wolontariusze               
z Płockiej i koło PCK angażują się również w wiele innych akcji. 



 9 lutego 2021 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego 
Internetu. Był to świetny moment, aby podjąć refleksję i zadać sobie podstawowe 
pytania, zwłaszcza w dobie zdalnego nauczania: czy na pewno jesteśmy świadomi 
różnych zagrożeń, jakie na nas czyhają i czy potrafimy odpowiednio reagować na 
przejawy cyberprzemocy? 
Dlatego też w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu i przy współpracy              
z ogólnopolskim projektem „Przystań w sieci” zorganizowana została inicjatywa: 
„Płocka bezpieczna w sieci”.  

Wszystkie działania prezentowane były na profilu facebookowym szkoły, a były to: 
 

• Film zrealizowany przez uczniów klas 1A1 i 2 NB pt. „10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu” 
• Przedstawienie albumu autorskich plakatów uczniów naszej szkoły będących projektami kampanii społecznej w ramach obchodów Dnia 
 Bezpiecznego Internetu 
  • Film pt. „O cyberzagrożeniach” autorstwa  
   uczniów klasy 1A1  
• Ogłoszenie wyników szkolnego konkursu 
  „Płocka bezpieczna w sieci” 
• Film pt. „Nie robisz tego w realu, nie rób tego 
   w sieci” autorstwa uczniów klasy 2NA1 



Spośród wielu ciekawych prac nadesłanych na konkurs na projekt kampanii społecznej pod hasłem „Płocka bezpieczna w sieci”  komisja 
wybrało 3 najlepsze. 
 I miejsce – Julia Tokarska (klasa 3P)  
II miejsce – Julia Czarnecka (klasa 2NB) 
III miejsce – Weronika Raćkowska (klasa 1A1) 
 

 

Koordynatorami akcji byli: pani Katarzyna Antosiewicz, pani Maria 
Bożykowska, pan Mateusz Kacprowski i pani Joanna Marciszewska  

Kadry z filmu Julii Tokarskiej 
Plakat Julii Czarneckiej   Plakat Weroniki Raćkowskiej 



 Wirtualne Walentynki? Czemu nie…, trzeba radzić sobie w tych trudnych 
czasach! 
Tegoroczna szkolna Poczta Walentynkowa przeniosła się do sieci – kartki z wyrazami 
sympatii i miłości można było przesyłać poprzez szkolne konta na Outlooku.             
         Natomiast na profilu facebookowym szkoły opublikowane zostały, przygotowane 
przez uczniów, slajdy z wyznaniami miłosnymi bohaterów literackich. 

14 lutego to taki dzień, który skłania do odwagi  Tym razem 

bohaterowie literaccy – zamiast marzyć, śnić, planować, postanowili 

– wyznawać wprost. Oczywiście nie obyło się bez delikatnego 

nacisku, na który wpływ miały klasy – 1b, 2Na1, 2a1, 3a1, 3b                           

i przedstawicielki 2b. Choć w większości wiemy, jak kończą się te 

historie, to czemu nie napisać alternatywnych scenariuszy? W tym 

szczególnym dniu – aż wypada!  

 

A wyznaniom towarzyszyć będzie – muzyka. Para idealna 

Post promujący Walentynki 





      W ramach wirtualnych obchodów Dnia Języka Ojczystego pod hasłem "Słowa mają moc" ogłoszone zostały w naszej szkole dwa 
konkursy - plastyczny (na plakat zapowiadającego szkolne obchody tego wyjątkowego dnia) i poetycki. 

       Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało ono ustanowione 17 XI 1999 r. przez 
UNESCO, a ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. 

I miejsce – plakat Patrycji Kopeć z 2Na1 II miejsce – plakat Julii Czarneckiej z 2Nb 



Wyróżnienie– plakat Mateusza Murańskiego z 1D 

Wyróżnienie– plakat Marty Beszczyńskiej z 1A2 

Wyróżnienie 
w konkursie 
poetyckim 
otrzymała 
Aleksandra 
Strzelczak                
z 1B 



Na faceebooku ukazały się również prezentacje dotyczące wybitnych językoznawców polskich i "dekalog użytkownika języka" oraz 
rozmowa z p. prof. Aliną Naruszewicz, którą przeprowadziły uczennice ze szkolnego koła medialnego wraz z opiekunem, p. Edytą Zielińską 



 W czwartek, 25 lutego 2021 r., grupa uczniów z klas 2. realizujących rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie 
uczestniczyła w lekcji na temat „Obrona konieczna i jej granice”. Lekcja odbyła się w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości „Problemy prawa? – prosta sprawa”. Projekt umożliwia uczniom zrozumienie podstawowych pojęć 
prawnych, które tłumaczone są na podstawie przykładów „z życia wziętych”. Lekcję online, wzbogaconą o prezentację, przeprowadziła pani 
Paulina Janik – główny specjalista w Wydziale Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. 



  Autorami projektu „Matematyczni Mistrzowie z Płockiej” są nauczyciele matematyki - pani Elżbieta Stroiwąs i pan Mateusz 
Kacprowski. Na jego realizację zostało uzyskane dofinansowanie mFundacji działającej przy mBanku. 
  W ramach realizacji projektu, 26 II 2021 r., odbył się konkurs matematyczny dla uczniów klas pierwszych i drugich. W konkursie 
wzięło udział 58 uczniów. Uczestnicy mieli do rozwiązanie 5 zadań. Komisja wyłoniła 12 najlepszych uczniów, którzy weszli w skład zespołu 
„Mistrzowie Matematyki na Płockiej”. Są to : 
 
1. Olaf Bałdyga (1a1) 
2. Karol Jasiński (1a1) 
3. Szymon Kaniewski (2a1) 
4. Piotr Krztoń (2p) 
5. Joanna Machnacka (2na1)  
6. Oliwier Majewski (1a1) 
7. Jakub Markowicz (1a1)  
8. Karol Nowakowski (2a1) 
9. Weronika Raćkowska (1a1) 
10. Karol Skręciak (2na1) 
11. Maciej Szczepański (2np) 
12. Dominika Wojciechowska (1c) 
 



  Mistrzowie Matematyki na Płockiej to grupa uzdolnionych matematycznie uczniów, 
którzy mają nie tylko razem rozwijać swoje zainteresowania i przygotowywać się do 
konkursów, ale również popularyzować matematykę wśród innych uczniów. 
 
 Równolegle do konkursu wystartowała również Liga Matematycznych Mistrzów                 
z Płockiej. Począwszy od marca w pierwszym tygodniu każdego miesiąca na stronie 
internetowej szkoły publikowane będą 3 zadania do samodzielnego rozwiązania. Co miesiąc 
tworzony będzie ranking zdobywców największej ilości punktów. Na zakończenie Ligi 
Matematycznej trójka uczniów będących najwyżej w rankingu otrzyma nagrody.  
 





8 marca - tradycyjnie! (choć nie w tradycyjny sposób ;) - świętowaliśmy Dzień Kobiet. Na szkolnym profilu fb wraz z pierwszym dzwonkiem 
Julka Skwarska wyśpiewała  swoją interpretację piosenki Alicji Majewskiej "Być kobietą". Jej uroczemu wykonaniu towarzyszyła prezentacja, 
której bohaterkami były - uczennice naszej szkoły w różnych odsłonach kobiecości właśnie.  

Julia Skwarska 



Szkolny facebook nie zapomniał też o mężczyznach. W dniu ich 
święta, 10 III – ukazał się post   



 W dniu 10 III 2021 r. odbył się w naszej szkole finał II Powiatowego 
Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatu Płońskiego. 
Koordynatorami konkursu byli nauczyciele matematyki - pani Elżbieta Stroiwąs                  
i pan Mateusz Kacprowski.  
 Do zmagań konkursowych przystąpiło 31 uczniów szkół podstawowych                    
z powiatu płońskiego, którzy zostali wyłonieni w I etapie konkursu (4 XII 2020 r.). 
Uczniowie zmierzyli się z 15 zadaniami w czasie 90 minut.  
 



Po konkursie uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez 
„Matematycznych Mistrzów z Płockiej” oraz nauczycieli.  
Tematy warsztatów: 
• „Zastosowanie pól czworokątów” - Joanna Machnacka (2na1) 
• „Zastosowanie procentów” – Weronika Raćkowska (1a1), Karol Jasiński (1a1) 
• „Różne oblicza geometrii przestrzennej” – nauczyciele: p. Elżbieta Stroiwąs                 
i p. Mateusz Kacprowski. 



  Laureatami konkursu zostali: 
Mistrz Matematyki Powiatu Płońskiego – Nina Biernatowicz (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku) 
I Wicemistrz Matematyki Powiatu Płońskiego – Bartosz Szcześniak (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku) 
II Wicemistrz Matematyki Powiatu Płońskiego – Alicja Olkowska (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku) 
  
            Wyróżnienia:  
• Daria Piekarz - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku 
• Maciej Walczak – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Płońsku 
• Krystian Kaźmierski - Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie 
• Nikodem Chyczewski - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku 
 
 

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy 
dalszych sukcesów!  
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej 
edycji konkursu już za rok! 
 
  



 Są ludzie zakochani w matematyce - ci którzy przed zaśnięciem 
recytują cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby pi, którzy rysują kształty 
wyłącznie w złotej proporcji, a przed podróżą obliczają różniczkę, by 
zoptymalizować czas i koszt ... Są i tacy, którzy jeszcze piękna Królowej 
Nauk nie odkryli i pytają często: "A po co mi to?!".  
Nie można nikogo zmusić do miłości - ale z okazji Dnia Matematyki na 
Płockiej jego organizatorzy próbowali przekonać wszystkich, że 
MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE! Potrafi być i piękna i przydatna. 
 

14 III główną bohaterką na profilu 
facebookowym szkoły była liczba Pi - 
swoje prace poświęcili jej uczniowie 
klasy 2NB i 2NC. 
  
 
  



"Matematyka w życiu codziennym” - prezentacje 
  



Niewątpliwie potrzeba naprawdę tęgiej głowy, żeby rozwiązywać 
zadania matematyczne podobne np. do problemów milenijnych, ale 
były też i prostsze…  



Życie matematyka nie mija wyłącznie na 
rozwiązywaniu poważnych zadań - wielu z nich to 
ludzie z ogromnym poczuciem humoru, potrafiący 
śmiać się nawet z siebie samych   . Na dowód 
uczniowie przedstawili kilka anegdot, których 
bohaterami są matematycy. 

Zaprezentowane zostały także ciekawostki matematyczne. 



Z okazji Dnia Matematyki na Płockiej uczniowie klas trzecich uczestniczyli (17 III 2021 r.) 
na platformie Teams w wykładzie „Statystyka matematyczna w praktycznych 
zastosowaniach-korelacja”. Prelegentem był dr inż. Sławomir Andrzej Torbus - profesor 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik katedry Funkcji 
Rzeczywistych i Algebry (absolwent naszej szkoły!)  

Przy tej okazji warto wspomnieć też, że pomimo przejścia w tryb nauki zdalnej, nasi uczniowie nadal regularnie uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych przez wykładowców Wydziału Matematyki i Informatyki Politechniki Warszawskiej w ramach realizacji programów: 
Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki oraz MatFizChem. Raz lub dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania on-line dla 
uczniów, którzy wcześniej wyrazili chęć uczestnictwa w tych programach. Mają oni okazję poszerzyć swoją wiedzę z matematyki o zagadnienia 
spoza programu, np. w czasie warsztatów „Indukcja matematyczna”, ale też utrwalić i jeszcze lepiej zrozumieć pojęcia bardzo często 
pojawiające się w zestawach maturalnych, np. „Podobieństwo trójkątów”. 
  


