
W związku z pandemią całe nasze szkolne życie przeniosło się do świata wirtualnego, nic więc dziwnego, że Tydzień Kultur 
Narodów i Języków Europy świętowaliśmy na szkolnym Facebooku.  

Od 19 do 26 marca na profilu LO pojawiały się prace uczniów, które przygotowywali pod czujnym okiem swoich nauczycieli. 
Każdego dnia o godzinie 9.00 w paśmie “To nie takie oczywiste...” prezentowane były tajniki idiomów i wyrażeń językowych, które często 
sprawiają kłopot. O godzinie 11.00 ukazywał się cykl “Wirtualny spacer po...” mieście lub miejscu, które zdaniem uczniów warto zobaczyć, 
a o godzinie 14.00 pasmo "Czy wiecie, że...?" - w którym prezentowane były ciekawostki dotyczące danego języka, kraju lub kultury. 
Pojawiły się również niespodzianki.  

Ten wyjątkowy tydzień w naszym szkolnym kalendarzu 
rozpoczęliśmy 19 marca od Dnia Kultury Japońskiej. Po raz pierwszy - 
i na pewno nie ostatni! - mieliśmy okazję poznać obyczaje Azji, które 
przybliżyli nam uczestnicy koła prowadzonego przez panią Joannę 
Marciszewską. Dowiedzieliśmy się między innymi, jak ważna                         
w kulturze Japonii jest herbata, dlaczego nie należy używać 
czerwonego tuszu, a także że czarny kot przynosi (jednak!) szczęście. 
Okazało się również, że Japończycy nie używają wulgaryzmów.  No 
cóż… udało nam się zwiedzić prawie całą Japonię. 





22 marca odbył się Dzień Kultury Antycznej i Języka Łacińskiego 
przygotowany przez uczniów klas 1B i 1C, który był zupełnym zaskoczeniem. 
Na początek mogliśmy usłyszeć wiersz “Lokomotywa” Juliana Tuwima po 
łacinie w przekładzie Krzysztofa Witczaka w wykonaniu naszych uczniów. 
Poznaliśmy także wiele ciekawostek związanych z ludzkim ciałem i medycyną 
- oczywiście w języku łacińskim! Na koniec zwiedziliśmy Pompeje – miasto             
u stóp Wezuwiusza. 



23 marca to Dzień Języka i Kultury Rosyjskiej. Oprócz idiomów rosyjskich, ciekawostek związanych z tym cudownym krajem i jego 
kulturą, spacerem po miastach w dorzeczu Wołgi oraz po malowniczym Nowogrodzie Wielkim, można było podziwiać również Julię Skwarską z 
klasy 2C, która reprezentowała naszą szkołę w wirtualnym ogólnopolskim konkursie recytacji poezji i prozy Aleksandra Puszkina i Adama 
Mickiewicza “PUSZKINIANA 2020”. Julia recytowała fragment “Eugeniusza Oniegina” rosyjskiego poety. Uczniowie w krótkim filmie 
zachęcali również przyszłych kandydatów do wyboru nauki tego języka. Uczniowie klas 1. i 2. mogli wzięli udział w szkolnym konkursie wiedzy           
o Rosji online, a na zakończenie tego pełnego wrażeń dnia ponownie wystąpiła Julia Skwarska, której akompaniowała Małgorzata Zbróg z klasy 
2C, w piosence pt. "Колыбельная". 



Następny dzień – 24 marca poświecony był językowi i kulturze niemieckiej. Można było zwiedzić Berlin, dowiedzieć się, że warto czasem 
„mieć świnię” i poznać wiele ciekawostek o krajach niemieckojęzycznych.  

Uczniowie z niektórych grup brali również udział w quizach wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.  



25 marca, w Dzień Języka i Kultury Angielskiej zaprezentowane zostały zwroty 
i idiomy językowe, które na pewno przydadzą się na egzaminie maturalnym. Można 
było też przeczytać mnóstwo ciekawostek dotyczący kultury brytyjskiej                                  
i amerykańskiej oraz udać się na wirtualny spacer po Stanach Zjednoczonych. 
Uczniowie klas 2. sprawdzali swoją wiedzę w quizie "Jazz i blues w USA", quizach              
o krajach anglojęzycznych, poznali też ceremoniał związany z ukończeniem studiów 
wyższych w USA i Wielkiej Brytanii.  



Ostatni dzień tego pasjonującego tygodnia – 26 marca - to Dzień Języka i Kultury Hiszpańskiej. Tego dnia można było wybrać się na 
południe Hiszpanii do przepięknej Grenady z jej malowniczym zespołem pałacowym, dowiedzieć się jakiego księcia szukają kobiety, kiedy 

“jesteśmy ze złego mleka”, że nie możemy zaśpiewać hymnu Hiszpanii i dlaczego w sylwestrową noc trzeba zjeść 12 winogron. 



Miło nam poinformować, że w bieżącym roku szkolnym Ilona Klonowska i Zuzanna Zadroga z klasy 2b naszego liceum 
zostały finalistkami olimpiady. Gratulujemy  uczennicom oraz ich opiekunowi, pani Justynie Sarzalskiej. 



W poniedziałek, 26 IV 2021 r., w auli szkolnej, odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez uczniów klas 3. swoim 
młodszym kolegom. Ceremoniał ten był zawsze częścią uroczystości pożegnania absolwentów, tym razem - ze względu na sytuację 
epidemiczną - odbył się w wąskim gronie:  uczestniczyły w nim tylko poczty sztandarowe i ich opiekun oraz dyrekcja szkoły.  

Nagranie z tego wydarzenia zostało odtworzone w czasie wirtualnego pożegnania absolwentów (29 IV). 



Służbę w poczcie sztandarowym zakończyli 
uczniowie klas trzecich: Damian Szcześniak, Karolina 
Kostun, Patrycja Machnacka, Aleksandra Marciniak                     
i Zofia Sękowska. 

Sztandar szkoły przejęli uczniowie klas drugich: 
Piotr Sadowski, Oliwia Jakubowska i Marta Kowalska. 



Uczniowie często z utęsknieniem czekają na ostatni dzień szkoły, a jednak kiedy on nadchodzi, radość, satysfakcja i duma z zostania 
absolwentem szkoły średniej mieszają się z żalem, niepokojem czy poczuciem utraty bezpieczeństwa... Jest to czas refleksji, wspomnień                            
i wzruszeń oraz trudnych pożegnań. Szczególnie w dzisiejszej sytuacji, kiedy maturzyści od wielu miesięcy nie mogli spotykać się w szkole                    
ze swoimi koleżankami, kolegami oraz wychowawcami i nauczycielami. 

Wirtualna uroczystość pożegnania absolwentów odbyła się w czwartek, 29 IV 2021 r., za pośrednictwem platformy Teams. Spotkanie 
rozpoczęła pani dyrektor Karina Kmiecińska od podsumowania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 



Świadectwo ukończenia liceum przyznano 195 uczniom klas  trzecich. Grupa uczniów bardzo 
dobrych i dobrych stanowi 55% społeczności tych klas. Na szczególne wyróżnienie z tego grona 
zasługują absolwenci, którzy otrzymali medale Maxima Cum Laude: 

  
• Natalia Sękowska (3A1) - Złoty Medal Maxima Cum Laude za najwyższe  wyniki w nauce (5,39) 

 

• Julianna Warchoł (3C) - Srebrny Medal Maxima Cum Laude za najwyższe  wyniki w nauce (5,06) 
 

• Marta Łazarska (3B) - Brązowy Medal Maxima Cum Laude za najwyższe  wyniki w nauce (5,00) 
 

• Patrycja Machnacka (3A1) - Brązowy Medal Maxima Cum Laude za najwyższe  wyniki (5,00) 
 

• Klaudia Tomczyk (3A1) - Brązowy Medal Maxima Cum Laude za najwyższe  wyniki w nauce (5,00) 
Natalia Sękowska  

Julianna Warchoł  Marta Łazarska Patrycja Machnacka Klaudia Tomczyk 



Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody otrzymali również: Alicja Chudzyńska (3C), Agata Czerniakowska (3C), Aleksandra 
Gocławska (3C), Patrycja Golas (3A1), Jakub Gorlewski (3A1), Julia Gryszpanowicz (3A1), Luiza Malińska (3A1), Zofia Miazga (3C), 
Weronika Płachta (3A1), Dawid Salak (3B), Dominika Sokołowska (3A1), Wiktoria Szulejewska (3A2), Maja Śmigrodzka (3A1), Daria 
Wilk (3A1) i Agata Witczak (3A1). 

  
 

Nagrodzeni zostali także: 
Natalia Koper (3C) -  finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
Julia Tokarska (3P) i Zofia Miazga (3C) - za 100% frekwencję w ciągu trzech lat nauki 

Za aktywność społeczną i artystyczną: Karolina Kostun (3A2), Patrycja Machnacka (3A1), Damian Szcześniak (3A1), Zofia Sękowska 
(3B), Aleksandra Marciniak (3A3), Rafał Iwanow (3A1), Jakub Kapitan (3P), Julia Żukowska (3B), Adam Wardowski (3A1), Grzegorz 
Kryjak (3A3), Jakub Popiołkowski (3A1), Gabriela Zielińska (3C), Martyna Wieczorek (3A3), Anna Łukaszewska (3P), Dominika 
Sokołowska (3A1) i Weronika Leszczyńska (3A1). 

Za osiągnięcia sportowe: Wiktor Mateńko (3A3), Aleksandra Marciniak (3A3), Alicja Górecka (3A2), Adrian Lewicki (3A2), Wiktor 
Rutkowski (3A2), Błażej Żochowski (3A2) i Mateusz Koperski (3P). 

Żegnając absolwentów pani dyrektor powiedziała m.in.: 

(…) W imieniu własnym i wszystkich pracowników Szkoły gratuluję Wam ukończenia liceum i życzę, by wyniki matur przyniosły 
satysfakcję oraz otworzyły drogę na wybrane uczelnie. Życzę Wam, byście robili w życiu to, co lubicie – niech stanie się to miarą Waszego 
sukcesu. Niech zdobyte w naszym liceum wiedza i doświadczenie  okażą się przepustką do pomyślnej przyszłości. (…) Mimo że nasza 
współpraca z Wami jako uczniami właśnie się kończy, to pamiętajcie, że zawsze będziecie mile widzianymi gośćmi, zatem – do zobaczenia. 
Drzwi naszej szkoły zawsze pozostaną dla Was otwarte. 



Swoje życzenia maturzystom przekazały również obecne na uroczystości panie: Starosta Powiatu Płońskiego - pani Elżbieta Wiśniewska 
oraz przedstawicielka Rady Rodziców - pani Agnieszka Klimczewska. 

 Tradycyjnie słowa pożegnania, podziękowania i życzenia na przyszłość dla starszych kolegów przekazali wspólnie w imieniu wszystkich 
uczniów klas pierwszych i drugich członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

 Szczególnie wzruszające dla wszystkich uczestników spotkania było wystąpienie, w imieniu wszystkich Absolwentów, kończącej szkołę - 
Przewodniczącej SU, Karoliny Kostun. W jej przemówieniu nie zabrakło podziękowań zarówno dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, 
innych pracowników szkoły, jak i Starostwa Powiatowego czy rodziców. Skierowała również słowa do swoich koleżanek i kolegów, apelując, by 
nie mówili dziś „żegnajcie”, a ,,do zobaczenia”: za tydzień, miesiąc, rok albo dziesięć lat... By ocalili od zapomnienia szkolne przeżycia, przyjaźnie, 
miłości i szukali okazji do zobaczenia się czy usłyszenia w przyszłości. 

 Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli nagraną ceremonię przekazania Sztandaru Szkoły. Uroczystość zakończyła prezentacja zdjęć 
tegorocznych Absolwentów (nie bez przyczyny podkład muzyczny stanowił hymn Męskiego Grania 2019 „Życzymy sobie i wam…”)  oraz 
okolicznościowe wystąpienie prof. Dariusza Rosatiego.  

 Choć uroczystość była wirtualna, atmosfera była pełna realnej życzliwości, sympatii i głębokich wzruszeń.   

Dzień później, 30 IV 2021 r., absolwenci 
odebrali - z zachowaniem zasad reżimu 
sanitarnego - świadectwa ukończenia szkoły             
z rąk dyrekcji i wychowawców.  











A jak flaga - to biało - czerwone barwy narodowe.                              
2 maja o takie właśnie akcenty kolorystyczne postarali się uczniowie 
klasy 2B. 

Wiosennie i majowo Dzień Flagi świętowała również klasa 1b. 

Wirtualne obchody Dnia Flagi 



W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia 
pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji 3 Maja. 

Pamiętajmy, że to nasze Święto Narodowe! 
Młodzież z naszego liceum pamięta! 

W Święto Konstytucji 3 maja w Płońsku odbyły się 
tradycyjnie uroczystości związane z rocznicą uchwalenia w 1791 roku 
Ustawy Rządowej. Wzięli w nich udział również dyrektorzy 
powiatowych szkół i placówek oświatowych, w tym pani dyrektor 
naszego liceum, Karina Kmiecińska.  

  



Matura!!! 
Nadszedł ten dzień - wyczekiwany, choć może nie z utęsknieniem… 

Pierwszy z wielu egzaminów rozpoczął się 4 maja 2021 r. Od 9.00 przez 
170 minut maturzyści zmagali się z wyzwaniami stawianymi przez język 
ojczysty. Jak im poszło? Oby pogodne nastroje i uśmiechy (widać po 
oczach, maseczka ich nie ukryje ) przełożyły się na wyniki  

  

Do egzaminów maturalnych przystąpiło 195 (100%) absolwentów naszego liceum 



W kolejnych dniach odbywały się egzaminy z następujących przedmiotów:  
  
  5 maja  - matematyka (poziom podstawowy) 
  6 maja  - język angielski (poziom podstawowy) 
  7 maja  - język angielski (poziom rozszerzony) 
10 maja  - język polski (poziom rozszerzony) 
11 maja  - matematyka (poziom rozszerzony) 
              - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) 
12 maja  - biologia (poziom rozszerzony) 
               -  język francuski (poziom rozszerzony) 
13 maja  - geografia (poziom rozszerzony) 
                - język niemiecki, rosyjski, hiszpański (poziom podstawowy)  
14 maja  -  chemia (poziom rozszerzony) 
                - język niemiecki (poziom rozszerzony) 
17 maja  - historia (poziom rozszerzony) 
               - język rosyjski (poziom rozszerzony) 
18 maja  - fizyka (poziom rozszerzony) 
               - język hiszpański (poziom rozszerzony) 
19 maja  - informatyka (poziom rozszerzony)  

Ze względu na pandemię nie odbyły się, podobnie jak w roku ubiegłym, egzaminy ustne.  
Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 5 lipca 2021 r. 

 
 







To nie przypadek, że właśnie 5 maja, w dniu urodzin naszego Patrona, 
rozpoczęły się wirtualne Dni Otwarte. W kolejnych dniach, aż do 15 maja, na 
profilu facebookowym szkoły publikowane były materiały dotyczące oferty 
edukacyjnej, a także kadry nauczycielskiej i różnych aspektów szkolnego życia. 

 







Osoby, które oprócz wirtualnego, chciały również odbyć rzeczywisty spacer po szkole i rozwiać 
wszelkie wątpliwości miały możliwość osobistego spotkania z panią dyrektor Kariną Kmiecińską 
połączonego ze zwiedzaniem szkoły.  
Spotkania odbywały się w grupach do 5 osób, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Dni Otwarte zakończyły się 
spotkaniami live -                    
z panią dyrektor 

 Kariną Kmiecińską  
i panem wycedyrektorem 

Radosławem Wasilewskim 
oraz uczniami z Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego. 



Po miesiącach nauki zdalnej, uczniowie wrócili do szkoły:) Przez 2 tygodnie nauka odbywała się w trybie hybrydowym, a od 31 maja 
wszystkie klasy rozpoczęły naukę w trybie stacjonarnym. 

Pierwszy dzień powrotu do szkoły (17 V 2021 r.) wszyscy uczniowie rozpoczęli od spotkania z panią dyrektor Kariną Kmiecińską 
na platformie Teams, a następnie uczniowie pozostający jeszcze na zdalnym nauczaniu wrócili do zwykłego planu dnia, a uczniowie, którzy 
przyszli do szkoły, pierwsze dwie godziny lekcyjne spędzili na spotkaniach ze swoimi wychowawcami. 

  

Mimo pobudki wcześniejszej 
niż przez ostatnie miesiące, 

dzień minął radośnie                                   
i w przyjaznej atmosferze – 

trzeba będzie przyzwyczaić się 
z powrotem do codziennej 
rutyny w szkole... a więc:                   

byle do wakacji  
  



Pierwszy dzień czerwca służy przypomnieniu tego, że w każdym 
z nas jest dziecko: ciekawe, zainteresowane, pełne pytań, czasami też 
trochę (ale tylko trochę!) znudzone, ale zawsze - z potencjałem Ten 
szczególny dzień w naszej szkole upłynął pod znakiem rekreacji                       
i integracji Kulinarnej (lody czy pizza? oto jest pytanie!), walecznej 
(rywalizacje sportowe), logicznej (gry planszowe), aktorskiej 
(kalambury) i wielu, wielu innych. A każda - pozwoliła lepiej się poznać 
i przypomnieć sobie, że szkoła to przede wszystkim - realni, będący 
tuż obok ludzie.  

Zawsze jest nam miło spędzać ze sobą czas - by móc uwiecznić 
pozytywne emocje i relacje na zdjęciach - Samorząd Uczniowski 
przygotował fotościankę, przy której wszystkie chętne małe i duże 
dzieci mogły też dostać cukierka.  

  



Świętujemy Dzień Dziecka  



Organizatorem Sejmu Dzieci i Młodzieży od 1994 roku jest Kancelaria Sejmu, 
a do grona współorganizatorów należą obecnie: Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz 
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu.  

Tematem tegorocznej, specjalnej XXVII edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży, była 
postać i nauka Prymasa Tysiąclecia – kardynała Stefana Wyszyńskiego, który 
mocą uchwały Sejmu RP został ustanowiony jednym z patronów 2021 roku.  
Zadaniem uczestników było wykonanie pracy na temat: „Śladami kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie 
według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz 
wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości               
w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której 
mieszkasz?”.  

Naszą szkołę reprezentował dwuosobowy zespół - uczennice klasy 2NB: 
Aleksandra Jarosławska i Olga Syska, które opracowały wywiad dziennikarski                 
z kardynałem Wyszyńskim, poruszając w nim problemy społeczeństwa polskiego               
w 2021 r. 

Nasze uczennice zostały laureatkami tego ogólnopolskiego projektu 
edukacyjnego. Serdecznie im gratulujemy! 

     Olga Syska                            Aleksandra Jarosławska  



Miło nam poinformować o ogromnym sukcesie 
naszej uczennicy, Julii Skwarskiej z kl. 2C, która 
została laureatką XVII Międzynarodowej Olimpiady 
Języka Rosyjskiego, organizowanej przez 
Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. 
Puszkina w Moskwie. 

Gratulujemy uczennicy oraz jej opiekunowi, 
pani Annie Grzelak. 

 



Kolejny sukces uczniów naszego liceum! 
Julia Skwarska z kl. 2C oraz Dawid Sałaciński z kl. 2NB zostali laureatami XI Międzynarodowego Konkursu Recytacji Poezji 
Aleksandra Puszkina „Что в имени тебе моём?” organizowanego przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina 
w Moskwie.  
  

 

Jak podają organizatorzy, w konkursie wzięło 
udział ponad 450 uczestników z ok. 70 
państw. 
Julia i Dawid znaleźli się w zaszczytnym 
gronie laureatów jako jedyni z Polski! 
Oboje laureaci są uczniami pani Anny 
Grzelak. 
Gratulujemy i jesteśmy dumni! 

Julia Skwarska i Dawid Sałaciński 



 Ślubowanie klas pierwszych tradycyjnie – od 1967!  -  odbywa się w naszej szkole w listopadzie, ale nic w ubiegłym roku nie było – 
jak zazwyczaj ;) Na szczęście czerwiec pozwolił się spotkać – już w formie tradycyjnej. Zaproszeni goście, wychowawcy i przede 
wszystkim bohaterowie tego dnia, uczniowie klas pierwszych ILO, zebrali się w sali, by już oficjalnie dołączyć do grona szkolnej, 
Sienkiewiczowskiej społeczności. 
 Zapowiedziane przez wicedyrektora Radosława Wasilewskiego wprowadzenie sztandaru, zaśpiewanie hymnu Polski oraz hymnu 
naszego liceum zainaugurowało uroczystość.  



Pani Dyrektor Karina Kmiecińska powitała przybyłych gości, podkreślając wagę tego dnia zwłaszcza dla naszych najmłodszych uczniów. 



Zuzanna Rapusta (1c) i Karol Jasiński (1a1), przedstawiciele klas 1., 
odświeżyli historię Dnia Patrona w oparciu o prezentację 
akcentującą najważniejsze, związane z nimi wydarzenia.  



Chwilę później nastąpił moment, na który wszyscy czekali – ślubowanie klas 1. Przedstawiciele zespołów przyrzekali między innymi szanować 
tradycje naszego liceum, wykazywać się pracowitością i sumiennością.  



Delegacja z kwiatami złożyła także 
kwiaty pod pomnikiem Patrona, który 
przecież wszystkich nas konsoliduje.  
 

Uczniowie otrzymali także – złożone 
na ręce wychowawcy i przedstawiciela 
klasy – pamiątkowe tarcze, 
podkreślające ich związek ze Szkołą. 



Krótkie przemówienie już po oficjalnym przyjęciu uczniów klas 
pierwszych do grona naszej społeczności wygłosiła zarówno 
dyrektor Karina Kmiecińska, jak i powitani przez nią goście – pani 
Elżbieta Wiśniewska, starosta Powiatu Płońskiego, oraz pani 
Agnieszka Klimkiewicz, przedstawiciel Rady Rodziców. Łączyło je 
przesłanie pełne życzliwości i nadziei związanych z kolejnymi 
uczniami szkoły, którzy przecież – (za)decydują o jej kształcie. 
Również przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, Marceli 
Teliczan, życzył młodszym koleżankom i kolegom czasu spędzonego 
w atmosferze pełnej życzliwości, którą przecież sami budujemy. 



W trakcie spotkania zaprezentowano filmy konkursowe klas pierwszych w ramach 
integracyjnej inicjatywy „Jeszcze nas nie znacie” – jury, na które składali się 
uczniowie klas 2., wybrało zwycięzcę. Humaniści mają co świętować  1b dzięki 
swojej kreatywności i wsparciu Rady Rodziców zyskała dofinansowanie do 
wyjazdu – nagrodę wręczyły pani dyrektor Karina Kmiecińska oraz pani 
Agnieszka Klimczewska. 

Uroczystości towarzyszyło także rozdanie nagród zwycięzcom konkursów 
organizowanych przez szkołę – Powiatowego Konkursu Literackiego 
„Henryki. Przez słowa do serca” (osoby odpowiedzialne: Justyna Sarzalska                 
i Marta Domańska) oraz Powiatowego Konkursu Matematycznego dla klas 
ósmych (osoby odpowiedzialne: Elżbieta Stroiwąs i Mateusz Kacprowski), 
które, co zaakcentowała wicedyrektor Justyna Sarzalska, wpisały się już 
trwale w tradycję liceum. Nagrody laureatom wręczały – starosta Elżbieta 
Wiśniewska oraz dyrektor Karina Kmiecińska. 







 W gorący piątkowy dzień, Szkolne Małe Przedsiębiorstwo zorganizowało 
orzeźwiającą akcję! Na stoisku w holu głównym szkoły można było znaleźć koktajl 
truskawkowy, sałatki owocowe, a także ciasta i pyszną lemoniadę! Owoce szybko 
rozchodziły się wśród uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, za co 
serdecznie dziękujemy   





 W nocy z 18 na 19 czerwca 2021 r. odbył się kolejny Nocny Maraton Strategicznych 
Gier Planszowych. Stęsknieni za graniem uczniowie po dłuuugiej "covidowej" przerwie                         
z zapałem rozgrywali kolejne planszowe batalie pod kierunkiem nauczyciela  
(i również gracza) Krzysztofa Jarosiewicza.  
 Wojna o pierścień, Cywilizacja. Poprzez wieki, Gra o tron, Dracula i Listy                                     
z   Whitechapel to podstawowe tytuły tej nocy. W przerwach między dłuższymi rozgrywkami 
pojawiły się również gry "na rozluźnienie": Colt Ekspres, Drako: smok i krasnoludy, Drako: 
trolle i rycerze, czy Tajniacy. Obrazki. Było w czym wybierać, można było się nagrać! Ale po 
zakończonym "maratonie" od razu pojawiło się pytanie: kiedy następny?... 



Kolejny - tym razem matematyczny - sukces uczniów naszego liceum!  
W ramach ogólnopolskiego projektu „Matematyka dla ciekawych świata” organizowanego przez Uniwersytet Warszawski, uczniowie 
naszego liceum zajęli II miejsce w rywalizacji szkół biorących udział w XII edycji projektu!  
Idea projektu powstała w 2009 roku w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu 
Warszawskiego - miejscu, w którym narodził się również Festiwal Nauki. Pomysłodawcą spotkań był ówczesny Dyrektor ICM,                        
prof. Marek Niezgódka.  
W ramach projektu do rywalizacji przystąpiło 58 szkół 
 z całej Polski, w tym szkoły zajmujące czołowe lokaty  
w tegorocznym rankingu Perspektywy 2021.  
Ponadto 5 uczniów naszej szkoły uzyskało indywidualne  
wyróżnienia:  
• Karol Bieżuński – uczeń klasy 2NP  
• Michał Ludwiczak - uczeń klasy 1A1  
• Oliwier Majewski – uczeń klasy 1A1  
• Weronika Raćkowska - uczennica klasy 1A1  
• Julia Tokarska – uczennica klasy 3P  
Koordynatorem projektu był p. Mateusz Kacprowski.  
Gratulacje!!! 



 W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły 
brali udział w ogólnopolskim konkursie przygotowanym 
przez Narodowy Bank Polski popularyzującym wiedzę 
ekonomiczną w środowisku szkolnym. Konkurs miał na celu 
przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego 
poruszania się w świecie finansów. Przybliżając zagadnienia 
ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób uczniowie 
naszej szkoły zostali Drużyną Ambasadorów Edukacji 
Ekonomicznej ubiegając się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, 
wykonując określone w programie zadania. Zamysłem NBP 
jest stworzenie ogólnopolskiej sieci Złotych Szkół NBP, 
które będą liderami w dziedzinie upowszechniania wiedzy                      
o finansach.  
  21 czerwca 2021 r. na Gali NBP została ogłoszona Lista Złotych Szkół NBP 2020/2021. Tytuł „Złotej Szkoły NBP” zdobyły 284 
szkoły, które otrzymały najwyższą punktację za zrealizowane zadania I edycji programu. Potwierdzeniem uzyskania tytułu jest certyfikat 
Narodowego Banku Polskiego.  
Tytuł Złotej Szkoły NBP otrzymało I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku zajmując 9 miejsce w klasyfikacji ogólnej. 
Nauczyciele odpowiedzialnymi za realizację projektu: Barbara Sawczuk- Gołaszewska, Mateusz Kacprowski, Radosław Wasilewski                           
i Ireneusz Cała. 



 Turniej Piłkarski Futbolowego Superkibica - były emocje na miarę Mistrzostw Europy      ! 
Futbolowy Superkibic to nie tylko obstawianie wyników meczów. Podsumowaniem sezonu w Futbolowego Superkibica był i jest turniej 
piłkarski.  
  
W tym roku szkolnym odbył się on 22 czerwca 2021 r. w szkolnej hali 
sportowej. W rozgrywkach wzięło udział 7 międzyklasowych drużyn, czyli 
łącznie 49 uczestników. Zawodnicy pod czujnym okiem organizatorów 
(sorów Krzysztofa Jarosiewicza [również w roli sędziego] i Marka Goliasza) 
rozegrali 14 meczów.  



Ostateczna kolejność Turnieju: 
 

1 miejsce - Skorupiaki (Adam Wasilczenko, Aleks Wasilczenko, Gracjan Skorupka, 
Krzysztof Zdunek, Jakub Idzikowski, Jakub Zakrzewski, Radosław Smoliński) 
II miejsce - Paciaraki (Paweł Łączyński, Michał Kowalski, Karol Dąbrowski, 
Krzysztof Ząbczyk, Radosław Jędraszczak, Kacper Wasiak, Jakub Gocaliński) 
III miejsce - Małpy Razem Silne (Kacper Karwowski, Kamil Ostapowski, Krzysztof 
Senderski, Marcel Chrobot, Olgierd Wroński, Maciej Kostun, Maciej Niedzielski) 

MVP i Królem 
Strzelców Turnieju 
(11 bramek) 
został Adam 
Wasilczenko 



 Mimo, że wszyscy jesteśmy już myślami na wakacjach, nie brakuje nam zapału i energii 
na podejmowanie kolejnych szkolnych przedsięwzięć - szczególnie, jeśli chodzi o zrobienie 
czegoś dobrego dla kogoś potrzebującego pomocy! 
 Tym razem pomogliśmy w zbiórce pieniędzy na leczenie malutkiej Jagódki Jaskólskiej. 
Do akcji zainicjowanej przez Samorząd Uczniowski przyłączyły się szkolne Młodzieżowe 
Miniprzedsiębiorstwo oraz koło wolontariatu. 
 Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo zorganizowało we wtorek kiermasz deserów 
owocowych i ciast: Jagodowy Zawrót Głowy i zebrało w ten sposób na leczenie Jagódki 
1174,74 zł.  
 Natomiast szkolni wolontariasze 

zbierali datki na ten cel do 
przygotowanych przez siebie puszek, 
które po dołączeniu do kwoty 
zebranej przez MM dały łączną 
kwotę 1800zł !!! 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przeprowadzenie 
akcji oraz wszystkim ofiarodawcom. 





 Jak co roku uczniowie naszej szkoły w przeddzień zakończenia roku w sali gimnastycznej 
spotkali się z przedstawicielami - Sanepidu, panią Anną Ozimkiewicz, oraz policji, asp. sztab. 
Marcinem Sztabnikiem. Wszyscy - oczywiście! - czekamy na wakacje i planujemy spędzić je jak 
najprzyjemniej, ciekawie i w gronie bliskich nam osób, ale podstawowym warunkiem powinno 
przecież być - bezpieczeństwo. Zadbajmy o nie, by - zobaczyć się we wrześniu. W wersji 
opalonej i zadowolonej  



 W czwartek, 24 VI 2021 r., odbyło się podsumowanie projektu popularyzującego matematykę wśród młodzieży „Matematyczni 
Mistrzowie z Płockiej”. Zrealizowane w ramach tego projektu zadania zaprezentowała Joanna Machnacka (2NA1). A były to: 
• konkurs matematyczny dla uczniów klas pierwszych i drugich, który wyłonił dwunastu Mistrzów z Płockiej 
• warsztaty dla uczniów klas ósmych, biorących udział w II edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego  
• warsztaty matematyczne dla uczniów naszej szkoły 
• od marca do czerwca, co miesiąc, nasi uczniowie rozwiązywali zadania w ramach „Ligi Matematycznych Mistrzów”.  
  W konkursie brało udział 48 osób. Trójka uczestników z największą liczbą punktów otrzymała nagrody:  
Weronika Raćkowska ( 1A1) - Mistrz Matematyki I edycji konkursu 
Jakub Markowicz (1A1) 
Joanna Machnicka (2NA1) 
• wykłady pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
• nauczyciele przygotowali zbiór „Ciekawe zadania dla Matematycznych 
  Mistrzów z Płockiej”.  Konkurs na okładkę do tego zbioru wygrała  
  Julia Czarnecka z klasy 2NB 
• (wirtualny)Dzień  Matematyki na Płockiej 
 

Opiekunami projektu byli nauczyciele matematyki – pani Elżbieta Stroiwąs  
i pan Mateusz Kacprowski. 
 
 





Do matematyków dołączyli humaniści – zostały rozdane nagrody w szkolnych konkursach: 
z okazji Światowego Dnia Języka Ojczystego i fotograficznego „Bohaterowie literaccy                
w obiektywie”. 



Wiadomo, że czekanie jest najfajniejsze, ale bywa i tak, że i realizacja ogromnie cieszy 😉   .W ten scenariusz wpisuje się oczywiście – 
zakończenie roku. Czy inne niż zawsze? Z jednej strony – tak, z drugiej, no cóż, od 2019 żyjemy w rzeczywistości dystansu, obostrzeń, 
maseczek. Najważniejsze więc, że – mimo wszystko – mogliśmy się spotkać w gronie najbliższych koleżanek i kolegów. 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się o godz. 9.00 w sali gimnastycznej. Wzięli w niej udział uczniowie, którzy w roku 
szkolnym 2020/21 odnieśli sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz uzyskali najwyższe wyniki w nauce (średnia od 5.00), 
nauczyciele i wychowawcy, a gościem honorowym była pani starosta Elżbieta Wiśniewska.  

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem przez chór hymnu narodowego i hymnu szkoły. 
Następnie głos zabrała pani dyrektor Karina Kmiecińska, która dokonała podsumowania kończącego się roku szkolnego, już 104. w historii 
naszej placówki.  

 





W bieżącym  roku szkolnym do 23 klas liceum uczęszczało 699 uczniów. 30 kwietnia 2021 roku szkołę ukończyło 195 uczniów klas 
trzecich.  Dzisiaj, w 17 klasach naukę zakończyło 504 uczniów, w tym 188 uczniów 3-letniego i 316 uczniów 4-letniego Liceum. Przeciętna 
ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych w klasach drugich 3-letniego Liceum wyniosła – 4,00, zaś 4-letniego Liceum – 4,23.  Świadectwa                              
z wyróżnieniem otrzyma 81 uczniów, tj. 20 uczniów 3-letniego i 61 uczniów 4-letniego Liceum. Najwyższe przeciętne ocen w wyniku 
klasyfikacji indywidualnej tj. 5,00 i powyżej osiągnęła  grupa 31 osób – 8 uczniów 3-letniego Liceum: Oliwia Jakubowska (2A1) – 5,44; Julia 
Skwarska (2c) – 5,44; Wiktoria Pietrzak (2A1) – 5,25; Aleksandra Ciulińska (2A1) – 5,11; Emilia Opałka (2A1) – 5,11; Emilia Felczak 
(2A2) – 5,00; Konrad Kłosiński (2C) – 5,00; Kacper Wysocki (2A3) – 5,00; Anna Zaciewska (2A2) – 5,00] i 23 4-letniego Liceum: 
Joanna Machnacka (2NA1) – 5,5; Weronika Raćkowska (1A1)-5,47; Maciej Szczepański (2NP) – 5,33; Karol Jasiński (1A1) – 5,27; 
Dominika Wojciechowska (1C) – 5,27; Karolina Czarnecka (2NB) – 5,21; Zofia Jankiewicz (1A1) – 5,2; Hanna Michalak (2NP) – 5,2; 
Weronika Jankowska (2NA1) – 5,14; Julia Czarnecka (2NB) – 5,14; Daria Szcześniak (1A1) – 5,13; Martyna Smutek (1B) – 5,13, Oliwier 
Majewski (1A1) – 5,07; Julia Wróblewska (1C) – 5,07; Natalia Pyrzyńska (1B) – 5,00; Bogusław Woźniak (1C) – 5,00; Izabela 
Dymkowska (1C) – 5,00; Oliwia Ruszczyk (1C) – 5,00; Marta Fotek (2NA1) – 5,00; Aleksandra Witczak (2NA1) – 5,00; Wiktoria 
Zabłocka (2NA1) – 5,00; Zuzanna Mysiewicz (2NB) – 5,00; Anita Wiśniewska (2NB) – 5,00].  

 
 
 

Na  pochwałę zasługuje grupa 25 uczniów, którzy nie opuścili ani jednego dnia w ciągu roku 
szkolnego. Są to: Klaudia Kowalska (2A1), Amelia Wróblewska (2B), Klaudia Dąbrowska (2C), Karol 
Goszczycki (1A1), Jakub Markowicz (1A1), Anna Młotek (1A1), Jakub Nowaliński (1A1), Błażej Podlaski 
(1A1), Kacper Podlaski (1A1), Weronika Raćkowska (1A1), Daria Szcześniak (1A1), Martyna 
Krzywkowska (1A2), Katarzyna Ligocka (1B), Aleksandra Cichowska (1C), Izabela Dymkowska (1C), 
Julia Wróblewska (1C), Joanna Machnacka (2NA1), Anna Słończewska (2NA1), Wiktoria 
Maciejewska (2NA2), Katarzyna Mikusek (2NA2), Kacper Szcześniak (2NA2), Julia Pankowska 
(2NB), Sandra Śmigielska (2NB), Aleksandra Tobolska (2NB), Marta Antosik (2NC), Patrycja 
Rutkowska (2NC) i Dominik Łukasiak (2NP). 



Nasi uczniowie,  bardzo aktywnie i z pełnym zaangażowaniem, mimo licznych ograniczeń w czasie pandemii, brali udział olimpiadach, 
konkursach i osiągali w nich sukcesy. Najważniejsze osiągnięcia to: 
• Ilona Klonowska (2B) – finalistka LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 
• Zuzanna Zadroga (2B) – finalistka LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 
• Julia Skwarska (2C) – laureatka XVII Międzynarodowej Olimpiady Języka Rosyjskiego, laureatka XI Międzynarodowego Konkurs 

 Recytacji Poezji Aleksandra Puszkina organizowanego przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego w Moskwie 
• Dawid Sałaciński (2NB) – laureat XI Międzynarodowego Konkurs Recytacji Poezji Aleksandra Puszkina organizowanego przez 

 Państwowy Instytut Języka w Moskwie 
• Aleksandra Jarosławska (2NB) – laureatka XXVII Edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży, 
• Olga Syska (2NB) – laureatka XXVII Edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży 









Uczniowie brali również udział w zawodach sportowych. Za osiągnięcia indywidualne zostali nagrodzeni:  
 

Szymon Kaniewski (2A1) - I miejsce na Mistrzostwach Polski w trójboju siłowym kla-sycznym do lat 16, II miejsce na Mistrzostwach Polski                   
w wyciskaniu leżąc klasycznym do lat 16 i kat 120 kg (wrzesień 2020). I miejsce na Mistrzostwach Polski federacji XPC do lat 16-17 i kat 125 kg 
oraz III miejsce w open (maj 2021),  
Jakub Kowalski (2A2) - I miejsce w Mistrzostwach Mazowsza   w rzucie dyskiem  II miejsce w rzucie oszczepem w Mistrzostwach Mazowsza, 
IX miejsce w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS w rzucie dyskiem,  
Emilia Opałka (2A1) – I miejsce w zawodach ciągłych w Pucharze Polski Polskiej Federacji Teakwon-do,  
Marlena Rosa (2C) - V miejsce w halowych Mistrzostwach Polski U20 w chodzie sportowym,  
Wiktor  Szczygieł (1D) -  I miejsce  w finale 65. Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego  im. J. Strzałkowskiego,  
Aleksandra  Zuba (2NC)  -   II miejsce w Mistrzostwach Polski Środkowej Mażoretek w Uniejowie, II i III miejsce  w Mistrzostwach  Polski 
Mażoretek on-line.  
Najwyższe osiągnięcia drużynowe to: 
 

I miejsce  w Mistrzostwach Powiatu i Rejonu w sztafetowych biegach przełajowych chłopców: Adam Wasilczenko (2A2), Aleks  Wasilczenko 
(2A2), Krzysztof Ząbczyk (2NA3). 
I miejsce w  Mistrzostwach Powiatu i Rejonu w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt: Katarzyna Kuźniewska (2A3), Marlena Rosa 
(2C), Zuzanna Pielacińska (2NA3), Konstancja Bohdanowicz (2NC), Hanna Michalak (2NP), Emilia Opałka (2A1), Łucja Bartosiak (1C). 
  
Pani dyrektor podziękowała również uczniom zaangażowanym w pracę w Samorządzie Uczniowskim: Marcelemu Teliczanowi (2A1)- 
przewodniczącemu SU, Amelii Wróblewskiej (2B) – sekretarzowi SU, Zofii Nowakowskiej (2NA1) - skarbnikowi SU i Bartoszowi 
Koperskiemu (2P) – członkowi SU. 
 
 



Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria szkolnego regulaminu 
współzawodnictwa, Rada Pedagogiczna przyznała  nagrody w postaci 
dofinansowania wycieczek klasowych, ufundowane przez Radę Rodziców, 
następującym zespołom uczniowskim: 
•  za zajęcie I miejsca - nagrodę w wysokości 1500 złotych - klasie 1A1 
•  za zajęcie II miejsca - nagrodę w wysokości 1000 złotych - klasie 2A1 

 
 Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom uzyskanych wyników  

oraz  tego, że  z powodzeniem potrafili się odnaleźć w nowej i trudnej  
rzeczywistości. Podziękowała również wszystkim, którzy wspierali pracę 
naszej szkoły:  
• Pani Staroście, władzom samorządowym - za współpracę oraz wsparcie finansowe i organizacyjne 
naszej szkoły 
• Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom za to, że codziennie - w niecodziennych warunkach - 
tworzyli życzliwą atmosferę nauki i pracy 
• Rodzicom - za wsparcie swoich dzieci w procesie wychowania i nauce zdalnej oraz życzliwość                    
i liczne działania na rzecz naszej szkoły.  
Swoje wystąpienie Pani Dyrektor zakończyła życzeniami, aby wakacje, ten długo oczekiwany czas, dały 
wszystkim dużo radości i odpoczynku, a następnie wręczyła nagrody wyróżnionym uczniom i zespołom 
klasowym. 
Następnie, w krótkim wystąpieniu, słowa uznania wobec zdolności i zaangażowania uczniów wyraziła 
pani starosta Elżbieta Wiśniewska, życząc odpoczynku oraz udanych, bezpiecznych wakacji. 
Uroczystość zakończył występ chóru szkolnego. 



O godzinie 9.45 rozpoczęły się natomiast spotkania wychowawców z klasami. Wysokiej temperaturze towarzyszyła równie ciepła 
atmosfera 😉  Rozdanie świadectw, ostatnie w tym roku rozmowy i pożegnalne zdjęcia – to pakiet, któremu wszyscy się dziś chętnie 
podporządkowali.   



Do zobaczenia we wrześniu w oby lepszej, stacjonarnej rzeczywistości! 


