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Od 1 września 2016r. do grona pedagogicznego dołączyły dwie koleżanki:

 
Anna Powaga – logopeda Justyna Dudkiewicz – nauczyciel wspierający 



Początek roku szkolnego 2016/2017
Pierwszy września,  zabrzmiał  pierwszy dzwonek i  znów wszyscy spotykaliśmy się

w murach  naszej  szkoły.  Do  placówki  zawitał  przedstawiciel  Gminy  Płońsk  p.  Paweł
Koperski. Wszystkich przybyłych na uroczyste rozpoczęcie roku przywitał dyrektor p. Marek
Mioduszewski. Życzył zgromadzonym uczniom samych sukcesów w nauce i jak najlepszych
ocen, które już od jutra będą dostawać.

Od 2 września rozpoczną się zajęcia dydaktyczne. Wszystkim uczniom naszego
Zespołu Szkół życzymy jak najlepszych wyników w nauce. Powodzenia!☺



Pielgrzymka do Rostkowa 17.IX.2016 r.
Uczestnikami byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Lisewie. O godz.

1000  w Przasnyszu uczniowie rozpoczynali pielgrzymowanie śladami św. Stanisława Kostki –
patrona dzieci i młodzieży.

Zwiedzaliśmy kościół w Przasnyszu, gdzie św. Stanisław otrzymał sakrament chrztu.
Następnie  liczna  grupa  pielgrzymów  z  naszej  diecezji  przeszła  do  Rostkowa ok.  10  km.
W miejscu gdzie urodził się i mieszkał św. Stanisław Kostka odprawiana była Msza św. pod
przewodnictwem ks. biskupa Romana  Marcinkowskiego.

Po Mszy św. uczniowie modlili się w kościele (sanktuarium) św. Stanisław Kostki,
następnie zwiedzali miejsca gdzie przebywał nasz Patron i zostawił po sobie trwały ślad, 
po którym zmierzamy. Inicjatorką wyjazdu była p. Krystyna Kowalik.

  



Święto plonów w Gminie Płońsk – 18.09.2016
Tegoroczne święto wszystkich rolników w tym roku w gminie Płońsk obchodzono 

w Skarżynie.  Uroczystość  poprowadzili  p.  Marzena  Kunicka  i  p.  Grzegorz  Grąbczewski.
Jedenaste  płońskie  gminne  dożynki  -  zgodnie  ze  zwyczajem  -  rozpoczęła  msza,  którą
odprawili  proboszczowie  płońskich  parafii  ks.  kan.  Zbigniew  Sajewski  i  ks.  kan.  Marek
Zawadzki oraz jego poprzednik ks. kan. Edmund Makowski. 

Było  również  uroczyste  przekazanie  bochna  chleba  wypieczonego  z  tegorocznych
zbiorów, który - na ręce wójta gminy Płońsk Aleksandra Jarosławskiego - złożyli starostowie
dożynkowi Maria Zaborowska i Jacek Salak.



Kawałkami chleba częstowali się z ochotą uczestnicy uroczystości, którzy podziwiali
też wieńce dożynkowe. Najpiękniejszy został  nagrodzony. Zwyciężyła praca mieszkańców
Arcelina. 

…nasza szkoła także zrobiła wieniec dożynkowy.

Wyrazy  uznania  usłyszeli  rolnicy.  O  ogromnym  do  nich  szacunku  mówił  wójt
Aleksander  Jarosławski,  a  także  zaproszeni  goście,  m.in.  radny  wojewódzki  Paweł
Obermeyer, starosta Andrzej Stolpa, wiceburmistrz Płońska Teresa Kozera, przewodniczący
rady powiatu Jan Mączewski.

Święto plonów w Skarżynie stało się okazją do uhonorowania osób związanych 
z ziemią. Wręczono im szczególne odznaczenia - „Zasłużony dla rolnictwa” w gminie Płońsk 
Oprócz życzeń, podziękowań i dzielenia się chlebem, nie zabrakło występów. 

W tym roku na scenie pokazali się m.in. uczniowie Zespołu Szkół w Siedlinie oraz
Szkoły Muzyki i Tańca „Nutka”. Uroczystość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
Joniec  pod batutą  Cezarego Celiana,  a  także  zespół  „Buczące  rysie”.  Specjalny  kuglarski
pokaz dała trupa „Zmruż oczko”, a do zabawy tanecznej zachęcała grupa „Fortuna”, która
specjalizuje się w utworach z lat 30. XX w. po współczesne przeboje. Gwiazdą wieczoru był
legendarny  zespół  „De  Mono”,  a  na  zakończenie  wystąpił  zespół  „After  Party”,  grający
muzykę disco polo.



Samolotem do Gdańska
To już druga z kolei „samolotowa” wycieczka tej grupy, tym razem 4 października

2016  klasa  V  pod  opieką  p.  Teresy  Sokołowskiej,  p.  Sylwestra  Kapuścińskiego  oraz
wychowawczyni  i  za  razem organizatorki  wyjazdu  p.  Elżbiety  Żochowskiej  poleciała  do
Gdańska. 

 



Grupa  wyleciała  z  lotniska  im  F.  Chopina  w  Warszawie  o  godz.  750,  na  miejscu
wylądowała o 845. 

Zwiedzanie rozpoczęło się od przejścia Długiego Pobrzeża, gdzie wszyscy zobaczyli
m. in. Stary Żuraw, następna była ulica Mariacka z bazyliką Mariacką, 

 



...później Długi Targ z fontanną Neptuna, Dworem Artusa, Ratuszem, Złotą i Zieloną 
Bramą i mnóstwem zabytkowych kamieniczek. 

 



Grupa odwiedziła manufakturę cukierniczą Ciu Ciu, była świadkiem powstawania od
podstaw cukierków ze św. Mikołajem. Wszyscy otrzymali po paczuszce cukierków i mogli
zakupić różne oryginalne wyroby cukierni. 

W Centrum Hewelianum uczestniczyła w zajęciach „Powietrze, próżnia” i zwiedzała
wystawę „Energia”.



 



Po posiłku w Mc Donaldꞌs odwiedziła Sopot i najdłuższe Molo w Polsce. 





Do Lisewa grupa wróciła po 23. Wszyscy byli zmęczeni ale bardzo zadowoleni. ☺



 



Święto Edukacji Narodowej na wesoło
Tradycyjnie  w naszej szkole obchodziliśmy święto Edukacji  Narodowej.  Samorząd

Uczniowski  13  października  przedstawił  wszystkim  pracownikom  szkoły  humorystyczny
program artystyczny. Występ przygotowały dzieci  i  młodzież pod okiem p. Anny Powagi
i p. Moniki Nowickiej. Muzycznie oprawiła uroczystość p. Marzena Kunicka





Wycieczka „samolotowa” do Gdańska – 13.10.2016
Wyjazd rozpoczął  się  zbiórką   przed szkołą o 5 rano.  Nie chciało  nam się  nawet

bardzo  spać,  ponieważ  byliśmy  zbyt  podekscytowani  lotem samolotem.  Razem  z  panem
Grąbczewskim i panem dyrektorem udaliśmy się na lotnisko. Byliśmy troszkę zdenerwowani,
gdyż nie  wiedzieliśmy co mamy robić,  ale  jakoś  daliśmy radę.  Mieliśmy prawie  godzinę
wolnego wiec wykorzystaliśmy ja aby pooglądać lotnisko. Nadszedł czas naszego wylotu.
Sprawdziliśmy  bilety  i  wsiedliśmy  do  samolotu.  Większość  z  nas  nigdy  nie  leciała
samolotem,  wiec  lot  sprawił  nam  dużo  radości.  Podróż  trwała  ok.  godzinę.  Po  wyjściu
z samolotu  od  razu  zaczęły  się  rozmowy  na  temat  lotu  i  naszych  wrażeń.  Wiele  osób
zadzwoniło nawet do swoich rodziców.

Następnie pojechaliśmy pociągiem do Gdyni. 

Z dworca ruszyliśmy na skwer Kościuszki. Był tam ORP Błyskawica, Dar Pomorza, 
Dar Młodzieży i inne statki. 



Pan kupił bilety na Dar Pomorza i poszliśmy go zwiedzać. 

Było naprawdę ekstra. Weszliśmy nawet pod pokład. 



Dla żartu odegraliśmy nawet sławną scenę z Titanica. 
Kiedy  doszliśmy do samego końca skweru postanowiliśmy zawrócić, ponieważ było 

tam strasznie zimno z powodu silnego wiatru. 

Poszliśmy jeszcze na plażę, a później na plac zabaw. 

To była największa atrakcja z całej wycieczki oprócz  lotu. 
Mimo, że jesteśmy w ostatniej klasie gimnazjum to bawiliśmy się na całego. Poszliśmy na 
karuzelę, huśtawki i równoważnię. 



Następnie wyruszyliśmy do Orłowa. 
Wszyscy już byli  nieźle  głodni,  wiec  nie  myśleliśmy o podziwianiu  pięknego widoku na
morze i molo (choć był naprawdę piękny a szczególnie podobał nam się klif),  tylko o tym aby
w końcu coś zjeść. Poszliśmy do pizzerii i porządnie się najedliśmy. 

Potem ruszyliśmy do Gdańska - naszego ostatniego punktu wycieczki. 
Byliśmy na pokazie statków lecz trochę się zawiedliśmy. Pokaz miał trwać godzinę lecz my
skończyliśmy go w 10 minut. 



Potem poszliśmy na rynek. Było naprawdę super. 
Później poszliśmy na dworzec. Mieliśmy pewien kłopot z tym, na którym peronie mamy 
wsiąść, lecz jakoś opanowaliśmy sytuację i pojechaliśmy na lotnisko. Było już ciemno. 
Byliśmy ciekawi jak będzie wyglądać świat z góry. Nie zawiedliśmy się , było naprawdę 
pięknie. Miasta były wielkimi skupiskami światła. Bezpiecznie wylądowaliśmy i zebraliśmy 
się przed lotniskiem. Wieczorem było jeszcze zimniej tak więc chcieliśmy jak najszybciej 
jechać do domów i wylądować we własnych łóżkach. Po powrocie nawet nie chciało nam się 
opowiadać rodzicom jak było ,ponieważ byliśmy bardzo zmęczeni. 

Dzięki tej wycieczce jeszcze bardziej się ze sobą zżyliśmy. Mamy wiele wspaniałych 
oraz śmiesznych wspomnień. Smutno nam na myśl, że niedługo opuścimy szkołę. Każdy jest 
świadom tego jakimi szczęściarzami jesteśmy, że mamy tak niesamowitą klasę.   

KLASA III GIM.



Wstąpili w poczet uczniów
W  poniedziałek,  17  października  2016r.,  15  uczniów  klasy  pierwszej  zostało

włączonych w poczet braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Lisewie. Świadkami tego
wyjątkowego wydarzenia byli ich rodzice i bliscy, a także nauczyciele oraz dyrektor szkoły.

Przed uroczystym pasowaniem pierwszoklasiści zaprezentowali się przed zebranymi
w krótkim programie słowno-muzycznym przygotowanym przez wychowawczynię p. Joannę
Zielińską i p. Annę Powagę. 

Wykazali  się  też  znajomością  obowiązków  ucznia  oraz  symboli  narodowych,  jak
również  hymnu  państwowego  i  szkoły.  Następnie  -  w  ozdobnych  biretach  -  złożyli
ślubowanie, 



…po którym aktu pasowania na ucznia dokonał dyrektor szkoły Marek Mioduszewski.

Uczniowie kl. I SP, rok szkolny 2016/17
1. Biezuńska Magdalena
2. Gniazdowski Krystian
3. Gocejna Nikola
4. Groblewski Krystian
5. Gruda Patrycja
6. Kaminska Oliwia
7. Kamiński Wojciech
8. Knyżewska Wiktoria
9. Krakowiak Alan
10. Krakowiak Jakub
11. Kucharski Kamil
12. Lewandowski Michał
13. Sztenderska Łucja
14. Wieczorek Lena
15. Włodarski Michał



O rzymskim imperium

Uczniowie  Zespołu  Szkół  w  Lisewie  we  wtorek,  18  października,  uczestniczyli
w żywej  lekcji  historii,  którą  poprowadzili  rekonstruktorzy  z  Grupy  Artystycznej
„Rekonstrukto” z Lublina.
W czasie tego edukacyjnego spotkania pt. „Rzymskie imperium i tradycje antyku” uczniowie
zobaczyli  jak wyglądało m.in. uzbrojenie rzymskiego legionisty oraz gladiatora w I wieku
naszej ery.
Rekonstruktorzy  opowiedzieli  o  epoce  rzymskiej,  podbojach  oraz  upadku  wielkiego
imperium. Podkreślali również jak wielkie znaczenie dla przyszłego świata miała cywilizacja
rzymska.
W humorystyczny  sposób,  ubrani  w stroje  legionistów,  prezentowali  ciekawym i  chętnie
włączającym się w lekcję uczniom pokazy walk. Odważniejsi uczestnicy lekcji brali w swoje
dłonie miecze oraz trójzęby i walczyli z członkami grupy.



Trener Anity Włodarczyk w Lisewie

Uczniowie  Zespołu  Szkół  w  Lisewie  uczestniczyli  w  piątek,  21  października,
w spotkaniu z Krzysztofem Kaliszewskim, trenerem Anity Włodarczyk, rekordzistki świata
w rzucie młotem oraz złotej medalistki igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.

Krzysztof  Kaliszewski  na  spotkanie  z  młodzieżą  przywiózł  młot,  którym  Anita
Włodarczyk pobiła rekord świata oraz jej złoty medal olimpijski.



W ciągu  kilkudziesięciominutowego  spotkania  trener  Kaliszewski  przybliżył  uczniom jak

wyglądają  treningi  z  Włodarczyk  i  przygotowania  do igrzysk,  które  są  najważniejsze  dla

każdego sportowca.

- Trenujemy sześć dni w tygodniu przez 300 dni w ciągu roku. Anita po treningach nie ma

czasu na jeżdżenie po sklepach i szukanie nowej pary butów, bo musi regenerować siły np.

z książką lub pisała swoją pracę magisterską, którą w tym roku obroniła - mówił Kaliszewski.

Dodawał, że przykład Anity Włodarczyk pokazuje, że można połączyć naukę ze sportem.

Jak przyznawał trener, ten rok był dla nich wyjątkowy, ponieważ Anita trzykrotnie pobiła

rekord. Najpierw w Rio osiągnęła najlepszy wynik w swojej karierze, rzucając młotem na

76,93 m.

- Wkrótce po igrzyskach okazało się, że Anita Włodarczyk po raz czwarty z rzędu zwyciężyła

w klasyfikacji  IAAF Hammer  Throw Challenge  -  mówił  dumny ze  swojej  podopiecznej

trener.

- 28 sierpnia 2016 roku, podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej na Stadionie Narodowym

w Warszawie, Anita ponownie ustanowiła rekord świata, rzucając w czwartej próbie 82,98 m

- dodawał Kaliszewski.

Inicjatorem spotkania z trenerem Kaliszewskim był p. Grzegorz Grąbczewski –  nauczyciel

wychowania fizycznego.



Piątkowe spotkanie zakończyło się sesją zdjęciową z Krzysztofem Kaliszewskim oraz młotem
Anity Włodarczyk.



O Puchar Burmistrza Płońska
Jakub Kurkowski (uczeń klasy IV SP Lisewo) i Kamil Urbankowski zdobyli puchar

burmistrza  Płońska  w  rozgrywanym w niedzielę,  23  października,  turnieju  minisiatkówki

chłopców rocznika 2005 i młodsi.

Do  rywalizacji  w  drugiej  edycji  turnieju  organizowanego  przez  Płońskie  Towarzystwo

Siatkówki przystąpiło sześć par. Pięć ekip reprezentowało PTS Płońsk, jedna Nieporęt. Na

podium stanęły płońskie pary. 



Święto Niepodległości
W czwartek, 10 listopada w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Narodowego

Święta  Niepodległości.  Wspólną  lekcję  historii  zorganizowali  uczniowie  kl.  VI  i  ich
wychowawczyni p. Nina Kassan – Czekaj. 

Młodzi artyści podczas krótkiego wystąpienia przedstawili historię Polski, poczynając
od  pierwszego  rozbioru,  poprzez  powstanie  listopadowe  i  styczniowe,  aż  do  odzyskania
niepodległości w 1918 r. Scenka zobrazowała bolesne dzieje naszej ojczyzny. 



Tradycyjnie  muzycznie  uroczystość  oprawił  szkolny  chór  pod  kierownictwem
p. Marzeny Kunickiej. Nie zabrakło takich utworów jak: „Wolność” czy „Powrócisz tu”. 

Dyrekcja  nie  kryła  wzruszenia,  p.  wicedyrektor  Bożena  Gizińska  podziękowała
młodym artystom oraz nauczycielom za pracę związaną z przygotowaniem akademii. 



Zabawa andrzejkowa w szkole – 18 listopada

Zgodnie  z  polską  tradycją  obchodziliśmy w naszej  szkole  wieczór  wróżb i  zabaw
andrzejkowych połączony z dyskoteką.
W zabawie zorganizowanej przez Samorząd Szkolny pod okiem przewodniczącej – Moniki
Wrońskiej  i  nauczycieli  wspierających  Anny  Powagi  i  Justyny  Dudkiewicz,  brali  udział
wszyscy uczniowie naszej szkoły. 

Samorząd Uczniowski zadbał o dekorację sali,  zorganizował muzykę

…i prowadzącego DJ Piotra Jezierskiego, 



 
…konkursy, 



  …kącik wróżb.

Dawniej Andrzejki miały nieco inny charakter, więcej było w nich magii i wiary, że 
tego dnia przyszłość otwiera swoje tajemnice. Obecnie stały się wesołym spotkaniem 
towarzyskim, dostarczającym wielu przeżyć i emocji, a przepowiednie traktowane są mniej 
serio, bardziej 
z przymrużeniem oka.

Wróżki, które zajmowały się wróżbą powiedziały co dobrego Nas czeka w 
przyszłości. 







Impreza andrzejkowa zakończyła się o godz. 2000. Wszyscy byli bardzo zadowoleni
z magicznego wieczoru.



Charytatywny Koncert Mikołajkowy

W  dniu  6  grudnia  2016  r.  uczniowie  z  klas  1,  2  i  3  szkoły  podstawowej  wraz

z opiekunami:  Joanną  Zielińską,  Anną  Powagą,  Danutą  Radziwonką,  Katarzyną  Nerć

i Justyną Dutkiewicz wzięło udział w fantastycznym CHARYTATYWNYM KONCERCIE

MIKOŁAJKOWYM w Warszawie pt. „5 złotych minut ratujących życie”,  który odbył się

w Hali Widowiskowej „Torwar”.

Spotkanie  prowadził  Filip  Borowski.  Podczas  koncertu  zaprezentowali  się  artyści

sceny polskiej: Antek Smykiewicz, Jula, Sylwia Lipka, Sylwia Przybysz, zespół Future Folk,

iluzjonista Maciej Pol, który bawił wszystkich magicznymi sztuczkami. Wspólnie z artystami

śpiewano i tańczono Zumbę. 



Tradycyjnie  impreza  stanowiła  zwieńczenie  prowadzonego  przez  fundację

„Prometeusz”  cyklu  szkoleń  ratownictwa medycznego  dla  młodzieży  szkolnej.  Uczniowie

mieli okazję obejrzeć zmagania uczniów wybranych szkół w konkursie medycznym pt: ”Pięć

minut dla ratowania życia”. Na zakończenie odbyło się spotkanie 

z prawdziwym św. Mikołajem, który obdarzył zebranych imponującym pokazem laserowych

świateł – „Laserowy Show”.

Na koncercie wszyscy bawili się wyśmienicie i w dobrych humorach, bezpiecznie wrócili do
domów.



3 grudnia – Światowy dzień osób niepełnosprawnych

8 grudnia 2016r. w czwartek w naszej szkole odbyła się prezentacja multimedialna
połączona z warsztatami dotycząca tematyki osób niepełnosprawnych. 

Podczas zajęć praktycznych uczniowie mogli "na własnej skórze" poczuć jak trudno
jest rozpoznać rzeczy codziennego użytku, kiedy nic nie widzimy czy też jakim wyzwaniem
jest napisanie swojego imienia... bez użycia rąk!



Na krótkich filmach edukacyjnych uczniowie i nauczyciele mogli uzyskać
odpowiedzi jak pomóc osobom z niepełnosprawnością sensoryczną, fizyczną i intelektualną 
i zadbać o swobodną, naturalną atmosferę podczas tych kontaktów. 

Ten nietypowy apel cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Bardzo
nas  to  cieszy,  gdyż  należy  pamiętać,  że  dla   każdego  człowieka  ważne  jest,  by  mieć
przyjaciela. Bez względu na nasze możliwości fizyczne, intelektualne czy inne.

Pamiętajmy "Nie ma kaleki, jest CZŁOWIEK" M. Grzegorzewska

Apel przygotowały nauczyciele wspomagający: Anna Powaga i Justyna Dutkiewicz.



Konkurs plastyczny rozstrzygnięty
Dnia  15  grudnia  odbyła  się  uroczysta  gala  podsumowująca  konkurs  plastyczny

ogłoszony przez Nadleśnictwo Płońsk „Moje wędrówki po lesie” - edycja 2016. Uczestniczyli

w niej  także  uczniowie  naszego Zespołu  Szkół:  Hubert  Wieczorek,  który  zajął  I  miejsce

w kat. Szkoła Podstawowa klasy IV – VI i Joanna Wielechowska, również I miejsce w kat.

Gimnazjum. Oboje odebrali nagrody rzeczowe, dyplom oraz kalendarz edukacyjny, w którym

m. in. zamieszczone zostały ich prace. GRATULUJEMY!!



Jasełka 2016
Tradycją  naszej  szkoły  są  coroczne  jasełka  przygotowywane  przez  uczniów  pod

opieką pań katechetek i nauczyciela muzyki.  Nie inaczej było w tym roku: 22 grudnia 2016 r.
o  godz.  9.00  w  pięknie  udekorowanej  sali  gimnastycznej  zebrali  się  uczniowie,  rodzice
i grono pedagogiczne na czele z panem dyrektorem Markiem Mioduszewskim. 

Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. 

O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zaś zdolni aktorzy i wokaliści.



Tegoroczne  przedstawienie  miało  na  celu  pokazanie  codziennego   życia  zwykłych
ludzi, nie pozbawionych różnorakich wad i nie stroniących od grzechu. Inscenizacja wywarła
duże wrażenie i poruszenie. Całość przeplatana była kolędami i pastorałkami.

Na  zakończenie  zgromadzeni  goście  wysłuchali  świątecznych  życzeń  Pani
wicedyrektor Bożeny Gizińskiej i w świątecznych nastrojach rozeszli się do sal, w których
odbyły się klasowe spotkania wigilijne.



Dzień Babci i Dziadka
20.01.2017 r. odbyła się akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Przybyłych licznie gości powitała p. wicedyrektor Bożena Gizińska, 

… a następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci z klas I-III i „0” - pod hasłem
„Babciu, Dziadku, kochamy was całym sercem”. 

Wnuczęta recytowały wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli. 



Po odśpiewaniu „Sto lat” nastąpił czas na wręczenie własnoręcznie wykonanych laurek 
i prezentów.

Sądząc po gromkich brawach i szczerych uśmiechach podobało się wszystkim.



Po występach goście zostali na słodkim poczęstunku przy kawie i herbacie.

Nad całością czuwały wychowawczynie wraz z nauczycielami wspierającymi.



Szkolny konkurs „Śpiewaj i Tańcz”

             W Zespole Szkół w Lisewie w dniu 02.02. 2017 odbył się  Szkolny Konkurs „Śpiewaj
i Tańcz” dla uczniów naszej szkoły. 
Konkurs był podzielony na dwie kategorie. W kategorii I, czyli dla klas I - IV wzięło udział
8 uczniów, zaś w kategorii II dla klas V s.p. - III gim. zaprezentowało się 12 osób. W sumie
w konkursie wzięło udział 20 osób.   

Spośród  wszystkich  uczestników  Komisja  w  składzie:  p.  Małgorzata  Łubińska
(przewodnicząca  Jury),  p.  Marzena  Kunicka,  p.  Joanna  Jarosławska,  u.  Agnieszka
Krajczyńska wyłoniła podczas koncertu laureatów i finalistów.



Wyniki konkursu:
W kategorii I KL. I - IV SP:

16. miejsce HANNA MIKOŁAJCZYK z kl. 3, utwór „Na moich ramionach” 
 

1. miejsce WIKTORIA CZYŻEWSKA, KUBA WOJCIECHOWSKI z kl. 4,
    utwór „Takiego Janicka” 



2. miejsce NIKOLA CHRZĄSZCZEWSKA z kl. 3, utwór „Laleczka z saskiej porcelany”

3. miejsce WERONIKA ZAWADZKA z kl. 4, utwór „Tamta dziewczyna” 
 



W kategorii II KL. V SP - III GIM.:

miejsce: JUSTYNA ZAKRZEWSKA kl. I gim., 

2. miejsce: ZESPÓŁ BAD GIRLS kl. I gim., 



miejsce: JOANNA WIELECHOWSKA kl. III gim., 

Nagrodami w Konkursie Śpiewaj i Tańcz były:
- statuetki Złotych, Srebrnych i Brązowych Mikrofonów
- statuetki Złotych Pantofelków 
- dyplomy
- karnety do kina Kalejdoskop w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku.

Organizatorami konkursu byli: Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców ZS w Lisewie



Choinka szkolna 2017
Jak  co  roku  Samorząd  Uczniowski,  Rada  Rodziców  wraz  z  wychowawcami  klas

zorganizowali zabawę choinkową dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły. Impreza odbyła się
w sobotę 4 lutego 2017r i trwała od 1600 do 2000.

Zabawę poprowadził Dj Texas wraz z drużyną klaunów, 

…były różne zabawy i konkursy, malowanie twarzy, 



…puszczanie olbrzymich baniek mydlanych,

… zabawy z hustą.



Młodsze dzieci poubierały się w różne kostiumy karnawałowe,

…tańcom i radości nie było końca. 



Mali i duzi bawili się doskonale.

 Był też słodki poczęstunek.



Dzień pełen atrakcji
W piątek 10 lutego dzień zaczął się od kuligu, zorganizowanego przez p. Grzegorza

Grąbczewskiego. W sannie wzięli udział prawie wszyscy uczniowie naszej szkoły. 



Było trochę „wywrotek”, śmiechu i ogólnej radości. 

Po kuligu szkolę odwiedził „listonosz” i rozdawał adresatom pocztę walentynkową.



Świętujemy 8 marca!

Z okazji Dnia Kobiet 8 marca 2017r. odbył się w naszym Zespole Szkół uroczysty
apel,  który  przygotowała  męska  część  Samorządu  Uczniowskiego  pod  kierunkiem  pani
Moniki Wrońskiej Nowickiej. 

Podczas uroczystości chłopcy z klasy I i II gimnazjum przedstawili śmieszne scenki, 
które rozbawiały całą społeczność szkolną



… i zaprezentowali układ taneczny, 

a uczeń klasy VI zaśpiewał piosenkę specjalnie dla wszystkich dziewczyn i pań.
Na zakończenie chłopcy złożyli wszystkim paniom życzenia. Nie zabrakło również kwiatów.



Pierwszy dzień wiosny pod znakiem wycieczek

Jak tradycja uczniowska każe, pierwszego dnia wiosny – 21 marca, wszyscy 
uczniowie udali się na „wagary”. Dołączyli do nich również nauczyciele ☺.



  

Klasy”0” wyruszyły do Płońska i bawiły się w Kulkolandii. 





Klasy I – III odwiedziły Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 



Klasy IV – VI zwiedziły Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie i uczestniczyły 
w lekcji muzealnej. 
Klasy I – III gimnazjum zwiedzały Łódź. Odwiedzili między innymi: 



Wyższą Szkołę Filmową Telewizyjną i Teatralną im L. Schillera i Muzeum kinematografii, 



… Muzeum włókiennictwa 

…oraz najbardziej znaną ulicę w Łodzi - Piotrkowską. 
 



Wiersze polskich poetów w Sochocinie
Organizowany  rokrocznie  przez  sochocińską  podstawówkę  międzyszkolny  konkurs

recytatorski „Poeci dzieciom”, został rozstrzygnięty w środę 29 marca w Gminnym Ośrodku

Kultury.

Przedmiotem  konkursu  organizowanego  dla  trzecioklasistów  przez  nauczycieli

edukacji  wczesnoszkolnej  w  sochocińskiej  podstawówce  była  ponadczasowa  twórczość

polskich poetów . 

W  piętnastej  edycji  konkursu  w  szranki  stanęło  26  uczniów  klas  trzecich  szkół

z Sochocina, Kamienicy, Siedlina, Smardzewa, Zaborowa, Kołozębia, Lisewa i Ojrzenia.

Uczennica naszej szkoły Hania Mikołajczyk (na zdjęciu) uplasowała się na 2 miejscu

wraz z uczniem SP Sochocin.

Był  też  poczęstunek  i  bajka  o  sierotce  Marysi  i  krasnoludkach  wykonana przez  uczniów

sochocińskiej szkoły.



Kilka słów o autyzmie
W poniedziałek 3 kwietnia dzieci z kl.  V, VI i I gim. Pod okiem p. Anny Powagi

i Anety  Drzewaszewskiej  przygotowały  i  przedstawiły  wszystkim  zgromadzonym  w  sali
gimnastycznej garść wiadomości i krótką ale bardzo sugestywną scenkę na temat autyzmu. 

Autyzm  to  zaburzenie  rozwojowe,  które  ujawnia  się  zwykle  przed  skończeniem

trzeciego roku życia.  Autyzm zamyka malucha w jego własnym świecie  -  świecie  bardzo

dosłownym, w którym nie ma miejsca na metafory i wyobraźnię,  przerażającym: pełnym

ludzi,  którzy  zachowują  się  w  sposób  niezrozumiały  i  bodźców,  których  nie  sposób

„ogarnąć”. 



Konkurs Wielkanocny 2017

W okresie przedświątecznym został przeprowadzony konkurs plastyczny pt. „Kartka

Wielkanocna“,  który  skierowany  został  do  wszystkich  uczniów  naszej  szkoły.  Celem

konkursu  było  rozbudzenie  zainteresowania  pieknym  zwyczajem  obdarowywania  sie

kartkami świątecznymi oraz pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych

z  obchodami Świąt Wielkanocnych. Na konkurs wpłynęło 48   prac. 

Wszystkie  prace  można  było  podziwiać  na  wystawie  mieszczącej  się  w  holu,  na

pierwszym piętrze.

Dnia 10.04. 2017 r. komisja w składzie:  pani Beata Antoniak, pani Aneta Drzewaszewska,

pani Krystyna Kowalik, pani Justyna Dutkiewicz wyłoniły zwycięzców konkursu. 

Uczniowie, którzy według komisji wykonali najpiękniejsze prace zostali nagrodzeni I, II, III

miejscem, w każdej grupie wiekowej, a także otrzymali pamiątkowe dyplomy. Konkurs został

zorganizowany przez katechetkę Beatę Antoniak.           

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni podczas uroczystego apelu szkolnego.



Dzieci klas „0“
I miejsce
               Bartosz Zawłocki, kl. 06
               Amelia Piskorska, kl. 06
               Martyna Żuchowska, kl. 05
II miejsce
               Antonina Przetacka, kl .06
               Zuzanna Kiępczyńska, kl. 06
               Mateusz Orzechowicz, kl. 06
III miejsce
               Martyna Gruda, kl. 06
               Jan Łubiński, kl .06

Uczniowie klas I – III Szkoły  Podstawowej
I miejsce
              Jakub Gruda, kl. III
II miejsce
               Lena Wieczorek, kl. I
               Krystian Groblewski, kl. I
               Nikola Chrząszczweska, kl. III
III miejsce   

Olga Więcław, kl. III

Uczniowie klas IV – VI  Szkoły  Podstawowej
I miejsce
              Wiktoria Piskorska, kl. IV
II miejsce
               Roman Zawłocki, kl. VI         
               Bernard Biliński, kl. VI
III miejsce
               Mateusz Wielechowski, kl.VI

Uczniowie klas I – III Gimnazjum
I miejsce
              Agata Czerniakowska, kl. II  
II miejsce
               Justyna Zakrzewska, kl. I
               Izabela Antoniak, kl.III
III miejsce
                Martyna Orzechowicz, kl. I



Spotkanie autorskie
Dnia 26.04.2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie z  pisarką Roksaną 

Jędrzejewską - Wróbel. 

Pani Roksana jest autorką wielu książek dla dzieci, między innymi serii książek o Florce, które
zostały zekranizowane i które można oglądać na kanałach dla dzieci. Spotkanie było bardzo

interesujące. Pisarka poruszała wiele ciekawych tematów dotyczących wartości w dzisiejszym
świecie. Omówiła także proces powstawania książki od rękopisu do wydania w księgarni. 

Była to dla nas wszystkich pouczająca lekcja i będziemy ją miło wspominać.



XVII edycja konkursu Bóg, Honor, Ojczyzna
Tegorocznemu  konkursowi  „Bóg,  Honor,  Ojczyzna  dziejach  kultury  narodowej”,

przyświecała  postać św. brata Alberta i jego przesłanie, żeby w życiu być dla innych dobrym

jak chleb. Finał powiatowego konkursu odbył się w czwartek, 11 maja w Gimnazjum nr 1.

 
Nagrody wręczane były laureatom w 3 kategoriach: plastycznej, muzycznej i poetyckiej.

Cel konkursu, to szerzenie wśród młodzieży postaw patriotycznych i humanistycznych.

Udział w konkursie wzięli także uczniowie z naszej szkoły i godnie ja reprezentowali: 



w konkursie plastycznym  3 miejsce (równorzędne) zajęli Dagmara Drapała i Mateusz 

Wielechowski (SP Lisewo kl. VI), 

…a w kategorii Gimnazjum 2 miejsce zajęła Oliwia Drapała kl. II, wyróżniono także pracę 

Klaudii Kowalskiej kl. I.



Dzień Ziemi 2017 w Lisewie

Dnia  27  kwietnia  2017  w  lisewskim  Zespole  Szkół  uroczyście  obchodzone  było

Święto Ziemi. Pani Monika Wrońska Nowicka przygotowała z kl. II gimnazjum ekologiczny

pokaz mody. 







Modele i modelki wdzięcznie prezentowały eko - stroje. 
Na uroczystości przypomniane zostały zasady segregacji różnych odpadów.



„Dzień  Ziemi”  zaprezentowano  zarówno  klasom  szkoły  podstawowej  jak
i gimnazjum. Wszystkim bardzo podobał się występ, o czym świadczyły gromkie brawa.



Podsumowanie projektu „Książki czytamy, nudzie się
nie damy”

We wtorek 9 maja odbyła się w naszej szkole uroczystość, na której podsumowany

został  projekt  profilaktyczno  –  wychowawczy  „Książki  czytamy,  nudzie  się  nie  damy”

realizowany w roku szkolnym 2016/2017. 

Tym razem działania zawarte w projekcie miały na celu propagowanie czytelnictwa

wśród dzieci i młodzieży. Zadania do realizacji obejmowały różne dziedziny i brali w nich

udział wszyscy uczniowie, począwszy od najmłodszych – klasy „0”, a skończywszy na klasie

III  gimnazjum.  W  ramach  planowanych  do  realizacji  działań  był  konkurs  recytatorski,

plastyczny,  czytelniczy,  wykonanie  gazetki  ściennej  dotyczącej  wybranej  książki,

przygotowanie  mini  albumu  książek  polecanych  przez  klasę,  przygotowanie  krótkiej

prezentacji wybranej książki dla całej społeczności klasowej. 

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia dyplomów dla laureatów konkursów: 





plastycznego (Książki czytamy, nudzie się nie damy) 

…i recytatorskiego (Wiersz o tematyce prozdrowotnej).

Następnie każda z klas zaprezentowała krótką scenkę nawiązującą do wybranej książki i jej 

bohaterów. 



kl. „0” czterolatki „Królewna 
 śnieżka”

 
kl. „0” pięciolatki „Rzepka”



kl. ”0” sześciolatki „Czerwony Kapturek”

Kl. I SP „Plastusiowy pamiętnik”



Kl. II SP „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”

Kl. III SP „Akademia Pana Kleksa”



Kl. IV SP „Pinokio”

Kl. V SP „Mikołajek”



Kl. VI SP „Ania z Zielonego Wzgórza”

Kl. I gimnazjum „Krzyżacy”



Kl. II gimnazjum „Kamienie na szaniec”

Kl. III gimnazjum „Pan Tadeusz”

Laureaci wszystkich konkursów zarówno indywidualnych jak i grupowych pojechali

w nagrodę za osiągnięty sukces na jednodniową wycieczkę do Malborka sponsorowaną przez

Radę Rodziców i Samorząd Szkolny, która odbyła się 20 czerwca.



Święto konstytucji 3 – go maja
W piątek 28.04.2017 r. odbyła się w naszym Zespole Szkół uroczysta akademia 

z okazji zbliżającej się rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 



Uczniowie  gimnazjum  przygotowali  pod  okiem  p.  Niny  Kassan  -  Czekaj  krótki  montaż

słowno-muzyczny, upamiętniający to wydarzenie. 

Tradycyjnie nad całością oprawy muzycznej czuwała p. Marzena Kunicka.



Bochnia, Kraków, Zator, Ojcowski Park Narodowy

Starsi i młodsi, więksi i mniejsi pod opieką nauczycieli: p. Bożena Gizińska, Dorota
Dołęgowska, Monika Wrońska – Nowicka i p. Grzegorz Grąbczewski - zebrali się 15 maja
o 6.45 pod szkołą w Lisewie, wsiedli do autokaru i ruszyli na południe Polski z zamiarem
obejrzenia i doświadczenia rzeczy niezwykłych i jedynych w swoim rodzaju.

Dzień pierwszy

Kopalnia soli w Bochni. Niezwykła podróż przez najstarsze i najpiękniejsze wyrobiska
kopalni. Unikatowe komory solne o charakterystycznym kształcie i układzie geologicznym,
piękne  wykute  w  soli  kaplice,  rzeźby  solne  oraz  narzędzia  i  urządzenia  górnicze  tworzą
wyjątkowe,  zadziwiające  podziemne  miasto.  Dostępna  w  bocheńskiej  kopalni  Podziemna
Ekspozycja Multimedialna sprawia, że zwiedzanie ma charakter podróży w czasie. 



Podróż przez historię górnictwa solnego rozpoczyna się w epoce panowania księcia
Bolesława  Wstydliwego  i  księżnej  Kingi.  Spotkania  z  polskimi  królami,  żupnikami
genueńskimi,  a  także  duchem  mnicha  cystersa  stanowią  niecodzienną  lekcję  historii.
Słuchowiska przestrzenne, animacje oraz interaktywne prezentacje ukazujące rozwój techniki
górniczej  na  przestrzeni  wieków  sprawiają,  że  przedstawione  w  ten  sposób  informacje
utrwalają się na dłużej i są wyjątkowym uzupełnieniem wiedzy zdobytej w szkole.

Dzień drugi

Zwiedzanie Krakowa: Wawel - Zamek Królewski  oraz  Katedra Wawelska,  zabytki z epoki
renesansu, słynny Dzwon Zygmunta, Smocza Jama, Smok Wawelski.

Rynek Krakowski: Kościół Mariacki - gotycka bazylika, Sukiennice. Ratusz, pomnik Adama
Mickiewicza, Kościół Św. Wojciecha Barbakan - zabytek średniowiecznej techniki obronnej .



Dzień trzeci

Całodzienna  zabawa  w  Energylandii  w  Zatorze  -  „Rodzinnym  Parku  Rozrywki”
z prawdziwego zdarzenia.



 

Oferta rozrywki jest bardzo bogata i każdy z osobna lub wszyscy razem mogą znaleźć
stosowne atrakcje  dla  siebie  -  27  ogromnych  urządzeń,  20  gier  i  zabaw interaktywnych,
pokazy artystyczne,  pirotechniczne i  wizualne,  niesamowite kino 7D. Zabawa odbywa się
w trzech strefach w zależności od wieku i wzrostu



Dzień czwarty



Ojcowski Park Narodowy-  najmniejszy Park Narodowy w Polsce utworzony 1956r.

Nasi turyści podziwiali przepiękne skały wapienne i zjawiska krasowe - Maczugę Herkulesa

i Jaskinię Łokietka, Bramę Krakowską oraz zamek w Pieskowej Skale

Wrócili w komplecie 18 maja późnym wieczorem, mądrzejsi o nowe doświadczenia,

wypoczęci i zadowoleni.



Dzień Matki i Ojca
Dzień  Matki  obchodzony  w  Polsce  co  roku  26  maja  i  Dzień  ojca  obchodzony

23 czerwca to święta,  które Mają na celu okazanie wszystkim mamom i ojcom szacunku,
miłości oraz podziękowania za trud włożony w wychowanie.

Dlatego też tradycyjnie uczniowie klas „0”…



… i I-III Szkoły Podstawowej w Lisewie pod opieką swoich wychowawczyń przygotowali 
uroczystą akademię. 

Dzieci z przejęciem recytowały wiersze, śpiewały piosenki, 



…przedstawiały humorystyczne scenki rodzajowe. 



Na zakończenie uczniowie wręczyli swoim mamusiom własnoręcznie wykonane upominki. 

Nie zabrakło oczywiście serdecznych życzeń, całusów i uścisków.



XIII Diecezjalna Parafiada dzieci i młodzieży 
- Płońsk 2017r

Dnia 26 maja i 4 czerwca, w pięknej scenerii i przy wyśmienitej pogodzie odbyła się

Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży. Na cykliczną imprezę przybyła duża liczba dzieci,

młodzieży i dorosłych z Diecezji Płockiej, z Płońska i okolic.  Parafialny Uczniowski Klub

Sportowy MAKSYMILIAN przygotował bardzo dużo dyscyplin sportowych, rekreacyjnych

i kulturalnych. Zwycięzcy  w  poszczególnych  dyscyplinach  sportowych  oraz  konkursach

muzycznym i plastycznym otrzymali puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

W Parafiadzie wzięli także udział przedstawiciele z naszej szkoły. 

W  zawodach  lekkoatletycznych  reprezentowali  Zespół  Szkół  w  Lisewie:  Sylwia
Tetfejer kl. IV oraz Wojciech Kucharski kl. IIIg oboje biegali na 60m. Wystawione zostały
także drużyny piłkarskie zarówno ze Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum. 



Dzień Europejski

We wtorek 30 maja odbyła się w naszej szkole uroczystość poświęcona 13 rocznicy
przystąpienia polski do Unii Europejskiej. 

Nad uroczystością  czuwały p.  Joanna Jarosławska – Jąderko i  p.  Jolanta  Nec.  Muzycznie
oprawiła występ p. Marzena Kunicka. 

Młodzi  aktorzy  przygotowali  trzy  inscenizacje:  „Czerwonego  Kapturka”
w j. niemieckim w wykonaniu dzieci z kl. II SP 



…i humorystyczne scenki dotyczące – pierwsza - wizyty w restauracji, druga -  sportowego
stylu życia w języku angielskim przedstawione przez kl. IIIg.

Zarówno z SP jak i Gimnazjum z zaciekawieniem oglądali i słuchali przygotowanego
w przystępnej formie przekazu urozmaiconego plakatami i prezentacjami multimedialnymi.



Dzień Dziecka w Lisewie
Dzień  Dziecka  obchodzony był  w tym roku w naszym Zespole  Szkół  2  czerwca.

Obfitował w różnorodne formy wypoczynku: zaczynając od najstarszych – całe gimnazjum
i kl. VI SP wraz z wychowawcami zafundowali sobie wieczór filmowy i nocleg na boisku
szkolnym pod namiotami. 

Klasa V wyjechała do Jońca…

…na wycieczkę rowerową,

…połączoną z piknikiem, ogniskiem, pieczeniem kiełbasek



…i łowieniem ryb.
Klasa IV pojechała do Płońska na lody i do McDonald. 
Klasy I – III SP w dniach od 2VI do 5 VI 2017 r  przebywali  na Zielonej  Szkole

w Ośrodku Wypoczynkowym „KULKA” nad brzegiem jeziora Łęsk, w okolicach Rezerwatu
Przyrody Kulka. Czterodniowy wyjazd wypełniony był wieloma atrakcjami. Przez cały pobyt
dzieci  brały udział  w trzynastu zabawach,  Akcja integracja  to  zestaw zabaw i  gier,  które
bardzo integrowały grupę, a przy tym dostarczały wiele radości. Jazda quadem podobała się
nie  tylko  chłopcom,  ale  dziewczętom  również.  Zabawa  ta  była  dla  tych,  którzy  lubią
wyzwania, oczywiście pod okiem instruktora. 

  
Wieczorne  ognisko, konkursy,  wspólne śpiewy też  zachwyciły  wszystkich.  Drugiego dnia
była dyskoteka w klubie z laserami, stroboskopami i profesjonalnym nagłośnieniem.  Zabawa
była cudowna, bo dzieci mogły na niej zaprezentować choreografię, której nauczyły się na
warsztatach tanecznych. 

Na  tym  wyjeździe  dzieci  mogły  się  wiele  nauczyć,  na  przykład  jak  poruszać  się
w terenie,  jak przetrwać w lesie i poradzić sobie z siłami natury.  Nauczyli  się budowania
szałasów,  rozpalania  ognia  bez  użycia  zapałek.  Mega  Chińczyk  i  Mega  Twister  to  gry,
w których pionkami były dzieci. Była to gigantyczna gra, która integrowała  oraz sprawdzała
koordynację  ruchów  u  dzieci.  Wszystkich  zachwyciła  Strzelnica  Paintballowa.  Dzieci
nauczyły się strzelać z profesjonalnych replik broni bojowej i  zdobyły miano najlepszego
snajpera. Najwięcej śmiechu było podczas zabawy w wielkiej, dmuchanej kuli dryfującej po
wodzie zwanej Waterball. Był to zupełnie suchy i bezpieczny spacer po wodzie. Najtrudniej
było utrzymać równowagę. Były też walki gladiatorów na specjalnie przygotowanej arenie. 



 
W ostatnim dniu dzieci przeszły szkolenie z zasad bezpieczeństwa i posługiwania się

sprzętem  alpinistycznym.  Było  to  nowe  doświadczenie.  Dwuśladowy  pojazd  elektryczny
Segway  był  przysłowiową  wisienką  na  torcie.  Dzieci  stanęły  oko  w  oko  z  nowoczesną
technologią.  Poruszał  się  dzięki  ruchom  naszego  ciała.  Była  to  super  zabawa.  Pobyt  na
Zielonej  Szkole  w  O.W.  Kulka  dostarczył  dzieciom  dużo  radości  i  niezapomnianych
wspomnień. 

Klasy „0” najpierw uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych na Sali gimnastycznej
przez  panią  Izę  Krzewską,  Annę  Powagę,  Justynę  Dutkiewicz,  Martę  Radomską  i  Anetę
Drzewaszewską ze sporym wsparciem młodzieży z kl. III g. Były konkursy sportowe, zajęcia
plastyczne,

…malowanie twarzy, 



…zabawy z chustą, itp. 
Ciąg dalszy nastąpił tego samego dnia po południu. Dzieci z oddziału przedszkolnego i ich
rodzice zgromadzili się w remizie OSP w Kownatach na pikniku rodzinnym zainicjowanym
przez p. Anetę Drzewaszewską. Piknik obfitował w wiele atrakcji: 

przedstawienie w wykonaniu rodziców, 



…spotkanie z animatorami - państwem Ornarowicz, 

…konkursy  ruchowe,  plastyczne,  malowanie  twarzy,  duże  bańki  mydlane,  przejażdżka
wozem strażackim i wiele innych. Nie zabrakło też oczywiście pysznych przekąsek z grilla.



Szkolna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia w Czerwińsku

W  poniedziałek  19  czerwca  2017  roku  odbyła  się  szkolna  pielgrzymka  do
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku, zorganizowana w nagrodę dla uczniów
z  wszystkich  poziomów  nauczania  w  Zespole  Szkół  w  Lisewie,  którzy  uczestniczyli
w konkursach  religijnych  i  zajęli  zaszczytne  I,  II,  III  miejsca  oraz  dla   uczniów z  kółka
różańcowego.
Grupa wyruszyła  o godzinie  8.30 rano spod budynku szklonego.  Po dotarciu  na  miejsce,
w towarzystwie  pani  przewodnik  uczniowie  zwiedzili   zabytkowe  wnętrze  sanktuarium,
w którym zachowały się cenne malowidła ścienne romańskie, gotyckie, renesansowe i XVII-
wieczne oraz rzeźbiony romański portal. 

Zwiedzanie kościoła zakończyło się  wyjściem bocznymi drzwiami na wewnętrzny
dziedziniec.Tutaj  mogli  podziwiać  romańską  południową  elewację  kościoła  z  dwiema
kamiennymi  wieżami.  Dziedziniec  wykorzystano  do  pokazania  starych  kotwic  statków
wiślanych, przypominających żeglarską przeszłość Czerwińska. 



Następnie  zwiedzili  Muzeum  Misyjne powstałe  w  1976  roku  z  nagromadzonych
pamiątek  misyjnych  przywożonych  przez  misjonarzy  salezjańskich.  Wszyscy  uczestnicy
wrócili ubogaceni i pełni wrażeń.



Wycieczka - nagroda w projekcie „Książki czytamy
nudzie się nie damy”

We wtorek  20 czerwca  dzieci  i  młodzież  z  Zespołu  Szkół  w Lisewie  odwiedzili
w ramach bezpłatnej wycieczki nagrodowej z projektu szkolnego „Książki czytamy nudzie
się  nie  damy"  Zamek  Krzyżacki  w  Malborku.  Oprócz  zwiedzania  największej  ceglanej
twierdzy  w Europie  uczestnicy  mieli  okazję  wzięcia  udziału  w zabawach  integracyjnych,
które przeniosły ich w świat średniowiecza.

Dzieci  stały  się  drużyną  rycerską,  która  otrzymała  zadanie  odnalezienia  ukrytego
hasła.  Litery poszukiwanych słów można było zdobywać na zamkowej trasie,  rozwiązując
szereg  zagadek  i wypełniając  zadania  stawiane  przez  mistrza  drogi  (przewodnik  w stroju
historycznym). 



Skompletowane  w  zamku  hasło  dało  młodym  odkrywcom  malborskich  tajemnic
możliwość dotarcia do skarbca zamkowych tajemnic.

Dzieci  uczestniczące  aktywnie  w zamkowej  przygodzie,  uzyskują  wiele  informacji
o twierdzy  nad  Nogatem,  zakonie  krzyżackim,  Królestwie  Polskim  i  kulturze  wieków
średnich. 



Rozszyfrowane hasło stało się przepustką do obozu Wielkiego Mistrza…



…, który  to pasuje ich na Odkrywców Zamkowych Tajemnic, 



…a następnie zaprasza wszystkich do uczestnictwa w turnieju rycerskim.

 

Dzień pełen wrażeń i nowych doświadczeń dał się we znaki świeżo upieczonym rycerzom i 
ich opiekunom.



Witajcie wakacje!
Czas nauki  dobiegł  końca.  W piątek  23 czerwca na sali  gimnastycznej  zebrali  się

uczniowie, grono pedagogiczne na czele z dyrektorem placówki p. Markiem Mioduszewskim,
zaproszeni  goście,  pracownicy  szkoły  i  rodzice  aby  uroczyście  zakończyć  rok  szkolny
2016/2017.

Galę  zaszczycili  swoją  obecnością:  Wójt  Gminy  Płońsk  Aleksander  Jarosławski
i dyrektor wydziału oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu Paweł Koperski. 

Uroczystość  zakończenia  roku  szkolnego  przygotowała  i  poprowadziła  klasa
III gimnazjum pod czujnym okiem wychowawcy p. Grzegorza Grąbczewskiego i p. Marzeny
Kunickiej, która zajęła się oprawą muzyczną przedsięwzięcia. 



Na dobry początek – tradycyjny polonez, 

…później absolwenci wysłuchali kilku humorystycznych uwag na swój temat 
przygotowanych przez kl. IIg,





…następnie były już tylko dyplomy, nagrody, kwiaty, życzenia i uściski rąk 

…no i oczywiście listy gratulacyjne dla rodziców.

Na koniec jeszcze pamiątkowe zdjęcie tegorocznych absolwentów z gronem nauczycieli,
Dyrektorem szkoły i zaproszonymi gośćmi z Gminy Płońsk



…oraz z rodzicami 

i już można zaczynać zasłużony dwumiesięczny wypoczynek, a od września nowe szkoły, 
koledzy i koleżanki, …ale to już nie to!

Absolwenci Gimnazjum w Lisewie 2016/2017r. 

1. Aleksandrowski Mateusz
2. Antoniak Izabela
3. Cichocki Martyn
4. Figura Kacper
5. Jeznach Milena
6. Jędrzejewska Aleksandra
7. Konopska Klaudia
8. Krajczyńska Agnieszka
9. Kucharski Wojciech
10. Kwiatkowski Adam
11. Olszewski Jakub
12. Przybyszewski Kacper
13. Wielechowska Joanna
Wychowawca: Grzegorz Grąbczewski



Uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem: 
1. Jakub Kurkowski – kl. IV SP
2. Jakub Tetkowski – kl. IV SP
3. Hubert Wieczorek – kl. IV SP
4. Karolina Pikora – kl. V SP
5. Dagmara Drapała – kl. VI SP
6. Mateusz Wielechowski – kl. VI SP
7. Deniz Celik – kl. VI SP
8. Julia Brzozowska – kl. VI SP
9. Klaudia Kowalska – kl. I Gim.
10. Marta Grzelak – kl. I Gim.
11. Martyna Orzechowicz – kl. I Gim.
12. Karolina Stawicka – kl. I Gim.
13. Maria Tobolska – kl. I Gim.
14. Justyna Zakrzewska – kl. I Gim.
15. Agata Czerniakowska – II Gim.
16. Oliwia Drapała – II Gim.
17. Błażej Żochowski – kl. II Gim.
18. Agnieszka Krawczyńska – kl. III Gim.
19. Joanna Wielechowska- III Gim.

Uczniowie ze 100% frekwencją:
1. Filip Borowski – kl. II SP
2. Wiktoria Makowska – kl. III SP
3. Hubert Wieczorek – kl. IV SP
4. Jakub Wojciechowski – kl. IV SP
5. Kacper Włodarski – kl. V SP
6. Klaudia Kowalska – kl. I Gim.
7. Sylwia Śladowska – kl. I Gim.
8. Martyn Cichocki – kl. III Gim.
9. Jakub Olszewski – kl. III Gim.


