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Zachęcamy do polubienia i obserwowania profilu miasta na portalu społecznościowym Facebook 
 Urząd Miejski Płońsk i Zatrzymaj się w Płońsku oraz do śledzenia strony internetowej www.plonsk.pl  

>>> CZYTAJ NA STR. 3
Nowe zabawki

Powstała kolejna ulica  

w ramach Płońskiego 

Programu Budowy Dróg 

Lokalnych na lata 2017-2018. 

40-lecia PRL otrzymała nową 

nawierzchnię oraz chodniki 

wykonane z kostki brukowej,  

a także zjazdy.

W sierpniu zostało rozpoczęte również 
utwardzanie dróg. To kompleksowa inwe-
stycja, która poprawi warunki życia wielu 
płońszczan. Utwardzenie i budowę ulic re-
alizuje spółka miejska Zarząd Dróg i Mostów.

W ramach programu wybudowanych 
zostanie kilkanaście ulic, a utwardzonych 
– ponad 40. Dokładny wykaz na stronach 
www.plonsk.pl oraz FB Urząd Miejski 
Płońsk.

1,6 mln zł na 
projekt 
edukacyjny!

Są pieniądze 
na obiekty 
sportowe

Ulica 40-lecia już gotowa

10 lipca w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego 

została podpisana umowa 

o dofinansowanie ze środków 

unijnych dla projektu 

pn. „Wiem więcej, umiem więcej, 

mogę więcej”.

Celem głównym projektu jest wzrost 
wiedzy i umiejętności, złagodzenie dys-
funkcji utrudniających naukę uczniów w 
czterech szkołach prowadzonych przez 
Gminę Miasto Płońsk. Ponadto, projekt ma 
za zadanie poprawę jakości oferty eduka-
cyjnej szkół poprzez podniesienie kwali-
fikacji 140 nauczycieli oraz wyposażenie 
szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

Wsparciem objętych będzie 1205 dzieci. 

Projekt realizowany będzie od 1 wrze-
śnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Przyznana kwota dofinansowania wy-
niosła 1 581 746,94 zł.

Wkład własny – udostępnienie sal lek-
cyjnych: 84 588,00 zł.

Wartość wydatków kwalifikowanych 
ogółem: 1 666 334,94 zł.

Projekt pn. „Ożywienie szkolnej infra-
struktury sportowej w Płońsku” znalazł 
się na liście projektów zaopiniowanych 
pozytywnie przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki w ramach Programu Rozwoju 
Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

Dofinansowanie 594.500,00 zł
Wartość projektu 2.077.000,00 zł

W konkursie miasto mogło ubiegać się  
o maksymalne dofinansowanie na pozio-
mie 33%

Opis zadań inwestycyjnych:
1. Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum 

nr 1
2. Remont małej sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej nr 3
3. Remont sali do ćwiczeń korekcyjnych  

w Szkole Podstawowej nr 3
4. Remont magazynku sportowego, koryta-

rza do sali gimnastycznej oraz pomiesz-
czeń siłowni w Szkole Podstawowej nr 3

5. Zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej 
oraz wyposażenia sali gimnastycznej  
w Szkole Podstawowej nr 3

6. Remont dużej sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej nr 2

7. Remont małej sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej nr 2

8. Budowa placu zabaw i gier przy Szkole 
Podstawowej nr 2

9. Budowa boiska sportowego wraz z ele-
mentami towarzyszącymi przy Szkole 
Podstawowej nr 2 (m.in. budowa boiska 
do koszykówki, bieżni do biegów na 60 m., 
zeskoku do skoków w dal, placu do gier  
i zabaw)

 Okres realizacji projektu 2018-2019 r.
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Siłownia zewnętrzna, remonty i naprawy ulic,  
a może zakup iluminacji świątecznych  
– bombek 3D. Płońszczanie wybierają pięć 
projektów, które zostaną zrealizowane  
w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Swój 
głos można oddać na stronie www.plonsk.pl  
lub poprzez wypełnienie papierowej ankiety.

Mieszkańcy Płońska zadecydują, na co w 2018 roku przeznaczyć 
250 tys. zł. Przypominamy, że do 4 sierpnia do Urzędu Miejskie-
go wpłynęło 20 propozycji. W czwartek, 10 sierpnia przedsta-
wiciele Urzędu i Rady Miejskiej pozytywnie ocenili 11 z nich.

Na zweryfikowane pod kątem formalnym wnioski głosować 
można do 30 września. Lista projektów dostępna jest na stro-
nie www.plonsk.pl. Zachęcamy do głosowania. Uprawniony do 
udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Płońska, któ-
ry najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.

Głosowanie odbywa się w formie pisemnej i elektronicznej, 
z wykorzystaniem:

1) Ankiety online zamieszczonej na stronie internetowej 
   miasta www.plonsk.pl, 
2) Ankiety w wersji papierowej dostępnej w Kancelarii
   Urzędu, ul Płocka 39 (wejście od 1 Maja).

Pięć zwycięskich projektów trafi do projektu budżetu miasta 
na 2018 r. 

Płoński Budżet Obywatelski
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Nowe urządzenia na placach zabaw
Ogródek jordanowski, plac zabaw 
przy Noakowskiego i Kopernika 
– tam od niedawna można korzystać 
z nowych zabawek. 

Na placu zabaw przy ul. ZWM (ogródek jordanowski) 
rozbudowano istniejącą piramidę linową o zestaw złożony 
z czterech modułów - skręconego pomostu linowego, szy-
bu z drabinkami i linami do wspinaczki, tunelu, pomostu  
w kształcie litery "V". 

Pod zestawem wykonano bezpieczną i piaszczystą po-
wierzchnię. Ponadto plac uzupełniono o trzy huśtawki: po-
dwójną (z jednym siedziskiem dostosowanym do potrzeb 
małych dzieci), typu bocianie gniazdo i wagową.

Na placu zabaw przy ul. Noakowskiego zamontowano 
piaskownicę o wymiarach 4,2 x 2,4 m. Piaskownica ma za-
suwaną pokrywę, umożliwiającą zabezpieczenie piasku 
przed zanieczyszczeniem.

Utworzony został również nowy plac przy ul. Kopernika 
30. Plac ten powstał w ramach współpracy ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową, która udzieliła użyczenia na działkę, dokona 
zakupu własnych urządzeń i ogrodzi teren. Gmina Miasto 
Płońsk zakupiła na przedmiotowy plac dwie huśtawki – po-
dwójną (z jednym siedziskiem dostosowanym do potrzeb 
małych dzieci) oraz typu bocianie gniazdo.

Zabawki wykonane są ze stali nierdzewnej. Liny wyko-
nane są ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, 
skręconych w sześć splotów, z których każdy jest opleciony 
wklejonym w niego włóknem poliamidowym.

Zabawki dostarczyła i zamontowała firma MagicNets  
z Wrocławia.

Koszt zakupu i montażu zabawek wyniósł 95 509,50 zł 
brutto.

Burmistrz Andrzej Pietrasik i prezes Stowarzyszenia 
MANKO Łukasz Salwarowski podpisali umowę o partner-
stwie. Jego głównym założeniem jest wprowadzenie w 
Płońsku Ogólnopolskiej Karty Seniora dla osób powyżej 
60. roku życia, a także pozyskanie przedsiębiorców i usłu-
godawców honorujących kartę. 

Posiadaczom Karty Seniora będą przysługiwać zniżki. 
W tej chwili około 900 punktów w całej Polsce uczestniczy 
w tym programie. W Płońsku Ogólnopolską Kartę Senio-
ra wydawać  będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
przy ulicy Św. M. Kolbego.

Senioralia po 
raz pierwszy
Studenci mają swoje juwenalia. Swoje święto mają też 
nieco starsi nastolatkowie! W Płońsku, po raz pierwszy 
odbędzie się impreza dedykowana seniorom. Płońskie Se-
nioralia odbędą się 26 sierpnia w MCK (początek o godz. 
11 w Sali kinowej). Senioralia to inicjatywa działającej od 
niedawna w naszym mieście Rady Seniorów.

A w programie, m.in.:
 Informacja na temat przywilejów z posiadania Ogólno-

polskiej Karty Seniora – Zastępca Prezesa Stowarzysze-
nia MANKO Marek Pilch

 Wręczenie certyfikatów i naklejek płońskim przedsię-
biorcom, którzy przystąpili do płońskiej edycji Ogólno-
polskiej Karty Seniora

 Wręczenie pierwszych trzech Ogólnopolskich Kart Se-
niora najstarszym seniorom Płońska

 Wspólne biesiadowanie i potańcówka przy melodiach 
gwiazdy TV śląskiej „DUO FENIX-DWA FYNIKI”

Karta Seniora 
też w Płońsku

Pomoc dla starostwa
3 miliony złotych otrzyma 
od miasta powiat płoński 
na przebudowę ulic 
Płockiej i Warszawskiej.

Trwają już prace na ulicy Związ-
ku Walki Młodych. Rozpoczęła się 
również przebudowa ulicy Płockiej. 
Na odc. od ul. Mazowieckiej do dro-
gi krajowej nr 10 została wprowa-
dzona czasowa zmiana organizacji 
ruchu. Zmiany te obejmują pierwszy 
etap robót pozwalający na wykony-
wanie robót pomiędzy istniejącymi 
skrzyżowaniami. Czas zajęcia pasa 
drogowego dla tego etapu robót 
przewidywany jest do końca paź-
dziernika 2017r.

Uczestników kolonii letnich w Goszczycach śledzić można na stronie 
www.plonsk.pl oraz na naszym profilu facebookowym „Zatrzymaj się w Płońsku”. 

Zobacz, jak bawią się dzieci.



4

IX ZJAZD ABSOLWENTÓW

IX Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Płońsku 
odbędzie się w dniach 15–17 września 2017 r.

Od poprzedniego spotkania w 2012 r. minie 5 lat. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie do-
trzeć listownie do wszystkich absolwentów. Ponadto wysłanie setek listów wiąże się z dużymi kosztami, 
których możemy uniknąć. Dlatego zwracamy się z koleżeńską prośbą.

Poinformuj o Zjeździe swojego Kolegę/Koleżankę, z którymi masz kontakt. Będziemy wdzięczni za 
włączenie się w ten sposób w organizację Zjazdu. Powiel we własnym zakresie  Komunikat, Kartę Zgło-
szenia i Program Zjazdu i przekaż je, jak największej liczbie Koleżanek i Kolegów. Dokumenty te znajdu-
ją się na stronie internetowej Szkoły www.loplonsk.pl , w zakładce „Zjazd Absolwentów”.

Im nas będzie więcej, tym Zjazd będzie miał bardziej podniosły i uroczysty charakter.
Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest nadesłanie w formie listowej, mailowej lub faksem na adres 

Szkoły wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz wpłata na konto Komitetu Zjazdowego kwoty 270,00 zł (eme-
ryci i studenci 170,00 zł). Zgłoszenia będą przyjmowane od 8 maja 2017 r. Istnieje możliwość zakwatero-
wania uczestników Zjazdu w internacie szkoły (ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwaterowa-
niu będzie decydowała kolejność zgłoszeń).

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Zjeździe do dnia 31 sierpnia 2017 r.
Jeżeli posiadacie pamiątki związane z naszą Szkołą, bardzo prosimy o wypożyczenie ich na czas Zjaz-

du. Mile widziane będzie przekazanie ich Szkole. Pamiątki prosimy przesyłać na adres Szkoły do dnia 
15 czerwca 2017 r.

Do zobaczenia we wrześniu.

        Z koleżeńskim pozdrowieniem
        Komitet Organizacyjny

Program 
IX Zjazdu Absolwentów Gimnazjum 

i Liceum w Płońsku

15.09.2017 (piątek)
godz. 10.00  – rejestracja uczestników Zjazdu 
 (sala nr 3); 
godz. 12.00  – akademia jubileuszowa z okazji  

100–lecia Liceum;
godz. 18.00  – spotkanie towarzyskie i część 
 artystyczna.

16.09.2017 (sobota)
godz. 8.45  – zbiórka uczestników Zjazdu przed 
 gmachem Szkoły i przemarsz do kościoła;
godz. 9.00 – zbiorowe zdjęcie uczestników Zjazdu 

(dziedziniec Szkoły);
godz. 9.00  – odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
 ufundowanej przez Absolwentów;
godz. 9.30  – Msza Święta w kościele św. Michała 
 Archanioła w Płońsku;
godz. 10.45  – przemarsz ulicami miasta: Płocka, Plac 

15 Sierpnia, Grunwaldzka, Młodzieżowa, 
Kopernika (złożenie kwiatów na cmenta-
rzu), przemarsz do sali kina;

godz. 11.15  – uroczyste otwarcie Zjazdu w sali MCK-u 
w Płońsku;

PROGRAM: 
 uczczenie minutą ciszy zmarłych 
      Wychowawców i Wychowanków 
 wystąpienia okolicznościowe
 podjęcie uchwały Zjazdu
 program artystyczny w wykonaniu uczniów

godz. 14.30  – obiad;
godz. 20.00 – Bal Absolwentów.

17.09.2017 (niedziela)
godz. 10.00 – spotkanie koleżeńskie w budynku 
 Liceum;
godz. 12.00 – wycieczka autokarowa po Płońsku 
 (dla chętnych).

Komitet Organizacyjny

IX Zjazdu Absolwentów

Gimnazjum i Liceum w Płońsku

I Liceum Ogólnokształtującego

im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

09–100 Płońsk, ul. Płocka 56

tel. (23) 662 21 45, fax (23) 662 26 85

www.loplonsk.pl, dyrekcja@loplonsk.pl

Konto Komitetu Zjazdowego:

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Nr 07 8230 0007 0017 3153 2000 0001

– I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkie-
wicza w Płońsku to marka sama w sobie. Świętująca 
w tym roku swoje 100-lecie szkoła trwale wpisała 
się w historię naszego miasta. Dla wielu płońszczan  
– z różnych pokoleń – czas spędzony w I LO to jeden  
z najważniejszych i wspominanych z wielkimi emocja-
mi okresów w życiu.

IX Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum, któ-
ry odbędzie się w dniach 15-17 września, to nie tylko 
święto szkoły. To również święto całego miasta. 

Jako burmistrz Płońska zapraszam absolwentów  
I LO do udziału w zjeździe, a czytelników „Gazety 
Płońskiej” do śledzenia cyklu specjalnych publikacji  
w kolejnych numerach.

Andrzej Pietrasik
Burmistrz Miasta Płońska

1952 | Rada Pedagogiczna 2011-2012 | Rozbudowa szkoły

1962 | Budynek internatu
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IX Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Płońsku,15-17 września 2017 r.

Drodzy Wychowawcy, Koleżanki i Koledzy!
IX Zjazd Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 

w Płońsku to wydarzenie szczególne, bowiem jest to ukoronowanie obchodów 100 
rocznicy powstania Szkoły, której historia sięga 1917 roku.

To dzięki grupie zacnych obywateli naszego miasta powołano do życia ośmiokla-
sowe Gimnazjum. O tym jak wielkie musiało być poczucie polskości wśród grupy jej 
założycieli zrzeszonych w Kole Polskiej Macierzy Szkolnej świadczy fakt, że powstała ona 
w czasie trwającego jeszcze zaboru naszej Ojczyzny i to z wykładowym językiem pol-
skim.

Zjazdy Absolwentów naszego Liceum mają już 56-letnią tradycję. Były one zawsze 
okazją do koleżeńskich spotkań osób, które czują się wciąż związane ze społecznością 
płońskiego Liceum. Zjazdy są także wydarzeniem dla Szkoły, częścią jej tradycji i poczu-
cia tożsamości.

Dzięki Zjazdom poznajemy bliżej historię Szkoły, której w roku bieżącym mija stulet-
nia rocznica jej powstania, poznajemy jej osiągnięcia ale też historię nauczycieli i absol-
wentów.

Z opisów i dokumentacji fotograficznej widać jak bardzo „dziś” Szkoły różni się od 
„wczoraj” jak dalece współczesność odbiegła od przeszłości. Ale nie możemy zapomi-
nać, że bez przeszłości – fundamentów naszej Szkoły – nie byłoby „dziś” Szkoły.

Odbywające się cyklicznie Zjazdy pokazują jak wielką wagę absolwenci  przywiązują 
do wspólnie spędzonych lat w murach naszej Szkoły. To podczas Zjazdów absolwenci 
potrafią się znowu poczuć razem. Te spotkania dostarczają dużo ciepła, przyjaźni i od-
bywają się w niezwykle przyjacielskiej atmosferze, a słowa podziękowania pod adresem 
organizatorów są tego najlepszym dowodem.

Z każdego poprzedniego Zjazdu staraliśmy się wybrać te elementy, które Was zada-
walały i cieszyły oraz usunąć wszystko to co w Waszych oczach było zbędne. Tę wiedzę 
czerpaliśmy z Waszych spostrzeżeń wyrażanych w różnej formie. Z wielką satysfakcją 
stwierdzam, w imieniu naszego zespołu organizacyjnego, że tych uwag krytycznych 
było niewiele. To oczywiście nas cieszy i wyzwala energię do organizacji kolejnych zjaz-
dów w prawie niezmienionym składzie osobowym.

Mamy nadzieję, że również tym razem sprostamy Waszym oczekiwaniom i wyma-
ganiom, że podstawowy cel każdego Zjazdu – spotkanie z przyjaciółmi z lat młodości 
uda się nam zrealizować.

Ale nie tylko chęć do spotkania, wspólnej zabawy przypominającej nasze najwspa-
nialsze lata, do wspólnych wspomnień i przeżyć – jakich dostarcza każdy zjazd – jest 
motorem naszego działania.

Tym drugim czynnikiem jest teraźniejszość, którą chcemy się podzielić z przyjaciół-
mi i wychowawcami. Powracamy do szkoły, do tamtych zdarzeń i dni ale widzianych 
z dzisiejszej perspektywy ludzi dojrzałych i wykształconych ale też z perspektywy ludzi 
doświadczonych przez życie,

Szanowni Wychowawcy i Nauczyciele
Z okazji tej pięknej rocznicy życzę Wam dużo zdrowia, kolejnych wspaniałych wy-

ników nauczania, zdolnych i pracowitych uczniów, laureatów olimpiad i wielkiej rzeszy 
absolwentów. Przekazuję Wam nasze najwyższe słowa uznania za Waszą piękną pracę, 
której owocem jest duma z nasze narodowości, za wspaniałe lekcje patriotyzmu i zrozu-
mienia znaczenia słów Bóg, Honor, Ojczyzna.

Koleżanki i Koledzy
Serdecznie zapraszam do udziału w uroczystościach Zjazdowych, które – mam na-

dzieję – dostarczą Wam wielu wspaniałych przeżyć, radości ze spotkań czasem po wielu 
latach i dużo pozytywnych refleksji. Mam też nadzieję, że dobry nastrój doda Wam sił 
i energii, bo przecież mamy jeszcze tyle do zrobienia, tyle planów i zamierzeń. Życzę 
Wam i Waszym rodzinom dużo zdrowia, wiary i nadziei na przyszłość.

Za dotychczasową pomoc w organizacji Zjazdu składam serdeczne podziękowanie 
dyrekcji Szkoły, nauczycielem, administracji szkolnej oraz autorom książki „Trwałość Pa-
mięci”, którą z tej okazji chcemy wydać.

 Dziękuję również władzom miasta oraz Panu Burmistrzowi za daleko idącą pomoc 
i aktywność w organizacji Zjazdu. Podziękowanie składam też Panu Staroście i władzom 
powiatowym za wspieranie naszych przedsięwzięć związanych ze Zjazdem. 

Serdecznie dziękuję wszystkim dotychczasowym sponsorom, którzy , już włączyli 
się w akcję finansowej pomocy szkole, dzięki której – mam nadzieję – zrealizujemy nasz 
kolejny zamiar wyposażenia szkoły w nowoczesną pracownię nauki języków obcych.

Do zobaczenia na Zjeździe !!!

Z poważaniem
Andrzej Konstantinow

Historia i teraźniejszość I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
Płońska Alma Mater ma 100-letnią tradycję. Założona została w 1917 r., jako 

pierwsza szkoła średnia na Ziemi Płońskiej. Początkowo było to 8-klasowe gim-
nazjum koedukacyjne założone przez Koło Polskiej Macierzy Szkolnej. W na-
stępnych latach szkołę podzielono na gimnazjum męskie i żeńskie, aby w roku 
1928 powrócić do stanu pierwotnego. W 1932 r. gimnazjum stało się szkołą 
miejską prowadzoną przez Magistrat Miasta Płońska. Początkowo – przez oko-
ło 5 miesięcy – szkoła mieściła się w budynku Banku Ziemiańskiego, a następnie przeniesiono ją do zakupionego od 
pani Powichrowskiej, budynku przy ulicy Płockiej – obecnie budynek władz miasta. Ważnym wydarzeniem w życiu 
społeczności szkolnej było oddanie do użytku, w 1935 r., nowego gmachu szkolnego, który służy uczniom do dziś. Wte-
dy też nadano gimnazjum imię Bronisława Pierackiego. Wybuch wojny zamyka pierwszy okres istnienia płońskiej 
szkoły. W czasie okupacji szkoła nie funkcjonowała. Nauczyciele prowadzili tajne nauczanie, w budynku szkolnym 
Niemcy zorganizowali szpital, a potem szkołę niemiecką. 

Po zakończeniu II wojny światowej liceum upaństwowiono i wielokrotnie 
zmieniano jego nazwę. Od 1967 r. szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza, któ-
remu w 1978 r., wychowankowie wznieśli pomnik przed budynkiem liceum. 
W 1995 r. na mocy decyzji Kuratorium Oświaty w Ciechanowie szkoła zmienia 
nazwę na I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku. Obecnie 
jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących, powołanego przez Starostwo 
Płońskie 1 września 2000 r. Stało się to w wyniku utworzenia przy liceum płoń-
skim Powiatowego Gimnazjum Publicznego. W latach 1917-2017 placówką kierowało 17 dyrektorów.

Wraz z upływem czasu zmieniała też baza lokalowa liceum. W 1962 r. oddano do użytku internat. Przedsięwzię-
cie to miało ogromne znaczenie dla uczniów, którzy dojeżdżali do szkoły spoza Płońska, często z bardzo odległych 
miejscowości. Kolejny przełom w tym względzie dokonał się w 1974 r. Wtedy to 
oddano do użytku nowy gmach szkolny. Jego połączenie z budynkiem przedwo-
jennym stworzyło kompleks obiektów funkcjonujących do dziś. Kolejna rozbu-
dowa szkoły dokonała się w 2007 r. wraz z dobudowaniem piętra nad najstarszą 
częścią szkoły. Największą inwestycją była budowa nowoczesnej sali gimna-
stycznej z budynkiem dydaktycznym, gdzie mieści się biblioteka z czytelnią 
oraz łącznik z istniejącym obiektem szkolnym. Budynki zostały dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt realizowano w latach 2011–2012.

Placówka obecnie jest jedną z pięciu szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Głównym celem szkoły jest zaspo-
kajanie potrzeb edukacyjnych środowiska poprzez przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na studiach 
wyższych. Ponad 99% absolwentów szkoły dostaje się na wyższe uczelnie, w tym 88% podejmuje naukę na studiach 
dziennych w państwowych uczelniach. Obecnie w 18 klasach liceum uczy się 589 uczniów. Do szkoły uczęszczają oso-
by zarówno z powiatu płońskiego, jak i północnego województwa mazowieckiego.

Liceum wypracowało skuteczny wewnętrzny system kształcenia, umożliwiający każdemu uczniowi rozwijanie 
własnych uzdolnień. Od 1992 r. funkcjonuje międzyklasowy system nauczania języków obcych, który umożliwia two-
rzenie grup językowych o różnym poziomie nauczania oraz wybór nauczyciela przez ucznia, a także zmianę grupy bez 
konieczności odchodzenia z klasy. Szkoła oferuje bogaty wybór rozszerzeń z przedmiotów maturalnych prowadzo-
nych w grupach międzyoddziałowych.

W szkole realizowane są także programy autorskie z zakresu edukacji humanistycznej: „Podstawy edytorstwa w li-
ceum” i „Od literatury do dziennikarstwa – integracja sztuk. Edukacja artystyczna”.

W celu poszerzenia oferty edukacyjnej i wychowawczej rozwijana jest od lat 90. współpraca z zagranicznymi pla-
cówkami oświatowymi w Hechingen (Niemcy) i w Winschoten (Holandia), Fundacją Współpracy Polsko–Niemieckiej, 
a w ostatnich latach z AISEC – największą organizacją studencką na świecie. Od ponad 30 lat liceum należy do Szkół 
Stowarzyszonych UNESCO i Towarzystwa Szkół Twórczych. Od przyszłego roku szkolnego 2017/2018 liceum rozpocz-
nie współpracę z nowymi partnerami: Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim, Kancelarią Senatu 
oraz firmą „Roca”. 

Bardzo ważne są dokonania dydaktyczne szkoły. W ciągu 100 lat jej istnienia mury liceum opuściło ponad 9000 
absolwentów. Wychowano 173 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Zapewnia to szkole wysokie miejsce 
w rankingach ogólnopolskich.

Uczniowie liceum i gimnazjum mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w ramach zajęć pozalekcyjnych: 
kół przedmiotowych, koła filozoficznego, artystycznego, koła „Kultury Żywego Słowa”, dwóch zespołów wokalno–in-
strumentalnych i zajęć sportowych.

Tradycją liceum są uroczyste obchody Dni Patrona, których geneza sięga 
połowy lat siedemdziesiątych. Znaczącym punktem tych uroczystości od wie-
lu lat są wizyty Pani Barbary Wachowicz, wiernej Przyjaciółki szkoły. Liceum, 
od początku swego istnienia, nawet w najbardziej trudnych czasach realnego 
socjalizmu, kształtowało postawy patriotyczne. Charakterystyczną cechą sys-
temu wychowawczego płońskiego liceum są organizowane w każdym roku Dni 
Kultur Narodów, których języków uczy się w szkole. Działania te prowadzą do 
lepszego poznania dorobku i zwyczajów innych narodów, a tym samym służą 
kształtowaniu postaw otwartości i szacunku dla innych z zachowaniem tożsa-
mości narodowej i poczucia dumy z własnych dokonań. 

1978 | Odsłonięcie pomnika H. Sienkiewicza

Wygląd wejścia do szkoły w latach 1974-2005

Dni Patrona Szkoły

1922 | Gimnazjum Męskie w Płońsku
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Abstynencja – dziwactwo czy ważny wybór
Tradycja sierpniowej wstrzemięźliwości 

od alkoholu ma już w Polsce 35 lat. 

Ustanowiony w 1982 r. sierpień jako 

miesiąc  trzeźwości  motywuje wielu 

ludzi do rezygnacji z używania alkoholu, 

mimo że jest to czas wakacji i częstszych 

spotkań towarzyskich.

Statystyczny Polak wypija w ciągu roku średnio 12,5 litra 
czystego alkoholu. To ponad dwa razy więcej niż średnia 
globalna. Picie alkoholu mocno wpisane jest w naszą kul-
turę. Niestety w odróżnieniu od niektórych krajów, gdzie 
alkohol spożywa się nawet codziennie, my znacznie czę-
ściej upijamy się.

Ale statystyki mówią również, że są wśród nas osoby, 
które są abstynentami, tj. osobami,  które alkoholu nie uży-
wają w ogóle.  Różne sondaże wskazują, że abstynencję de-
klaruje 15-19 % dorosłych Polaków. Częściej kobiety.   

Stereotypowe skojarzenie ze słowem abstynent zmie-
nia się. Coraz rzadziej to dziwak, wróg alkoholu, ktoś, kto 
jest zbyt poważny i nie potrafi się bawić. Coraz częściej 
wzbudza zainteresowanie, refleksję, budzi szacunek. Pod-
czas realizacji jednego z programów profilaktycznych, za-
dajemy  gimnazjalistom pytanie: czy chciałbyś osobiście 
spotkać i porozmawiać z abstynentem, osobą, która była-
by świadkiem trzeźwości?  Niemal wszyscy młodzi ludzie 
odpowiadają, że chcieliby. 

Abstynencja z jakiś powodów zaczyna być atrakcyjna. 
O życiu bez alkoholu wspominają  już nie tylko niektórzy 
nasi bliscy czy znajomi, ale także otwarcie mówią o tym ce-
lebryci i osoby znane z pierwszych stron gazet. 

Dlaczego ludzie zostają abstynentami? Dlacze-
go podejmują taką decyzję? Jakich korzyści upa-
trują w życiu bez alkoholu?

Zapewne jedną z liczniejszych grup wśród abstynentów 
są osoby uzależnione od alkoholu. Alkoholizm to choroba, 
którą można leczyć pod warunkiem dalszego nie sięgania po 
alkohol. Ale alkoholizm to również bolesne doświadczenia 
wynikające z postępującego procesu niszczenia życia, po-
ważnych strat, chemicznie znieczulanego poczucia bezna-
dziejności i przerażenia. Ta eskalacja cierpienia wiele osób 
motywuje do szukania pomocy i decyzji o ratującej życie 
abstynencji. Mówią o tym osoby uczestniczące w mityngach 
Anonimowych Alkoholików. Podobnie bywa w przypadku 
innych chorób, gdy człowiek postawiony zostaje przed wy-
borem pomiędzy życiem a rezygnacją z alkoholu.  

Coraz częściej spotykamy też osoby, dla których bardzo 
ważny staje się zdrowy styl życia. Wynika to z rosnącej 
świadomości, że  należy dbać o swój organizm, by móc pro-
wadzić zdrowe, satysfakcjonujące i długie życie. Pomagają 
nam  w tym liczne poradniki, artykuły w gazetach, audycje 
radiowe i programy telewizyjne. Dla tych osób dosyć szybko 
staje się oczywiste, że spożywanie alkoholu oddala ich od 
celu. Czemu? Ponieważ alkoholu nie traktują już jako jedne-
go z popularnych napojów, lecz jako chemiczną substancję 
o nazwie etanol i wzorze chemicznym C2H5OH. Substancję, 
która jest trucizną i która regularnie podawana wyniszcza 
organizm i osobowość człowieka. O takiej motywacji do 

PUNKT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I POMOCY RODZINIE

JEŚLI TY, KTOŚ Z TWOJEJ 
RODZINY LUB TWÓJ 

PRZYJACIEL JEST UZALEŻNIONY 
OD ALKOHOLU, W TYCH 

INSTYTUCJACH ZNAJDZIESZ 
POTRZEBNĄ POMOC

Punkt  Konsultacyjno-Informacyjny  
ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w Punkcie 
Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
Ul. Św. M. Kolbe 9, Płońsk
Tel. 23/ 661 38 80

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Płońsku
Ul. Św. M. Kolbe 9, Płońsk
Tel. 23/ 661 38 80

Centrum Zdrowia „Szansa”
Ul. Wiejska 25 B, Płońsk
Tel. 23/ 662 44 66

GRUPY SAMOPOMOCOWE ANONIMOWYCH 
ALKOHOLIKÓW (GRUPY AA)

W Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy 
Rodzinie - mityng odbywa się w każdą niedzielę  
o godz. 10.30.

Przy Parafii pw. Św. Michała Archanioła - mityngi 
odbywają się w środy o godz. 17.30 i niedziele  
o godz. 10.30.

W Centrum Zdrowia „Szansa” - mityng odbywa się 
w każdy piątek o godz. 19.00.

GRUPA SAMOPOMOCOWA AL. – ANON 
DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

W Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy 
Rodzinie - mityng odbywa się w każdy 
poniedziałek o godz. 18.00.

abstynencji mówi na przykład Beata Pawlikowska,  autorka 
popularnych  książek podróżniczych i motywacyjnych.

Bywa, że powodem abstynencji jest motywacja religij-
na. Są osoby, które corocznie decydują się na sierpniową 
wstrzemięźliwość od alkoholu, są również tacy, którzy 
w którymś momencie swojego życia podpisują krucjatę 
trzeźwości czym deklarują dożywotnią rezygnację z alko-
holu. Rezygnują w ważnych intencjach, osobistych lub obej-
mujących potrzeby szerszego kręgu ludzi. Abstynencja jest 
dla nich rodzajem nieustającej modlitwy. Często uczestni-
czą w grupach modlitewnych istniejących przy kościołach 
czy katolickich ośrodkach propagujących trzeźwość w  ży-
ciu. Jednym z takich miejsc jest Ośrodek Apostolstwa Trzeź-
wości w pobliskim Zakroczymiu prowadzony przez Zakon 
Braci Mniejszych Kapucynów. 

Wspomnę jeszcze o innym powodzie, dla którego ludzie 
decydują się być abstynentami. Powód głębszy, związany 
z rozwojem psychologicznym i duchowym ( nie w rozumie-
niu religijnym). Pisze o nim w interesujący sposób profesor 
Krzysztof Wojcieszek, specjalista w zakresie profilaktyki 
uzależnień, autor książek i programów profilaktycznych. 
Niektórzy ludzie nie piją alkoholu ponieważ jest dla nich 
ważne, by przez życie codziennie iść z trzeźwym umy-
słem. Nie chcą zaburzać doznań zmysłowych substancją 

chemiczną, zależy im, by docierała do nich 
rzeczywistość taka, jaka jest. Wiedzą, że 
życie przynosi różne doświadczenia, łatwe 
i trudne. I mimo czasami trudnych emocji,  
mówią życiu „tak”, zgadzają się na to, co ich 
spotyka, wierząc, że ma to znaczenie i sens. 
Wybierają prawdę i wierzą, że tak jest lepiej. 
Nie zniekształcają swoich doznań i emocji 
alkoholem, żeby było łatwiej. Bo człowiek 
w głębi duszy i tak tą prawdę przeczuwa. 
Nie da się uciec przed sobą samym. Wyda-
je się, że to podejście ma swoje pozytywne 
uzasadnienie w naszych doświadczeniach. 
Chyba każdy dorosły człowiek doświadczył 
w swoim życiu kryzysu, jakiegoś trudnego 

lub bolesnego wydarzenia, które w tamtym czasie wydawa-
ło się tragedią. Automatycznie przychodzą wtedy myśli, że 
tak nie może być, że to nie powinno się nigdy wydarzyć. Ale 
jeśli nie zaczniemy uciekać – w alkohol, leki, narkotyki czy 
chorobę, jeśli znajdziemy w sobie zaufanie do życia i samych 
siebie, że poradzimy sobie, to w konsekwencji udaje nam się 
świadomie przejść przez to doświadczenie zdobywając po 
drodze siłę, mądrość, dojrzałość. I mówimy: teraz wiem, że 
dobrze, że tak się stało, bo dzięki temu pojawiła się nowa 
lepsza dla mnie droga. Od trzeźwiejących uzależnionych, 
którzy utrzymują abstynencję od alkoholu często słyszę: 
wiesz, musiałem się nauczyć żyć na trzeźwo, ale było war-
to. Bo teraz dostrzegam i czuję i przez to moje życie nabrało 
głębi i sensu. Jest warte, by je przeżyć.

Decyzję o życiu bez alkoholu ludzie podejmują z różnych 
powodów. Trudno je porównywać i wartościować. Każdy 
powód jest równie ważny, bo jest osobistym doświadcze-
niem  człowieka, jego prawdą. Czy warto? Abstynenci odpo-
wiedzą ci, że tak. Dla nich było warto. Czy jest to droga dla 
ciebie? To wiesz tylko ty.

Iwona Wlaźlak
PUNKT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I POMOCY RODZINIE W PŁOŃSKU
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Kino 
Kalejdoskop 

zaprasza Gang Wiewióra 2                                                                                             
animacja, komedia, b.o. dubbing, 91 min.

Dunkierka                                                                                                         
dramat wojenny, 15+, napisy, 105 min

Valerian i miasto tysiąca planet                                                                           
akcja, SCI-FI, dubbing (3D) i napisy (2D), 15+, 137 min.

25.08 - piątek godz. 14 (2D) | godz. 16 (3D) godz. 21 godz. 18 (3D dubbing)

26.08 - sobota godz. 14 (2D) | godz. 16 (3D) godz. 21 godz. 18 (3D dubbing)

27.08 - niedziela godz. 14 (2D) | godz. 16 (3D) godz. 18 27.08, godz. 20.30 (2D napisy)

30.08 - środa godz. 14 (2D) | godz. 16 (3D) godz. 18 27.08, godz. 20.30 (2D napisy)

31.08 - czwartek godz. 14 (2D) | godz. 16 (3D) godz. 21 godz. 18 (3D dubbing)
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1. Miasto pozyskało pieniądze na obiekty (???).

2. Nowe (???) pojawiły się na miejskich placach zabaw.

Z LITER W POLACH ZAZNACZONYCH NA ŻÓŁTO NALEŻY ODCZYTAĆ HASŁO. OSOBA, 
KTÓRA JAKO PIERWSZA 25 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00 DODZWONI SIĘ 

DO REFERATU DS. PROMOCJI, KONSULTACJI I INICJATYW SPOŁECZNYCH URZĘDU 
MIEJSKIEGO I PODA ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI WYGRA UPOMINEK. 

Numer telefonu 23 663 13 34

NAGRODA: TORBA NA DOKUMENTY
PANI MARIA DĄBROWSKA – LAUREATKA 

OSTATNIEJ KRZYŻÓWKI.

3. 2 września zapraszamy do 
udziału w Narodowym (???) 
Wyspiańskiego.

4. Zakończyły się (???) społeczne 
dot. zmiany nazw ulic.

5. Miejskie ulice remontowane 
są w ramach (???) Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych.

6. 100 rocznica Liceum Ogólno-
kształcącego odbędzie się po 
raz (???).

Body od burmistrza
W czerwcu urodziło się  

16 dzieci. Body trafiły m.in. 

do: Szymona, Oliwii, Mikołaja, 

Leny, Aleksandry, Michaliny, 

Nikodema, Michała oraz Zofii. 

Każde dziecko otrzymało 

imienne body, zaś rodzice list 

gratulacyjny. Witamy małych 

płońszczan. 


