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„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”
Jan Paweł II

Program IX Zjazdu 
Absolwentów i Wychowanków  
Gimnazjum i Liceum w Płońsku

15.09.2017 (piątek)

godz. 10.00  rejestracja uczestników Zjazdu; 

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;

godz. 9.15	 	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	cmentarzu),	 
przemarsz do sali kina;

godz. 11.15		 uroczyste	otwarcie	Zjazdu	w	sali	MCK	w	Płońsku;

 PROGRAM: 

	  uczczenie minutą ciszy zmarłych Wychowawców 

    i Wychowanków; 

	  wystąpienia okolicznościowe;

	  podjęcie uchwały Zjazdu;

	  program artystyczny w wykonaniu uczniów.

godz. 13.45	 wernisaż	artystów	absolwentów	w	sali	wystawienniczej	MCk;

godz. 14.15	 zbiorowe	zdjęcie	uczestników	Zjazdu	na	dziedzińcu	szkoły;

godz. 14.45 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).

Wywiad 
z burmistrzem Płońska 
z okazji 100-lecia szkoły
– I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 

w Płońsku to marka sama w sobie. Świętująca w tym roku 
swoje 100-lecie szkoła trwale wpisała się w historię nasze-
go miasta. Dla wielu płońszczan – z różnych pokoleń – czas 
spędzony w I LO to jeden z najważniejszych i wspominanych 
z wielkimi emocjami okresów w życiu.

IX Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum to nie tylko 
święto szkoły. To również święto całego miasta. 

czyt. str. 4
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Historia Zjazdów Absolwentów

I Zjazd (16–18 czerwca 1961 r.) odbył się z inicjatywy absol-
wentów roczników przedwojennych. Ufundowano wówczas tablicę 
pamiątkową w hołdzie wychowawcom i kolegom poległym i pomor-
dowanym w czasie II wojny światowej. Placówka otrzymała także 
Sztandar Szkoły.

II Zjazd (22–24 września 1967 r.) zwołany został z oka-
zji 50–lecia powstania Szkoły. Uczestnicy Zjazdu postanowili jako 
pamiątkę wydać jubileuszową książkę 50 lat gimnazjum i liceum  
w Płońsku. Dla społeczności Płońska absolwenci ufundowali obelisk 
na „Piaskach”, upamiętniający ofiary zbrodni hitlerowskich. W trak-
cie zjazdu uroczyście nadano liceum imię Henryka Sienkiewicza. Pa-
trona wybrano w wyniku konkursu ogłoszonego przez Komitet Or-
ganizacyjny. 

III Zjazd (24–25 września 1977 r.) odbył się w 60. roczni-
cę powstania Szkoły. Z tej okazji komitet organizacyjny ufundował 
pomnik patrona – Henryka Sienkiewicza, który odsłonięto w 1978 r. 

IV Zjazd (25–27 września 1987 r.) zbiegł się z 70. rocznicą 
powstania Liceum. Absolwenci ufundowali autokar, pracownię infor-
matyczną, sfinansowali remont pomieszczeń tzw. „Syberii”, tablicę 
pamiątkową oraz książkę 70 lat Gimnazjum i Liceum w Płońsku. 
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Gimnazjum i Liceum w Płońsku

V Zjazd (19–21 września 1997 r.) był spotkaniem szczegól-
nym, bowiem mogli w nim uczestniczyć absolwenci, którzy na stałe 
zamieszkiwali poza krajem. Na pamiątkę V Zjazdu i 80. urodzin Szko-
ły ufundowano salę komputerowo–informatyczną, tablicę pamiątko-
wą oraz książkę Krzysztofa Karulaka Z Muzą w herbie. Począwszy od 
1997 r. do dziś Komitet Organizacyjny pracuje prawie w niezmienio-
nym składzie, a na jego czele stoi Andrzej Konstantinow.

VI Nadzwyczajny Zjazd (22-24 września 2000 r.) był 
nie tylko świętem Szkoły, ale i miasta Płońska. Zwołany w 600–lecie 
nadania praw miejskich dla Płońska zgromadził wielu Absolwentów, 
którzy ufundowali obelisk pamiątkowy z granitu przed budynkiem 
Szkoły oraz wyposażenie czytelni szkolnej.

90. rocznica powstania Szkoły stała się okazją do zwołania VII 
Zjazdu Absolwentów (21–23 września 2007 r.). Do 
Płońska przybyło ponad 400 uczestników. Absolwenci pozostawili 
trwały ślad w postaci nowoczesnej pracowni fizycznej i publikacji 
podsumowującej 90 lat Gimnazjum i Liceum w Płońsku – Trwałość 
pamięci. 

VIII Zjazd Absolwentów (21–23 września 2012 r.)  
– dzięki ofiarności lokalnych instytucji i przedsiębiorców ufundowa-
no dla Szkoły nowoczesną pracownię językową. 
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Rola liceum jest nie do 
przecenienia

I LO to marka rozpoznawalna nie tylko w mieście, ale również 
w całej Polsce. A jej absolwenci są swego rodzaju ambasadorami 
Płońska. W ciągu 100 lat mury szkoły opuściło ponad 9 tys. ab-
solwentów, w tym 173 laureatów i finalistów olimpiad.

To wszystko prawda. Warto podkreślić, że płońskie liceum może po-
chwalić się doskonałą zdawalnością matury i gwarantuje świetne przygo-
towanie do studiów wyższych na najlepszych uczelniach. Dlatego o naukę 
w liceum zabiegają najzdolniejsi uczniowie z całego powiatu płońskiego. 
Dzięki temu szkoła może pochwalić się bardzo wysokim poziomem na-
uczania i sukcesami na poziomie ogólnopolskim w konkursach i olim-
piadach przedmiotowych. Co ważne I LO w Płońsku jest rozpoznawalną  
i cenioną marką przez  kadrę naukową uczelni wyższych.

Jak jako burmistrz ocenia pan rolę liceum?

Rola jest nie do przecenienia. To od lat wizytówka miasta. Mówiąc 
o Płońsku, o jego historii, nie sposób pominąć obchodzącego w tym roku 
jubileusz I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Szkoła 
jest także ważnym punktem odniesienia dla płońszczan, którzy opuścili 
Płońsk. Wspominając szkołę – wspominają miasto. Takie podróże senty-
mentalne często owocują rzeczywistymi powrotami do naszego miasta, 
nie tylko przy okazji zjazdów. 

Jako burmistrz chcę koniecznie podziękować całemu środowisku szko-
ły – uczniom, nauczycielom i rodzicom za trwającą od wielu lat współpra-
cę z samorządem miejskim. Bardzo miło wspominam występy i progra-
my artystyczne przygotowywane przez licealistów, a także studniówki. 
Zawsze duże wrażenie robiły na mnie odczytywane podczas uroczysto-
ści zakończenia roku szkolnego bardzo wysokie średnie klas z poszcze-
gólnych przedmiotów. W sposób szczególny doceniam troskę szkoły 
o kształtowanie osobowości ucznia poprzez osobisty kontakt z wielkimi 
ludźmi.

Mówiąc o Płońsku, 
jego historii, nie sposób 
pominąć I LO im. Henryka 
Sienkiewicza.  
To od lat wizytówka miasta  
– mówi burmistrz Płońska  
Andrzej Pietrasik. 

A jak jako rodzic?

Jako rodzic wspominam z radością sukcesy moich córek w olimpia-
dach przedmiotowych. Szkoła nie tylko zapewniła odpowiednie przygo-
towanie do dalszej nauki podczas studiów, ale także miała niebagatelny 
wpływ na rozwój ogólny moich dzieci. Córki należały do bardzo dobrych 
uczennic. Musiały jednak odpowiednio zaplanować sobie czas, aby spro-
stać wymaganiom nauczycieli. To z pewnością nauczyło je dyscypliny, 
obowiązkowości i gospodarowania swoim czasem. Obie córki bez proble-
mu dostały się na studia.

Wspomniał pan przed chwilą, że szkoła kształtuje osobowość 
uczniów przez kontakt z wartościowymi, cenionymi postaciami. 
Z liceum nierozerwalnie związana jest Barbara Wachowicz – ho-
norowa obywatelska Płońska.

Tak, szczególnie miałem na myśli postać Barbary Wachowicz – mi-
strzyni mowy polskiej, która zawsze z dumą mówi i pisze nie tylko 
o szkole, ale również o Płońsku, znakomitą pisarkę, wybitną znawczynię 
Sienkiewicza.

Liceum należy do szkół stowarzyszonych w UNESCO, co roku 
organizowane są Dni Kultury Narodów i wymiany młodzieży. 
Koresponduje to z działaniami miasta na polu współpracy za-
granicznej.

Szkoła jest otwarta na świat. I to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Po-
dobnie jak miasto, które współpracuje z dziesięcioma miastami partnerski-
mi, a także należy do grona Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orę-
downików Pokoju. Działania szkoły są zatem świetnym uzupełnieniem tego, 
co robią władze samorządowe. Cieszę się, że szkoła stawia na naukę języków 
obcych i poznawanie kultury innych narodów. To bardzo ważne, a wręcz nie-
zbędne, we współczesnym świecie.

Szkoła jest łącznikiem między pokoleniami, zjazdy są dla wielu 
osób okazją do powrotu do Płońska. Co – jako burmistrz – powie-
działby pan o Płońsku tym, którzy wracają tu po latach.

Przede wszystkim chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji 100-le-
cia szkoły. Bo to właśnie jej uczniowie tworzyli przez lata jej historię. 
Chciałbym również zachęcić uczestników zjazdu do zwiedzenia miasta. 
Płońsk zmienia się z roku na rok. Tych, którzy nie byli tu od lat, na pewno 
pozytywnie zaskoczy. 
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IX Zjazd Absolwentów I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku to wyda-
rzenie 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 
ośmioklasowe Gimnazjum. O tym jak wielkie musiało być poczucie polsko-
ści 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 polskim.

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

Dzięki Zjazdom poznajemy bliżej historię Szkoły, której w roku bieżącym 
mija stuletnia rocznica jej powstania, poznajemy jej osiągnięcia ale też histo-
rię nauczycieli i absolwentów.

Z opisów i dokumentacji fotograficznej widać jak bardzo „dziś” Szkoły 
różni się od „wczoraj” jak dalece współczesność odbiegła od przeszłości. Ale 
nie możemy zapominać, 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 pod-
czas Zjazdów absolwenci potrafią się znowu poczuć razem. Te spotkania 
dostarczają dużo ciepła, przyjaźni i odbywają 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 zadawalały 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 zespo-
łu organizacyjnego, że tych uwag krytycznych było niewiele. To oczywiście 
nas cieszy i wyzwala energię do 
organizacji kolejnych zjazdów 
w prawie niezmienionym skła-
dzie osobowym.

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

Ale nie tylko chęć do spotka-
nia, wspólnej zabawy przypo-
minającej nasze najwspanialsze 
lata, do wspólnych wspomnień 
i przeżyć – jakich dostarcza każ-
dy zjazd – jest motorem naszego 
działania.

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

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

niałych wyników 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 na-
rodowości, za wspaniałe lekcje patriotyzmu i zrozumienia znaczenia słów 
Bóg, Honor, Ojczyzna.

Koleżanki i Koledzy
Serdecznie zapraszam do udziału w uroczystościach Zjazdowych, któ-

re – mam nadzieję – dostarczą Wam wielu wspaniałych przeżyć, radości ze 
spotkań czasem po wielu latach i dużo pozytywnych refleksji. Mam też na-
dzieję, 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 po-
dziękowanie dyrekcji Szkoły, nauczycielem, administracji szkolnej oraz auto-
rom książki „Trwałość Pamięci”, 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 przedsię-
wzięć 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 pra-
cownię nauki języków obcych.

Do zobaczenia na Zjeździe!!!
Z poważaniem
Andrzej Konstantinow

Drodzy Wychowawcy, 
Koleżanki i Koledzy!



WYDANIE  SPECJALNE

6
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We wrześniu odbędzie się okrągły 100. jubileusz I Li-
ceum Ogólnokształcącego  im. H. Sienkiewicza w Płoń-
sku. Proszę przybliżyć jego historię.

Tradycja I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkie-
wicza w Płońsku sięga roku 1917. Wtedy to grupa światłych 
obywateli skupiona w Płońskim Kole Polskiej Macierzy Szkol-
nej powołała do życia ośmioklasowe gimnazjum. Pierwsi ab-
solwenci opuścili mury szkolne w 1923 roku. W 1932 roku gim-
nazjum stało się szkołą miejską prowadzoną przez Magistrat 
Miasta Płońska. Ważnym wydarzeniem w życiu społeczności 
szkolnej  było oddanie do użytku, w 1935 roku,  nowego gma-
chu szkolnego, który służy uczniom do dziś.  W czasie okupacji 
szkoła nie funkcjonowała. Nauczyciele prowadzili tajne na-
uczanie. Po zakończeniu II wojny światowej liceum upaństwo-
wiono. Od 1967 roku szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza, 
któremu w 1978 roku, wychowankowie wznieśli pomnik przed 
budynkiem liceum. Wraz z upływem czasu poprawiała się też 
baza dydaktyczna i lokalowa liceum. W 1962 roku oddano do 
użytku internat. Kolejny przełom w tym względzie dokonał się 
w 1974 roku. Wtedy to oddano do użytku nowy gmach szkolny. 
Jego połączenie z budynkiem przedwojennym stworzyło kom-
pleks obiektów funkcjonujących do dziś. Kolejna rozbudowa 
szkoły dokonała się w 2007 roku wraz z dobudowaniem piętra 
nad najstarszą częścią szkoły. W 2012 roku oddano do użytku  
nowoczesną i funkcjonalną salę gimnastyczną. 

Liceum płońskie jest zrzeszone w różnych organizacjach 
oświatowych i twórczo z nimi współpracuje. Od 1980 roku 
szkoła należy do Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Od końca lat 
osiemdziesiątych aktywnie uczestniczy w pracach Towarzy-
stwa Szkół Twórczych. Tradycją liceum są uroczyste obchody 
Dni Patrona, których geneza sięga połowy lat siedemdziesią-
tych. Znaczącym punktem tych uroczystości od wielu lat są 
wizyty Pani Barbary Wachowicz, wiernej Przyjaciółki Szkoły. 
Charakterystyczną cechą systemu wychowawczego płońskie-
go liceum są organizowane w każdym roku Dni Kultur Naro-
dów, których języków uczy się w szkole. Działania te prowadzą 
do lepszego poznania dorobku i zwyczajów innych narodów. 

Bardzo ważne są dokonania dydaktyczne szkoły. W cią-
gu 100 lat jej istnienia mury liceum opuściło ponad 9000 ab-
solwentów. Wychowano 173 laureatów i finalistów olimpiad 
przedmiotowych. Zapewnia to szkole, wysokie miejsce w ran-
kingach ogólnopolskich.

Jest Pan dyrektorem w I LO z przeszło dwudziesto-
letnim stażem. Czy były jakieś wydarzenia w szkole, 
które wspomina Pan szczególnie? 

W tym roku minie 25 lat od czasu w którym zostałem dyrek-
torem. Jestem 17 dyrektorem w 100-letniej historii liceum. Z tej 
perspektywy nie jest łatwo wskazać kilka konkretnych wyda-
rzeń o szczególnym znaczeniu. Gdybym jednak miał to zrobić 
to nie mógłbym nie wspomnieć o początku lat dziewięćdzie-
siątych kiedy to zdecydowałem się wprowadzić do szkoły mię-
dzyoddziałowe nauczanie języków obcych. To przedsięwzięcie 
bardzo nowatorskie jak na tamte czasy, a i dzisiaj nie będące 
jeszcze codziennością w polskich szkołach było dużym wyzwa-
niem dla liceum ale powiodło się. Dużym przeżyciem była też 
śmierć dwóch wieloletnich dyrektorów liceum tj. Władysława 

Wieczorkiewicza i Krzysztofa Karulaka. Szczególnie ta ostatnia – człowieka, którego za-
sługi dla naszej placówki trudno przecenić wstrząsnęły nami wszystkimi. Ogromnych 
przeżyć dostarczają też Zjazdy Absolwentów, od 1997 roku z satysfakcją obserwuję wy-
siłki Absolwentów, którzy czują związek ze szkoła i starają się kultywować jej najlepsze 
tradycje. Czas mojego dyrektorowania to okres permanentnego reformowania oświaty. 
To nie tylko pierwszy konkurs na dyrektora ale też początek nowej zewnętrznej matury. 
Wtedy też wprowadziliśmy międzyklasowe realizowanie rozszerzeń przez młodzież. Po-
zwoliło to na wybór indywidualnej ścieżki rozwoju przez każdego ucznia, niezależnie od 
klasy w której się znalazł. Na zakończenie mogę dodać, że rozpoczął się w szkole  nowy 
etap rewolucji cyfrowej, który przejawia się nie tylko dostępnością tablic interaktywnych, 
rzutników multimedialnych i komputerów ale całkowitą rezygnacją z papierowej formy 
prowadzenia dokumentacji uczniowskiej, którą zastąpił dziennik elektroniczny.

Co chciałby Pan przekazać pracownikom i uczniom szkoły z okazji roku jubi-
leuszowego płońskiego I LO ? 

Pracownikom Szkoły, nauczycielom, administracji i obsłudze,  chciałbym życzyć by 
ich trud i wysiłek był doceniany przez zwierzchników, także w wymiarze materialnym, 
a w rozpoczynającym się drugim stuleciu istnienia liceum  nie ustawali w dążeniu do bu-
dowania szkoły otwartej na ucznia i umiejętnie łączyli wysokie wymagania z innymi po-
trzebami młodzieży. Naszym uczniom dziękuję, że wybierają nasze liceum i życzę im by 
realizowali w nim swoje marzenia a przede wszystkim zaleźli drogę do dalszego rozwoju 
w czym, mam nadzieję, pomaga im system wyborów rozszerzeń i podmiotowe podejście 
do młodego człowieka. 

Wywiad z Ryszardem Buczyńskim, dyrektorem
I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku
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1922 r. | Gimnazjum Męskie w Płońsku

Budynek szkoły oddany do użytku w roku 1935.

1964 r. | Rada Pedagogiczna

Płońska Alma Mater ma 100-letnią tradycję. Założona zo-
stała w 1917 r., jako pierwsza szkoła średnia na Ziemi Płoń-
skiej. Początkowo było to 8-klasowe gimnazjum koedu-
kacyjne założone przez Koło Polskiej Macierzy Szkolnej. 
W następnych latach szkołę podzielono na gimnazjum mę-
skie i żeńskie, aby w roku 1928 powrócić do stanu pierwot-
nego. W 1932 r. gimnazjum stało się szkołą miejską prowa-
dzoną przez Magistrat Miasta Płońska. Początkowo – przez 
około 5 miesięcy – szkoła mieściła się w budynku Banku 
Ziemiańskiego, a następnie przeniesiono ją do zakupione-
go 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. Wtedy też nadano gimnazjum imię Bronisława Pie-
rackiego. Wybuch wojny zamyka pierwszy okres istnienia 
płońskiej szkoły. W czasie okupacji szkoła nie funkcjono-
wała. 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, któremu w 1978 r., wychowan-
kowie wznieśli pomnik przed budynkiem liceum. W 1995 r. 
na mocy decyzji Kuratorium Oświaty w Ciechanowie szkoła 
zmienia nazwę na I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkie-
wicza w Płońsku. Obecnie jest częścią Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących, powołanego przez Starostwo Płońskie 1 wrze-
śnia 2000 r. Stało się to w wyniku utworzenia przy liceum 
płońskim Powiatowego Gimnazjum Publicznego. W latach 
1917-2017 placówką kierowało 17 dyrektorów.

Historia i teraźniejszość 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza w Płońsku

Wraz z upływem czasu zmieniała też baza lokalowa liceum. W 1962 r. od-
dano do użytku internat. Przedsięwzięcie 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 połącze-
nie z budynkiem przedwojennym stworzyło kompleks obiektów funkcjo-
nujących do dziś. Kolejna rozbudowa szkoły dokonała się w 2007 r. wraz 
z dobudowaniem piętra nad najstarszą częścią szkoły. Największą inwe-
stycją była budowa nowoczesnej sali gimnastycznej z budynkiem dydak-
tycznym, gdzie mieści się biblioteka z czytelnią oraz łącznik z istniejącym 
obiektem szkolnym. Budynki zostały dostosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Projekt realizowano w latach 2011–2012.

Placówka obecnie jest jedną z pięciu szkół ponadgimnazjalnych w powie-
cie. Głównym celem szkoły jest zaspokajanie potrzeb edukacyjnych śro-
dowiska poprzez przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na 
studiach wyższych. Ponad 99% absolwentów szkoły dostaje się na wyż-
sze uczelnie, w tym 88% podejmuje naukę na studiach dziennych w pań-
stwowych uczelniach. Obecnie w 18 klasach liceum uczy się 589 uczniów.  
Do szkoły uczęszczają osoby zarówno z powiatu płońskiego, jak i północ-
nego województwa mazowieckiego.
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Liceum wypracowało skuteczny wewnętrzny system kształcenia, 
umożliwiający każdemu uczniowi rozwijanie własnych uzdolnień. Od 
1992 r. funkcjonuje międzyklasowy system nauczania języków obcych, 
który umożliwia tworzenie grup językowych o różnym poziomie na-
uczania oraz wybór nauczyciela przez ucznia, a także zmianę grupy 
bez konieczności odchodzenia z klasy. Szkoła oferuje bogaty wybór 
rozszerzeń z przedmiotów maturalnych prowadzonych w grupach 
międzyoddziałowych.

W szkole realizowane są także programy autorskie z zakresu eduka-
cji humanistycznej: „Podstawy edytorstwa w liceum” i „Od literatury 
do dziennikarstwa – integracja sztuk. Edukacja artystyczna”. W celu 
poszerzenia oferty edukacyjnej i wychowawczej rozwijana jest od lat 
90. współpraca z zagranicznymi placówkami oświatowymi w He-
chingen (Niemcy) i w Winschoten (Holandia), Fundacją Współpracy 
Polsko–Niemieckiej, a w ostatnich latach z AISEC – największą or-
ganizacją studencką na świecie. Od ponad 30 lat liceum należy do 
Szkół Stowarzyszonych UNESCO i Towarzystwa Szkół Twórczych. Od 
przyszłego roku szkolnego 2017/2018 liceum rozpocznie współpra-
cę 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. Wychowa-
no 173 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Zapewnia 
to szkole wysokie miejsce w rankingach ogólnopolskich.

Uczniowie liceum i gimnazjum mogą rozwijać swoje zainteresowa-
nia i zdolności w ramach zajęć pozalekcyjnych: kół przedmiotowych, 
koła filozoficznego, artystycznego, koła „Kultury Żywego Słowa”, 
dwóch zespołów wokalno–instrumentalnych i zajęć sportowych.
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Dzień Patrona szkoły

Tradycją liceum są uroczyste obchody Dni Patrona, których geneza 
sięga połowy lat siedemdziesiątych. Znaczącym punktem tych uro-
czystości od wielu 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 systemu wycho-
wawczego płońskiego liceum są organizowane w każdym roku Dni 
Kultur Narodów, których języków uczy się w szkole. Działania te pro-
wadzą do lepszego poznania dorobku i zwyczajów innych narodów, 
a tym samym służą kształtowaniu postaw otwartości i szacunku dla 
innych z zachowaniem tożsamości narodowej i poczucia dumy z wła-
snych dokonań. 


