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„Ocalić od zapomnienia i przekazać
dla potomnych”
Niniejsza kronika jest próbą opowiedzenia „kawałka historii”
Zespołu Szkół nr 2 i zapisania na kartach ulotnych chwil z życia naszej
szkoły. To wyjątkowy przewodnik zawierający informacje o sukcesach
uczniów, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, interesujących wycieczkach czy
akcjach, w których społeczność szkoły brała udział.
Pragniemy, aby ta publikacja ocaliła od zapomnienia wszystkie
niezwykłe chwile z 2021/2022 roku.
Opracowała
Joanna Witkowska
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Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
Punktualnie o godzinie 9.00 (dla liceum ogólnokształcącego), a potem
o 10.00 (dla technikum oraz szkoły branżowej) na sali gimnastycznej rozpoczął
się oficjalnie rok szkolny 2021/2022. W uroczystości udział wzięli uczniowie klas
pierwszych wraz z wychowawcami. To właśnie do nich swoje słowa powitania
skierowała Pani Dyrektor Bożena Dzitowska. Upamiętniliśmy także 82 rocznicę
wybuchu II wojny światowej oddając cześć tym , którzy walczyli za naszą
wolność , a w szczególności tym, którzy złożyli najwyższą ofiarę. Na koniec
nie zabrakło akcentu muzycznego w wykonaniu uczennic z naszej szkoły.
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NARODOWE CZYTANIE 2020
Dnia 4 września 2021r. w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbyła się
jubileuszowa, dziesiąta edycja Narodowego Czytania. Celem akcji jest zachęcenie
dzieci i młodzieży do czytania pozycji z literatury polskiej. W tym roku uczniowie
zmierzyli się z,, Moralnością pani Dulskiej'' Gabrieli Zapolskiej. Naszą szkołę
reprezentowali: Krzysztof Adamski, Małgorzata Kasiak, Joanna Mościcka,
Magdalena Gmurczyk i Julia Popławska . Opiekun - p. Ewelina Górna.
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Dnia 10 września 2021 r. uczniowie klas liceum 2J i 3J z wychowawcami
p. Joanną Żakowską, p. Wiolettą Goszczyńską oraz opiekunami p. Emilią
Grzymałą oraz p. Anną Głowacką spędzali wspólnie czas w Gospodarstwie
Agroturystycznym SIELANKA. Młodzież wzięła udział w panelu edukacyjnym
"My i Konie", dzięki któremu mieli okazję poznać życie koni "od stajni".
Własnoręcznie upiekli też przepyszne "Dzikie Ciastka" z różnorodnymi i dość
nietypowymi dodatkami takimi jak zioła czy kwiaty. Nie zabrakło też integracji
przy wspólnym pieczeniu kiełbasek. Zarówno nasza młodzież, jak i wczorajsza
aura spisały się na medal:)
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W dniu 12 września w godzinach wieczornych, młodzież ZS nr 2
w Płońsku wraz z opiekunami dotarła na praktyki zawodowe do Rimini
we Włoszech. Uczniowie biorą udział w projekcie "Międzynarodowa mobilność
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"
pt. POLSKI MISTRZ ZAWODU =EUROPEJSKI PRAKTYKANT o numerze
2019-1-PL01-KA102-061770 realizowany ze środków PO WER na zasadach
Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Na praktyki
wyjechało: 9 uczniów technikum handlowego, 9 - technikum budownictwa
i 10 - technikum informatycznego rozpocznie praktyki zawodowe. Opiekunami są
p. Katarzyna Krzywkowska, p. Ewelina Brzeska i p. Renata Rutkowska.
Uczniowie odbywali praktyki i zwiedzali Włochy.
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Projekt "Jak uczyć żeby nauczyć"
Goście z Islandii w naszej szkole
Nasza szkoła uczestniczyła w dniach 20.09.-24.09.21r. w projekcie
" Jak uczyć żeby nauczyć" - dobre metody nauczania języka angielskiego intensywne szkolenia, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskuego Obszaru Gospodarczego. Nauczyciele języka angielskiego
wymieniali się doświadczeniami z nauczycielami-trenerami z Islandii. Również
nasi uczniowie mieli okazję pracować w grupach tworząc projekty Focus on
Iceland pod okiem edukatorów z Islandii. Szlifowanie angielskiego, rozwijanie
umiejętności pracy w grupie, nawiązywanie nowych znajomości w ramach
współpracy szkół z Powiatu Płońskiego. Ciekawe i budujące doświadczenia
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli z Polski.
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Spotkanie w Płońskim Saloniku Warszawskim
Uczniowie płońskich szkół - także ZS nr 2 - uczestniczyli w spotkaniu
z p. Magdą Łucyan, zorganizowanym przez Płoński Salonik Warszawski.
Pani Magda Łucyan jest dziennikarką, autorką książek: "Dzieci getta. Historia
prawdziwa", ,,Powstańcy. Ostatni świadkowie zagłady."
W wielkim skupieniu młodzież wysłuchała opowieści świadka historii
p. Krystyny Budnickiej.
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W dniu 21 września odbyła się w naszej szkole pierwsza w 2021/2022 r. próbna
ewakuacja. Po sygnale dźwiękowym w postaci - 3 długich dzwonków, uczniowie wraz z
nauczycielami opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki czyli teren przy akwenie
Rutki. Nauczyciele przekazali p. Dyrektor Małgorzacie Kujawskiej informacje dotyczące
stanu liczebności klas, która następnie odwołała alarm i uczniowie wrócili na lekcje.
Celem tych ćwiczeń było uświadomienie całej społeczności szkolnej, jak należy zachować się
w sytuacji zagrożenia. Przeprowadzona akcja jest potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą jak
postępować. Nad całością czuwała p. Alina Skwarska, specjalista do spraw BHP.
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Żywa lekcja historii w klasie I H
Klasa I H na lekcji historii , w dniu 23 września gościła archeologa,
historyka sztuki p. Marka Gierlacha. W trakcie wykładu uczniowie dowiedzieli
się ciekawych informacji na temat wykopalisk prowadzonych na terenie Płońska.
Następnie przenieśli się na wystawę,, Płoński punkt archeologiczny. Cieniom
Przeszłości" , która znajduje się w dzwonnicy przy kościele parafialnym
św. Michała Archanioła w Płońsku. Ta żywa lekcja historii na temat naszej
,, małej ojczyzny " z pewnością na długo pozostanie w pamięci młodzieży.
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Festiwal Matematyki – wykłady online
W dniu 23 września 2021 r. uczniowie klas matematycznych 1 M i 3 M
oraz klasy 1TBE i 3BG uczestniczyły w wykładach online w ramach V edycji
Festiwalu Matematyki zorganizowanego przez Wydział Matematyki i
Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego tematem
przewodnim były Liczby.
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Szkolny konkurs wiedzy budowlanej
W ramach obchodów Dnia Budowlańca został zorganizowany konkurs
wiedzy budowlanej przez p. Darię Ciosek dla uczniów technikum budowlanego.
Wyniki II Szkolnego Konkursu Wiedzy Budowlanej
#Przemysław Cichalewski klasa III TBH
#Sebastian Zaborowski klasa IV TB
#Kacper Kozera klasa III TBG
Wyróżnienie: Bartosz Garlej klasa I TBE
GRATULUJEMY
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Biegi Przełajowe w dolinie Płonki
29 września 2021r w dolinie Płonki rozegrano Mistrzostwa Płońska
i Powiatu w Indywidualnych biegach przełajowych. Chojnacka Klaudia z klasy
3BG zajęła I miejsce w Mistrzostwach Płońska i I miejsce w Mistrzostwach
Powiatu. Karolina Górnicka z klasy 3M zajęła IV miejsce w Mistrzostwach
Powiatu i Płońska, Wiktoria Chorzewska z klasy 3B zajęła VII miejsce w
Mistrzostwach Powiatu, Kajtaniak Dominika z klasy ITi zajęła X miejsce
w Mistrzostwach Powiatu, Łukasz Zembrzuski z klasy 3HG zajął III miejsce
w Mistrzostwach Płońska i VII miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
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Dzień Wegetarianizmu
1 października obchodzono w naszej szkole Dzień Wegetarianizmu.
Zdjęcia i filmiki można obejrzeć na szkolnym Facebooku .
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Charytatywna zbiórka korków dla Edyty
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Apel porządkowy
W trosce o bezpieczeństwo uczniów ZS nr 2 , w dniach 6-7 października
odbyły się w naszej szkole apele porządkowe.
Pani dyrektor Bożena Dzitowska, zwróciła uwagę na bezpieczne zachowanie
uczniów w szkole, kulturę osobistą oraz przestrzeganie ładu i porządku.
Na koniec apelu, uczennice należące do Samorządu Uczniowskiego opowiedziały
o zadaniach, które S.U. będzie realizował w bieżącym roku szkolnym.
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Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych Październik
Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych nauczyciel
bibliotekarz ogłosił konkurs biblioteczny „Mistrzowi czytelnictwa 2021/2022”.
W konkursie wygrywa klasa, która przeczyta najwięcej książek do końca roku
szkolnego. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do czytania książek oraz
promocja biblioteki i czytelnictwa.
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W dniu 6 października 2021 roku uczniowie klas 3H i 3B wraz
z wychowawcami p. Jarosławem Marciszewskim, p. Beatą Michalak oraz
opiekunem p. Arturem Skorupką, odbyli wycieczkę do pałacu w Wilanowie –
jednego z najcenniejszych zabytków polskiej kultury narodowej. Pałac był letnią
rezydencją króla Jana III Sobieskiego, wybudowaną w stylu barokowym. Młodzież
naszej szkoły wzięła udział w lekcji muzealnej „Wnętrza pałacu i ich symbolika”.
Uczniowie zwiedzili ponadto historyczne ogrody otaczające pałac.
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W dniu 8 października 2021 roku uczniowie z klasy 3MG wybrali się z
opiekunami na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zwiedzili
Centrum i uczestniczyli w lekcji fizyki.
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Targi Pracy w ZS nr 1 w Płońsku
W dniu 08.10.2021r. uczniowie klasy 4TI Technikum Informatycznego wraz
z panią dyrektor Bożeną Dzitowską uczestniczyli w Targach Pracy
organizowanych w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica. Uczniowie
wysłuchali ciekawych wykładów na temat rynku pracy oraz obowiązku
kształcenia przez całe życie, dzięki czemu łatwiej będzie im uzyskać upragniony
sukces zawodowy. Młodzież otrzymała informacje na temat zawodów, czynników
ważnych przy planowaniu kariery zawodowej i potrzebnych do tego kompetencji
twardych i miękkich. Opiekunami grupy, która zwiedzała przygotowane dla
młodzieży stoiska były panie Renata Honczar i Joanna Kozłowska.
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Kryminalne zagadki, daktyloskopia, atrament sympatyczny a wszystko to
było okazją do niesamowicie ciekawych doświadczeń chemicznych w Centrum
Nauki Kopernik, w których uczestniczyła klasa 3 BG dnia 8 października.
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Powiatowe Obchody
Dnia Edukacji Narodowej
13 października w Zespół Szkół Nr2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku odbyły się
tegoroczne Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Gościliśmy w naszej szkole
władze Powiatu i Miasta oraz przedstawicieli jednostek powiatowych, w tym dyrektorów,
nauczycieli oraz uczniów. Podczas uroczystości wręczono Nagrody Starosty za szczególne
osiągnięcia. Przedstawienie rozpoczęło się tańcem towarzyskim w wykonaniu ucznia klasy
4 TI 2 Wiktora Godlewskiego oraz jego partnerki Alicji Pospieszyńskiej. Następnie uczniowie
zaprezentowali, jak zmieniało się oblicze polskiej szkoły ze względu na różnorodne
wydarzenia historyczne. Uroczystość uprzyjemniał swą muzyką, szkolny zespół pod
kierunkiem p. Jarosława Marciszewskiego. Część artystyczną wykonali uczniowie naszej
szkoły pod kierunkiem p. Anny Gajewskiej, p. Kaliny Żochowskiej, p. Eweliny Górnej,
p. Beaty Michalak. Za dekorację sali odpowiedzialne były p. Agnieszka Nowicka i p. Edyta
Wierzbicka.
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Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto dla całej społeczności
szkolnej, zarówno kadry zarządzającej, uczniów , ich nauczycieli, jak również
pracowników niepedagogicznych. W takim właśnie składzie odbyła się dzisiejsza
uroczystość. Pani Dyrektor Bożena Dzitowska skierowała wiele podziękowań i tak
po ludzku, ciepłych słów do wszystkich gości. Było poważnie, bo w trakcie części
artystycznej uczniowie nawiązali do czasów trudnych dla polskiej edukacji,
do czasów zniewolenia i okupacji. Ale dziś jest to przecież święto niosące radość
z możliwości jakie daje współczesna szkoła. Było więc radośnie, wesoło
i refleksyjnie.
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Wycieczka „Śladami wielkich płońszczan”
Dnia 15.10.2021r. klasa pierwsza Technikum Informatycznego
uczestniczyła w spacerze edukacyjnym „Śladami wielkich płońszczan”. Rozpoczęli
wycieczkę od parku zwanego laskiem katyńskim przy ul. Kolejowej. Znajduje się
tam krzyż katyński oraz dęby symbolizujące ofiary mordu NKWD z terenu ziemi
płońskiej. Potem dotarli do mogił dr Leona Rutkowskiego oraz dr Jana Walerego
Jędrzejewicza na cmentarzu miejskim. Kolejnym punktem wycieczki była
kamienica, w której mieszkał słynny płoński astronom i lekarz. Tam właśnie
prowadził obserwacje astrologiczne. Wreszcie dotarliśmy do serca naszego miasta
i pomnika Michała Archanioła – patrona miasta Płońska. Na koniec zrobiliśmy
pamiątkowe zdjęcie pod muralem i drzewem pamięci Dawida BenGuriona.
Pomysłodawcą oraz opiekunem młodzieży była wychowawczyni klasy I TI
p. Renata Honczar.
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„Marsz milczenia”
25 października uczniowie klasy 3 MG przeszli ulicami miasta w XIV
,,Marszu Milczenia", upamiętniającym rocznicę likwidacji płońskiego getta.
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Wycieczka integracyjna klas 1 J i 1 TH
Jak powinna wyglądać idealna wycieczka integracyjna? Klasy I J oraz I TH
wraz z wychowawcami i opiekunami wiedzą jak ją zaplanować
W dniu 26 października wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Wspólna
zabawa w kręgielni, a także ciekawy seans filmowy sprawiły, że wycieczka była
bardzo udana. Uczniowie już myślą o następnych wyjazdach.
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Akcja „Szkoła pamięta”
Przed Wszystkimi Świętymi uczniowie klasy III TIG, kl. III H
i kl. III BG z opiekunami wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki
Szkoła Pamieta. Upamiętnili ważne rocznice i wydarzenia historyczne. Odwiedzili
miejsca pamięci, uporządkowali groby, zapalili znicze i wspominali osoby ważne
dla naszej wspólnoty. Zawsze pamiętają o patronie szkoły dr Leonie Rutkowskim.
Był to czas zadumy, refleksji i oddania hołdu dla zasłużonych w naszej lokalnej
społeczności i nie tylko.

41

42

Wycieczka do Warszawy klasy I TI
W piątek 29.10.2021r. klasa I TI technikum informatycznego pod opieką
wychowawczyni p. Renaty Honczar oraz p. Joanny Kozłowskiej, brała udział
w wycieczce integracyjnej do Warszawy. Rozpoczęli od spaceru po Starówce,
następnie uczniowie obejrzeli Trasę Królewską i galerię obrazów w Muzeum
Narodowym. Kolejnym punktem było Muzeum Świata Iluzji na Starówce.
Pamiętali także o akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki #Szkoła Pamięta.
Odwiedzili Palmiry - miejsce pamięci narodowej, upamiętniające ofiary masowych
egzekucji przeprowadzonych przez Niemców w czasie II wojny światowej
na terenie Puszczy Kampinoskiej oraz Pomnik Małego Powstańca.
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Spotkanie uczniów
ze wspólnotą CENACOLO
W dniu 04.11.2021r. uczniowie z klas I W, I TBE, II TH, I TI i I TH spotkali
się z przedstawicielami wspólnoty CENACOLO. Wspólnota CENACOLO
(Wieczernik) jest katolickim stowarzyszeniem niosącym pomoc uzależnionej
i zagubionej młodzieży, szukającej radości i sensu życia. Opowiedzieli o zasadach
życia we wspólnocie: proste rodzinne życie, praca, modlitwa, życie bez mediów,
przyjaźń i wzajemna pomoc, czerpanie radości z życia bez pomocy używek.
Do wspólnoty przyjmowani są młodzi ludzie z różnymi uzależnieniami, także
od telefonów, Internetu i komputerów. Były to bardzo ciekawe spotkania, z których
każdy mógł wynieść coś dla siebie.
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To była wycieczka...
3 listopada klasa 3TBG w ramach wycieczki integracyjno-sportowej ,
odwiedziła #BlackCatEscapeRoom - miejsce pełne tajemnic i zagadek oraz
#StacjaGrawitacjaWarszawa, gdzie uczniowie wskoczyli w nowy wymiar dobrej
zabawy...
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Dzień Jeża
10 listopada jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Jeża. I choć
w listopadzie większość z nich zapada już w sen zimowy, to dobra okazja
by uczcić ten dzień. W naszej szkole zrobiła to klasa II M z wychowawcą
p. Edytą Wierzbicką.
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11 listopada Święto Niepodległości
Z okazji Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły
przygotowali plakaty, filmiki, prezentacje i kolaże zdjęć związane
z tym świętem. Wszystkie prace młodzieży można obejrzeć na szkolnym
Facebooku. Już po raz czwarty nasza szkoła wzięła udział w akcji „Szkoła do
hymnu”, o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali wszyscy „Mazurka
Dąbrowskiego”. Z uwagi na trwający stan epidemii odśpiewanie hymnu odbyło się
w mniejszych grupach/klasach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
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Dzień Patrona i ślubowanie
Dzień Patrona i ślubowanie to najważniejsze święto
społeczności Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku,
które odbyło się 16.11.2021r.
W niecodziennych, ekstraordynaryjnych warunkach uczestniczyliśmy w Dniu Patrona
naszej szkoły – dr Leona Rutkowskiego. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
p. Jan Jóźwiak, przedstawił sylwetkę naszego Patrona, skupiając się zarówno na życiu
dr Leona Rutkowskiego jako społecznika i lekarza, ale także jego działalności patriotycznej.
Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki dwóch szkolnych konkursów, związanych
z życiem naszego Wielkiego Płońszczanina. Pierwszy z nich – przeprowadzony w klasach
pierwszych to Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły oraz plebiscyt „Jestem aktywny.
Wyróżniam się z tłumu”.
Najważniejszym punktem dzisiejszej uroczystości było ślubowanie uczniów klas I. Z uwagi
na formułę tegorocznych obchodów nasze koleżanki i koledzy, którzy we wrześniu dołączyli
do społeczności Zespołu Szkół nr 2 powtarzali rotę ślubowania w klasach. Ślubowanie
składali też uczniowie klas II. Delegacja dokonała uroczystego przyrzeczenia przed tablicą
poświęconą doktorowi Leonowi Rutkowskiemu.
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Z okazji Dnia Patrona 16 listopada 2021 r. biblioteka szkolna
przygotowała wystawkę materiałów archiwalnych i książek związanych
z doktorem Leonem Rutkowskim. Można było na niej obejrzeć różne artykuły
napisane przez Leona Rutkowskiego do lokalnych gazet, artykuły o nim i jego
rodzinie, klepsydrę L. Rutkowskiego i inne materiały. Wystawka cieszyła się
dużym zainteresowaniem uczniów.
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Dzień Tolerancji
16 listopada
Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony jest 16 listopada.
Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
12 grudnia 1995r. z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta była
spowodowana pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji,
przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu.
Z tej okazji uczniowie z różnych klas przygotowali prezentacje obrazujące problem
tolerancji z perspektywy młodego pokolenia. Materiał można obejrzeć na szkolnym
Facebooku.
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Szkolny Turniej tenisa stołowego
W dniu 18 listopada na sali gimnastycznej odbył się Szkolny Turniej tenisa
stołowego dla uczniów naszej szkoły. W kategorii dziewcząt najlepsze miejsca
zdobyły:
1 m-ce Marta Grzelak 3J;
2 m-ce Aleksandra Pasiewicz 1TBE;
3 m-ce Kinga Krysiak 3B;
4 m-ce Anna Zembrzuska 1B;
a w kategorii chłopców:
1 m-ce Łukasz Brzeszkiewicz 3TIG;
2 m-ce Kacper Tomaszewski 1 TBE;
3 m-ce Michał Pęczyński 2 TBE;
4 m-ce Mateusz Piechna 2M.
GRATULACJE
. Uczniowie Ci , naszą szkołę będą reprezentować w Mistrzostwach
Powiatu w tenisie stołowym. Trzymamy kciuki za dobre wyniki
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Dzień Praw Dziecka
Nasza szkoła, jak co roku, przyłącza się do świętowania Międzynarodowych
Obchodów Dnia Praw Dziecka (20 listopada). Celebrujemy ten szczególny dzień,
organizując wyjątkowe akcje: m.in uczniowie rozwiązywali quiz online, akcentują
to wydarzenie swoim niebieskim strojem, wykonali gazetki na szkolnych
korytarzach, tworzyli TikToki.
Z tej okazji pedagog szkolny zorganizował konkurs na nagranie TIK-TOK
"Moje prawa - mój głos". Zapraszamy do obejrzenia konkursowych prac uczniów na
szkolnym profilu facebooka.
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Wycieczka na Politechnikę Warszawską
Dnia 19 -11-2021 uczniowie klas 2B,3BG, 3MG pod opieką nauczycieli
p .B. Siudy, p. A. Salak ,P. I. Szulc oraz p. E. Szóstak uczestniczyli w ramach
podpisanego porozumienia z Politechniką Warszawską Filia w Płocku
w wykładzie przygotowanym przez studentów Koła Naukowego Inżynierii
Środowiska pt. ”Odnawialne Źródła Energii”. Po ciekawym wykładzie młodzież
naszej szkoły brała udział w zajęciach laboratoryjnych z mikrobiologii oraz
uzdatniania wody pitnej i ścieków . Uczniowie mieli możliwość obserwować
proces koagulacji, wykorzystywany do uzdatniania wody pitnej. Interesującym
doświadczeniem była również wizyta w Pracowni Fizyki Budowli .
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Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym
W środę 23 LISTOPADA 2021 odbyły się Mistrzostwa Powiatu w drużynowym
tenisie stołowym
Nasza szkoła zdobyła dwa złote i jeden brązowy medal.
Dziewczęta:
I m-ce (Maja Stańczak 1B, Marta Grzelak 3J)
III m-ce (Aleksandra Pasiewicz 1 TBE, Kinga Krysiak 3B).
Chłopcy:
I m-ce (Łukasz Brzeszkiewicz 3TIG, Kacper Tomaszewski 1TBE).
IV m-ce (Mateusz Piechna 2M, Michał Pęczyński 2TBE).

57

Wolontariat
Uczniowie naszej szkoły zawsze są chętni do pomocy. Tym razem w ramach
wolontariatu pomagali uczniowie klasy 4TI1 Technikum Informatycznego ,
którzy wsparli Polski Czerwony Krzyż podczas załadunku paczek i ubrań dla
osób najbardziej potrzebujących.
Taka postawa uczniów to powód do dumy i wzór do naśladowania.
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Świąteczna Zbiórki Żywności
Wolontariusze z naszej szkoły 19 listopada w jednym z lokalnych marketów
zachęcają do włączenia się do ogólnopolskiej akcji Świątecznej Zbiórki Żywności.
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Akcja zbiórki krwi
W dniu 29 listopada 2021 r. do naszej szkoły przyjechał ambulans
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Akcja zbiórki krwi została zainicjowana przez Szkolne Koło PCK już wiele lat
temu. W tym roku nasi uczniowie jak zawsze stanęli na wysokości zadania.
Chętnych do oddania krwi było 47 wolontariuszy, z czego 11 wolontariuszy
zakwalifikowało się i oddało krew.
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Mikołajki
Mikołajki to święto, które większość krajów europejskich już od XV
w obchodzi 6 grudnia. To szczególny dzień, gdyż obdarowujemy się słodyczami,
prezentami, a przede wszystkim - życzliwością. Doskonale wiedzą o tym
uczniowie ZS nr 2 w Płońsku, którzy z okazji Mikołajek
przygotowali akcję
charytatywną- kiermasz ciast i jabłka z wróżbami , Mikołajkowy turniej w piłkę
nożną oraz pokaz świątecznej Zumby. Blask choinek i dźwięki świątecznych
piosenek wprowadziły społeczności ZS nr 2 w świąteczny nastrój, a uczniowie
po raz kolejny pokazali, że warto pomagać.
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2 grudnia 2021r. odbyła się edukacyjna wycieczka do Trójmiasta w ramach
programu „Poznaj Polskę”, w której uczestniczyli uczniowie z klas technicznych
naszej szkoły. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie miejsc związanych
z historią Polski.
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Westerplatte. Miejsce to pamięta
niezwykle istotne wydarzenia września 1939. Była to niezapomniana lekcja
historii, po której udaliśmy się na Starówkę w Gdańsku. Po zwiedzaniu Gdańska
uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz
do Sopotu.
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Dnia 7 grudnia klasa III M i III J, wraz z opiekunami wyruszyła
na kilkudniową wycieczkę w ramach programu „Poznaj Polskę”. Pierwszym
punktem zwiedzania było szczególne miejsce - Muzeum Auschwitz – Birkenau
w Oświęcimiu. Następnie Zakopane i zwiedzanie muzeów: Muzeum
Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego, Muzeum Karola Szymanowskiego
w willi Atma. Potem ciekawa historia miasta i stylu zakopiańskiego. I na koniec
prawdziwa gratka - spotkanie z przyszłymi olimpijczykami .Były i wycieczki
górskie np. na Rusinową Polanę. Uczniowie zwiedzili również Kraków.
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Zbiórka karmy
Jak co roku w naszej szkole odbyła się zbiórka karmy dla psów i kotów.
09 grudnia odbyło się przekazanie zebranych darów dla fundacji „Uszy do góry”.
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy włączyli się w akcje, aby pomóc
ukochanym czworonogom.
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Spotkanie z doradcą zawodowym
Dnia 10 grudnia uczniowie klas maturalnych odbyli spotkanie z doradcą
zawodowym - panią Sylwią Bogucką (pracownikiem PUP w Płońsku) na temat
"Wybór zawodu i kierunki kształcenia a lokalny rynek pracy".
W trakcie spotkania uczniowie otrzymali tzw. Barometr zawodów 2020
powiatu płońskiego, czyli folder dotyczący m.in. deficytowych zawodów
w naszym środowisku lokalnym. Ponadto zostały omówione zasady przydzielania
dotacji dla pracodawców. Spotkania zakończyło się rozwiązywaniem
kwestionariusza zainteresowań zawodowych, dzięki któremu każdy mógł
się dowiedzieć o preferowanych przez niego aktywnościach zawodowych.
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Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka to jeden z największych programów społecznych w
Polsce. Dzięki zaangażowaniu Wolontariuszy i Darczyńców co roku tysiące
Rodzin otrzymuje mądrą, skrojoną na miarę potrzeb pomoc .
W tym roku dołączyła również nasza szkoła i wspomogła jedną z rodzin.
Uczniowie zorganizowali się bardzo szybko i sprawnie.
Zakupiona została żywność, kosmetyki, chemia, kołdry, poduszki, pościel, koce,
odzież, obuwie, kanapa oraz komoda. Wszystkie prośby rodziny zostały
spełnione.
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Stan wojenny
W tym roku 13 grudnia przypadło w poniedziałek. Dla uczniów naszej szkoły
normalny dzień, podobny do innych. Jednak 40 lat temu była niedziela i ważny
dzień dla historii naszego kraju. 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej wprowadzono stan wojenny. Uczniowie naszej szkoły
upamiętnili ten dzień poprzez scenki sytuacyjne.
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Biblioteka szkolna przed świętami zorganizowała akcję czytelniczą „Humaniści
polecają…”. Okres świąteczny to idealny czas na czytanie książek. W związku
z tym klasy humanistyczne z ZS nr 2 zachęcają wszystkich uczniów naszej szkoły
do przeczytania ciekawych książek z biblioteki szkolnej.

72

W dniu 14 grudnia odbył się w naszej szkole Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty
Powiatu Płońskiego .Celem turnieju jest propagowanie piłki siatkowej w Powiecie Płońskim.
W turnieju wzięło udział 12 zespołów, w skład których weszło łącznie aż 120
zawodników. System rozgrywek: pierwsza faza grupowa , zespoły były podzielone na cztery
grupy po trzy zespoły.
Organizatorem Turnieju był UKS Rutki Płońsk, współorganizatorem ZS nr 2 Płońsk.
Za organizację imprezy odpowiedzialni byli nauczyciele wychowania fizycznego z Rutek
p. Igor Piotrowski i p. Beata Michalak. W organizacji turnieju pomagali również
p. Mateusz Rutkowski oraz p. Agnieszka Ferska. Sekcja taneczna p. Beaty Michalak
uatrakcyjniła wydarzenie swoimi występami tanecznymi, jednocześnie zagrzewając drużyny
do rywalizacji. Na otwarcie turnieju przybyli zaproszeni goście Starosta Powiatu
Płońskiego p. Elżbieta Wiśniewska, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 p. Bożena Dzitowska
oraz Radny Powiatu Płońskiego p. Robert Adamski.
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Wyjście kl. IV TB do Biblioteki Pedagogicznej
Uczniowie klasy IV TB wraz z opiekunami p. Joanną Witkowską i p. Anną
Gajewską dnia 14 grudnia byli na wycieczce w Bibliotece Pedagogicznej
w Płońsku. Uczestniczyli oni w zajęciach „E-biblioteka wyzwaniem
dla początkującego użytkownika”. Uczniowie zapoznali się z zasadami
korzystania z biblioteki oraz z warsztatem informacyjnym biblioteki – katalogiem
Integro, Ibuk Librą oraz Academicą.
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Mistrzostwa Rejonu dziewcząt
W dniu 16.12.2021 w Ciechanowie odbyły się Mistrzostwa Rejonu
w halowej piłce nożnej dziewcząt oraz Mistrzostwa Płońska w siatkówce dziewcząt
W piłce nożnej zawodniczki zajęły I miejsce.
Skład zwycięskiej drużyny:
Bilińska Katarzyna 1TBE; Pawelska Oliwia 1 TI; Ławnicka Kinga 1J; Ławnicka Agata
1H; Kajtaniak Dominika 1 TI; Piotrowska Natalia 3M; Stańczak Maja 1J, Smukowska
Weronika 3THG.
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Wigilie klasowe
Dnia 17 grudnia w naszej szkole odbyły się wigilie klasowe. Wszystkie
klasy połączyły się przez aplikację Teams oglądając filmik z krótką częścią
artystyczną i życzeniami złożonymi przez panią Dyrektor Bożenę Dzitowską.
Następnie wszystkie klasy świętowały w swoim gronie wraz z wychowawcami.
Było bardzo radośnie i przyjemnie.
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XXIX Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Dnia 13.01.2022r. odbył się etap szkolny XXIX Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Życia PCK pod patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża, w którym udział wzięli uczniowie
z klasy 2B i 3B. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 20 pytań dotyczących
zdrowego stylu życia na Platformie e-learningowej Moodle. Zwycięzcą etapu szkolnego
została uczennica Karolina Konopa z klasy III B. Drugie miejsce zajęła Małgorzata
Kornatowska z klasy III B. Trzecie miejsce zajął Alan Sokołowski z klasy II B. Laureatka
etapu szkolnego będzie reprezentowała naszą szkołę na etapie rejonowym olimpiady.
Dyplomy uczestnikom wręczyła pani Dyrektor Bożena Dzitowska. Olimpiadę
przeprowadziła pani Renata Honczar. Serdecznie gratulujemy zwyciężczyni olimpiady
Karolinie Konopa oraz wszystkim uczestnikom. Życzymy dalszych sukcesów na kolejnych
etapach.

79

Bal Studniówkowy 2022
Sobotni wieczór 25 stycznia 2022 r. na pewno zapisze się w pamięci
tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego
w Płońsku. Marzenia o balu studniówkowym się spełniły. Mimo pandemii
i związanych z nią ograniczeń uczniowie klas maturalnych przeżyli swój
najważniejszy w życiu bal.
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Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 8 lutego uczniowie naszej szkoły
przygotowali materiały o tej tematyce. Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu
inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do sieci, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców
z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego
wykorzystywania Internetu. Na szkolnym Facebooku można obejrzeć filmy projekty wykonane przez uczniów klasy I TI, IITI i IIITIG Technikum
Informatycznego naszej szkoły.
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Wycieczka na wystawę do MCK
Dnia 24 lutego uczniowie klasy pierwszej humanistycznej wraz z opiekunami
p. Joanną Witkowską i Kaliną Żochowską w ramach zajęć bibliotecznych wybrali się
do Miejskiego Centrum Kultury w celu obejrzenia wystawy obrazów pana Janusza
Dziurawca
„Miejskie
Klimaty”.
Pani
kustosz
oprowadziła
Nas
po wystawie, opowiadając o obrazach przedstawiających Warszawę i o autorze
wystawy.
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Zbiórka „Razem dla Ukrainy”
Wolontariat szkolny i Samorząd Uczniowski we współpracy z Powiatem
Płońskim zorganizowały zbiórkę dla mieszkańców Ukrainy -„Razem dla Ukrainy”.
Zbierano rzeczy niezbędne dla mieszkańców z Ukrainy. Nasza młodzież oraz
nauczyciele czynnie włączyli się do pomocy. Koordynatorem zbiórki była pani Beata
Michalak a wspomagali ją wolontariusze naszej szkoły, którzy zajęli
się pakowaniem darów. Zaangażowali oni w pomoc również swoje koleżanki
i kolegów.
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Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W 2011 roku 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji odbył się „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
w Czerwińsku nad Wisłą. Wzięli w nim udział również uczniowie z naszej
szkoły –Anna Woźniak z klasy 3 M, Łukasz Zembrzuski z klasy 3HG i Filip
Kacyk z klasy 3 TBG.

84

Apel „Solidarni z Ukrainą”
Dnia 10 marca w Zespole Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku odbył
się apel pod hasłem SOLIDARNI Z UKRAINĄ. Był to wyraz naszej jedności
oraz solidarności z naszymi sąsiadami. Apel przygotowali nauczyciele uczący
języków obcych.
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Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
10 marca w naszej szkole przeprowadzono I etap Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Biblijnej. Wzięło w nim udział 9 uczniów. Do etapu
diecezjalnego zakwalifikowały się Marta Załenska vel Wójciak, Julia
Strubińska i Julia Piegat. Opiekę nad uczennicami sprawowała p. Urszula
Kacperska.
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Dzień Liczby Pi
14 marca – jest obchodzony Dzień Liczby Pi. Z tej okazji klasa III B razem
z Panią Igą Szulc przypomnieli sobie co to za liczba. Poznali nutkę historii
i ciekawostki z nią związane. Uczniowie poznali pi-ematy i podejmowali zabawy
w zapamiętywanie jak najdłuższego ciągu cyfr. Warsztaty pozwoliły uczniom na
uświadomienie sobie , jak ogromne znaczenie ma liczba Pi w różnych dziedzinach
nauki. Uczniowie z innych klas również pamiętali o tym dniu i przygotowali
prezentacje, które można obejrzeć na szkolnym Facebooku.
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Pierwszy dzień wiosny z klasą I TI
W ramach powitania wiosny 21 marca klasa I TI wraz z wychowawczynią
p. Renatą Honczar wybrała się w plener i nie tylko... Okazja była wyjątkowa,
ponieważ dzisiaj klasa ITI powitała także nowego kolegę z Ukrainy.
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Rekreacja i nauka klasy I J
Zamawianie jedzenia w restauracji po angielsku nie ominie nikogo, kto
wybiera się na zagraniczne wakacje. Dnia 25 marca taką szansę miała klasa 1 J,
która podczas wizyty w lokalnej pizzerii "ćwiczyła angielski" . Potem jeszcze
spacer po „Rutkach”. Opiekę na uczniami sprawowali p. Marta Adamuszewska
(wychowawczyni kl. IJ) oraz p. Krzysztof Grzymała. Jak widać z fotorelacji
to była wyjątkowo udana rekreacja. Uczniowie mieli również okazję integracji
z nowymi uczennicami z Ukrainy
.
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Wycieczka do Warszawy klasy II M
Dnia 29 marca klasa 2M wyjechała na szkolną wycieczkę do Warszawy😂.
Wybrali się do hangaru 646 by odpowiednio wybici wylądować w Centrum Nauki
Kopernik😂 Zajęcia w laboratoriach fizyki i biologii były bardzo interesujące.
Zmrożeni do granic wytrzymałości i zabarwieni wrócili do Płońsk. Wycieczka
była bardzo udana.
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Prima Aprilis 😂
Prima Aprilis 😂to obyczaj obchodzony pierwszego dnia kwietnia, który polega
na robieniu żartów i wprowadzaniu innych w błąd. Cała idea ma sprawić, żeby
tego dnia każdy miał uśmiech na twarzy😂. W naszej szkole zaproponowaliśmy
dzień bez plecaka. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością😂. Radosny nastrój
udzielił się całej społeczności szkolnej. Nie zabrakło fantazyjnych przebrań i
muzyki w czasie przerw 😂😂 Wszystkie zdjęcia można obejrzeć na szkolnym
Facecooku.
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Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu😂😂😂.
Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat tego zaburzenia.
Słowo „autyzm” wywodzi się z greckiego słowa autos, co oznacza „sam”.
Znakiem solidarności z osobami z autyzmem jest kolor niebieski😂i. A dlaczego niebieski?
“Niebieski jest uznawany za najgłębszy z kolorów, rozpływający się w nieskończoności
horyzontu. Jako barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem staje się najbardziej odrealnioną
ze wszystkich barw”.😂
Wybór koloru niebieskiego jest ważny, ale bardziej chodzi o odrobinę empatii, czyli wczucia
się w sytuację wielu osób z autyzmem.
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Akcja prozdrowotna
„Warzywa i owoce w diecie człowieka”
W dniu 04 kwietnia 2022 w naszej szkole odbyła się akcja prozdrowotna „Warzywa
i owoce w diecie człowieka”. Akcję przeprowadziła uczennica Karolina Konopa z klasy III
B, która 22 kwietnia będzie reprezentować nasz rejon w XXIX Olimpiadzie Promocji
Zdrowego Stylu Życia PCK. Bardzo dobrą okazją do zachęcenia młodzieży do urozmaicenia
swojej diety w warzywa i owoce był fakt, że dnia 7 kwietnia będziemy obchodzić Światowy
Dzień Zdrowia.
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Spotkanie wspólnoty "Wojownicy Maryi"
W dniu 04 kwietnia 2022r. uczniowie klasy 1W, 2TH, 2M, 3M, 3H i 3JG
uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami wspólnoty "Wojownicy Maryi"
Usłyszeliśmy wyjątkowe, budujące świadectwa ukazujące piękno wiary, mówiące
o nawróceniu i trwaniu przy Jezusie, mimo trudności i potknięć.
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Wycieczka do Warszawy klasy IM, IJ, 1H
W dniu 6 kwietnia klasy IJ, IH i IM uczestniczyły w wycieczce do Warszawy .
Młodzież poznawała architekturę i historię miasta oraz obejrzała spektakl
"Kongo" w Teatrze Capitol. Mimo niesprzyjającej pogody, nie zabrakło miłych
wrażeń
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Wystawa w Miejskim Centrum Kultury
W dniu 14 kwietnia opiekun biblioteki szkolnej zorganizował wyjście klasy II B
do Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Uczniowie mogli obejrzeć aż dwie wystawy.
Pierwsza z nich to wystawa batiku czyli specyficznego rodzaju sztuki, który polega
na wytwarzaniu barwnych tkanin przy pomocy nakładania wosku oraz wielokrotnego
barwienia. Twórcami podziwianych przez nas batików są artyści Pracowni Batiku „Mamut”
Miejskiego Centrum Kultury w Przasnyszu.
Druga wystawa to „ Polskie góry w obiektywie…” Wiesława Suchodolskiego. Przepiękne
fotografie wywarły ogromne wrażenie szczególnie na pasjonatach pieszych wędrówek
po kraju.
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Informujemy, że w dniu 21 kwietnia odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Nową przewodniczącą została Patrycja Klimkiewicz z klasy 2B.
Funkcje zastępcy pełniła będzie Patrycja Leszczyńska z klasy 1H. W skład
zarządu Samorządu Uczniowskiego weszły Patrycja Giera z klasy 1B i Weronika
Chmiel z klasy 1H. Serdeczne gratulujemy nowym przedstawicielom Samorządu
Uczniowskiego. Życzymy owocnej pracy na rzecz całej społeczności szkolnej.
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Dzień Ziemi
Aby uczcić Dzień Ziemi klasy 1 TBE, 1 TI, 1 H, 1 B i IJ wzięły udział w akcji
zbierania śmieci.☘ Dbajmy o naszą planetę!!!
Tradycją szkolnych obchodów Dnia Ziemi stał się coroczny pokaz Zero Waste.
Autorem jest uczeń klasy 4 Th.
Zachęcamy do odwiedzin na instagramie-@feeria.official
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Kurs Menedżer w klasie 4 TH
W dniach 26 i 27 kwietnia 2022 roku klasa 4TH oraz część uczniów z klasy
3THG i 3TH brała udział w Kursie Menedżer organizowanym w ramach projektu
"Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" - listopad 2021. Nasi handlowcy
mieli możliwość nabycia wiedzy z zakresu zarządzania oraz umiejętności
interpersonalnych, w tym słuchania i komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej.
Kurs zakończył się egzaminem – ponadto uczestnicy otrzymają certyfikaty
potwierdzające udział w szkoleniu.
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Wycieczka z programu „Poznaj Polskę”
klas branżowych
28 kwietnia 2022r. odbyła się edukacyjna wycieczka programu „Poznaj Polskę
2022” uczniów z klas Branżowych w Zespole Szkół Nr2 im. Leona Rutkowskiego
w Płońsku. Głównym celem wycieczki było odwiedzenie miejsc związanych
z historią Polski. Młodzież zwiedziła takie miejsca jak: Wersterplatte, Gdańsk,
Gdynia, Sopot. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wycieczki szkolnej.
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29 kwietnia uczniowie III LO i T nr 2 w ZS nr 2 im. Leona Rutkowskiego
w Płońsku pożegnali swoją szkołę. Przestali także należeć do ważnej dla każdego
młodego człowieka wspólnoty - klasy. Było uroczyście, wzniośle i nostalgicznie.
Absolwenci odebrali świadectwa od swoich wychowawców w asyście Sztandaru
Szkoły. Uroczystość uświetnili goście: pani starosta Elżbieta Wiśniewska,
przedstawiciele Rady Rodziców: p. Olga Godlewska i p. Mieczysław Kozłowski.
Goście oraz p. dyrektor Bożena Dzitowska podkreślali wyjątkowe doświadczenia
uczniów żegnających szkołę - pandemię i zaskakujące zdalne nauczanie,
okropności i niezrozumiałość wojny w Ukrainie. Akademię zakończył krótki
program artystyczny.
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Dzień Flagi – 2 Maja
Dnia 2 maja na placu przed Urzędem Miejskim w Płońsku odbyła się
uroczystość Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej .
Nas - Zespół Szkół Nr2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku - też nie mogło
zabraknąć.
Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 r. To święto wyraża
szacunek do flagi, a jednocześnie propaguje wiedzę o polskiej tożsamości i
symbolach narodowych
.
Świętujmy razem !
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Dnia 7 maja spotkanie z ósmoklasistami rozpoczęła swoim wystąpieniem Pani Dyrektor
Bożena Dzitowska. Następnie w kilku słowach o zasadach rekrutacji do szkół średnich
opowiedział Pan wicedyrektor Paweł Białecki. Prezentacji kierunków kształcenia dokonali
"specjaliści" od przedmiotów wiodących w poszczególnych klasach. Nie zabrakło też
elementów zabawy i rozrywki w postaci kilku piosenek w wykonaniu uczniów naszej szkoły,
prezentacji tańca nowoczesnego czy wystąpienia Samorządu Uczniowskiego i wolontariatu.
Na koniec nasi goście udali się na spotkania z nauczycielami w salach lekcyjnych gdzie mogli
bezpośrednio zapytać o interesujące ich kierunki i pozyskać szczegółowe informacje.

104

Mistrzostwach powiatu w piłce nożnej chłopców
Gratulacje
dla naszej drużyny za zajęcie miejsca w
MISTRZOSTWACH
POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW - 13.05.2022r.
Skład drużyny:
1. Kacper Wolert - 1 TH
2. Kacper Dzierzbiński - 1 TH
3. Damian Cytloch - 2 TBE
4. Maksymilian Konopka - 2 TI
5. Mikołaj Żuchliński - 2H
6. Filip Brzeziński - 3 TI
7. Filip Kacyk - 3 TBG
8. Dominik Łądka - 3 TBG
9. Natan Pogórski - 3 TBG
10. Oskar Zmysłowski - 3 TBG
11. Stanisław Wiśniewski - 3 TIG
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Wycieczka klasy 1 Ti
26 maja klasa 1 TI Technikum Informatycznego wybrała się na wycieczkę
klasową do parku linowego Julinek. Młodzież miała piękną pogodę, wspaniałą
zabawę i super odpoczynek.
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Zbiórka karmy na Rzecz Zwierząt "Uszy do Góry"
W dniach 18-27 maja w Zespół Szkół Nr2 im. Leona Rutkowskiego
w Płońsku trwała zbiórka karmy dla Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt "Uszy
do Góry" . Udało się zebrać dużą ilość karmy, która trafiła do naszych
czworonożnych przyjaciół. Koordynatorami zbiórki była klasa 2B i Samorząd
Uczniowski.
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Dyskoteka integracyjna
W dniu 27 maja w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku miała miejsce
dyskoteka, zorganizowana przy współpracy trzech szkół - Zespołu Szkół nr2
w Płońsku, Zespołu Szkół nr1 w Płońsku i I Liceum Ogólnokształcącego
w Płońsku. Impreza miała na celu integrację młodzieży i uwrażliwienie na
muzykę oraz budowanie relacji koleżeńskich. Zabawę uświetnił występ trzech
DJ-ów. Naszą szkołę reprezentował Jakub Cieplak . Wspaniała atmosfera
towarzyszyła wszystkim przez cały wieczór.
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Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole odbył się koncert i akcje charytatywne
(w formie kiermaszu ciast) .Wybrane klasy mogły też uczestniczyć w zajęciach
sportowych, lekcjach tańca oraz w zajęciach profilaktycznych prowadzonych
przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Młodzież brała udział
w konkursie na najciekawszy strój dziecka zorganizowanym przez Samorząd
Uczniowski.
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,,Brunch u Starosty".
Z okazji Dnia Dziecka Samorząd Uczniowski dostał zaproszenie na ,,Brunch u Starosty".
Przedstawiciele naszej szkoły mieli możliwość wysłuchać wykładu Pana mecenasa Rafała
Dłużniewskiego, dotyczącego praw i obowiązków dzieci, a także porozmawiać z Panią
Starostą Elżbietą Wiśniewską o Samorządzie Uczniowskim i Powiatowym. Reprezentanci
szkół przy kawie i symbolicznym ciastku wymieniali się poglądami, dotyczącymi przyszłej
współpracy z powiatem. Dzięki różnym ćwiczeniom otwierającym i zabawom integrującym
łatwiej było prowadzić rozmowy na temat potrzeb młodych ludzi.
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Finał powiatowego konkursu z języka angielskiego
Dnia 2 czerwca w naszej szkole odbył się finał Powiatowego Konkursu z Języka
Angielskiego CUTTING EDGE pod honorowym patronatem Elżbieta Wiśniewska
Starosta Powiatu Płońskiego . W konkursie mogli wziąć udział uczniowie z klas 7
i 8 szkół podstawowych z naszego powiatu. Do finału przeszło po 2 uczniów
z każdej szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów z 1 etapu konkursu.
Organizatorami konkursu była p. Joanna Żakowska, p. Wioletta Goszczyńska.
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Powiatowy Konkurs Recytatorski
,,Podchody Patriotyczne"
W dniu 3 czerwca w Zespole Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku miał miejsce
Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Podchody Patriotyczne". Organizatorkami konkursu
były nauczycielki języka polskiego Kalina Żochowska i Anna Gajewska.
Konkurs otworzyły: Starosta Płoński p. Elżbieta Wiśniewska, dyrektor p. Bożena
Dzitowska.
W przedsięwzięciu wzięło udział 29 uczniów ze szkół Powiatu Płońskiego.
Zwycięzcami zostali - w kategorii szkół średnich:
I miejsce - Wiktoria Wachocka, Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku ;
II - Patrycja Leszczyńska, ZS nr 2 w Płońsku;
III - Karolina Górnicka, ZS nr 2 w Płońsku; wyróżnienie- Kinga Jasińska, ZS nr 2 w Płońsku.
W kategorii szkół podstawowych:
I - Kinga Kajtaniak,
II- Natalia Dana,
III- Kacper Kaliszewski,
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Płoński Salonik Literacki
W miniony piątek uczniowie klasy 2 J z p. Małgorzatą Kujawską uczestniczyli
w wydarzeniu organizowanym przez Miejska Biblioteka Publiczna im. H.
Sienkiewicza w Płońsku- Płoński Salonik Literacki poświęcony poezji ks. M.K.
Sarbiewskiego w ramach XVII Międzynarodowych Dni ks. K.M. Sarbiewskiego.
Wśród grona zaproszonych do udziału w wydarzeniu znalazł się Dawid
Szczepański , uczeń klasy 2J, który prezentował liryki ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego.
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Wycieczka integracyjna do Kazimierza Dolnego
W dniu 07.06.2022 klasy 1 TH, 3 THG i 3 TBH pod opieką p. Renaty Rutkowskiej,
p. Iwony Kułakowskiej i p. Anny Grzelak uczestniczyły w kulturoznawczointegracyjnej wycieczce do Kazimierza Dolnego nad, Wisłą.
Jej celem było wzbogacenie procesu dydaktycznego oraz poznanie naszego
dziedzictwa narodowego i kulturowego. Kazimierz Dolny - urocze miejsce, które
ma ponad 100 zabytków. Znajduje się tu największe zagęszczenie wąwozów
w Europie, zabytki architektury; dzika przyroda.
Zwiedzili z przewodnikiem Rynek, renesansowe kamienice, Mały Rynek, Górę
Trzech Krzyży, Zamek i Basztę, Muzeum, Kościół i Klasztor Franciszkanów.

115

W dniu 07 czerwca 2022 roku klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku kolejny raz wzięły udział w
programie „Poznaj Polskę 2022” .Tym razem był to Kazimierz Dolny nad
Wisłą, miasto z bogatą historią, posiadające ponad 100 zabytków. Celem
wycieczki było wzbogacenie procesu dydaktycznego oraz poznanie dziedzictwa
narodowego i kulturowego kraju .
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W dniu 7.06.2022 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego odbyło
się podsumowanie Konkursu Informatycznego „Programowanie w języku
Python dla szkół podstawowych”. W uroczystości wzięli udział: Pani Elżbieta
Wiśniewska Starosta Powiatu Płońskiego, Pani Bożena Dzitowska- Dyrektor
ZS nr 2 w Płońsku oraz uczestnicy etapu finałowego wraz
z opiekunami ze szkół podstawowych powiatu płońskiego.
Zwycięzcą konkursu został Krystian Żelech ze Szkoła Podstawowa im. Józefa
Wybickiego w Baboszewie. Drugie miejsce uzyskał Mateusz Szcześniak Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku. Trzecie
miejsce ex aequo zajęli Amelia Karolak ze Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża
Jana Pawła II w Płońsku i Jerzy Szczepek - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana
Walerego Jędrzejewicza w Płońsku.
Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Płońskiego
oraz został wpisany do wykazu Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Głównym koordynatorem konkursu był Pan Wojciech Zielonka.
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W ramach obchodów Dnia Informatyka 8 czerwca uczniowie klas matematyczno
– informatycznych 2M i 3 M w bieżącym tygodniu przeprowadzili zajęcia
z programowania w języku Python dla młodszych kolegów i koleżanek z klasy
1 M na temat: „Listy w języku Python i ich zastosowanie”. Zajęcia były
przeprowadzone pod kierunkiem p. Wojciecha Zielonki – nauczyciela matematyki
i informatyki.
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W dniu 9 czerwca Samorząd Uczniowski z Zespół Szkół Nr2 im. Leona
Rutkowskiego w Płońsku uczestniczył w spotkaniu, zorganizowanym
w Starostwo Powiatowe w Płońsku , które było poświęcone pozyskiwaniu
środków w ramach projektu Mazowiecka Aktywacja. Merytoryczną wiedzą
na temat pisania wniosków podzieliły się z uczniami Pani Katarzyna Ornarowicz
i Pani Anna Czyżewska z Federacji Mazowia.
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Wycieczka kl. 1 M do Warszawy
W dniu 21 czerwca 2022 roku klasa I M Liceum Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku wyjechała na wycieczkę szkolną.
Wspólny czas, integracja, edukacja i wypoczynek... KLASA 1 M w Łazienki
Królewskie w Warszawie.
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Zajęcia profilaktyczne
W dniu 21 czerwca 2022 uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach
profilaktycznych prowadzonych wspólnie przez pracownika Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Płońsku oraz przedstawicieli Komendy
Powiatowej Policji w Płońsku.
ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH WAKACJI
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Wyjście klasy III H do pizzerii
Klasa III H Liceum Ogólnokształcącego wygrała konkurs biblioteczny
" Mistrzowie czytelnictwa 2021/2022". W nagrodę otrzymała bon podarunkowy
do pizzerii. Młodzież ucieszyła się z wygranej w konkursie i dobrze bawiła
w pizzerii☺.
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