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Sukcesy uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Płocku w roku szkolnym 2013/2014
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁ. JAGIEŁŁY W PŁOCKU
OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
1. Bartłomiej Dach kl. IIIG - finalista XXXVIII Olimpiady Języka Angielskiego
2. Olga Żabska kl. IIB – finalistka XL Olimpiady Historycznej
3. Mateusz Domański kl. IIA – finalista XL Olimpiady Historycznej
4. Mateusz Domański kl. IIA – uczestnik części ustnej etapu okręgowego 44. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
5. Jakub Dakowski kl. III C– uczestnik części ustnej etapu okręgowego XXXVIII Olimpiady Języka Angielskiego
6. Piotr Kłobukowski kl. IIIA - uczestnik części ustnej etapu okręgowego XL Olimpiady Historycznej
7. Magdalena Kroczewska kl. IIIA – etap okręgowy XXXII Olimpiady Języka Francuskiego
8. Karolina Baranowska kl. IIH – etap okręgowy XXXII Olimpiady Języka Francuskiego
9. Alicja Suska kl. IIIC – etap okręgowy XXXII Olimpiady Języka Francuskiego
10. Karolina Mrowińska kl. III B – etap okręgowy XL Olimpiady Historycznej
11. Dominika Jankowska kl. I A – etap okręgowy XL Olimpiady Historycznej
12. Magdalena Kroczewska kl. IIIA – etap okręgowy XXXVII Olimpiady Języka Niemieckiego
13. Anna Garwacka kl. ID – laureat III stopnia Olimpiady Wiedzy Archimedes
14. Monika Ambroziak kl. III D, Anna Piłat kl. III D – uczestniczki Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia (etap rejonowy)
KONKURSY MIĘDZYNARODOWE, OGÓLNOPOLSKIE, MIĘDZYSZKOLNE I SZKOLNE
1. I miejsce w okręgu – konkurs na „Najlepiej pracujące koło LOP”
2. I miejsce w XI edycji Konkursu na Najlepszy Szkolny Klub PTTK w Płocku
3. Konkurs Expert (Centrum Edukacji i PWSZ) – II miejsce Bartłomiej Dach, finalista – Jakub Dakowski
4. Międzyszkolny Multimedialny Konkurs Wiedzy o Krajach Angielskiego Obszaru Językowego dla liceum – I miejsce
Karol Kamiński (IIID)
5. Szkolny konkurs Great English Writers – wyróżnienia: D. Kalinowska (2A)
6. Konkurs Wiedzy o Jane Austen – wyróżnienie Aleksandra Hoppe
7. Konkurs recytatorski z języka angielskiego – Natalia Kwiatkowska (IF) – I miejsce
8. Konkurs Matematyczny Test Matematyka Plus’2013:
·
Laureat II stopnia – Karol Kamiński (III D)
·
Laureat II stopnia – Jakub Wrzesień (II F)
·
Laureat IV stopnia - Dawid Kajkowski (III D)
9. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Pangea
·
Finalista - Ada Krawiec (II H),
·
Finalista – Piotr Piątkowski (II F)
·
Finalista – Jakub Wrzesień (II F)
10. Mistrz Ortografii LWJ 2014 – II miejsce Anna Garwacka (ID)
11. Mnie ta ziemia od innych droższa… - I miejsce Dominika Jankowska (IA), III miejsce Joanna Magierska (IE)
12. Mnie ta ziemia od innych droższa… - II miejsce w tłumaczeniu poezji Władysława Broniewskiego – Aleksandra Hoppe
13. Konkurs Literacki: Życie wierszem pisane w uczniowskich zeszytach – III miejsce Jacek Cholewiński (II A), wyróżnienie:
Natalia Lewandowska (IA), Konrad Marszałek (II A)
14. Konkurs Ogólnopolski „ Z POPRAWNĄ ORTOGRAFIĄ NA CO DZIEŃ” – finalistka – Aleksandra Trybuła (III A)
15. Konkurs recytatorski „Słowa po niebie płynące” – II miejsce Katarzyna Olczak (II A)
16. „Mój wiersz” – wyróżnienie Anna Sitek, Magdalena Maciejewska
17. I miejsce w konkursie na Najpiękniejszą Marzannę
18. I miejsce w konkursie Piosenki Legionowej – zespół „Na ten jeden raz” (Natalia Bogacka – IA, Anna Kajkowska – IA, Marcin
Rogalski – IB, Adrian Piwoński - IB)
19. II miejsce w konkursie Piosenki Legionowej w kategorii solista – Joanna Magierska (IE)
20. III miejsce w konkursie Piosenki Legionowej w kategorii solista – Monika Kołodziejska (IG)
21. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy – 6. Miejsce drużynowo: K. Domańska, A. Gościcka, A. Szymczak, Ł. Kaszubski, S.
Hutkowski
22. Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas –wyróżnienie: Patrycja Zwierzchowska (II D), Anna Sitek (II D)
23. VII Łódzki Konkurs z Języka Włoskiego – III miejsce Andżelika Piechowicz (IIIC)
24. VII Łódzki Konkurs z Języka Włoskiego – VIII miejsce Katarzyna Cieślak (III C)
25. Certyfikat z języka włoskiego CELI – Michała Pałgan
26. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund 2013” – tytuł laureata: Magdalena Kroczewska (IIIA); wynik
dobry: Jakub Dakowski (III C), Julia Chyczewska (I C), Anna Amroziak (IIIA), Karolina Kowalska (IIIA), Maria Kowalska (ID)
27. Konkurs Piosenki Niemieckiej (IIILO) – I nagroda Martyna Żaglewska (IIIA), III nagroda Martyna Lasota (IIIA); wyróżnienie –
zespół „Jagamental”
28. Konkurs Języka Niemieckiego w Zespole Szkół Centrum Edukacji „Ekspert” –
I miejsce Barbara Bziuk (IIIA), II
miejsce – Magdalena Kroczewska (IIIA), tytuł finalisty – Rafał Pawicki (IIB)
29. Egzamin Instytutu Goethego Test DaF na poziomie C1 – Barbara Bziuk (IIIA)
30. Międzyszkolny Konkurs „Frankosfera” – Joanna Magierska – II miejsce w kategorii „Śpiewający wielbiciele muzyki”; Agata
Ruszczak, Alicja Słomkowska, Olga Żabska – I miejsce drużynowo w kategorii „Słuchający wielbiciele muzyki”
31. Szkolny Konkurs Wiedzy o Szkocji – I miejsce Julia Chyczewska, wyróżnienie: Sara Chabowska, Katarzyna Całus, Magda

Paluszewska
32. VI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej – finalista Barbara Bziuk (IIIA)
GIMNAZJUM NR 14 Z ODDZIAŁMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PŁOCKU
KURATORYJNE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
1. Kamil Krakowski kl. IIIGB – laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
2. Kamil Krakowski kl. IIIGB – laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
3. Adam Żółtowski kl. IIIGB – laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
4. Wojciech Derkowski kl. IIIGA – finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
5. Kamil Szymczak kl. IIIGB – finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
6. Maciej Dzieńkowski kl. IIIGB – uczestnik finału Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

1.

OLIMPIADY
Bartosz Gutowski kl. III GA – wyróżnienie w etapie regionalnym Olimpiady Ekologicznej
X MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA

·
język angielski - Frąckiewicz Paweł kl. II GB – II miejsce indywidualnie
I miejsce drużynowo (Frąckiewicz Paweł, Stępniak Patrycja, Pyrkowski Maksymilian, Kompa Marcin, Śmietanowska Patrycja)
·

fizyka – Piotrowski Damian kl. II GB – II miejsce indywidualnie,
Obrębski Michał kl. II GB – III miejsce indywidualnie,
II miejsce drużynowo (Piotrowski Damian, Obrębski Michał, Frąckiewicz Paweł, Kompa Marcin, Lemiec Michał)
·
geografia – Chojecki Kacper kl. II GB – I miejsce indywidualnie,
III miejsce drużynowo ( Chojecki Kacper , Klasiak Aleksandra, Amroziak Mariusz, Domaradzki Janusz, Kaliwoda Aleksandra)
·

matematyka – Obrębski Michał kl. II GB – III miejsce indywidualnie
KONKURSY MIĘDZYNARODOWE, OGÓLNOPOLSKIE, MIĘDZYSZKOLNE I SZKOLNE

1. Wojewódzki Historyczny Konkurs Przedmiotowy dla Gimnazjum – laureat Adam Żółtowski (IIIGB), finalista – Wojciech
Derkowski (III GA)
2. XII Regionalny Konkurs Historyczny Polska Jagiellonów – Adam Żółtowski – III miejsce (III GB)
3. Rejonowy Konkurs Historyczny „Źródła historyczne bogactwem narodu” – II miejsce – Kamil Szymczak (III GB), Paweł
Winiarek (III GB)
4. Mistrz Ortografii GWJ 2014 – I miejsce Anna Solak (IGA)
5. II miejsce w konkursie międzyszkolnym „Italia i MY” – 4 uczniów (Wiktor Duch, Aleksandra Kaszubska, Adrianna Berger,
Laura Marii)
6. Konkurs FOX 2014 – Zuzanna Żuk (wynik bardzo dobry), Piotr Ostrowski (wynik dobry)
7. Konkurs Rozważna Jane i Romantyczna Austen – ALO – udział w finale (Zuzanna Żuk, Bartłomiej Wiśniewski, Julia
Mossakowska)
8. Szkolny konkurs Great English Writers – wyróżnienia: Zuzanna Żuk (IGA), Julia Mossakowska (IGA)
9. Konkurs o Jane Austen – IV miejsce Julia Sieczkowska (II GA), J. Jasińska (II GA)
10. Konkurs Języka Angielskiego Mazowieckie Talenty – Finalista Maciej Dzieńkowski (IIIGB)
11. Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjów – Kamil Szymczak (IIIGB) – II miejsce
12. Konkurs Matematyczny Test Matematyka Plus’2013:
·
Laureat z wyróżnieniem – Kamil Szymczak (III GB)
·
Laureat II stopnia – Aleksandra Kaszubska (I GB), Jakub Kubit (IIIGB)
·
Laureat III stopnia – Michał Obrębski (IIGB)
·
Laureat IV stopnia - Wiktor Duch (I GB), Wiktor Jędrzejewski (I GB), Kacper Grzegorzewski (I GB),
·
Laureat V stopnia – Filip Kulas (I GB), Weronika Wójcik (I GB), Adrianna Berger (I GB), Kacper Magier (I GB), Anna
Abramczyk (I GB), Bartek Wiśniewski (IGA)
13. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur’2014
·
Wyróżnienie: Filip Kulas (IGB), Kacper Magier (IGB)
·
Wyróżnienie: Kamil Szymczak (III GB)
·
Wyróżnienie: Paweł Winiarek (IIIGB)
·
Wyróżnienie: Kamil Karolewski
14. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Pangea
·
Finalista - Adrianna Berger (I GB),
15. XXXVI edycja konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem” – wyróżnienie Jakub Kubit (III GB)
16. Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas – laureatka – Joanna Jasińska (II GA)
17. VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Włoszech – Szymon Polańczyk (IIIGB), Mateusz Krzemiński (IIIGB)- najlepsi
gimnazjaliści – wyróżnienia
18. I Konkurs z języka włoskiego dla uczniów Gimnazjum – III miejsce Sylwia Zaroślak,
II miejsce Kamil Szymczak
19. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Obszaru Frankofońskiego dla Szkół Gimnazjalnych – Jakub Kubit
(IIIGB) I miejsce, Julia Przybylska – III miejsce
SUKCESY SPORTOWE

1.
·
·
·
·
·
·
·
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Licealiada:
piłka nożna chłopców (V - VIII miejsce),
piłka nożna dziewcząt (IV miejsce),
liga lekkoatletyczna (IV miejsce),
piłka ręczna chłopców (III miejsce),
piłka ręczna dziewcząt (II miejsce),
koszykówka chłopców (II miejsce),
koszykówka dziewcząt (II miejsce)
Igrzyska Inspektorialne „Salos” (I miejsce)
SALOS Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej we Wrocławiu – V miejsce
Gra miejska „Wy grajmy z …” (I miejsce)
Turniej o puchar Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
(II miejsce)
Turniej o puchar Rektora OW (siatkówka) – V miejsce
Gimnazjada dziewcząt siatkówka – rozgrywki na poziomie grupowym – III miejsce

12.03.2014.

Wielki wygrany - sukces absolwenta Jagiellonki

Redaktor: Mirosław Piątek

Absolwent Jagiellonki inż. Andrzej Gruszczyński został najlepszym studentem Wydziału Oceanotechniki
i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
Więcej informacji na stronie politechniki .

17.01.2014.

Sukcesy Jagiellończyków w konkursach i olimpiadach

Redaktor: Wiesław Kopeć

SUKCESY JAGIELLOŃCZYKÓW
W KONKURSACH I OLIMPIADACH
1.JĘZYK NIEMIECKI.
20 listopada 2013 roku odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego
Deutschfreund 2013, do którego przystąpili uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich liceum.
Najwyższy wynik w szkole uzyskała Magdalena Kroczewska z klasy IIIa (92%), który zarazem jest najwyższym wynikiem w
województwie mazowieckim i dziesiątym w kraju. Magda otrzymała od organizatora dyplom i nagrodę rzeczową.

W kategorii klas drugich i trzecich wyróżniające wyniki uzyskali również:
Anna Amroziak z klasy IIIa – wynik dobry
Karolina Kowalska z klasy IIIa – wynik dobry
Jakub Dakowski z klasy IIIc – wynik dobry

Wśród uczniów klas pierwszych najwyższy wynik uzyskali:
Konrad Matusiak z klasy Ig – wynik bardzo dobry
Maria Kowalska z klasy Id – wynik dobry
Julia Chyczewska z klasy Ic – wynik dobry
Magdalena Kroczewska awansowała do etapu okręgowego 37. Olimpiady Języka Niemieckiego, który odbędzie się w lutym
2014.
2. JĘZYK ANGIELSKI.
W 38. edycji Olimpiady Języka Angielskiego w eliminacjach okręgowych wzięło udział troje uczniów naszej szkoły:
1. Magdalena Kroczewska, klasa III a;
2. Jakub Dakowski, klasa IIIc;
3. Bartłomiej Dach, klasa IIIg.
Wszyscy uczniowie awansowali do części ustnej etapu okręgowego, który odbył się w Ostrołęce 30 stycznia br.
3. JĘZYK FRANCUSKI.
W 37. edycji Olimpiady Języka Francuskiego w eliminacjach szkolnych przeprowadzonych 8 listopada 2013 roku wzięło udział
6 uczennic naszej szkoły:
1.Karolina Baranowska, klasa II h;
2. Magdalena Kroczewska, klasa III a;
3. Izabela Maślankowska, klasa III c;
4. Zuzanna Osiecka, klasa III h;
5. Alicja Słomkowska, klasa II b;
6. Alicja Suska, klasa III c.
Do etapu regionalnego OJF zakwalifikowały się:
1. Karolina Baranowska,
2. Magdalena Kroczewska,
3. Alicja Suska.

Eliminacje etapu regionalnego 37. OJF odbyły się w siedzibie Komitetu Okręgowego Alliance Française w Łodzi w dniu 10
stycznia 2014 roku.
Uczennice LO im. Wł. Jagiełły w Płocku przystąpiły do części pisemnej i ustnej. Wyniki II. etapu OJF zostaną podane 3 lutego
2014 r. Z niecierpliwością i nadzieją czekamy na listę uczestników dopuszczonych do finału OJF.
4. HISTORIA.
Uczniowie Olga Żabska (kl. IIB), Mateusz Domański (kl. IIA), Piotr Kłobukowski (kl. IIIA) awansowali do części ustnej
zawodów okręgowych Olimpiady Historycznej. Zawody odbyły się w Warszawie w dniu 17 stycznia br.
Do etapu centralnego awansowali: Olga Żabska oraz Mateusz Domański (z pierwszego miejsca w eliminacjach okręgowych).
5. JĘZYK POLSKI.
Mateusz Domański, uczeń klasy IIA, awansował do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Zawody
odbędą się 15 lutego w Toruniu.

19.04.2013.

Finał Olimpiady Historycznej

Redaktor: Zofia Sarnecka

Jagiellończycy w finale XXXIX Olimpiady Historycznej
W związku z udziałem w XXXIX Olimpiadzie Historycznej i przejściem przez etap okręgowy wraz z kolegą z klasy I a Mateuszem
Domańskim zostaliśmy zaproszeni na eliminacje centralne, które odbyły się w dniach 5-8 kwietnia w Gdańsku-Jelitkowie w Hotelu
Prawdzica. Zgodnie z harmonogramem, który otrzymaliśmy drogą pocztową, mieliśmy w piątek rano stawić się na Dworcu
Autobusowym Metro Młociny i wraz z panią Alicją Lubrańską, koorydantorką grupy z Mazowsza, wspólnie wyruszyć w podróż do
Gdańska. W stronę Trójmiasta kierowaliśmy się już od godziny 10:30. Wykorzystaliśmy długi czas jaki dzielił nas od dotarcia na
miejsce na rozmowę z panią Lubrańską, która ze względu na wieloletnie działania i pomoc w przygotowywaniu kolejnych edycji
Olimpiady mogła udzielić nam wielu cennych porad praktycznych i wskazówek. Niemniej jednak podróż minęła szybciej niż się
spodziewaliśmy ze względu na bardzo komfortowe warunki, jakie zapewnili nam organizatorzy Olimpiady. Już około godziny 13
zatrzymaliśmy się w Ostródzie, a o 15 byliśmy na dworcu w Gdańsku. Jednak od celu wciąż dzieliła nas ostatnia przeszkoda –
podróż z ciężkim bagażem z centrum zatłoczonego miasta do Jelitkowa nie należała do najprzyjemniejszych.
W końcu, około godziny 16, udało nam się dotrzeć do Hotelu Prawdzica. Z zewnątrz budynek prezentował się imponująco, a
piękny ogród wprost urzekał. Prawdziwe zaskoczenie czekało nas jednak wewnątrz – cały hotel był stylizowany na polski dworek
szlachecki! Ściany zdobione były przez piękne herby, zawieszony oręż czy stare dokumenty, a był to dopiero wierzchołek góry
lodowej; mogliśmy podziwiać również zrekonstruowane zbroje płytowe i interesujące modele. Również sale, w których podawano
posiłki przywodziły na myśl sceny wprost z „Pana Tadeusza”.
Po otrzymaniu kart dostępu do pokoi oraz zapoznaniu się z regulaminem, resztę pierwszego dnia mieliśmy wolną. Udaliśmy się do
wyznaczonych pomieszczeń i rozpakowaliśmy nasze rzeczy. Po wstępnym urządzeniu się w pokojach udaliśmy się na kolację,
która była doskonałą okazją do lepszego zapoznania się. Z Mazowsza przyjechało łącznie 8 osób (w tym my dwaj z Jagiellonki),
udało się nam więc zmieścić przy jednym stoliku i resztę wieczoru spędziliśmy na poznawaniu się nawzajem oraz luźnych
rozmowach, które pozwalały zapomnieć o stresującej sobocie, kiedy to czekały na nas dwa teksty pisemne.
W sobotę 6 kwietnia zaraz po śniadaniu udaliśmy się do mieszczącego się nieopodal Hotelu Rzemieślnik, gdzie napisaliśmy pracę
pisemną na jeden z ośmiu podanych tematów. Nie był to jednak koniec wrażeń na sobotę; gdy tylko skończyliśmy pisać pracę o
godzinie 12:15, musieliśmy udać się na obiad, a następnie na sprawdzian z analizy tekstów źródłowych. Zdaje się, że to właśnie
ten test wywoływał najwięcej emocji wśród uczestników – każdy obawiał się, że najzwyczajniej w świecie nie rozpozna źródła i nie
zaliczy tego etapu. Wszystko jednak ułożyło się po naszej myśli – każdemu z naszej ósemki udało się rozszyfrować swój tekst i
zakwalifikować się do egzaminów ustnych, które miały nastąpić w niedzielę. Postanowiliśmy jednak nie myśleć o tym stresującym
fakcie, a cieszyć się z naszego sukcesu. Do późnego wieczora bawiliśmy się więc całą ósemką nie martwiąc się tym, co będzie
nazajutrz.
W niedzielę w zasadzie przez cały dzień odbywały się egzaminy ustne – mieliśmy jednak to szczęście, że wraz z Mateuszem
weszliśmy do komisji stosunkowo szybko.
Ja miałem za sobą to stresujące wydarzenie już około godziny 11, podczasy gdy niektórzy musieli czekać na swoją kolej aż do 17.
Niestety etap ten nie poszedł nam tak dobrze jak dwa poprzednie – osobiście wylosowałem pytania, które sprawiły mi sporo
problemu. Niemniej jednak udało nam się lepiej lub gorzej odpowiedzieć i tym samym zakończyć serię testów.
Ja miałem za sobą to stresujące wydarzenie już około godziny 11, podczasy gdy niektórzy musieli czekać na swoją kolej aż do 17.
Niestety etap ten nie poszedł nam tak dobrze jak dwa poprzednie – osobiście wylosowałem pytania, które sprawiły mi sporo
problemu. Niemniej jednak udało nam się lepiej lub gorzej odpowiedzieć i tym samym zakończyć serię testów.
Gdy już cała nasza ósemka zaliczyliła swoje pytania, postanowiliśmy uczcić zakończenie Olimpiady i pojechać do Gdańska.
Bardzo miło wspominam tamtą wycieczkę, która okazała się być naprawdę wspaniałym zwieńczeniem Olimpiady. Osobiście
wcześniej nie byłem w Gdańsku, była to więc doskonała okazja do zapoznania się z tym pięknym miastem. Po bardzo
intensywnym spacerze udaliśmy się do restauracji, gdzie siedzieliśmy aż do wieczora.
Uroczyste zakończenie XXXIX Olimpiady Historycznej odbyło się następnego dnia o godzinie 10.30. Najlepszych uczestników
nagrodzono tytułem laureata, a większość z pozostałych (w tym mnie i Mateusza) tytułem finalisty. Niektórzy otrzymali wyróżnienia
i dyplomy za udział, niemniej jednak nikt nie mógł czuć się poszkodowany czy niedoceniony; organizatorzy zadbali, by każdy z
ponad 130 uczestników otrzymał nagrodę. Olimpiada została więc zakończona w bardzo przyjemnej atmosferze.
O godzinie 13 wyjechaliśmy z Gdańska zabierając ze sobą piękne wspomnienia (oraz całą górę książek!). Około 19 byliśmy już w
Warszawie, gdzie pożegnaliśmy się z naszymi nowymi kolegami i ruszyliśmy w stronę Płocka. Późnym wieczorem zaś wszyscy w
końcu dotarliśmy do domów i po tak intensywnym weekendzie (mogę śmiało stwierdzić to w imieniu wszystkich) – najzwyczajniej w
świecie od razu poszliśmy spać!
Podsumowując, uważam XXXIX Olimpiadę Historyczną za naprawdę wspaniałą. Daje ona nie tylko szansę zwolnienia z matury,
ale także możliwość poznania wspaniałych ludzi, wymiany poglądów i poznania innych pasjonatów historii z całego kraju. Gorąco
zachęcam wszystkich do udziału w kolejnej edycji!
Mateusz Skrzynecki
Kl. III a

10.04.2013.

Mamy dwóch finalistów Olimpiady Historycznej

Redaktor: Wiesław Kopeć
Uczniowie naszej szkoły - Mateusz Domański z klasy IA oraz Mateusz Skrzynecki z klasy IIIA - zostali finalistami 39.
Olimpiady Historycznej.
Zawody odbyły się w Gdańsku w dniach od 7 do 9 kwietnia br.
Opiekunowie uczniów: P. Zofia Sarnecka i P. Marek Mroczkowski.
GRATULUJEMY SUKCESU UCZNIOM I ICH OPIEKUNOM!

07.07.2012.

Sukces Jagiellończyka w stolicy

Redaktor: Marek Mroczkowski

Uczeń klasy I C Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły i członek Międzyszkolnego Klubu EuroAtlantyckiego w Płocku Jakub Waśkiewicz został laureatem nagrody w ramach projektu Unii Europejskiej „Regionalny
program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, realizowanego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w siedzibie Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w
dniu 21 czerwca 2012 roku.
Opiekun naukowy stypendysty i Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego Marek Mroczkowski otrzymał dyplom od
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika „za pomoc w zrealizowaniu najciekawszego projektu
edukacyjnego” w ramach programu Unii Europejskiej oraz gratulacje Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie Jarosława Zaronia.
W spotkaniu uczestniczyło 14 najlepszych stypendystów spośród 536 uczestników z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
województwa mazowieckiego, laureatów olimpiad, m.in. matematycznej, informatycznej, biologicznej, ogólnopolskich konkursów
przedmiotowych. Otrzymali oni stypendia w wysokości 4 560 PLN, przyznane na czas od dnia 1 września 2011 roku do dnia 31
sierpnia 2012 roku, które mogli przeznaczyć je m.in. na zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego czy opłacenie kursów
języków obcych.
W ramach projektu stypendyści dokonywali wyboru tematu pracy, a następnie rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności pod
kierunkiem nauczycieli, którzy pomagali im właściwie wykorzystać przyznane środki unijne. Opiekunowie młodych naukowców na
bieżąco monitorowali ich osiągnięcia edukacyjne. Każdy z nauczycieli otrzymał jednorazowe wynagrodzenie za pracę z uczniem,
które wyniosło 1000 PLN.
Na konferencji w Warszawie laureaci przedstawili wyniki swych badań z zakresu m.in. politologii, matematyki, przyrody, energetyki
jądrowej czy medycyny. Decyzją Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego jedną z sześciu najlepszych i najciekawszych prac uczniów liceów mazowieckich okazała się analiza Jakuba
Waśkiewicza pt. „Frekwencja wyborcza w Polsce po upadku komunizmu”, w której wyjaśniał przyczyny niskiej frekwencji w
wyborach samorządowych, parlamentarnych i europarlamentarnych oraz prezydenckich.
W przedstawionej obecnym multimedialnej prezentacji zwrócił uwagę m.in. na główne uwarunkowania, wpływające na frekwencję
w Polsce:
MEDIA - producenci i redaktorzy stacji telewizyjnych i radiowych wykorzystują często swoją orientację polityczną, tając
pewne fakty, a wyolbrzymiając inne. Subiektywne relacje prowadzą do dezorientacji wśród wielu widzów i słuchaczy. Media są
najbardziej powszechnym źródłem wiedzy politycznej wielu obywateli, ich w pełni obiektywna praca pomogłaby zaktywizować
społeczeństwo do życia politycznego
KOŚCIÓŁ - instytucja Kościoła odgrywa istotną rolę w życiu politycznym. Od wieków uczestniczy w życiu politycznym.
Duchowni poprzez mobilizowanie wiernych wpływają na frekwencję wyborczą. Są pełnoprawnymi obywatelami RP. Ich
aktywizacja polityczna w aspekcie etycznym polityki jest w stanie zapewnić tendencję wzrostową w wyborach.
SZKOŁA - szkoły poprzez odpowiednie edukowanie uczniów z podstawowych pojęć politologicznych czy też przybliżanie
idei wyborów są w stanie wykształcić wzorowych obywateli i świadomych wyborców. Współczesna oświata nie podejmuje się
edukowania młodzieży tą problematyką, co prowadzi do zaniku zainteresowania polityką wśród młodych.
RODZINA - rodziny o tradycjach patriotycznych przekazują z pokolenia na pokolenie wartości, dzięki którym świadomość
narodowa i wzorce obywatelskie są podtrzymywane. Rodziny, w których wartości narodowe są zaniedbywane, nie
przygotowują swego potomstwa do życia w społeczeństwie, co utrudnia im osiągnięcie wzorowej obywatelskiej postawy.
Jakub Waśkiewicz udzielił kilku wywiadów, m.in. dla Radia Warszawa i Radia Dla Ciebie. Podkreślił w nich konieczność
mocnego zaangażowania politycznego młodych obywateli. Udział w wyborach winien być moralnym imperatywem, bowiem
stanowi przykład realizacji ideałów demokratycznych i republikańskich zarazem. Jest działaniem pro publico bono.
W podsumowaniu tegorocznego programu stypendialnego Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik stwierdził:
Cieszę się, że jest tylu młodych, zdolnych i ambitnych uczniów na Mazowszu. To właśnie Wy jesteście naszą nadzieją na
przyszłość. Myślę, że za kilka lat Wasze osiągnięcia naukowe potwierdzą, że stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży, to
najlepszy sposób lokowania środków unijnych.
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk dodał: Mam nadzieję, że stypendia, które otrzymaliście choć
trochę pomogły Wam w pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań. Z ogromnym zaciekawieniem zapoznałem się z Waszymi
osiągnięciami i muszę przyznać, że zaimponowaliście mi swoją wiedzą i pracowitością.
Należy też podziękować Anecie Gładys – Koordynatorowi „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów
szczególnie uzdolnionych” Płockiego Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
Warszawie za wszechstronną pomoc w realizacji stypendium naukowego Jakuba Waśkiewicza.

28.06.2012.

Osiągnięcia uczniów LWJ i GWJ w roku szkolnym 2011/2012

W r. sz. 2011/2012 nasi uczniowie osiągali wyniki dobre, bardzo dobre, wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich,
międzyszkolnych, szkolnych.

Szczególnie należy podkreślić:
-

-

sukces Igora Torbickiego kl. 2c – laureat XLIII Olimpiady Języka Rosyjskiego 9 m-ce (nauczyciel p. D. Wrońska),
zakwalifikowanie się ucznia Bartłomieja Dacha do etapu okręgowego 36 Olimpiady J. Angielskiego i wynik bardzo dobry
w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Fox 2012 ( nauczyciel p. M. Jaroszewski ),
wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie J. Angielskiego ZS Centrum Edukacji i PWSZ dla Krzysztofa Kopczyńskiego (
nauczyciel p. M. Jaroszewski) i Eryka Sajura ( nauczyciel p. P. Sajur ),
w Gimnazjalnej Lidze Przedmiotowej z j. angielskiego Dominika Żaglewska III m-ce, Roksana Dąbkowska V, Joanna
Magierska IX ( p. M. Jaroszewski ), zespołowo G 14 IV miejsce,
Międzyszkolny Multimedialny Konkurs J. Angielskiego organizowany przez ZS nr 1- III m-ce Anna Dymek z 1d,
Karol Kamiński 1d – wynik dobry w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Fox 2012 ( p. A. Janiszewska),
szkolny konkurs wiedzy o Australii – I m-ce Dominika Frąckiewicz 1d (p. A. Janiszewska), II m-ce Paweł Winiarek 1gb (p.
I. Giergielewicz),
Katarzyna Cieślak 1c i Alicja Seweryniak 1ga (p. A. Janiszewska) szkolny konkurs wiedzy o Szkocji – Anna Dombrowska
2c – I m-ce, Marta Wieteska i Aleksandra Pięta 2c – II m-ce (nauczyciel – p. I. Chmielewska),
Filip Bęczkowski i Jakub Dakowski zostali szkolnymi Mistrzami Gramatyki Angielskiej,
Magdalena Kroczewska kl Ia – finalistka XXXV Olimpiady J. Francuskiego oraz III m-ce w Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim Poezji i Prozy Frankofońskiej, a Klaudia Kroczewska II m-ce w tym samym konkursie (nauczyciel p. W.
Jeżowska ),
wyróżnienie dla Martyny Żaglewskiej z Ia w Konkursie Piosenki Niemieckiej,
Jakub Witkowski I m-ce w Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Niemieckiej (nauczyciel p. W. Kicińska),
wyróżnienie dla Moniki Mierzejewskiej IIIi w Konkursie Językowym Centrum Edukacji (nauczyciel – p. M. Naworska),
wynik dobry w Ogólnopolskim Konkursie J. Niemieckiego dla 4 uczniów (Karolina Kowalska, Anna Ambroziak Ia, Jakub
Witkowski 2i, Monika Mierzejewska, Martyna Tomkiewicz 3i),
w szkolnym konkursie z wiedzy o Włoszech I miejsce zajął Jakub Waśkiewicz Ic, Michał Ręczkowski II m –ce 2c, Bartosz
Pawlak III m – ce 2c (p. S. Czermak).
Opracowała: Izabela Chmielewska

22.05.2012.

SUKCESY JAGIELLOŃCZYKA

Redaktor: Daniela Wrońska

IGOR TORBICKI - uczeń klasy IIc został zakwalifikowany do eliminacji centralnych XLIII Olimpiady Języka Rosyjskiego i zdobył
tytuł LAUREATA.
Kolejny już sukces odniósł Igor również na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym zajmując III miejsce.
IGOROWI serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Daniela Wrońska

11.04.2012.

Mamy finalistę Olimpiady Historycznej

Redaktor: Zofia Sarnecka

XXXVIII Olimpiada Historyczna była bez wątpienia wielkim wydarzeniem dla wszystkich jej uczestników. Jako jej finalista
chciałbym podzielić się swoimi przeżyciami.
Udział w pierwszym etapie olimpiady nie spowodował we mnie euforii, po wysłaniu pracy pisemnej miałem mieszane uczucie na
temat jej wartości, choć wiedziałem też, że wszystko się może zdarzyć. Tym większe było więc zaskoczenie i radość, gdy
dowiedziałem się, że przechodzę dalej. Również w czasie dwukrotnej wizyty w Warszawie z okazji eliminacji okręgowych
przeżywałem silne chwile zwątpienia. Ponownie jednak zostałem mile zaskoczony – zaliczyłem tak eliminacje pisemne, jak i ustne,
ostatecznie zajmując drugie miejsce w okręgu mazowieckim.
Zwieńczeniem moich dotychczasowych starań był etap centralny rozgrywający się w Gdańsku, w którym udział wzięli moi
rówieśnicy z całej Polski. Emocje były więc wielkie, tym bardziej, że i stawka nie była mała – finaliści mogli liczyć na 100% z matury
rozszerzonej z przedmiotu, a laureaci dodatkowo też na indeksy na Uniwersytet Warszawski. Dodatkowo jako jedyny uczestnik
reprezentowałem nasze liceum, co jeszcze bardziej wzmagało presję. Był to więc z jednej strony okres silnego stresu, ale z drugiej
też bardzo dobre i przydatne na przyszłość doświadczenie – Dwór Prawdzica, kurort, w którym odbywał się finał, miał świetną
lokalizację, poznałem także wielu niezwykłych ludzi, z którymi mogłem spędzać wolne chwile.
Wszyscy z niecierpliwością, ale też i niepewnością wyczekiwaliśmy ogłoszenia wyników olimpiady. W końcu nadeszła wielka
chwila – wyczytano moje nazwisko w gronie finalistów. Także i inni reprezentanci z Mazowsza dobrze się spisali, nie było osób
nieklasyfikowanych, za to aż dwu uczestników otrzymało tytuł laureata, czym nie mogą poszczycić się wszystkie województwa.
Jestem oczywiście bardzo z siebie zadowolony, wiem jednak, że sukces był nie tylko moim dziełem – swój udział w nim mieli moi
znajomi (na czele z kolegami i koleżankami z klasy), rodzina, oraz przede wszystkim profesor Zofia Sarnecka, która przez cały
czas mojego uczestnictwa pomagała mi na różne sposoby, służąc radą, czy np. przynosząc pomocne lektury, dlatego też
chciałbym pani profesor szczególnie podziękować.
Bartek Figiel, uczeń klasy III A

04.04.2012.

Płocka debata oksfordzka

Redaktor: Zofia Sarnecka

3 kwietnia 2012 roku
w murach Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku rozegrał się turniej w ramach pierwszej
"PŁOCKIEJ DEBATY OKSFORDZKIEJ".
Z inicjatywy Rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Prezydenta Miasta Płocka, na wzór historycznej
Debaty Oksfordzkiej 8 drużyn z płockich szkół ponadgimnazjalnych rywalizowało o nagrodę główną: statuetkę MISTRZA

DEBATOWANIA oraz wyjazd do Parlamentu Europejskiego ufundowany przez europosłów Ziemi Mazowieckiej: Jolantę Hibner,
Adama Bielana i Jarosława Kalinowskiego.
Turniej poprowadziło Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Płocku. Drużyny dyskutowały na różne tematy, m. in.
podsumowania polskiej prezydencji w Radzie UE, ewentualnego członkowstwa Turcji w UE, Europejskiej Strategii Młodzieżowej,
wpływu młodzieży na rozwój Mazowsza Płockiego oraz współpracy międzypokoleniowej w kontekście obchodów Europejskiego
Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
Do konkursu we "Włodkowicu" przystąpiło osiem trzyosobowych drużyn reprezentujących płockie szkoły: Zespół Szkół Centrum
Edukacji im. I. Łukasiewicza, LO im. St. Małachowskiego, LO im. Wł. Jagiełły, III L O im. M. Dąbrowskiej, IV LO im. B.
Krzywoustego, Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej, Zakład Doskonalenia Zawodowego, I LO PUL im. 4 Pułku Strzelców
Konnych.
Wystąpienia poszczególnych drużyn oceniała Loża Ekspertów oraz publiczność, która przy pomocy nowoczesnych technologii ICT
oddawała głos na popierany Zespół.
Jagiellonkę reprezentowały uczennice Zofii Sarneckiej z kl. II A: Dominika Bartosińska jako strateg, Oliwia Szafirska w roli
dyplomaty oraz Malwina Kawecka na stanowisku polityka. Nasze przedstawicielki w eliminacjach pokonały uczniów
„Małachowianki”, a także z najwyższą punktacją weszły do finału.
W ostatniej debacie spotkały się z przedstawicielami III LO. Koleżanki miały twardy orzech do zgryzienia. Ich zadaniem było
udowodnienie, że Polska nie wykorzystała swojej szansy podczas prezydencji, by stać się bardziej znaczącym członkiem UE. Tytuł
Płockiego Mistrza Debaty trafił w ręce uczniów III LO, którym serdecznie gratulujemy.
Koleżanki zajęły cenne drugie miejsce, premiowane wrześniowym wyjazdem do Parlamentu Europejskiego.
Gratulujemy!
klasa II a

04.12.2011.

Sukces Jagiellończyków w Konkursie Piosenki Niemieckiej

Redaktor: Wiesław Kopeć
1 grudnia 2011 roku odbyła się kolejna edycja Konkursu Piosenki Niemieckiej organizowanego przez III LO im. Marii
Dąbrowskiej w Płocku.
Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów:
- Natalia Kowalska z klasy Ia wykonała piosenkę „Es war einmal im Dezember” (z musicalu „Anastazja”).
- Jakub Witkowski z klasy IIh zaśpiewał piosenkę „Ich lebe”.
- Martyna Żaglewska z klasy Ia zaprezentowała utwór „Dir gehört mein Herz” (z musicalu „Tarzan”).
Martyna Żaglewska zdobyła wyróżnienie i nagrodę rzeczową.
Natalia Kowalska i Martyna Żaglewska zaprezentowały swoje piosenki również w naszej szkole podczas Dnia Humanisty w
ramach Konkursu Piosenki Obcojęzycznej, w którym zajęły dwie czołowe lokaty i otrzymały dyplomy oraz atrakcyjne nagrody
rzeczowe.
02.12.2011.

Nowa muzyczna "Gwiazda" Gimnazjum nr 14 w Płocku.

Redaktor: Mariola Sekuła

27 października 2011r. odbył się organizowany przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową L-W,
IV Przegląd Poezji Śpiewanej i Mówionej
„Być Artystą”.
W kategorii poezji śpiewanej Gimnazjum Nr 14 reprezentowała uczennica klasy II GA – Natalia Łyzińska, która wyśpiewała II
miejsce dostarczając niezwykłych wzruszeń publiczności.
Natalia reprezentowała także nasze Gimnazjum w kategorii szkół gimnazjalnych regionu płockiego w konkursie „Piosenki Stanu
Wojennego”, organizowanego w dniu 29 listopada 2011r. przez sekcję oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność” regionu
płockiego. Na siedemdziesięciu uczestników konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych Natalia zdobyła wyróżnienie. Uczennicę do
obydwu konkursów przygotowała nauczycielka muzyki w Gimnazjum Nr 14 w Płocku - pani Ewa Koston.
Ogromnie się cieszymy i gratulujemy!!!

15.05.2011.

Sukces Jagiellończyka w Konkursie Matematycznym im. prof. S. Banacha

Redaktor: Wiesław Kopeć
Sukces Jagiellończyka
w Konkursie Matematycznym im. prof. Stefana Banacha
Przemysław Lichnowski, uczeń klasy IIg,
zajął III miejsce w zawodach indywidualnych
w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym
im. prof. Stefana Banacha w Toruniu.
Nauczyciel prowadzący: profesor Urszula Żelechowska.

27.04.2011.

Sukces Jagiellończyków w Konkursie Matematycznym GAMMA

Redaktor: Wiesław Kopeć
Wyniki XI Konkursu Matematycznego GAMMA
Do drugiego etapu XI Konkursu Matematycznego GAMMA zakwalifikowali się następujący uczniowie LO im. Władysława






Jagiełły:
Anita Matuszewska, uczennica klasy 1f;
Artur Cieślak, uczeń klasy 2g;
Monika Załęska, uczennica klasy 2g;
Przemysław Lichnowski, uczeń klasy 2g;
Przemysław Lichnowski
awansował do finału i zajął pierwsze miejsce,
uzyskując tytuł laureata konkursu.
Nauczyciel matematyki w klasach 1f i 2g: Urszula Żelechowska

28.12.2010.

Matematyczny sukces gimnazjalisty!

Redaktor: Wiesław Kopeć
Wiktor Bregier
uczeń klasy Ib Gimnazjum Nr 14
zakwalifikował się do zawodów II stopnia
VI OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW
Uczniowi gratulujemy sukcesu.
Wychowawca klasy: Ewa Koston.
Nauczyciel matematyki: Urszula Żelechowska.

17.12.2010.

Sukces gimnazjalistki

Redaktor: Anna Stachowicz

Olga Dziublińska, uczennica klasy IGA, zajęła I miejsce w konkursie plastycznyn Nieśmy światło pokoju, organizowanym przez
Komendę Hufca ZHP w Płocku.
Do konkursu Olgę przygotowała nauczycielka plastyki, pani Ewa Koston.
Gratulacje!!!

21.10.2010.

Najlepsze eseje napisali Jagiellończycy

Redaktor: Anna Stachowicz
Karolina Staśko z klasy III g oraz Wojciech Adamski z klasy III i napisali najlepsze eseje w konkursie literackim Maria
Dąbrowska na nowo odczytywana, zorganizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Płocku z
okazji 40. rocznicy powstania tej szkoły. Jagiellończycy nie mieli łatwego zadania, gdyż w konkursie wzięło udział 30 uczniów
płockich liceów, a forma eseju - to niezwykle wyrafinowany typ wypowiedzi, wymagający od piszącego erudycji, swobodnego
poruszania się wśród wątków kultury i sprawnego łączenia ich ze zdarzeniami życia.
I miejsce zdobyła Karolina, która napisała piękny esej na temat:Trzeba ludziom zostawić wolność decyzji, nawet jeśli chcą
decyzji szalonych albo tragicznych - słowa Marii Dąbrowskiej uczyń mottem rozważań na temat trudnych wyborów w życiu
człowieka.
II miejsce zajął Wojtek, pisząc esej na temat: Jaką rolę w życiu człowieka odgrywają marzenia? Odpowiedz, odwołując się do
słów Marii Dąbrowskiej: Marzenia się spełniają, ale nie tak i nie wtedy, kiedy tego pragniemy.
Jury, któremu przewodniczyła Mariola Pryzwan, autorka książki o Marii Dąbrowskiej "Wypisałam całą siebie", wręczyło naszym
uczniom bardzo atrakcyjne nagrody. Wręczenie nagród rozpoczęło sesję naukową, poświęconą patronce III LO - Marii
Dąbrowskiej. Nastepnie uczniowie wysłuchali wykładów Ewy Manowieckiej - kierownika Muzeum Marii Dąbrowskiej w
Warszawie oraz Justyny Wojciechowskiej z Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku - Białej i Marioli
Pryzwan.
Uczniów do konkursu przygotowały: Anna Stachowicz i Joanna Kurowska.

20.01.2010.

Jagiellończyk w II etapie Olimpiady Filozoficznej

Redaktor: Wiesław Kopeć
Albert Walczak, uczeń klasy IC naszego liceum oraz uczestnik zajęć w Międzyszkolnym Klubie Myśli Polskiej zakwalifikował
się do etapu okręgowego XXII Olimpiady Filozoficznej (na podstawie rozprawy na temat: „Jakie znaczenie dla rozumienia
szczęścia może mieć wybór postawy wobec problemu istnienia Boga?”).
Zawody pisemne etapu okręgowego odbędą się w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego (główny gmach
wykładowy Uniwersytetu przy Krakowskim Przedmieściu 26/28) 13 lutego 2010 roku.
Tematy zawodów I stopnia oraz problematyka zawodów II i III stopnia XXII OF:
http://www.ptfilozofia.pl/pl/olimpiada/program.html
Archiwalne biuletyny Olimpiady Filozoficznej:
http://www.ptfilozofia.pl/pl/olimpiada/biuletyn.html

Międzyszkolny Klub Myśli Polskiej
w LO im. Wł. Jagiełły w roku szk. 2009/2010
zaprasza!
Zapraszamy uczniów, studentów, dorosłych, zainteresowanych filozofią i szeroko rozumianą kulturą na zajęcia Międzyszkolnego
Klubu Myśli Polskiej - w sali nr 17 o godz. 16.30 w każdą środę.
Zajęcia (wykłady z historii filozofii, lektura klasycznych dzieł polskiej myśli społecznej, historiograficznej, filozoficznej i teologicznej,
lektura klasyków filozofii i socjologii europejskiej) prowadzi Tomasz Zbrzezny, wykładowca akademicki Politechniki Warszawskiej

28.12.2009.

Informacja o wynikach XXXIV Olimpiady Języka Angielskiego

Redaktor: Katarzyna Sławińska
Uczniowie LO im. Władysława Jagiełły w Płocku: Jakub Sękalski kl.IIIi oraz Agata Rosińska kl.IIId zostali zakwalifikowani do
Etapu Okręgowego XXXIV Olimpiady Języka Angielskiego. Nauczycielami prowadzącymi w/w uczniów są: Izabela Chmielewska
i Marcin Jaroszewski.

10.10.2009.

FOX 2009

Redaktor: Katarzyna Sławińska
W Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX 2009 uczniowe:
Bartosz Lemiec
Bogusław Ogończyk-Mąkowski
Natalia Drabik
osiągnęli wynik bardzo dobry
Nauczyciel prowadzący: Jzabela Chmielewska

02.06.2009.

"KWADRATURA KOŁA"

Redaktor: Jolanta Wilmanowicz

W 2009 roku po raz kolejny Stowarzyszenie Kulturalnooświatowe „Ścieżki Nieskończoności” zorganizowało IV Matematyczne
Mistrzostwa Polski Dzieci i młodzieży KWADRATURA KOŁA
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 18 tysięcy uczniów z prawie 650 szkół z całej Polski.
Organizatorzy podkreślają, że każdy test zawierał zadania o bardzo wysokim stopniu trudności, ponieważ głównym założeniem
konkursu jest wyłonienie najlepszych uczniów.
W br. szkolnym w konkursie wzięło udział 6254 polskich licealistów : 2506 z klasy pierwszej, 2261 z drugiej i 1487 z trzeciej.
Nasza szkoła może poszczycić się następującymi sukcesami w tegorocznej edycji konkursu:
Nagrodę za wielki sukces w tym konkursie otrzymał Andrzej Gruszczyński ( kl.II g, uczeń p. Jolanty Wilmanowicz) - zdobył 1.
miejsce w powiecie, 1. miejsce w województwie, 7. miejsce w kraju i znalazł się na ogólnopolskiej liście 20 najlepszych
uczestników Mistrzostw Następujący uczniowie zostali wyróżnieni dyplomami za zajęcie pierwszych dziesięciu miejsc w powiecie:
Adam Wrutniak (kl.II g, uczeń p. Jolanty Wilmanowicz) zdobył 2. miejsce w powiecie, 7. miejsce w województwie,
Justyna Osmańska ( kl.II g, uczennica p. Jolanty Wilmanowicz) zdobyła 4. miejsce w powiecie, 12. miejsce w województwie
Maja Chwedoruk ( kl.II g, uczennica p. Jolanty Wilmanowicz) zdobyła 5. miejsce w powiecie, 15. miejsce w województwie,
Justyna Skierska ( kl.II g, uczennica p. Jolanty Wilmanowicz) zdobyła 8. miejsce w powiecie, 24. miejsce w województwie
Rafał Bryk ( kl.II i, uczeń p. Urszuli Żelechowskiej) zdobył 8. miejsce w powiecie, 24. miejsce w województwie
Artur Wiśniewski ( kl.II g, uczeń p. Jolanty Wilmanowicz) zdobył 10. miejsce w powiecie, 33. miejsce w województwie
Paweł Kopczyński ( kl.II i, uczeń p. Urszuli Żelechowskiej) zdobył 12. miejsce w powiecie, 47. miejsce w województwie
W kategorii klas pierwszych:
Jakub Berent ( kl.Ii , uczeń p. Jolanty Wilmanowicz) zdobył 1. miejsce w powiecie, 8. miejsce w województwie
Dominika Bieńkowska ( kl.I i , uczennica p. Jolanty Wilmanowicz) zdobyła 1. miejsce w powiecie, 15. miejsce w województwie
Wiktor Krysiak ( kl.I i , uczeń p. Jolanty Wilmanowicz) zdobył 4. miejsce w powiecie, 21. miejsce w województwie
Piotr Więckowski ( kl.I i, uczeń p. Jolanty Wilmanowicz) zdobył 5. miejsce w powiecie, 24. miejsce w województwie
Adrian Kukowski ( kl.I i , uczeń p. Jolanty Wilmanowicz) zdobył 6. miejsce w powiecie, 33.
miejsce w województwie
Monika Przybylińska i Urszula Kobuszewska (kl.I i, uczennice p. Jolanty Wilmanowicz) zdobyły 8. miejsce w powiecie
Wojciech Adamski( kl.I i , uczeń p. Jolanty Wilmanowicz) zdobył 10. miejsce w powiecie
W kategorii klas trzecich:
Mateusz Łukasik( kl.III i, uczeń p. Urszuli Żelechowskiej) zdobył 1. miejsce w powiecie, 22. miejsce w województwie

23.05.2009.

XV edycja ogólnopolskiego konkursu Alfik matematyczny

Redaktor: Jolanta Wilmanowicz
W XV edycji ogólnopolskiego konkursu Alfik matematyczny 2008/2009 zorganizowanego przez wrocławską firmę edukacyjną
ŁOWCY TALENTÓW <JERSZ> wzięło udział 56 819 uczniów z 1 531 szkół, w tym 9203 uczniów z województwa mazowieckiego.

Konkurs ten pisało 6 124 polskich licealistów.
10 uczniów z naszej szkoły (na 39 piszących) otrzymało tytuł laureata. I tak, dyplom laureata w konkursie za zdobycie bardzo
dobrego wyniku otrzymali uczniowie, którzy uzyskali ponad 85% punktów: Andrzej Gruszczyński (kl. II g, uczeń p. Jolanty
Wilmanowicz), Łukasz Wyszyński (kl. III g ,uczeń p. Urszuli Żelechowskiej) i Mikołaj Grodzki (kl. I g , uczeń p. Małgorzaty
Pawlak).
Dyplom laureata za zdobycie dobrego wyniku otrzymali uczniowie, którzy uzyskali ponad 80% punktów: Jakub Dobrzyński oraz
Adam Wrutniak (uczniowie p. Jolanty Wilmanowicz) oraz Krzysztof Bielski, Iwona Jastrzębska, Szymon Kobielski, Damian
Wróblewski i Tomasz Skonieczny (uczniowie p. Urszuli Żelechowskiej).
Wśród pozostałych uczestników na wyróżnienie zasługują: Mateusz Chełstowski (Ii), Wojciech Adamski (Ii), Urszula
Kobuszewska (Ii), Piotr Więckowski (I i), Dragomir Wojtyłko (Ii), Damian Kołodziejczyk (IIg), Justyna Osmańska (IIg),
Katarzyna Krysztofiak (IIg), Rafał Pniewski (IIg), Sławomir Biernacki (IIg), uczniowie p. Jolanty Wilmanowicz) oraz Radecki
Krzysztof (Ig, uczeń p. Małgorzaty Pawlak), Rafał Bryk (IIi), Paweł Kopczyński (IIi), Aleksandra Markowska (IIi) (uczniowie
p. Urszuli Żelechowskiej)
Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, a zdobyta wiedza podczas przygotowań do konkursu na pewno
zaowocuje w przyszłości.

29.04.2009.

Konkurs Matematyczy im. prof. Stefana Banacha

Redaktor: Wiesław Kopeć
Uczniowie Jagiellonki Wojciech Adamski (kl. Ii) oraz Andrzej Gruszczyński (kl. IIg) jako jedyni z Płocka zakwalifikowali się do
finału Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha.
Dwudniowe zawody finałowe odbyły się w Toruniu w dniach 17 - 18 kwietnia 2009 r. i zakończyły się zdobyciem przez
naszych uczniów II miejsca w zawodach drużynowych.
Opiekunem merytorycznym uczniów jest Jolanta Wilmanowicz.

19.04.2009.

Marek Kożuchowski finalistą XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej

Redaktor: Andrzej Kurto
W dniach 0d 17.04 - 18.04.2009r odbył się Ogólnopolski Finał XIX Olimpiady Teologii Katolickiej odbył się w Kaliszu. Przyjechało
124 laureatów etapu diecezjalnego...
...z 41 diecezji, z całej Polski. Diecezją Płocką reprezentowali : Joanna Nowakowska z LO im H. Sienkiewicza z Płońska, Sylwia
Klimkowska z LO im Z. Krasińskiego z Ciechanowa i Marek Kożuchowski z LO im Wł. Jagiełły z Płocka, wraz z opiekunem ks.
Grzegorzem Radziszewskim.
Olimpijczycy ze swoimi katechetami, nauczycielami przyjechali do Kalisza w piątek wieczorem /17.04/. Ten pierwszy wieczór
wypełniła modlitwa w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W sobotę od samego rana rozpoczęło się zmaganie
konkursowe: o 8.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu rozpoczęła się część pisemna Olimpiady. Po
wypełnieniu testu młodzież udała się do centrum Kalisza, by pod przewodnictwem kompetentnych osób zobaczyć najciekawsze
zakątki Najstarszego Miasta w Polsce.
O godzinie 12.00 w Bazylice Świętego Józefa rozpoczęła się Eucharystia, w której uczestniczyli Olimpijczycy, a której to Mszy
świętej przewodniczył ks. prof. Piotr Tomasik, przewodniczący Komisji Głównej Olimpiady Teologii Katolickiej.Po południu
Organizatorzy przygotowali atrakcje w postaci zwiedzania pałacu w Gołchowie wraz z ostoją żubrów.
Wieczorem podczas uroczystego podsumowania laureatom wręczono nagrody a finalisci wraz z opiekunami otrzymali pamiątkowe
dyplomy i upominki.

04.03.2009.

Finalista Ogólnopolskiej XIX Olimpiady Teologii Katolickiej

Redaktor: Andrzej Kurto
Uczeń klasy II e MAREK KOŻUCHOWSKI zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego
XIX Olimpiady Teologii Katolickiej.
Tegoroczny finał odbędzie się 17 - 19 kwietnia 2009 w Kaliszu.
Gratulujemy już odniesionego sukcesu i życzymy jak najlepszego miejsca w finale ogólnopolskim!

05.02.2009.

Sukcesy Jagiellończyków w Olimpiadzie Języka Francuskiego

Redaktor: Wiesław Kopeć
Sukcesy Jagiellończyków
w Olimpiadzie Języka Francuskiego






Agnieszka Ceglarz – finalistka OJF w roku szk. 1990/91.
Małgorzata Trębińska i Gerard Lipowski – finaliści OJF w roku szk. 1993/94.
Edyta Seroczyńska – laureatka OJF w roku szk. 2007/2008 z lokatą nr 7 (na 10 laureatów w skali kraju).
Beata Zarzecka – awans do II etapu OJF w roku szk. 2008/2009.

01.02.2009.

Sukces Jagiellonki w LX Olimpiadzie Matematycznej

Redaktor: Wiesław Kopeć
Dwóch uczniów z Płocka zakwalifikowało się
do zawodów II stopnia
LX Olimpiady Matematycznej,
a wśród nich Andrzej Gruszczyński z naszej szkoły,
pod opieką merytoryczną
profesor Jolanty Wilmanowicz.

08.12.2008.

Jesienne laury humanistów z Jagiellonki

Redaktor: Anna Stachowicz


Justyna Gęsicka z kl. I C zajęła I miejsce w Przeglądzie Poezji Śpiewanej i Mówionej "Być
artystą" w kategorii poezja śpiewana. Konkurs został zorganizowany przez Klub Osiedlowy na ul. Chopina 23.10.2008
r.


Beata Krzeszewska z kl. I C zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną
Wędrujemy po mapie zabytków Mazowsza, zorganozowanym przez Towarzystwo Naukowe Płockie 18.11.2008 r.

5.12.2008 odbył się Międzyszkolny Konkurs Spotkania z Panem Cogito, zorganizowany w LO
im. Marszałka Stanisława Małachowskiego:

Beata Krzeszewska z kl. I C zajęła II miejsce w kategorii na najlepszy esej, poświęcony twórczości
Zbigniewa Herberta.

Monika Roszko z kl. I C zajęła III miejsce w kategorii na najlepszy esej.

Natalia Ambroziak z kl. I C otrzymała w tym konkursie wyróżnienie w kategorii na najlepszy esej.
Beata Krzeszewska, Monika Roszko i Natalia Ambroziak, reprezentowałyJagiellonkę w części tego konkursu
poświęconej biografii oraz twórczości Zbigniewa Herberta i zajęły IV miejsce.
Wszystkie uczennice z klasy I C przygotowywały się do konkursów pod opieką nauczycielki języka polskiego Joanny
Kurowskiej.

