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W świecie opery, baletu i bajki 

 11 marca 2016 w Zespole Szkół nr 5 w Płocku odbył 
się VII Powiatowy Konkurs Wiedzy Muzycznej „Piotr 
Czajkowski – świat baletu, opery i bajki”. Konkurs 
skierowany był do uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów z powiatu płockiego. Składał się on z dwóch 
etapów. Pierwszy etap to test wiedzy o życiu i twórczości 
kompozytora, drugi to forma odsłuchu fragmentu 
nagrania oraz rozpoznawanie miejsc z życia 
kompozytora. Miłosz Bukowski uczeń klasy II c gim. zajął 
I miejsce w kategorii gimnazjum. Lidia Szmytkowska 
uczennica kl. II c gim. i Aneta Nowakowska uczennica kl. 
II b gim. zdobyły wyróżnienia. Grupowo nasi uczniowie 
zajęli I miejsce. 





24 lutego 2016r. odbył się  

Szkolny Konkurs Wiedzy Muzycznej „Piotr 

Czajkowski – świat baletu, opery i bajki”.  

Celem konkursu było zapoznanie się z życiem i 

twórczością Piotra Czajkowskiego oraz 

rozbudzenie zamiłowania do muzyki 

romantycznej. Konkurs przebiegał w dwóch 

etapach. Pierwszy to rozpoznawanie miejsc z 

życia i twórczości kompozytora oraz 

odsłuchiwania fragmentów nagrań, drugi etap to 

test sprawdzający wiedzę o życiu i twórczości 

kompozytora. Konkurs kierowany był do 

gimnazjalistów. I miejsce zajął Miłosz Bukowski 

kl. II c gim, II miejsce Lidia Szmytkowska kl. II c 

gim, III miejsce Aneta  Nowakowska kl. II b gim  





Podsumowanie pracy  

pierwszego semestru roku szkolnego 

2015/2016  

keyboard – Natalia Gonczaryk kl. Vb, 

 Filip Staniszewski kl. II b gim.  

śpiew Klaudia Lewandowska kl. IV b 



Pożegnanie 

Pani Wiesławy  
Kozłowskiej 
nauczycielki 

przyrody 



VIII Szkolno-Parafialny Festiwal 

Kolęd Rogozino 2016 

 30.01.2016 ( sobota) odbył się VIII Szkolno-
Parafialny Festiwal Kolęd, który zorganizowały 

wspólnie parafia pw. św. Faustyny Apostołki 
Miłosierdzia oraz Szkoła Podstawowa w 

Rogozinie. Uczestników oceniano w czterech 
kategoriach. W zależności od liczby uzyskanych 

punktów przyznawane były gwiazdy: złota, 
srebrna i brązowa. W tym roku naszą szkołę 

reprezentował chór szkolny „Allegretki”. 
Dziewczyny wyśpiewały srebrną gwiazdę 

kolędą „Dzisiaj w Betlejem”. 





XXIV Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy  

10 stycznia 2016  

Przedstawienie wigilijne. 

Chór szkolny oraz solistki  

Julia Skolimowska kl. V a 

Natalia Lisowska kl. I b gim 



Kolęda „Bambino Jazzu” podbiła serca słuchaczy. 

Instrumentalistki – Zuzanna Brzózka kl. IV a i 

 Aleksandra Goc kl. II a gim 



Władysław Broniewski - 

poeta zapomniany 05.01.2016 

 Członkowie koła teatralnego oraz chóru 
szkolnego wystąpili w przedstawieniu pt. 
„Zapomniany poeta”, które poświęcone było 
życiu i twórczości płockiego poety, Władysława 
Broniewskiego. Dzięki młodym artystom 
poznaliśmy najważniejsze wydarzenia z życia 
Broniewskiego: poety, żołnierza, komunisty, ale 
także męża i ojca. Stare muzyczne szlagiery 
stanowiły idealne tło dla wierszy poety. Występ 
dostarczył publiczności wielu niezwykłych 
wrażeń. 









 



Jasełka 





10 listopada 2015 - Święto 

Odzyskania Niepodległości  



XXIV Konkurs Piosenki i Pieśni 

Legionowej 
 07.11.2015 w Liceum Ogólnokształcącym im 

Władysława Jagiełły odbył się XXIV Konkurs Piosenki i 
Pieśni Legionowej organizowany przez PTTK. 

Uczennica szkoły podstawowej  

 Klaudia Lewandowska  

 (kl. IVB) zajęła I miejsce w swojej kategorii. Wykonała 
piosenkę „Płynie Wisła płynie”. To jedna z 

najpiękniejszych i najbardziej znanych polskich pieśni 
patriotycznych. Pieśń ta powstała w drugiej połowie XIX 

wieku. Autorem tej pieśni jest najprawdopodobniej 
Kazimierz Hoffman, przypisuje się mu również autorstwo 
melodii tej piosenki ludowej - krakowiaka. Odegrała ona 

wielką rolę wychowawczą w czasach niewoli.  







XVI Ogólnopolski Festiwal Dzieci i 

Młodzieży  

„Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” 
  

 10.10.2015 ( sobota) odbył się w GOK w Soczewce XVI 
Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży „Tęczowe 
Piosenki Jana Wojdaka”. Celem konkursu była 
popularyzacja śpiewania, promowanie dziecięcej 
twórczości, wyszukiwanie i promocja młodych talentów, 
doskonalenie warsztatu muzycznego. Jury festiwalu 
oceniało walory głosowe, właściwy dobór piosenki do 
wieku, interpretację, muzykalność, wyczucie rytmu, 
intonację, ogólny wyraz artystyczny. Uczniowie, którzy 
reprezentowali naszą szkołę to  Martyna Osiecka kl. IVa, 
Klaudia Lewandowska kl. IVb, Julia Skolimowska kl. Va, 
Monika Krajenta VIb oraz Natalia Lisowska kl. Ib gim. 
Niestety, mimo dobrego występu uczniowie nie otrzymali 
żadnej nagrody. Życzymy im sukcesów na innych 
konkursach. 



„Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” 

10.10.2015 



Martyna Osiecka  Klaudia Lewandowska 

 śpiewała    zaśpiewała  

  „Księżniczka jarzębinka”   „No to co, że mama piegi” 



Julia 

Skolimowska 

zaśpiewała  

piosenkę pt. 

„Bajka 

Niezapominajka” 



Monika Krajenta  

w piosence 

„Zakręcony dzień” 

Natalia Lisowska  

zaśpiewała  

„Sukcesu bliska” 

 



26 maja 2015 - Piknik rodzinny  

Keybord – Natalia Gonczaryk kl. IV b 

Śpiew Julia Skolimowska kl. IV a 

Magda Chęcińska kl. II b gim 



Śpiewają  

Marysia Świetlik kl. IV b 

Natalia Lisowska kl. VI b  



20 maja 2015 - VI Konkurs Piosenki 

Obcojęzycznej „Just Sing”  

20 maja 2015r. w Gimnazjum im. Pawła 
Włodkowica w Brudzeniu Dużym odbył się VI 

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Just 
Sing”. Natalia Lisowska (kl. VIb) zajęła II 
miejsce w kategorii szkół podstawowych 
śpiewając piosenkę „What a wonderful 

Word”, Magdalena Chęcińska (kl. II b gim.) 
zdobyła wyróżnienie na konkursie w 

kategorii gimnazja śpiewając piosenkę 
„Counting Stars”, Damian Jędrzejewski (kl. II 
a gim.) śpiewał piosenkę „Losing my religion”, 

niestety nie otrzymał żadnej nagrody  



Magdalena 

Chęcińska 

 (kl. II b gim.) 

zdobyła wyróżnienie na 

konkursie w kategorii 

gimnazja śpiewając piosenkę 

„Counting Stars”, 

Natalia Lisowska  

(kl. VIb) zajęła II miejsce w 
kategorii szkół 

podstawowych śpiewając 
piosenkę  

„What a wonderful Word”, 



Damian Jędrzejewski 

 (kl. II a gim.) 

 zaśpiewał piosenkę 

„Losing my religion”, 



VIII Międzyszkolny Konkurs 

Piosenki Przyrodniczej 
 15 maja 2015r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku 

odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Przyrodniczej pod honorowym patronatem Ligi Ochrony 

Przyrody.15 maja to Dzień Polskiej 
Niezapominajki. Święto to zachęca nas do pamiętania o 
bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka, 

dostrzeżenia go na własnym osiedlu, dzielnicy czy 
mieście, przypomina o istocie dbania o nasze 

otoczenie. Naszą szkołę na konkursie 
reprezentowała Marysia Świetlik uczennica kl IVb, która 

zdobyła wyróżnienie na tym konkursie.   







30 kwietnia 2015 - Apel z okazji rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja  



 I Festiwal Polskiej Piosenki Dziecięcej  

w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku  

 13 kwietnia 2015r  

 
Uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę to Julia Skolimowska kl. IVa i 

Maria Świetlik IVb, Matusz Hawryś kl. Va oraz Lisowska Natalia kl. VIb. 

Niestety, mimo dobrego występu, uczniowie nie otrzymali żadnej nagrody.  



 „Dziadek do orzechów”  

Teatr Wielki w Łodzi.  



9 kwietnia 2015r. dzieci i młodzież naszej szkoły pojechały 

na balet „Dziadek do orzechów” do Teatru Wielkiego w 

Łodzi. „Dziadek do orzechów" to baśń przedstawiająca 

świat dziecięcych zabaw i marzeń. Wspaniała muzyka 

Piotra Czajkowskiego wprowadza widzów w fantastyczny 

krąg opowiadań E.T.A. Hoffmanna z ulubionymi bajkowymi 

bohaterami.  



VI Powiatowy Konkurs Wiedzy 

Muzycznej 

20 marca 2015  



 Uczniowie klasy VIb reprezentowali Szkołę 

Podstawową i drużynowo zajęli II miejsce. 

Indywidualnie Zuzanna Budnicka i Jędrzej 

Jankowski otrzymali wyróżnienia.  



 Gimnazjum w Starych Proboszczewicach zajęło 

I miejsce, a indywidualnie I miejsce w konkursie 

zajęła Lidia Szmytkowska, II miejsce Aneta 

Nowakowska, III miejsce Miłosz Bukowski.  



Szkolny Konkurs Wiedzy o Wojciechu Kilarze  

5 marca 2015r.  

 I miejsce w konkursie zajęła Aneta Nowakowska kl. I b gim, 

II miejsce Miłosz Bukowski kl. I c gim,  

  III miejsce Łukasz Pyrzak kl. I c gim,  

 wyróżnienie zdobyła Lidia Szmytkowska kl. I c gim.  



Wręczenie stypendiów za wyniki w 

nauce i osiągnięcia sportowe 

17 lutego 2015  

Natalka Lisowska 

śpiewa piosenkę 

Stan pogody  



Marysia Świetlik śpiewa piosenkę  

„Nie ma jak dom” 



Natalka Gonczaryk  gra  

Menuet G-dur J.S.Bacha 



Jasełka dla społeczności lokalnej 

17.12.2014 











XV Ogólnopolski Festiwal 

Dzieci i Młodzieży „Tęczowe 

Piosenki Jana Wojdaka”.  

6 grudnia 2014r  

Naszą szkołę w tym 
konkursie reprezentowała  

Monika Krajenta, 
uczennica kl. Vb, która 
zaśpiewała piosenkę  

„Ja kocham rapa”. Niestety 
nie dostała się do grona 

finalistów  

http://zsproboszczewice.pl/uploads/images/galeria/wydarzenia/konkursy/2014/15ofpdim.JPG


"Proboszczewice dawniej i dziś"  

19.11. 2014  























XXIII Konkurs Piosenki i Pieśni 

Legionowej 

 8.11.2014 w Liceum Ogólnokształcącym im 

Władysława Jagiełły odbył się XXIII Konkurs 

Piosenki i Pieśni Legionowej organizowany 

przez PTTK w Płocku. Uczennica kl. VI b  

Natalka Lisowska zajęła II miejsce w kategorii 

szkoły podstawowej. Wykonała pieśń „Ułani, 

ułani”. Roksana Roczniak uczennica kl. II b  

zajęła również II miejsce w kategorii gimnazjum. 

Roksana zaśpiewała Pieśń „Rozkwitały pąki 

białych róż” Gratulujemy. 





Święto Odzyskania Niepodległości 
07.11.2014 







13 października 2014 - Dzień 

Edukacji Narodowej  



1 września 2014  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2014/2015 

 



27 czerwca 2014  

 Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 2013/2014  



 



Wycieczka chóru szkolnego na 

balet Kopciuszek do Teatru 

Wielkiego w Łodzi 13.06.2014 



 13.06.2014  chór szkolny i kółko teatralne 

pojechali na balet „Kopciuszek” do Teatru 

Wielkiego w Łodzi. Wycieczka była sponsorowana 

przez Panią Dyrektor Jolantę Trojanowską, która 

w ten sposób chciała podziękować uczestnikom 

tych kółek za ich pracę na rzecz szkoły i zachęcić 

do dalszej działalności. Balet bardzo się podobał. 

Podczas widowiska nikt się nie nudził ani przez 

chwilę. W roli macochy i złych sióstr można było 

zobaczyć „męski” tercet, który na każdym kroku 

towarzyszył kopciuszkowi. Przedstawienie 

obsypane Złotymi Maskami tryskało humorem i 

zaskakującymi pomysłami inscenizacyjnymi. 

Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor. 





4 maja 2014 - Akademia Święty 

Jan Paweł II w kościele  





30 kwietnia 2014-Akademia 

Święty Jan Paweł II i rocznica 

Konstytucji 3 maja  







12 stycznia 2014 - XXII Finał 

WOŚP w ZS w Starych 

Proboszczewicach 

 



 

17 grudnia 2013 - Przedstawienie 

wigilijne dla społeczności 

lokalnej 

 





Konkurs wiedzy o Witoldzie 

Lutosławskim 04.12.2013 






