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społeczności lokalnej 19.12.2017





Jasełka
szkolne

Jasełka szkolne





13.01.2018 odbył się X Szkolno-Parafialny 
Festiwal Kolęd w Rogozinie.

W tym roku naszą szkołę reprezentował w 
kategorii soliści Oliwia Fersz kl. Vb, z 
kolędą  „Dzisiaj w Betlejem” i zdobyła 

„złotą gwiazdę” oraz Julia Skolimowska (kl. 
VII a), która zaśpiewała kolędę „Jezus 
malusieńki” i również zdobyła „złotą 

gwiazdę”. W duecie wystąpiły Weronika 
Fersz i Bogusia Zelmańska kl. IVb z 

pastorałką „Kaczka pstra”. Dziewczynki w 
kategorii zespoły wokalne wywalczy „złotą 

gwiazdę”. 





Przedstawienie pt. „Zamieszanie w Krainie Bajek”
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Apel podsumowujący 
I semestr nauki 
2017/2018



13 marca 2018r. odbył się 

Szkolny Konkurs Wiedzy Muzycznej „Od opery, operetki do musicalu”. 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Natalia Gonczaryk kl. VIIb, ,

II miejsce Alicja Rzepecka kl. VIIb

III miejsce Wiktor Klonowski kl. VIIa,



Musical „Les Misérables”
15 marca 2018 uczniowie ze szkolnego koła teatralnego oraz chóru 

wraz z opiekumi obejrzeli w Teatrze Muzycznym w Łodzi światowej 

sławy musical „Les Misérables”. Spektakl jest adaptacją „Nędzników”, 

arcydzieła Wiktora Hugo. Opowiada o dramatycznych losach 

zbiegłego więźnia Jeana Valjeana, który doświadcza duchowej 

przemiany i poświęca swe życie opiece nad osieroconą dziewczynką. 

Przeszłość ciągle jednak go ściga, a bezkompromisowy inspektor 

Javert zrobi wszystko, by Valjean znowu trafił za kraty.

Musical porusza scenami nędzy i społecznego upadku bohaterów, ale 

także miłości i poświęcenia, które pokazują, że prawdziwa wartość 

człowieka kryje się w jego wnętrzu. 



22 marca 2018r. odbył się IX Powiatowy Konkurs Wiedzy Muzycznej „Od 

opery, operetki do musicalu”. Miło nam poinformować, iż Natalia 

Gonczaryk (kl. VIIb) zajęła 3 miejsce, Alicja Rzepecka (kl. VIIb) 

otrzymała wyróżnienie, natomiast Rozalia Linowska (kl. VIIb) dyplom 

uczestnictwa. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół nr 5 w Płocku. 



23 marca w kościele św. Floriana w Starych Proboszczewicach 

uczniowie ze szkolnego koła teatralnego wystawili 

przedstawienie pasyjne pt. „Wybory”. Spektakl pokazywał 

współczesny sąd nad Jezusem i decyzje ludzi, którzy musieli 

wybierać między prawdą i kłamstwem, egoizmem i 

poświęceniem, dobrem i złem. Dla jednych Jezus był tylko 

magikiem, który nie chciał pokazywać sztuczek i bawić tłumu, a 

dla drugich Synem Bożym, za którym warto pójść. W nastrój 

zadumy wprowadziły licznie zgromadzoną publiczność 

wzruszające pieśni w wykonaniu uczennic ze szkolnego chóru.











6 KWIETNIA 2018R. W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 
IM. MARSZAŁKA STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO 
PO RAZ KOLEJNY ODBYŁ SIĘ KONKURS DLA SZKÓŁ 
GIMNAZJALNYCH POD TYTUŁEM: "ŚPIEWAJĄCO„.

I miejsce zajęła nasza uczennica Natalia Lisowska. Wykonała ona

utwór Shawn Mendes: „There’s nothing holdin’ me back”. Oprócz

mikrofonu ufundowanego przez płockie radio RPL FM, młoda

wokalistka otrzymała zaproszenie do profesjonalnego studia

nagraniowego w Warszawie, które współpracuje miedzy innymi z

takimi sławami jak Grzegorz Markowski, Krystyna Czubówna i Majka

Jeżowska. Laureatka nagra wykonywany dziś cover, a utwór będzie

można wkrótce usłyszeć na antenie radia - RPL FM WW.

http://zsproboszczewice.pl/uploads/images/galeria/wydarzenia/konkursy/2017_18/20180406_I_MIEJSCE_SPIEWAJACO_-11.0LUFSInt.mp3




Apel z okazji 
uchwalenia 
konstytucji 3  maja
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