I Sierpecki Młodzieżowy Festiwal Nauki
połączony z Dniem Otwartym Szkoły
28 marca 2015 roku Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego
przyjmowało licznych i wyjątkowych gości. Tego dnia odbył się I Sierpecki
Młodzieżowy Festiwal Nauki połączony z Dniem Otwartym Szkoły. Uroczystość
swoją obecnością zaszczycili: Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego pan
Jan Rzeszotarski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego pan Marcin
Błaszczyk oraz Burmistrz Miasta Sierpc pan Jarosław Perzyński.
I Sierpecki Młodzieżowy Festiwal Nauki to innowacyjne przedsięwzięcie
obejmujące swoim zasięgiem środowiska lokalne, a także uniwersyteckie. Celem
inicjatywy było inspirowanie do odkrywania i zrozumienia świata poprzez
samodzielne doświadczenia oraz uczestnictwo w procesie twórczym.
Zgromadzona w hali sportowej publiczność mogła zapoznać się z pracami i
projektami realizowanymi przez młodych odkrywców, którzy czerpią radość z
nauki, opierają się na jej osiągnięciach, zachęcają do krytycznego myślenia i
poznawania rzeczywistości. Uczniowie, studenci oraz wykładowcy zaprezentowali
niezwykłe eksperymenty dotyczące takich zagadnień jak: „Elektrostatyka na co
dzień”, „Rolnictwo przyjazne środowisku”, „Mechatronika w gimnazjum”,
„Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa”, „Wybuchowa
strona fizyki”, „Złudzenia i iluzje optyczne”, „Origami w matematyce”,
„Odizolowanie komórek DNA”, „Zdumiewające ciało ludzkie”, „Czarodziejska
kostka Rubika”, „Doświadczenia chemiczne”, „Świat w oczach niewidomych”,
„Wytwarzanie kosmetyków” „Tajniki siły ciężkości w wodzie oraz wytrzymałość
tajemniczych kształtów”, „Pierwsza pomoc”, „Porozmawiajmy o jajku”, „Zobaczyć
dźwięk”, „Bezprzewodowe przesyłanie energii” czy „Magia fizyki”.
Zainteresowanie Festiwalem było ogromne, goście – ci młodsi i starsi – mogli
również uczestniczyć w doświadczeniach oraz zadaniach. W hali sportowej
Liceum powstało 36 stanowisk naukowych przygotowanych przez: Liceum
Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, Zespół Szkół
Samorządowych w Rościszewie, Gimnazjum w Gójsku, Gimnazjum im. bpa Leona
Wetmańskiego w Sierpcu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w
Studzieńcu, Politechnikę Warszawską filia w Płocku, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową w Płocku. Nagrodę główną I Sierpeckiego Młodzieżowego Festiwalu
Nauki – wyjazd do Centrum Nauki Kopernik – wygrał zespół nr 16 z Liceum
Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w składzie: Oliwia Linowska,
Nina Mirosławska, Majka Zimnawoda, Aleksandra Murawska, Patryk Muchiewicz i
Konrad Kędzierski.
Organizatorzy I Sierpeckiego Młodzieżowego Festiwalu Nauki dziękują bardzo
serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w tym niezwykłym wydarzeniu i
przez to przyczynili się do jego realizacji. Ciepłe słowa należą się również
sponsorom, dzięki którym możliwe było zaopatrzenie uczestników w festiwalowe
emblematy, zadbanie o wystrój hali, a przede wszystkim o nagrodę główną dla

zwycięzców. Tegoroczne przedsięwzięcie wsparli: pan Grzegorz Gańko, pan
Jarosław Perzyński, pan Jan Sugajski, pan Jerzy Jasiński, pan Krzysztof
Gajdowicz, państwo Mariola i Adam Lipińscy.
Z myślą o młodszych koleżankach i kolegach społeczność szkolna przygotowała
jeszcze wiele innych niespodzianek i atrakcji. Gimnazjaliści zostali przede
wszystkim zapoznani z ofertą edukacyjną na rok 2015/2016, dokumentami,
terminarzem, regulaminem rekrutacyjnym oraz bazą lokalową placówki. Niezwykłe
zainteresowanie wzbudziła grupa teatralna, która we współpracy z klasą I d
przygotowała część artystyczną w konwencji programu TVN „Gimnazjalista szuka
szkoły”. Część licealistów wcieliła się w rolę dociekliwych uczniów gimnazjum
szukających dla siebie jak najlepszej oferty edukacyjnej. Pozostali uczniowie
z przymrużeniem oka prezentowali w scenkach wybrane lekcje. Młodzież chciała
pokazać, że zajęcia odbywające się w tej szkole są ciekawe, pobudzają do
twórczych poszukiwań, pozwalają realizować pasje i zainteresowania.
Największy aplauz wśród publiczności wzbudził występ „dzikusów” na lekcji
prehistorii.
Tego dnia gimnazjaliści wzięli również udział w warsztatach tematycznych.
Ćwiczenia wykonane podczas zajęć prawnych dotyczyły gałęzi prawa, systemu
źródeł prawa, podziału aktów prawnych. Uczestnicy obejrzeli również film –
symulację procesu sądowego. Ich zadaniem było rozstrzygnąć, jaki wyrok ogłosi
sędzia. Warsztat dziennikarski obejmował natomiast zagadnienia dotyczące
między innymi autoprezentacji, sztuki prowadzenia wywiadu czy zachowania się
przed kamerą. W roli żywiołowego i charyzmatycznego prowadzącego wystąpił
Radek Głuchowski z klasy II a.
Duże wrażenie na odwiedzających zrobiły także przepiękne wystawy prezentujące
najciekawsze wydarzenia odbywające się w LO na przestrzeni ostatnich lat.
Wśród nich znalazły się również prace fotograficzne uczennicy klasy II a
Izabeli Świderskiej.
I Sierpecki Młodzieżowy Festiwal Nauki połączony z Dniem Otwartym Szkoły
przygotowała społeczność szkolna – uczniowie i nauczyciele. Pomysłodawcą
Festiwalu był Robert Nowicki z klasy II b. Przedsięwzięcie koordynowały panie
– Beata Karpińska i Agata Jaworska. W organizację imprezy, która zdecydowanie
okazała się ogromnym sukcesem, zostało zaangażowanych 25 wolontariuszy.
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