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W tym numerze:
Witajcie!
Dostarczamy do Waszych rąk trzeci numer „Niecodziennika”. Jest to 
dla nas wyjątkowe wydanie, gdyż zmieniła się forma gazetki. Teraz jest 
bardziej kolorowo. Zwiększyła się liczba stron. Uruchomiliśmy 
redakcyjną skrzynkę mailową (niecodziennik.lo1@gmail.com). 
Mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy bliżej Was, Czytelników. 
Teraz możecie wysyłać do nas propozycje interesujących tematów, 
które moglibyśmy poruszyć na łamach szkolnego „Niecodziennika”. 
Ponadto możecie kierować do nas różne pytania związane z I LO. 
Chętnie udzielimy na nie odpowiedzi i opublikujemy je w kolejnym 
numerze. Mimo wielu zmian, nasza energia pozostała niezmienna. 
Wciąż mamy głowy pełne pomysłów i chęci do działania. Jesteśmy 
otwarci na wszelkie propozycje. Jeżeli kreatywność to Twoje drugie 
imię i pragniesz sprawdzić się w roli redaktora, to miejsce dla Ciebie. 
Dołącz do nas już dziś! Zainteresowanych prosimy o kontakt z 
opiekunem e – gazetki, panią Julitą Ewą Zawadzką (szkolny pedagog), 
szkolnymi redaktorami, a także poprzez e-mail lub facebook 
(facebook.com/niecodzienniklo1). Ostatnio do naszego grona 
dołączył Mateusz Jenek, którego zasługą jest nowa szata graficzna.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami z I LO. Nie 
zabrakło relacji z połowinek oraz studniówki. Poznacie szkolnych 
olimpijczyków. W tym wydaniu zamieściliśmy wyjątkowy artykuł o  
SKKT I LO w Giżycku „Dreptusie”.
Co jeszcze znajdziecie w nowym „Niecodzienniku”? Kto wypowiedział 
się tym razem? Odpowiedź znajdziecie na następnych stronach.

Redaktor naczelna szkolnej e – gazetki „Niecodziennik”
Katarzyna Kruszewska
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Pragnienie miłości 
dawniej a dziś
Żyjemy w czasach zdominowanych 
przez „wyścig szczurów”. 
Czy w niekończącym się pośpiechu 
znajdujemy chwilę na refleksje, 
wypoczynek, spokój? Jeżeli nawet 
nam się uda, to nie zdarza się 
często. Ile czasu poświęcamy 
najbliższym naszemu sercu? Wciąż 
za mało. Czas to zmienić. Dobrą 
okazją do wyrażenia swoich uczuć 
był niedawno obchodzony Dzień 
Zakochanych. Czy jest na świecie 
choć jeden człowiek, który nie 
myślał nad sensem słów „kochać i 
być kochanym”? Choć miłość 

objawia się pod różnymi 
postaciami, to zawsze najwięcej 
emocji wzbudzało uczucie między 
kobietą i mężczyzną. Temat ten był 
wielokrotnie poruszany przez 
artystów. Perypetie zakochanych 
bohaterów literackich towarzyszą 
ludziom od najdawniejszych 
czasów. Ostatnie dwa stulecia 
przyniosły ze sobą wiele rewolucji 
kulturowych, ale według mnie 
pragnienie miłości nie uległo 
wpływowi czasu i stale drzemie we 
wnętrzu każdego z nas.

Niewątpliwie, miłość zajmuje 
najważniejsze miejsce w 
romantyzmie. Przewrażliwiony, 
tajemniczy i zakochany Werter, 
tytułowy bohater dzieła Goethego, 
w listach kierowanych do 
przyjaciela dzieli się swoim 
cierpieniem wynikającym z 
gorącego uczucia do wyjątkowej 
kobiety. Największą przeszkodą jego 
szczęścia jest fakt, że ukochana 
oddała swoje serce innemu 
mężczyźnie. Taki rodzaj miłości – 
wyniszczającej i krzywdzącej, co 
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zaniedbujcie najbliższych, sprawcie 
im czasami przyjemność. Na 
pewno na to czekają. Tak jak 
śpiewała Maryla Rodowicz: 
„wszyscy chcą kochać”, a cały świat 
niech razem z zespołem The Beatles 
powtarza słowa: „All you need is 
love”.

najmniej jedną ze stron, 
doświadczają ludzie po dzień 
dzisiejszy. 

Dla ukochanej osoby jesteśmy w 
stanie zrobić naprawdę wiele, 
zrezygnować z osobistych aspiracji, 
a nawet się zmienić. Często bywa 
tak, że pragniemy zaimponować 
wybrankowi. Tą drogą podążał 
Stanisław Wokulski, znany 
czytelnikom z powieści Bolesława 
Prusa p.t. „Lalka”. Przypodobanie 
się pannie Izabeli Łęckiej i zdobycie 
jej serca stało się jego nadrzędnym 
celem. Żadna  inna dama nie 
interesowała Wokulskiego. Był 
gotów poświęcić dla niej wszystko. 
Niech wszyscy rozgoryczeni 
postępowaniem głównego bohatera 
dzieła zastanowią się, ile sami są w 
stanie ofiarować miłości swojego 
życia… Pragnienie uszczęśliwienia 
obiektu naszych westchnień, nawet 
kosztem osobistych strat, pozostaje 
również aktualne.

Motyw zakochanego bohatera 
literackiego na stałe zagościł w 
naszej kulturze i jest niemal 
wszechobecny. Inspiruje do 
działania o wiele bardziej niż 
dobitne walentynkowe dekoracje. 
Na zakończenie, wszystkim życzę, 
by odnaleźli prawdziwą, szczęśliwą, 
szaloną miłość. Nigdy nie 

Katarzyna Kruszewska IIF
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Na 
początku zajmij-

my się geografią. Co ciekawe, 
Karol Radywoniuk realizuje roz-

szerzoną biologię i chemię. Zdecydował 
się wziąć udział w olimpiadzie tematycznej 

z georgrafii, gdyż to jego pasja. Z uśmiechem 
przyznaje, że „urodził się z mapą w ręku”. Od 

dzieciństwa się nią interesował, a teraz nadeszła 
pora, by spożytkować zdobytą wiedzę. Za naj-

bardziej fascynującą część nauki uważa właśnie 
orientację na mapie. Świat polityczny ma w 

małym palcu. Szczególnie ciągnie go do 
Rosji i żałuje, iż tak niewiele materiału 

na temat tego kraju pojawiło się na 
teście.

Udział w
olimpiadzie to nie lada wyzwanie. 

Często wymaga wielu wyrzeczeń i poświęceń. 
Jednakże wyższy cel, przyświecający przedsięwzięciu 
silnie motywuje i przyciąga, dlatego też wiele osób podej-
muje wyzwanie, rozpoczynając przy tym przygodę, która 
zmienia dotychczasowe życie. Nasze liceum nie stanowi 
tutaj wyjątku. Możemy z dumą przyznać, iż znalazły się 

wybitne jednostki, próbujące swoich sił w tego typu 
zawodach. Wydawałoby się, że przygotowania i 

stosunek do konkursu powinny być podobne u 
wszystkich startujących, lecz jest zupełnie na 

odwrót. Każdy z nich ma swoje indywidualne 
podejście oraz postrzega całość w nieco 

inny sposób. 

Olimpijczycy
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Zupełnie inaczej 
podchodzi do olimpiady Ula 

Podgórska, która wiąże z geogra-
fią swoją przyszłość. Dla nie to nie tylko 

próba sił, ale także walka o łatwiejszy start na 
późniejszych etapach edukacji. Z jej doświad-
czenia możemy się dowiedzieć, że geografia to 

bardzo złożony przedmiot. Należy posiadać rozle-
głą wiedzę również z zakresu innych dziedzin, co 

stanowi dodatkowe wyzwanie. Jednak ogrom 
pracy nie odstrasza, a chęć podróżowania 

wygrywa. Świat jest piękny, dlatego warto od-
wiedzić chociaż jego niewielką część. Jej 

marzeniem jest zobaczyć rozkwitają-
cą, wiosenną Syberię i Nową 

Zelandię.
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Z kolei Paulina 
Saramak zdecydowała się 

wziąć udział aż w dwóch olimpiadach-
-Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie 

Współczesnym oraz Wiedzy o III RP. Gdyby nie 
powiązania między nimi wydawałoby się to niemal 
niemożliwe. Mimo że elementy jednaj pojawiały się 

jednocześnie w drugiej, było to ryzykownym pomysłem, 
ale niezależnie od trudności udało jej się. Cel wymagał 

nie tylko szeroko rozwiniętej wiedzy o świecie współcze-
snym ale ponadto biegłości książkowej. Uczestniczka 
przyznaje, iż tym razem miała prostsze zadanie, przez 
zdobyte rok wcześniej doświadczenie. Dzięki niemu 

miała odpowiednie rozeznanie i wiedziała pod 
jakim kątem powinna się uczyć . Bardzo ceni 

sobie również wsparcie p. Marka 
Cieślewicz, który pomagał w 

przygotowaniach.
Jeśli 

chodzi o biologię, 
chłopcy zgodnie przyznali, 

iż okazała się o wiele trudniejsza 
niż testy z poprzednich lat. Damianowi 

Pawluczuk bardzo pomogły przygotowania 
do olimpiady ekologicznej, której elementy 

pojawiły się na biologicznej. Przedsięwzięciu 
poświęcił długie godziny nauki i przeczytał 

tony książek. Jako temat pracy badawczej obrał 
jarzębinę. Niestety zabrakło mu zaledwie jed-

nego punktu, by dostać się do etapu cen-
tralnego. Nie poddaje się jednak i dalej 

walczy o studia na wymarzonym 
kierunku- medycynie.
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Równie ambitny cel 
wyznaczył sobie Sebastian 

Wołejszo. Początkowo nauka sprawiała 
mu wiele wysiłku i stanowiła coś w rodzaju  

znienawidzonego obowiązku. Jednakże z biegiem 
czasu podjęte wyzwanie stało się interesujące, a 

obszerne tomiska nabrały większego sensu i przeobra-
ziły się w całkiem przyjemne lektury. Sebastian zaobser-

wował, iż biologia to tak naprawdę wszystko co nas otacza, 
jest blisko, tuż obok. To nie żadna abstrakcyjna siła, ale 
coś widzialnego, realnego. Dzięki zagłębieniu się w nią 
lepiej zrozumiemy nasze życie. Pole widzenia będzie 
szersze i zarazem bardziej kolorowe, gdyż zobaczymy 

świat z nieco innej perspektywy. Choć na edukację 
poświęcił wiele wolnego czasu i sił, nie żałuje, 

zdobyta wiedza przyda mu się w  
przyszłości, a doświadczeni jest  

bezcenne. 

Jak widać na 
przykładzie naszych 

uczniów olimpiada to nie 
tylko nauka. Wiele zależy od 

naszego podejścia i przede wszystkim 
chęci. Uczestnikom serdecznie gratulu-
jemy, życzymy dalszych sukcesów oraz 
zachęcamy innych do podejmowania 

wyzwań, które zawsze wnoszą 
korzyści, czasem wystarczy 

tylko ich poszukać.

Ania Perżyło  IE
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Nasze szkolne PTTK - inna 
strona podróży

W naszej szkole już 
50lat istnieje oddział 
Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno- Krajoznaw-
czego- Szkolne Koło 
Krajoznawczo- 
Turystyczne „Dreptusie”. 
Mimo, że niektóre  
podobne koła już nie  
działają, my nadal  
możemy cieszyć się o 
rganizowanymi dwa razy 
w roku wypadami na 
górskie szlaki. Atmosfera 
na tych wycieczkach jest  
niepowtarzalna, dlatego 
przyciągają one 

młodzież, może już nie 
tak licznie jak kiedyś, ale 
nadal trzeba „walczyć” o  
miejsce. Nasi przewod-
nicy zabierają uczniów 
w podróż po niesamowi-
tych szlakach, na których  
możemy podziwiać  
piękno górskich  
krajobrazów i przeżyć 
niezapomniane przygody 
z kolegami ze szkolnej  
ławki. Dlatego ja nie  
żałuje, że jako pierwszo-
klasistka zapisałam się, 
jestem członkiem 
„Dreptusiowego” 

zespołu i gorąco nama-
wiam wszystkich młod-
szych uczniów oraz tych, 
którzy jeszcze się nie 
zapisali, do dołączenia 
do naszego koła. Zanim 
jednak to zrobicie, warto 
przybliżyć sobie historię 
powstania SKKT 
„Dreptusie”, którą 
chciałabym się z Wami 
podzielić.
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Inicjatorem utworzenia w 
1956r oddziału Polskiego 
Towarzystwa Turystycz-
no – Krajoznawczego był 
ówczesny szef Inspekto-
ratu Żeglugi Śródlądowej, 
Zbigniew Freudenreich, 
który został pierwszym 
prezesem. Początkowo 
siedziba Oddziału mie-
ściła się w skromnym 
pomieszczeniu przy 
placu Dworcowym. Od 
1970 r. siedzibą Oddzia-
łu jest piękny zabytkowy 
budynek nad jeziorem 
Niegocin, który jest 
własnością giżyckiego 
PTTK. W pierwszych 
latach do PTTK należała 
garstka entuzjastów tury-
styki, w tym kilku przed-
wojennych członków 
Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego...
W 1964 r. profesor  
Tadeusz Niedźwiecki 
założył przy I Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego 
SKKT „Dreptusie”, 
którym opiekował się 
przez 38 1at. Z czasem 
powstały szkolne koła 
krajoznawczo-turystycz-
ne w pozostałych 
szkołach średnich 
Giżycka. W 1967 r. 
major Zdzisław 
Wiśniewski utworzył 

prężnie dotąd 
działający Klub 
Płetwonurków „Płetwal”. 
Kiedyś klub organizował 
wyprawy nad Adriatyk, 
obecnie zaś słynne w 
całej Polsce za zimowe 
spływy twardzieli 
rzeką Krutynią. Prezesem 
klubu jest architekt Jerzy 
Walasek. Nadal działa w 
strukturze PTTK Koło 
Przewodników Tury-
stycznych. Przewodnicy 
pracują nad
znakowaniem szlaków. 
W 1985 r. z inicjatywy 
Tadeusza Niedźwieckiego 
powstało Koło Miejskie, 
którego członkowie na 
cześć założyciela nazwali 
je „Niedźwiadek”. 
Początkowo do koła 
należeli dawni członko-
wie SKKT „Dreptusie” 
– absolwenci I Liceum 
Ogólnokształcącego w 
Giżycku, którzy po 
ukończeniu studiów 
powrócili do miasta. 
Obecnie do Koła 
należą również 
absolwenci innych szkół 
średnich oraz 
małżeństwa, a nawet 
dzieci członków 
„Niedźwiadka”. W 2005 
r. uroczyście na imprezie 
w Puńsku obchodzono 
jubileusz 20-lecia 

„Niedźwiadka”. 
Przoduje najstarsze i 
najliczniejsze SKKT 
„Dreptusie” przy I 
Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego, którym 
obecnie opiekuje się pani 
profesor Maria Bielińska. 
Najbardziej aktywną i 
wszechstronną działal-
nością odznaczało się w 
latach osiemdziesiątych, 
kiedy przez 10 lat 
prowadziło własne 
schronisko turystyczne w 
Kronowie nad jeziorem 
Dejguny. Od czterech 
lat Koło skoncentrowało 
się na turystyce wyso-
kogórskiej. Przez kilka 
lat SKKT „Dreptusie” 
organizowało konkursy 
piosenki turystycznej. 
Laureatka pierwszego 
konkursu: ,,«Dreptusie» 
idą na rajd, chodź z nami 
i Ty”, została hymnem 
koła.
Wieloraka działalność 
i historia Koła zostały 
opisane w książce Ewy 
Kiezik: „Pedagogicz-
ny wymiar działalności 
Szkolnego Koła Tury-
styczno-Krajoznawczego 
PTTK «Dreptusie» przy 
I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Giżycku w 
latach 1964-1999”.
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wydanej przez Oddział w 
2000 r. Za szczególnie 
aktywną działalność 
„Dreptusie” zostały 
odznaczone w roku 1979 
Odznaką Honorową 
PTTK w stopniu 
srebrnym oraz w roku 
200l w stopniu złotym.
Zróżnicowaną działal-
ność przejawia istniejące 
od lat siedemdziesiątych 
„Bractwo Chodzikowe”, 
założone przez profesora 

Mirosława Rusznickiego 
przy Zespole Szkół 
Kształtowania Środowis-
ka i Agrobiznesu w 
Giżycku. Bractwo 
posiada w szkole 
gustownie urządzoną 
własną salę – miejsce 
klubowych spotkań. 
Szkolne koła krajoznaw-
czo-turystyczne działa-
ją także przy II Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
Gustawa Gizewiusza, 

którym opiekuje się pan 
profesor Grzegorz 
Małek i przy Zespole 
Szkół Informatycznych 
i Elektronicznych, nad 
którym opiekę 
sprawuje pani katechetka 
Zofia Ilwicka

Część informacji pochodzi ze strony: www.gizycko.pttk.pl

Natalia Zacharczyk II A
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Natalia Zacharczyk II A
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„Będę z „Dreptusiami” chodziła po 
górach, a nie po nizinach”

Wywiad z panią Marią Bielińską

Kiedy odkryła Pani w 
sobie zamiłowanie do 
podróży?

- Zaczęło się to już chyba 
w dzieciństwie. Po prostu 
uwielbiam to. Bardzo się 
cieszę, że mogę chodzić z 
młodzieżą, bo to zawsze 
było moim marzeniem.

Jak zaczęła się Pani 
przygoda z naszym 
szkolnym kołem PTTK?

- Jak uczyłam się w tym 
liceum nie wiedziałam, 
że działa tutaj takie koło, 
byłam wtedy bardzo  
zajęta biegami. Trenowa-
łam, jeździłam na zawody i 
w zasadzie tylko ten sport 
mnie interesował. Przy-
szedł jednak czas, kiedy 
wybrałam się na studia 
i tam odbyło się moje 
pierwsze, poważniejsze 
„spotkanie” z turystyką, 
bo nie wyniosłam tego na 
pewno z domu rodzinnego. 

Zaczęło się od żeglarstwa, 
wędrówek górskich i jazdy 
na nartach. Bardzo to  
polubiłam i do dzisiaj 
stanowi to moją pasję. Na 
początku moją uwagę  
skupiłam głównie na  
nartach, ale jak zaczęłam 
pracować i zobaczyłam, że 
jest możliwość uczestnic-
twa w pieszych wędrów-
kach górskich  razem z 
kołem, które tak pięknie 
prowadził pan Niedźwiec-
ki, pomyślałam dlaczego 
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by nie spróbować. Dwa lata 
pracowałam w ogólniaku i 
pan Niedźwiecki zapraszał 
mnie na rajdy w roli  
opiekuna. Później ze 
względów zawodowych 
musiałam przenieść się do 
Gdańska i tam nie  
miałam okazji uczestniczyć 
w rajdach. Po jakimś czasie 
wróciłam do Giżycka i  
rozpoczęłam pracę w  
Szkole Podstawowej nr 2. 
Cały czas chciałam prze-
nieść się do pierwszego 
liceum, żeby móc działać 
w kole PTTK. W ’97 roku 
trafiła mi się taka okazja i 
dzięki temu od  razu  
mogłam zacząć chodzić na 
rajdy. Uzgodniłam z pa-
nem Niedźwieckim, że od 
tego czasu będę z  
„Dreptusiami” chodziła po 
górach, a nie po nizinach. 
Tak od tamtego momentu  
wędrujemy po górach aż 
do dzisiaj.

Czy rajdy PTTK od  
samego początku  
wyglądały tak samo jak 
teraz?

- Nie, z biegiem lat nastę-
powały pewne zmiany. W 
czasie kiedy pan  
Niedźwiecki prowadził 
koło wycieczki odbywały 
się głównie tutaj, po  
naszej okolicy. Było to tak, 
że podjeżdżał autokar, każ-
dy musiał mieć ze sobą coś 

do jedzenia, a pan Niedź-
wiecki zabierał taki duży, 
dwudziestolitrowy kocioł, 
żeby móc wszystkim  
zaparzyć herbatę. Wtedy 
zawsze był pełen autobus 
młodzieży. Po drodze ja z 
uczestnikami byłam wysa-
dzana, a pan Niedźwiecki 
z naszymi rzeczami jechał 
do  punktu, gdzie mieliśmy 
nocować i wszystko dla nas 
przygotowywał. My pod 
wieczór przychodziliśmy 
do schroniska i wtedy był 
podział na grupy, robiące 
kolacje i te przygotowujące 
śniadanie. Był czas, żeby 
się zakwaterować, a po ko-
lacji odbywało się spotka-
nie organizacyjne. W nocy 
wszyscy oczywiście szaleli, 
a rano trzeba było być 
gotowym do wyruszenia w 
trasę. Chodziliśmy głównie 
po Suwalszczyźnie, Pusz-
czy Boreckiej i w okolicach 
Jeziora Mokrego oraz  
Augustowa. 

Na pewno z rajdami wią-
że się wiele niezapomnia-
nych przeżyć?

- Kiedyś na początku wrze-
śnia w Tatrach mieliśmy 
dość ekstremalną przygo-
dę. Na Mazurach jeszcze 
było lato, a w górach już 
pierwszego dnia przywitał 
nas śnieg z deszczem. Na 
szczęście mieliśmy bardzo 
dobrego przewodnika, 

który był też ratownikiem 
i członkiem TOPRu. Tego 
dnia mieliśmy wędrować 
pod Czerwone Wierchy. 
Rozpadał się bardzo gęsty 
śnieg i nasz przewodnik 
musiał iść z GPS –em, po-
nieważ nic nie było widać. 
Nie cofnęliśmy się jednak i 
szliśmy dalej mimo, że było 
bardzo zimno, ja sama nie 
czułam nóg. Jakoś udało 
nam się to przejść, a kiedy 
zeszliśmy już do doliny 
zadziwił nas brak  śniegu.

Czy poza kołem często 
Pani podróżuje?

- Zimą co roku wyjeżdża-
my rodzinnie w góry na 
narty. Mój mąż żegluje, 
więc zdarza mi się z nim 
wypłynąć w rejs. Synowie 
zaś nurkują – jeden z nich 
jest nawet instruktorem. 
Ostatnio zdecydowałam 
się na samotną wędrów-
kę, ponieważ marzyłam o 
Camino Santiago de Com-
postela. To jest taka trasa 
świętego Jakuba, która za-
czyna się na granicy fran-
cusko –hiszpańskiej. Idzie 
się wzdłuż hiszpańskiej 
granicy aż do Atlantyku, 
a to jest przeszło 800 kilo-
metrów (zależy jeszcze jaką 
trasą się idzie, bo są różne). 
Ja w tym roku przeszłam 
sama około 800 km i bar-
dzo dobrze to wspominam, 
ponieważ było tam  

Natalia Zacharczyk II A
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Skąd wzięła się Pana 
pasja do podróży?

-Nie będę ukrywał, że 
zaraziła mnie Pani Maria 
Bielińska, moja koleżan-
ka, która jak przyszedłem 
do tej szkoły opowiadała 
o swoich górskich wypra-
wach, ludziach, których 
spotyka i  przepięknych 
widokach. Często mówi-
ła o zmienności pogody, 
która nigdzie nie zmienia 
się tak często jak w gó-
rach. 

Jak zaczęła się Pana 
przygoda z 
„Dreptusiami”?

-Pierwszy mój wypad 
z „Dreputusiami” był 
do Szczytna. Swoją wy-
cieczkę zaczęliśmy zaraz 
za Mrągowem i pieszo 
przeszliśmy do Szczytna. 
Nocowaliśmy w takim 
schronisku i tam wła-
śnie zrobiliśmy sobie 
fotografię, na której po 
mojej prawej stronie, jak 
się później okazało, stała 
moja obecna żona.  
Przyszedł czas, kiedy Pani 

Bielińska poprosiła, że-
bym został opiekunem na 
rajdzie w Bieszczady- to 
była właśnie nasza pierw-
sza wspólna wyprawa.
Już jako mały chłopiec 
chodziłem po górach, 
ale dopiero później do-
kładniej przyjrzałem się 
historii naszego koła i 
zacząłem zachęcać innych 
do chodzenia z nami na 
piesze wycieczki po gó-
rach.

„Każdy rajd dla mnie to czas, w którym uśmiech nie 
schodzi z mi twarzy.”

Wywiad z Panem Mirosławem Sroką
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Czy trzeba mieć
specjalne uprawnienia, 
żeby wyjechać z 
młodzieżą w góry?

- My nauczyciele mamy 
uprawnienia do spra-
wowania opieki nad  
młodzieżą z racji wyko-
nywanego zawodu. Ja do-
datkowo mam ukończony 
kurs pierwszej pomocy, 
kiedyś ukończyłem kurs 
opiekuna wycieczek, 
turystyki kajakowej,  pie-
szej oraz górskiej. Moim 
zdaniem, trzeba mieć 
również chęci, zdrowie i 
kondycję.

Czy ma Pan jakiś swój 
wymarzony szczyt, 
którego jeszcze do tej 
pory nie udało się panu 
zdobyć?

- Tak, rozmawialiśmy z 
Panią Bielińską i obo-
je chcielibyśmy zdobyć 
Gerlach. Myślę, że w 
przyszłości, jak córka do-
rośnie, również będziemy 
zdobywać razem jeszcze 
inne szczyty.

Czy jest jakiś rajd, który 
zapisał się w pana 
pamięci?

- Praktycznie każdy rajd 

ma jakiegoś swojego 
komicznego bohatera. 
Mam również wspo-
mnienia z przygód, które 
wiązały się z dużą dawką 
adrenaliny. Niedawno 
pokonywaliśmy przełęcz 
w Tatrach- Orlą Perć . 
Zdarzają się też różnego 
rodzaju komiczne sytu-
acje- ktoś zasnął, a kolega 
dorysował mu wąsy lub 
wysmarował buzię pastą 
do zębów. Każdy rajd dla 
mnie to czas, w którym 
uśmiech nie schodzi z mi 
twarzy. Niejednokrotnie 
mieliśmy taką sytuacje, że 
pomyliliśmy szlak, trzeba 
było zawrócić i tym spo-
sobem robiło się nadpro-
gramowe kilometry. 

W jaki sposób chciałby 
Pan zachęcić młodzież 
do chodzenia po górach 
z naszym kołem PTTK?

- Myślę, że trzeba pokazać 
wszystkim piękno 
naszych polskich gór, 
krzewić w młodzieży 
aktywne spędzanie 
wolnego czasu.

Natalia Zacharczyk II A
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Na ten wieczór czekają 
wszyscy maturzyści z 
niecierpliwością. Oficjal-
nie jest to ich pierwszy, 
poważny, a może na-
wet najpiękniejszy bal 
w życiu. Tego dnia nie 
martwili się egzaminem 
maturalnym, do którego 
przystąpią za sto dni. Mo-
gli bawić się do białego 
rana bez żadnych zmar-
twień…
Tegoroczna studniówka 
odbyła się 23 stycznia 
2015 r. w Sali Bankietowej 
„Biłas i Synowie”. Zabawę 
rozpoczęła pani dyrektor 

Iwona Rosa słowami z 
„Pana Tadeusza”. Doło-
żono wszelkich starań, by 
wszystko było dopięte na 
ostatni guzik. Najwięcej 
energii poświęcono na 
próby do poloneza, któ-
rym tradycyjnie młodzież 
rozpoczyna studniówkę. 
Tak jak w poprzednich 
latach, i w tym roku cho-
reografię przygotowała 
pani Maria Bielińska. 
„Za każdym razem układ 
jest inny – mówi pani 
Bielińska. – Wiele zależy 
od ludzi, którzy tańczą, 
od pomieszczenia. To 

jest tak prosty taniec, że 
wystarczy mieć w głowie 
rysunek układu. Każde-
go roku staram się jak 
najbardziej urozmaicić 
układ nowymi figurami 
np. ósemkami, kołami. I 
tak właśnie myśląc, przy-
stępuję do pierwszej pró-
by. Frekwencja chętnych 
maturzystów jest zazwy-
czaj wysoka. Pierwszy 
raz postanowiłam zrobić 
układ pokazowy w 1985 
roku, bardzo dawno temu 
(śmiech). Wówczas tań-
czyło 12 par. Układ był 
wyrysowany, wyliczony, 

„Za sto dni matura… Jednak dzisiaj beztrosko 
przetańczymy całą noc!”
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pamiętam, że bardzo się 
wtedy stresowałam. Póź-
niej nie pracowałam tutaj 
przez wiele lat, do pracy 
w I LO wróciłam w 1997 
r. W 1998 r. zgłosiłam się 
sama do przygotowania 
poloneza, bo zobaczyłam, 
że nie ma kto się tym 
zająć. W ogóle planowano 
zrezygnować z polone-
za, jednak ja się zbunto-
wałam, bo to jest duży, 
piękny bal. Jedyny i nie-
powtarzalny, bo szkolny i 
ostatni. Młodzież wcho-
dzi w dorosłość. Uważa-
łam, że jest to tak naro-
dowa sprawa, że musi być 
zachowany akcent polo-
neza. Po prostu, sądziłam, 
iż jako nauczycielka wf 
powinnam to zrobić. Na 
próby przychodzą zawsze 
te osoby, które chcą. Ni-
gdy nie powiedziałam 
„Tobie dziękuję, bo nie 
słyszysz muzyki, źle się 
ruszasz”. Tak nie robię, 
bo tańczą wszyscy. To 
jest taniec dla każdego. 
Wystarczy zapamiętać 
rysunek i z czasem ludzie 
zaczynają słyszeć muzykę 
i chodzić w tempie. Nigdy 
nie będzie idealnie, ale 
to nie o to chodzi, to nie 
jest taniec dla profesjo-
nalnych tancerzy. Może 
dlatego zawsze tak fajnie 

wychodzi. Zawsze jak 
patrzę na twarze młodzie-
ży, to widzę, że są dumni, 
że tańczą, bo wiedzą, iż to 
jest ich taniec.
Należy też dodać, że pani 
Bielińska przygotowuje 
z młodzieżą jeszcze kil-
ka innych układów np. 
belgijkę, polkę czy „Di-
sco Stomp”. Dzięki temu 
wszyscy razem cudownie 
się bawią. Efekt końcowy 
jest niesamowity. Każdy 
może poczuć się niczym 
musicalowy tancerz, gdy 
cała sala porusza się w ten 
sam sposób.  
Oczywiście studniów-
ka wiąże się nie tylko z 
zamówieniem Sali, usta-
leniem menu czy wyna-
jęciem DJ – a. Bardzo 
ważną kwestią jest wygląd 
głównych bohaterów 
wieczoru. Każdy pragnie 
wyglądać jak najpiękniej. 
Dziewczęta zadbały o 
niepowtarzalne suknie, a 
także dodatki. Również 
panowie prezentowali się 
bardzo elegancko w gar-
niturach w różnych od-
cieniach. Karol Winkie-
wicz z kl. IIIE przytoczył 
słowa swojej wychowaw-
czyni o tym, że wyróż-
niał się ten, kto wyglądał 
brzydko, bo naprawdę 
wszyscy wyglądali pięk-

nie.
Jakie są wrażenia uczest-
ników balu?
Ogólnie maturzyści byli 
bardzo zadowoleni z 
zabawy. Usłyszałam wiele 
pozytywnych opinii. Oto 
jedna z nich:
„Wrażenia były niezapo-
mniane – mówi Karol 
Winkiewicz z IIIE. – 
Wiadomo, że studniówka 
to jest bal, który przeżywa 
się raz w życiu. Jedyne, 
co było mankamentem to 
trochę monotonna muzy-
ka. DJ mógł urozmaicić 
swój repertuar. Poza tym 
pani Bielińska prowa-
dziła z nami tańce. Przez 
ostatni tydzień mieliśmy 
kilkugodzinne próby, by 
wszystko było dopięte na 
ostatni guzik.”
Studniówka to wyjątko-
wy bal. Nikt nie ma na 
ten temat najmniejszych 
wątpliwości. Z pewnością 
trzecioklasiści będą wspo-
minać ten wieczór jako 
jeden z najpiękniejszych 
podczas nauki w I LO. 

Katarzyna Kruszewska IIF

Zdjęcie w tle: Dorota Grzeszczak
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Gdy we wrześniu 2013 r. po raz 
pierwszy przekroczyliśmy próg 
naszego LO, nie spodziewaliśmy się, 
że połowa nauki w szkolne średniej 
nadejdzie jak szybko. Z jednej strony 
cieszymy się, iż wkrótce osiągniemy 
kolejny szczebel edukacji i rozpocz-
niemy studenckie życie w wielkim 
mieście. Jednak wielu z nas wcale nie 
spieszy się z wkroczeniem w 
prawdziwe, odpowiedzialne, dorosłe 
życie. Połowinki są znakomitą okazją, 
by wykorzystać beztroskie chwile 
nastoletniego życia i wspólnie 
pobawić się z koleżankami i 
kolegami z „ogólniaka”. 10 lutego 
2015 r. wielu drugoklasistów udało 

się po południu do szkoły. Tym ra-
zem zostawili w domu swoje 
podręczniki od historii, biologii czy 
fizyki. Zwyczajne jeansy i swetry 
zamienili na sukienki, koszule, a 
także eleganckie buty.
Zabawa rozpoczęła się o 17.30. 
Szkolny korytarz przypominał salę 
dyskotekową. Wszędzie migotały 
kolorowe światełka oraz rozbrzmie-
wały kultowe utwory. W powietrzu 
unosiły się kolorowe serpentyny i 
baloniki. DJ dbał o to, by uczniowie 
mogli się bawić przez cały czas. W 
każdej chwili, zmęczeni tańcem 
mogli udać się do swoich sal na 
poczęstunek. 

„Połowa już za nami!”
Relacja z połowinek
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Nad nami czuwali: pani dyrektor, 
pani wicedyrektor, wychowawcy, a 
także rodzice. Organizacją połowinek 
zajęła się pani Agnieszka 
Łobodzińska, wychowawczyni klasy 
IIA.
Ogólnie atmosfera była znakomita 
– potwierdzają uczestnicy imprezy. 
Obecni spodziewali się, że przyjdzie 
więcej osób. 
 - Muzyka podobała mi się, DJ był 
w porządku. – mówi Mateusz Jenek 
z kl. IIF – Mam  pozytywne emocje 
związane z tym dniem. Szkoda, że 
była dość niska frekwencja. 
Osobiście, nie żałuję, że udałem się 
na zabawę, było warto.

Katarzyna Kruszewska IIF
Zdjęcia: Gabriela Naszkiewicz II B

20



Nasi Artyści



Magdalena Klemunda IIF
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Martika Wiszniewska 1E
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Martika Wiszniewska 1E
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grafika mgr MORS
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Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego został proklamowany 
na 30. Sesji Konferencji 
Generalnej UNESCO 17 listopada 
1999 roku dla podkreślenia 
bogactwa różnorodności 
językowej świata i promocji 
wielojęzyczności, a także w celu 
zwrócenia uwagi na liczbę języ-
ków zagrożonych i ginących, do 
których zalicza się 43 % wszyst-
kich aktualnie używanych. 

Jego data upamiętnia wydarzenia 
w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku 
pięciu studentów uniwersytetu w 
Dhace (obecnej stolicy 
Bangladeszu) zginęło podczas 
demonstracji, w której domagano 
się nadania językowi bengalskie-
mu (bangla) statusu języka 
urzędowego.

W Polsce od dwóch lat prowadzo-
na jest kampania „Ojczysty - dodaj 
do ulubionych”, której celem jest 
kształtowanie świadomości 
językowej Polaków i propagowanie 
dbałości o poprawność 
polszczyzny. Artysta o pseudoni-
mie mgr MORS uczy mieszkańców 
Nowego Sącza poprawnej polsz-
czyzny. Od stycznia powstają na 
murach „lekcje języka polskiego”, 
dzięki którym dowiadujemy się, w 
jakiej formie powinniśmy 
wypowiadać się, napisać kłopotli-
wy wyraz. Autor wskazuje też na 
błędy najczęściej występujące w 
języku.



Podsumowanie szkolnego roku 
sportowego

Krzysztof Biały IE

To już drugi rok, w którym nasza szkoła zdobywa 
pierwsze miejsce w województwie podczas 
podsumowania roku szkolnego sportowego 

organizowanego przez wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy, które odbyło się 17 grudnia w Olsztynie. 

Nasi reprezentanci okazali się bezkonkurencyjni 
zarówno w lekkiej atletyce, tenisie ziemnym i 

stołowym, jak też w koszykówce, siatkówce oraz 
pływaniu.Podziękowania należą się również 

opiekunom młodzieży – pani Marii Bielińskiej, panu 
Jarosławowi Krajewskiemu oraz panu Dariuszowi 

Popczyńskiemu. 
A zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów!
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