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Bycie humanist¹ to wyzwanie. Nie
bez powodu minister szkolnictwa
wy¿szego zapowiedzia³ nie tak dawno,
¿e studia humanistyczne powinny byæ
elitarne, dla wybranych. Je¿eli wiêc
czujecie siê w duchu humanistami
i o takich w³aœnie studiach marzycie
– œwietnym startem do nich bêdzie
nauka w I LO. Co ³¹czy nas z uczel-
niami wy¿szymi? Ca³kiem sporo.
Chocia¿by fakt, ¿e przyk³adamy du¿¹
wagê do przygotowañ naszych
uczniów do udzia³u w olimpiadach
przedmiotowych. Je¿eli tylko znaj-
duj¹ siê chêtni, aktywnie ich zachê-
camy, s³u¿ymy rad¹ i wsparciem
merytorycznym. Tradycyjnie od-
bywaj¹ siê w naszej szkole elimi-
nacje do Olimpiady Historycznej oraz
Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³-
czesnym. Odwiedzaj¹ nas tak¿e z wy-
k³adami i zajêciami warsztatowymi
profesorowie uczelni poznañskich.
Szczególnie dumni jesteœmy ze wspó³-
pracy z profesorem Przemys³awem
Czapliñskim z UAM, który w ramach
„Lekcji czytania” od lat wyjaœnia
uczniom I LO zawi³oœci wspó³-
czesnej literatury, rozk³ada j¹ na
czynniki pierwsze i z trudnej do zro-
zumienia czyni jasn¹ i wyrazist¹.

Wielbiciele historii równie¿ nudziæ
siê nie powinni. Pomijaj¹c fakt, ¿e
nauczyciele staraj¹ siê, jak tylko po-
trafi¹, o¿ywiæ przesz³oœæ i tym samym
uczyniæ j¹ atrakcyjn¹, anga¿uj¹
uczniów w wiele dodatkowych przed-
siêwziêæ. Od ponad dziesiêciu lat
przeprowadzany jest konkurs pod
has³em Szkolna Liga Historyczna,
dziêki któremu – po szeœciu etapach
– wy³aniamy najlepszego historyka
w danym roku szkolnym. Blisko wspó³-
pracujemy równie¿ z instytucjami
odpowiedzialnymi za edukacjê
historyczn¹. Regularnie odwiedzaj¹
nas z wyk³adami pracownicy poznañ-
skiego Instytutu Pamiêci Narodowej,
z kolei z pomoc¹ Muzeum Regional-
nego w ferie zimowe organizujemy

Akwarium dla humanistów
Jak powszechnie wiadomo, ryba najlepiej czuje siê w wodzie, a humanista otoczony ksi¹¿kami,

filmami i… innymi humanistami. Na pocz¹tku swego istnienia obecne I Liceum Ogólnokszta³c¹ce by³o zreszt¹
szko³¹ stricte humanistyczn¹, dzisiaj równorzêdne miejsca zajmuj¹ tak¿e inne profile. Ale pomimo tego dla

wielbicieli literatury, historii czy politologii ofertê wci¹¿ mamy bardzo interesuj¹c¹.

warsztaty historyczne w ramach
projektu „W¹growiec: czas odnalezio-
ny”. Uczestnicz¹cy w nich uczniowie
maj¹ niepowtarzaln¹ okazjê zapisaæ
siê na trwa³e w dziejach naszego
miasta dziêki ukazuj¹cym siê póŸniej
powarsztatowym publikacjom.
W ci¹gu roku szkolnego nie brakuje
tak¿e imprez o charakterze history-
czno-literackim, które realizujemy do
spó³ki z W¹growieckim Stowarzy-
szeniem Spo³eczno-Kulturalnym im.
Stanis³awa Przybyszewskiego (absol-
wenta naszej szko³y). A to zawsze jest
œwietna okazja do zag³êbienia siê
w czêsto ma³o znan¹, ale fascynuj¹c¹
przesz³oœæ naszego regionu, miasta
i szko³y oraz poznania wartoœciowych
ludzi.

Humanista powinien byæ cz³o-
wiekiem otwartym, ¿¹dnym wiedzy
i pragn¹cym zrozumieæ œwiat, w jakim
¿yje. Temu s³u¿¹ takie zajêcia, jak
„wspó³czesne stosunki miêdzy-
narodowe”, „wiedza o filmie” czy
„elementy dziennikarstwa” (dziêki
tym ostatnim w tym roku wystarto-
waliœmy z internetowym blogiem
„Ogólniak”, w którym nasi uczniowie
zdobywaj¹ dziennikarskie ostrogi).
Ale nade wszystko szans¹ na spraw-
dzenie siê jest uczestnictwo w deba-
tach oksfordzkich, w których dru¿yna
I LO uczestniczy regularnie od trzech
lat. Nigdy jeszcze nie wróciliœmy
z Poznania „na tarczy”, choæ wielkie

sukcesy s¹ wci¹¿ przed nami. Ca³-
kiem mo¿liwe, ¿e przyczyni¹ siê do
nich uczniowie, którzy dopiero za-
czn¹ naukê na Klasztornej. A skoro
mowa o wyjazdach… ufff, tych na
pewno nie brakuje – tak¿e do miejsc
wa¿nych historycznie, jak Monte
Cassino i Rzym, Warszawa i Londyn,
Wilno i Lwów, Czêstochowa i Oœwiê-
cim, Barcelona i Ateny. Czegoœ na tej
liœcie brakuje? Nie szkodzi, „bia³e
plamy” s¹ po to, aby je wype³niaæ.

Sebastian Chosiñski
http://1lowagrowiec.eu/ogolniak/
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

ILOWagrowiec/

Akwarium dla humanistów

24 wrzeœnia 2016 roku uczniowie
klas drugich i trzecich naszej szko³y
wyruszyli do W³och, dok³adnie do
Cassino. Tam wspólnie z uczniami
z Niemiec, Wielkiej Brytanii i W³och
wziêli udzia³ w miêdzynarodowym
projekcie, maj¹cym na celu krzewie-

Cassino 2016

cd. na str. 5

nie pamiêci dotycz¹cej drugiej wojny
œwiatowej, w szczególnoœci bitwy
o Monte Cassino. Wa¿n¹ ide¹ towa-
rzysz¹c¹ corocznym spotkaniom by³o
i nadal jest ¿ycie w pokoju, pamiê-
taj¹c o ludziach, którzy dla niego po-
œwiêcili swoje ¿ycie.
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Pierwszy dzieñ wyjazdu rozpocz¹³
siê o godzinie 3:15, kiedy to w pe³nym
mroku, niektórzy po nieprzespanej
nocy, musieliœmy zjawiæ siê na miej-
scu zbiórki, by 15 minut póŸniej wy-
ruszyæ w podró¿. Po 5 godzinach
jazdy i zbawiennym postoju w Burger
Kingu dotarliœmy na miejsce, aby
w Muzeum Powstania Warszawskiego
przenieœæ siê do okupowanej stolicy
i doœwiadczyæ tego, co prze¿ywali jej
mieszkañcy w 1944 roku. Po zakoñ-
czonej wizycie w muzeum udaliœmy
siê do sejmu RP, gdzie przybli¿one
nam zosta³y zasady parlamentaryzmu
w Polsce. Mieliœmy równie¿ okazjê
zobaczenia prawdziwej demonstracji
i odczucia zwi¹zanych z ni¹ utrudnieñ
drogowych, a tak¿e wys³uchania
p³omiennego przemówienia premier
Beaty Szyd³o. Nastêpnym punktem
wyjazdu dla klasy 2d by³o Muzeum
Historii ̄ ydów Polskich, a dla klasy 2c
Pa³ac Prezydencki, z którego prezy-
dent Andrzej Duda zd¹¿y³ wyjechaæ
kilka dni wczeœniej. Po póŸniejszej
d³u¿szej przerwie rozpoczêliœmy
zwiedzanie Warszawy z przewodni-
kiem, aby w koñcu udaæ siê na

Projekt Warszawa
22-23 wrzeœnia 2016

upragniony posi³ek w hotelowej
restauracji i d³ugo wyczekiwany
przez wszystkich wieczór …

Znów, po œladowej iloœci snu,
rozpoczêliœmy dzieñ pe³en atrakcji.
Spêdziliœmy go w Centrum Nauki Ko-
pernik, gdzie mieliœmy okazjê wziêcia
udzia³u w laboratoriach biologicznych
- poszukiwaniach wody pitnej lub
chemicznych, obrazuj¹cych w efekto-
wny sposób dzia³anie katalizatorów.

Projekt Warszawa
22-23 wrzeœnia 2016

Wszystko zaczê³o siê 17 paŸdzier-
nika. To by³ pierwszy dzieñ, w którym
zaczêliœmy prowadziæ „nasz¹” firmê.

M³odzie¿owe miniprzedsiêbior-
stwo to innowacyjny program eduka-
cyjny, w ramach którego my ucznio-
wie zak³adamy w szkole realnie
dzia³aj¹c¹ firmê.

Celem programu jest przygoto-
wanie uczniów do prowadzenia w³a-
snej dzia³alnoœci gospodarczej, poka-
zanie szans i zagro¿eñ wynikaj¹cych
z samozatrudnienia oraz kszta³to-
wanie niezbêdnych postaw i umie-
jêtnoœci w zakresie przedsiêbiorczoœci.

Od wrzeœnia przygotowywaliœmy
siê do podjêcia wyzwania. Nasz
zespó³ tworzy szesnaœcie osób i ka¿dy
ma przydzielone funkcje. Dyrektorem

naczelnym zosta³ Dawid Wyszyñski,
dyrektorem ds. marketingu jest Hubert
Jezierski, dyrektorem ds. finansów zo-
sta³y Daria Wochal i Julia Lewan-
dowska.

Uczymy siê dziêki temu jak pro-
wadziæ w³asny biznes w ramach lekcji

Kawiarenka UczniowskaKawiarenka Uczniowska
ekonomii w praktyce. Od samego
pocz¹tku jesteœmy zmotywowani
i chêtni do dzia³ania. Zabawa i nauka
w realnym biznesie!

Zapraszamy  do odwiedzenia na-
szej kawiarenki.

„Dotkn¹æ” nauki mogliœmy równie¿ na
wystawach sta³ych centrum. Po krót-
kim spacerze dzieñ zakoñczyliœmy na
Placu Zamkowym, by póŸniej udaæ
siê w drogê powrotn¹ do W¹growca,
nie zapominaj¹c o sta³ym punkcie
ka¿dej wycieczki – McDonaldzie.
Po dwóch dniach pe³nych wra¿eñ,
z g³owami pe³nymi wspomnieñ wró-
ciliœmy do domów na upragniony
nocleg.
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6 grudnia 2016 roku - ju¿ po
raz piêtnasty - w auli I Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Powstañców Wielko-
polskich odby³ siê Koncert Miko-
³ajkowy. A mówi¹c dok³adniej: po raz
pierwszy w dziejach by³y to a¿ trzy
koncerty! Wiele osób zaanga¿owa³o
siê w ich organizacjê. Te, które zajmo-
wa³y siê dekoracj¹, mog³y wykazaæ
siê niezwyk³¹ wyobraŸni¹. Aula
wygl¹da³a cudownie, czuæ by³o magiê
œwi¹t. Ogromn¹ pracê wykonali
równie¿ specjaliœci od techniki,
którzy zajmowali siê sprzêtem. Dziêki
nim nasi artyœci bez problemu mogli
przedstawiaæ swoje dokonania. Opiekê
nad ca³ym wydarzeniem sprawowa³a
pani Danuta ̄ wikiewicz-Muszyñska.

Jak ju¿ wczeœniej by³o wspomnia-
ne, podczas Miko³ajek wiele osób
mia³o mo¿liwoœæ zaprezentowania
swoich talentów. Koncert zdomino-
wa³y przede wszystkim popisy wo-
kalne, ale nie zabrak³o tak¿e wystêpu
tanecznego, który przedstawi³y nie-
zwykle utalentowane dziewczyny
z naszej szko³y:  Wenesa Czechowska
i Marta Ratajczak. Ich uk³ad choreo-
graficzny spowodowa³ dreszcze i zdu-
mienie u wielu widzów. By³ po prostu
zjawiskowy. W czêœci wokalnej

mogliœmy us³yszeæ solistów, duety,
jak równie¿ ca³e zespo³y. Ka¿dy
z nich przygotowa³ inny utwór. Zna-
laz³y siê wœród nich piosenki œwi¹-
teczne, jednak nie tylko takie. Wœród
wykonawców znaleŸli siê: Magdalena
Pytliñska, Wiktoria Marglarczyk
i Liliana Rozmarynowska, Laura
Wieczorek i Wioletta Urban, £ukasz
Szepielak, Daria Wochal i Micha³
Czwichocki, Julia Dere¿yñska, Emi-
lia Baczyñska, Zuzanna Drews,
Zuzanna Babicz i Maja Marcinkow-
ska, Paulina Dawidowicz, Weronika
Marglarczyk, Gabriela Bartkowiak,
Agata Nowaczyk, Marcelina Górska,
Laura D¹browska, Zuzanna Nowak,
Dawid Wyszyñski, Sara Drewicz,
Aleksandra Rajewska oraz zespó³
w sk³adzie Agnieszka Bauza, Daria
Wochal, £ukasz Kotarba i Miko³aj
Leciejewski.

„Koncert mi siê podoba³. By³o
czuæ fajn¹ atmosferê. Jedyne, do czego
bym siê doczepi³, to fakt, ¿e chyba
wiêkszoœæ piosenek wykonywanych
na koncercie nie mia³o ¿adnego zwi¹-
zku ze œwiêtami” – stwierdzi³ Hubert
Jezierski, jeden z widzów. Mimo to
dziêki niezwyk³ej atmosferze uda³o
siê nadrobiæ to ma³e niedoci¹gniêcie.
Ka¿dy z uczestników wspaniale pre-
zentowa³ siê na scenie, wykazuj¹c siê
profesjonalizmem. Wystêpy pokaza-
³y, jak zdolnych mamy uczniów
w szkole. Widzowie bili im brawa, które
wskazywa³y na to, ¿e trud w³o¿ony
w przygotowanie do koncertu zosta³
doceniony. Pierwszy raz w historii
Miko³ajek odby³y siê nie dwa, ale
a¿ trzy koncerty. Wczeœniej widzami
mogli byæ tylko nasi licealiœci oraz
grono pedagogiczne, w tym roku dy-
rekcja postanowi³a zaprosiæ równie¿
gimnazjalistów (przede wszystkim
uczniów klas trzecich). Przeznaczony
dla nich wystêp odby³ siê o godzinie
18.00. Mogli oni zabraæ ze sob¹

swoich rodziców, przyjació³ oraz
bliskich, aby wraz z nimi podziwiaæ
efekty pracy naszych licealistów.

Pomiêdzy wystêpami odbywa³y
siê licytacje. Mo¿na by³o wylicyto-
waæ miêdzy innymi s³odycze, misie
pluszowe, ksi¹¿ki, p³yty itd. Trzeba
przyznaæ, ¿e uczniowie naszej szko³y
nieŸle przygotowali siê, jeœli chodzi
o pieni¹dze. Wa¿n¹ rolê do spe³nienia
mieli tak¿e prowadz¹cy. Dziêki ich
dynamice i poczuciu humoru ka¿d¹
rzecz udawa³o siê sprzedaæ po bardzo
wysokiej cenie. Niejednokrotnie wy-
wo³ywali przy tym œmiech widowni.
Dziêki licytacjom uda³o siê zebraæ
³¹cznie prawie 4400 z³otych. Pieni¹-
dze te trafi³y do Franka Walecznego,
£ukasza z Gruntowic oraz najbardziej
potrzebuj¹cych osób naszej szko³y.

„Moim zdaniem atmosfera by³a
cudowna, sala przepiêknie wystro-
jona, wystêpuj¹cy bardzo utalento-
wani. Warto te¿ wspomnieæ, ¿e pie-
n¹dze z licytacji, które odbywa³y siê
podczas koncertu, zostan¹ przezna-
czone na szczytny cel, dlatego ucznio-
wie tak chêtnie brali w nich udzia³.
Wszyscy dobrze siê bawili i poczuli
ju¿ œwiêta. I o to w³aœnie chodzi³o!”

Szkolne Miko³ajki
Uczniowie pokazali na co ich staæ, czyli szkolne miko³ajki po raz piêtnasty!

Koncert Miko³ajkowy jest nasz¹ szkoln¹ tradycj¹. Zawsze czekamy na niego z du¿¹ niecierpliwoœci¹.
Jest on bowiem okazj¹, aby oderwaæ siê od codziennoœci, ale tak¿e by pomóc innym. Udowadnia on, jak wiele

mo¿na zdzia³aæ w grupie. Ka¿dy z nas czuje dziêki niemu magiê œwi¹t, zwraca uwagê na innych, szczególnie tych,
którzy potrzebuj¹ pomocnej d³oni. Nasza szko³a spisa³a siê na medal, a uczniowie pokazali, na co ich staæ.

Szkolne Miko³ajki
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– z zadowoleniem podsumowa³a  Zu-
zanna Drews, jedna z wystêpuj¹cych
osób.

Brawa nale¿¹ siê organizatorom
imprezy, którzy w przygotowanie kon-
certu w³o¿yli wiele wysi³ku, bez któ-
rego nie uda³oby siê osi¹gn¹æ takiego

efektu. Szczególnie zas³u¿yli siê Sa-
morz¹d Uczniowski oraz jego opie-
kunka, pani Danuta ¯wikiewicz-
Muszyñska. Podziêkowania nale¿¹
siê jednak wszystkim zaanga¿owa-
nym w to przedsiêwziêcie.

I. Anolue, A. Bia³ecka, W. Sz³apka Jak co roku poprzedni sk³ad radio-
wêz³a wraz z opiekunem Samorz¹du
Uczniowskiego i dyrekcj¹ wybieraj¹
nowych radiowców. W tym roku
szkolnym zg³osi³a siê ca³kiem spora
liczba chêtnych. Komisja mia³a nie
lada problem, które osoby wybraæ. Po
burzliwych dyskusjach zdecydowano
siê powierzyæ prowadzenie szkolnego
radia Wiktorii Szwedzie (2C), Kac-
prowi Bagrowskiemu (2E), Miko-
³ajowi Matuszakowi (2D), Wiktorii
Marglarczyk (1D) i Gabrieli Bartko-
wiak (1D). Poza prowadzeniem
audycji muzycznych podczas przerw
i imprez ogólnoszkolnych ekipa ra-
diowców bêdzie równie¿ dbaæ o na-
g³oœnienie wspomnianych imprez
i uroczystoœci. A co do muzyki, miejmy
nadziejê, ¿e ka¿dy znajdzie (us³yszy)
coœ mi³ego dla siebie.

Klasztorna
ma now¹ ekipê

radiow¹

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e 23
marca 2017 mia³o miejsce podpisanie
umowy partnerskiej pomiêdzy I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym w W¹-
growcu a Wydzia³em Ekonomiczno-
Spo³ecznym Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu. Aktu podpisania
umowy dokonali Dziekan Wydzia³u
prof. dr hab. Walenty Poczta oraz
Dyrektor Szko³y Cezary Szypulski.
Uroczystoœæ podpisania zosta³a po-
przedzona merytoryczn¹ dyskusj¹ na
temat kszta³tu wspó³pracy. W rozmo-
wach uczestniczyli pracownicy Wy-
dzia³u z pani¹ dr Katarzyn¹ Mydlarz
– koordynatork¹ wspó³pracy (absol-

wentk¹ I LO w W¹growcu) oraz nau-
czyciel geografii naszej szko³y Szy-
mon WoŸniak. Spotkanie przebieg³o
w bardzo mi³ej atmosferze. Liczymy
na owocn¹ wspó³pracê, z której bêd¹
zadowoleni przede wszystkim nasi
uczniowie.

Umowa partnerskaUmowa partnerska

dok. ze str. 2

Przez ca³y pobyt dopisa³a nam
piêkna pogoda, przez co W³ochy
okaza³y siê jeszcze bardziej urokliwe.
Przedstawiciele wszystkich pañstw
przygotowali krótkie wyst¹pienia ku
czci poleg³ych, które odczytano na
ka¿dym z wojennych cmentarzy w jê-
zykach wszystkich z obecnych nacji.
W¹growczanie odœpiewali równie¿
piêkne pieœni, recytowali wiersze
i z³o¿yli kwiaty oraz znicze.

Wiedzê dotycz¹c¹ historii II Woj-
ny Œwiatowej uczniowie przybli¿yli
sobie m. in. w muzeum Historiale di
Cassino, w klasztorze na Monte
Cassino, w zgliszczach zbombardo-
wanej miejscowoœci San Pietro Infine

czy pod¹¿aj¹c szlakiem szturmu pol-
skich oddzia³ów Andersa.

Ca³y wyjazd nie opiera³ siê tylko
na dziejach XX wieku. M³odzi
podró¿nicy dotarli tak¿e do Pompejów
pod Wezuwiuszem, do Rzymu i Waty-
kanu, ka¿dego dnia coraz bardziej za-
kochuj¹c siê we wszystkim co w³oskie.

Wszyscy byli tak zadowoleni z wy-
jazdu i tak im siê spodoba³a s³oneczna
Italia, ¿e zostali tam dzieñ d³u¿ej. 
Ostatecznie, szczêœliwi i stêsknieni za
polskim jedzeniem wrócili, by prze-
kazywaæ zdobyt¹ wiedzê, doœwia-
dczenia i wra¿enia wœród rówieœni-
ków. Zapraszamy do odwiedzania
profilu na Facebooku:
www.facebook.com
MonteCassinoStiftungCassinoBranch.

Cassino 2016
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W poniedzia³ek 10 paŸdziernika,
grupa ponad 20 osób z naszej szko³y
pod opiek¹ pani profesor Ewy
Bartkowiak i pana profesora Szymona
WoŸniaka uda³a siê do Londynu,
w celu wzbogacenia umiejêtnoœci
jêzykowych.

 Misjê odkrywania miasta  roz-
poczêliœmy w londyñskim Tower,
gdzie Henryk VIII mia³ zwyczaj
zabijaæ swoje ¿ony, póŸniej prze-
szliœmy przez s³ynny Tower Bridge,
Doki œw. Katarzyny i wybrze¿e
Tamizy, równie brudnej co szerokiej,
by w koñcu dotrzeæ do szekspi-
rowskiego teatru The Globe, w któ-
rym do dziœ mo¿na piæ piwo i Katedry
œw. Paw³a.

Pierwsze 2 godziny planu na-
stêpnego dnia, stanowi³o panorami-
czne zwiedzanie Londynu z perspe-
ktywy jego zakorkowanych ulic.
Jednak by³o warto tyle czekaæ, by
ujrzeæ s³ynne London Eye. Stamt¹d,
prost¹ drog¹ udaliœmy siê pod Big
Bena, na obowi¹zkow¹ sesjê zdjêcio-
w¹ z czerwonymi budkami telefoni-
cznymi. Mijaj¹c Gmachy Parlamentu
i Opactwo Westminster, udaliœmy siê
przez Park œw. Jakuba pod Pa³ac
Buckingham. Nastêpnie przeszliœmy
przez Plac Trafalgar do Galerii Naro-

dowej, w której g³ównym celem sta³y
siê „S³oneczniki” van Gogha. Potem,
przez China Town udaliœmy siê do
Muzeum Brytyjskiego.

Czwarty dzieñ rozpoczêliœmy na
Oxford Street, gdzie kluczowym
punktem programu by³y zakupy
w Primarku. Jednak g³ównymi atra-
kcjami tego dnia by³y Muzeum
Historii Naturalnej i Science Muse-
um, gdzie dane nam by³o wrêcz „do-
tkn¹æ” nauki.

Ostatni dzieñ zwiedzania, mimo
tego, ¿e zd¹¿yliœmy siê przyzwy-
czaiæ do ruchu lewostronnego, roz-
poczêliœmy przejazdem kolej¹ do
centrum miasta. Tam œwiêtowanie
Dnia Edukacji Narodowej uczciliœmy
przeja¿d¿k¹ s³ynnym London Eye.
Nastêpnie udaliœmy siê do Green-
wich, wykorzystuj¹c ró¿ne œrodki
transportu - pocz¹wszy od rejsu po
Tamizie, przez kolejkê linow¹ popro-
wadzon¹ z jej jednego brzegu na
drugi, do londyñskiej kolejki bez-
za³ogowej. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszy³ siê sklep Hardys, którego
œciany wype³nia³y angielskie s³o-
dycze. Szósty dzieñ to powrót do
domu. Warsztaty mo¿na œmia³o uznaæ
za niezwykle udane!

Pierwsze warsztaty w ramach pro-
jektu Wolontariat z Klas¹ za nami.

W œrodê, 19.10.2016 przedstawi-
ciel i za³o¿yciel Stowarzyszenia CREO
- pan Ryszard Michalski przedstawi³
nam kilka faktów i problemów zwi¹-
zanych z niepe³nosprawnoœci¹. Zasta-
nawialiœcie siê kiedyœ dlaczego w³¹-
czniki œwiat³a umieszone s¹ na wyso-
koœci 140 cm od pod³o¿a i ¿e osoba
na wózku nie jest w stanie sama
w³¹czyæ œwiat³a?

Weronika mia³a okazjê przekonaæ
siê, ¿e aby wjechaæ do naszej szkolnej
toalety w starej czêœci szko³y potrze-
bna jest druga osoba, bo jest tam
niewielki próg, którego osoby pe³no-
sprawne nawet nie zauwa¿aj¹.  Osoby
poruszaj¹ce siê na wózku inwali-
dzkim bardzo czêsto skazane s¹ na
pomoc innej osoby. Doœwiadczyliœmy
tego sami próbuj¹c pokonaæ slalom
na wózku, czy przy poruszaniu siê po
naszej szkole. Dla wolontariuszy
najtrudniejsza okaza³a siê pomoc przy
pokonywaniu schodów, ale dziêki
fachowemu instrukta¿owi  pana Ry-
szarda ka¿demu, kto chcia³ spróbo-
waæ, uda³o siê bezpiecznie wjechaæ
i zjechaæ. Dziêki warsztatom bêdzie-
my siê czuli pewniej pomagaj¹c
osobom poruszaj¹cym siê wózku.

Warsztaty jêzykowe

w Londynie 2016
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22 lutego w Pañstwowej Wy¿szej
Szkole Zawodowej w GnieŸnie odby³
siê VI Maraton Chemiczny. Nasz¹
szko³ê godnie reprezentowa³a grupa
siedmiorga uczniów pod opiek¹ pani
profesor Cecylii Bojanowskiej: Kry-
stian Nowicki, który zaj¹³ III miejsce,
Joanna Romel, Maria Nowakowska,
Aleksandra Górna i Micha³ Brzeziñ-
ski, którzy zostali wyró¿nieni, a tak¿e
Kamila Nowaczewska i Monika Ga-
szyñska. Zadaniem uczestników kon-

Powrót z tarcz¹
Chemicznych Maratoñczyków

kursu by³o rozwi¹zanie 42 zadañ
w 195 minut. Nasi uczniowie ukoñczyli
ten „maratoñski dystans” z sukcesami!

Gratulacje!

Powrót z tarcz¹
Chemicznych Maratoñczyków

W dniu 26 listopada 2016 r. odby³y
siê Eliminacje Regionalne „V Ogól-
nopolskiego Turnieju Maszyn Wiatro-
wych" w Pelplinie, woj. pomorskie.

Eliminacje zosta³y przeprowa-
dzone w trzech konkurencjach:
najwiêsza prêdkoœæ obrotowa, naj-
wiêksza moc, najwiêkszy moment
obrotowy. Dru¿yna naszej szko³y:
Pawe³ Graszek, Albert Nseir oraz
Kacper Trzaska z klasy 2A zajêli
I miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej
eliminacji regionalnych i zakwa-
lifikowali siê do Ogólnopolskiego
Fina³u w Piasecznie.

W turnieju regionalnym w Pel-
plinie rywalizowa³o ponad 40 dru¿yn
z ca³ej Polski.

W finale ogólnopolskim, który
odby³ siê 10 grudnia 2016 r. rywa-
lizowa³o 20 dru¿yn. Nasi uczniowie
w trzech konkurencjach zajêli 8-10
miejsce.

Sukces
Naszych Fizyków

Olimpiady i konkursy
1. Micha³ Brzeziñski /2C/ - I

miejsce, Jakub Martyñski /2C/ – IV
miejsce w finale IX Ponadpowiatowej
Olimpiady Ekologicznej Subregionu
Pó³nocnej Wielkopolski.

2. Danuta Korbal /3C/ - finalistka
XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej
Œwiêty Jan Pawe³ II - Wychowawca
m³odych pokoleñ.

3. Grzegorz Kaszuba /3D/ –
finalista etapu ogólnopolskiego XVI
edycji konkursu jêzykowego dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
Poka¿ Nam Jêzyk organizowanego
przez Wy¿sz¹ Szko³ê Bankow¹ w ka-
tegorii jêzyka angielskiego.

4. Mateusz Ollek (1B), Jakub
Martyñski (1C), Oliwia Szwon (1A)
- wyró¿nienie w Miêdzynarodowym
Konkursie Matematycznym KAN-
GUR 2016 – kategoria JUNIOR.

5. Mateusz Zych (1B) - III miej-
sce, Marcin Kubale (3D) - wyró-
¿nienie w VIII Wielkopolskim Kon-
kursie Recytatorskim „Poznañskie
Dziewi¹tki”.

6. Joanna Romel (3C), Weronika
£asecka (3C), Liliana Rozmary-
nowska (3C) i Zuzanna Wiœniewska
(3C) – I miejsce w Powiatowym Kon-
kursie „Kultura i tradycje Œwi¹t Bo¿e-
go Narodzenia w krajach europejskich”. 

Sportowe
1. Anna Kulpiñska /2C/ - III miej-

sce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie

M³odzie¿y w Lekkiej Atletyce w biegu
na 100 przez p³otki.

2. III miejsce w Mistrzostwach
Rejonu Pilskiego Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Dru¿ynowym Tenisie Sto-
³owym Dziewcz¹t w ramach XVIII
Licealiady Rejonu Pilskiego.

Inne
1. Teatr MWM - I miejsce (Z³ota

Kurtyna) w XVIII Powiatowych
Konfrontacjach Ma³ych Form Teatral-
nych KURTYNA 2016

2. Szkolne Ko³o PCK - tytu³
Wolontariusza Roku 2016 w kategorii
„Grupa” w ramach VII Konkursu
o Honorow¹ Nagrodê G³osu W¹gro-
wieckiego im. Pauliny Pawlak.

3. Weronika Sydow (1B) - III miej-
sce w Turnieju Szachuj z COPY SY-
STEM o Puchar Prezydenta Miasta
Pi³y.

4. Micha³ Brzeziñski (1C) - I miej-
sce w konkursie na komiks „SZAST-
PIAST I STA£A SIÊ POLSKA!”.

Matura
I LO uplasowa³o siê na 45 miejscu

w województwie wielkopolskim w ran-
kingu liceów miesiêcznika „Perspekty-
wy”. Wœród najlepszych maturzystów
w powiecie w pierwszej dziesi¹tce
wszyscy (2013, 2014) lub dziewiêcio-
ro na dziesiêciu maturzystów (2012,
2015, 2016) to absolwenci I LO.  Przy
czym zawsze pierwsze trzy miejsca
zajmowane s¹ przez naszych absol-
wentów.

Nasze osi¹gnicia
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Pytanie: Z czym mia³/a Pan/i
najwiêkszy problem w szkole œredniej
i czy Pan/i œci¹ga³/a ?

Cezary Szypulski
Najwiêkszy problem w szkole œre-

dniej mia³em z anglist¹. Jêzyk angiel-
ski odbywa³ siê przez szeœæ godzin
tygodniowo. By³o go wiêcej ni¿ jêzy-
ka polskiego. Chodzi³em do klasy
matematyczno-fizycznej z rozsze-
rzonym jêzykiem angielskim, a nau-
czyciel by³ bardzo surowy. Z koleg¹
w klasie mieliœmy tak¹ zasadê, ¿e
nosiliœmy wspólne ksi¹¿ki, to znaczy
przez tydzieñ ja nosi³em, a przez drugi
tydzieñ kolega. Któregoœ dnia pan
profesor Konys zauwa¿y³, ¿e jeden
z nas nie ma ksi¹¿ek. Oczywiœcie na-
pisa³ uwagê w zeszycie. Akurat
kolega Robert nosi³ w tym tygodniu
podrê-czniki, ale anglista myœla³, ¿e
to s¹ moje ksi¹¿ki i napisa³ uwagê, ¿e
„Chmielewski jest lokajem Szy-
pulskiego i nosi mu ksi¹¿ki do szko-
³y” lub coœ w tym stylu. Nauczyciel
wezwa³ rodziców, jednak najpierw
prosi³ o to, ¿eby zapoznali siê z uwa-
g¹ w zeszycie i j¹ podpisali. Moja
mama stwierdzi³a, ¿e takich g³upot nie
bêdzie podpisywaæ i zosta³a wezwana
do szko³y. Przez to mia³em póŸniej
trochê nieprzyjemnoœci. A czy œci¹ga-
³em? No tak, œci¹ga³em, aczkolwiek
muszê powiedzieæ, ¿e nie zdarza³o siê
to czêsto. Na studiach chyba wcale
tego nie robi³em. Jedynie z przedmio-
tów, które nie by³y kierunkowe, na
przyk³ad filozofia.

Aurelia Bartczak
Czy œci¹ga³am? Razem z kole¿an-

kami podpowiada³yœmy sobie. Z czym
by³ najwiêkszy problem? Z jêzykiem
polskim, bo nie czyta³am lektur i nie

mia³am na to czasu. JeŸdzi³am na
treningi lekkoatletyczne do Poznania
trzy razy w tygodniu. To smutne, ¿e
dzisiejsz¹ m³odzie¿ nie staæ na to, aby
przyjœæ raz w tygodniu po lekcjach
na salê gimnastyczn¹ i zagraæ w ko-
szykówkê b¹dŸ inn¹ grê

Ewa Narodowiec
Nie, nie œci¹ga³am, bo nie umiem

tego robiæ. Wiem, ¿e by³oby to po mnie
widaæ, a problemów nie by³o z niczym.
Nie lubi³am tylko w-f. Naprawdê
bardzo mi³o wspominam liceum,
czyli nasz¹ szko³ê, bo w³aœnie tutaj
zdawa³am maturê. Równie sympaty-
czne wspomnienia dotycz¹ moich
nauczycieli. I oby zawsze tak by³o.
Wszystkim ¿yczê takich samych
pedagogów, jakich ja mia³am.

Tomasz Dolata
To jest pytanie, które wymaga ode

mnie siêgniêcia pamiêci¹ do lat szko³y
œredniej. Problemy sprawia³a mi
historia. Nie lubi³em jej i do dzisiaj
nie lubiê. Tak samo jak niektórzy nie
lubi¹ matematyki czy jêzyka pol-
skiego. A jak œci¹ga³em? Nie musia-
³em tego robiæ, koledzy mi dyktowali
poprawne odpowiedzi. Niestety nie

Jak œci¹gali nasi
profesorowie

Sonda profesorska

Nikt nie jest w stanie nauczyæ siê wszystkiego, dlatego czêœæ z nas korzysta z tak zwanych œci¹g. U¿ywali ich ju¿
nasi dziadkowie, a teraz pora na nasze pokolenie. Jesteœcie ciekawi jak radzili sobie z tym nauczyciele? Jak¹ histori¹
podzieli³ siê dyrektor Cezary Szypulski? Czy pani Aurelia Bartczak od zawsze kocha³a sport? Jak radzi³a sobie pani Ewa
Narodowiec? Jaki okaza³ siê byæ pan Tomasz Dolata? Oraz czy pani Danuta ¯wikiewicz-Muszyñska by³a wzorow¹
uczennic¹? Zapytaliœmy o to specjalnie dla Was. Zapraszam do lektury kolejnego epizodu Sondy Profesorskiej!

zawsze by³y one dobre. Trudno to
nazwaæ prac¹ w grupach, poniewa¿
pani profesor nie dopuszcza³a do ta-
kich okolicznoœci, na sprawdzianie by³a
to twórczoœæ bardzo indywidualna.

Danuta
¯wikiewicz-Muszyñska
Koñczy³am Technikum Ochrony

Œrodowiska, dlatego najwiêkszy
problem mia³am z rysunkiem techni-
cznym, bo moim profilem by³o budo-
wnictwo. W ci¹gu tygodnia chodzi-
³am na szeœæ godzin chemii, trzy
z nich odbywa³y siê w laboratorium,
wiêc te¿ z niektórymi rzeczami by³
problem. Oficjalnie powiem, ¿e nie
œci¹ga³am, ale nieoficjalnie, ¿e ka¿de-
mu zdarza³y siê s³absze dni. Kiedyœ
nie mo¿na by³o œci¹gaæ tak, jak obe-
cnie, poniewa¿ nie by³o takich techno-
logii. Œci¹ga by³a przygotowana, ale
nie zawsze siê z niej korzysta³o. Na
maturze mia³am œci¹gê z polskiego,
ale nie musia³am po ni¹ siêgaæ, ponie-
wa¿ trafi³am na tematy, które umia-
³am. A co z matm¹? Choæbym chcia³a
na niej korzystaæ z pomocy, to nie
mog³am, bo uczy³ mnie strasznie
srogi nauczyciel i na to nie pozwala³.

Iwet Anolue

Jak œci¹gali nasi
profesorowie


