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Szkolna wersja światowego fenomenu,
czyli II edycja Mam Talent w I LO

Co roku, Dzień Wiosny w 
I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w 
Giżycku jest jednym z najciekaw-
szych dni w ciągu całego roku 
szkolnego. Uczniowie z „czerwo-
nego ogólniaka” zamiast udać się 
na wagary, zostają w szkole, by 
wspólnie bawić się i integrować. 
Nie od dziś wiadomo, że I LO 
wyróżniają zabawy przygoto-
wywane przez uczniów na bazie 
telewizyjnych teleturniejów. W 
związku z tym, 20 marca 2015 
roku, jedną z głównych 
atrakcji dnia była II szkolna 
edycja „Mam Talent”. Niewąt-
pliwie wiele osób oglądało bądź 
przynajmniej słyszało o talent 
show, które podbiło miliony 
ludzkich serc na całym świecie. 

W każdym odcinku 
występują nietuzinkowe 
osoby, prezentujące swoje 
talenty. Wyjątkowych ludzi 
nie zabrakło na scenie w 
auli I LO. Nie bez powodu 
mówi się, iż ten ogólniak 
jest niczym kuźnia 
talentów.
Poprzednim razem zabawa 
cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród 
uczniów. Teraz było 
podobnie. Do programu 
zgłosiło się dziesięciu 
wykonawców. Oprócz 
wokalistów zaprezento-
wali się instrumentaliści, 
tancerz i beatboxer. Po-
ziom, który zaprezentowali 
uczestnicy był bardzo 

wysoki. O tym, kto przej-
dzie do ścisłej trójki de-
cydowało jury, złożone z 
przedstawicieli grona 
pedagogicznego. Tak jak w 
tamtym roku jurorami byli 
pani Anna Leczycka 
(nauczycielka języka 
polskiego, wiedzy o 
kulturze, absolwentka 
szkoły muzycznej), 
pan  Jarosław Czopiński 
(nauczyciel języka 
angielskiego, miłośnik 
dobrego kina i muzyki) 
oraz pan Jarosław 
Krajewski (nauczyciel 
wychowania fizycznego). 
Razem stanowią doskonałe 
połączenie. Oceniali 
wykonawców obiektywnie. 



Nie zabrakło gorzkich 
słów krytyki, a także 
zabawnych wypowiedzi. 
Ostatecznie do finału 
wytypowali Jana Galanty z 
kl. Id  (zagrał na 
akordeonie guzikowym 
„Libertango” Astora Pia-
zzolii), Katarzynę Pietranis 
z kl. IIIe (uznanie zdobyła 
liryczną interpretacją po-
pularnego utworu „Take me 
to church”), oraz Michała 
Ćwik z kl. Ie (zatańczył 
breakdance do autorskiej 
choreografii). Jednak 
ostatnie słowo należało 
do publiczności. W 
głosowaniu zdecydowali, że 
pierwsze miejsce zajmuje 
wokalistka, Kasia Pietranis, 
drugie akordeonista, Janek 
Galanty, a trzecie tancerz, 
Michał Ćwik. Warto dodać, 
że na finalistów czekały 

atrakcyjne nagrody. 
Główna wygrana wynosiła 
200 złotych. Publiczność 
zachwyciły również 
występy pozostałych 
wykonawców. Konkurs 
rozpoczął gościnny występ 
zwyciężczyni poprzedniej 
edycji, Anity Wodzickiej. 
Publiczność oczarowały 
głosem Liliana Fydrych, 
Joanna Sadłowska (z kl. Ia), 
Marta Rutkowska, 
Daniel Guzenda (z kl. IIIb) 
oraz  Aneta Bilecka (z kl. 
IIIf). W konkursie po raz 
drugi wziął udział zespół 
„The Ridiculous Band” z kl. 
IIf. Widownię zaskoczył 
beatboxer Adrian 
Stankiewicz z kl. Ia. 
Wokaliści na koniec
wszystkich występów 
wykonali kultowy utwór 
„It’s my life” zespołu 



Bon Jovi. Konkurs popro-
wadziłam razem z  
Dawidem Gaworskim (z kl. 
IIf). W tym roku głównym 
koordynatorem wydarzenia 
byłam ja Katarzyna  
Kruszewska. W czerwcu 
2014 r. przejęłam organi-
zację show od absolwenta I 
LO, pioniera szkolnych za-
baw opartych na telewizyj-
nych programach, Michała 
Krasuckiego i tak jak  on, 
realizuje te zadania z pasją. 
Nie wykluczam studiów 
dziennikarskich w 
przyszłości, które umożli-
wiłyby jej pracę w mediach. 
Nad przygotowaniem 
konkursu pracowało 
kilka osób już od początku 
drugiego semestru, jednak 
intensywne prace nad 
programem rozpoczęły się 
w połowie lutego. 
Wszyscy zaangażowani w 
prace nad „Mam Talent” 
zadbali o to, by każdy 
element był dopięty na 
ostatni guzik. Podobnie jak 
w telewizyjnej wersji nie 
zabrakło krótkich filmów 
na temat każdego z uczest-
ników. Należy pamiętać, że 
tego typu show nie 
odbyłoby się bez pomocy 
osób odpowiedzialnych za 
obsługę techniczną 
(Mateusz Jenek z kl. IIf i 
Jan Nosewicz z kl. IIe). To 
od nich zależy, co 
widownia ujrzy na ekranie, 
jaki usłyszy dźwięk w 

danym momencie. Dzięki 
wymienionym czynnikom 
publiczność może poczuć 
się jak w telewizyjnym 
studio. Czas spędzony w 
szkolnej auli minął bardzo 
szybko. Od poniedziałku 
trzeba było wrócić do 
rzeczywistości. Jednak 
jedno jest pewne. Szkolne 

konkursy, oparte na 
popularnych programach, 
stały się tradycją w I LO 
niczym Otrzęsiny czy 
Połowinki.

Katarzyna Kruszewska IIF





Oczyma wyobraźni
W dzisiejszej szkole za-
korzenia się w nas błędne 
przekonanie, że naszym 
głównym celem jest zdo-
bywanie dobrych ocen, czy 
zaliczanie kolejnych testów, 
a nie uczenie się i pozna-
wanie świata. Najlepszym 
przykładem jest matura, na 
której uczeń musi idealnie 
wpasować się w określo-
ny klucz, określający jaka  
interpretacja zadania jest 

prawidłowa, a jaka nie. 
Wszelkie twórcze pomysły 
uczniów są z miejsca kry-
tykowane przez nauczy-
cieli, którzy sami tkwią od 
wielu lat w ścisłych sche-
matach, a za zadanie mają 
realizację podstawy pro-
gramowej. Czy taka szkoła 
dobrze przygotowuje nas 
do życia? A może istnieje 
jakaś alternatywa?



Destination ImagiNation 
(DI) – Oczyma Wyobraźni 
jest największym na świe-
cie programem dla dzieci i 
młodzieży zorientowanym 
na kreatywne rozwiązy-
wanie problemów. Działa 
w 30 krajach, na sześciu  
kontynentach.
  

Program tworzą 7-osobo-
we zespoły dzieci i mło-
dzieży wraz z trenerami. 
Podzielone na poziomy 
wiekowe drużyny powsta-
ją w szkołach, ośrodkach 
edukacji, domach kultury 
i wielu innych miejscach, 
gdzie odbywają się różne-
go rodzaju zajęcia poza-
lekcyjne.



Kiedy? Gdzie?

W marcu uczestnicy z  
całej Polski spotykają się 
na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Kreatywności 
DI we Wrocławiu, gdzie 
prezentują przygotowane 
przez siebie rozwiązanie 
Wyzwania drużynowgo, 
a także przystępują do 
wcześniej nieznanego im 
Wyzwania „Na Już”.
 
Zwycięskie drużyny otrzy-
mują prawo wyjazdu i  
reprezentowania Polski 
podczas Światowej Olim-
piady Kreatywności, od-
bywającej się w USA, na-
tomiast na zdobywców 
drugiego miejsca czeka 
wyjazd na olimpiadę w 
Chinach, tak więc jest o co 
walczyć

Wyzwanie drużynowe 
 
 zadania prezentowane 
na scenie w postaci krót-
kich, trwających od 5 do 8  
minut przedstawień. Dzie-
lą się na sześć kategorii: 
techniczne, naukowe, 
teatralne, improwizacyjne, 
konstrukcyjne i społeczne.
Na stworzenie rozwiąza-
nia przy użyciu inżynierii, 
technologii czy talentów 
aktorskich uczestnicy po-
święcają od kilku tygodni 
do wielu miesięcy.

Wyzwanie „Na już” 
(ang. Instant challenge) 

Sprawdzają umiejętność 
błyskawicznego myślenia, 
na zawołanie, tu i teraz. 
To łamigłówki mające nie-
skończoną liczbę rozwią-
zań, uczące mierzenia się 
z nieoczekiwanymi prze-



szkodami.Drużyny ćwiczą 
do nich cały rok, ale osta-
teczne wyzwanie poznają 
dopiero na Olimpiadzie.

Dlaczego?

Destination ImagiNation 
zachęca młodzież do po-
dejmowania procesu two-
rzenia – w oparciu o własne 
mocne strony, do zwięk-
szenia poczucia własnej 
wartości, przełamywania 
barier oraz odkrywania 
zdolności i talentów, z któ-
rych wcześniej nie zdawali 
sobie sprawy. Uczestnicy 
uczą się przede wszystkim 
kreatywnego problemów i 
tworzenia innowacji dzię-
ki pracy zespołowej, a tak-
że zarządzania czasem, 
zasobami ludzkimi, mate-
riałami, finansami i pomy-
słami. Giżyckie drużyny 
DI odnoszą sukcesy już od 

2009 roku. Nasz kraj już 
pięciokrotnie reprezento-
wany był przez Giżycczan 
na olimpiadzie w USA i 
raz w Chinach.
W 2013 roku drużyna 
„Afterface” z LO 1 zdobyła 
nawet mistrzostwo świata 
w wyzwaniu naukowym. 
Warto również wspo-
mnieć o ekipie „Magnus” 
tegorocznych zwycięzcach 
olimpiady we Wrocła-
wiu, wybierających się w 
maju do Stanów (również 
uczniowie naszego czer-
wonego ogólniaka).

Krzysztof Biały IE



Wiedzą, jak przetrwać na księżycu Jowisza
Filip Budny IE

Sadzę, iż DI jest to świet-
na przygoda, gdyż mamy 
szanse spróbować rzeczy 
których w nudnej szko-
le nie będziemy mieli 
szans spróbować, rzeczy 
co ważne, praktycznych. 
W tym programie może-
my nauczyć się wszyst-
kiego, czego chcemy 
wraz z pewnością że te 
umiejętności przydadzą 
nam się w przyszłości, 
od używania wiertarki aż 
do wyszywania czy gra-
nia na scenie i jedzenia 
na okrągło. Ten program 
ma jeden najważniejszy 
cel - współpraca, i tego 
ma on uczyć. Oczywiście 
w każdej grupie ujawnia 
się lider, który na począt-
ku nie miał pojęcia, że 
może nim być. Ten pro-

gram po prostu odkrywa 
całego ciebie, odkrywa 
to jakie jest Twoje miej-
sce w przyszłości i daje ci 
możliwość wyboru. Pro-
gram mnie niesamowicie 
rozwinął, doświadczy-
łem rzeczy, których nigdy 
bym nie ujął nawet jako 
marzenia, przez całą pół-
roczną przygodę udało 
mi się zwiedzić ogromną 
stolicę Chin, jak i stany 
USA, Nowy York, Ten-
nese i Waszyngton DC. 
Razem z drużyną stwo-
rzyliśmy prototyp sprzętu, 
który pozwala przetrwać 
człowiekowi na księżycu 
Jowisza! Przy ciśnieniu 1 
mikropaskal, -173 Stopnie 
i olbrzymim promienio-
waniem gamma!  
Wiedza, jaką się pochła-



nia w trakcie realizowania 
tego projektu jest niewy-
obrażalna, bo to ty sam 
wybierasz dział wiedzy, o 
której chcesz więcej wie-
dzieć - to jest fenomen, 
robisz to, co chcesz.  

Polecam DI dla każdej 
młodej osoby, przede 
wszystkim dla osób, które 
nie wiedzą kim chcą być 
w przyszłości, bo w tym 
programie mają szanse się 
odnaleźć”

Zaintrygowanym tematem polecam odwiedzić stronę 
internetową programu, kryjącą się pod adresem: 

www.kreatywnosc.pl



Dzień Przedsiębiorczości
„Dzień Przedsiębiorczo-
ści” jest inicjatywą edu-
kacyjną Kancelarii Pre-
zydenta RP, Fundacji 
Młodzieżowej Przedsię-
biorczości i Polskiej Kon-
federacji Pracodawców 
Prywatnych. 11 listopa-
da 2005 roku projekt zo-
stał uhonorowany pierw-
szą nagrodą w Konkursie 
na Najlepszą Inicjatywę 
Obywatelską Pro Publi-

co Bono w kategorii Ini-
cjatywy Edukacyjne. Jego 
ideą jest włączenie środo-
wiska przedsiębiorców w 
edukację młodych ludzi, 
a także stworzenie no-
watorskiej płaszczyzny 
przekazywania młodzie-
ży wiedzy o funkcjono-
waniu na rynku pracy. 
„Dzień Przedsiębiorczo-
ści” daje uczniom szansę 
na lepsze przygotowanie 



się do wejścia na rynek pra-
cy oraz karierę zawodową. 
Ponadto pozwala wyko-
rzystać w praktyce wiedzę 
zdobytą  w szkole, a tak-
że wykonywać zadania na 
wymarzonym stanowisku 
pracy. Dzięki temu mło-
dzież może zweryfikować 
wybór dalszego kierunku 
kształcenia i planowania 
kariery zawodowej.
Uczniowie naszej szkoły 
po raz kolejny mieli oka-

zję uczestniczyć w jedno-
dniowych praktykach z 
okazji Dnia przedsiębior-
czości. Byliśmy między 
innymi w szpitalu i pod-
glądaliśmy jak wycina się 
woreczek żółciowy, we-
szliśmy w kadr podczas 
próby  nagrania czerwco-
wych odcinków M-jak mi-
łość,  na chwilę staliśmy się  
hipoterapeutą.



Ania Majkowska (klasa IIb) 
bardzo dobrze wspomina dzień 

w roli pani doktor. Pochwaliła 
się, że była na oddziale 

wewnętrznym w giżyckim  
szpitalu i widziała jak przebiega 

zabieg wycięcia woreczka żółcio-
wego. Opowiada, że panowała 

tam przyjazna atmosfera i mogła 
wszystko oglądać z bliska, ale był 

jeden warunek- nie można było 
niczego dotykać.



Natalia Zacharczyk IIA

Sześcioosobowa grupa 
uczniów z klasy IIf    
wybrała się na plan M-jak 
miłość, żeby zobaczyć  
„od kuchni” jak powstaje 
jedna z najdłużej emito-
wanych polskich teleno-
weli. Dotarli na przed-
mieścia Warszawy, gdzie 
znajdują się znane z se-
rialu „Bistro za rogiem”, 
Galeria „U Baśki” i przy-
chodnia, w której pracuje 
Maria (Małgorzata  

Pieńkowska). Mieli rów-
nież okazję zwiedzić bu-
dynek Szpitala Kliniczne-
go w Leśnej Górze, który 
znajduje się nieopodal. 
Mieli możliwość usiąść na 
kanapie w pokoju leka-
rzy z „Na dobre i na złe”. 
Przechadzali się również 
po salach chorych oraz 
dowiedzieli się kto będzie 
miał dyżur, a kto operacje 
w najbliższych odcinkach.



Uczennica klasy Ie  Maja  
Żakiewicz była w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym im. J. Brzechwy w Giżycku. 

-Przyglądałam się pracy hipote-
rapeuty. Hipoterapia to jedna z 

metod rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych z udziałem koni.



Nadejście wiosny
Dnia 20 marca 2015 roku, 
świętowaliśmy w naszym 
liceum od dawna wycze-
kiwane nadejście wiosny. 
Wydarzenie postanowili-
śmy uczcić wyjątkowy spo-
sób. Urządziliśmy „Dzień 
wieśniaka”. Do tej pory 
odbywało się wiele imprez 
korytarzowych, jednak ni-
gdy wcześniej uczniowie 
nie przebierali się za  
„rolników”. Wszyscy byli 
zachwyceni, z radością  

czynnie uczestniczyli w 
przedsięwzięciu i chętnie 
szukali, ukrytych w za-
kamarkach naszej szkoły, 
ziemniaków. Z łatwością 
można było dostrzec ele-
menty rywalizacji. Zde-
cydowanie najlepiej z za-
dania wywiązała się klasa 
1d! Nagrodą był „Puchar 
najlepszego rolnika”, wy-
pełniony wiejskimi przy-
smakami. Korytarze 
zdominowała niezwykle 



rytmiczna muzyka coun-
try, zapraszająca do tań-
ca. Jednakże uczniowie 
na przerwach opuszczali 
gmach LO i czas wolny 
spędzali na podwórku. W 
tym dniu słoneczna pogo-
da zachęcała do przebywa-
nia na zewnątrz, tak jak na 
Dzień Wiosny przystało. 
Dodatkowo mogliśmy być 
świadkami wyjątkowego 

zjawiska – zaćmienia Słoń-
ca. Zafascynowani i oczy-
wiście uzbrojeni w okulary 
przeciwsłoneczne lub spe-
cjalne szkiełka, podziwia-
liśmy piękno natury. Pełen 
wrażeń dzień zakończył się 
II edycją szkolnego „Mam 
talent!”, dzięki któremu po-
znaliśmy, często głęboko 
skrywane, uzdolnienia na-
szych uczniów.

Ania Perżyło IE



Sukcesy naszych 
sportowców

25 marca 2015 r. reprezentan-
ci naszej szkoły wzięli udział 
w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Powiatu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Indywidu-
alnych Biegach Przełajowych 
Dziewcząt zorganizowanych 
na stadionie MOSiR w Gi-
życku. I miejsce zajęła Justy-
na Pilichiewicz, II miejsce 
- Anna Olszewska i Patry-
cja Nastachowska, III - Julia 
Skrzekut, wszystkie z klasy 2d. 

Opiekunem była pani Maria  
Bielińska.

I LO zajęło I miejsce w Turnie-
ju Piłki Siatkowej Chłopców o 
Puchar Dyrektora II LO

I LO zajęło III miejsce w  
V Turnieju Wiosennym w  
piłce siatkowej chłopców  
szkół ponadgimnazjalnych
Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów!



Odkrywamy na nowo 
zbrodnię katyńską

W poniedziałek 30 marca 
2015 po południu odbyła się 
w naszej szkole Wieczorni-
ca Katyńska, którą przygo-
towały uczennice z klasy IB 
pod czujnym okiem państwa  
Jolanty i Marka Cieślewicz. 
Spotkanie rozpoczęliśmy fil-
mem pt.: „Polska w ogniu – 
Katyń” o przebiegu zbrodni 
katyńskiej. Następnie, przy 
herbacie i rogalikach, dysku-
towaliśmy o dokumentach 

zebranych przez Władysła-
wa Andersa w książce z 1982 
roku „Zbrodnia Katyńska w 
świetle dokumentów”. Mło-
dzież, aby jeszcze bardziej 
przybliżyć nam temat, posłu-
żyła się artykułami z gazet, 
poezją oraz tekstami piose-
nek. Mieliśmy również oka-
zję podziwiać obraz Zdzisła-
wa Beksińskiego pt: „Katyń”,  
który zinterpretowała dla nas  
Ula Pacześniak. 



Natalia Zacharczyk IIA

Myślę, że było to bardzo  
wartościowe spotkanie, po-
nieważ odkryliśmy na nowo  
bardzo długo zakłamywa-
ną, skrytobójczą zbrodnię na  

polskich oficerach, urzędni-
kach administracji państwo-
wej, lekarzach, duchownych 
i pamięć o niej będzie stale 
obecna w naszej świadomości.  

Uczennica klasy IIc Marta 
Pietnoczka zajęła XIII miej-
sce i zdobyła tytuł finalistki 
w XIV edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Historycznego 
„Polska Piastowska”. Jest on 
organizowany przez VIII Li-
ceum Ogólnokształcące im. 
Kazimierza Wielkiego przy 
współpracy Instytutu Historii 
Uniwersytetu w Białymstoku 
i Muzeum Wojska w Białym-
stoku. 

Ewa Wandel, uczennica klasy 
III a, otrzymała tytuł finalist-
ki XLV Olimpiady Literatury 
i Języka Polskiego. Finałowe 
zmagania odbyły się w dniach 
16-18 kwietnia 2015 r. w Kon-
stancinie i Warszawie.

Karol Radywoniuk brał 
udział w XLI Olimpiadzie 
Geograficznej w Krośnie w 
dniach 23-26.04.2015. Zdobył 
tam tytuł finalisty. Ma maturę 
z geografii zdaną na 100%,  
zajął 38 miejsce w kraju i 
pierwsze w województwie

Gratulujemy


