LOGO(S) Wydanie na Dzień Otwarty 11 kwiecień 2015

Gazetka szkolna
Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. K.I. Gałczyńskiego

G

imnazjalisto,
Właśnie przekroczyłeś progi Naszej Szkoły. W imieniu społeczności szkolnej witamy

Cię i zachęcamy do jak najdłuższego w nich pozostania. No i oczywiście do przybycia tutaj we
wrześniu w zaszczytnej roli ucznia pierwszej klasy LO im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego. Pewne informacje o profilach, terminach, wymaganych dokumentach
uzyskałeś zapewne z powiatowego informatora. My proponujemy Ci trochę wiedzy, trochę
rozrywki i zbiór mniej oficjalnych danych o naszej szkole.

Na dniu otwartym:
1) Nie bój się pytać!
2) Nie bój się zaglądać!
3) Nie wzbraniaj się przed uczestniczeniem w interaktywnych zajęciach!
4) Nie obawiaj się uzewnętrzniać swoich emocji!
5) Baw się dobrze!

Wstęp
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Czy wiesz, że...

















Nasza szkoła ma już 95 lat. Pierwsze, w jej
historii, rozpoczęcie roku szkolnego miało
miejsce pierwszego września 1919 roku.
Pierwotna siedziba szkoły znajdowała się
przy ul. Warszawskiej 13. W 1946 roku
naukę
rozpoczęto
w
budynku
przedwojennego „Kasyna”.
Budynek Liceum wybudowano w latach
1926 – 1934 wg projektu znanego polskiego architekta Władysława L. Horodeckiego.
„Kasyno” miało być ośrodkiem życia towarzyskiego w otwockim uzdrowisku, przed
wojną znajdowały się w nim: sala teatralna, kino, restauracja, sala gier
niehazardowych oraz pokoje do wynajęcia.
Gmach Kasyna został uwieczniony w jednej z najlepszych komedii muzycznych okresu
międzywojennego: „Manewry miłosne czyli córka pułku” z 1935 roku ( reż. Konrad
Tom, Jan Nowina – Przybylski). Film jest zabawną „ komedią pomyłek”, w której
występują największe gwiazdy przedwojennego kina.
Z inicjatywy uczniów szkoły, we wrześniu 1924 roku, założony został Otwocki Klub
Sportowy. Początkowo miał tylko sekcję piłkarską. W kolejnych latach przybywały
nowe: lekkoatletyczna, pingpongowa, kolarska, siatkówki, tenisa ziemnego,
koszykówki i sportów zimowych.
W latach powojennych uczniowie nosili jednolite stroje. Dziewczęta musiały nosić
granatowe ubrania i białe kołnierzyki. Nakryciem głowy dla chłopców były granatowe
czapki z daszkiem. Wszyscy nosili tarczę szkloną z numerem 174.
W 1966 roku szkoła otrzymała imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ze względu
na związki łączące poetę ze Świdrem ( wiersz „Wycieczka do Świdra” ).
Budynek Liceum wpisano do rejestru zabytków wraz z terenem parku – 31 stycznia
1979 roku.
Nauczycielem wychowania fizycznego w naszej szkole był Tadeusz Ślusarski, Mistrz
Olimpijski w skoku o tyczce na Olimpiadzie w Montrealu w 1976 roku.
Znani absolwenci:
Ignacy Gogolewski – aktor
Grzegorz Markowski – wokalista
Hanna Krall – pisarka, reporterka
Piotr Sommer - poeta, tłumacz
Maciej Rock – dziennikarz
Marek Pąkciński – pisarz
Adela Dankowska – szybowniczka
Zygmunt Migdalski – ppor. AK, dowódca Dywersji Bojowej IV Rejonu „Fromczyn”
Aleksander Gabszewicz – pilot, brał udział w Bitwie o Anglię.
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KLASA A

W klasie A rozszerzone są przedmioty: MATEMATYKA, FIZYKA oraz INFORMATYKA.
Program przygotowuje do zdawania matury rozszerzonej z tych właśnie przedmiotów. Daje
możliwości w wyborze wielu uczelni i kierunków. Absolwenci „mat-fizu” nie mają problemów
z dostaniem się na prestiżowe studia na Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii
Technicznej czy też Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skutkuje to wielkim
zainteresowaniem gimnazjalistów tym profilem.
Jeżeli wybierzesz klasę A ostrzegamy, że nie należy ona do najprostszych, wymaga
zaangażowania i zainteresowania rozszerzonymi przedmiotami, a włożony wysiłek
zaowocuje sukcesami na maturze. Najpracowitsi mogą się sprawdzić w konkursach typu
„Lwiątko” czy „Kangur”. Oprócz typowych lekcji w szkole specjalnie dla klas matematyczno –
fizyczno - informatycznych są organizowane : wykłady z fizyki prowadzone przez profesorów
oraz studentów z Politechniki (np. na temat grafenu), wycieczki naukowe (np. do Instytutu
Badań Jądrowych w Świerku- zdjęcie powyżej). Na co dzień mamy jednak zajęcia w szkole,
wykorzystujemy je do rozwiązywania problemów matematycznych, wielu zadań z fizyki, oraz
wykonywania przeróżnych doświadczeń w pracowni. Ponadto poznajemy podstawy
programowania i tworzenia stron internetowych, później daje nam to szansę na osiągnięcia
w konkursach, m.in. organizowaną przez naszą szkołę „Bitwę algorytmiczną”. Ci, których
pasjonują bardziej zaawansowane technologie, mają możliwość poszerzania swoich
wiadomości i umiejętności na zajęciach Koła „Robotyka”.
Jeśli interesujecie się którymś z rozszerzonych przedmiotów, jesteście gotowi do
pracy i chcecie osiągnąć sukces... KLASA MAT-FIZ-INF CZEKA WŁAŚNIE NA CIEBIE!

Autorzy: Ewa Parol, Patrycja Szuchnik, kl. IIA
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Robotyka
Już od kilku lat w naszej szkole działa koło robotyki. Budujemy tam roboty, jedne
proste, inne bardziej zaawansowane, używając powszechnie dostępnego i lubianego w wielu
środowiskach standardu Arduino, który zawiera w sobie wiele przydatnych komponentów,
dzięki czemu jest bardzo przydatny do nauki podstaw programowania układów
elektronicznych.
Naukę programowania zaczynaliśmy w tym roku od braku prawie jakichkolwiek
wiadomości z tej dziedziny,
mimo to dosyć szybko
zrozumieliśmy
zasady
zarówno pisania prostych
programów, jak i działania
robotów.
Na
początku
wzięliśmy
się
za
uruchomienie bardzo prostego
robota, którego sterowaliśmy
za pomocą pilota do rzutnika.
Była to bardzo prosta rzecz,
ale dająca wiele informacji
o
tym,
jak
pracować
z podobnymi układami.

Następny robot, którego zbudowaliśmy już sami, powstał z naszych eksperymentów
z czujnikami zbliżeniowymi
(wykrywającymi
czy
na
pewnej odległości znajduje
się
jakaś
przeszkoda)
i odległości (który mierzył
i podawał nam odległość od
przeszkody).
Na
bazie
okrągłego
stelaża
stworzyliśmy
robota
bardzo
sprawnie omijającego różne
przeszkody. Dobrze radził
sobie
w
niewielkich,
improwizowanych labiryntach
(choć
nie
bez
niedoskonałości).
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Obecnie pracujemy nad robotem, z którym mierzy się wielu studentów, którzy
potem, często wystawiają swoje konstrukcje na zawodach. Jest to tzw. linefollower, czyli
robot, którego zadaniem jest podążanie za linią, wykreśloną na swego rodzaju arenie.
Wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie, łączy w sobie wykorzystanie znajomości wielu
rzeczy, z którymi mieliśmy już styczność, oraz treści, których dopiero się uczymy. Jak
częstokroć wcześniej, przy tym problemie wychodzi konfrontacja teorii z praktyką – w teorii
nasz program powinien działać świetnie, w praktyce robot zachowuje się zupełnie inaczej.
Niestety, prawdziwy świat nie odpowiada dokładnie wirtualnym symulacjom, ale z drugiej
strony takie postawienie sprawy dobrze nas przygotowuje do praktycznego sprawdzenia
naszych umiejętności.

Autorzy: Filip Głowacki, Radosław Książek
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KLASA B
Drzemie w tobie dusza biologa?
Jeżeli odpowiadasz twierdząco albo nie jesteś pewny, czy to właśnie biologia Ci w duszy gra,
lecz masz podstawy, by brać ją pod uwagę, to trafiłeś we właściwe miejsce, postaram się dać
obraz tego, co na tym profilu
napotkasz.
Zacznę od szkolnej codzienności,
czyli lekcji. Nie są one spędzane na
samodzielnym
opracowywaniu
podręcznika, nauczyciel wykłada
wiedzę w sposób, który inspiruje do
pogłębienia tematu, nie przekazuje
surrealistycznej teorii, gdyż cały czas
wśród uczniów krążą liczne modele,
plansze
i
preparaty.
Zajęcia
z mikroskopem też nie są zjawiskiem
rzadkim. Będziesz mógł rozbudzać
swoją ciekawość np. sekcją oka. Wychodząc z takiej lekcji, oprócz głowy pełnej wiedzy,
zdobywasz również praktyczne umiejętności, jak obsługiwanie mikroskopu, które na pewno
przydadzą się w dalszej przyrodniczej karierze.
Kierunki studiów, które będziesz mógł podjąć po tym profilu:







ochrona
środowiska
weterynaria
genetyka
biotechnologia
mikrobiologia
biologia








zootechnika
dietetyka
bioinżynieria
hipologia
analityka
medyczna
farmacja






fizjoterapia
położnictwo
ratownictwo
medyczne
kierunki lekarskie

Pamiętaj, jeśli z ufnością podążysz za swoimi
marzeniami i postanowisz prowadzić życie, które
sobie wyśniłeś, bardzo szybko osiągniesz sukces.
,,Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a
wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.” A. Einstein

Autor: Weronika Zbysińska IIIB
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Najciekawsze Doświadczenia Chemiczne

Najciekawsze
Doświadczenia
Chemiczne
Fascynujemy się chemią, jest Nas
dwóch - Mateusz i Igor. Od trzech
lat na terenie naszej szkoły
przygotowujemy
pokazy chemiczne, w których pomagają nam
Michał i Łukasz oraz Karolina,
będąca operatorem kamery.
Przy
tej
okazji
szczególnie
chcielibyśmy podziękować Pani
Ewie
Trojan
za
wsparcie,
a także udostępnianie sali i pomoc
merytoryczną.
Wspólnie prowadzimy także
kanał na YouTube oraz stronę na
Facebooku, gdzie dzielimy się
z innymi naszymi zainteresowaniami, publikując filmy
i
ciekawostki
chemiczne.
W tym roku zapraszamy na nasz
ostatni
pokaz
doświadczeń
chemicznych,
który
będzie
podsumowaniem naszej działalności
w
LO
im.
K.I.
Gałczyńskiego.

Najciekawsze Doświadczenia Chemiczne

Facebook

YouTube
Autorzy: Igor Aleksander
Gralewski, Mateusz Kuśmierek
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KLASA C

SPOŁECZNO – ADMINISTRACYJNA
Nasz profil oferuje przedmioty rozszerzone: angielski, geografia i wiedza
o społeczeństwie. Kierunek ten pozwala rozwijać zainteresowania problemami
współczesnego życia społeczno-politycznego i gospodarczego, globalizacji, tendencjami
ekonomicznymi oraz mediami. Do tego profilu zapraszamy osoby, które nie czują się pewnie
w przedmiotach ścisłych i chciałyby poszerzać horyzonty życia społecznego oraz
przyrodniczego, a przy okazji pogłębiać swoją wiedzę językową.
Jesteśmy jedynym profilem, który ma rozszerzoną wiedzę o społeczeństwie
i pozwala studiować na wielu kierunkach:

prawo
politologia
europeistyka
geografia
socjologia
kulturoznawstwo
dziennikarstwo

Nie zwlekaj, przyjdź, a zobaczysz, że warto!

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!
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KLASA D

EKONOMICZNO-TURYSTYCZNA
Marzysz, aby za kilka lat stać się światowej klasy biznesmenem? A może chciałbyś
odkryć wszystkie dotąd nieznane zakątki na Ziemi? Nic prostszego, klasa z rozszerzeniem
matematyki, geografii i angielskiego jest stworzona specjalnie dla Ciebie!
 Godziny spędzone z cyferkami… Ale pamiętaj, nie na marne! Możesz wziąć udział
w Olimpiadzie Matematycznej i w przyszłości stać się drugim Pitagorasem… Pamiętaj
też, że za kilka lat sam będziesz musiał liczyć swoje miliony! 
 Czy często marzysz o podróżach? Czy wyobrażasz sobie zwiedzić Hiszpanię, Brazylię,
Japonię i Kongo w ciągu zaledwie 45 minut?! Zapinamy pasy i lądujemy w pracowni
geograficznej. Wszystko, co wydałoby się niemożliwe, tam nagle znajduje się na
wyciągnięcie ręki! Wystarczy chcieć!
 Do you speak English? Wiele godzin angielskiego pozwoli Ci zdać maturę
z imponującym rezultatem. Nie będziesz miał w przyszłości problemów
komunikacyjnych z ludźmi z obcych krajów. Zobaczysz jaka to frajda, ponieważ co
roku do naszego Liceum przyjeżdża młodzież ze szkoły w Nowym Yorku! Możesz
wtedy wykazać się swoimi umiejętnościami i poznać wielu ciekawych ludzi.
 Szkoła to nie tylko nauka. Organizowane są różnorodne wycieczki. Możesz zwiedzić
muzea narodowe w całej Polsce, perły polskiej architektury, ale też Europę, a w niej
Anglię, Austrię, Rumunię czy Francję!
 Nauka w tej klasie to otwarcie furtki na studia takie jak np.: geodezja i kartografia,
geologia, turystyka, zarządzanie firmami, ludźmi, projektami,
architektura,
administracja, bankowość, finanse, rachunkowość.
Nie zastanawiaj się! Po prostu przyjdź i sprawdź!
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KLASA E

Klasa humanistyczna jest idealnym rozwiązaniem dla osób kochających literaturę, kulturę,
historię i języki obce. Takim osobom z pewnością nie będzie się nudzić w naszej klasie . Wszystkie
lekcje w naszym liceum są niezwykle ciekawe, a nauczyciele przekazują nam wiedzę w sposób
kreatywny i interesujący.

Jeżeli masz zamiar na lekcje języka polskiego w naszej szkole przynosić poduszkę
i kocyk, to od razu o nich zapomnij! Omawianie treści najbardziej znanych utworów
literackich będzie aktywne i angażujące, zaś interpretowanie wszelakich dzieł na forum klasy
stanie się istną burzą mózgów! Przedmiot ten pozwoli wam rozwinąć umiejętności literackie,
dziennikarskie i aktorskie. Poszerzycie również swoje zainteresowania filmowe i teatralne.
Miej świadomość jednak, że na profilu humanistycznym rozprawki i eseje Cię nie ominą.
Piszemy je głównie w celu przygotowania się do egzaminu maturalnego, lecz niektóre z nich
potrafią nakłonić do bardzo poważnych przemyśleń dotyczących człowieczeństwa. Robimy
również różnego rodzaju karty pracy o charakterze uzupełniającym. Wszystkie tematy są
w naszej klasie dogłębnie analizowane i objaśniane przez wspaniałych polonistów. Dzięki
temu droga do zdania matury będzie już prosta. Ponadto lekcje języka polskiego są rozwijane
przez Wiedzę o kulturze, czyli tzw. WOK. Na tych zajęciach zagłębicie się w różne dziedziny
sztuki, zarówno klasycznej jak i współczesnej. Być może będzie to dla Was szansa na odkrycie
swoich talentów i nieznanych dotychczas pasji … ?
Jeśli do tej pory lekcje historii tylko Was usypiały i były dla Was męczarnią, to po
naszych zajęciach z pewnością się to zmieni! Nie spotkasz już wkuwania dziesiątek dat na
pamięć, bez pojęcia co one znaczą! Dostaniesz zaś wiedzę o przebiegu najważniejszych
wydarzeń świata, dowiesz się o motywach działań największych przywódców w historii
i doświadczysz obrazów zachowań społecznych które dziś rzadko kiedy znajdziesz!
Spodziewać się możesz również prezentacji multimedialnych, oraz wycieczek tematycznych!
Nasze lekcje historii nie są tylko nudnym realizowaniem podręcznika, ale ekscytującą
przygodą, wędrówką w przeszłość, podróżą przez wieki odległe jak i najbliższe wydarzenia,
które zmieniły świat i ludzkość.
Język angielski zaś jest podzielony na dwie grupy: zaawansowaną, oraz
średniozaawansowaną. Poziom nauczania przygotowującego do matury z języka angielskiego
jest ponadprzeciętny. Każdy temat jest omawiamy dokładnie i dogłębnie. Twoje umiejętności
będą zaś testowane poprzez pisanie listów, słuchanie ze zrozumieniem, oraz trening
w charakterze maturalnego sprawdzianu ustnego. W naszej klasie macie szansę obejrzeć
przedstawienia w języku angielskim, szlifować swoje umiejętności komunikacyjne podczas
spotkań z młodzieżą z USA oraz uczestniczyć w warsztatach językowych w Londynie,
organizowanych przez p. Lidię Jaszczuk, naszą wychowawczynię.
Sami zatem widzicie, że nasza klasa to świetny wybór.
Autorzy: Natalia Gomolińska, Andrzej Górnicki, kl. IE
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Poemat na cześć szacownej uczelni...

Poemat na cześć szacownej uczelni
w Otwocku,
Liceum Gałczyńskiego zwanej

Wśród pięknych starych lasów, nad brzegiem ruczaju
Świdrem zwanym, na piaskach w mazowieckim kraju
Stał dom ogromny – cały biały i podmurowany,
Świeciły się z daleka pobielane ściany
Odbite – lecz nie od topól soczystej zieleni,
Ale sosen potężnych, co go strzegły od wichrów jesieni...
Dom rozległy, gustowny i całkiem chędogi –
I dach miał miedziany i piaskowe progi,
Które łukiem podwójnym w swoje wiodły progi
Wprost do sieni lub hallu, jak go zwały bogi
Belframi przezywane; nad schodami ryzalit
I kolumny jońskie albo korynckie akantem
Zdobione mówiły, że to miejsce bardzo znamienite
Dawno temu wzniesione. Wystarczy, by raz spojrzeć
W wejścia domu stronę i zobaczyć bieloną
Równo balustradę, a nad nią po dwóch stronach
Zdobiące fasadę rzeźby; na kształt barokowych
Lane w cemencie amorki, co stojąc na swej
Bardzo pulchnej pięcie, wylewają na siebie
Całe dzbany wody – tak zwyczajnie, po prostu
Dla ciała ochłody lub z przekory dziecięcej
Płynące, bo amorek zna dobrze uczuć ludzkich
Słońce; są tacy, którzy mówią, że architekt domu
Od początku obmyślił swój plan po kryjomu,
Że te rzeźby jak magnes wielki działające
Przyciągać mają wiedzę i młódzi tysiące.
Bo amorek posyła swoją cichą strzałę tam,
Gdzie dziewczęta z chłopce wciąż jeszcze nieśmiałe
Czynią kroki, co w życie wiodą ich radosne,
Pamiętają, że roku każdego na wiosnę
12
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Złożyć egzamin trzeba – dojrzałości zwanym
I przez władze uczelni bardzo pożądanym.
Ten gmach, o którym mówię – pewnie to już wiecie,
Jest szkołą dobrze znaną i w całym powiecie,
I w dalszej okolicy; lat temu dziewięćdziesiąt,
Gdy wolności słońce zajaśniało, ojców naszych ojce
Pomni pragnień swych dziadów w niewoli żyjących,
Kochających ojczyznę, wiedzy ufających,
Stworzyli w młodym wtedy podwarszawskim mieście
Szkołę gimnazjum zwaną i przez wszystkich od razu
Bardzo ukochaną...
Sława miejsca i progi gościnne przywiodły
Brać naukę, iść z wiedzą w zawody i dobrych
Wychowawców i młodzieży wielu, którzy dotąd
Po kraju, także innych wielu, sławią kolebkę
Wiedzy, z dawna nazywaną Liceum Gałczyńskiego,
Przeze mnie wybraną. Wszak sława wielkich nazwisk,
Ich zasługi piękne dla kraju, dla nauki
Wielką siłę mają. Profesory, ministry, aktorzy,
Sportowce, polityką zajęte, kulturę wielbiące
Młodszym od siebie dzisiaj drogę pokazują
I tradycję szanować innym nakazują.
Stąd nauka niemała i niełatwa płynie,
By nie szukać szkół dziatwie gdzieś w obcej krainie,
Ale uczelnię, którą ojce ich wybrały,
Sławić na cały powiat, także na kraj cały;
Wiedzę pomnażać, o sławę zabiegać cenioną,
Być uczciwym i prawym, w cnotę uzbrojonym.
Wszak wszystkie inne dobra, pewnie już to wiecie,
Są na krótko – mijają jako polne kwiecie.
Ja zatem, prosty skryba, uczniaczek żałosny,
Co przeżył ledwie kilkunastej wiosny, ufny
W nauki, którą dały mi mentory, zachęcam
I was wszystkich, byście dobre wzory starszych
Kolegów cenili i jeszcze większą chwałą laur
Ozdobili naszej starej uczelni, która roku tego
Dziewięć dziesiątków liczy istnienia swojego.
Magdalena Zmorka kl. 1f
(2009r., obecnie studentka Politechniki Warszawskiej)
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Młodzież w naszej szkole chętnie działa w Samorządzie Uczniowskim współtworząc
jego

struktury,

organizując

i

współorganizując

przedsięwzięcia

szkolne

zgodnie

z kalendarzem imprez szkolnych oraz biorąc udział w akcjach charytatywnych. Nasz
Samorząd uczestniczy w uroczystościach szkolnych i lokalnych, a także współpracuje
z biblioteką szkolną oraz pedagogiem. Jest otwarty na współpracę z wychowawcami klas
oraz innymi organizacjami działającymi na terenie Szkoły. Nasi uczniowie mają realny wpływ
na to, co się dzieje w szkole (np. Szczęśliwy Numerek,
Rzecznik Ucznia)
Działania Samorządu:
 Otrzęsiny klas pierwszych
 Kiermasz podręczników używanych
 Akcja Ciacho
 Mikołajki Szkolne
 Koncerty charytatywne
 Akcja Góra Grosza
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 Akcja Pampers (dla Interwencyjnej
Placówki Preadopcyjnej
w Otwocku)
 Kuchnie Świata (festiwal kulinarny)
 Walentynki i Poczta Walentynkowa
 Zbiórka karmy dla schroniska dla
zwierząt w Celestynowie
 Akcja Korek (zbieramy plastikowe
nakrętki, które zostaną wymienione
na sprzęt rehabilitacyjny)
 Dzień Kobiet
 Pierwszy Dzień Wiosny
 Kawiarenka na Dzień Otwarty
Szkoły
 Dzień Dziecka dla Promyczka
(Domowe Hospicjum Dziecięce
Promyczek)

Zapraszamy

do

szczegółowego

zapoznania się z fotorelacjami z naszych
działań na stronie naszej szkoły.

www.lootwock.pl
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WARSZTATY JĘZYKOWE W KRAJU
1) Spotkania z native speakerem, na
których młodzież poznaje bliżej
kulturę
Wielkiej
Brytanii
i
mentalność
Brytyjczyków.
Odbywają się one w formie
przedstawień anglojęzycznych.
2) Ważną kwestią jest możliwość
osłuchania się z akcentem i – przede
wszystkim – żywym codziennym
językiem. Z native speakerem nie
ćwiczy
się
sztucznych
form
i kolejnych czasów, których nikt nie
używa. Takie spotkania to naprawdę
świetna
okazja
do
poznania
i zrozumienia języka obcego. Wiąże
się to również z faktem, że można
obcować z kimś, kto może nam
wyjaśnić kulturę danego kraju.
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WARSZTATY JĘZYKOWE ZA GRANICĄ
1) Warsztaty językowe w Londynie i na
Malcie stały się już tradycją naszej Szkoły.
Młodzież ma niepowtarzalną okazję
spędzić tydzień u rodzin angielskich
połączony ze zwiedzaniem głównych
atrakcji turystycznych Londynu i Malty.
2) Jakie są korzyści takiego wyjazdu ?
 Żywy
i
bezpośredni
kontakt
z językiem obcym.
 Rozbudzanie motywacji do nauki.
 Rozwijanie zainteresowań uczniów
i popularyzacja kultury innych krajów.
 Integracja poprzez wspólne przeżycia
i emocje.
 Zderzenie
kulturowe
wynikające
z
pobytu
wśród
rodowitych
mieszkańców,
zapoznanie
i oswojenie się z ich sposobem życia.
 Możliwość obejrzenia i zwiedzenia
głównych atrakcji Londynu, który jako
stolica Zjednoczonego
Królestwa
zawsze zaskakuje i nie daje się
jednoznacznie
zaszufladkować.
Zobaczenie odpowiednika polskiego
Wawelu, czyli Tower of London,
Katedry Westminsterskiej,
muzeów
londyńskich – BEZCENNE
 Mnóstwo wycieczek objazdowych
takich jak: wycieczka do Brighton nad
Kanałem La Manche,
aby tam
zwiedzić
kompleks
pałacowy
zbudowany dla księcia Kentu, ojca
królowej Wiktorii,
oceanarium,
Muzeum Madame Tussaud, gdzie
można sobie zrobić zdjęcie z podobizną
jakiejś
znanej postaci ze świata
muzyki czy filmu oraz wiele innych
atrakcji.
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SPOTKANIA POLSKO – NIEMIECKIE

1) Wymianą młodzieżową zajął się utworzony w naszej szkole Szkolny Klub Europejski UNA.
Od tego czasu spotykamy się przynajmniej raz w roku , a bywa ,że częściej . Zazwyczaj
pierwsze spotkanie ma miejsce w Krzyżowej , a potem , zależnie od nawiązanych między
uczniami stosunków, kolejne spotkania odbywają się w Herford lub Berlinie , a potem
w Otwocku – Warszawie.
2) Inicjatorkami i organizatorkami spotkań w latach 1998 – 2013 były:
Katarzyna Kałuszko , Elżbieta Piotrowska , Maria Bołtryk we współpracy z Marleną
Całką, Anną Szymańską oraz Anną Charczuk.
Od roku szkolnego 2013/2014 koordynacją międzynarodowych polsko – niemieckich
spotkań młodzieży zajmują się : Marlena Całka i Monika Tomczak.
3) W ramach kontaktów z Polsko Niemiecką Współpracą Młodzieży uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w 3 – letnim projekcie: Obrady Polsko – Niemiecko – francuskiego
Parlamentu Młodych , którego posiedzenie odbywały się w :
 Warszawa 2006
 Wersalu/Paryż 2007
 Genshagen/ Berlinie 2008
Zorganizowanym przez JEF Polska , Maison de Eurpoe des Yvelines , PNWM , Polską
Fundację im. Roberta Schumana.
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Wybrane tematy spotkań polsko – niemieckich , które na dłużej zostały w pamięci.
Zrealizowaliśmy szereg tematów spotkań , w których staramy się łączyć historię i patrzeć
w przyszłość , na zjednoczona Europę oraz pokazywać młodzieży jej szanse w UE. A oto
przykładowe zagadnienia :
1. Stosunki między Polską i Niemcami dawniej , dziś i w przyszłości.
/maj 2001. Otwock Toruń Krzyżowa/
2. Związek miast hanzeatyckich – wzorem współpracy miast europejskich.
/październik 2001 Herford Brema/
3. Młodzi Polacy i Niemcy wobec trudnych tematów ze wspólnej polsko-niemieckiej
historii oraz nowej sytuacji w zjednoczonej Europie. / czerwiec 2002 Herford Brema/
4. Młodzi Polacy i Niemcy wspólnie patrzą na swoją przeszłość i przyszłość. Obrazy ,
które tworzyły historię. / wrzesień 2003 Otwock Warszawa/
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Szkolna turystyka.
„W góry, w góry, miły bracie, tam przygoda czeka na cię…” .
Tak zakrzyknęliby kilkadziesiąt czy
jeszcze nawet kilkanaście lat temu
uczniowie naszego Liceum. To przede
wszystkim Tatry, Beskidy i Bieszczady były
obiektem
zainteresowania
szkolnych
wycieczek. Ciekawość świata, możliwość
przeżycia niezwykłej przygody, szansa na
zawiązanie przyjaźni gnała wszystkich w
szeroki świat połonin, hal czy niemal
niedostępnych szczytów. Wieczorem zawsze
czekały posiady przy ognisku, „opowieści
dziwnej treści” , radosne śpiewy. A wszystko
to pod czujnym okiem nauczycieli, którzy
swoją krajoznawczą i łazikowską pasją
zarażali coraz to nowe pokolenia licealistów.
Otwierali przed nimi okno wiedzy, dzielili się
swymi
doświadczeniami
i
życiową
mądrością. Warto przywołać tu tak znane
nazwiska jak prof. Minakowski, Adamski,
Sienicki, Kosiński ( założyciel SKKT „Tuptuś”).
W drugiej połowie lat 80. dołączyli do nich
prof. Urszula Zmorka (absolwentka naszej
szkoły), która przez 20 lat organizowała
wycieczki, rajdy, obozy wędrowne w góry,
nad morze, na Mazury…. Jednym słowem
cała polska w zasięgu ręki. I jeszcze Szkolne
Koło Turystyki o nazwie „Pod Zdartą
Podeszwą”, które do dziś wspominają nasi
rodzice, ciocie czy wujkowie. Podobno teraz
nie ma takich przygód, ludzi chętnych, by je

Babia Góra 1988.
Pani prof. U. Zmorka druga od lewej.

przeżywać. A przede wszystkim nie ma tych,
Klasa IE rocznik 1975-1979 Morskie Oko
którzy chcieli się zmierzyć z daleką drogą
pokonywaną pieszo (czasami 30 km dziennie), z ciężarem plecaka- komina, mozołem
wspinania się na szczyty czy niewygodami schronisk czekających na trasie. Wszystko się
zmieniło - czasy i ludzie inni, ale turystyka w Liceum Gałczyńskiego ma się dobrze. Po
przemianach społeczno- politycznych zmienił się profil wyjazdów. Powróciły narty i to nie
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tylko na obozach w Bukowinie, Białce, Zakopanem, organizowane przez panią U. Zmorkę
przy współpracy prof. B. Stanaszek, E. Zawistowskiej i A. Michalczyka. Zaczęła się też era
wyjazdów w Alpy i Dolomity, zaś podczas wakacji młodzież przemierzała całą Europę.
Finlandia z Helsinkami, Rzym, Paryż, Zamki nad Loarą, Normandia, Prowansja, Zamki Ludwika
Bawarskiego, Szwajcarska Lozamua, Genewa, we Francji Prowansja i Mont Blanc… . Wszystko
to było nie snem, ale daną rzeczywistością naszym poprzednikom. Teraz i my mamy taka
szansę, bo pałeczkę w turystycznej sztafecie przejęły panie M. Wojdat, E. Trojan i L. Jaszczuk.
To właśnie dzięki Nim możemy zwiedzać
nieznane kraje i poznawać obcą
kulturę. Był już Krym, był
Sztokholm, Kopenhaga, a teraz
kolej na Rumunię ze słynnym
Drakulą. Pani Jaszczuk może
zabrać na warsztaty językowe
np. w Londynie lub na Malcie.
Więc, drogi Przyjacielu! – jeśli
chcesz połączyć przyjemne
z pożytecznym, to przyjdź do
NASZEJ SZKOŁY. Zdobędziesz
wiedzę, która zapewni Ci łatwy

Sztokholm kwiecień 2013

start na wielu uczelniach. Będzie
to nie tylko wiedzą płynąca
z lekcji szkolnych, ale też
zdobywana w czasie rewelacyjnych wycieczek i wyjazdów.
Wszak „podróże kształcą”.

Krym 2013

Wodnik
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Szkolny Klub Europejski UNA
Klub jest otwarty dla wszystkich ciekawych świata uczniów. Ma za zadanie rozwijać
zainteresowania społeczno – kulturalne młodzieży, poszerzać wiedzę o miejscu Polski
w strukturach Unii Europejskiej i zwracać uwagą na ważne wydarzenia w kraju i na świecie.
Służy temu współpraca z organizacjami pozarządowymi, warsztaty obywatelskie, spotkania
z uczniami z różnych stron Europy i świata.
W tym roku wzięliśmy udział miedzy
innymi w następujących imprezach:
1. Wycieczka rowerowa do Muzeum
Wnętrz Pałacowych w Otwocku
Wielkim
w
ramach
Międzynarodowych
Dni
Dziedzictwa Kulturowego,
2. Spotkanie z młodymi Niemcami w
Międzynarodowym
Domu
Spotkań Młodzieży w zabytkowym pałacu w Krzyżowej na Dolnym Śląsku, gdzie
realizowaliśmy
projekt
ekologiczny
„Zasady
zrównoważonego
rozwoju
w zglobalizowanym świecie”
3. W Dniach Służby Zagranicznej zorganizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
w Warszawie zwiedziliśmy budynki ministerialne i wystawę „600 lat stosunków
dyplomatycznych polsko – tureckich”,
4. W czasie ferii zimowych działał „Dyskusyjny Klub Filmowy dla maturzystów i … nie
tylko”.
5. Odbyło się spotkanie z reżyserem filmowym, a 15 kwietnia będziemy gościli pisarza
młodego pokolenie Jacka Dehnela.
Opiekunem klubu jest prof. Katarzyna Kałuszko.
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Szkolne Koło Teatralne

Szkolne Koło Teatralne to atrakcyjna propozycja pozalekcyjnych zajęć fakultatywnych
nie tylko dla uczniów uzdolnionych artystycznie. Oto kilka opinii szkolnych aktorów.







"Próby teatralne to
kontakt z lekturami
ujęty w
nieschematyczny
sposób".

„Chciałabym zdawać do
szkoły teatralnej uczęszczając na zajęcia
koła teatralnego robię
kroczek we właściwym
kierunku".

„Zajęcia teatralne to czas
oderwania sie od szkolnej
rutyny; dla jednych
przełamywanie słabości,
dla drugich po prostu
świetna zabawa".








"W swobodnej atmosferze
rozwijamy nasze sceniczne
pasje".


Zapraszamy!
23

LOGO(S) Wydanie na Dzień Otwarty 11 kwiecień 2015

Obraz „ Palcem gwiazdy obracasz”

Obraz namalowany do wiersza „Palcem gwiazdy obracasz” w roku 2003 przez
uczennicę naszej Szkoły, Magdalenę Firląg (obecnie absolwentkę ASP w Warszawie) na
okoliczność 50. rocznicy śmierci Patrona LO Gałczyńskiego w Otwocku.
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