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Drodzy Czytelnicy! 
 
 Składamy na Wasze ręce specjalny numer „Nowej Jedynki” poświęcony 
I LO, przy którym działamy. Pomieściliśmy tu artykuły, mające przybliżyć Wam  
tzw. Limana - jego historię, obecny wizerunek, atmosferę, jaka w nim panuje. 
Wędrówkę po naszej placówce rozpoczniecie Państwo od rozmowy z naszym 
dyrektorem, uznaliśmy bowiem, że jest ona najlepszym sposobem na zaprzyjaź-
nienie się z Państwem.  

Życzymy przyjemnej lektury-  
Redakcja 

Nowa Jedynka 
Niezależne pismo młodzieżowe  

działające przy  
I Liceum Ogólnokształcącym  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Bolesława Limanowskiego 

 

(Numer specjalny, 2007 r.) 
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Redakcja: Dzień dobry, dziękujemy, że 
zgodził się Pan na wywiad. Zacznijmy od 
Pana niedalekiej przeszłości, z jakich 
przedmiotów zdawał Pan maturę? 
Dyrektor: Zdawałem maturę z 5 przed-
miotów jednego dnia: z polskiego, mate-
matyki, fizyki, historii, wiadomości o Pol-
sce i świecie współczesnym.  
Redakcja: I jaki wynik? 
Dyrektor: Taki, że dzisiaj jestem dyrekto-
rem, więc musiałem zdać. 
Redakcja: Wnioskuję, że Pana zaintere-
sowania są raczej humanistyczne? 
Dyrektor: Nie, moje zainteresowania są 
związane z naukami typowo ścisłymi: 
matematyka, fizyka. A już po studiach 
doktoranckich organizacja i zarządzanie. 
Redakcja: Jakie studia Pan ukończył? 
Dyrektor: Komunikacja na Politechnice 
Warszawskiej. 
Redakcja: Kiedy zdecydował się Pan 
zostać dyrektorem?? 
Dyrektor: Kiedy zdecydowałem? W tej 
szkole pracowałem przez dwa lata i z roż-
nych przyczyn musiałem z niej odejść. 
Gdy kończyła się kadencja ówczesnej  
pani dyrektor, nauczyciele chcieli zmienić 
dyrekcję i nachodzili mnie tak długo, że 
się zgodziłem i stanąłem do konkursu. W 
1996 r. wygrałem konkurs i zostałem dy-
rektorem na jedną kadencję — pięć lat, 
później dostałem przedłużenie na kolejną 

Rozmowa z Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława  
Limanowskiego, Panem Wiesławem Kitą  

kadencję. A teraz na dwa lata – już 
ostatnie. Bo w Karcie Nauczyciela 
jest tak, że jeżeli osiąga się określony 
wiek, to trzeba odejść. Tak więc przy-
kro mi, ale z wami do matury nie doj-
dę i nie obejrzę waszego egzaminu 
dojrzałości z matematyki. (A egzamin 
z matematyki jest pewny). 
Redakcja: A co Pan sądzi o matema-
tyce na maturze? 
Dyrektor: Myślę, że matematyka 
powinna być obowiązkowa. Tylko że 
dzisiejsza „matematyka maturalna”, to 
już inna matematyka - typowo prak-
tyczna. Zresztą zobaczycie.  

Nareszcie przerwa:-) 
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Redakcja: Jak Pan ocenia 
zmiany w kwestii matury? 
Dyrektor: Nie chciałbym się 
na ten temat wypowiadać, bo 
obecnie są to sprawy politycz-
ne, a ja chcę zostać apolitycz-
ny.  
Redakcja: Jakie zmiany zosta-
ły wprowadzone? 
Dyrektor: 
1 zmiana: takie przedmioty, 
jak WOS, nauka o tańcu, histo-
ria sztuki będą przedmiotami 
egzaminacyjnymi, obowiązko-
wymi - tak więc możecie je 
zdawać na maturze, nawet jeśli nie są 
one nauczane w szkole. 
2 zmiana: bardzo duża. Na egzaminie 
ustnym komisja będzie 2-osobowa nie 
3-osobowa, w tym jeden nauczyciel z 
naszej szkoły, który nie uczył ucznia w 
ostatniej klasie i drugi nauczyciel spo-
za szkoły, uczący tego właśnie przed-
miotu. 
3 zmiana: będzie się teraz zdawać 
egzamin na poziomie podstawowym 
bądź na poziomie rozszerzonym. Do 
tej pory było tak, że zdawało się naj-
pierw poziom podstawowy a dopiero 
potem rozszerzony. Teraz trzeba się 
zdecydować na jeden. Rozszerzony 
będzie wydłużony o 30 minut. Należy 
zdobyć min. 30% punktów, aby zdać 
egzamin. 
Redakcja: Jak wygląda u nas w szkole 
zdawalność matur? 
Dyrektor: W ostatnich latach starej 
matury zdawalność wynosiła 100 %. 
Były poprawki, ale wszystkie zaliczo-
ne. W 1. roku nowej matury nie zdało 
12 osób, natomiast w drugim roku 
nowej matury nie zdało 5 osób. Jeżeli 
teraz dojdzie amnestia, to dostaliśmy 9 
świadectw, tak więc w ciągu 2 lat nie 
zdało tylko 8 osób. I są to osoby, które 
nie przystąpiły zupełnie do matury,  

 
bądź też nie zdały jej z dwóch przedmio-
tów. A na ostatnim egzaminie były to ma-
tematyka i chemia.  
Redakcja: Czy dostrzega Pan jakieś róż-
nice między „tamtą” a „dzisiejsza” mło-
dzieżą? 
Dyrektor: Zmiany dostrzegam po wpro-
wadzeniu gimnazjum. Uczeń jednolicie 
prowadzony, jednolicie wychowany przez 
osiem lat podstawówki, przychodził do 
liceum dojrzalszy niż dzisiejszy absolwent 
gimnazjum. Jeden rok miał jak gdyby na 
wdrożenie się w życie szkoły, kolejne trzy 
lata pracy szły w bardzo dobrej atmosfe-
rze. Z tą młodzieżą nigdy nie było żad-
nych problemów. U nas się nie piło, nie 
paliło, to chyba są zwyczaje wyniesione z 
gimnazjum. I jeszcze coś ważnego. Po 
wprowadzeniu zmian w szkolnictwie, każ-
dy uczy się odpowiadać na konkretne py-
tania - tak, aby zdać egzamin gimnazjalny, 
maturę, a nie posiąść wiadomości. Matura 
jednak jest nadal biletem na wyższe uczel-
nie, więc trzeba posiąść takie wiadomości, 
żeby potem w przyszłości móc sobie ra-
dzić. 
Redakcja: Obejmując stanowisko dyrek-
tora, miał Pan na pewno jakieś plany 
związane ze szkołą. Jakie to były plany? 
Dyrektor: Po pierwsze w tej szkole  

Gościnny wykład prof. Wieczorkiewicza z UW 



6  

 

 

panowała nienajlepsza atmosfera 
wśród nauczycieli (co należało 
zmienić) i wydaje mi się, że się 
udało.  
Jak zapewne wiecie, od 7 lat 
prowadzę remont szkoły i po-
woli efekty są coraz bardziej 
widoczne. Zostało już wyre-
montowane ostatnie piętro, 
macie piękne nowe szafki, ma-
my ładnie otynkowaną szkołę, 
nową stołówkę, mamy cieplut-
ko w budynku, więc wydaje mi 
się, że wiele z moich założeń 
udało się zrealizować. Spójrzcie 
chociażby na nowiutkie kom-
putery. Czuję satysfakcję. 
Chciałbym, żeby wszystko to, co 
zacząłem, zostało skończone. Aż 
żal odchodzić, niestety tak trze-
ba. 
Redakcja: Kiedy zostanie odda-
na hala sportowa? 
Dyrektor: Plan był taki, że hala 
będzie otwarta w końcu września 
2006 r., później prace stanęły. 
Obecnie nadal trwają. Jest już 
niemal gotowa, musi jednak 
upłynąć jeszcze trochę czasu, aby 
móc zacząć z niej korzystać. W 
następnym roku szkolnym będzie 
do dyspozycji.  
Redakcja: Nasza szkoła ma wie-
lu znanych absolwentów. Pamię-
ta Pan jakich? 
Dyrektor: Tak, np. śp. pan M. 
Kotański (czytaj: str. 9 - dop. 
red.), panowie Damięccy, pani 
M. Olszewska, pan M. Milowicz, 
prof. Z. Religa, pan Z. Zapasie-
wicz, prof. B. Geremek. W cza-
sach, kiedy tu była podstawówka, 
uczyli się w niej panowie Ka-
czyńscy. 

Redakcja: Kilka słów o Pańskich zain-
teresowaniach… Czy są one także zwią-
zane z matematyką, fizyką? 
Dyrektor: Broń Boże z matematyką! 
Broń Boże z fizyką! Lubię spokój, ciszę, 
kiedy mogę, wychodzę na długie space-
ry… poza tym jestem bardzo aktywny 
zawodowo i zajęty swoja córką i wnucz-
ką. Córka mieszka i pracuje w Brukseli, 
wnuczka się tam uczy. Chodzi do mię-
dzynarodowej szkoły - która stanowi 
odpowiednik naszego gimnazjum. 
Redakcja: Czy Pana córka chodziła tu 
do nas do szkoły? 
Dyrektor: Nie, do dawnego Gottwalda, 
dzisiejszego Staszica. Biegle mówi po 
angielsku, niemiecku, rosyjsku i francu-
sku. 
Redakcja: Czego Pan życzy swoim 
kochanym uczniom? 
Dyrektor: Oj! Przede wszystkim, żeby 
wiedzieli, że przychodzą tutaj uczyć się 
i że my nauczyciele też jesteśmy ludź-
mi. Chciałbym, żeby ta szkoła była 
życzliwą szkołą. Żeby wszyscy patrzyli 
na siebie łaskawym okiem, a uczeń był 
podmiotem, a nie przedmiotem. 
Redakcja: Dziękujemy za rozmowę. 
Dyrektor: Dziękuję.  
 

Rozmawiały:  
Magda Hołodok,  

Małgorzata Smelcerz 

Nowa hala sportowa  
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Kim był Bolesław Limanowski? - to pytanie wydaje się dość proste, odpo-
wiedź na nie, nie jest już jednak taka oczywista. Większość pierwszaków nie ma 
pojęcia, kim był patron naszej szkoły. I my musimy się przyznać, że także należały-
śmy do tego grona... 
Najprostszym sposobem byłoby odesłanie wszystkich niedoinformowanych na stro-
nę internetową naszej szkoły, ale wtedy pewnie nikt by do niej nie zajrzał. 
W takim razie spróbujemy przybliżyć Wam sylwetkę Bolesława Limanowskiego. 
 
 Pisanie, kiedy urodził się i zmarł Limanowski i tak pewnie za wiele nie da. Za-
zwyczaj uczniom nie chce się zapamiętywać wielu dat. Jednak dla zasady podamy je. 
Tak więc, Bolesław Limanowski urodził się 18 października 1835 r., a zmarł 1 lutego 
1935 r. Najważniejsze i ogólne informacje, jakie można o nim podać to te, że był pol-
skim historykiem, socjologiem, publicystą (Niewiele osób wie, że napisał dwutomowy 
podręcznik pt."Socjologia") i politykiem. 
 W 1860 r. Limanowski związał się z obozem czerwonych i w tym momencie 
rozpoczęła się jego działalność polityczna. Organizował antyrosyjskie demonstracje, za 
co w roku 1861 został aresztowany w Wilnie i zesłany do guberni archangielskiej 
(gubernia to jednostka podziału terytorialnego w Rosji od 1708 r., przetrwała na zie-
miach rosyjskich do 1929 r.) z tego powodu nie wziął udziału w powstaniu stycznio-
wym. 
 Do Warszawy wrócił po pięciu latach. Przez kilka lat działał jako publicysta so-
cjalistyczny we Lwowie. Następnie w 1878 r. wyemigrował do Szwajcarii, gdzie wyda-
wał pismo "Równość" wraz z Mendelsonem, Dłuskim i Hildtem. Cztery lata później 
przewodniczył zjazdowi stronnictw socjalistycznych zaboru rosyjskiego (co stało się 
zalążkiem Polskiej Partii Socjalistycznej). Gdy wrócił do kraju, został członkiem wy-
mienionej partii, a kiedy Polska odzyskała niepodległość, konsekwentnie stanął po stro-
nie J. Piłsudskiego. Zasiadał w senacie latach 1922-1935. 

Jako historyk zajmował się głównie ugrupowaniami politycznymi, powstaniami 
narodowymi i dziejami porozbiorowymi.  

Został uhonorowany tytułem doktora honoris causa. Ważniejszymi dziełami, 
jakie napisał, są: 
 -„O kwestii robotniczej” (1871) 
-„Historia demokracji polskiej” (1901) 
-„Historia powszechna narodu polskiego 1863–1864” (1909)  
-„Stodwudziestoletnia walka narodu polskiego o niepodległość” (1916).  
                                                                                                                      Ola Zemrzycka 

Olga Piotrowska 
Współpraca: Marta Krzanowska 


