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W NASZYM ŚWIĄTECZNYM
WYDANIU PRZECZYTACIE:
● Przepiękne opowiadanie naszej
uczennicy Sandry Pokojskiej
● „Listy niedokończone” czyli
polityczną polemikę dwojga naszych
pierwszoklasistów
● Wywiad z laureatem konkursu na
prezentację multimedialną
● O wynikach wyborów do lokalnych
samorządów
● Refleksję o polskich grudniach
● O naszym uczniu za katedrą UMK
● Oraz wiele innych ciekawych
informacji

Swia
wiatecznie
i Noworocznie

Wszystkim czytelnikom, sympatykom,
przyjaciołom, uczniom,
rodzicom i nauczycielom życzymy
radosnych świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia i sukcesów w Nowym Roku.
Redakcja
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INFORMACJE

WSPOMINAJĄC BEZTROSKIE
CHWILE, CZYLI …POŁOWINKI

INFORMACJE
„ CANIS” DLA ZWIERZĄT
● Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt
„Canis” przypomina – jak co roku –
o konieczności zimowego dokarmiania
ptaków i zwierząt. Co jakiś czas
organizowane są w naszej szkole zbiórki
karmy dla naszych czworonożnych
przyjaciół. Zbierane są również koce,
pościele, kołdry i słoma dla podopiecznych
w schroniskach w Brodnicy i Iławie. Akcje
koordynują Panie P. Orłowska, J. Haska
oraz B. Trzcińska. Pamiętajmy i nie
bądźmy obojętni w tym trudnym dla
zwierząt okresie.
SHOW - MATCH
● Podczas II Turnieju Halowej Piłki
Nożnej
o Puchar Przewodniczącego
Młodzieżowej Rady Miasta, dnia 12 XII
rozegrany został „show-match” między
drużyną Rady Miasta i Młodzieżowej Rady
Miasta. Obie drużyny w tym roku wspierali
pracownicy jednostek samorządowych
i uczniowie nowomiejskich szkół, w tym
Zespołu Szkół im. C.K. Norwida. Z naszej
szkoły w tym wydarzeniu uczestniczyli:
Edward Klimek, Paweł Suszyński i Kacper
Kłosowski. Młodzież uległa starszym
samorządowcom, przegrywając 4:1.
PRÓBNE MATURY
● Jak co roku, pod koniec listopada,
również w naszej szkole przeprowadzono
próbne, pisemne egzaminy maturalne
z języka polskiego, matematyki i języków
obcych. Uczniowie klas trzecich mieli
okazję zmierzyć się z zadaniami i zapoznać
z nowymi
wymaganiami tej części
egzaminu dojrzałości. Dla uczniów była to
dobra okazja na zapoznanie się ze
specyfiką matury oraz wyciągnięcia
wniosków co do powtórek i sposobów
dalszego przygotowywania się.

Dnia 21 listopada br. uczniowie klas drugich naszego
Liceum i klas trzecich Technikum świętowali swój półmetek
nauki w szkole średniej. Młodzież wraz z nauczycielami
wspólnie bawiła się na pięknej sali balowej „Pawie Oczko”
w Tylicach. Oprawę muzyczną i ciekawe zabawy zapewnił nam
zaproszony muzyk, a dzięki wspaniałej kuchni i obsłudze nikt nie
tańczył
z pustym żołądkiem. Połowinki nie odbyłyby się
przecież bez zaangażowania rodziców, którzy mieli ogromny
i nieoceniony wkład w przygotowanie, finansowanie
i organizację całej imprezy. Czuwali także nad jej bezpiecznym
przebiegiem. Efektem tych starań było kilka godzin wspaniałej
zabawy, radości oraz integracji, których wspominanie na pewno
umili nam czas oczekiwania na bal studniówkowy.
Adrianna Zalewska kl. IIc LO

KOSTKI CZAR
W
naszej
szkole, jak zapewne
zauważyliście, jest wielu uczniów, którzy
układają kostkę Rubika (wynaleziona
w 1974 r. przez węgierskiego architekta
E. Rubika). Najlepsi z nich to Bartek
Sarnowski (rekord 9,4 s) oraz Iwo
Milewski (24 s). Obaj z klasy III c LO.
Kiedy zapytałem, czy trudno jest taką
kostkę ułożyć? Odpowiedzieli: „Kupujesz i układasz”. Na pytanie
„Co sprawiło, że zaczęliście ją układać? Usłyszałem, że po prostu
chcieli być w czymś lepsi od innych. Dzięki naszym mistrzom,
których gonią w szybkości układania następni, narodził się nowy
szkolny trend, który ogarnia coraz więcej uczniów ze wszystkich
klas. Uważa się, że ćwiczenia z układaniem poprawiają pamięć
i sprawność manualną rąk. Jest to również sposób na nudę.
Wynalazca kostki po raz pierwszy układał ją przez miesiąc.
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PAMIĘTNE GRUDNIE
]
1970

1981

12 grudnia rząd podjął decyzję o podwyżce cen
żywności i niektórych artykułów przemysłowych
(10 – 38 %), co przy bardzo słabej sytuacji
materialnej ludności, błędnej polityce cenowej
władz oraz pogarszającym się zaopatrzeniu
spowodowało
protesty
robotników
dużych
zakładów pracy (głównie na Wybrzeżu).
W starciach ludności z milicją, które trwały do 22
grudnia, zginęło -wg oficjalnych danych – 45 osób,
a ponad 1160 zostało rannych. Dzięki zmianom
w rządzie i ówczesnej partii udało się osiągnąć
kompromis, podpisano porozumienia i wycofano
się z podwyżek. Całą winą za kryzys obarczono
W. Gomułkę, byłego lidera partii rządzącej oraz
tzw. „elementy chuligańskie i awanturnicze”.
Prawdziwi sprawcy, czyli ci, którzy zezwolili na
użycie broni i którzy swoją polityką gospodarczą
i społeczną doprowadzili do tak wyjątkowego
kryzysu, nigdy nie ponieśli adekwatnej do swojej
roli kary. Był wśród nich min. W. Jaruzelski,
bohater następnej „afery” z grudnia 1981 roku.
Strajki i manifestacje ludności pokazały totalitarnej
władzy, że musi się ona liczyć ze społeczeństwem,
które mimo wszystko ma wystarczającą siłę, aby
zmienić władzę, system polityczny czy ustrój
społeczno-gospodarczy kraju. (D.Ś.)

13 grudnia władze wprowadziły stan wojenny na
terenie całego kraju. Aresztowano tysiące
opozycjonistów,
ograniczono
swobody
obywatelskie,
siłą
spacyfikowano
strajki
i demonstracje. Nie obyło się bez ofiar. Rządzący
zagrożeni utratą władzy, a może przestraszeni
rewolucyjnymi
zmianami
zachodzącymi
w społeczeństwie, wykorzystali aparat przymusu
w najgorszym tego słowa znaczeniu. Poszli na
wojnę ze społeczeństwem. Stan Wojenny
przygotowywany był od sierpnia 1980, uzasadniany
groźbą zamachu stanu, przejęciem władzy przez
opozycję skupioną w Solidarności, załamaniem
gospodarki, a nawet zbrojna interwencją Związku
Radzieckiego w Polsce. Służba Bezpieczeństwa,
osławione zmilitaryzowane oddziały milicji oraz
pozostały aparat represji ograniczały i likwidowały
każdą próbę oporu, a władza i podległe jej
instytucje indoktrynowały społeczeństwo na
wszystkie możliwe sposoby. Nie na wiele się to
zdało, gdyż kilka lat później, w 1989 roku opozycja
demokratyczna
doprowadziła
do
obalenia
narzuconego nam siłą ustroju. Polska racja stanu
w końcu zwyciężyła i zaczęło się powolne
odbudowywanie naszej tożsamości narodowej, co
trwa do dzisiaj. (B.M.)

1939

7 grudnia. Nowe Miasto Lubawskie. Pamiętna
egzekucja 15 obywateli polskich dokonana przez
hitlerowców. Rokrocznie organizowane są obchody
tej rocznicy. W tym roku bardzo czynnie włączyła
się w nie Młodzieżowa Rada Miasta. Podczas
uroczystości pod pomnikiem głos zabrali –
burmistrz Pan J. Blank, ks. Proboszcz
Z. Markowski oraz przewodniczący MRM
E. Klimek. W każdym z przemówień akcentowano,
jak ważna jest w tym wszystkim rola młodzieżyprzew. MRM powiedział, "Polska będzie silna,
jeżeli my – młodzi uświadomimy sobie, że
stanowimy o jej potędze". Odprawiono uroczystą
mszę św., odczytano Apel Poległych i złożono
wiązanki kwiatów. (E.K.)
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NASI PRZEDSTAWICIELE W SAMORZĄDACH
Powiat Nowe Miasto Lubawskie
Starosta:Zbigniew Ziejewski
Wicestarosta: Andrzej Ochlak
Rada powiatu: Kazimierz
Wiśniewski,
Agnieszka
Stajszczak,
Katarzyna
Trzaskalska,
Henryk
Rogoziński, Andrzej Ochlak,
Adam Głowacki, Jacek Rydel,
Marcin Buliński, Barbara
Grzywacz, Paweł Dreszler,
Bogumił Kurowski, Ewa Dembek, Jan Czapliński,
Romuald Koszewski
Gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie
Burmistrz: Józef Blank
Rada miasta: Zbigniew
Ewertowski,
Krzysztof
Hoppe, Zofia Wilbrandt,
Adam
Kłosowski,
Mieczysław Kubacki, Lilia
Karczyńska,
Wojciech
Kłosowski, Rafał Bogucki,
Kazimierz
Zgliczyński,
Mirosława
Czernysz,
Marcin Deja, Jarosław Oelberg, Piotr Szpanowski,
Tomasz Zawadzki, Andrzej Nadolski.
Gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie
Wójt: Tomasz Waruszewski
Rada
gminy:
Zdzisław
Domżalski, Józef Karwowski,
Grzegorz Turulski, Mirosław
Dajos, Anna Dymowska,
Edyta
Gorzka,
Andrzej
Pieczewski,
Barbara
Giziewska,
Marek
Miecznikowski, Przemysław
Kotewicz oraz Zbigniew
Wiśniewski, Halina Sieńska, Karol Jakubowski,
Krzysztof Dembiński i Zbigniew Podwojewski.
GminaaKurzętnik
Wójt: Wojciech Dereszewski
Rada
gminy:
Wojciech
Goniszewski,
Zbigniew
Lewicki, Ryszard Wiśniewski,
Katarzyna Kordalska, Jarosław
Roszkowski,
Bartosz
Laskowski, Danuta Fiszer,
Damazy Kowalski, Krystyna
Bergolc, Grzegorz Ziółkowski,
Elżbieta Wadecka, Leszek
Jobs, Benedykt Rochnowski, Rafał Jasiński, Józef
Balewski

GminaaGrodziczno
Wójt: Tomasz Szczepański
Rada
gminy:
Tadeusz
Graszek,
Agnieszka
Krezymon, Edward Klimek,
Marian Zawadzki, Krystyna
Król, Mirosław Więckiewicz,
Maria
Bielicka,
Adam
Jurewicz, Henryka Łużyńska,
Julita Bartkowska, Daniel
Osicki, Urszula Plitt, Izabela
Groszewska,
Marek
Aranowski, Józej Zieliński

GminaaBiskupiec
Wójt: Arkadiusz Dobek
Rada gminy: Kazimierz
Zalewski,
Mieczysław
Piekarski, Tadeusz Skuzjus,
Jan
Manista,
Eugeniusz
Skolmowski, Jerzy Dembek,
Wiesław Brzozowski, Justyna
Nadrowska,
Barbara
Tęgowska, Jerzy Czapliński,
Jerzy
Leśniewski,
Zbigniew
Brzozowski,
Zbigniew Mróz,
Sławomir Czarnik,
Piotr
Łukaszewski.

Wyroby samorządowe 2014 za nami. Wybraliśmy
96 przedstawicieli, którzy przez najbliższe lata będą
zarządzać administracją terenową w naszym
powiecie i należących do niego gminach. Na
stanowiska radnych, wójtów i burmistrza ubiegało
się ogółem około 300 kandydatów. W gminach
miejskiej i wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz
w Kurzętniku na stanowiskach pozostali
dotychczasowi
włodarze.
W
Biskupcu
i Grodzicznie stanowiska wójtów objęli zupełnie
nowi ludzie, zaś nowy starosta został wybrany
spośród radnych powiatu nowomiejskiego. Przed
przystąpieniem
do
wykonywania
swojego
stanowiska wszyscy wybrani złożyli uroczyste
ślubowanie, że będą wierni Konstytucji i prawu RP
oraz że swoje obowiązki będą sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
swojej gminy, miasta czy powiatu, a także ich
mieszkańców. Chcielibyśmy wszystkim naszym
przedstawicielom pogratulować wyboru i mamy
nadzieję, że będą nas godnie reprezentować oraz że
uda im się chociaż w części spełnić swoje
przedwyborcze obietnice, czego im życzymy.

Sandra Pokojska kl. Ie LO
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ŚWIATOWY DZIEŃ
PRAW CZŁOWIEKA

Obchodzony corocznie 10 grudnia,
upamiętnia
rocznicę
uchwalenia
przez
Zgromadzenie
Ogólne
ONZ
Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka
podczas trzeciej
swojej sesji w Paryżu w 1948 roku. Mimo, ze
rozwój cywilizacyjny człowieka oraz
postęp
gospodarczy i techniczny wielu społeczeństw
osiągnął wyjątkowo wysoki poziom, nadal
podstawowe prawa ludzkie są łamane prawie we
wszystkich krajach świata. Dlatego niezbędne
wydaje się przypominanie rządzącym o ich
szczególnej misji w tej dziedzinie. Każdy powinien
pamiętać, że drugi człowiek ma określone prawa,
których należy przestrzegać. Spośród tych
najczęściej łamanych należałoby wymienić prawo
do życia, pracy, nauki, wolności słowa, wyznania
i bezpieczeństwa, prawo do przemieszczania się,
ochrony zdrowia, posiadania obywatelstwa,
ochrony prawnej, swobody twórczości artystycznej,
prawa do zgromadzeń, stowarzyszania się czy
wypoczynku oraz wiele, wiele innych (D.Ś.)

Ogólnoświatowym
ruchem
ludzi
działających na rzecz praw człowieka, jest
Amnesty International, założona w 1961 roku
w Londynie organizacja, która bada, dokumentuje
i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw
człowieka oraz podejmuje różne praktyczne
działania w celu powstrzymania tych naruszeń
i pomocy ofiarom. W ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka,
uczniowie naszej szkoły brali udział w Maratonie
Pisania Listów Amnesty International oraz
wysłuchali okolicznościowego wykładu. W tym
roku Maraton Pisania Listów miał
miejsce
w naszej szkole już po raz drugi. W czasie
Maratonu przez 24 godziny powstają ręcznie pisane
listy w obronie kilkunastu konkretnych osób lub
grup osób, których prawa człowieka zostały

złamane. Maraton Pisania Listów odbywa się
jednocześnie w rekordowej liczbie ponad 400
miejsc w całej Polsce i w około 100 krajach na
całym świecie. Nowością tegorocznej edycji była
możliwość składania i podpisywania petycji online. W naszej szkole napisaliśmy ponad 100 listów
i petycji. Aktywistka Liu Ping z Chin, Daniel
Quintero, uczestnik antyrządowych demonstracji
w Wenezueli, Chelsea Manning ze Stanów
Zjednoczonych, która przekazywała rządowe
materiały niejawne serwisowi Wikileaks, to tylko
niektóre z osób, którym należy się pomoc. Listy
mają znaczenie, potrafią zmienić sytuację osób,
w sprawie których są pisane. Maraton to akcja,
podczas której wszyscy chętni jednoczą się w walce
o prawa człowieka na całym świecie. „Te listy są
naprawdę skuteczne”. „Zostałem zasypany przez
lawinę listów, pocztówek, gratulacji, a także przez
akcje wspierające..”. „Jestem bardzo wdzięczny
tym, którzy do mnie piszą!..”. Tymi słowami swoją
wdzięczność wyrażał jeden z prześladowanych po
ubiegłorocznej akcji. W naszej szkole, uczniowie
realizujący
rozszerzony
zakres
wiedzy
o społeczeństwie oraz
z języka angielskiego,
wzięli udział w spotkaniu z Monicą Cason,
Amerykanką, która w ramach stypendium
Fulbrighta asystuje nauczycielom akademickim
Uniwersytetu
Warmińsko
–
Mazurskiego
w Olsztynie. Przedstawiła ona amerykańską
perspektywę pojmowania praw człowieka. Podczas
prelekcji, popartej prezentacją dostępną na naszej
stronie www.norwid.eu, przybliżone zostały także
kwestie szeroko dyskutowane w społeczeństwie
amerykańskim; takie jak oskarżenia o rasizm policji
- w kontekście protestów w Ferguson, kara śmierci,
legalizacja małżeństw jednopłciowych, nielegalna
emigracja i inwigilacja obywateli. – „Najważniejsza
była dla nas możliwość zadawania pytań
i otwartość Monici, która nie bała się dyskutować
na trudne tematy” – relacjonują uczestnicy
spotkania, które nie mogłoby się odbyć bez
współpracy i życzliwości pracowników Instytutu
Nauk Politycznych UWM, którzy po raz kolejny
umożliwili przyjazd do nowomiejskiej młodzieży
amerykańskiego stypendysty. W zeszłym roku
„Norwida” odwiedził Sterling Summerville.
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Wywiad z Łukaszem Leśniewskim

GIS Day
jest to międzynarodowa i coroczna impreza
użytkowników i pasjonatów Systemów Informacji
Geograficznej (GIS). Dzień ten obchodzony jest na
całym świecie od 1987 roku. Odbywa się zawsze
w
środę
podczas
Tygodnia
Świadomości
Geograficznej (Geography Awareness Week)
Organizowana jest pod patronatem firmy ESRI
(Environmental Systems Research Institute), National
Geographic Society i Association of American
Geographers. Głównym celem GIS Day jest
uświadomienie
istoty
systemów
informacji
geograficznej, wykorzystywanych w działaniach
administracyjno – społecznych i gospodarczych.
W tym dniu na całym kuli ziemskiej specjaliści,
studenci oraz profesorowie zachęcają dzieci,
młodzież i dorosłych do poznawania świata GIS-u,
pokazują jak można samemu stworzyć swój system
i czerpać ogromne korzyści z tej dziedziny nauki.
Dzień GISu to dzień, w którym twórcy technologii
propagują idee zastosowań aplikacji i technologii
GIS w szkołach, na uczelniach, w głównych
ośrodkach rozwojowych na całym świecie. Ponad
milion osób na całym świecie w czasie tego dnia
uczestniczy w pokazach, prelekcjach i wykładach
poświęconych korzyściom płynącym z zastosowania
GISu w życiu.

Tytuł
Twojego
wykładu
to:
„Centra
danych
podstawą
chmury
obliczeniowej,
studium geoinformatyczne”.
Co to takiego?
- Najprościej mówiąc Chmura obliczeniowa (cloud
computing) jest usługą polegającą na zdalnym
udostępnianiu mocy obliczeniowej urządzeń IT
oferowaną przez zewnętrzne podmioty. Podczas
wykładu starałem się wyjaśnić, jak w nowoczesnych
warunkach wykorzystać jej moc obliczeniową. Jak
może to zrobić, np. użytkownik karty kredytowej.
Oczywiście, jest to kwestia posiadania odpowiednich
aplikacji. Użytkownicy nie potrzebują np. kupować
oprogramowania czy utrzymywać kosztownych
serwerów. Moc obliczeniową zapewniają tutaj centra
przetwarzania danych (serwerownie) które obsługują
praktycznie każde oprogramowanie używane przez
klientów (od przetwarzania danych po gry
komputerowe).

-Czy odczuwałeś stres podczas wystąpienia przed
fachową publicznością?
-Stres zawsze jest,
natomiast to nie jest moje pierwsze wystąpienie. Mam
już jakieś doświadczenie. Największy stres miałem
kiedy byłem zapowiadany. Reszta jakoś poszła.
-Czy
korzystałeś
z
czyjejś
pomocy
w
przygotowaniu
wykładu?
-Robiłem to
samodzielnie. Co prawda, Pan Siemianowski mnie
nadzorował żebym zrobił to poprawnie geograficznie.
Natomiast
całą
merytorykę
przygotowałem
samodzielnie.
-Skąd wzięła się u Ciebie pasja do geografii
i informatyki? -Jeżeli chodzi o informatykę to moja
pasja wzięła się samoistnie. Chciałem zobaczyć jak
zrobić program. Chciałem to „wygooglować” i jakoś
się to zaczęło. Natomiast geografią zainteresowała
mnie osoba Pana profesora Siemianowskiego,
prawdziwego pasjonata i miłośnika geografii.
-Jakie są twoje plany zawodowe? -Na pewno
chciałbym zostać programistą i pracować z jakimś
zespołem z którym mógłbym realizować różne
projekty. Takim ciekawym „startupem”, który teraz
realizuję jest made industria, gdzie chmura
obliczeniowa zostanie również wykorzystana do
obsługi graczy, by nie było sytuacji, że nie mają oni
możliwości korzystania z usług w każdym momencie.
Weronika Krezymon kl. II d LO
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CO SĄDZI O PREZENTACJI ŁUKASZA
LEŚNIEWSKIEGO JEGO NAUCZYCIEL?
Znam zdolności informatyczno - geograficzne
Łukasza i dlatego zaproponowałem Jemu
wystąpienie na GIS DAY w Toruniu. Zgłoszenie
zostało przyjęte do oficjalnego programu
naukowych sesji.
Prelekcja Łukasza miała na celu wyjaśnić, czym
jest chmura obliczeniowa i w jaki sposób działa. Za
pomocą prezentacji prostych schematów miała
ukazać mechanizmy odpowiadające m.in. za
parawirtualizację czy „architekturę klient - serwer”.
Merytorycznie, miała być połączeniem wiedzy
geograficznej
i
informatycznej.
Studium
przypadków lokalizacji centrów obliczeniowych
Google na kontynentach miało ukazać złożoność
czynników środowiskowo - ekonomicznych.
Cztery tygodnie później, już na auli
uniwersyteckiej z każdą minutą opuszczał mnie
stres. Obserwowałem profesjonalną prezentację,
logiczną konstrukcję opracowania, aktywizujący
spokój w referowaniu problemów i ukazywaniu
związków przyczynowych oraz co ważne, kontakt
ze słuchaczami uniwersyteckiej auli.
Już po, spontaniczny aplauz ze strony widowni
oraz zapewnienie grona naukowego o przyjęciu
naszego prelegenta na dowolny, wybrany kierunek
studiów na UMK myślę, że był potwierdzeniem
moich spostrzeżeń.

naukowe, aby dalej się rozwijać i doskonalić.
Ewelina Rutkowska, również z klasy I b, która
z kolei interesuje się fotografią i robi piękne
zdjęcia, swoje stypendium przeznaczy głównie na
książki i dalszy rozwój swojego warsztatu pracy.
Natomiast Czarek Czapliński, nasz trzeci
stypendysta, uczęszcza do klasy I c, interesuje się
sportem, głównie piłką nożną, lubi podróżować,
a jego ulubionym przedmiotem w szkole jest
matematyka. Pieniądze ze stypendium przeznaczy
na opłacenie dojazdów i zakup różnych pomocy
edukacyjnych. Gratulujemy i mamy nadzieję, że
stypendia pomogą naszym uzdolnionym uczniom
w dalszym rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań,
często wykraczających poza szkolne standardy.
Joanna Widźgowska kl Ib LO

Świątecznie, bajecznie
i kolorowo

Bogdan Siemianowski

PROGRAM STYPENDIALNY
DLA UCZNIÓW
WARMII I MAZUR

To już szósta edycja projektu współfinansowany ze
środków
Unii Europejskiej
w
ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu
Państwa
i budżetu Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Według
ściśle
określonych kryteriów, w gronie stypendystów
znalazło się troje uczniów klas pierwszych naszego
Liceum. Laureatami
zostali: Aleksandra
Kłosowska z klasy I b. Jej hobby to śpiew, o czym
mogliśmy
przekonać
podczas
akademii
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Swoje
stypendium zamierza przeznaczyć na pomoce
Goniec Nowomiejski - nr 39 – grudzień 2014
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ZAWODY - KONKURSY - OLIMPIADY
a

■

Drugie miejsce zajęła nasza dziewczęca
drużyna na
Mistrzostwach Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Szkolnego
Związku
Sportowego (SZS)
w sztafetowych biegach
przełajowych szkół ponadgimnazjalnych 10 x
800m w Nowym Mieście Lubawskim 16 X 2014.
Gratulujemy.

■ W Rejonowych Drużynowych Mistrzostwach
w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców (1.XII
2014) w Ostródzie drugie miejsce zajęły: Marta
Domżalska z klasy II b LO oraz Marika
Jabłońska
z klasy II a LO. Nasi chłopcy:
W. Gawiński (1cLO) oraz D. Pisarski (IIb LO)
zajęli czwarte miejsce. Gratulujemy.

■ W XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Bliżej Norwida” organizowanego przez XXIV LO
w Warszawie dniu 14 listopada br., trzecie miejsce
w
kategorii
Konkursu
Śpiewania
Poezji
C.K.Norwida zajęli uczniowie klasy I a LO Oliwia
Mowińska i Dominik Światkowski. Gratulujemy.

przez Starostwo Powiatowe oraz lokalne oddziały
PCK i Sanepid, pierwsze miejsce w olimpiadzie
uzyskała Dagmara Macyra z klasy III b LO, zaś
w konkursie Dagmara Szulc z klasy II b LO.
Gratulujemy.
■ Do półfinału ogólnopolskiego konkursu „Know
America 2015”, organizowanego przez Fundację
Wspomagania
Wsi
i
Ośrodek
Studiów
Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we
współpracy z Ambasadą Amerykańską w Polsce
i Collegium Civitas, zakwalifikował się Dominik
Światkowski z kl. Ia LO. Życzymy sukcesów
w kolejnych etapach.
■ Dwie drużyny z klas pierwszych naszej szkoły
zmagają się z inwestycjami na giełdzie papierów
wartościowych biorąc udział w Szkolnej
Internetowej Grze Giełdowej oraz kursie
e-learningowym, pozwalającym jego uczestnikom
na zdobycie wiedzy o metodach inwestowania oraz
mechanizmach rządzących rynkiem kapitałowym.
Dodatkowo udostępniony jest specjalny moduł
z terminologią finansowo-giełdową w języku
angielskim. Powodzenia.
■ W ogólnopolskim konkursie „#transport #słowo
#obraz” zorganizowanym przez Centrum Unijnych
Projektów Transportowych w Warszawie, na
ilustrację słowną i wizualną inspirowaną projektami
transportowymi realizowanymi w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko, trzecie miejsce
przyznano Dominikowi Światkowskiemu za pracę
„ Transportowe Eldorado”. Gratulujemy.
■ Adrianna Dąbkowska (kl. II a LO) oraz Kinga
Stawowa (kl. III a LO). [Na zdjęciu poniżej] to
tegoroczne laureatki XI Wojewódzkiego Konkursu
Literackiego
„Dlaczego
RODZINA...”
organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie
Civitas Christiana. Kinga została wyróżniona za
wiersz „Koło życia”, a Adrianna za pracę
w kategorii „Wspomnienie - Świadectwo”.
Opiekunkami naszych laureatek są Panie:
E. Szcześniak oraz B. Zielińska. Gratulujemy.

■ W olimpiadzie biologicznej, której opiekunkami
są nasi nauczyciele biologii; Panie: Justyna Haska
i Paulina Orłowska, najlepsze wyniki uzyskali:
Michał Czapliński (kl. III b LO) oraz Wioletta
Rutecka, (kl. II b LO), którzy zakwalifikowali się
do zawodów okręgowych. Życzymy powodzenia.
■ W Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia
PCK i Konkursie Wiedzy o AIDS, zorganizowanej
Goniec Nowomiejski - nr 39 – grudzień 2014
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DLACZEGO WARTO?
Wywiad z Szymonem Jankowskim
z klasy III c LO
laureatem ogólnopolskiego konkursu na
najlepszą prezentację multimedialną

Co skłoniło cię do wzięcia udziału w konkursie
MAPPTIPE ?
Do wzięcia udziału w konkursie MAPPTIPE
zachęcił mnie pan Tadeusz Banowski. Chciałem
sprawdzić swoje multimedialne umiejętności
w praktyce i po prostu zobaczyć, czy zwykły
chłopak z małej miejscowości może swoją pracą
zwrócić uwagę „tych na górze”.
Dlaczego to Kacze Bagno wybrałeś jako temat
swojej pracy?
Kacze Bagno jest to magiczne miejsce i miło je
wspominam. To właśnie tam ukończyłem
Akademię Młodego Animatora, nauczyłem się grać
na bębnach, tańczyć z ogniem i zdobyłem wiele
praktycznych umiejętności. Kacze Bagno to nie
tylko warsztaty, ale przede wszystkim ludzie –
świetnie przygotowana i zgrana ekipa Kaczego
Bagna, nad którą czuwają Kamila Kulpa i Michał
Łapiński oraz wspaniałe osoby uczestniczące
w warsztatach, które miałem okazję poznać.
Wszystkich, którzy choć raz odwiedzili Kacze
Bagno serdecznie pozdrawiam.
Jak czułeś się kiedy zdobyłeś III miejsce w tym
konkursie?
Kiedy dowiedziałem się o wynikach konkursu
zrozumiałem, że tak naprawdę nie ważne jest skąd
pochodzisz i jakie masz doświadczenie w tworzeniu
prezentacji multimedialnych, lecz ważny jest dobry
pomysł i jego odpowiednia realizacja.

Myślę, że warto spróbować stworzyć własną
prezentację na temat, który Cię po prostu ciekawi
i zarazić swoją ciekawością inne osoby.
Jakie są twoje wrażenia po wizycie w Muzeum
Narodowym? Jak czułeś się w otoczeniu tak
wspaniałych dzieł sztuki?
W Muzeum Narodowym w Warszawie miałem
okazję bezpośredniego kontaktu z
dziełami
wielkich malarzy tworzących w okresie Młodej
Polski - niektóre z nich znałem tylko
z podręczników. Największe wrażenie zrobiły na
mnie rozmiary obrazów oraz ich wyrazista barwa,
która jest zupełnie inna niż barwa miniatur obrazów
w
książkach.
Natomiast
niezwykłym
doświadczeniem było porównanie siebie do
ogromnych rozmiarów obrazu Jana Matejki pt.
„Bitwa pod Grunwaldem” - wyglądałem wtedy jak
paznokieć w porównaniu do całej dłoni. Nie mogę
tu zapomnieć o moim przewodniku, panu
Banowskim, który oprowadził mnie po muzeum
i w skrócie opowiedział mi o wybranych dziełach
sztuki.
Jeżeli zdarzyłaby się okazja, aby uczestniczyć
ponownie w tego typu konkursie wziąłbyś w nim
udział?
Jestem otwarty na tego typu konkursy, więc z chęcią
podjąłbym się ponownej rywalizacji. Jeżeli chodzi
o kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu na
Najlepszą e-publikację przygotowaną w edytorze
MAPPTIPE to jak najbardziej wziąłbym w niej
udział, bardzo przyjemnie pracuje się w tym
edytorze. Co więcej, dostępna jest już nowa,
udoskonalona jego wersja . To jest dopiero
przyjemna praca! - nowy wymiar tworzenia
prezentacji i w dodatku ten prosty w obsłudze
i intuicyjny interfejs… Teraz każdy bez problemu
jest w stanie w prosty sposób stworzyć dowolną
prezentację i tą na co dzień, jak i tą do szkoły, czy
też tą na konkurs.
Agnieszka Laskowska kl. II d LO

MAPPTIPE, czyli Multimedialna Aplikacja
do
Tworzenia
Internetowych
Prezentacji
Edukacyjnych została stworzona do nauczania
metodami
multimedialnymi
w
dydaktyce
i samokształceniu z jednej strony oraz nauczaniu
konkretnych przedmiotów w każdym z cykli
nauczania z drugiej strony,
ze szczególnym
uwzględnieniem przedmiotów ścisłych, nauk
przyrodniczych,
technologicznych
oraz
ekonomicznych. Wszystko po to, aby umiejętności
nabyte w szkole pozwalały młodemu człowiekowi
na swobodny udział w życiu społecznogospodarczym
opartym
na
nowoczesnych
technologiach. Jest to po prostu wyzwanie naszych
czasów (AL).
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“Tam, gdzie mieszkają Anioły..”
Księżyc.
Srebrzystobiała
plama odbijająca
światło na niebie.
Oto po ciemnym
morzu
dryfuje
statek prowadzony
przez łunę hen
w nieznane krainy.
Była noc i żaden
z marynarzy nie
odważył się wyjść
na pokład. Zbyt
dużo, bardzo dużo nasłuchali się w okolicznych
portach przerażających opowieści
o widmach,
które zabierały ludzkie dusze w głąb ciemności.
Podobno zło zabiera tych złych? Czym jednak ono
jest jeśli każdy z nas ma inną hierarchię wartości?
Czy nie zależy to od wiary, środowiska czy kultury
w której zostaliśmy wychowani, albo może każdy
z nas już od poczęcia został przeznaczony do bycia
dobrym albo złym i nasze uczynki tylko to
potwierdzają. Nie da się tego jednoznacznie
stwierdzić, gdyż tyle ile jest ludzi tak będzie tyle
zdań. Jean. Kapitan tego statku, siedział zatopiony
w myślach w ciemnej kajucie. Przez małe okienko
obserwował ciemne, wzburzone fale, których
bałwany w swym galopie przypominały kondukt
czterech apokaliptycznych jeźdźców.
Odłożył swoją ręcznie zdobioną fajkę i wyszedł
na pokład. Jego długi, czarny płaszcz idealnie
zlewał się
z ciemną, gęstą nocą. Poza szeptem
morza i wiatru otaczała go głęboka cisza. Nie
odczuwał strachu, gdyż jego własne życie go już
nie obchodziło. Czuł, że przekroczył granicę, po
przejściu której stracił wszystko. Był wypalony, co
z tego, iż dla normalnych ludzi wydawał się
chodzącym okazem zdrowia skoro jego dusza była
już martwa. Nie cieszyło go już nic, w niczym nie
umiał znaleźć szczęścia. Męczyło go ciągłe
rozdrapywanie starych ran
o których chciał
zapomnieć, ale nie mógł. Niektóre otrzymane ciosy
tkwią w człowieku od zawsze, czasem się chowają,
ale przychodzą momenty kiedy atakują ze
zdwojoną siłą. Wtedy czujemy się jak przeciążona
szala wagi, na której położono szczyptę obłędu
połączoną, jakżeby inaczej, z odrobiną szaleństwa.
Spadamy, szybciej coraz szybciej
w
bliżej
nieokreślony dół. Jesteśmy jak opadające piórko
które zostało przywiązane do ciężkiego kamienia.
Taplamy się
w strachu własnych urojeń
brudząc sobie oczy fałszywą radością, która w
zetknięciu
z rozczarowaniem pryska
jak bańka mydlana. Nagle wyjął z kieszeni starą,
lekko już zniszczoną, pożółkłą fotografię.
Przedstawiała ona kobietę. Brąz włosy i cudne
błękitno-szafirowe oczy. Màrthe.

Ile już to minęło odkąd ostatni raz ją widział.
Poczuł, że po policzku spływa mu łza.
Skrył się w cieniu by nikt nie zauważył tego, że
płacze. Wstydził się własnych słabości, ale czy my,
inni ludzie nie jesteśmy tacy sami? Ubieramy
codziennie coraz to nowe maski by zakryć przed
innymi, to co jest w nas niedoskonałe. Dopiero gdy
opadnie szara kurtyna codzienności możemy być
w pełni sobą. Z jednego życia tworzymy miliony
innych, rozdrabniając je na wiele małych,
szklanych kawałeczków, w których w każdego
odbiciu z nich jesteśmy kimś innym. Poskładanie
całości, jest jak praca rzeźbiarza który
z bezkształtnej glinianej masy lepi gotową figurę na
którą składa się wiele różnych elementów. Uczucia.
Czułość, radość, smutek, zadowolenie. Każdy
artysta, jeżeli chce być realistyczny dla odbiorcy,
musi w swoje dzieło tchnąć odrobinę siebie. Wiąże
się to czasami z pewnego rodzaju bólem tak
zwanym egzystencjalnym, gdyż przekładamy na
twór coś, co było dla nas utrapieniem, tym
kamieniem przywiązanym do spadającego piórka,
który przyspiesza i potęguje siłę runięcia w dół na
marazm smutnej ziemi.
Zauważył na niebie mały, migający, niebieski
promyk. Nie czuł strachu przed widmami, które
wedle marynarskich wierzeń zabierały dusze
przebywającym na zbłąkanych w morzu okrętach.
Nie lękał się śmierci, a właściwie to jej pragnął. Nic
już go na tym świecie nie trzymało.
Z obojętnością obserwował zbliżający się do niego
punkcik. Gdy zamknął oczy i po chwili znów je
otworzył,
ujrzał
coś,
czego
by
nawet
w najpiękniejszych marzeniach się nie spodziewał.
Oto stała przed nim jego ukochana. Jego Màrthe.
Wciąż stał w miejscu nie dowierzając, że to co
widzi nie jest wytworem jego imaginacji, ale
najprawdziwszą rzeczywistością. Pozwolił by
objęła go swoimi ramionami
i czule przytuliła.
„Chwilo trwaj” . W tym momencie przypomniały
mu się słowa wypowiedziane
przez
Fausta
w dramacie Goethego. Nagle poczuł, że jego stopy
odrywają się od pokładowych desek, że jest
unoszony wprost do granatowego nieba. Usłyszał
przy swoim uchu delikatny, anielski szept: „Zabiorę
cię tam, gdzie mieszkają Anioły, do krainy
wiecznego szczęścia, piękna i radości”. Zamknął
powieki, a po chwili, kiedy już się obudził, leżał
w czystej pościeli, a w pokoju unosił się smaczny
zapach gotowanego jedzenia. W drzwiach pojawiła
się ona podając mu śniadanie. Statek był tylko
koszmarem, defektem wyobraźni. Marzenie stało
się rzeczywistością.
Jesteś tu. Obok
mnie. Moja Màrthe.

Sandra Pokojska kl.Ie LO
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Rozmowy Niedoko
Niedokoń
iedokończone…
Edwardzie sfrustrowany,

Dominiku z wyobraźnią,
Wybory samorządowe
już za nami. Szum
wyborczy jeszcze nie
opadł, a kolejni tzw.
"wielcy" nasi politycy
zaraz
prześcigają się
w wymyślaniu coraz to
nowych, mniej lub
bardziej oryginalnych,
teorii
spiskowych,
które tylko pogarszają
i tak skomplikowaną
sytuację. Jak człowiek,
który w 2004 roku
wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, może
powiedzieć po wyborach, że "serce demokracji
zostało przebite sztyletem". Ja, jako człowiek
niepełnoletni przyglądając się temu z boku jestem,
delikatnie mówiąc, zażenowany.
A jak Ty sądzisz, Dominiku? Gdzie jest granica,
której politykowi nie wolno przekroczyć? Jak
wielka musi być frustracja po nieudanych wyborach
aby przerodziła się w niekontrolowany słowotok...
Mam jeszcze jedno pytanie Dominiku. Jak to jest,
że zmiany zachodzące na listach wyborczych są
wręcz kosmetyczne? Co wybory widzimy kogoś,
kto na stanowisku jest już trzecią kadencję, ubiega
się o czwartą i zazwyczaj cel osiąga - mimo tego, że
nic nie zrobił. Dlaczego wyborcy nie chcą
zaryzykować? Nie chcą stawiać na nowe,
zazwyczaj młode twarze. Oczywiście, nie mówię tu
o tzw. młodych, których jedynym postulatem jest
"rozwój" czy też "zmiany".
Nie myślę tutaj również o tych
młodych, którzy poczuli się
politykami na dwa miesiące
przed wyborami, żeby dwa
miesiące po głosowaniu, już
nimi nie być. Mam na myśli
tych
młodych,
chętnych,
energicznych, zawsze pełnych
pomysłów i gotowych do
działania ludzi. Dlaczego tak
ciężko przebić się przez
„kurtynę” tego pozornego
doświadczenia? Dlaczego więc
pozwalamy na szerzenie się
ignorancji, niekompetencji czy
„kolesiostwa”?

Wybacz, że zaczynam
od końca, ale nie bez
powodu to robię. Słowo,
którego użyłeś (mam na
myśli „kolesiostwo”) jest
szeroko rozumiane. Nie
tylko w czasie wyborów
mamy
z
nim
do
czynienia, ale i na co
dzień. Ważne jest, żeby
umieć to odróżnić od
przyjaźni. Jeśli chodzi
o wybory i ograniczone
w nich uczestnictwo, a także skuteczniejsze
okazywanie w nich swojej woli, to myślę, że
odpowiedź jest prosta: Jeśli dany kandydat nie
wyrządził obywatelom szkody, czy to materialnej
czy moralnej, to dlaczego nie ma rządzić dalej?
Większości ludziom wiele do szczęścia nie
potrzeba, a często uważają, że i tak się nie da nic
zrobić. Stąd niewielkie zmiany kosmetyczne. Ludzi
młodych, o których piszesz, których głowy
przepełnione są pomysłami, jest zdecydowanie za
mało. Pewnie mają zbyt mało doświadczenia,
wiedzy, znajomości czy politycznej intuicji, a może
– po prostu – polityką i sprawami własnego
podwórka się zupełnie nie interesują.. Kiedy będę
już mógł głosować, chętnie zobaczę na listach
Twoje nazwisko. Może wtedy coś by się zmieniło.
Teorie spiskowe, o których wspominasz, to temat
dzielący nasze społeczeństwo. Powiem tylko, że
przekonanych nie przekonasz. Słuchając ostatnio
wypowiedzi naszych „panów”
polityków w mass mediach
nasunęła mi się myśl klasyka
literatury rosyjskiej M. Gogola,
że „Za chaos nie odpowiadają
głupcy, ale ci, którzy uważają
się za mędrców”. Gdzież więc
są ci „mędrcy”? Może to ci,
którzy już dawno przeszli
o jeden most za daleko lub
przekroczyli nieprzekraczalną
granicę
kultury
słowa,
zwyczajów i dyplomacji.
Reasumując, pragnąłbym Cię
zapewnić, że są jeszcze wśród
nas ludzie uczciwi, wrażliwi
oraz otwarci na wspólne dobro.
Na nich powinniśmy stawiać.
Dominik Światkowski kl. Ia LO

Edward Klimek kl. Ia LO

PRAWDA JEST MI OBCA
Goniec Nowomiejski - nr 39 – grudzień 2014

Rys. Karolina Szymankiewicz

12

ARTYSTYCZNE IMPRESJE
KAROLINY SZYMANKIEWICZ (kl. I a LO)

Wydawca: Szkolne Koło Dziennikarskie Skład redakcji: K. Angowska, E. Klimek,
K. Przybysz, K. Stawowa, K. Szymankiewicz, D. Światkowski, J. Widźgowska
Adres redakcji: ul. 3 Maja 24, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. E-mail redakcji:
redakcja.norwid@gmail.com
Opieka redakcyjna: Joanna Główczewska,
Zbigniew Światkowski Współpraca: Mariusz Orzeł
PUBLIKACJA BEZPŁATNA
współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

GONIEC NOWOMIEJSKI
CZASOPISMO SZKOLNEGO
KOŁA DZIENNIKARSKIEGO

Zespół Szkół
im. C. K. Norwida
w Nowym Mieście Lubawskim

