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STYPENDIA I STYPENDYŚCI

Październik to nie tylko miesiąc
oszczędzania,
ale
dla
naszej
społeczności pierwszoklasistów czas
dosyć szczególny. To nie tylko
poznawanie szkoły, nauczycieli,
zasad tu panujących, ale przede
wszystkim
swoich
kolegów
i koleżanek. Tak się składa, że już
drugi rok z rzędu pierwsze klasy mają
możliwość skorzystać z projektu
COOL. Właśnie w tym miesiącu
poszczególne klasy pierwsze miały
okazję przeżyć wspólnie kilka dni
w Ośrodku Inicjatyw Pozytywnych
w Kaczym Bagnie. Pełna integracja.
Cóż tam się nie działo? Rozmowy,
dyskusje, gry i zabawy edukacyjne,
warsztaty sceniczne, tańce z ogniem,
gra na instrumentach, warsztaty
bębniarskie, nauka chodzenia na
szczudłach,
wypieki
kulinarne,
prezentacje spektakli teatralnych na
nowomiejskim
rynku,
kręcenie
krótkich etiud filmowych, parady
szczudlarzy, mini-koncerty, a nawet
strzelanie z łuku. To wszystko dla tej
tak zwanej integracji. Myślę, że się
udało. Wielu z nas poczuło się
pewniej, bezpieczniej, a nawet
odważniej.
Czarę
zadowolenia
przelały doskonałe posiłki oraz
kompetentni, przyjaźni i sympatyczni
edukatorzy. Dzięki. (Red.)

Stypendia to jednostronne świadczenia (zwykle
pieniężne) ze strony osoby fizycznej lub prawnej,
najczęściej instytucji lub fundacji przyznawane za
osiągnięcia określonego wyniku w nauce, sztuce lub
sporcie albo w celu umożliwienia kontynuowania
nauki czy prowadzenia badań naukowych. Jest to
zazwyczaj
okresowa
pomoc
finansowa
przyznawana najczęściej na okres jednego roku. W
zależności od rodzaju przeznaczenia i charakteru
darczyńcy, istnieje w Polsce kilkadziesiąt różnego
rodzaju stypendiów. Wśród tych najbardziej
znanych są stypendia naukowe, artystyczne,
socjalne, szkolne, pomostowe, doktoranckie,
sportowe, ministerialne, marszałkowskie, Prezesa
Rady Ministrów, stypendia branżowe, kościelne,
habilitacyjne, stypendia im. jakiegoś twórcy itp.
Każdego roku przyznawane jest Stypendium Premiera dla najlepszego ucznia danej
szkoły ponadgimnazjalnej, której ukończenie wiąże się z możliwością zdania
egzaminu maturalnego, za wybitne osiągnięcia w nauce. W roku szkolnym
2013/2014 przyznano 3 786 takich stypendiów. W naszej szkole laureatem został
Zbysław Grajek, uczeń klasy III b LO (na zdjęciu). Stypendia te mają 17- letnią
tradycję, i z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że nie były i nie są to
zmarnowane pieniądze. Stypendyści ci, to zwykle przyszli wybitni studenci,
naukowcy, artyści, sportowcy czy przedstawiciele życia społecznego. Stypendium
wynosi obecnie 2580 zł. Środki na ich wypłatę zabezpieczane są w rezerwie celowej
budżetu państwa, co roku w wysokości ok. 11 mln zł. Oprócz stypendysty Premiera,
w naszej szkole jest jeszcze sześcioro stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” (m.in.Marta Domżalska z klasy II b LO oraz Krzysztof Kłosowski
z klasy III b LO). Ponadto uczennica klasy I e LO, Sandra Pokojska jest
beneficjentką Stypendium Poetyckiego im. Jarosława Zielińskiego Fundacji
Arkona, przyznawanego młodym i uzdolnionym poetycko uczniom szkół
ponadgimnazjalnych. Jest jedną z dwóch pierwszych laureatów 2014/2015. Sandra
pisze wiersze i opowiadania, prowadzi blog w Internecie, gdzie zamieszcza swoje
utwory, a swoją twórczość traktuje jako hobby. Gratulujemy wszystkim laureatom.
Jesteśmy z nich dumni (Red.)
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ECHA ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH

INFORMACJE
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
● To akcja zachęcania do nauki języków

obcych oraz wspierania różnorodności
językowej i kulturowej różnych narodów.
EDJ został ustanowiony przez Radę Europy
w 2001 roku. Rok rocznie szkoły i różne
instytucje kulturalne właśnie 26 września
organizują spotkania, wystawy plakatów,
książek, występy artystyczne, gry i zabawy
językowe oraz wiele innych wydarzeń
mających na celu podkreślić znaczenie
znajomości języków obcych oraz przybliżyć
kulturę, historię i zwyczaje innych krajów.
Podobnie było w naszej szkole i mamy
nadzieję, że akcja przyniosła zamierzony
skutek.

20 września uczniowie klas pierwszych LO, pomni blisko 160
letniej tradycji szkoły złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar,
zapewniając licznie zgromadzonych rodziców, nauczycieli
i zaproszonych gości o godnym posłannictwie, które przyjdzie
im wypełniać przez najbliższe trzy lata. Nie tylko osiągać jak
najlepsze wyniki w nauce, ale kierować się zasadami uczciwości
i praworządności oraz dbać o godność osobistą
i dobre imię naszej szkoły. W oficjalnych wypowiedziach
życzono pierwszakom nie tylko sukcesów, rozwijania talentów
i pasji, ale również gotowości do działań na rzecz społeczności
lokalnej oraz innych ludzi. Uroczystość zakończyła część
artystyczna , spotkania klasowe oraz wspólne fotografie. (Red.)

E-PUBLIKACJA NA PIĄTKĘ
● W ramach projekty współfinansowanego
przez EFS, Fundacja Nauka i Wiedza oraz
portal edukacyjny edukator.pl od dwóch lat
udostępniają w sieci program wsparcia
procesów
dydaktycznych
metodą
multimediów z zastosowaniem edytora
MAPPTIPE. Uczniowie naszej szkoły od
początku biorą udział w corocznym
konkursie na najlepszą
e-publikację.
W ubiegłym roku zajęliśmy drugie
(prezentowana było Grupa Cyrkowa Heca),
a w tym trzecie miejsce (prezentacja Miejsca
Inicjatyw Pozytywnych – Kacze Bagno). Za
tegoroczną
prezentację
multimedialną
nagrodzono ucznia klasy III c LO, Szymona
Jankowskiego oraz jego nauczyciela Pana
Tadeusza Banowskiego, który za publikację
„Malarskie inspiracje” również uzyskał
trzecie miejsce. Warto nadmienić, że Pan T.
Banowski stał się jednym z prekursorów
w nauczaniu nowoczesnymi metodami
w naszej szkole, a Jego prezentacje były
wyróżniane i wysoko oceniane przez
fachowców. Zachęcamy wszystkich do
korzystania z tej aplikacji, a laureatom
gratulujemy (Red.)

Tegoroczne
wybory
samorządowe odbędą się
w wolnej Polsce po raz
siódmy 16 listopada.
Obywatele RP wybiorą
prawie 47 tys. radnych
gmin, powiatów oraz
sejmików wojewódzkich
oraz prawie 2,5 tys.
wójtów, burmistrzów i
prezydentów
miast.
Wybory odbywają się
raz na cztery lata, a w
tym roku po raz pierwszy w jednomandatowych okręgach
wyborczych w gminach; tzn. że głosujący odda tylko jeden głos
na kandydata na radnego w danym okręgu. Do powiatu
wybieramy radnych bezpośrednio spośród zgłoszonych
kandydatów, a do sejmiku województwa w okręgach
wielomandatowych. Zarówno do rady powiatu, jak i do sejmiku
przy podziale mandatów obowiązuje 5 proc. próg ważnych
głosów oddanych na dany komitet wyborczy. Proporcjonalność
wyborcza oznacza, że ilość mandatów w okręgu zależy od ilości
jego mieszkańców. Jak widać po aktywności różnych
komitetów, kandydatów jest bardzo dużo i każdy z nich ma
jakąś receptę na lepsze. Na ile jest to prawdą, a na ile tylko
pobożne życzenia, przekonamy się w najbliższych miesiącach,
a może latach. Mimo wszystko, życzymy wszystkim
kandydatom jak najlepszych wyników. (Red.)
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
DEMOKRACJI
Utworzony Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego
ONZ z 8 listopada
2007
roku,
jest
obchodzony corocznie
dnia 15 września
przez wszystkich, dla
których demokracja
jest ciągle ważna.
Organizowane
tego
dnia wydarzenia mają na celu przede wszystkim
podniesienie świadomości społeczeństwa na temat
demokracji oraz jej stanu na świecie, a także
oddanie hołdu ludziom walczącym o demokrację
i oczywiście prawa człowieka. W naszym mieście,
organizatorami
obchodów
byli
członkowie
Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. Prowadzono
akcję informacyjną, wystosowano wiele zaproszeń
oraz zorganizowano spotkanie z senatorem RP,
Panem Stanisławem Gorczycą, który już
kilkakrotnie był gościem naszego Liceum, oraz
Panią Bernadetą Hordejuk, radną sejmiku
naszego województwa. Spotkanie miało miejsce
w Multimedialnym Centrum Informacji przy
Zespole Szkół im. C.K.Norwida. Uczniowie mieli
okazję dowiedzieć się od obojga zaproszonych
gości, o wielu sprawach związanych z polityką,
gospodarką i finansami państwa i województwa.
Mówiono także o zbliżających się wyborach
samorządowych i ich znaczeniu dla lokalnych
społeczności. Wizyta, jak można się domyśleć,
miała miejsce również z okazji zbliżających się
wyborów samorządowych, które są jedną
z najważniejszych form przejawiania się
demokracji. Możemy uczestniczyć w wybieraniu
swoich przedstawicieli i sami być wybierani.
Obywatele wpływają na politykę (często również
na gospodarkę) poprzez wybór określonej elity, tzn.
konkretnych przywódców i programów.

DZIEŃ PAPIESKI 2014
Jak co roku, data 16 października, to data
niezwykła, Zwłaszcza dla nas, Polaków, zwłaszcza
dla młodego pokolenia, do którego Ojciec Święty
Jan Paweł II tak często przemawiał, i z którym tak
często rozmawiał. Dla nas był to dzień zadumy
i refleksji. Ten dzień, na pamiątkę wyboru Karola
Wojtyły na papieża w 1978 roku, stał się dniem
przełomowym w historii Kościoła, naszej ojczyzny
oraz nas samych. Dlatego czcimy to wydarzenie jak
umiemy i jak możemy. Przede wszystkim
modlitwą, nawiedzeniem świątyni, uczestnictwem
w sakramentach, a w życiu cywilnym
okolicznościowymi spotkaniami, apelami czy
akcjami
plakatowo-informacyjnymi.
Wraz
z upływem lat coraz bardziej odkrywany
i doceniamy Jego działalność, przesłania,
wskazówki i nauki. Często uczymy się na nowo.
Widzimy w Nim świętego, ale i człowieka, który
dał bliźniemu tak wiele, a zarazem tak wiele od
niego doświadczył. (Red.)

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Od 1972 roku Dzień Nauczyciela, a od 1982
w swojej obecnej nazwie, jest świętem oświaty
i szkolnictwa wyższego upamiętniającym rocznicę
powstania Komisji Edukacji Narodowej w 1773
roku. Corocznie jest okazją do mniej lub bardziej
oficjalnych spotkań, akademii i uroczystości,
w czasie których nauczyciele oraz inni pracownicy
szkoły są wyróżniani, nagradzani, odznaczani bądź
otrzymują awanse zawodowe. W tym roku w naszej
szkole było aż 12 takich wyróżnionych. Podczas
uroczystej akademii (13 X) padło wiele ciepłych
słów o ciężkiej pracy i posłannictwie nauczycieli,
a uczniowie w żartobliwy sposób pokazali, jak na
przestrzeni wieków zmieniało się nauczanie i jego
uczestnicy, czyli uczeń i nauczyciel. (KP)

Agnieszka Laskowska Kl. II d LO
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„… CIESZĘ SIĘ, GDY MŁODZIEŻ
MA WŁASNE POMYSŁY…”
Wybory zbliżają się wielkimi krokami, czy w
związku z tym chcielibyście poznać szczegóły
pracy Starosty?
W rozmowie z obecnym
Starostą, Panią Ewą Dembek
dowiedzieliśmy się na czym
polega ta praca, co już zostało
osiągnięte i co starostwo ma
jeszcze w planach.
Pani
Starosto,
proszę
opowiedzieć jak zaczęła się
pani
praca
na
rzecz
społeczności
lokalnej?
- Nigdy nie planowałam udzielać się w polityce
samorządowej, jednak od zawsze byłam bardzo
aktywną osobą. Rozpoczynając pracę po studiach
jako nauczycielka prowadziłam już
zespół
taneczny i teatralny. Dyrektor szkoły namówił
mnie, abym spróbowała swoich sił w wyborach do
Rady
Gminy
Biskupiec.
Zgodziłam
się,
wystartowałam i zostałam radną gminną, którą
byłam przez długie lata. Potem zmieniłam pracę
i zostałam naczelnikiem wydziału kultury i sportu
w Starostwie Powiatowym. Następnie objęłam
funkcję dyrektora Brodnickiego Domu Kultury.
Natomiast w tej kadencji jestem radną powiatową.
Tak się poukładały „klocki polityczne”, że zostałam
Starostą Powiatu Nowomiejskiego, choć wcześniej
tego nie planowałam.
Jak się Pani odnajduje w tej roli?
- Objęcie funkcji Starosty nie było łatwym
zadaniem. Na początku był to dla mnie zupełnie
nowy świat. Teraz, po niemal 4 latach, jest już
łatwiej i wszystkie tematy są mi bliższe. Praca na
tym stanowisku sprawia mi ogromną satysfakcję,
gdyż mogę aktywnie spełniać się jako organizator.
Dlatego postanowiłam wystartować jeszcze raz
w wyborach do Rady Powiatu i jak się uda to będę
dalej Starostą, a jeśli nie to wracam do pracy
w Brodnickim Domu Kultury.

- Bardzo trudne cztery lata, tym bardziej, że po
drodze miałam poważne problemy zdrowotne.
Jednakże, mimo licznych przeciwności losu, wiele
udało się osiągnąć i większość planów została
zrealizowana.
Co uważa Pani za swój największy sukces?
- Moim sukcesem w życiu prywatnym jest na
pewno moja rodzina: trzy wspaniałe córki
i cudowny mąż. Dużym osiągnięciem mogę nazwać
także to, że osiemnaście lat temu „urodziła się”
Heca, czyli moja grupa cyrkowa. To wspaniałe, że
funkcjonuje ona już tak długo, mimo początkowych
trudności. Sukcesem na obecnym stanowisku jest
przede wszystkim fakt, że udało mi się oddłużyć
nasz Szpital Powiatowy. Pomimo trudnej sytuacji
finansowej udało się także zrealizować inwestycje
drogowe oraz wybudować piękny Zespół Szkół
Zawodowych
oraz boisko
wielofunkcyjne
w „Norwidzie”. Dużo wysiłku włożyliśmy również
w sprawę powstania obwodnicy nowomiejskiej
i wreszcie otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź
Pana Marszałka, że obwodnica będzie realizowana.
Za mój osobisty sukces uważam także dobre
kontakty z samorządowcami, ponieważ o wiele
więcej można osiągnąć dzięki współpracy niż
walcząc ze sobą, a w przeszłości bywało różnie…
Czy
jako
Starosta
zauważyła
Pani
zaangażowanie młodzieży w sprawy społeczności
lokalnej?
- Bardzo często mam do czynienia z młodymi,
aktywnymi ludźmi. Gdyby nie fakt, że się
rozchorowałam, powstałaby już Młodzieżowa Rada
Powiatu. Jeśli zostanę Starostą w kolejnej kadencji
to na pewno to zrealizuję. Niezmiernie się cieszę,
gdy młodzież ma własne pomysły, takie jak np.
inicjatywa związana z parkiem miejskim grupy
z Akademii Młodych Animatorów – to po prostu
mistrzostwo. Tym bardziej, że jest to bliskie mi
miejsce, które pamiętam z czasów młodości.
Wówczas funkcjonował tam amfiteatr ze sceną, na
której występowali młodzi artyści. My, uczniowie
Norwida również mieliśmy takie możliwości.

Z jakimi trudnościami musiała się Pani zmagać
podczas piastowania funkcji Starosty Powiatu
Nowomiejskiego?
- Jak zwykle były to przede wszystkim trudności
finansowe, gdyż zastałam budżet powiatu w bardzo
słabej kondycji. Była to trudna kadencja, zarówno
dla mnie, jako osoby nowej na tym stanowisku, jak
i dla urzędników i radnych. Trzeba było wszędzie
robić cięcia kosztów, szukać oszczędności
i „zacisnąć pasa”.
Zbliża
się
koniec
bieżącej
kadencji
samorządowej. Jak podsumowałaby Pani ten
okres?
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Wówczas funkcjonował tam amfiteatr ze sceną, na
której występowali różni artyści, ja także tam
śpiewałam. Wiem, że niedawno powstało także
kolo Młodych Demokratów i inne ciekawe
przedsięwzięcia. Bardzo podoba mi się to, że
młodzi
ludzie
nie
myślą
wyłącznie
o sobie, tylko chcą działać na rzecz społeczeństwa.
Czy chciałaby Pani przekazać
jakieś
Przesłanie, radę
uczniom naszego liceum?
- Tak, przede wszystkim zapraszam wszystkich,
którzy mają już osiemnaście lat do udziału
w wyborach. Często słyszmy narzekanie na
polityków, więc lepiej nie krytykujmy, tylko
pójdźmy do urn i wybierzmy takich przedstawicieli,
jacy nas usatysfakcjonują. Zachęcam młodych ludzi
także do startowania w wyborach, bo uważam, że
należy odmładzać rady i urzędy. Poza tym życie dla
innych
jest
naprawdę
ciekawe
i wartościowe. Poprzez pomoc potrzebującym
możemy także zweryfikować własne wartości,
nabrać dystansu … Czasem jesteśmy ze
wszystkiego niezadowoleni, a są ludzie, którzy
mimo naprawdę poważnych problemów potrafią
cieszyć się życiem. Dlatego apeluję, aby rozejrzeć
się wokół siebie, dostrzec ludzi, zwłaszcza tych
w potrzebie i być aktywnym dla innych. Jak mawiał
Albert Einstein „Tylko życie poświęcone innym
jest warte przeżycia”.
Dziękujemy za rozmowę, życzymy powodzenia w
zbliżających się wyborach, aby zdążyła Pani
zrealizować wszystkie cele.
- Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich
uczniów i nauczycieli.
Kinga Przybysz kl. IIc LO
Adrianna Zalewska kl. IIc LO

KOMPETENCJE STAROSTY W ZAKRESIE
NADZORU I WYDAWANIA DECYZJI















edukacja publiczna (szkoły ponadgimnazjalne
i specjalne)
ochrona zdrowia (szpitale rejonowe,
powiatowe)
transport na terenie powiatu
zarządzanie drogami powiatowymi oraz
zarządzanie ruchem drogowym na drogach
gminnych
geodezja
gospodarka nieruchomościami
ochrona środowiska
porządek publiczny i bezpieczeństwo
obywateli
przeciwdziałanie bezrobociu
obronność
pomoc społeczna
wydawanie zezwoleń na podejmowanie pracy
przez cudzoziemców
zwalczanie klęsk żywiołowych oraz
organizowania pomocy na szczeblu
powiatowym
rejestracja pojazdów oraz wydawanie praw
jazdy

Starosta jest wybierany przez radę powiatu,
kieruje powiatem, reprezentuje go na zewnątrz,
jest przewodniczącym zarządu powiatu. Do
pomocy ma sekretarza, skarbnika oraz innych
pracowników starostwa. Może mieć zastępcę.
Ponadto jest zwierzchnikiem powiatowych służb,
inspekcji i straży. Pracę powiatu nadzoruje
wojewoda, a w zakresie finansów regionalna
izba obrachunkowa. O niezgodności aktów
prawa miejscowego, w tym uchwał rady
powiatu, z innymi przepisami powszechnie
obowiązującymi, rozstrzyga Naczelny Sąd
Administracyjny.
POWIAT NOWOMIEJSKI W LICZBACH
Powierzchnia: 695,01 km² ( 69 208 ha)
Ludność: ok. 44 tyś.
Urbanizacja: ok. 26 proc.
4 gminy wiejskie
1 gmina miejska
77 sołectw
88 stowarzyszeń
15 Kół Gospodyń Wiejskich
22 Uczniowskie Kluby Sportowe
42 Ochotnicze Straże Pożarne
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wielki powrót
wielkiego mistrza
TOMASZ ZWOLIŃSKI
MISTRZEM WARMII I MAZUR 2014.
W tegorocznej odsłonie Mistrzostw Warmii i Mazur
wzięło udział 56 osób. To MAGICzna powtórka
frekwencji z ubiegłego roku. Turniej w Nowym
Mieście Lubawskim należy zaliczyć do kategorii
turniejów silnie obsadzonych z uwagi na fakt
obecności pięciu byłych Mistrzów Polski oraz
obecnego Mistrza Polski Dominika Urbackiego.
Pierwszy dzień rozgrywek rozgrywany był w gorącej
kaloryferowej atmosferze pod dyktando Tomasza
Zwolińskiego, który po VII rundach zgromadził
6 zwycięstw. Z takim samym dorobkiem zwycięstw
drugie miejsce zajął Stanisław Rydzik z Warszawy,
zaś trzeci Rafał Lenartowski z Gdyni.
Rozmowa z MISTRZEM
Jak zaczęła się Pana przygoda z grą w scrabble?
- Jestem jednym z najstarszych graczy,
z najdłuższym stażem w Polsce. Zacząłem grać
w scrabble w 1989 roku. Wówczas nie było Scrabble
w Polsce, poznałem tę grę przez czasopismo dla
młodzieży "Razem", w którym zamieszczano
różnego rodzaju rozrywki umysłowe. Raz w roku
"Razem" organizowało turnieje ogólnopolskie.
Trzeba
było
samemu
główkować
nad
rozwiązywaniem zadań, a osoby, które nadesłały
najlepsze rozwiązania, kwalifikowały się na taki
turniej.
Jak udało się Panu wtedy zakwalifikować?
- Ja byłem wtedy takim całkowitym amatorem, ale
w 1989 roku udało mi się dobrze rozwiązać te
zadania i dostałem zaproszenie na turniej. Na miejscu
się okazało się, że moje rozwiązania są prawidłowe,
lecz nie na tyle dobre, żeby startować w turnieju.
W związku z tym byłem pierwszym rezerwowym,
obserwowałem uważnie grę i nawiązywałem
kontakty z ludźmi, którzy grali w Scrabble. Potem,
gdy wracałem pociągiem razem z graczami
z turnieju, udało mi się z nimi wygrać, co
wspominają do dziś. To były moje scrabblowe
początki. Później, dzięki Jackowi Ciesielskiemu,
nastąpił przełom w historii scrabble. Zaczęto
produkować polską wersję tej gry, a w 1993
rozegrano pierwsze Mistrzostwa Polski.
Jak się Pan przygotowywał do zawodów?
- Wraz z kilkoma zapaleńcami spotykaliśmy się
w Warszawie i co sobotę graliśmy w scrabble. Nasze
długie treningi przynosiły efekty, bo przez długi czas
Warszawa była najlepsza w turniejach. Potem
powstała Polska Federacja Scrabble i coraz więcej
ludzi zainteresowało się tą grą.

Czy częste rozgrywki z innymi graczami
wystarczyły, aby grać profesjonalnie?
- Bazowałem również na czytelnictwie, byłem
prawdziwym molem książkowym. Zanim zająłem
się scrabblami trenowałem m.in. kolarstwo, triatlon
i inne aktywne dyscypliny sportowe, ale zawsze
w moim życiu obecne były książki. Dlatego moje
słownictwo bazowało głównie na wiedzy
książkowej, choć wiem, że obecnie wielu młodych
zawodników, drukuje sobie listy słów i uczy się ich
na pamięć. Poza tym teraz mamy Internet i są
strony, na których można grać na żywo w scrabble,
wiec można ćwiczyć z czołowymi zawodnikami.
Jest to więc Pańska pasja?
- Tej dyscyplinie poświęciłem spory kawałek
mojego życia, jeździłem na każdy turniej i na
wszystkie wczasy scrabblowe. Spotykając się na
zawodach tworzymy w pewnym sensie jedną
wielką rodzinę scrabblową. Wszyscy się znamy,
mamy wiele miłych, wspólnych przeżyć
i to też jest ważna rzecz w życiu.
Jakie korzyści dało Panu tak długie uprawianie
tej dyscypliny?- Jeżeli chodzi o korzyści
materialne, to były one raczej niewielkie, bo
scrabble to nie jest taka dyscyplina sportowa, na
której można zarobić. Natomiast daje ona ogromną
satysfakcję. Mam w domu pełne półki pucharów, 4
razy byłem mistrzem Polski w Scrabble, 3 razy
wygrałem Puchar Polski. Na stronie Polskiej
Federacji Scrabble jest taka lista medalowa wszech
czasów, na której mam chyba ponad 60 wygranych
turniejów i ogólnie około 150 miejsc na podium.
Scrabble to także korzyści umysłowe: rozwijamy
dzięki nim swoje słownictwo, ucząc się wielu
nowych słów, które często nie występują w mowie
potocznej. Ponadto poprawiamy także naszą
gramatykę i ortografię.
Czyli poleca Pan scrabble naszym licealistom?
- Zdecydowanie tak, bo jest to gra, która rozwija.
Poza tym na zawodach można doświadczyć
niepowtarzalnej atmosfery i poznać wspaniałych
pasjonatów.
Dziękujemy z rozmowę i życzymy dalszych
sukcesów.

Adrianna Zalewska kl.II c LO
Daria Mikczyńska kl.II c LO
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HOMO UCZNIOS... CZYLI PRZEMYŚLENIA
MATURZYSTY... niekoniecznie związane z
tematem !

Uczeń - istota bliżej niezidentyfikowana...
człowiek dyskietka - gromadzący w głowie
informacje, które czasami niekoniecznie chce tam
upychać. Można by pokusić się o stwierdzenie
homo lenivus (człowiek leniwy). Nie ważne jakim
rodzajem ucznia jesteś, łączy nas jedno - szkoła.
Nasz drugie dom, właściwie pierwszy, ale nikt nie
mówi tego głośno. W sumie to nie tylko ta
instytucja nasz łączy... jest jeszcze głód, nie, nie
wiedzy, normalny, zwyczajny głód. Duża część
uczniów spędza czas na poszukiwaniu kogoś, kto
podzieli się z nimi jedzeniem, bądź da pieniądze na
bułkę. Gatunek ten charakteryzuje się ciągłym
byciem głodnym. W sumie miało być o czym
innym: Każdy z nas prędzej czy później będzie tym
najstarszym w szkole. Tym, który wypijając
hektolitry kawy (o ile ją pija) zakreśla
w podręczniku markerem "najważniejsze" kwestie,
licząc jakoby, że te kolejno zamalowane strony
wskoczą same do naszej głowy. Maturzysta to
homo powtórkuss. Jedni już zaczęli powtarzać
materiał z wcześniejszych etapów edukacji inni
czekają z tym do kilku tygodni przed maturą... ja
należę do tej pierwszej grupy... i w sumie teraz
przechodzę do sedna sprawy. Dopiero teraz okazuje
się, jak istotnym było uczenie się na bieżąco.
Pewnie teraz się zaśmiałeś/skomentowałeś. W
sumie dobrze, bo to znaczy, że dotrwałeś do tej
najistotniejszej części tego artykułu. Młodszy
kolego, koleżanko, powiem Ci jedno: staraj się
uczyć systematycznie. Bo Twoje braki wyjdą
w
czasie
powtórek
maturalnych
<czego
powtórkami nazwać nie można, bo się tego
zwyczajnie nie nauczyłeś>.

A czasu jest niewiele, acz zapewne wydaje się
inaczej. Niestety taka jest rzeczywistość.
Sprawdziany,
projekty,
kartkówki,
zadania
domowe, zadania domowe, zadania domowe,
mnóstwo zadań domowych.
Jesteśmy jednak
normalnymi uczniami szkoły, którzy muszą zdobyć
określoną liczbę ocen. Wtedy też w sumie pojawia
się problem... co jest najważniejsze, od czego
zacząć... W każdym razie jedno jest pewne: wraz
ze zbliżaniem się matur wzrasta popyt na materiały
pomocne w nauce takie jak mnóstwo książek
zwanych repetytoriami - myślałam, zapewne jak
wielu innych maturzystów, że od samego ich kupna
poziom mej wiedzy wzrośnie niestety...okazało się
że nie działa to tak, jak chcieliby zapewne
wszyscy.. Wzrasta również liczba wydanych
pieniędzy na energetyki czy inne rzeczy mające na
celu zachować jakąkolwiek przytomność umysłu po
kolejnej nieprzespanej nocy spowodowanej...
zakuwaniem do ważnego bądź trochę mniej,
sprawdzianu. Po raz kolejny wracając do tematu,
o którym miał być ten artykuł, ale chyba mi nie
wyszło, to umiejętna nauka, polegająca na tym, że
po napisaniu sprawdzianu nie naciśniesz w swojej
głowie DELETE i nie usuniesz tego, czego udało
Ci się nauczyć. Bo w okresie zwanym klasą
maturalną, na zakuwanie wszystkiego od początku,
jest niewiele czasu. Teraz jest tylko jeden cel:
przetrwać do, i przetrwać same MATURY. A na
podsumowanie tego artykułu przytoczę cytat
Einsteina " Cała nasza nauka, w porównaniu
z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna - ale
nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy. "
Także do boju !
Kinga Stawowa Kl. III a LO

„ Nie wiem jaki będę wykonywał zawód, ale będę
piłkarzem”
„ Całymi dniami pił po nocach”
„ Chłop pańszczyźniany nie miał konia, więc sam
harował jak wół”
Trochę humoru, kochani!
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