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Moi Drodzy!
W powietrzu wciąż jeszcze pachnie latem.
Przed nami piękne babie lato, za Wami letnie
wspomnienia, z którymi ciężko się rozstać.
Tragiczny wrześniowy poranek, którego okrągłą,
75 rocznicę właśnie obchodzimy, był zapewne
podobny do dzisiejszego. Przez liście, które już
za chwilę miały się złocić i brązowieć, migotały
wesoło promienie letniego słońca, a lato – jak
pisał poeta –„było piękne tego roku” i „ na ziemi
było tyle wrzosu na bukiety”, to świat ten w
jakim znali go Wasi rówieśnicy z tamtego
okresu, w jednej chwili przestał istnieć, a wraz
z nim kwiaty, piękno, spokój.
Dlaczego o tym mówię? Po to, aby uświadomić
Wam coś, z czego pewnie nie zawsze zdajemy
sobie sprawę: Jak ogromne macie szczęście, że
urodziliście się w innym czasie, w innym
miejscu, w innym świecie. Nie znacie innej
rzeczywistości, więc to dla Was oczywiste, że
możecie decydować o sobie i swojej przyszłości,
jesteście obywatelami wolnego kraju, macie
nieograniczone możliwości i właściwie nie ma
dla Was szczytów do zdobycia. Wolność została
Wam
dana, ale chciałabym, abyście nie
zapominali, że to szczególny dar, o który musicie
dbać. Nie wolno go Wam nie doceniać
i marnować.
Wkraczamy w nowy rok szkolny. Jaki będzie?
Z pewnością pełen wyzwań, obowiązków,
niewykluczone, że i trudności, z którymi
przyjdzie Wam się zmierzyć. „Przez trudy do
gwiazd”. Wierzę, że każdy z Was jest w stanie
tam dotrzeć, gdyż jesteście niesamowitym
pokoleniem, dla którego nie ma rzeczy
niemożliwych. Starajcie się o tym pamiętać i nie
zmarnujcie swojego potencjału. Powodzenia
w tegorocznych zmaganiach.

PAMIĘTNY WRZESIEŃ

Właśnie wtedy, w 1939 roku rozpoczęła się walka zbrojna Polaków
w obronie ojczyzny. Napadli na nas sąsiedzi; Niemcy z podporządkowaną im
Słowacją oraz Związek Radziecki. Nasze siły wojskowe liczące ok. 1 mln
żołnierzy stanęły naprzeciw 1,6 mln Niemców oraz ponad 600 tyś. Rosjan.
Niestety, kampania ta skończyła się po 35 dniach walk naszą przegraną.
Opuszczeni przez sojuszników, wycieńczeni i pozbawieni sprzętu, staliśmy się
pierwszą ofiarą sześcioletniej wojny, która okazała się najtragiczniejszą
w dziejach świata. Cóż nam z niej zostało? Ogrom zniszczeń i cierpień, być
może nauka na przyszłość oraz pamięć. Trzeba ją stale odświeżać, gdyż
jesteśmy to winni tym wszystkim, którzy wtedy, w pamiętnym wrześniu,
w całej wojnie światowej oraz latach powojennych cierpieli i ginęli za sprawę.
Redakcja

Barbara Przeradzka-Martko
Dyrektor LO
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Nowy Rok Szkolny
2014/2015
Klasa

Wychowawaca

Profil

Ilość
uczniów w
klasie

Numer
Sali
lekcyjnej

I a LO

Mgr Elżbieta
Szcześniak

Humanistyczny

23

210

I b LO

Mgr Alina
Dziekońska

BiologicznoChemiczny

26

213

I c LO

Mgr Wojciech
Paczkowski

MatematycznoPrzyrodniczy

30

207

● Na podstawie danych Centralnej
i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
tegoroczny egzamin maturalny zdało
w naszym Liceum 124 uczniów, tj. 84,4
procent zdających. W województwie
warmińsko-mazurskim średni wynik to 78
proc., Natomiast zdawalność w skali kraju to
80 procent. Jeśli chodzi o Technikum, to
spośród 19 uczniów, którzy przystąpili do
matury, egzamin zdało 14 (tj. 73,7 proc.)
W skali naszego województwa średnia
zdawalność wyniosła tutaj 51 proc., a w skali
kraju 54 procent. Porównując wyniki
wojewódzkie i krajowe w obu typach szkół
możemy sobie delikatnie pogratulować oraz
życzyć sobie, aby te wyniki były jeszcze
lepsze w latach następnych. Wszystkim
gratulujemy, a tym, którym się nie powiodło,
życzymy wytrwałości w nauce i powodzenia
w przyszłym roku.

I d LO

Mgr Marcin
Deja

GeograficznoJęzykowy

30

200

I e LO

Mgr Dorota
Dreszler

BiologicznoJęzykowy

14

16

II a
LO

Mgr Bartłomiej
Bartkowski

17

206

II b
LO

Mgr Beata
Zielińska

28

202

II c
LO

Mgr Anna
Resicka

27

1

II d
LO

Mgr Joanna
Kardela

29

112

II e
LO

Mgr Tadeusz
Banowski

19

211

III a
LO

Mgr Aaleksandra
Bączek

30

117

III b
LO

Mgr Justyna
Haska

27

11

„TKACZ Zieleni”
● W ramach realizowanego przez naszą
szkołę projektu „COOL” podejmowanych
jest wiele przedsięwzięć, pojawiają się nowe
inicjatywy i akcje. Jedną z takich akcji,
zapoczątkowanych przez naszą młodzież
z Akademii Młodego Animatora jest
„TKACZ Zieleni” (Tanecznie, Kreatywnie,
Aktywnie, Czysto). To projekt mający na celu
odnowienie naszego miejskiego parku.
Realizatorzy rozpoczęli całą akcję już
1 sierpnia i podczas regularnych spotkań
zajmują się sprzątaniem i odnawianiem
zaniedbanych od lat alejek, trawników, ławek
i amfiteatru. Na uwagę zasługuje nie tylko ich
aktywność w doprowadzeniu parku do
świetności, ale cała podejmowana przez nich
akcja informacyjna (plakaty, wywiady).
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do
aktywnego włączenia się w realizację tego
szczytnego
przedsięwzięcia.
Więcej
informacji
na plakatach
i stronie
facebook.com/TKACZzieleni

III c
LO

Mgr Jadwiga
Lewandowska

33

17

III d
LO

Mgr Elżbieta
Deja

30

113

III e
LO

Mgr Paulina
Orłowska

29

9

INFORMACJE
JAK ZDALIŚMY
TEGOROCZNĄ MATURĘ ?

1 września rozpoczął się oficjalnie 156 rok nauki w naszej
szkole. Mimo, że w nazwie pozostaje jeszcze Zespół Szkół, to
jesteśmy już tylko Liceum Ogólnokształcącym. Dotychczasowa
ZSZ i Technikum funkcjonują w ramach Zespołu Szkół
Zawodowych w Kurzętniku. W naszym Liceum uczy się na
obecną chwilę 392 uczniów, w tym 123 pierwszoklasistów.
Obok szkoły znajduje się internat, w którym mieszka obecnie
20 uczniów. Kształcimy również dorosłych w ramach Liceum
dla Dorosłych. Obecnie uczęszcza tam 36 uczniów. Całej
społeczności uczniowskiej swoją wiedzę przekazuje 31
nauczycieli zatrudnionych na pełny etat oraz 5 zatrudnionych
w niepełnym wymiarze godzin.
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NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY JAK GO MALUJĄ…

Koniec wakacji. Za oknem liście zmieniają barwę, dni stają się krótsze, temperatura
spada, a My? My jakoś stajemy się bardziej senni i smutni. W pokoju czujemy
zapach książek, a na biurku piętrzą się nowe zeszyty, ołówki, długopisy. Tak, to jest
właśnie ten czas. Czas, kiedy wszyscy na nowo budzą się z letniego lenistwa i
wkraczają w świat nauki, wyścigu za dobrymi ocenami i motywującej rywalizacji.
Szkoła. Dopiero początek, a każdy z nas już tęskni za letnimi wieczorami.

Witamy w Norwidzie! Ci, z nas którzy są w II-giej
czy III-ciej klasie, wiedzą co czeka tych dopiero
przybyłych. Jednak cofnijmy się pamięcią
w przeszłość. I klasa. Nowi uczniowie, nauczyciele
i tyle klas do zapamiętania. Ile to razy siedzieliśmy
na parapecie z planem w ręku myśląc i głowiąc się,
gdzie się podziała dana klasa. Zabawne? Jednak to
samo czeka nasze kochane I-sze klasy. Bądźmy
życzliwi i pomagajmy, prowadźmy oraz
wspierajmy dopiero co wkraczających w mury
Norwida.
Najważniejsze to... Nie bać się pytać. Często jest
tak, że nowi uczniowie wstydzą się pytać. W XXI
wiek wszedł nowy trend, że bycie niezależnym jest
modne, ale nijak to się ma do rzeczywistości.
Prawda jest całkiem inna. Kto pyta, nie błądzi. Ma
to swoje plusy, wzmacnia pewność siebie oraz
sprzyja lepszym prezentacjom ustnym przed
osobami z klasy i poza nią.
A Nauczyciele? Nie są tak straszni, jak to Ci
wszyscy ‘lepiej’ wiedzący opowiadają. Osoby
z poza szkoły, czy będące uczniami starszymi,
najczęściej, a to z własnych doświadczeń, a to
dlatego, żeby nastraszyć opowiadają historie,
którymi przejmuje się niejeden nowo przybyły
uczeń. Sama po sobie, wiem, że Ci, którzy
z opowiadań wydawali mi się straszni i niemili, byli
wręcz przeciwnie, zaskakująco mili, prowadzili
ciekawe lekcje i potrafili nauczyć więcej, niż ten
nauczyciel, którego tak wszyscy wychwalali. Nie
wierz komuś, zaufaj sobie. Dlaczego? Może
dlatego, że to Ty swoim zachowaniem,
przygotowaniem do lekcji i determinacją zasłużysz
na szacunek lub pogardę ze strony uczącego.

wybryk szedł w zapomnienie. W Norwidzie sam
pracujesz na własne miejsce w szeregu i albo
będziesz w grupie porządnych i odpowiedzialnych
osób, albo...lepiej nie wnikać, co będzie, gdy
scenariusz będzie inny. Jedno jest pewne. Tutaj nikt
nie będzie się przejmował tym, że psujesz sobie
przyszłość nie chodząc do szkoły. Każdy ma swoje
zadanie, które wykonuje. Nauczyciele pomagają,
uczą i wspierają uczniów w edukacji. Jednak nie
nakłaniają i nie zmuszają do chodzenia do szkoły.
Jak już wspomniałam jest się Młodym dorosłym,
biorącym za siebie pełną odpowiedzialność. Trzeba
mieć na uwadze, że wybór tak dobrej szkoły niesie
za sobą obowiązkowość.
Praca! Rozwój! Perspektywy! Co oferuje nam
Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida?
Bardzo wiele. W zależności od zainteresowań,
uczniowie mogą znaleźć coś dla siebie. Jeśli jesteś
osobą utalentowaną artystycznie, plastycznie czy
masz chęć zdobywania wiedzy na temat historii
sztuki
możesz
uczestniczyć
w zajęciach
prowadzonych przez Pana T. Banowskiego. Jeśli
jesteś osobą energiczną, rzetelną, ciekawą świata
lub szukającą świeżych informacji, potrafiącą pisać
czy fotografować masz możliwość zapisania się do
Gazetki Szkolnej. Dla uczniów, uzdolnionych
sportowo organizowane są liczne zawody, turnieje
i rozgrywki, a dla poliglotów, biologów
oraz
matematyków liczne zajęcia dodatkowe. Każdy
znajdzie coś dla siebie.
Złota myśl na dziś?
Nigdy nie rezygnuj z marzeń, to one są częścią tego
świata.
Powodzenia

Tu nie jesteś dzieckiem, a... Młodym dorosłym,
gdzie Twoje postępowanie jest brane pod lupę. To
nie podstawówka, czy gimnazjum, gdzie każdy
Goniec Nowomiejski - nr 37 – wrzesień 2014
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ZASZCZYTNY
JUBILEUSZ 50-LECIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANA PAWŁA II
W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM
Przypadający 6 września jubileusz rozpoczął się
uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez księży absolwentów szkoły w nowomiejskiej kolegiacie.
Oficjalne uroczystości oraz pozostałe spotkania
odbyły się hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz w budynku samej szkoły. Była to nie
tylko okazja do przypomnienia historii szkoły oraz jej
osiągnięć, ale także czas spotkań i wspomnień
absolwentów oraz wszystkich pracowników jubilatki.
Jak to bywa przy takich okazjach, uroczystość
zaszczycili swoją obecnością lokalni notable,
marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,
Pan J. Protas, kurator oświaty, Pani G. Przasnyska,
senator RP, Pan S. Gorczyca oraz sekretarz stanu
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Pan P. Żuchowski. Pozdrowieniom i życzeniom nie
było końca. Życzono dzieciom, nauczycielom,
dyrektorom, rodzicom, sponsorom i jednostkom
samorządowym. Podkreślano osiągnięcia szkoły, jej
otwartość do lokalnej społeczności i zdobyte
certyfikaty. Warto zwrócić uwagę na pewną
charakterystyczną
„specjalizację”
szkoły,
a mianowicie jej działalność w zakresie promocji
zdrowia i zdrowego stylu życia ( I miejsce
w ogólnopolskim konkursie „Czas na zdrowie”,
tytuły: „Szkoła Promująca Zdrowie”
„Szkoła
przyjazna środowisku” , „Bezpieczna Szkoła” oraz
„Szkoła w ruchu”). Jeśli chodzi o liczby, to
społeczność uczniowska liczyła (wraz z obecnymi)
ok. 7.5 tyś. uczniów, której wiedzę przekazywało
ponad 200 nauczycieli. Podstawówkę – jubilatkę
ukończyło wielu uczniów naszego Liceum i to oni
najlepiej świadczą o swojej szkole. Życzymy
dalszych, równie znamienitych jubileuszy.
Agnieszka Laskowska kl. IId LO

ZOSTAŃ STYPENDYSTĄ
Miałeś na koniec minionego roku szkolnego średnią
minimum 4,8 w gimnazjum lub 4,5 w liceum? Możesz
pochwalić się wolontariatem? Chodzisz do Kościoła,
dochód Twojej rodziny nie przekroczył 1120 zł na osobę?
Lubisz poznawać nowych ludzi? Jeśli tak, to stypendium
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia czeka właśnie na
Ciebie. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek i informacji,
które na pewno Ci się przydadzą !!!
Fundacja została powołana w 2000 roku jako organizacja,
której działalność ma upamiętniać dzieło św. Jana Pawła
II, a także szerzyć jego idee. Fundatorem fundacji, która
ma swoją siedzibę w Warszawie jest Konferencja
Episkopatu Polski. Dzięki jej działalności około 2500
młodych ludzi z małych miejscowości z całej Polski
może spełniać swoje marzenia, otrzymując stypendia w
wysokości
do
310zł
miesięcznie
(licealiści,
gimnazjaliści). Studenci otrzymują natomiast do 480 zł
na miesiąc. Co zrobić, by zostać jednym z nas? Wejdź na
stronę www.dzielo.pl i odnajdź tam swojego
koordynatora diecezjalnego, napisz do niego maila
i przedstaw swoją sytuację materialną, naukową, itp. To
właśnie ta osoba udzieli Ci wszelkich wskazówek.
O stypendium możesz ubiegać się w dowolnym
momencie roku szkolnego, bowiem nigdy nie jest za
późno na realizację swoich marzeń! Pamiętaj jeszcze, że
jako stypendysta masz też bardzo przyjemny obowiązek
uczestnictwa w obozie integracyjno- formacyjnym. Jest
on darmowy i masz na nim okazję poznać ludzi, którzy
mogą stać się Twoimi przyjaciółmi Jeśli masz jakieś
pytania skontaktuj się ze mną, autorką tego artykułu,
z chęcią udzielę Ci szczegółowych informacji, być może
dzięki nim staniesz się jednym ze stypendystów naszej
szkoły.
Marta Domżalska kl. II b LO
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Podobno dzisiejsza młodzież woli mało czytać,
więcej mówić, a pisać to tylko SMS-y

SCRABBLE – SZTUKA ŁĄCZENIA

SŁOWO PISANE CZY MÓWIONE ?
Każde ma swoją wagę. Są z pewnością wśród nas
tacy, którzy powiedzieli o jedno słowo za dużo lub
napisali coś, czego się wstydzą. W związku z tym
uważają, że lepiej nie wypowiadać się publicznie,
siedzieć cicho, nic nie pisać itp. Nie wierzę, że tacy
jesteśmy. Każdy z nas ma potrzebę wypowiadania
się, każdy z pewnością próbował kiedyś swoich sił
w literaturze. Może był to wiersz, list, blog,
życzenia okolicznościowe, kartka pocztowa,
wypracowanie, opowiadanie, esej, rozprawka bądź
artykuł. Ci, którzy się rozczarowali i zrezygnowali
z pisania, i tak nadal piszą, Są to głównie krótkie
wiadomości tekstowe (zwykle mail’e), które służą
przekazywaniu
bieżących
informacji,
tych
najprostszych dotyczących życia codziennego. A co
z dłuższymi problemowymi czy literackimi
wypowiedziami? Nie mamy takiej potrzeby?
Mamy, tylko zasłaniamy się brakiem czasu bądź
niedoskonałościami
naszego
warsztatu
dziennikarskiego. Dlatego właśnie szkolna gazetka
daje nam możliwość spróbowania sił w tej
dziedzinie. Nie bójmy się wypowiedzi pisemnych,
przecież i tak będziemy musieli pisać krótsze
i dłuższe formy użytkowe na egzaminie
maturalnym, również w obcych językach. Wielu
z nas będzie pisało różnego rodzaju listy
motywacyjne, aplikacyjne, życiorysy, podania
i eseje. Spróbuj swoich sił, zaprezentuj swoje
poglądy (przecież się ich nie wstydzisz!), podziel
się swoją wiedzą, przekaż informacje. Zachęcamy
wszystkich, dla których słowo pisane ma
jakąkolwiek wartość. Często kupujemy i wertujemy
lokalną prasę w poszukiwaniu konkretnych
informacji (często o sobie lub naszych
dokonaniach). Czy zawsze wówczas jesteśmy
zadowoleni z takich tekstów? Nie, często jesteśmy
rozczarowani, że redaktor nie przekazał tego, co
chcielibyśmy przeczytać lub przekazał to
niechlujnie. Postawmy się więc w roli takiego
redaktora i spróbujmy sami.
(Red.)

SCRABBLE to
wspaniała rozrywka umysłowa,
przeżywająca rozkwit nie tylko w Polsce. Rozgrywki
można porównać do fenomenu krzyżówek, z tą różnicą,
że w przypadku gry Scrabble krzyżówki nie
rozwiązujemy, a układamy z wylosowanych liter. Jest to
zatem gra losowa, w której liczy się nie tylko pomysł,
zasób słownictwa, ale również zmysł gry kombinacyjnostrategicznej. Scrabble pełni funkcję wszechstronnego
narzędzia edukacyjnego. Gracze współzawodniczą na
planszy, kształtując i podnosząc swoje umiejętności
lingwistyczne.
W Zespole Szkół im. C.K. Norwida prekursorem gry
jest nauczyciel języka angielskiego Mariusz Orzeł. Od
roku 1997 organizuje scrabblowe Mistrzostwa Warmii i
Mazur w polskiej wersji językowej. W szkole działa Klub
Scrabble „Nieodczas”. Od kilku lat organizowane są w
Zespole Szkół rozgrywki Scrabble w obcych wersjach
językowych; angielskiej, francuskiej i niemieckiej, gdzie
animatorami są nauczyciele języków obcych Zbigniew
Światkowski, Lucyna Paczkowska i Lucyna Pełka. Jak do
tej pory szkoła realizowała trzy projekty scrabble o
zasięgu lokalnym, powiatowym i wojewódzkim. W roku
2002 odbyły się u nas Wojewódzkie Mistrzostwa
Scrabble Szkół Średnich po Angielsku. W roku 2005
odbyły się w auli naszej szkoły II Ogólnopolskie
Mistrzostwa Scrabble po Angielsku. Nasz klub Scrabble
jest wyposażony w wystarczającą ilość zestawów do gry
we wszystkich czterech językach. Wszystkich
zainteresowanych grą zapraszamy do odwiedzenia naszej
klubowej strony facebook.com/niedoczas . Znajdziecie tu
relacje z przeprowadzonych turniejów szkolnych,
ciekawostki scrabble’owe i mnóstwo zdjęć. A już 27-28
września 2014 roku zapraszamy na XVII Mistrzostwa
Warmii i Mazur w Scrabble. Zawody odbędą się w
Miejskim Centrum Kultury. Początek, sobota o godzinie
11:00.
(M.O)
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WYWIAD Z NOWYM
PRZEWODNICZĄCYM
SAMORZĄDU SZKOLNEGO
W czerwcu 2014 roku odbyły się
wybory na przewodniczącego
licealnego
Samorządu
Uczniowskiego. Wygrał je, ze
zdumiewającą przewagą, Paweł
Suszyński uczeń klasy II a LO.
Postanowiłam więc wypytać go
o powody, dla których zdecydował się wystartować
w wyborach oraz o planach działania na bieżący
rok szkolny
Kinga: Dlaczego właściwie zdecydowałeś się
kandydować na przewodniczącego licealnego
Samorządu Uczniowskiego?
Paweł :Na decyzję, że będę kandydował na
przewodniczącego wpłynęło kilka czynników, które
razem się zgrały. W czerwcu skończyła mi się
kadencja w Młodzieżowej Radzie Miasta, a jestem
takim typem człowieka, który nie lubi siedzieć
bezczynnie i musi działać obojętnie czy to jest
MRM czy Samorząd Szkolny. Ukończyłem
również
Akademię
Młodego
Animatora
i chciałbym wykorzystać wiedzę, którą tam
zdobyłem w praktyce, a działalność w SU daje taką
szansę.
Kinga: W zeszłym roku w naszej szkole,
organizowany był konkurs "Spoko klasa". Czy
w tym roku szkolnym również zamierzasz
kontynuować tą inicjatywę?
Paweł: Tak, chciałbym kontynuować tę inicjatywę,
gdyż daje ona większą możliwość integracji
w klasach oraz zdrową rywalizację. Chciałbym
również w jakiś sposób uatrakcyjnić ten konkurs.
Fajnie by było jakby „Spoko Klasa ‘’ wpisała się na
stałe w kalendarz szkolnych konkursów
Kinga: Co zamierzasz zmienić w szkole? Czy
masz już jakieś konkretny plan działania na ten
niedawno rozpoczęty rok szkolny?
Paweł: Myślę, że działania Samorządu
w porównaniu z rokiem poprzednim drastycznie się
nie zmienią, gdyż uważam, że Kacper wykonał
dobrą robotę. Jeśli będą jakieś zmiany, to
uczniowie będą informowani na bieżąco.
Kinga: Proszę dokończyć zdania…
Paweł: Chciałabym: Razem ze znajomymi,
zakupionym wspólnie busem, wyjechać w podróż
dookoła świata. Z takich bardziej realnych
marzeń, chciałbym zostać nauczycielem, oraz
odwiedzić chociaż Australię i Amazonię.
Interesuję się: Troszkę tego będzie, a więc
siatkówka zarówno plażowa jak i halowa, piłka
nożna i ręczna i ogólnie sport. Lubię również
podróżować i jeździć rowerem, a połączenie
podróżowania i jazdy rowerem jest wręcz idealne.
Poza
tym,
to
rekonstrukcja
historyczna,

wędkarstwo, łucznictwo, gra na gitarze i różne
eksperymenty w kuchni.
Denerwuje mnie: Myślę, że słowo denerwuje jest
troszeczkę za
mocne, drażni mnie natomiast
pędzący nieubłaganie czas i po prostu czasami nie
mam czasu na niektóre zajęcia.
Kinga: Czego życzysz swoim kolegom?
Paweł: Życzę wszystkim wytrwałości w dążeniu do
postawionych sobie celów oraz chęci do działania.
Kinga Stawowa kl. III a LO

Kalendarium planowanych wydarzeń
w naszym LO w I semestrze 2014/2015
Termin
1 IX

20 -22 IX
23 IX
24 IX
25 IX
26 IX
30 IX
13 X

Wydarzenie
Rozpoczęcie roku szkolnego
Udział w obchodach
jubileuszowych Szkoły
Podstawowej nr 1 w NML
Międzynarodowy Dzień
Demokracji (happening)
Ogólnopolski Mityng
lekkoatletyczny na obiektach LO
(festyn)
Ślubowanie klas I –szych.
Spotkania z rodzicami
Sprzątanie świata
Zebrania z rodzicami klas II LO
Zebrania z rodzicami klas III LO
3 Mały Festiwal Sztuki Aktualnej
Europejski Dzień Języków
Klasowe obchody Dnia Chłopaka
Dzień Edukacji Narodowej

16 X

Dzień papieski

7, 11 XI
ostatnia
dekada XI
19-20 XI
6 XII

Święto Niepodległości
Próbne egzaminy maturalne
(klasy III LO)
Wywiadówki klas III LO
Mikołajki szkolne
Obchody środowiskowe wydarzeń
„ 7 grudnia” w NML
Dzień Praw Człowieka
Wywiadówki klas I i II LO
Wigilie w szkole
Zimowa przerwa świąteczna
Rada klasyfikacyjna klas III LO
Studniówki
Obchody środowiskowe rocznicy
wyzwolenia NML
Rada klasyfikacyjna klas I i II LO
Ferie zimowe

6 IX
15 IX
17 IX
20 IX

7 XII
10 XII
10-11 XII
19 XII
22-31 XII
5 I
9 -10 I
19 I
19 I
26 I – 8 II
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REFLEKSJE PIERWSZOKLASISTÓW
Jak czujesz się w nowej szkole?

Karolina Skarzyńska (klasa Id) W szkole czuję
się dobrze, fajni ludzie, bardzo pomocni, jak ktoś
ma problem typowy dla pierwszoklasistów, czyli
odnalezienie klas zawsze chętnie pomogą.
Nauczyciele są mili, jak jest jakiś problem możemy
się do nich zgłosić.
Co Ci się w naszej szkole najbardziej podoba?

Jak minęły Ci pierwsze dni w szkole?
Czarek Czapliński (klasa I c ) Pierwsze dni w
Liceum minęły mi bardzo spokojnie, na pewno
spokojniej niż w gimnazjum! Po kilku godzinach w
nowej szkole nie miałem już jakichkolwiek obaw,
stresu... Wiadomo nauki będzie więcej, ale za to
ludzie są bardziej dojrzalsi i wyrozumiali. Więc
moje ogólne wrażenia z pierwszych dni w szkole są
jak najbardziej pozytywne. Mam nadzieję, że
będzie mi tu dobrze ☺

Monika Malinowska (klasa I b) Hmm najbardziej,
chyba specyficzne wystroje klas
Jakie wrażenie wywarli na Tobie nauczyciele?

Sandra Pokojska (klasa I e ) Ten pierwszy tydzień
w Norwidzie minął mi bardzo szybko. Panuje tu
miła atmosfera. A nauczyciele? Myślę, że każdy z
nich wywarł na mnie dobre wrażenie. Wszyscy,
których miałam okazję poznać byli bardzo
sympatyczni, uśmiechnięci. Nie wiem czy tacy są
zawsze, czy to ze względu na to, ze dopiero
przyszliśmy do tej szkoły. Wydają się mieć dobre
podejście do uczniów, do nauki. Oczywiście
wiadomo, ze w pewnych sytuacjach nie da się być
miłym i każdemu z nich na pewno zdarzy się nie
raz podnieść na nas głos. Mimo to uważam, że ta 3letnia współpraca z nimi będzie dla mnie
przyjemnością.
Gdybyś mógł co byś zmienił w naszym liceum?
Dominik Światkowski (klasa I a) Moim zdaniem
podczas rekrutacji brakowało szczegółowych
informacji
i większego nacisku na elementy wyróżniające
szkołę na tle innych szkół. Poza tym profile, jakie
szkoła oferuje powinny być szczegółowo
omówione i przedstawione gimnazjalistom. Część z
potencjalnych licealistów czuła się trochę
zdezorientowana. Niemniej jednak, po dwóch
tygodniach, norwidowskie liceum odbieram
pozytywnie.
Czy obawiasz się tego co
przygotowali na ślubowanie?

starsi

uczniowie

Anna Rozwadowska (klasa I d) Szczerze mówiąc,
to nie zastanawiałam się nad tym, ale znając
licealistów i ich bujną wyobraźnię, to nie będzie to
coś normalnego…
Co sądzisz o nowych kolegach i koleżankach, nie
tylko tych z nowej klasy, ale i całej szkoły?
Aleksandra Kłosowska (klasa I b) Ludzie ze
szkoły są tu na prawdę mili. Starsi uczniowie służą
pomocą i chętnie wskazują drogę do klasy. A co do
nowej klasy, ludzie wydają się sympatyczni, na
pewno szybko się zintegrujemy ! Mam też
starszych znajomych więc z drugiej strony wiem, że
mam wsparcie ☺
Czy stresowałaś się przychodząc do nowej szkoły
?
Alicja Radzimińska (klasa I d) Jako, iż nie lubię
zmian stresowałam się przyjściem do nowej szkoły.
Obawiałam się tego, że się nie odnajdę, że ciężko
będzie mi tutaj znaleźć towarzystwo, ale jak się
niepotrzebnie ☺

Kinga Stawowa kl. III a LO

CO JESZCZE W PROJEKCIE „COOL” ?
Jak wiadomo, jest to projekt dwuletni, którego
zakończenie planowane jest na 30 czerwca
przyszłego roku. Beneficjentami są wszyscy
uczniowie naszego Liceum. Szczególnie miło
będzie nam przywitać w nim naszych
pierwszoklasistów. Mamy nadzieję, że są ciekawi,
otwarci i odważni i wezmą udział w różnych
przedsięwzięciach.
Będą
więc
trzydobowe
warsztaty integracyjne w Kaczym Bagnie, jest
oferta
różnorodnych
zajęć
pozalekcyjnych
z matematyki, języka polskiego, języków obcych.
Jest
kółko
literacko-historyczne,
warsztaty
artystyczne, warsztaty dziennikarskie, warsztaty
artystyczne „Rozwiń Skrzydła”. Jest kółko teatralne
dla klas pierwszych. Planowana jest wizyta w
Gdańskiej
Szkole
Artystycznej,
w
TVP
w Warszawie. Będzie tzw. Desant Kulturalny,
podczas którego chętni będą mieli możliwość
przeistoczyć się w aktorów, przygotować oraz
przedstawić jakąś krótką formę teatralną, nauczą się
tańczyć z ogniem, a także grać na bębnach. Projekt
oferuje również warsztaty z psychologiem oraz dla
klas trzecich wizyty u przedsiębiorców. Będą
również warsztaty fizyczne oraz rejs żaglowcem.
Zapraszamy. (Red.)
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WAKACYJNE IMPRESJE
Wakacje, niczym święta ulotniły się zbyt szybko, ale istnieje coś takiego, co nazywamy wspomnieniami. A jak
Wy spędzaliście ten czas wolny? Oto jak bawili się nasi znajomi...

Karina
Klaudia
Ola
Angelika

Marcin
Emilia
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