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Do tegorocznego egzaminu dojrzałości
przystąpiło 150 abiturientów klas trzecich. Zgłosiło się również 43 absolwentów z ubiegłych lat, którzy chcieli poprawić swoje dotychczasowe wyniki
z niektórych przedmiotów. Można było
zdawać poszczególne przedmioty na
poziomie podstawowym bądź rozszerzonym.
Poza
obowiązkowymi
przedmiotami, największym powodzeniem cieszyły się, jak zwykle,
geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie oraz matematyka. W opinii
zdających, egzamin maturalny z poszczególnych przedmiotów na poziomie
podstawowym nie był trudny. Każdy,
kto pracował systematycznie, był w stanie go zdać. Natomiast egzaminy na
poziomie rozszerzonym były odpowiednio trudniejsze, wymagały często
przygotowania ponadprogramowego.
Zadania zaproponowane tegorocznym
maturzystom przez CKE dawały zdającym możliwość dosyć wszechstronnego
wykazania się swoimi umiejętnościami.
NAJLEPSI U STAROSTY
Na VII Sesji Rady Powiatu, wyróżniający się absolwenci oraz ich
opiekunowie zostali uhonorowani listami
gratulacyjnymi
za
swoje
dokonania w olimpiadach, konkursach
i zawodach sportowych.
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Fot. R.K.
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I TURA
WYBORÓW
PREZYDENCKICH

Ustne i pisemne egzaminy maturalne z wybranych przedmiotów.
Emocje maturalne i wyborcze zdominowały tegoroczny maj. Zdawaliśmy
egzaminy nie tylko z wybranych przedmiotów, ale i z naszej świadomości
i odpowiedzialności obywatelskiej. Emocjonowaliśmy się własnymi osiągnięciami jak i wynikami osiągniętymi przez kandydatów na prezydenta RP. Jak
zawsze w takich przypadkach, wielu z nas było zadowolonych i szczęśliwych, wielu niezadowolonych i rozczarowanych. Dla jednych wystarczy
cieszyć się chwilą, innym pozostaje wyciągnięcie wniosków na przyszłość.
Redakcja
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WYBORY PREZYDENCKIE 2015

INFORMACJE
TRZECIOMAJOWA AKADEMIA
● Z okazji 224 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, uczniowie klas I a LO
oraz I c LO pod kierunkiem pani Elżbiety
Szcześniak zaprezentowali oryginalny
montaż słowno-muzyczny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Treść
oraz postacie historyczne przedstawiono
w niebanalnej formie, nawiązując do
wydarzeń współczesnych. Dla uczczenia
Dnia Flagi RP, przypadającego 2 maja,
grupa uczniów ubrana w biało-czerwone
stroje zgromadziła się na boisku
szkolnym, manifestując w ten sposób
swoje przywiązanie do barw narodowych.
70 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA
II WOJNY ŚWIATOWEJ
● Uroczystości religijno - patriotyczne
rozpoczęły się 8 maja mszą św. w naszej
kolegiacie, po której uformował się pochód, który przeszedł ulicami miasta do
miejsc upamiętniających martyrologię naszych rodaków, gdzie złożono wieńce, zapalono znicze i uczczono ich pamięć
chwilą ciszy. Okolicznościowe występy
na nowomiejskim rynku przygotowała
młodzież gimnazjalna oraz soliści z MCK.

REGGAESIDE W FINALE
● Powstały w 2012 roku siedmioosobowy
zespół muzyków z Gminnego Centrum
Kultury w Kurzętniku dotarł do finału
w telewizyjnym programie Must Be The
Music. Ich udział poszczególnych etapach
doceniło nie tylko profesjonalne jury, ale
i szerokie grono widzów oraz sympatyków
z całego kraju. Głosowaliśmy i trzymaliśmy za nich kciuki. Występy zespołu były
doskonałą okazją do promocji Kurzętnika,
naszego miasta i regionu. Mamy nadzieję,
że ich telewizyjna przygoda z muzyką
stanie się początkiem ich wielkiej kariery
scenicznej. Dziękujemy im za moc wrażeń
i gratulujemy sukcesu.

O najwyższe stanowisko w państwie oraz prawo zamieszkania
w Pałacu Prezydenckim (fot.) ubiegało się dwóch kandydatów;
urzędujący prezydent – Bronisław Komorowski oraz związany
z Prawem i Sprawiedliwością – Andrzej Duda. Zwycięsko z tej
kampanii wyszedł pan Andrzej Duda, uzyskując 51,55 proc.
głosów. Pan B. Komorowski uzyskał 48,45 % głosów, przy
frekwencji 55,34 proc. Oto jak rozłożyły się wyniki w naszym
regionie:
Miejsce
Frekwencja
Komorowski
Duda
Województwo
48,09 proc.
56,24 proc.
43,76 proc.
warmińskomazurskie
49,20 proc.
47,83 proc.
52,17 proc.
Powiat
nowomiejski
55,31 proc.
44,69 proc.
Nowe Miasto 51,39 proc.
Lubawskie
43,94 proc.
56,06 proc.
Gmina Nowe 49,04 proc.
Miasto Lub.
46,14 proc.
53,58 proc.
46,42 proc.
Gmina
Biskupiec
49,44 proc.
34,33 proc.
65,67 proc.
Gmina
Grodziczno
49,80 proc.
45,24 proc.
54,76 proc.
Gmina
Kurzętnik
______________________________________________________
Przed pierwszą turą wyborów w naszym
LO odbyły się młodzieżowe wybory
prezydenckie w ramach akcji ”Młodzi
głosują” organizowanej przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Przy 60 proc.
frekwencji największe poparcie uzyskał
P. Kukiz (25 %), J. Korwin-Mikke (20
%), B. Komorowski (19 %) oraz A. Duda (16 %). Przedsięwzięcie
poprzedzone było kampanią informacyjną na temat wyborów
prezydenckich i kompetencji głowy państwa.
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INTEGRACYJNY TURNIEJ SPORTOWY

Dnia 29 maja w ramach obchodów "Dni Rodziny"

odbył się I Integracyjny Turniej Sportowy pod
hasłem: "Każdy inny, wszyscy równi". W rywalizacji sportowej wzięli udział uczniowie Zespołu
Szkół im.C.K.Norwida oraz przedstawiciele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nowym Mieście Lubawskim. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w sześciu konkurencjach ( rzut piłką
do kosza – zwycięzca Wiesław Wiśniewski, rzut
woreczkiem do celu – zwycięzca Leszek Sulik, rzut
lotkami do tarczy – zwycięzca Daniel Balewski,
bieg na dystansie 30m – zwycięzca Dariusz Żarłok,
rzut piłką lekarską – zwycięzca Mateusz Czapliński
oraz sprawnościowy tor przeszkód – zwyciężyła
drużyna z PŚDS).
Barbara Trzcińska

POTYCZKI MATEMATYCZNE KLAS
PIERWSZYCH
Konkurs przygotowany przez maszych matematyków (Panie: Aleksandrę Bączek, Katarzynę Piotrowską , Annę Resicką oraz p. Rafała Zachwieję)
odbył się 28 maja br. i był przeznaczony dla klas
pierwszych LO. Trzyosobowe zespoły najlepszych
matematyków rozwiązywały zadania o różnorodnym stopniu trudności. Zwycięzcami została drużyna z klasy I c LO (profil matematyczny), przed
klasą I d LO oraz I b LO. Wszystkie drużyny
otrzymały pamiątkowe dyplomy, zaś dwie najlepsze otrzymały talon zwalniający ich klasy z odpowiedzi ustnych w wybranym dniu. Gratulujemy.
(Fot. R.K.) (Red.)

MINIMARATON MATEMATYCZNY DLA
GIMNAZJALISTÓW

Fot. R.K.

Niejako wyprzedzając Światowy Dzień Krwiodawcy przypadający 14 czerwca, 28 maja br. odbył się
w naszej szkole POBÓR KRWI. Tego dnia, 25 honorowych dawców (uczniów oraz pracowników szkoły) oddało łącznie ok. 11 litrów krwi. Światowa
Organizacja Zdrowia zachęca i dziękuje honorowym krwiodawcom za to, że oddając krew, codziennie ratują życie innym. Szkolnym koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Lucyna Paczkowska.
(Red.)

Postanowiliśmy wyjść na przeciw i 29 maja zorganizowaliśmy zawody matematyczne dla – mamy
nadzieję - naszych przyszłych uczniów. Była to
I edycja, w której wzięło udział 34 uczestników
z 7 okolicznych gimnazjów. W czasie pięciogodzinnych zmagań uczniowie mieli do rozwiązania
50 zadań (6 min. na jedno zadanie). Zwycięzcą
został Dawid Zapolski z Bielic, drugie miejsce
zajął Przemysław Paśko z Nowego Miasta Lub.,
a trzecie Grzegorz Biniecki z Mroczna. Zawody
zorganizowali nasi matematycy. Gratulujemy
uczestnikom i organizatorom. (Red.)
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„Zawsze stoję na stanowisku,
że trzeba szukać tego co łączy,
a nie co dzieli”
WYWIAD
Z BURMISTRZEM
NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO
PANEM JÓZEFEM BLANKIEM

- D. Ś. Czy jest Pan zadowolony z naszych
młodzieżowych radnych, ich inicjatyw oraz
działalności?
Pomysł powołania Młodzieżowej Rady Miasta
(MRM) był strzałem w dziesiątkę. Młodzi
potrzebowali trochę czasu, aby zorientować się na
czym polega praca w samorządzie i jednocześnie
nabrać pewności, co do podejmowania inicjatyw.
Myślę, że przy pozytywnym klimacie jaki
tworzymy razem z Radą Miasta (RM), można wiele
zrobić. Zawsze byłem przekonany, że MRM to jest
to, co zawsze chciałem mieć w mieście, tym
bardziej, że poziom aktywności społecznej znacznie
wzrósł. Wasze inicjatywy są nie do przecenienia,
a przy okazji macie okazję uczyć się samorządności
w praktyce. Czasami się zastanawiam, czy wielka
aktywność MRM nie wyręcza instytucji do tego
powołanych (MOSiR, MCK, Biblioteka).
- E.K. No właśnie. Jak wygląda funkcjonowanie
tych instytucji w oczach Burmistrza?
Podległe mi jednostki samorządowe, a każda z nich
ma swoją specyfikę, realizują swoje określone
przepisami zadania, zgodnie z założeniami. Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji oprócz administrowania
obiektami sportowymi,
prowadzi
zajęcia
treningowe i rekreacyjne dla mieszkańców oraz
organizuje obozy sportowe. Jeśli chodzi o Miejskie
Centrum Kultury (MCK), to mamy pewien
niedosyt, jeśli chodzi o wyposażenie i stan
techniczny bazy. Na chwilę obecną, te warunki
powodują, że nie można wyjść szerzej z wieloma
inicjatywami,
zwłaszcza
tymi
o
zasięgu
ponadregionalnym. Mam nadzieją, że niebawem się
to zmieni. Cieszę się, że współpraca MCK z MRM
się zazębia w pewnych płaszczyznach i to jest

pozytywne (np. pokazy mody czy „Zakochane
Melodie”)
- E.K. Jak wygląda współpraca miasta ze
Starostwem Powiatowym?
Jeśli chodzi o stronę organizacyjną, to
organizowane są wspólne spotkania, wyjazdy,
szkolenia i konferencje. Myślę, że ta współpraca
jest bardzo dobra i bez względu na to, kto pełni
funkcje kierownicze, jest ona niezbędna dla
lokalnego rozwoju. Zawsze stoję na stanowisku, że
trzeba szukać tego co łączy, a nie dzieli. Nasze
działania często się przenikają i często wymagają
skoordynowanych
działań
,
na
przykład
w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
- D.Ś. Jak wyglądają najważniejsze plany
i działania inwestycyjne miasta na najbliższą
i trochę dalszą przyszłość?
Zadania inwestycyjne na rok bieżący zostały
zapisane i przyjęte w budżecie. Przede wszystkim
chcemy poprawić mocno zaniedbaną infrastrukturę
drogową. Planowaliśmy w tym roku wykonać dwie
ulice, ale tak się nam dobrze poukładały przetargi,
że wykonamy następne dwie. ( część ul Kamionka,
część ulicy Lipowej, cała ul. Broniewskiego oraz
ul. Sienkiewicza). Przewidziany jest również
remont parkingu przy ul. Kopernika, remonty
budynków komunalnych przy ul. Chrobrego,
a także remont murów obronnych przy ul. Okólnej.
Ponadto jeszcze w tym roku rozpoczniemy budowę
sportowych obiektów wielofunkcyjnych przy SP nr
1 z 30 proc. ministerialnym dofinansowaniem.
W przyszłym roku rozpoczniemy budowę boiska ze
sztuczną nawierzchnią przy obiektach MOSiR,
a całkowitą modernizację przejdzie ul. Sosnowa
z udziałem środków z budżetu państwa. Ponadto
mamy nadzieję, że w przyszłym roku ruszą nowe
unijne
programy
finansowania
inwestycji,
w ramach których zaplanowaliśmy rewitalizację
naszego miasta ( Rynek, MCK, Ogród Róż, kino,
park miejski oraz tereny po byłej linii kolejowej,
które miasto przejęło ostatnio na własność.
Planujemy tam również zbudowanie ścieżki
rowerowej).
- E.K. Jaki wpływ dla miasta będzie miało
wybudowanie obwodnicy?
Generalnie widzę to pozytywnie. Złoży się na to
przede wszystkim odciążenie komunikacyjne
samego
miasta,
wyeliminowanie
ciężkiego
transportu, a także fakt, że przy obwodnicy
powstaną nowe tereny inwestycyjne. Nie obawiam
się w związku z tym żadnego wyludnienia
w mieście, chociażby dlatego, że istnieje u nas
ciągle duży popyt na mieszkania, a nawet dużo
młodych ludzi pragnie się tu osiedlić. Zmniejsza się
też bezrobocie, a lokalni przedsiębiorcy mają
zamiar poszerzać swoją działalność o nowe
inwestycje, dzięki którym ma powstać kilkaset
nowych miejsc pracy. Również demografia mówi,
że w naszym mieście ludzie przybywa.
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- D.Ś. Kontynuując tą myśl, chciałbym zapytać,
jakie widzi Pan perspektywy dla młodych
w naszym mieście i co nam daje przynależność
do sieci miast cittaslow?
- Wraz z samorządem podejmujemy szereg działań,
aby miasto było jak najbardziej przyjazne dla jego
mieszkańców pod każdym względem. Nasze
uczestnictwo w sieci miast cittaslow właśnie temu
służy. Mamy trzy podstrefy Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (ponad 20 ha). Tworzymy miejsca
pracy, budujemy mieszkania, a więc jest to jakaś
oferta dla młodych ludzi, żeby chcieli tu żyć,
mieszkać i pracować. Pojawia się tu problem
szkolnictwa, zwłaszcza średniego, które powinno
być jak najbardziej dostosowane do lokalnego
rynku pracy. To będzie – moim zdaniem – jeden
z ważniejszych czynników prorozwojowych dla
miasta. Nie chcemy, aby szkoły „produkowały”
przyszłych bezrobotnych. Chcemy, aby już
w szkołach podstawowych uczniowie wiedzieli
coraz więcej o rynku pracy, aby wiedzieli w jakich
kierunkach się kształcić by mieć pracę.
Preorientacja zawodowa musi być zbieżna między
szkolnictwem a zakładami pracy. E.K. Jak wygląda
współpraca między zaprzyjaźnionymi miastami
z innych krajów? Jeśłi chodzi o Litwę, to barierą są
środki finansowe. Program partnerski napisany
przez gminę Hude z Niemiec pozwalał swego czasu
na finansowanie takiej współpracy. Nowych
programów na razie nie ma, więc ta współpraca jest
trochę „uśpiona”. Austriacy i Włosi mają
sformalizowane swoje partnerstwo z gminą
niemiecką i nie chcą wchodzić w nowe związki,
gdyż każda współpraca rodzi zobowiązania. My
jesteśmy z nimi jedynie zaprzyjaźnieni. Wymiana
młodzieżowa jest możliwa, pod warunkiem, że
znajdą źródła jej finansowania. Liczymy na to
w nowej unijnej perspektywie finansowej.
- D.Ś. Mówiliśmy o współpracy z MRM, a jak
wygląda współpraca burmistrza z Radą Miasta?
- O ile w poprzedniej kadencji musieliśmy się
zmagać z pewnymi problemami, to w obecnej cała
rada rozumie w jakim kierunku idziemy i mam tutaj
jej pełne wsparcie. Powiem, że wszyscy równo
„ciągniemy wóz” we właściwym kierunku, mając
na celu przede wszystkim dobro naszych
mieszkańców.
- E.K. Na zakończenie, jakie byłyby trzy
życzenia Pana burmistrza do przysłowiowej
„złotej rybki”?
- Po pierwsze, żeby wszyscy mieli pracę i byli
godnie za nią wynagradzani, po drugie, żeby
wszyscy czuli, że jesteśmy jedną wielką
nowomiejską rodziną, w której nikt nie jest dla
nikogo wilkiem, i po trzecie, żeby wszyscy
mieszkańcy
mieli
możliwość
swobodnego
korzystania
z
dobrodziejstw
dzisiejszego,
cywilizowanego świata.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Cittaslow
jest organizacją pozarządową, niedochodową i jej
celem jest promowanie i rozpowszechnianie kultury
dobrego życia. Ruch Cittaslow narodził się w 1999
roku we Włoszech. Aby stać się jednym z miast
Cittaslow, należy spełnić liczne podstawowe
parametry dotyczące wielu dziedzin: ochrony
środowiska (m.in. systemu kontroli jakości
powietrza, wspierania rozwoju alternatywnych
źródeł energii), infrastruktury miejskiej (m.in.
tworzenia
publicznych
obszarów
zieleni,
przywrócenia
oryginalnych
warunków
historycznych zabudowy miejskiej, stworzenie
infrastruktury miejskiej sprzyjającej wygodzie
i funkcjonalności
życia
mieszkańców,
dostosowanie przestrzeni architektonicznych do
poruszania
się
osób
niepełnosprawnych),
produktów lokalnych (m.in. przeprowadzania
corocznych
spisów
typowych
produktów,
wdrażania programów edukacji smaku), turystyki
i promocji (m.in. gościnności, istnienia dobrze
oznaczonych
tras
turystycznych),
itp.
Dodatkowo, członkostwo w Stowarzyszeniu
oznacza ustawiczne zaangażowanie w rozwijanie
projektów i poprawę tych parametrów. Nowe
Miasto Lubawskie przystąpiło do Stowarzyszenia
w 2010 roku. Polska sieć Cittaslow liczy

dziewiętnaście miast, z czego czternaście na
Warmii i Mazurach ( Lubawa, Olsztynek,
Nidzica, Lidzbark Warmiński, Barczewo,
Bartoszyce, Ryn, Biskupiec, Bisztynek, Dobre
Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie i Reszel).

Edward Klimek kl. I a LO
Dominik Światkowski kl. I a LO
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WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OKRĘGOWE MISTRZOSTWA
PIERWSZEJ POMOCY PCK

XXX OLIMPIADA
WIEDZY
EKOLOGICZNEJ

DAGMARA SZULC (fot. druga z prawej) uczennica

klasy II b /o profilu biologiczno-chemicznym/
z Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym
Mieście Lubawskim odniosła sukces na XXX
Okręgowej Olimpiadzie Ekologicznej w Elblągu.
Każdego roku w Olimpiadzie Ekologicznej bierze
udział ogromna rzesza uczniów, którym bliski jest
temat ochrony środowiska, jak również postaw
proekologicznych. W sumie w tym roku startowało
z województwa warmińsko – mazurskiego 1052
uczniów z 58 szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu
okręgowego zakwalifikowało się 67 osób, w tym
gronie znalazła się nasza uczennica. Eliminacje
okręgowe składały się z dwóch części – pisemnej
i ustnej. Po przeprowadzeniu egzaminu testowego,
jury
zakwalifikowało
do
kolejnego
etapu
dwanaścioro uczestników, którzy uzyskali najwyższe
wyniki. W części ustnej uczniowie losowali zestawy
z sześcioma
problemowymi
zagadnieniami,
a następnie, po krótkim przygotowaniu, publicznie
odpowiadali na pytania. Po zsumowaniu punktów
okazało się, że Dagmara nie tylko znalazła się

W XXIII Mistrzostwach, które odbyły się 14 maja
br., wzięło udział 12 pięcioosobowych zespołów
szkół ponadgimnazjalnych – zwycięzców zawodów
rejonowych. Drużyna naszego LO w składzie:
Joanna Zagórska (kl. IIc) – kapitan, Agata
Kołakowska (kl. IIc), Agata Patalon (kl IIb),
Kinga Przybysz (kl. IIc) oraz Paulina Zielazna
(kl. IIb), zdobyła I miejsce uzyskując 187 pkt
i będzie reprezentowała Okręg WarmińskoMazurski PCK na Krajowych Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy w Lublinie w dniach 12 – 14
czerwca br. Uczestnicy zmagali stacjach
konkursowych ( wypadek komunikacyjny wozu
ratowniczo – gaśniczego OSP, wypadek przy cięciu
drzewa piłą, potrzask – wnyki, RKO,
test zasadniczy z wiedzy o pierwszej pomocy
i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego,
oraz trening z użycia AED) i musieli wykazać się
wiedzą, umiejętnościami, opanowaniem i dobrą
organizacją działań. Sędziowie oceniali każdego
zawodnika oddzielnie i zespół jako całość.
Opiekunką zwycięskiego zespołu jest pani
Jadwiga Lewandowska. Gratulujemy. (Red.)

w najlepszej siódemce, która będzie reprezentowała
województwo warmińsko – mazurskie na zawodach
centralnych, ale zajęła wysoką, trzecią lokatę. Do

Olimpiady uczennicę przygotowywała nauczycielka
biologii, pani Paulina Orłowska. Warto podkreślić,
że w naszej Szkole podejmowanych jest szereg akcji
popularyzujących świadomość ekologiczną wśród
młodzieży i kształtujących właściwe postawy
prośrodowiskowe. Gratulujemy laureatce i jej
opiekunowi merytorycznemu i życzymy powodzenia
w czerwcu, na etapie ogólnopolskim.
Beata Zielińska
(fot. J. Lewandowska, R. Wysocki)
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Olimpiada Geograficzna to wieloetapowe
przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest
wykrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego
myślenia, podnoszenie
ogólnego
poziomu
wiedzy geograficznej uczniów i umiejętności jej
stosowania w działaniu praktycznym. W tym celu
w naszym Liceum już w trakcie poprzedniego roku
szkolnego, przeprowadzone
zostały
testy
diagnostyczne, sprawdziany i ćwiczenia. W ich
wyniku propozycje startu w Olimpiadzie
otrzymało 8 uczniów.
Przygodę naukowych
obserwacji terenowych podjęło 6 uczniów. „ Na
tym twórczym etapie - już w czasie wakacji letnich,
fascynujące były nasze poszukiwania terenowe
wspólnie
z naszym nauczycielem geografii,
panem profesorem Bogdanem Siemianowskim,
wyjazdy jego
samochodem,
wyposażonym
w potrzebne i jakże przydatne przyrządy
oraz materiały kartograficzne” - oświadczają
olimpijczycy. Ważne były też konsultacje na
etapach studiów literatury i powtórek materiału
poszerzających wiedzę i umiejętności naukowych
interpretacji. W ich twórczym stosowaniu
mogliśmy zmierzyć się w autentycznych warunkach
terenowych. Również
w terenie, podczas
wspólnych merytorycznych dyskusji rodziły się
koncepcje
redakcji opracowań kameralnych.
W wyniku odkrywczych poszukiwań powstało
kilka folderów - reportaży z setkami fotografii
z tras obserwacji zjawisk na Ziemi Lubawskiej,
wiele roboczych opisów, odkrywczych spostrzeżeń
i wniosków. Na etapie międzylicealnym naszą
szkołę reprezentowała praca konkursowa Łukasza
Leśniewskiego „Góra Zamkowa w Kurzętniku tajemnice genezy i cech przyrodniczych oraz
przemiany w funkcjach dla mieszkańców
regionu”.
W ocenie Komitetu Okręgowego
w Olsztynie, to opracowanie badawcze uzyskało
97 /100 pkt i wśród kilkudziesięciu liceów woj.
warmińsko - mazurskiego zajęło I miejsce!
W dniach 7–8 lutego 2015 r. odbyły się Zawody
szczebla okręgowego w gościnnych murach
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
w Olsztynie.
Młodzież reprezentująca licea województwa
warmińsko-mazurskiego
zmagała
się
w dwudniowych rozgrywkach rozwiązując niełatwe
zadania geograficzne. Po trzech podejściach części
pisemnej, wyłoniono 11 finalistów szczebla
okręgowego. Finalistami zostali uczniowie szkół
licealnych z Kętrzyna, Lidzbarka Warmińskiego,
Nowego Miasta Lubawskiego i Olsztyna. W dniu
następnym
część
ustna
składała
się
z geograficznego
quizu
multimedialnego
i prezentacji pracy badawczej. Uczniowie wykazali
się
bardzo
wysokim
poziomem
wiedzy

geograficznej. umiejętnie stosowali terminologię
specjalistyczną, a także wykazali się znajomością
problemów społeczno-gospodarczych. Zaraz po
podsumowaniu wyników z obu części zawodów
jednym z laureatów Olimpiady Geograficznej
w województwie warmińsko-mazurskim został nasz
Olimpijczyk Łukasz Leśniewski. Należy także
podkreślić, że terenowa praca badawcza z naszego
Liceum była bezkonkurencyjna. Laureaci i ich
nauczyciele otrzymali gratulacje, dyplomy oraz
nagrody książkowe
Komitetu Okręgowego
w Olsztynie, Olsztyńskiego Centrum Edukacji
Ekologicznej oraz przewodniczącego Komitetu
Głównego Olimpiady z Warszawy, pana prof.
Zbigniewa Podgórskiego. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. (Red.)
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Na zdjęciu:
Nasz
olimpijczyk z zawodów
okręgowych (pierwszy
z prawej strony) wraz
z opiekunem w grupie
finalistów.
Poniżej: zdjęcia z ogólnopolskiego konkursu
geograficznego 2014/15
Pisaliśmy o nim w poprzednim numerze naszego pisma.
(Fot. B. Ś.)
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KATARZYNA BŁASZKOWSKA
z klasy II b naszego LO zajęła czwarte
miejsce w Polsce w tegorocznej XXIII
edycji Olimpiady. 32 najlepszych uczniów
z 34
tysięcy
uczestników zmierzyło
się
w tegorocznym finale, zorganizowanym przez
Polski Czerwony Krzyż we współpracy z firmą
Coca-Cola HBC Polska. W dniach 28-30 maja
w Zielonce k/Warszawy spotkali się finaliści
etapów okręgowych Olimpiady. Uczniowie
rywalizowali zarówno rozwiązując teoretyczne
zadania jak i wykazując się praktycznymi
umiejętnościami w zakresie: zdrowego i aktywnego
stylu życia, pierwszej pomocy oraz ekologii.
Jednym z ocenianych zadań była prezentacja akcji
społecznej promującej aktywny styl życia,
zrealizowanej przez każdego z uczestników
w trakcie eliminacji wojewódzkich w swoich
lokalnych społecznościach. Olimpiada Promocji
Zdrowego Stylu Życia przeznaczona jest dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i składa się
z 4 etapów: szkolnego, rejonowego, okręgowego
i finałowego. Kasia Błaszkowska, pracująca pod
opieką pani profesor Pauliny Orłowskiej zajęła I
miejsce w etapie okręgowym w Olsztynie
i została wyróżniona za przeprowadzenie lokalnej
akcji prozdrowotnej pod hasłem „Depresja jako
choroba cywilizacyjna XXI wieku”. Oprócz
czwartej lokaty w finale centralnym, Kasia uzyskała
specjalne wyróżnienie za zorganizowaną akcję
prozdrowotną. Gratulujemy.
Warto podkreślić, że w tegorocznej Olimpiadzie
uczestniczyli młodzi ludzie z 1500 szkół, a ponad
40 tysięcy z nich angażowało się w różnorodne
akcje promujące aktywny styl życia. Od 2002 roku
w Olimpiadzie wzięło udział łącznie prawie 400 tyś
uczniów z 16,5 tyś. szkół. Patronami Olimpiady są
Minister Edukacji Narodowej, Główny Inspektor
Sanitarny, Krajowe Centrum ds. AIDS, Uniwersytet
Medyczny w Łodzi oraz Warszawski Uniwersytet
Medyczny. (Red.)

Nasza laureatka ze swoją naukową opiekunką,
Panią profesor Pauliną Orłowską (fot. archiwum)

DZIEŃ ZIEMI 2015
Jak co roku, w naszej szkole przeprowadzane są
potyczki ekologiczne z okazji Dnia Ziemi.
W tegorocznych wzięły udział zespoły z wszystkich
klas pierwszych. Drużyny musiały wykazać się
wiedzą teoretyczną, jak i praktyczną. Znaczna cześć
konkurencji dostarczała niemałą porcję śmiechu,
zarówno dla uczestników, jak i dla publiczności. Po
dwugodzinnych
zmaganiach
jury
wyłoniło
zwycięską klasę I d LO. Zwycięzcy oczywiście
otrzymali nagrody. Organizatorami potyczek była
międzyoddziałowa grupa geograficzna, w której
skład wchodzą uczniowie klas II e II a i II c wraz
nauczycielką panią Justyną Haską. Dzień ten na
dobre wpisał się w harmonogram imprez szkolnych
i z całą pewnością kolejnych potyczek możemy się
spodziewać już za rok.
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WYWIAD Z
SZYMONEM
JANKOWSKIM

WARSZTATY W GDAŃSKIEJ
SZKOLE ARTYSTYCZNEJ

- naszym tegorocznym
absolwentem, uczestnikiem i finalistą Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej.
Sandra: Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w Wielkim
Turnieju Edukacji Medialnej?

Szymon: Do wzięcia udziału w II edycji WTEM
zachęcił mnie pan Tadeusz Banowski. Uczestnicząc
w tym konkursie chciałem sprawdzić swoją wiedzę
medialną oraz umiejętności tworzenia przekazów
medialnych w praktyce.
Sandra: Jak przygotowywałeś się do I etapu, który
miał za zadanie sprawdzić Twoją wiedzę medialną?

(fot. E.P.)
25 maja 2015 r. grupa młodzieży z Zespołu Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida brała udział
w warsztatach artystycznych w Gdańskiej Szkole
Artystycznej, zorganizowanych w ramach projektu
"COOL - Ciekawi, Otwarci, Odważni Licealiści".
Pod okiem profesjonalistów liczna grupa uczniów
uczestniczyła
w
zajęciach:
teatralnych
(prowadzonych przez Jacka Panka - Teatr GG
i Teatr Znak), tanecznych (Natalia Murawska –
Tancerka-choreograf Teatru Znak) , rysunkowych
(Gleb Pustogarov) oraz animacji poklatkowej
(Tomasz Filarski - CEA). Podczas warsztatów
powstały doskonałe prace plastyczne (studium
martwej natury) oraz krótkie filmy animowane. Na
zakończenie wszyscy obejrzeli i wzięli udział
w spektaklu teatralnym, w którym zagrali aktorzy
Teatru Tacka z Uniwersytetu Gdańskiego.
Opiekunami grupy byli: Ewa Piotrowska i Tadeusz
Banowski. Uczestnikami warsztatów byli: Ewa
Bonisławska, Paulina Ćwiklińska, Marta Dias,
Barbara Jankowska, Szymon Jankowski, Natalia
Kaszubska, Wiktoria Kawiecka, Magdalena
Kłosowska,
Agnieszka
Laskowska,
Maja
Lewandowska, Aleksandra Łukaszewska, Kinga
Przybysz, Dagmara Szulc, Daria Weręgowska,
Joanna Widźgowska, Anna Witos, Joanna
Zagórska, Ewelina Zaleś oraz Paulina Zielazna.
Tadeusz Banowski

Gdańska Szkoła Artystyczna to środowisko trójmiejskich artystów tworzących spektakle teatralne,
obrazy, rzeźby, choreografie taneczne, fotografię,
ceramikę oraz film. Wszyscy nauczyciele to uznani
twórcy i praktycy sztuki, otwarci na indywidualizm
i eksperyment. Ta ponad 20-letnia instytucja jest
jedyną w Polsce szkołą posiadającą własne galerie
sztuki, salę teatralną i taneczną, a zajęcia odbywają
się w nowoczesnych, świetnie wyposażonych
pracowniach. (Red.)

Szymon: Naukę na temat szeroko pojętych mediów
czerpałem ze strony internetowej organizatora, na
której znajdował się zaawansowany kurs wiedzy
multimedialnej oraz inne ważne informacje na
temat środków masowego przekazu, które przydały
się w kolejnych etapach konkursu.
Sandra: W II etapie miałeś wcielić się w speca od
marketingu i przygotować kampanię promującą
czytelnictwo,
jakie
materiały
promocyjne
przygotowałeś?

Szymon: W II etapie mieliśmy dużo swobody co
do wyboru, w jaki sposób będziemy promować
czytelnictwo. Ja zrobiłem fanpage, billboard
uliczny oraz krótki spot reklamowy. Ponadto
mieliśmy przygotować tzw. „strategię” czyli ustalić
plan działań, harmonogram wydarzeń, grupę
docelową i określić czas kampanii. W tym etapie
uczestnik musiał wykazać się oryginalnym
pomysłem,
kreatywnością
oraz
spójnością
zaplanowanych działań.
Sandra: Jesteś już po finale, jakie są Twoje wrażenia
po przebytej drodze z edukacją medialną?

Szymon: Poziom turniejowych zadań był na
wysokim poziomie, a rywalizacja była zacięta.
Każdy etap wyłaniał coraz to wybitniejsze jednostki
i tak aż do finału, w którym znalazło się 12
najlepszych osób ze szkół ponadgimnazjalnych
z całej polski. Finał był podsumowaniem
i kumulacją całej dotychczas zdobytej wiedzy oraz
umiejętności medialnych. Miło wspominam ten
czas jednocześnie pamiętając o tych wszystkich
osobach, które podczas tej medialnej podróży
duchowo mi towarzyszyły i trzymały za mnie
kciuki ☺
Sandra Pokojska kl. Ie LO

Pragniemy nadmienić, iż Szymon Jankowski to
niezwykła osobowość. Uczestniczył i był laureatem
wielu różnorodnych konkursów i akcji związanych
z kulturą medialną. Godnie reprezentował naszą
szkołę. Jesteśmy z niego dumni i życzymy mu
wielu sukcesów na dalszej drodze życia. (Red.)
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KLASA II LO DLA DOROSŁYCH W TORUNIU

W sobotę 9 maja 2015r. słuchacze drugiej klasy
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
pojechali na wycieczkę do Torunia. Towarzyszyły
im panie Ewa Piotrowska oraz pani Ewelina
Dąbrowska, która wcieliła się w rolę przewodnika
po starówce. Zwiedzanie rozpoczęło się od Bulwaru
Filadelfijskiego nad Wisłą, z którego można
podziwiać piękno panoramy gotyckich murów
i kamienic. Następnie przez Bramę Mostową,
dawną reprezentacyjną drogą do miasta, uczestnicy
udali się na Starówkę. Średniowieczny Toruń to
właściwie dwa miasta - Stary i Nowy Toruń oraz
zamek krzyżacki, do którego prowadzi wąska ulica
Ciasna. Z zamku uczniowie podziwiali widok na
zamek leżący po drugiej stronie rzeki - polski
zamek Dybów. Następnie, szlakiem św. Jakuba,
oznaczonym muszlami, udaliśmy się prosto do
gotyckiego kościoła, którego patronem jest właśnie
ten święty. Wnętrze świątyni zachwyciło pięknem
swojego wystroju. W tym miejscu w 1724 roku
rozpoczął się tzw. tumult toruński. Następnie
grupa przeszła na Stare Miasto, właśnie trasą
tamtych wydarzeń. Po drodze odwiedziliśmy smoka
toruńskiego, którego podobno widziano w XVIII
wieku. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta
w Domu Eskenów, jednym z oddziałów Muzeum
Okręgowego w Toruniu. Była możliwość
wykonania sobie zdjęcia w stroju zakonnika
krzyżackiego oraz żołnierza pruskiego. Na ostatnim
piętrze budynku, grupa obejrzała film -Toruń,
księga 3D. Po muzeum przyszedł czas na
zwiedzanie
dawnego
Starego
Miasta.
Rozpoczęliśmy od katedry św. Janów, czyli
głównego kościoła dzisiejszej diecezji toruńskiej.
Następnie był Ratusz i Krzywa Wieża. W końcu
przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie pod
pomnikiem
Kopernika.
Ostatnim
punktem
zwiedzania był Park Etnograficzny przy Muzeum
Etnograficznym im. Marii ZnamierowskiejPrufferowej. Piękno i prostota chat z okresu XIXXX wieku bardzo podobała się grupie. Niestety
czas szybko mijał i zaopatrzeni w tradycyjne
pierniki oraz rozsmakowani w lodach od
Lenkiewicza wróciliśmy do domu.
Ewelina Dąbrowska

Happening historyczny, o którym pisaliśmy
w poprzednim numerze naszego pisma, okazał
się najlepszy i zwyciężył w tym ogólnopolskim
konkursie na projekt akcji społecznej dotyczącej
marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę jego
śmierci. Przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz
udokumentowaniem całego przedsięwzięcia zajęła
się klasa I b LO pod opieką pani Eweliny
Dąbrowskiej Scenariusz napisała Dorota
Śliwińska, a reżyserami były Wiktoria
Kozłowska
oraz
Aleksandra
Kłosowska.
Gościnnie w projekcie wzięli udział uczniowie
innych klas oraz członkowie Bractwa Rycerskiego
z Bratiana. Gratulujemy. (Red.)

Akcja „Pilecki”, to przygotowana 25 maja przez uczniów
klasy I e, II b oraz II d LO,
pod opieką pani Eweliny
Dąbrowskiej wystawa oraz
prelekcja na temat postaci
rotmistrza Witolda Pileckiego,
jednego z najodważniejszych
ludzi ruchu oporu II wojny
światowej, który poświęcił
swoje życie walce ze zbrodniczymi dyktaturami
XX wieku. współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej,
dobrowolny więzień KL Auschwitz, więzień
polityczny okresu stalinowskiego oraz ofiara mordu
sądowego.
Weronika Krezymon, kl.II d LO
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Rozmowy Niedokończone…
Dominiku,

Edwardzie,

Wybory prezydenckie
za nami. Niestety to
koniec pięknych haseł,
mniej
lub
bardziej
wesołych reklam oraz
nader populistycznych
przemówień,
których
wszyscy słuchaliśmy na
co
dzień.
Koniec
ładnych
melodii,
w których tylko refreny
się od siebie różniły.
Zwrotki praktycznie wszędzie były takie same,
a streścić można je w kilku słowach: "Powiedziałem
Wam to, co chcieliście usłyszeć". A czy Ty,
Dominiku jesteś zadowolony z wyników wyborów?
Czy przystąpiłeś do chórku któregoś z kandydatów?
Popierałeś go, czy tym razem obserwowałeś rozwój
wydarzeń z boku, z dala od wyborczego szumu?
Ludowa mądrość mówi, że "nikt ci tyle nie obieca,
co polityk przed wyborami". Wybory, nie tylko
prezydenckie, to festiwal obietnic. Przykład nr jeden.
Gdy o prezydenturę walczyli Tadeusz Mazowiecki
i Lech Wałęsa, ten drugi obiecał każdemu
obywatelowi , który go poprze, 100 mln starych
złotych (pieniądze miały pochodzić z prywatyzacji
państwowych przedsiębiorstw). Przykład nr dwa.
Aleksander Kwaśniewski obiecujący mieszkania dla
młodych. Minęło 15 lat, a jego obietnica dalej nie
została spełniona. Jak widać, często są to obietnice
nie do spełnienia. Ale dlaczego mamy mieć za złe
politykom ich populistyczne zagrywki, skoro nawet
my, zwykli zjadacze chleba sypiemy obietnicami, jak
z rękawa? Współczesny człowiek stał się symbolem
człowieka uzależnionego - od używek, Internetu,
telewizji i właśnie od składania obietnic. Przychodzi
nam to z niebywałą łatwością. Jest na to swego
rodzaju społeczne przyzwolenie... I właśnie przez to
przyzwolenie oprócz obietnic, wartość tracą także
słowa.
Spójrzmy nawet na "nasze podwórko"- podwórko
młodych. Kiedyś przyjacielem nazywano osobę,
która była z nami na dobre i na złe. A teraz? Słowo
"przyjaciel" zastępuje kolegę, a piękne stwierdzenie
"Kocham Cię" jest nadużywane i często
wyświechtane niczym rzucone na odczepnego
bezmyślne „cześć” czy "dzień dobry". Ale nie tylko
to wyrażenie traci swoją wartość. Ciekawe, ile
procent obietnic my, Polacy spełniamy. Czy możemy
coś z tym zrobić? Czy jest jeszcze szansa, że
pewnych słów nie będzie się rzucać na prawo i lewo,
jedynie dla zaspokojenia osobistych, partykularnych
interesów? .

A może Edku, Edusiu,
Edziu… Rozpocząłem,
parafrazując
jedną
z najsłynniejszych debat
telewizyjnych w polskiej
polityce przedwyborczej
w ostatnim dwudziestopięcioleciu. Nie da się
ukryć, że wszystkie
znane mi dotychczas
kampanie
wyborcze
miały w sobie dużą dozę
populizmu. W tym roku
było to samo. Niestety, w kampanii prezydenckiej,
tak jak wspomniałeś, słuchaliśmy pięknych,
populistycznych melodii. Jako muzyk pokusiłbym
się nawet o sformułowanie „koncert melodii”.
Można by go porównać do słynnego w czasach
PRL-u „Koncertu Życzeń”. Każdy prosił. Każdy
chciał, ale nie każdy dostawał. I mimo iż większość
wiedziała, że obietnice nie są realne, to nie to było
ważne. Dzisiaj też, związkowcy, przedstawiciele
różnych grup zawodowych, młodzież, bezrobotni
i ci, którzy poczuli szansę na uzyskanie nawet mało
liczących się rzeczy, chętnie brali udział w różnych
spotkaniach przedwyborczych w całym kraju.
Z pewnością dobrze to świadczy o ich świadomości
obywatelskiej i zapewne uwierzyli chociaż na
krótką chwilę swoim wybrańcom. A kandydaci
obiecywali. Chwilami miałem wrażenie, że nawet
nie wiedzieli co. Ów populizm ściśle wiąże się
z demagogią. Demagogia zaś z „wolą ludu”. Idąc
takim tokiem rozumowania, można zrozumieć, jak
niewiele potrzebowali kandydaci, by zdobyć
mandat. Kogo dziś interesują jakieś programy?
Chyba tylko polityków, media i niewielką część
społeczeństwa. Ja, Edwardzie, zawsze staram się
być apolityczny i obiektywny, dlatego z wielkim
zainteresowaniem przyglądałem się, jak wiele osób
z różnych grup społecznych, kompetentnych czy też
nie, broniło swojej kandydatury… Ciągle narzekam
na ten populizm, ale społeczeństwo to akceptuje.
Nieważne czy obietnice się spełnią. Ma być zmiana.
Zrozumienie tego jest kluczem do każdych, nie
tylko tych politycznych drzwi. Odpowiadając na
Twoje ostatnie pytanie, wszystko przed nami.
Szansa jest. Może kiedyś przestaniemy słuchać
politycznych „bajek”. Może w końcu będziemy
świadomi wypowiadanych słów i obietnic. Mam
nadzieję, Edwardzie, że jako młody samorządowiec
będziesz walczył z tym zjawiskiem, a słowa nie
będą rzucane na wiatr.

Edward Klimek, kl I a LO

Dominik Światkowski kl. I a LO
Rys. Karolina Szymankiewicz kl. I a LO
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

„...ABYŚCIE PAMIĘTALI,
SKĄD PRZYCHODZICIE
I DOKĄD ZMIERZACIE…”

RODZICE I ZAPROSZENI GOŚCIE

PODZIĘKOWANIA DLA MAM
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