Rok XIII – 2015

marzec-kwiecień

GONIEC
NOWOMIEJSKI
ISSN 1732-7229
CZASOPISMO SZKOLNEGO KOŁA DZIENNIKARSKIEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C.K. NORWIDA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PIĄTEK 20 MARCA
W SAMO POŁUDNIE
Niezwykłe zjawisko astronomiczne jakim jest Zaćmienie Słońca mogliśmy
oglądać przy doskonałych warunkach
atmosferycznych na boisku naszej szkoły . Tym razem było to zaćmienie częściowe, kiedy to Księżyc przysłonił na
naszym terenie ponad 70 proc. tarczy
słonecznej. Ciekawostka, wydarzenie,
a dla zainteresowanych z pewnością
dreszczyk emocji i refleksji nad naszym
miejscem we wszechświecie. Swoimi
spostrzeżeniami na temat tego niecodziennego zjawiska podzielił się z nami
Pan profesor B. Siemianowski, nauczyciel geografii. Usłyszeliśmy nie
tylko naukową interpretację zjawiska,
ale również jego literacko-poetycką
wersję dla humanistów. W ciągu roku
na kuli ziemskiej występuje przeciętnie
od dwóch do pięciu zaćmień naszej najbliższej gwiazdy. W Polsce ostatnie całkowite zaćmienie Słońca widoczne było
w 1954 roku, następnego możemy się
spodziewać w roku 2135, częściowego
natomiast, w 2020 roku. W XXI wieku
będzie w sumie 224 zaćmienia Słońca,
w tym 67 całkowitych oraz 78 częściowych. (Red.) ( Fot. RR)
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JEDNAK
CZYTAMY

INFORMACJE
NOWOCZESNY PLAC ZABAW
DLA ZDETERMINOWANYCH

● Nowe Miasto Lubawskie przystąpiło do
konkursu organizowanego przez Nivea"Podwórko Nivea". Nagrodę w owym
konkursie jest to, że na terenie 40 miast,
które
otrzymają
najwięcej
głosów
wybudowane zostaną nowoczesne place
zabaw. Niestety, na ten moment jesteśmy
na dość odległym miejscu, ale wspólnymi
siłami możemy dać radę. Głosować można
raz dziennie do 30.04.2015 r. *1 głos=1
email*, można to robić także przez
facebook'a na
stronie www.nivea.pl.
Zmobilizujmy się i zróbmy coś dla swojego miasta. Od dnia 1 maja 2015 r. do 31
maja 2015 r. do godziny 23:59:59 odbędzie
się druga tura głosowania internautów,
mająca na celu wyłonienie kolejnych
dwudziestu zwycięskich lokalizacji.
STYPENDIA DLA DOJEŻDŻAJĄCYCH

● Radni powiatu nowomiejskiego postanowili przyznać stypendia dla przyszłych uczniów „Norwida” (LO w Nowym Mieście
Lubawskim) i ZSZ w Kurzętniku, którzy
zdecydują się na naukę w tych placówkach
w roku szkolnym 2015/16 oraz 2016/17.
Stypendium w wysokości 50 zł miesięcznie
dla dojeżdżających 16 - 25 km oraz 70 zł
miesięcznie dla tych, którzy będą mieli do
szkoły ponad 26 km. Radni mają nadzieję,
że te kwoty chociaż w pewnym stopniu
zrekompensują wydatki rodziców i uczniów
związanych z dojazdami i zakupem biletów.
KWESTA NA „WYKLĘTYCH”

● W przypadający w Polsce 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
uczniowie klas Ib i Ie naszego LO pod opieką Pani E. Dąbrowskiej przeprowadzili
zbiórkę pieniędzy na ekshumację i identyfikację zapomnianych i pogardzanych bohaterów. Zebrano ok. 1000 zł. Akcja miała również charakter informacyjny o ludziach, którzy potrafili przeciwstawić się dwom totalitaryzmom w czasie i po II wojnie światowej.

W najbliższych latach biblioteki dostaną miliony złotych na
zakup książek. Ponieważ statystyki czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży nie są dobre, a badania wskazują, że uczniowie nie
przepadają za obowiązkowymi lekturami, redakcja miesięcznika
"Biblioteka w Szkole" postanowiła zorganizować Ogólnopolskie
Wybory Książek i dowiedzieć się u źródła, co chcą czytać sami
zainteresowani. Cała akcja trwała przez pierwszy kwartał 2014.
Celem nadrzędnym akcji było nie tylko poznanie faktycznych
zainteresowań czytelniczych uczniów, a także dostosowanie
księgozbioru do zainteresowań młodzieży. W naszej szkole, przy
czterdziestoprocentowej frekwencji uczniowie podali około 200
tytułów książek, które czytają. Pierwsze miejsce zajęła książka
współczesnego amerykańskiego pisarza gatunku Young-adult
fiction Johna Greena „Gwiazd naszych wina”. To wzruszająca,
wnikliwa i pełna humoru powieść, w której autor zgłębia odwieczną prawdę życia i miłości.
Obecnie księgozbiór biblioteki liczy nieco ponad 30 000
woluminów. Są to książki,
czasopisma i multimedia. Od
1996 roku w bibliotece
funkcjonuje program komputerowy Biblioteka Szkolna
MOL, który służy do opracowywania, wyszukiwania i udostępniania zbiorów bibliotecznych.
Wszyscy uczniowie i nauczyciele posiadają identyfikatory
z kodem kreskowym, które zastępują tradycyjną kartę
biblioteczną. Nasza biblioteka jako pierwsza w województwie
warmińsko-mazurskim została przekształcona w Multimedialne
Centrum Informacji. Tym samym stała się centrum kształcenia
dla nauczycieli-bibliotekarzy z całego województwa. Zadania
realizowane przez bibliotekę to wypożyczenia zbiorów,
poradnictwo w doborze lektury, a także promocje książek,
wystawy zdjęć, konkursy, spotkania z osobami życia
publicznego. Biblioteka dysponuje przestronną czytelnią z 10
stanowiskami komputerowymi. To tu uczniowie mogą spędzać
czas już od godziny 7.15 do 15.30. Dodatkowe informacje
i zdjęcia można znaleźć na stronie internetowej szkoły
www.norwid.eu w zakładce Multimedialne Centrum Informacji
oraz na naszej stronie archiwalnej www.mci-nml.prv.pl/.
Serdecznie zapraszamy. (Red.)
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DZIENNIKARSKIE WYZWANIA
W ramach projektu „COOL”
dwudziestoosobowa
grupa
młodzieży z naszego Liceum,
skupiona w Kole Dziennikarskim pod opieką p. J. Główczewskiej i E. Piotrowskiej przebywała w Warszawie z wizytą w Telewizji Polskiej oraz Polskiej Agencji Prasowej. W TVP
mogliśmy przyjrzeć się pracy dziennikarzy telewizyjnych, dla których tekst nie może być suchą, wypraną z emocji depeszą agencyjną. Telewizja daje
szansę na przeniesienie się w miejsca, o których się
opowiada i które się pokazuje. Widz musi czuć ich
atmosferę. Gdy np. mówimy o więzieniu, musimy
słyszeć dźwięk zamykanej bramy czy przekręcanego klucza, a w relacji ze szpitalnego oddziału pediatrycznego, płacz dziecka jest niejako koniecznością.

Polska Agencja Prasowa to
jedyna państwowa agencja
informacyjna w Polsce, założona w 1918 roku. Do jej
zadań należy uzyskiwanie
i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Podczas wizyty w Agencji mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat pozyskiwania, selekcjonowania i przekazywania informacji. Z urzędu upowszechnia oficjalne stanowisko najwyższych organów państwowych. Produkami Agencji są m.in. Codzienne Serwisy: Informacyjny, Fotograficzny, Infograficzny, Prasowy
itp. Od 1958 roku PAP organizuje coroczny
plebiscyt na najlepszego sportowca Europy w roku
kalendarzowym, zwany Ankietą Polskiej Agencji
Prasowej. Dowiedzieliśmy się, że praca w Agencji
jest bardzo ciężka i odpowiedzialna. Każda informacja jest sprawdzana w kilku niezależnych
źródłach. O prestiżu Polskiej Agencji Prasowej
niech świadczy fakt, że przyjmowana jest tam tylko
elita dziennikarska.

Dziennikarze prowadzący programy informacyjne
w telewizji mają duży wpływ na opinię publiczną.
To oni decydują, kto będzie bohaterem dnia i jaka
sprawa ma przyciągnąć uwagę widzów.

Większość informacji przekazywanych przez prasę,
radio, telewizję i portale internetowe pochodzi od
PAP. Natomiast budżet tej instytucji, obok dotacji
z budżetu państwa, to także wpływy ze sprzedaży
informacji mediom. Po kilku spotkaniach z profesjonalistami, można by powiedzieć, że dziennikarstwo to banalny zawód; wystarczy być ciekawym
świata, patrzeć, słuchać, obserwować, rozumieć,
umieć to przeanalizować i przekazać czytelnikowi
bądź widzowi. Nic bardziej mylnego. Trzeba reprezentować sobą określone cechy charakteru. Być
przede wszystkim wiarygodnym, uczciwym, prawdomównym. Nawet pewność co do prawdziwości
informacji nie gwarantuje sukcesu. Istotną sprawą
jest waga wiadomości. Niezwykle trudno jest posiąść umiejętność odróżniania spraw banalnych od
ważnych. Ponadto trzeba sobie zawsze zadać pytanie o konsekwencje, jakie niesie za sobą określona
informacja, wydarzenie. (D.Ś.)
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Szesnastego kwietnia w auli naszego Zespołu Szkół
odbyły się Targi Pracy i Edukacji. Jak sama nazwa
mówi, było to spotkanie przedstawicieli pracodawców, wojska, policji, szkół wyższych, a nawet wydawnnictw z potencjalnymi pracownikami i przyszłymi studentami. W ciągu kilkugodzinnych spotkań ponad 40 różnych firm i instytucji przedstawiło blisko 200 ofert pracy i dalszej edukacji. Sam
Nowomiejski Urząd Pracy przedstawił swoją ofertę pracy na ponad 100 stanowiskach w kilkudziesięciu zawodach. Były również oferty dla stażystów
oraz propozycje szkoleń. Ocenia się, że z ofertami
zapoznało się ponad dwa tysiące zainteresowanych. Lokalne władze planują organizowanie tego
typu spotkań cyklicznie. (K.P.) Fot. (D.Ś.)

Dominika Brzozowska i Adrianna Gurzyńska,
obie z klasy II d LO postanowiły zwrócić uwagę
nas wszystkich na problem cyberprzemocy. Pod
kierunkiem nauczyciela – pana T. Banowskiego
przygotowały i prowadziły fanppage „Hejteranty”,
którego celem było przeciwstawianie się obrażaniu
w sieci. Dziewczyny przystąpiły również do ogólnopolskiego konkursu „ Operacja Dehejtyzacja”.

31marca 2015 roku w Warszawie odbyło się jego
podsumowanie i wręczenie nagród ufundowanych
przez Orange. Spośród 46 prac, które napłynęły ze
szkół z całej Polski, trzecie miejsce przypadło
reprezentantkom naszego LO. Nagrodzony fanpage
jest ogólnie dostępny i znajduje się na stronie
https://www.facebook.com/Hejteranty?fref=ts

Gratulujemy laureatkom oraz ich merytorycznemu
opiekunowi. Także na stronie www.cyberhate.org.pl
możemy bliżej zapoznać się ze zjawiskiem przemocy w Internecie, gdyż właśnie on, głównie poprzez
swoją anonimowość, daje łatwość okazywania
negatywnych emocji i większość zdarzeń tam
występujących nie podlega egzekucji wymiaru
sprawiedliwości. Dlatego jest to miejsce w którym
bardzo często dochodzi do psychicznych samosądów. Wyrządzone zło uderza wówczas dużo głębiej
w świadomość ofiary niż przemoc fizyczna. Pewne
działania w sieci kwalifikują się pod kodeks karny,
dlatego powinno się je zgłosić policji. Jeśli tam nie
uzyskamy wsparcia, należy znaleźć osoby (pedagog
–psycholog szkolny bądź organizację zajmującą się
walką z przemocą (np. ośrodki pomocy rodzinie
czy tzw. telefony zaufania). Nie pozostawać obojętnym i nie godzić się na zło wokół nas. Istotne
wydaje się również przestrzeganie zwyczajowych
zasad obowiązujących podczas korzystania z Internetu, czyli tzw. netykiety. (K.P.) Fot. T. Banowski
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SZKOŁA SPORTOWYCH TALENTÓW

Szymon Jankowski uczeń klasy III c naszego LO został finalistą II edycji Wielkiego
Turnieju Edukacji Medialnej. Celem konkursu
jest kształtowanie świadomych użytkowników
nowych mediów. Takich, którzy są krytycznymi
odbiorcami informacji oraz którzy rozumieją język
mediów. Przestrzegają standardów etycznych oraz
dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Mają być
odbiorcami, którzy potrafią tworzyć komunikaty
z użyciem nowoczesnych multimediów. Powinni
również dostrzegać i rozumieć prawne i ekonomiczne działania mediów. Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 3 uczniów. Oprócz Szymona, do
drugiego etapu zakwalifikowali się: Zachariasz
Kuczkowski oraz Kamil Mączkowski również
z klasy III c LO. W finale Szymon będzie walczył
o nagrodę główną, którą jest wyjazd do USA.
Opiekunem finalisty, jak i pozostałych uczestników jest pan T. Banowski. Gratulujemy. (Red.)

Począwszy od drugiego semestru w Zespole
Szkół im. C.K.Norwida realizowany jest projekt
Szkoła Sportowych Talentów. To kilkumiesięczne
przedsięwzięcie ma zachęcić jak największą ilość
uczniów do korzystania z uroków sportu
i zdrowego stylu życia. Program jest bogaty
i obejmuje następujące przedsięwzięcia: Konkurs
wiedzy o sporcie, nakręcenie krótkiego filmu promującego zachowania fair play w sporcie, ogólnoszkolny dzień sportu, podczas którego odbędą się
zawody w kilku dyscyplinach z podziałem na grupy
wiekowe. Będą również spotkania ze sportowcami,
pogadanki na temat zdrowego trybu życia oraz jak
dbać o swoją kondycję fizyczną i jak się zdrowo
odżywiać. Będą pokazy tańca, sztuk walki, gimnastyki i żonglowania. Uczestnicy biegu na orientację
będą mieli okazję do popracowania z mapą i kompasem w terenie. Będzie również wystawa fotografii „Moja rodzina w ruchu” oraz konkurs na hasło
i plakat promujące uczestnictwo w zajęciach WF.
Niektóre z przedsięwzięć już się odbyły. Inne jeszcze przed nami. Koordynacją zajmuje się pani
Dorota Dreszler wraz z pozostałymi nauczycielami
wychowania fizycznego. (K.S.)

KONKURS ORTOGRAFICZNY
„O Złote Pióro Starosty”
Dnia 16 kwietnia br. w Gimnazjum nowomiejskim
odbył się finał konkursu. Do rywalizacji stanęło 45
uczniów – finalistów eliminacji miejskich oraz
gminnych, reprezentujących szkoły podstawowe,
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne powiatu
nowomiejskiego. W tej ostatniej kategorii laureatem został Piotr Żuchowski z klasy III b LO,
drugie miejsce przypadło również naszej uczennicy
– Katarzynie Dembińskiej z kl. II b LO, a trzecie
Milenie Szmejchel z LO w Bielicach. Gratulujemy
wszystkim laureatom. (Red.) Fot. archiwum
Tym razem było to prawie trzygodzinne spotkanie
w auli szkolnej. Najpierw uczniowie klas
pierwszych przygotowali stoiska i poczęstunek z
„ekologiczną” żywnością
dla wszystkich.
Następnie reprezentanci klas drugich przygotowali
dwie prezentacje: „Jak dbać o kondycję fizyczną i
jak się zdrowo odżywiać?” oraz „Bezpieczeństwo
żywności w ramach Światowego Dnia Zdrowia
2015”. Odbywały się również konkursy dla
publiczności, których zwycięzca otrzymywał
zdrowe drugie śniadanie. Udana impreza.
Pogratulować. (Red.)
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DLA KAŻDEGO COŚ WAŻNEGO
CZYLI
PROPOZYCJE KSZTAŁCENIA
W NASZYM LICEUM

Już wiem, jaki wybiorę profil…
Może w przyszłości zostanę…
- tłumaczem,
- urzędnikiem administracji
rządowej,
- kierownikiem do spraw obsługi
biznesu i zarządzania,
- kierownikiem do spraw finansowych,
- analitykiem finansowym,
- doradcą finansowym
i inwestycyjnym,
- urzędnikiem do spraw podatków,
- przewodnikiem turystycznym
i pilotem wycieczek,
- architektem krajobrazu???

ekonomiczno - lingwistyczny!
Ważne przedmioty: geografia, język obcy.

Już wiem, jaki wybiorę profil…
Może w przyszłości zostanę…
- sportowcem, instruktorem fitness,
- policjantem,
- strażakiem,
- pracownikiem ochrony osób i mienia,
- funkcjonariuszem służby więziennej,
- funkcjonariuszem celnym i ochrony
granic,
- kontrolerem ruchu lotniczego,
- oficerem pokładowym albo
pilotem żeglugi,
- żołnierzem,
- oficerem sił zbrojnych,
- pracownikiem biura śledczego
lub detektywistycznego???

sportowo – obronny!
Ważne przedmioty: biologia,
WOS, wychowanie fizyczne.

Już wiem, jaki wybiorę profil…
Może w przyszłości zostanę…
adwokatem, radcą prawnym,
prokuratorem, sędzią,
archeologiem,
psychologiem,
dziennikarzem,
artystą muzykiem, plastykiem,
reżyserem, aktorem,
prezenterem radiowym
lub telewizyjnym,
- fotografem,
- kierownikiem do spraw reklamy
i public relations,
- urzędnikiem administracji
rządowej lub samorządowej???
-

humanistyczno – społeczny!
Ważne przedmioty: język polski,
historia.

Kształ
Kształcenie w Liceum Ogó
Ogólnokształ
lnokształcącym

Wybrane zajęcia uzupełniające:

MATURA
III KLASA
Nauka wybranych
przedmiotó
przedmiotów rozszerzonych
oraz uzupeł
uzupełniają
niających.

II KLASA
Nauka wybranych przedmiotó
przedmiotów
rozszerzonych oraz uzupeł
uzupełniają
niających.

Już wiem, jaki wybiorę profil…
Może w przyszłości zostanę…
- lekarzem, pielęgniarką, położną,
- lekarzem weterynarii,
- lekarzem dentystą,
- diagnostą laboratoryjnym,
- farmaceutą,
- fizjoterapeutą,
- dietetykiem,
- specjalistą do spraw ochrony
środowiska,
- inżynierem biomedycznym,
- inżynierem do spraw
przemysłu i produkcji,
- specjalistą w zakresie rolnictwa
lub leśnictwa???

medyczny i nauk o zdrowiu!
Ważne przedmioty: biologia, chemia.

Już wiem, jaki wybiorę profil…
Może w przyszłości zostanę…
- matematykiem, aktuariuszem,
- inżynierem budownictwa,
- inżynierem mechanikiem,
- inżynierem elektronikiem,
- analitykiem systemów
komputerowych,
- projektantem aplikacji sieciowych
i multimediów,
- programistą,
- administratorem baz danych,
- kierownikiem do spraw
technologii informatycznych
i telekomunikacyjnych,
- specjalistą do spraw
księgowości
i rachunkowości???

matematyczno - techniczny!
Ważne przedmioty: matematyka,
informatyka.

I KLASA
Nauka przedmiotó
przedmiotów ogó
ogólnokształ
lnokształcących
w zakresie podstawowym, z wyją
wyjątkiem ję
języka
polskiego, matematyki i ję
języka obcego.

1. Biologia doświadczalna
z elementami edukacji ekologicznej
2. Elementy biopsychologii
3. Elementy dietetyki i kosmetologii
4. Podstawy biologii medycznej
5. Turystyczne regiony świata
6. Ratownictwo przedmedyczne
z elementami edukacji zdrowotnej
i obronnej
7. Podstawy ręcznego i komputerowego
rysunku technicznego
8. Zajęcia filmowe
9. Edukacja na rzecz globalnego
obywatelstwa
10. Warsztaty z języka angielskiego

SERDECZNIE POLECAM, RACZEJ NIE ODRADZAM,
jak najbardziej zachęcam, zapraszam, namawiam,
zachwalam i krytykuję, jestem zawiedziony bądź
zachwycony. To tylko niektóre opinie o kształceniu
w liceum ogólnokształcącym. Dla jednych jest to
wyzwanie współczesności, dla innych zmarnowane
trzy lata. Oceny i opinie są w tej kwestii bardzo subiektywne. Dla przeciętnego absolwenta szkoły gimnazjalnej liceum może być szansą na dalszy
wszechstronny rozwój i znalezienie swojego miejsca w życiu (rzadko kto w tym wieku wie, co
będzie robił w przyszłości). Dla ponadprzeciętnych
to prosta droga na studia w elitarnych uczelniach,
na których odsetek studentów, którzy ukończyli
liceum sięga 90 procent. Wybór innego typu szkoły
średniej ogranicza w pewnym stopniu nie tylko
możliwości dalszego kształcenia, ale i wachlarz
dostępnych zawodów i specjalizacji (prawnicy, lekarze, artyści itp.) Dlatego też, mimo trudnego wyboru, nie rezygnujcie z marzeń, gdyż są one motorem naszego działania i życiowych osiągnięć.(Red.)
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PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY

HAPPENING HISTORYCZNY

CZYLI
CO SĄDZĄ NASI PIERWSZOKLASIŚCI
O SWOJEJ SZKOLE

- Z początku byłem kompletnie zdezorientowany,
ale dzięki spotkaniom integracyjnym, nowym kolegom, przyjaciołom i zawsze życzliwym nauczycielom doskonale się zaaklimatyzowałem w nowym
środowisku.
- W szkole realizuje się bardzo dużo różnych projektów. Myślę, że nawet zbyt dużo, ale dzięki temu
każdy może znaleźć coś dla siebie. Gorzej, jeżeli na
danym przedmiocie wszyscy są zobowiązani
uczestniczyć w kilku projektach. Po prostu nie ma
czasu.
- Niektórzy nauczyciele mają swoje „staroświeckie”
poglądy i nie pozwalają wyrazić swojego zdania, to
znaczy – trudno ich do czegokolwiek przekonać.
- Cieszę się, że wybrałem tą szkołę, chociażby ze
względu na ponadprzeciętny poziom nauczania.
Może dla niektórych za wysoki, ale przecież wszyscy jesteśmy tylko ludźmi.
- Niektórzy nauczyciele są zbyt wymagający, inni
zbyt tolerancyjni, ale tak ogólnie to mądre i uprzejme towarzystwo.
- Nie jestem rozczarowana. Pozytywne zaskoczenie. Klasa w porządku. Poziom nauczania też, może
nie wszystkich przedmiotów, ale w większości.
- Niektórzy nauczyciele chcieliby z nas zrobić geniuszy, ale tak się nie da. Mamy też inne zainteresowania i swoje sprawy.
- W zimowe miesiące dokuczał mi tłok na korytarzach i te „wędrówki” z klasy do klasy.
- Szafki dla uczniów i ławki na korytarzach i boisku
to wspaniały pomysł
- Jestem zadowolona w wyboru szkoły. Jeśli ktoś
chce się uczyć, to ma tutaj naprawdę duże możliwości i życzliwość nauczycieli.
- Mimo, że poznałam bardzo dużo ciekawych ludzi,
to zachowania niektórych uczniów są irytujące
i dziwię się, że szkoła jakoś nie może sobie z nimi
poradzić.
- Zaskoczyła mnie bardzo duża ilość wyjazdów jak
i bardzo duża ilość różnych wydarzeń w szkole. Po
prostu nie można się nudzić.
- Nie myślałam, że aż tyle trzeba się będzie uczyć.
Prawie każdego namawiają do uczestnictwa w różnego rodzaju akcjach, konkursach, zawodach czy
olimpiadach.
- Myślę, że trochę wydoroślałem, ale tylko trochę.
Poznałem wielu fajnych ludzi, którzy tworzą klimat
tej szkoły.
- Myślałem, że Norwid to szkoła tylko z tradycjami,
ale okazało się, że to całkiem nowoczesna „buda”,
dobrze wyposażona i mająca fajnych nauczycieli.
- Klasa mi „podpasowała”, dlatego z przyjemnością
uczęszczam na zajęcia. (Red.)

W piątek 10 kwietnia klasa I b LO z przyjaciółmi
odegrała na boisku szkolnym scenkę historyczną.
W inscenizacji poruszono temat postaci Józefa
Piłsudskiego oraz mordu katyńskiego. Całość
została nagrana i wysłana na konkurs „Dał Polsce
granice, wolność, moc i szacunek”. Czekamy na wy
-niki oraz liczymy na wygraną. Opiekę nad przedsięwzięciem pełniła pani Ewelina Dąbrowska. (Red.)
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LAUREACI, FINALIŚCI,
ZWYCIĘZCY
OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO
STYLU ŻYCIA
Co roku uczniowie Liceum im. C.K. Norwida biorą
udział w eliminacjach do ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia. Laureatkami
tegorocznej edycji na etapie powiatowym zostały:
Dagmara Macyra (opiekun Justyna Haska),
która zdobyła I miejsce i Katarzyna Błaszkowska
(opiekun Paulina Orłowska) , która zajęła drugie
miejsce i to właśnie one reprezentowały powiat
nowomiejski na etapie okręgowym.

Warto podkreślić, że przygotowania do olimpiady
są wieloetapowe, bowiem uczestnicy nie tylko
rozwiązują testy sprawdzające ich wiedzę, ale
muszą też opracować projekty społeczne,
promujące zdrowy i aktywny styl życia oraz
przeprowadzić je wśród społeczności lokalnej.
Pierwsze działania ukierunkowane były na
integrację w zespołach klasowych. Dagmara
zaproponowała wspólny taniec belgijki, natomiast
Kasia – grę w Twistera. Natomiast przed etapem
okręgowym Kasia zorganizowała akcję prozdrowotną pt. „Depresja jako choroba cywilizacyjna
XXI wieku”. W czasie realizacji zadania uczennica
m.in. przeprowadziła wywiad z lekarzem psychiatrą
i psychoterapeutą, przygotowała wykład dla
uczniów liceum i studentów Uniwersytetu III
Wieku. Celem spotkań było lepsze poznanie
samego siebie oraz pogłębienie wiedzy na temat
przyczyn i objawów depresji. Wszystkie działania
zostały udokumentowane i przekazane do Zarządu
Okręgowego PCK. Drugi etap odbył się 20 marca
2015 w Olsztynie. Uczennice na konkurs udały się
pod opieką pani Jadwigi Lewandowskiej
i zmierzyły się z testem składającym się
z czterdziestu pytań dotyczących historii PCK,
promocji zdrowia i profilaktyki zachorowań.
Katarzyna Błaszkowska odniosła podwójny
sukces: zajęła I miejsce i będzie reprezentowała
województwo warmińsko-mazurskie na etapie
centralnym
Olimpiady
oraz
otrzymała
wyróżnienie za doskonale przygotowany projekt
prozdrowotny.

- W Olimpiadzie uczestniczyłam po raz drugi,
w ubiegłym roku zajęłam V miejsce na etapie
okręgowym, tym razem udało mi się poprawić
wynik. Wymyślenie ciekawego i oryginalnego
tematu nie było łatwe, a sam projekt realizowałam
od stycznia – w tym czasie gromadziłam materiały,
opracowywałam scenariusze i
karty pracy –
informuje Kasia. Za pomoc w przygotowaniach do
konkursu bardzo dziękuję Pani Paulinie Orłowskiej,
która motywowała mnie do pracy i czuwała nad
prawidłową realizacją zadania – dodaje uczennica.
Gratulujemy Kasi osiągnięć i życzymy powodzenia
na szczeblu centralnym, który odbędzie się 28-30
maja w Zgierzu. Red. Beata Zielińska.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY
2014/15

Wzięło w nim udział 26 uczniów naszego
Liceum. Spośród 6 tysięcy uczestników startujących w konkursie z ponad 200 liceów reprezentujących wszystkie województwa w Polsce.
Wyróżniające wyniki i dyplomy uzyskało ośmioro
naszych licealistów: Łukasz Leśniewski, Oliwia
Żuralska, Klaudia Gaudecka (wszyscy z klasy
III c LO), Robert Bońkowski i Monika Templin
(z klasy III d LO), Patryk Ronkowski i Angelika
Orzechowska (z klasy III e LO) oraz Kacper
Baranowski z klasy III a LO.
Kilkunastu kolejnych uczniów otrzymało oceny
celujące i bardzo dobre z geografii.

Wprawdzie konkurs nie ma statusu olimpiady, to
jednak poziom zadań preferował intelektualne za
-interesowania i przekraczał znacznie zakres
rozszerzony z przedmiotu. Opiekunem naszych
laureatów jest pan prof. B. Siemianowski.
Gratulujemy. (Red.)
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XXXI Festiwal Piosenki Francuskiej w Nidzicy
był szczęśliwy dla Dominika
Światkowskiego,
ucznia
klasy I a naszego liceum.
Festiwal
zorganizowany
przez miejscowy Zespół
Szkół Ogólnokształcących,
Starostwo Powiatowe oraz
Nidzicki Ośrodek Kultury
odbył się 14 marca bieżącego
roku w nidzickim zamku.
Dominik zaśpiewał dwie
piosenki: „Le Temps des Cathédrales” oraz „Les
Champs Élysées”; tę ostatnią z akompaniamentem
saksofonowym Adriana Szaładzińskiego, ucznia
klasy III c LO. Nagrodą dla laureata był
dziesięciodniowy wyjazd do Francji ufundowany
przez
stowarzyszenie „Association France –
Pologne de L`indre”. Uczestników oceniało jury
złożone z rodowitych Francuzów oraz specjalistów
w dziedzinie muzyki i języka francuskiego.
Gratulujemy laureatowi oraz jego szkolnej
opiekunce – pani prof. Lucynie Paczkowskiej,
nauczycielce języka francuskiego. (Red.)

TURNIEJ POŻARNICZY

W XXXVIII Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla
powiatowego uczestniczyło dwoje naszych uczniów –
Kinga Przybysz z klasy II c LO oraz Paweł
Marszelewski z klasy III c LO. Uczestnicy turnieju
musieli wykazać się obszerną wiedzą z zakresu
przepisów p.poż, historii i organizacji straży pożarnej
oraz znajomością sprzętu przeciwpożarowego oraz
gaśniczego. Na uwagę zasługuje fakt, że obydwoje
reprezentantów bierze udział w tym Turnieju co roku,
począwszy od szkoły podstawowej. Turniej wygrał Paweł
Marszelewski. Będzie on reprezentował nasz powiat
w etapie wojewódzkim dnia 29 kwietnia w Orzyszu.
Gratulujemy i życzymy sukcesów. Opiekunką uczniów
jest p. Jadwiga Lewandowska. Na zdjęciu: K. Przybysz,
P. Marszelewski oraz M. Zagórski. (Red.) Fot. J.
Lewandowska

MARATON MATEMATYCZNY

Dnia 9.03 b.r. w naszej szkole po raz kolejny odbył
się Maraton Matematyczny pod patronatem starosty
nowomiejskiego pana Andrzeja Ochlaka. Podczas
tego dość nietypowego konkursu umysły ścisłe
przez 10 godzin rozwiązywały 100 zadań
z zakresu matematyki dla klas I-III liceum na
poziomie rozszerzonym. Swoje umiejętności
matematyczne sprawdziło 30 licealistów ze szkół
w Działdowie, Iławie, Brodnicy, Lubawie oraz
w Nowym Mieście Lubawskim. Najlepszym
„długodystansowym” matematykiem okazał się
uczeń naszej szkoły – Norbert Krzemiński (kl.
III c LO) Na drugim miejscu znaleźli się: Nikol
Muc z LO im. Stefana Żeromskiego w Iławie
oraz Natalia Musiał i Filip Ossowski (oboje z kl.
III c naszego LO. Ostatnie miejsce na podium
zajął Jarosław Sarnowski z I LO im. Filomatów
Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. Wyniki
laureatów są godne podziwu, gdyż, jak wiemy
z relacji Norberta Krzemińskiego, nie było łatwo je
osiągnąć: "Bardzo się cieszę, że udało mi się
zwyciężyć w organizowanym przez naszą szkołę
maratonie matematycznym. Nie przygotowywałem
się jakoś szczególnie do tego konkursu, chociaż
wiedziałem, patrząc na zadania z poprzednich lat,
że jest on niezwykle trudny i wymagający, również
pod względem fizycznym, gdyż to aż 10h
matematycznych zmagań . Uważam, że kluczem do
sukcesu jest przede wszystkim systematyczna praca.
Zachęcam wszystkich do brania udziału w tego typu
konkursach, dają one ogromną motywację do
rozwijania swoich zainteresowań i pasji."
Wszystkim uczestnikom maratonu serdecznie
gratulujemy wytrwałości w matematycznych
zmaganiach i życzmy dalszych sukcesów. (Red.)
PATRYK PAWŁOWSKI z klasy I d LO został
laureatem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego „Krąg”. Patryk wykazał się największą
wiedzą z zakresu najważniejszych, przełomowych
wydarzeń z historii Polski i świata. Ten internetowy
konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie
Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej
„Pokolenie” w Warszawie przy współpracy merytorycznej UKSW w Warszawie. Gratulujemy laureatowi oraz
jego opiekunowi – p. Bartłomiejowi Bartkowskiemu
(Red.)
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DNI MÓZGU 2015

Dnia 20 marca 2015 roku uczniowie klas 2b, 3b, 2e
i 3e LO uczestniczyli w warsztatach i wykładach
zorganizowanych przez Wydział Biologii
Uniwersytetu Gdańskiego z okazji Dnia Mózgu.
Licealiści wzięli między innymi udział w zajęciach
poświęconych mechanizmom powstawania błędów
myślenia. Czym są błędy myślenia? Kiedy je
popełniamy i dlaczego? Jak można się przed nimi
uchronić? Czy zawsze błąd myślenia jest
zjawiskiem negatywnym? Na te i szereg innych
pytań uczniowie znaleźli odpowiedzi w trakcie
warsztatów.
Niezwykle cenne okazały się zajęcia praktyczne,
bowiem
uczestnicy
wyjazdu
samodzielnie
przeprowadzili sekcję dżdżownicy, mieli również
okazję
wypreparować
tkankę
nerwową.
Brali
też
udział
w
demonstracji
oraz
własnoręcznym wykonaniu preparatów mokrych
tkanki nerwowej szczura. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli atlas mózgu i układ nerwowy
bezkręgowców oraz poznawali budowę oraz
różnorodność neuronów i komórek glejowych,
a także metody wizualizacji tkanek. Pasjonaci
biologii mogli również uczestniczyć w wykładach
poświęconych ukazywaniu zaburzeń psychicznych
w filmach oraz neurobiologii samobójstwa.
Prowadzący dokonali m.in. przeglądu badań
pośmiertnych przeprowadzonych na materiale
z Magdeburskiego Banku Mózgów i oceny
neurohistologicznej wybranych struktur sieci
neuronalnej, istotnej dla zaburzeń afektywnych,
schizofrenii i procesów prowadzących do
samobójstwa.
Mamy nadzieję, że udział w Dniach Mózgu
zainspiruje uczniów do własnych poszukiwań
badawczych, a umiejętności zdobyte w trakcie zajęć
praktycznych przydadzą się na lekcjach biologii
oraz na egzaminie maturalnym. Wyjazd odbył się
z inicjatywy nauczycielek biologii Pani Pauliny
Orłowskiej oraz Pani Justyny Haski.

W ramach realizacji projektu COOL z inicjatywy
pani Ewy Piotrowskiej – doradcy zawodowego tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół im. C. K.
Norwida wraz ze swoimi wychowawcami
odwiedzili
Olsztyński
Park
NaukowoTechnologiczny, który składa się z trzech
funkcjonalnych części:
1.
Parku
Technologicznego
–
miejsca
przeznaczonego dla firm o ugruntowanej pozycji na
rynku;
2. Inkubatora Przedsiębiorczości – miejsca
prowadzenia działalności nowo utworzonych,
innowacyjnych firm i wspierania ich rozwoju;
3. Centrum Transferu Technologii – miejsca
prowadzenia badań naukowych nad nowymi
technologiami, ich wykorzystaniem i wdrożeniem.
Dla młodzieży była to okazja, by z bliska przyjrzeć
się wsparciu, jakie otrzymują osoby rozpoczynające
swoją ścieżkę biznesową. Do dyspozycji lokatorów
Inkubatora są klimatyzowane, umeblowane
i częściowo wyposażone pomieszczenia biurowe
o powierzchni 22-32 m2, z telefonem i dostępem do
Internetu, 20-osobowa sala konferencyjna oraz
pokoje spotkań biznesowych. Licealiści odwiedzili
też
laboratoria
chemiczne,
molekularne
i technologiczne oraz Centrum propagacji fal
radiowych w jonosferze i Centrum satelitarnego
pozycjonowania oraz nawigacji. Pracownicy
naukowi i studenci mogą przeprowadzać tu
badania, doświadczenia i eksperymenty w celu
tworzenia
nowoczesnych
i
innowacyjnych
technologii i produktów. Uczestnicy wycieczek
mogli również poznać lokalnych przedsiębiorców,
którzy opowiedzieli im o swoich doświadczeniach
w prowadzeniu własnego biznesu.

Warsztaty gier planszowych

Beata Zielińska
Tekst: Elżbieta Szcześniak
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Rozmowy Niedokoń
Niedokończone…
Dominiku śmiały,
śmiały,

Edwardzie sumienny
sumienny,
umienny,

Koniec marca. Zatem
koniec siódmego miesiąca
roku
szkolnego.
To
jeszcze nie czas na
podsumowania, ale warto
wspomnieć kilka słów o
tym co się udało, a co nie.
Nie
będę
afiszował
wszystkich
swoich
przemyśleń dotyczących
naszej szkoły, bo nie
zmieściłbym ich w tej
wypowiedzi, ale wspomnę o kilku, godnych
przeczytania faktach. Nasz „Norwid” (myślę, że po
kilku miesiącach pobytu mogę już tak mówić) okazał
się
być
miejscem
przyjaznym.
Szkołą
z wymaganiami, dużym zaangażowaniem jej
pracowników oraz bogatą ofertą pozalekcyjną. Zwróć
uwagę, Edwardzie, na atmosferę w naszej szkole.
Ponad sto pięćdziesiąt pięć lat istnienia. To mówi
samo za siebie. Te mury pamiętają naszych
pradziadków, a teraz w tych samych murach
siedzimy my. Czasem nieprzygotowani, czasem
leniwi, zmęczeni, zestresowani tym, czy nauczyciel
nas dzisiaj zapyta, czy może ominie nasz numerek,
a czasem zwyczajnie szczęśliwi, nauczeni, w dobrym
humorze. Świat otwiera się na młodych ludzi. Czeka
nas świat wielki, wymagający i oczekujący od nas
odpowiedniego wykształcenia. Kto lub co nam je
zapewni? Co daje początek prawdziwej wiedzy
i ukierunkowuje w stronę naszych intelektualnych
marzeń? Moim zdaniem jest to właśnie liceum. To tu
stajemy się dorośli i odpowiedzialni. To tu patrzymy
dalej, gdzie wzrok nie sięga. Jak uważasz? Czy
wybraliśmy dobrą drogę? W naszym rejonie jest
kilka liceów. Ale w ilu z nich możesz nauczyć się
chociażby języka francuskiego jak u nas? Weź pod
uwagę także, Edwardzie, poziom merytoryki na
języku polskim czy wosie, koloryt i polot zajęć
z historii, rzetelność matematyków czy wnikliwość
przyrodników. Warto zwrócić uwagę na inteligencję
i poczucie wysublimowanego humoru nauczyciela,
chociażby na lekcjach wf-u. Z przekonaniem także
możemy stwierdzić, że liceum kształci przyszłych
lekarzy, prawników, inżynierów, nauczycieli – w tym
wielu naukowców. Takie są moje gorące
przemyślenia po tych kilku miesiącach. Jakie są
Twoje? Czy Twoim zdaniem liceum jest dobrym
wyzwaniem dla młodego pokolenia, dla ludzi
zdolnych, ambitnych i wytrwałych w dążeniu do
postawionych sobie celów?

Dominik Światkowski kl. I a LO

Przepraszam, że zacznę
z troszeczkę innej strony, ale temat wymaga,
abym o tym wspomniał.
Gdy przychodziłem do
Norwida byłem pełen
obaw, które ludzie, nauczyciele i w końcu samo
otoczenie szybko rozwiało. Z natury jestem
człowiekiem, który z tradycją ma niewiele wspól
-nego, więc 150-letnia
placówka oświatowa nie napawała mnie optymizmem. Jednak w szkole zostało to idealnie
wyważone - nowoczesne sposoby nauczania, przeplatają się z tymi stosowanymi od bardzo dawna.
Spytałeś mnie, Dominiku, czy liceum to dobre
miejsce dla ludzi, którzy chcą się uczyć, dla ludzi
ambitnych. Śmiało odpowiem, że tak - wiem to
z autopsji. Porównując czas, który poświęcam
nauce w szkole licealnej, a który poświęcałem
w szkole gimnazjalnej, to jak porównywanie zespołu zespołu grającego w lidze mistrzów do
zespołu z ligi okręgowej. Tutaj każda ocena nie
tylko cieszy - tutaj każda ocena mobilizuje. Tutaj
systematyczna nauka jest czymś powszednim dla
każdego. No, może prawie dla każdego. Co do
słuszności drogi, którą wybraliśmy, to pewnie
pamiętasz spotkania z przedstawicielami szkół
nielicealnych. Za wszelką cenę starali się oni
przekonać nas o wyższości swoich szkół. Tylko
w czym przejawiała się ta wyższość? Chyba nie
w bogactwie różnorodnych zajęć, wyjazdów,
konkursów, spotkań czy uroczystości? Czy tylko ja
zauważam, że to była zwykła populistyczna
demagogia? Tak jak wspomniałeś - w naszym
rejonie jest kilka liceów. Ja sam przeżyłem epizod
w liceum innym niż „Norwid”. Przekonałem się na
własnej skórze, że w obrębie kilkudziesięciu
kilometrów Zespół Szkół im. Cypriana Kamila
Norwida jest rzetelny pod wieloma względami.
Przekonałem się, że da mi dobrą możliwość
rozwoju w tym kierunku, który sobie wymarzyłem.
Każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie. Nawet
słabsi mają swoje szanse by zdać maturę i pokazać,
że są – mimo wszystko – w czymś dobrzy. A jeśli
ktoś oczekuje zdobycia określonych umiejętności
powinien wybrać Mojego, Twojego, Naszego
Norwida.
Edward Klimek kl. I a LO
Rys. Karolina Szymankiewicz kl. I a LO
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