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ABITURIENCI 2017
28 kwietnia w naszej szkole odbyła
się uroczystość pożegnania trzecioklasistów, na którą przybyli zaproszeni goście, dyrekcja i nauczyciele
oraz rodzice. Jak co roku wyróżnieni zostali najlepsi spośród najlepszych. Najwyższą średnią z trzech
lat nauki osiągnął Dominik Światkowski z klasy IIIa, który tradycyjnie przyjął gratulacje i nagrodę
z rąk Starosty Powiatu Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka.
W gronie wyróżnionych świadectwem z biało-czer wonym paskiem
znaleźli się również: Czarek Czapliński, Basia Bączek, Edward Klimek, Daria Golubska, Ola Kłosowska, Jakub Szyszka, Dorota
Śliwińska, Agata Zalewska, Ola
Byglewska, Natalia Templin oraz
Dagmara Urbańska. Nagrodzonym
i ich rodzicom gratulacje złożyła
Dyrektor Szkoły Pani Barbara
Przeradzka-Martko, która z nieskrywaną dumą mó wiła o sukcesach
licealistó w jako ucznió w, ale także
laureató w i finalistów wielu olimpiad przedmioto wych, konkursó w
i zawodó w sporto wych.
Oprawę
artystyczną
przygotowały
klasy
drugie wraz z wycho wawcami. Uroczystość zakończyło przemó wienie
lidera szkoły oraz pamiątko wa
fotografia. (Red.)

DISCIPULI LAUREATI
CZYLI

UCZNIOWIE LAUREACI

Karolina Szymankiewicz
Laureatka
Olimpiada Artystyczna
Historia sztuki

Patryk Pawłowski
Laureat
Olimpiada Wiedzy Historycznej

Katarzyna Różycka
Finalistka z wyróżnieniem
Olimpiada Artystyczna
Historia muzyki

Dominik Światkowski
Laureat
Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie
Olimpiada Wiedzy o III RP (2016)
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INFORMACJE
● JAK NIE CZYTAM JAK
CZYTAM

1 czerwca o godz. 10:00 na
boisku szkolnym ustanawialiśmy rekord w masowym
czytaniu w jednym momencie.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest redakcja miesięcznika "Biblioteka w Szkole”, natomiast organizatorami
przedsięwzięć w poszczególnych miastach – biblioteki
szkolne i publiczne. Celem
akcji jest przede wszystkim
promocja czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży, inicjowanie
mody na czytanie, pokazanie
nieczytającym uczniom, że
książki są popularne wśród ich
rówieśników. Oczywiście cały
czas zachęcamy do wypożyczania książek i czasopism
z naszej biblioteki, czytania
oraz dzielenia się swoimi
przemyśleniami na łamach
naszego czasopisma. (Red.)
_________________________

reprezentanci naszego LO:
Michalina Milewska (kl.
Ic), Marta Milewska (kl.
IIIb), Agata Garbicz (kl.
Id), Agata Zalewska (kl.
IIIe)
oraz
Dominik
Światkowski (kl. III a),
którzy najlepiej poradzili
sobie z dyktandem w eliminacjach wewnątrzszkolnych. Ucznio wie z Norwida uplasowali się w czołówce. Agata Garbicz zajęła
pier wsze
miejsce,
Marta Milewska drugie,
a Dominik
Światkowski
trzecie (wraz z Moniką
Jankowską z ZSZ w Kurzętniku).

Edyta Kozłowska

Pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody zostały wręczone
przez Starostę Nowomiejskiego – pana Andrzeja
Ochlaka. Zwycięzcom gratulujemy, pozostałym osobom dziękujemy za udział
i zachęcamy do dalszej
pracy
nad
warsztatem
pisarskim.
Monika Nather

● WIELKI TEST WIEDZY
GEOGRAFICZNEJ

● POWIATOWY KONKURS
ORTOGRAFICZNY
4 kwietnia 2017 w Gimnazjum imienia Filomatów
Nowomiejskich w naszym
mieście odbyły się powiatowe eliminacje konkursu
ortograficznego „O Złote
Pióro
Starosty”.
Do
rywalizacji
przystąpili
laureaci etapów szkolnych, wśród których byli

w nim wzięły d wie trzyosobowe drużyny z naszego Zespołu Szkół im.
C.K.Norwida w składzie:
zespół pierwszy – Patryk
Gurtato wski kl. III c LO,
Patryk Pawłowski kl. III d
LO, Michał Mossakowski
kl. II c LO oraz zespół
drugi – Hubert Bukowski
kl. III d LO, Dagmara
Urbańska kl. III d LO oraz
Aleksandra
Byglewska
z klasy III d LO. Nasi
reprezentanci znaleźli się
tuż poza ścisłą czołówką
i nie zakwalifikowali się
do
pięciu
najlepszych
zespołó w, które weszły do
ścisłego finału. Niemniej,
należą im się podziękowania i gratulacje.

8 kwietnia 2017 r. odbyła
się V edycja „Wielkiego
Testu Wiedzy Geograficznej” dla uczniów szkół
średnich z całej Polski
zorganizowanego
przez
Wydział Nauk o Ziemi
UMK w Toruniu. Udział

Goniec Nowomiejski

● TURNIEJ „JESTEM
MISTRZEM”

26 kwietnia 2017 roku
w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku odbył się VI Turniej "Jestem Mistrzem!"
zorganizowany przez powiato we kordynatorki doradztwa zawodowego Powiato wego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym
Mieście Lubawskim. Rywalizowały drużyny gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne powiatu nowomiejskiego. Ucznio wie naszej szkoły reprezentowali
zawód ratownika medycznego. Po wielu konkurencjach nawiązujących do
idei doradztwa zawodowego zajęli trzecią lokatę.
Gratulujemy.
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PIĘĆDZIESIĘCIU CZTERECH
Z „PASKIEM”

Wyróżnieni uczniowie klas pierwszych i drugich naszego Zespołu Szkół im. C.K.Norwida to prawie 20 procent
aktualnej populacji szkolnej. Jest duże prawdopodobieństwo, że jest to pierwszy taki przypadek w historii
szkoły. Uczniów ze średnią 5.00 i więcej jest dwudziestu. Są wśród nich uczestnicy i zwycięzcy różnorodnych
olimpiad, konkursów i zawodów szczebla lokalnego, regionalnego i ogólnopolskiego. Są uczniowie
„społecznicy” zaangażowani w życie klasy, szkoły i środowiska jak i osoby, które prawie każdą wolną chwilę
przeznaczają na naukę. Zgodzimy się ze stwierdzeniem, że wszyscy są ambitnymi, znającymi swoją wartość,
przedstawicielami naszego środowiska, które jest nie tylko z nich dumne, ale i ma w stosunku do nich określone
oczekiwania – aby poszerzali swoją wiedzę i pomnażali umiejętności dla dobra nas wszystkich. Na wyróżnienie
zasługuje fakt, iż najwyższą średnią – 5,80 – uzyskała Agata Kobylska, uczennica klasy II a LO o profilu
humanistycznym. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy równie dobrych wyników na egzaminie
maturalnym. (Red.)

HONOROWA ODZNAKA IMIENIA
PANI PROFESOR ANNY DYLIKOWEJ

dla
Naszego pana prof. BOGDANA SIEMIANOWSKIEGO

Ustanowiona w 2002 roku przez Komitet Główny
Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej Odznaka
jest przyznawana nauczycielom, którzy wychowali
najliczniejsze grono finalistów i laureatów obu
olimpiad oraz osobom szczególnie zasłużonym dla
idei tych olimpiad. Pan prof. B. Siemianowski jest
jednym z 82 laureatów, którzy zostali uhonorowani
tą odznaką. Uroczystego wręczenia dokonał Przewodniczący KG Olimpiady pan prof. Zbigniew
Podgórski podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego 2016/17 w naszej szkole. Gratulujemy.
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„WYGRAJ INDEKS”

ZBIOROWY TOMIK
POEZJI LOKALNEJ

8 kwietnia 2017 roku
w Audytorium Maximum Politechniki Gdańskiej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów
laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno – Fizycznego
organizowanego przez
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG. Tegoroczną
laureatką została uczennica klasy III c naszego LO –
BASIA BĄCZEK (na zdjęciu) i zgodnie z uchwałą
Senatu PG jest uprawniona do przyjęcia na wybrane
kierunki studiów pierwszego stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego. Gratulujemy laureatce i jej
opiekunce, pani prof. Annie Resickiej.
---------------------------------------------------------------Również w kwietniu br. zakończyła się XXI edycja
Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks” adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. W pierwszym etapie brało w nim
udział sześcioro uczniów z naszej szkoły. Dwoje
spośród nich zostało laureatami i zgodnie z regulaminem mają prawo do przyjęcia na Wydział Chemii
PG poza normalnymi procedurami związanymi
z przeliczaniem punktów za wyniki egzaminu maturalnego. Ta dwójka to: EWELINA RUTKOWSKA
oraz DARIA GOLUBSKA z klasy III b LO.
Gratulujemy. Warto podkreślić, że mieliśmy już
kilkoro laureatów tego konkursu w poprzednich
edycjach, co jest niewątpliwie dużą zasługą pani prof.
Aliny Dziekońskiej, nauczycielki chemii w naszym
LO. Gratulujemy.

Ewelina Rutkowska

Daria Golubska

12 maja br. w Miejskim Centrum Kultury odbyła
się V edycja konkursu „Inspirująco Młody
Poemat”. Na spotkanie przybyli zarówno starsi jak
i młodsi miłośnicy liryki, aby wysłuchać laureatów
prezentujących swoje utwory. W kategorii szkół
ponadgimnazjalnych laureatami zostali nasi licealiści. (Fot. MCK, facebook).

Karolina

Ola

Maksymilian

Kasia

Pierwsze miejsce za utwór „Czasy nasze” zajęła
Karolina Szymankiewicz z klasy IIIa LO, drugie –
Aleksandra Trzciałkowska za utwór „Wiek XXI”
również z klasy IIIa LO, a trzecie Maksymilian
Rogowski z klasy IIIc LO za liryk „XXI wiek –
który wybierasz?” Wyróżniona została także Kasia
Różycka z klasy IIIa LO za tekst „Z księgi
ptaków”. Gratulujemy wszystkim laureatom.
Efektem dotychczasowych edycji konkursu było
wydanie przez MCK tomiku poezji wszystkich
laureatów (fot.) i, jak powiedziała inspiratorka
i nauczycielka naszych zwycięzców – pani prof.
Elżbieta Szcześniak, „warto wziąć go do ręki, by
dotknąć słów ludzi wrażliwych, niebanalnych
i odważnych, a tak skromnych” (Red.).

----------------------------------------------------------------
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Światowy Dzień Zdrowia 2017

Depresja – porozmawiajmy o niej
7 kwietnia z okazji Światowego Dnia Zdrowia
2017 uczennice klasy II b LO przeprowadziły cykl
zajęć dotyczących depresji. Dziewczęta wytłumaczyły zebranym czym jest depresja, wyjaśniły
również jakie są jej przyczyny i objawy oraz przedstawiły rodzaje różnych zaburzeń psychicznych.
Wskazały także sposoby radzenia sobie z depresją
oraz podpowiedziały jak rozpoznać depresję u innych i gdzie szukać pomocy. Serdecznie dziękujemy za interesujące przedstawienie tematu oraz
poświęcony czas.

Dnia

Światowe Zgromadzenie Zdrowia, organ plenarny
WHO, wyznaczyło specjalne dni w roku, podczas
których organizacja stara się zwrócić szczególną
uwagę społeczeństwa na wybrane problemy zdrowotne:
24 marca – Światowy Dzień Gruźlicy
7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia
Ostatni tydzień kwietnia – Światowy Tydzień
Szczepień
25 kwietnia – Światowy Dzień Walki z Malarią
31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu
14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy
28 lipca – Światowy Dzień Walki
z Wirusowym Zapaleniem Wątroby
1 grudnia – Światowy Dzień AIDS
Zadaniem WHO jest działanie na rzecz zwiększenia
współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia, zwalczania epidemii chorób zakaźnych
oraz ustalania norm dotyczących składu lekarstw
i jakości żywności. Organizacja dąży również do
zapewnienia opieki medycznej ludności świata,
a także podejmuje działania mające na celu
zmniejszenie umieralności niemowląt. Dyrektorem
generalnym WHO (8. z kolei) jest obecnie wybrany
na pięcioletnią kadencję Etiopczyk Tedros
Adhanom Ghebreyesus. (Red.)

Paulina Strzyżewska, kl. II a LO

„Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych
środowisk i mieszkających we wszystkich krajach.
Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie
wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób
do wykonywania nawet najprostszych codziennych
czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi, a także do niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być powodem samobójstwa i jest
drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów
w grupie osób w wieku 15-29 lat. Ale depresji można zapobiegać i leczyć. Lepsze zrozumienie tego,
czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej
osób do szukania pomocy.”
WHO, Biuro
Światowej Organizacji
Zdrowia w Polsce
Organizacja
wyspecjalizowana
ONZ. Założona 7
kwietnia 1948.
Siedziba: Genewa.
Biuro w Polsce

W ramach obchodów Europejskiego Dnia
Solidarności Międzypokoleniowej 26 kwietnia br.
z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów w szkolnej
bibliotece odbyło się spotkanie integracyjne
młodzieży z osobami starszymi. Spotkanie to miało
charakter lekcji wychowawczej, której tematem
przewodnim było podejście młodych do starości
i seniorów. Zarówno młodzi, jak i osoby starsze
otrzymali przed spotkaniem zadanie do wykonania.
Młodsze pokolenie miało zastanowić się czego
oczekują od starszych, jakie łączą ich relacje oraz
jakie działania mogliby podjąć na rzecz seniorów.
Natomiast starsze – czego oczekują od młodych.
Zadaniem seniorów było również wskazanie działań podejmowanych przez osoby starsze w naszej
Małej Ojczyźnie. Była to idealna okazja do wspólnego dialogu przy kawie oraz promocji kontaktów
międzypokoleniowych.

działa od 1992.
Paulina Strzyżewska, kl. II a LO
Goniec Nowomiejski
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LITERACKA PREZENTACJA
ULUBIONEJ KSIĄŻKI
CZYLI
„BOOKTALKING” W NORWIDZIE…
…to nie recenzja ani streszczenie książki. To raczej
przedstawienie interesującej sceny, bohatera,
fabuły, wyszukanie tzw. „smaczków” w danej
pozycji i tym samym zachęcenie do jej przeczytania. Ma to wyrobić u czytelników nawyk czytania
dla przyjemności.
NASZA SZKOŁA SZKOŁĄ PRAWORZĄDNOŚCI

To wyróżnienie jest przyznawane od kilku lat przez
Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Coptiosh”
w Białymstoku szkołom, których uczniowie osiągali sukcesy na etapie centralnym społeczno-prawnych olimpiad przedmiotowych, tematycznych
i interdyscyplinarnych. Gratulujemy laureatom oraz
nauczycielom pomagającym w osiągnięciu tego
sukcesu. (Red.)
--------------------------------------------------------------

DZIEŃ PAŃSTW ŚWIATA

Laureaci z Panią profesor

Ucznio wie Nor wida pod opieką Pani prof.
Moniki Gapińskiej, nauczycielki języka
polskiego, sięgnęli po swoje ulubione pozycje książko we zakupione przez szkołę
w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa realizowanego przez bibliotekę szkolną i wykazali się ogromną kreatywnością w swoich wystąpieniach. Paulina
Strzyżewska z kl. 2a liceum, zdobywczyni
pierwszego miejsca, wcieliła się w postać
Magika – rapera, którego dramatyczne losy
przedstawił Maciej Pisuk w książce pt.
„Jesteś Bogiem”. Z kolei laureat trzeciego
miejsca, Adrian Olejnik, również z klasy
2a liceum, zainspirowany powieścią Jakuba
Żulczyka pt. „Ślepnąc od świateł” ukazał
rzeczywistość dużego miasta – Warszawy
z perspektywy dealera kokainy, Jacka, który, doświadczając kryzysu podstawo wych
wartości, próbuje uniknąć powielenia schematów realizo wanych przez swoich rówieśnikó w i wybiera alternatywną drogę. Zupełnie inną kreację stworzył Serafin Reszka
(kl. 2e), który jako coach, mentor, znawca
kobiet i relacji damsko-męskich przekonywał, że „mężczyźni kochają zołzy”,
promując poradnik o tym tytule – „biblię
współczesnej kobiety”, jak podaje Empik,
autorstwa amerykańskiej pisarki Sherr y
Argov. (Red., www.norwid.eu)

Goniec Nowomiejski

24.05.2017 roku odbył się w naszej szkole
Dzień Państw Świata. Wszystkie klasy pierwsze i drugie po wylosowaniu państwa
przygoto wywały na jego temat stoiska
i przedstawiały je w wybrany przez siebie
sposób. Jak zwykle ucznio wie zaskoczyli
jury pomysłowością i kreatywnością. Najlepszą okazała się klasa I b LO prezentująca Japonię. Miejsce II przypadło w udziale klasie I c LO, która przybliżyła kulturę
USA, a miejsce III, małą różnicą punktów,
zajęła klasa II c LO za prezentację Chin.
Zwycięzców nagrodzono wyjściem do kręgielni. Nagrodą za II i III miejsce zaś był
dzień bez odpytywania i nie zapowiedzianych kartkó wek w wybranym terminie.
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WYPRAWA KRAKOWSKO – WIEDEŃSKA

czyli relacja z wycieczki szkolnej
Zebraliśmy się przy szkole przed 3 rano 5 czerwca.
W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas 1c, 2b,
2c oraz 2e. Po chwili przyjechał autobus. Rutynowa kontrola pojazdu przez policję i można było

Renesansowy dziedziniec arkadowy na Wawelu

ruszać. Pierwszy cel to Kraków. Po kilku godzinach
dotarliśmy na miejsce. Naszą wspaniałą podróż po
krakowskich przedmieściach zaczęliśmy od zobaczenia synagog. Później po dotarciu w okolice Wawelu ustaliliśmy miejsce ponownego spotkania oraz
wyznaczyliśmy ściśle określony czas na samodzielne zwiedzanie starówki. Zaraz po tym dołączyła do
nas pani przewodnik. Zaprowadziła nas na Wawel
i oprowadziła po nim wszystkich zainteresowanych
uczniów. Zobaczyliśmy katedrę wawelską oraz mogliśmy dotknąć cudownego Dzwonu Zygmunta,
który rzekomo ma spełniać życzenia. Zajrzeliśmy
również do kościoła Mariackiego oraz wysłuchaliśmy hejnału. Odwiedziliśmy też Collegium Maius
UJ. Pod koniec dnia odbyliśmy wieczorny spacer
po Starówce. Robi wrażenie. Następnego ranka po
śniadaniu pojechaliśmy do miejscowości Zator,
gdzie znajduje się park rozrywki Energylandia.
Spędziliśmy tam około 5 godzin. Próbowaliśmy
mniej lub bardziej ekstremalnych atrakcji, zaczynając od zwykłej, powolnej karuzeli, kończąc na
prędkim niczym wiatr rollercoasterze MAYAN. Po
mile spędzonym czasie, „smażąc się” w świetle
promieni słonecznych w Energylandii, ruszyliśmy
w kierunku Austrii, gdzie mieliśmy kolejny nocleg.
Następnego dnia czekało nas zwiedzanie Wiednia.
W stolicy Austrii dołączyła do nas pani przewodnik, która oprowadzała nas po poszczególnych częściach miasta. Mogliśmy podziwiać dobrze zachowany stan miasta. Zwiedziliśmy m.in. wiedeński
Belweder, zobaczyliśmy królewskie klejnoty i zjedliśmy sznycla wielkości talerza. Mieliśmy również
chwilę na zakup pamiątek. Po wizycie we Wiedniu
wróciliśmy na nocleg do Polski, do miejscowości

Lewin Kłodzki – malowniczej wioseczki o miejskiej zabudowie, którą polubiłem ze względu na
panującą tam ciszę. Tam mieliśmy nasz ostatni
nocleg, który, pomijając nieznaczne problemy
związane z ilością łazienek, był jednym z przytulniejszych. Wystarczyło jedynie położyć się na
wygodnym łóżku i natychmiast przenieść się do
kolorowej krainy snów. Ostatniego dnia wycieczki
udaliśmy się do dwóch miejsc. Najpierw pojechaliśmy do Skalnego Miasta w Czechach, gdzie mogliśmy oglądać olbrzymie skały o różnorakich
kształtach i nazwach. Zobaczyliśmy też wodospad,
z którego magicznie, na zawołanie spływa coraz
więcej wody. Po cierpliwym czekaniu w kolejce
udało nam się również uczestniczyć w rejsie po
jeziorze wśród skał, podczas którego czeski sternik
opowiadał nam z humorem o widokach, które
mieliśmy okazję podziwiać. Kolejnym punktem
wycieczki było zwiedzanie Wrocławia. Po tej
atrakcji została nam chwila wolnego czasu, którą
mogliśmy spędzić na wrocławskiej Starówce.
Osobiście oceniam wycieczkę bardzo dobrze. Był
to mile spędzony czas w przyjemnej atmosferze.
Zobaczyliśmy kilka wspaniałych miejscowości,
dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek, poszerzyliśmy swoją wiedzę o świecie, no i, oczywiście,
mieliśmy okazję do wspólnej integracji.
Filip Kozłowski, kl IIc LO

Przed Belwederem w Wiedniu

Wiedeński Belweder to w zasadzie dwa barokowe
pałace (Belweder Dolny i Belweder Górny)
(fot.) rozdzielone ogrodem w stylu francuskim.
Całość powstała na pocz. XVIII w. dla księcia
Eugeniusza Sabaudzkiego. Mieszczą się w nim
obecnie zbiory austriackiej sztuki od średniowiecza
aż do współczesności (m.in. największa na świecie
kolekcja dzieł Klimta, autora „Pocałunku”). (Red.)
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DZIEŃ BIOLOGA
Dnia 24 maja 2017 r. po raz kolejny
obchodziliśmy w naszej szkole Dzień
Biologa. Zaangażo wani uczniowie z klas
2b, 1b oraz 2c pod kierunkiem Pani Pauliny
Orłowskiej oraz Pani Justyny Haski przygotowali stoiska o tematyce dotyczącej zarówno funkcjonowania organizmu człowieka oraz różnych zwierząt. Podchodząc do
stano wisk uczennic klasy 2b, można było
wysłuchać wiele informacji na tematy układu ruchu, roli skóry i naskórka, czy też
układu pokarmowego i zdrowego odżywiania. Każdy też miał szanse sprawdzić płeć
swojego mózgu, rozwiązując specjalny test
czy też wziąć udział w mikroskopowaniu.
Uczennice klasy 2c zaprezentowały przy
swoim stano wisku okazy stawonogó w,
muszle mięczaków i szkielety szkarłupni.
Przybliżyły także uczniom temat wcześniej
wymienionych grup świata zwierząt, uzupełniając podstawo we informacje barwnymi
ciekawostkami. Uczniowie klasy 1b zaś
przygoto wali stanowisko z pasożytami. Poza informacjami na temat przedstawionych
organizmów, można było przyjrzeć się
prawdziwym okazom, co pozwalało na
dokładniejsze poznanie pasożytó w. Dużym
zaintereso waniem cieszyło się miejsce,
przy którym można było posmakować pysznych i świeżych soków o wocowych. Po
odwiedzeniu wszystkich miejsc chętni mogli podejść do testu, podczas którego trzeba
było wykazać się zdobytą wiedzą. Organizatorzy mają nadzieję, że przekazane informacje podczas Dnia Biologa zaciekawiły
wszystkich biorących udział w tym wydarzeniu. Pani Paulina Orłowska oraz Pani
Justyna Haska wraz z uczniami klas 2b i 1b
dziękują za udział i zapraszają do zgłębiania tajnikó w biologii w kolejnej edycji,
która odbędzie się już w przyszłym roku
szkolnym. (J.H., P.O.)

„EKSPERYMENTUJ
Z NORWIDEM”
W poniedziałek 22 maja uczennice klasy 2b
pod opieką Pani Pauliny Orłowskiej odwiedziły no womiejską Szkołę Podstawową nr2,
gdzie poprowadziły zajęcia pt. "Eksperymentuj z Norwidem". W zajęciach uczestniczyły dzieci z grupy 04 Pani Karoliny Żywieckiej. Od samego początku panowała
wesoła i przyjazna atmosfera. Dzieci
z ogromnym zapałem i ciekawością wykonywały eksperymenty takie jak: samodzielne wykonanie mydełek, kolorowe jojo z octu, sody oczyszczonej i oleju oraz magiczne
odbarwianie kleiku z mąki ziemniaczanej za
pomocą jodyny i witaminy C.

Największą radość wzbudziło w dzieciach
samodzielne ozdabianie i barwienie mydełek z gliceryny, które następnie ładnie zapakowały i zabrały ze sobą do domów. Czas
pomiędzy eksperymentami uczennice wraz
z dziećmi wykorzystały na wspólne zabawy
i gry. Za wzoro we wykonywanie eksperymentów i czynny udział w zajęciach każdy
z młodych nauko wców otrzymał dyplom.
Z twarzy grzecznych i zdolnych dzieci ani
na chwilę nie zniknął uśmiech. Miło
wspomi-nane zajęcia pozostaną na długo
zarówno w pamięci dzieci, jak i uczennic. (Red.)

W ramach szkolnych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w naszym liceum odbył się wykład dr Piotra Marciszuka poświęcony wartościom szczególnie
ważnym dla czło wieka. Prelegent omówił
rolę rodziny w jej filozoficznym i kulturowym aspekcie. Mówił o roli miłości i więziach pozwalających budować trwałe relacje międzyludzkie. Wypowiedź wykłado wcy
skłaniała słuchaczy do zastanowienia się
nad sensem moralnych wyborów współczesnego człowieka (Red.)
Goniec Nowomiejski
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Spotkanie Lednickie kojarzone jest z radością wiary i młodymi ludźmi, którzy modlitwą, śpiewem i tańcem przeżywają swoje
chrześcijaństwo. W tym roku zgromadzili się
pod hasłem “Idź i kochaj!”. Pola Lednickie to
kilkadziesiąt hektaró w łąk, gdzie rokrocznie
w pierwszą sobotę czerwca odbywa się
Spotkanie Młodych LEDNICA 2000. Rzecz
jasna, nie zabrakło tam reprezentantó w naszej szkoły. W tym roku uczestnicy otrzymali
różaniec, świecę oraz puzzle lednickie. Ten
pierwszy ma być wiernym towarzyszem
drogi, który będzie podtrzymywać entuzjazm
oraz budowanie wspólnoty z innymi, świeca
zaś to symbol światła i pokoju, natomiast
puzzle mają służyć realnemu spotkaniu, bo,
żeby złożyć cały napis “Idź i kochaj!”, trzeba
połączyć ze sobą dwa puzzle. Na początku
spotkania zadaniem każdego z uczestników
imprezy było znalezienie sobie miejsca wśród
tłumu ( w tym roku Lednicę odwiedziło ponad
70 tysięcy osób) oraz rozłożenie karimaty
i swoich bagaży. Na wiernych czekały konfesjonały pod gołym niebem, gdzie mogli
skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.
Spotkanie oficjalnie rozpoczęto o godzinie
17.00. Wiernych witali ducho wni, w tym
duszpasterz wspólnoty Lednica 2000 – ojciec
Wojciech Prus oraz prymas Polski, metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak. Po
godzinie 20:00 rozpoczęła się Eucharystia.
Podczas homilii, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Grzegorz Ryś przypomniał, że spotkanie odbyło się w wigilię Pięćdziesiątnicy oraz odwołał się do tegorocznego hasła, podkreślając: “Miłości się nie
kupuje. Na miłość się nie zapraco wuje.
Miłość otrzymuje się jako dar. Wszystko inne
możesz kupić, możesz zarobić, ale miłość
musisz dostać.” Młodzież Norwida świetnie
bawiła się na tegorocznym, XXI Spotkaniu
Młodych, a co najważniejsze miała szansę
pogłębić swoją wiarę i jeszcze bardziej
przybliżyć się do Boga.

Dnia 29 kwietnia około godziny 9.30 czterech uczniów
z naszego LO (Krzysztof Szymankiewicz, Filip
Kozłowski, Hubert Kwiatkowski, Michał Rutecki) pod
przewodnictwem księdza Tomasza Trzebiatowskiego
wyruszyło na rowerową pielgrzymkę do Częstochowy.
Przed rozpoczęciem podróży brali udział w mszy, która
odbyła się w ich intencji oraz zapoznali się z regulaminem wyprawy. Licealiści każdego dnia mieli do pokonania określony dystans. Trasa omijała główne drogi
krajowe. Uczestnicy pokonali łącznie ponad 400 km.
Pierwszy dzień to ponad dziesięciogodzinny, najdłuższy
etap prowadzący do Włocławka, gdzie uczestnicy zatrzymali się i spędzili noc w Wyższym Seminarium Duchownym. Następnego dnia wstali bardzo wcześnie
i udali się na jutrznię czyli modlitwę odmawianą przed
wschodem słońca, składającą się z czytań i śpiewów
dziękczynno-błagalnych. Następnego dnia dotarli do
Łęczycy, po drodze zwiedzając zabytkową romańską
kolegiatę w Tumie. Trzeciego dnia udali się do Zelowa,
uroczego miasteczka w powiecie bełchatowskim.
Czwartego dnia po przebyciu ostatnich 82 km dotarli do
Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze. Zwieńczeniem
pielgrzymki było nabożeństwo, Apel Jasnogórski,
chwile skupienia i modlitwy przed cudownym obrazem
Matki Bożej Częstochowskiej oraz zwiedzanie Sanktuarium. Następnego dnia uczestnicy powrócili do domu,
tym razem pociągiem. „To była moja pierwsza
pielgrzymka rowerowa i jestem pewien, że nie ostatnia”
podsumowuje jeden z uczestników.

Paulina Strzyżewska, kl. IIa LO

Paulina Strzyżewska, kl. IIa LO

Goniec Nowomiejski
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ROZMOWY
(NIE)DOKOŃCZONE

Edku absolwencie, dziękuję... za 3 lata wspólnych
rozmów prowadzonych na łamach "Gońca nowomiejskiego", za wymianę myśli, poglądów, racji,
za wzajemnie wzbogacanie intelektualne. Przyszedł
czas podsumowań, podziękowań i konkluzji.
Ostatnie 12 lat, czyli zdecydowana większość
naszego życia, wypełnione było nauką, dzieciństwem i dorastaniem. W tym momencie jednak
przychodzi nieunikniony czas, aby ruszyć w tzw.
wielki świat i poznawać go coraz dokładniej. Są
pewne obawy, ale też ekscytacja charakterystyczne
dla młodego wieku. Pewnie także zadajesz sobie
pytanie: "Kiedy te lata minęły?". Nasz rozwój
intelektualny i osobowościowy pokazuje, mam nadzieję, że nie był to czas stracony, a wręcz przeciwnie. Nasze pierwsze "Rozmowy Niedokończone" zostały opublikowane w grudniu 2014 roku
w 38. numerze szkolnego czasopisma. Od tego
czasu znacząco rozwinęły się nasze umiejętności
językowe, a także wiedza i świadomość funkcjonowania społeczno-politycznych mechanizmów.
Jak z pewnością pamiętasz, impuls do pisania
owych felietonów, które cyklicznie ukazywały się
na przedostatniej stronie gazety, był nagły i odważny. Teraz, z perspektywy czasu, myślę, że nie
lada wyzwanie sobie postawiliśmy. W prywatnych
rozmowach wskazywaliśmy na konieczność aktywizacji społeczeństwa, zwiększenia świadomości
obywatelskiej i zwrócenia uwagi na najważniejsze
– naszym zdaniem – kwestie. Jak myślisz, Edku,
udało nam się to trochę? Komentowaliśmy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Analizowaliśmy wyniki wyborów prezydenckich, parlamentarnych czy samorządowych, braliśmy pod
lupę społeczne oczekiwania, a nawet staraliśmy się
motywować młodych do działania. Wiem, że mieliśmy także stałych czytelników. To inspirowało
i zachęcało do dalszego pisania. Owo dziennikarskie doświadczenie wymagało skupienia i koncentracji, ale z całą pewnością będę je wspominał z uśmiechem na ustach.

Spójrzmy teraz w przyszłość. Nasza szkoła
niedługo obchodzi 160-lecie swojego istnienia.
Myślę, że już wypada życzyć wszystkiego
najlepszego na kolejne lata. Na przestrzeni istnienia
"Norwida" system edukacji wielokrotnie się zmieniał. Skomentujmy jeszcze, Edku, ostatni raz,
obecną reformę. Czy uważasz ją za konieczną? Czy
to tylko próba wpisania się w historię III RP,
a może konieczność? Jedno wiemy na pewno.
Liceum będzie trwało 4 lata, więc szkoła, którą
opuszczamy, będzie miała więcej uczniów, a co za
tym idzie – więcej obowiązków. Wychodzi na to,
że czekają nas bardzo ciekawe czasy! W czasie tych
intensywnych trzech lat miło było oderwać się od
codziennej rzeczywistości i móc wejść w rolę felietonisty. Dla mnie, jak i, myślę, dla Ciebie było to
niezapomniane przeżycie, które niewątpliwie wpłynęło na nasz rozwój i dało mnóstwo satysfakcji. To
także pamiątka. Za kilkanaście, kilkadziesiąt lat bezcenna! Człowiek, aby był zapamiętany, musi
coś po sobie zostawić. Myślę, że te teksty to wyraźny znak naszej obecności w tej szkole. Teraz natomiast czas wakacji. Październik bieżącego roku
będzie niósł ze sobą kolejne wyzwania, którym musimy stawić czoła. Musimy jednak także pamiętać,
że żyjemy w czasach szybkiego, dynamicznego
rozwoju i warto się czasem zatrzymać i pomyśleć.
To nie ta gonitwa jest najważniejsza. Horacjański
"zloty środek" ma wydźwięk ponadczasowy i warto
go nieustannie szukać. Uczelnie, na których mamy
zamiar podjąć studia, to najlepsze Alma Mater
w Polsce. Wierzę, że Uniwersytety Warszawski
i Jagielloński pozwolą nam rozwinąć skrzydła.
Trzymam kciuki za Twoją dalszą edukację w Krakowie. Niech pobyt w tak szacownych i zabytkowych murach ułatwi Ci i ubarwi kilka kolejnych lat
życia. Często pisaliśmy tutaj także o relacjach międzyludzkich, dlatego wspomnę jeszcze na koniec,
ku zastanowieniu czytelników, o problemie rosnącego poczucia własnej wyższości, o nacjonalizmie
i ksenofobii. W dzisiejszych czasach często zapominamy, że za nazwą konkretnej grupy etnicznej,
narodowej, religijnej czy każdej innej stoi człowiek, którego należy traktować jak człowieka. Odmienność jest piękna, bo barwi świat na wszystkie
kolory, dzięki którym jest on dużo bardziej różnorodny i ciekawy. Różnice ideologiczne to tylko
detale, drobnostki. Każdy potrzebuje humanitarnego podejścia i chwili uwagi. Ostatnio, muszę Ci się
przyznać, przeglądam wiersze wielkich mistrzów.
W ostatnim NASZYM numerze, można powiedzieć
– jubileuszowym (50.), chciałbym powtórzyć za
jednym z nich – Wojciechem Młynarskim: "(...) aby
idąc, nie zwariować – lubmy się trochę!". Zbyt wiele zła już się wydarzyło. Patrząc na wydarzenia,
które mają miejsce w dzisiejszym świecie gwarantuję, że wzajemna empatia uczyni nasze życie piękniejszym. I z tymi słowami Mistrza zostawiam
Ciebie i czytelników. Dziękuję!
Dominik Światkowski, kl. IIIa LO
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Dominiku absolwencie, masz rację – to niewątpliwie czas podsumowań. Coś się właśnie skończyło.
Pozwolę sobie to określić "edukacyjnym głaskaniem". Już nikt nie przypomni nam o zaliczeniu,
poprawie czy doniesieniu referatu. Słusznie etap
życia, w który właśnie wchodzimy, określiłeś
"wielkim światem". Będzie to na pewno niezły
„rollercoaster” – z jedenastotysięcznego miasta
przenieść się do największych ośrodków miejskich
w naszym kraju. Ale, jak to mówią politycy pewnej
partii, damy radę. Pozwolisz, że zacznę od Twojego
ostatniego pytania – o reformę edukacyjną. Niewątpliwie jest ona potrzebna, tylko nie w takiej formie... Być może zwyczajnie zabrakło konsultacji.
Gdybym ja spotkał się z Panią Minister to przede
wszystkim zwróciłbym jej uwagę na moment
przejścia z gimnazjum do szkoły średniej. Moim
zdaniem doszło do pewnego kuriozum, ponieważ
do liceum nie zawsze trafiają osoby, które faktycznie na nie zasługują. To prowadzi do spowolnienia
kształcenia wielu osób w szkole oraz zmusza je do
nadrabiania i uczenia się samemu w domu. Niejednokrotnie pewnie mieliśmy wrażenie, że chodzenie
na niektóre przedmioty jest bez sensu, bo zanim
odpytane zostaną trzy osoby, którym zwyczajnie
nie zależy (a nauczyciel ma obowiązek sprawdzić
ich wiedzę), to minie 25 minut lekcji i ważny temat
zostanie przerwany w połowie. Oprócz tego
uważam, że do zmiany jest sam zakres materiału
poszczególnych przedmiotów. Zdaję sobie sprawę
z tego, że absolwenci liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO mają posiadać wiedzę ogólną na każdy
temat, aczkolwiek zamysł np. lekcji przyrody oraz
sposób ich organizacji jest nie do końca trafiony,
ponieważ niewielu wynosi z nich pogłębioną wiedzę merytoryczną, a o to przecież chodzi. Niestety
może ona także napsuć nerwów osobie, której
zależy na średniej. Z tego miejsca chętnie przytoczyłbym historię, gdy ocena za „wykreślankę”
zmusiła mnie do wytężonej pracy w II semestrze
klasy maturalnej... ale na to spuśćmy już kurtynę
milczenia. Niestety moje pomysły na system edukacji to na pewno nie temat do szkolnej gazetki,
chyba że liceum zdecyduje się wydać książkę to
wtedy chętnie podzielę się swoimi ideami! Odnosząc się natomiast do Twojego kolejnego pytania,
Goniec Nowomiejski

mianowicie: Czy nasze artykuły spełniły swoją
rolę? Tego nie wiem, ale mam poczucie, że daliśmy
z siebie wszystko. Nie wszystko można i wypada
napisać, więc niejednokrotnie obaj musieliśmy się
hamować. Mam jednak nadzieję, że nasze artykuły
wywoływały jakiekolwiek refleksje wśród naszych
rówieśników czy też pracowników „Norwida”. Jednego jestem pewny – rzadko mi się to zdarza, ale
jeżeli będę miał w przyszłości zły humor to usiądę
wygodnie w fotelu, wyjmę jeden z NASZYCH listów „niedokończonych” i uśmiechnę się do moich
młodzieńczych myśli. Dziękuję w swoim imieniu
i z dużą dozą pewności stwierdzam, że też w imieniu każdego absolwenta za szanse jakie otrzymaliśmy w tej szkole. Za wszystkie cenne godziny
i czas, które nam poświęcono. Chciałbym także podziękować Panu profesorowi Zbigniewowi Światkowskiemu za wsparcie i umożliwienie pisania
„Rozmów niedokończonych” na łamach „Gońca”.
Dziękuję za każde dobre słowo, poradę i prawdę,
nawet gorzką – chociażby tę o mojej fryzurze, najukochańszy wuefisto – Profesorze Mariuszu Neumannie. Podsumowując już, chciałbym podzielić
się pewną refleksją po 12 (ugh, strasznie to brzmi)
latach edukacji. Liceum to chyba dla każdego swego rodzaju sinusoida (coś jednak z matmy zapamiętałem) – raz jest z górki, a raz trzeba się mocno
spiąć aby dojść do tego, do czego się chce. Życzę
wszystkim, którzy to czytają, aby nigdy się nie
poddawali i jeżeli mogę coś komuś doradzić, szczególnie tegorocznym maturzystom – nie zmarnujcie
ani dnia w tym ostatnim roku – w myśl przysłowia
"jak sobie pościelesz tak się wyśpisz". Tak jak Ty
mi, tak i ja Tobie dziękuję, Dominiku, za ostatnie 3,
a nawet 6 lat wspólnej edukacji. Szkoda że od
października dzielić nas będzie ponad 300 km, gdyż
nie będę miał z kogo czerpać inspiracji do ciężkiej
pracy naukowej! Wierzę jednak, że nasze relacje
nie ulegną zmianie i nadal będziemy mogli wymieniać się uwagami i spostrzeżeniami na wszystkie
tematy, jak do tej pory. Do usłyszenia!
Edward Klimek, kl. IIIa LO

Dominik

Edward

Rys. Karolina Szymankiewicz, kl. III a LO
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