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PROJEKT „SOUL…
…czyli „Szkoła Otwartych Umysłów
Licealistów” będzie
realizowany
w naszej szkole w okresie 1.02.2017 –
31.01.2019. Jego celem jest podniesienie
kompetencji
językowych,
matematyczno-przyrodniczych
oraz
właściwych postaw
i umiejętności
niezbędnych na rynku pracy wśród
naszych uczniów, nauczycieli i rodziców. Do głównych zadań należeć
będą: 1. Realizacja zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas I-II oraz
warsztatów przygotowujących do matury dla klas III, 2. Realizacja zajęć
matematyczno-przyrodniczych ( „Młodzi Odkrywcy”, „Akademia Uczniowska”, „Tranzystor”, „Sejsmograf”,
„Fizyka ze skrzydłami”, „Fizyka pod
żaglami”), 3. Realizacja zajęć dodatkowych
z
języka
angielskiego
i niemieckiego, 4. Zajęcia rozwijające
kompetencje społeczne i interpersonalne (wyjazdy integracyjne dla klas
pierwszych), 5. Zajęcia rozwijające
przedsiębiorczość, 6. Wsparcie nauczycieli w rozwoju umiejętności
wspierania u uczniów kompetencji
kluczowych (Szkoła Umiejętności
Trenerskich oraz Szkoła Umiejętności
Coachingowych). W trakcie projektu
będą stosowane innowacyjne metody
nauczania, atrakcyjne formy zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach modułu piątego będzie prowadzony projekt dziennikarski (opublikujemy 10 wydań naszej gazetki)
i wsparcie dla rodziców oraz opiekunów. (Red.)

ROK SZEŚCIU PATRONÓW

2017 to Rok RZEKI WISŁY (550 lat temu Polska odzyskała panowanie nad
całym biegiem żeglownej Wisły), J. Conrada - Korzeniowskiego – 160
rocznica urodzin,
Józefa Piłsudskiego – 150 rocznica urodzin, Tadeusza
Kościuszki – 200 rocznica śmierci,
Adama Chmielowskiego św. Brata
Alberta – 101 rocznica śmierci, bł. Honorata Koźmińskiego – 101 rocznica śmierci. (Fot. archiwum)
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● II C WYGRYWA BELGIJKĘ
Z OKAZJI WOŚP

INFORMACJE
● 97 ROCZNICA POWROTU
NOWEGO MIASTA DO POLSKI
Wszystko zaczęło się 19 stycznia
1920 roku, kiedy to po148 latach
zaboru pruskiego Nowe Miasto
nad Drwęcą decyzją Traktatu
Wersalskiego znalazło się w granicach odrodzonej Polski. Po 97
latach od tamtych wydarzeń
odbyły się w naszym mieście
rocznicowe obchody środowiskowe. Żołnierze z jednostki
wojskowej z Brodnicy przemaszerowali ulicą 19 stycznia na
Rynek nowomiejski, gdzie przekazano flagę państwową burmistrzowi miasta oraz oddano salwę
honorową. (Fot. S. R. Ulatowski).

Uczniowie klas I i II naszego LO
(M. Cherkowska, W. Cherkowska, M. Perłowska, Milena
Szram,
W.
Wajc,
K. Wardowski, N. Håkansson, S. Lewicka, A. Olejnik,
O. Olęcka, K. Perło wska,
i A. Zalewska) przybliżyli
społeczności szkolnej i lokalnej tamte wydarzenia
wzbogacone tekstami l irycznymi i utworami muzyc znymi. Opiekunami byli nauczyciele języka polskiego,
pani B. Zielińska i pan T.
Banowski. Red.

W piątkowe południe padł kolejny rekord frekwencji. Do rozgrywek przystąpiło 14 drużyn,
a frekwencję zdominowała klasa
I c, wystawiając 5 drużyn. Spokojny początek i słowo BACĘ
nie zapowiadało emocjonującej
końcówki. Kolejne wyrównane
rundy sprawiły, że aż 6 zespołów
miało szansę na końcowy triumf.
Ostatecznie tylko jeden kobiecy
zespół ułożył łącznie 2 siódemki
i to bonusy 50 – punktowe przesądziły o ich ostatecznym sukcesie. BAŚNIOWA siódemka
i znajdujący się w okolicy rozgrywania turnieju SZPITAL
wzbogacił zespół w składzie:
Paulina Gorzewska, Weronika
Osmańska oraz Michalina Ziółkowska o zasłużone 100 punktów. Wicemistrzowski tytuł zdobyli: Jakub Buko, Nikodem Haska oraz Łukasz Mioskowski. III
miejsce przypadło debiutantom
z klasy I b w składzie: Paulina
Rogowska, Laura Osicka oraz
Michał Kardela. Gratulujemy!!!

imprez szkolnych oraz kwesty
ulicznej w dniu Finału zebrało
łącznie 8.255,95 zł i 5 euro.
Brawo! Pobiliśmy po raz kolejny swój rekord! W całym
kraju publiczną zbiórkę prowadziło ponad 120 tys. wolontariuszy działających w około
1700 sztabach akcji. Z racji
skali zebrane przez nich pieniądze liczone są wieloetapowo. Najpierw liczone są komisyjnie w sztabach akcji, pakowane w bezpieczne koperty
i dostarczane do najbliższych
oddziałów Banku PKO SA,
który jest oficjalnym partnerem
Fundacji WOŚP. Tam z kolei
są komisyjnie otwierane, ponownie przeliczane przez pracowników Banku i dopiero po
powtórnym przeliczeniu są
księgowane na rachunku bankowym. Druga część finałowej
zbiórki to najróżniejsze formy
przekazywania środków finansowych kanałami elektronicznymi. Aktualnie na koncie
fundacji znajduje się ponad 105
mln zł zebranych podczas tegorocznej akcji. Wydatkowanie
zebranych środków potrwa do
połowy 2018 roku, kiedy to
Fundacja opublikuje ostateczny
raport z wydatkowania zebranych pieniędzy i dopiero ten
moment będzie stanowił zamknięcie akcji. Koordynatorem
akcji w naszej szkole była pani
prof. Edyta Kozłowska (Red.)

XXV FINAŁ WIELKIEJ
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY

15.01.2017 r. już po raz 25 grała
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. We współpracy z Samorządem
Uczniowskim,
w tygodniu poprzedzającym
wielki finał, zorganizowaliśmy
między innymi turniej siatkówki,
loterię fantową, turniej Counter
Strike, w trakcie których zbieraliśmy pieniądze na ten cel. 30
wolontariuszy z naszej szkoły
działających w sztabie Miejskiego Centrum Kultury podczas
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XVII MARATON MATEMATYCZNY
W NORWIDZIE

Dnia 6 marca 2017 roku odbył się w naszej szkole
Maraton Matematyczny. Przez dziesięć godzin
uczniowie z powiatu nowomiejskiego, brodnickiego, iławskiego oraz działdowskiego zmagali się
z zestawem 100 zadań o różnym stopniu trudności.
Najlepszy okazał się uczeń iławskiego Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego – Tomasz
Makowski. Drugą lokatę wywalczył uczeń LO
z Działdowa – Piotr Łoziński, a trzecie miejsce
zajęła uczennica klasy III c naszego LO im. C.K.
Norwida – Barbara Bączek, która została również
laureatką ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Politechnikę Gdańską - „Wygraj Indeks”.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie
laureatom i zapraszamy za rok na kolejny maraton
matematyczny. W maju odbędzie się w naszej
szkole już po raz trzeci konkurs dla gimnazjalistów
z powiatu nowomiejskiego tzw. „Mini-maraton
Matematyczny” oraz „Potyczki Matematyczne” –
konkurs adresowany do uczniów klas pierwszych.
Organizatorami wszystkich maratonów oraz
konkursów matematycznych w naszej szkole są
nasi matematycy: panie A. Resicka, A. Bączek,
K. Piotrowska oraz pan R. Zachwieja. (Red.)

„SOUL” W KACZYM BAGNIE
W ramach projektu „Szkoła Otwartych Umysłów
Licealistów” wszystkie klasy pierwsze naszego
liceum miały okazję wyjechać wraz z wychowawcami na trzydniowe warsztaty, których głównym
celem były zajęcia integracyjne, szkoleniowe oraz –
oczywiście – zabawa. W okresie od 20 lutego do 17
marca wszystkie klasy pierwsze gościły w Kaczym
Bagnie – ośrodku inicjatyw pozytywnych koło
Nowego Miasta Lubawskiego. Uczniowie mogli
nabyć nowych umiejętności, prowadzone były
różne warsztaty, takie jak: gra na bębnach afrykańskich, chodzenie na szczudłach, garncarstwo,
taniec z ogniem czy nauka pieczenia bułek.
Uczestnicy mogli popisać się również swoimi
umiejętnościami wokalnymi, śpiewając karaoke.
Było wspólne oglądanie filmów, gry, zabawy oraz
rozmowy i dyskusje do późnych godzin wieczornych. Na uwagę zasługują także pyszne posiłki.
Trzydniowy wyjazd sprawił, że uczniowie mogli
chociaż na chwilę zapomnieć o szkolnym gwarze
i przenieść się w beztroski świat wakacji oraz
wypoczynku. Wielu z nich chętnie by tu wróciło.
Martyna Czarnomska, kl. Ib LO
Michał Jankowski, kl. Ib LO
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XXXIII KONKURS
PIOSENKI, POEZJI I PROZY
FRANCUSKIEJ
Rokrocznie z nastaniem wiosny odbywa się
w Nidzicy festiwal dla miłośników języka francuskiego. W szranki konkursowe staje kilkudziesięciu
uczestników, uczniów szkół średnich z całej
północno-wschodniej Polski. Są wśród nich
również nasi uczniowie, którzy trzykrotnie
zdobywali najwyższe laury. W tym roku naszą
szkołę reprezentowali: Katarzyna Różycka
z kl. III a, która zaśpiewała piosenkę
Jacques'a Brela "Ne me quitte pas" i Edith
Piaff "Je ne regrette rien" oraz Daria
Gruźlewska z kl. II d również z piosenką
Edith Piaff "Je ne regrette rien" oraz
piosenką Zaz "Dernière danse". Decyzją
Jury Kasia otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy. Opiekunką merytoryczną obu naszych
uczestniczek jest pani prof. Lucyna Paczkowska – nauczycielka języka francuskiego
w naszej szkole. (Red.)

KASIA

DARIA

_______________________________________

NASI NA WYDZIALE BIOLOGII
I BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

dała" oraz "Jak funkcjonuje roślina".
Natomiast my wraz z uczennicami z k lasy
2c LO uczestniczyliśmy w zajęciac h
o tematyce : "Odkryj bogaty świat grzybów" oraz "Tajemniczy świat mikro organizmów".

Pani doktor Ewa Sucharzewska przybliżyła
nam królestwo grzybów, które później
mogliśmy obejrzeć pod mikroskopem oraz
lupą. Co więcej, mogliśmy sami przygoto wać własne preparaty co sprawiło, że
poczuliśmy się niczym prawdziwi specja liści w mykologii, czyli dziale biologii zaj mującym się badaniem grzybów. Podczas
drugich zajęć obcowaliśmy z bakteriami.
Również na tych zajęciach mieliśmy możli wość samodzielne go przygoto wania prepa ratu pod czujnym okiem Pani doktor Justy ny Możejko -Ciesielskiej. Pod koniec zajęć
obejrzeliśmy pod mikroskopem bakterie
o różnej formie np. formy kuliste pacior kowca, czy też gronkowca oraz podsumo waliśmy wszystkie nowo zdobyte in formacje na temat bakterii. Wszystkie zajęcia
były pro wadzone bardzo ciekawie a dostęp
do profesjonalnych sprzętów dał nam
jeszcze większą radość i sprawił, że do kładniej
poznaliśmy dane
organizmy.
Wszystkie informacje oraz wskazó wki przekazane nam z dużą profesją pozostaną
w naszych gło wac h na długo. Dziękujemy
za owocnie spędzony czas.
Katarzyna Perłowska, kl. II b LO

29 marca odbyła się wycieczka do Olsztyna
na zajęcia warsztatowe na Wydziale Bio logii i Biotechnologii UWM w Olsztynie.
Ucznio wie klasy Ib LO brali udział w zajęciach pod tytułem "Co mama w genach

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM
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DNI
MÓZGU
Dnia 17.03.2017 r. (piątek) uczniowie klasy
Ib i IIb Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym
Mieście Lubawskim wraz z opiekunami,
nauczycielami
biologii,
wzięli
udział
w Dniach Mózgu na Wydziale Biolog ii
Uniwersytetu Gdańskiego. Ucznio wie brali
udział w warsztatach ogólnodostępnych,
wykładach
oraz
konkursach.
Podczas
tegorocznych Dni Mózgu uczniowie wzięli
udział w wykładzie „Studium psychopatii”,
podczas którego przedstawione zostały
różne przykłady p sychopatii, jej podłoże
genetyczne i wiele innych interesujących
ciekawostek. Ucznio wie klasy pier wszej
wzięli udział w warsztatach „Funkcjonalny
rezonans magnetyczny jako sposób na
podglądanie aktywności mózgu”, podczas
którego zostało przybliżone wykorzy stanie
funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
w badaniach aktywności mózgu u ludzi.

SPOTKANIE ZE STUDENTKĄ
20 marca
szkoły
o profilu
spotkali

br. w Sali Konferencyjnej naszej
uczniowie
klasy
IIIb
LO
medycznym i nauk o zdrowiu
się z Kingą Stawową –

absolwentką Liceum Ogólnokształcącego
w No wym Mieście Lubawskim, obecnie
studentką
położnictwa
w
Collegium
Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Bydgoszczy. Uczniowie mieli okazję
dowiedzieć się na czym polega studio wanie
położnictwa oraz jak bardzo odpowiedzia lny jest zawód położnej. Lice aliśc zapoznali
się również z ofertą edukacyjną Collegium
Medicum w Bydgoszczy.
Ewa Piotrowska

DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE

Następnie odbył się wykład „Jak nasz mózg
rozumu nabrał?”, który poprowadził dr hab.
prof. UG Andrzej Borman z Pracowni Fiz jologii Behawioru i Stresu. Uczniowie
klasy drugiej wzięli udział w warsztatach
„Układ nerwowy u bezkręgo wców” popro wadzonych przez dr inż. Karola Szawaryna
z Katedry Zoologii Bezkręgo wców i Para zytologii, podczas którego dokonywaliśmy
samodzielnej sekcji dżdżownicy. Następnie
odbyły się zajęcia z prep aratyki tkanki
ner wowej z dr Grażyną Jerzemo wską
z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka,
podczas których przedstawiona została
historia badań neurologicznych. Ucznio wie
mile spędzili czas poszerzając swoją wie dzę o no we wiadomości z zakresu biologii.
Joanna Siem iątkowska, klasa 2b LO

Jak co roku wiosną odbywają się w naszej
szkole Dni Otwarte. Pierwszy z nich odbył
się 23 marca i był okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej szkoły. W mury
nowomiejskiego liceum przybyli gimnazjaliści z okolicznych szkół. Tradycyjnie ze
specyfiką edukacji w szkole ponadgimna zjalnej zapoznała ich Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego Pani Barbara Przeradzka-Martko. Uczniowie gimna zjum mogli
uczestniczyć w różnorodnych zajęciach
prowadzonych przez nauczycieli i licealistów. Dzięki tym spotkaniom pozna wali
tajniki skrywane w polszczyźnie, odkrywali
piękno języka francuskiego, bawili się w
teatr, tańczyli, a poprzez gry planszo we
dotykali historii, ponadto rozwiązywali
matematyczne łamigłówki, sprawdzali czy
da się oszukać ludzki mózg, zgłębiali
tajemnice skał oraz przyglądali się Ziemi
jako niezwykłej planecie. Zajęcia te
cieszyły się niemałym zainteresowaniem
młodzieży, która równie ż chętnie korzystała z możliwości bezpośredniej rozmowy
ze starszymi kolegami.
Elżbieta Szcześniak
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Nieczuli na cierpienie,
Znieczuleni na płacz,
Wyczuleni na siebie,
Przeczuleni na samotność,
Uczuleni na ból,
Czuli na pokaz.
Tak daleko nam do człowieczeństwa.

2017 r. W regulaminie organiz atorzy – Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi
w Lublińcu - podkreślili, że celem konkur su jest przede wszystkim zachęcenie mło dzieży do refleksji nad sobą i światem,
a dzięki temu do formułowania własnych
opinii i ocen, także w artystycznej formie.
Ważnym aspektem jest też rozwijanie
kompetencji języko wych oraz doskonalenie
umiejętności precyzyjnego i jasnego wypo wiadania się poprzez krótkie komunikaty.
Powyżej prezentujemy nagrodzoną pracę
Dagmary. Gratulujemy!!!
Beata Zielińska

PŁOCK – KŁODAWA – WŁOCŁAWEK

Dagmara Urbańska

z klasy IIId
naszego LO była bezkonkurencyjna podczas
siódmej edycji ogólnopolskiego konkursu:
„Literacki SMS . Poezja i proza na
160 znaków” . Nasza uczennica zdobyła
Grand Prix i nagrodę ufundowaną przez
Posłankę na Sejm RP , Izabelę Leszczynę.
Konkurs
odbył
się
pod
honorowym
patronatem Minister Edukacji Narodo wej,
Anny Zalewskiej, posłów na Sejm RP:
Izabeli Leszczyny i Andrzeja Gawrona oraz
Wojewody Śląskiego, Jarosława Wieczorka.
Sukces Dagmary jest imponujący, gdyż
w tym roku wpłynęło aż 340 prac konkur sowych, wśród których po raz pierwszy
znalazły się teksty uczniów spoz a Polski –
z Francji i Luksemburga. Zadanie uczestnikó w polegało na sformuło waniu literac kiej wypowiedzi składającej się maksymalnie ze 160 znaków w formie krótkiego
wiersza, aforyzmu czy sentencji. Treść
literackich
sms-ów
musiała
dotyczyć
rozważań na temat ludzkiej egzystencji
i odnosić się do pytań: „Skąd przycho dzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”
Konkurs składał się z dwóch etapów.
W pierwszym
jury
dokonało
wstępnej
selekcji i wybrało kilkunastu laureatów,
których prace zostały opublikowane na
stronie: http://literacki -sms.blogspot.com/ ,
natomiast ostateczne wyniki zaprezen towano w czasie uroczystej gali 21 marca

Ta jednodniowa (31.03), bardzo atrakcyjna wycieczka zorganizowana przez pana prof. Bogdana
Siemianowskiego dla uczniów naszej szkoły oraz
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim poprowadziła uczestników ciekawym szlakiem etnograficznym wzdłuż
Wisły (Dobrzyń nad Wisłą) poprzez kopalnię soli
w Kłodawie, rafinerię w Płocku po zaporę we
Włocławku. Kopalnia soli w Kłodawie (od 1956 r.)
to największy producent soli kamiennej w Polsce
(spożywczej, przemysłowej, drogowej, paszowej,
kąpielowej, świeczników oraz lizawek solnych).
Kłodawski wysad solny - największy na Niżu
Polskim - ma długość 26 km, a maksymalną szerokość 2 km. Czynna jest tam najgłębsza na świecie
podziemna trasa turystyczna na poziomie 600
metrów pod ziemią. Z kolei Płock to działająca od
1964 roku rafineria ropy naftowej. Od 2000 roku
PKN „Orlen” SA, właściciel 6 rafinerii zatrudniający ponad 20 tys. pracowników. Włocławek zaś to
historyczna stolica Kujaw. Słynie m.in. z zapory na
Wiśle (1962-70) oraz największej elektrowni przepływowej w naszym kraju. W wycieczce uczestniczyło sześciu uczniów klasy IIIc LO wraz
z opiekunem, panią prof. Edytą Kozłowską. (Red.)
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Rozmowy Niedokończone…
Edwardzie…

Dominiku…
Już niedługo matury, a to
oznacza, że to już mój
przedostatni, niestety, list
do Ciebie. Przynajmniej
przedostatni publikowany
na
łamach
naszego
nowomiejskiego „Gońca”
Ostatnio dopadło mnie
pewne przemyślenie –
zastanawiałem się jaką
rolę w relacjach międzyludzkich odgrywa szkoła. Moim zdaniem bardzo
dużą. Właściwie jest miejscem, w którym najczęściej
zawiązują się przyjaźnie, związki, a niekiedy
powstają konflikty. Wydaje mi się to zjawiskiem
normalnym, choć dość problematycznym. Każdy
z nas był na pewno świadkiem niejednej kłótni
klasowej i wszyscy wiemy, że jest to bardzo
nieprzyjemna sytuacja. Niektórzy ludzie potrzebują
zgranego zespołu klasowego, aby chociażby osiągać
dobre wyniki w nauce, a w skłóconej klasie
zdecydowanie trudniej zaistnieć. Jakie jest Twoje
zdanie na ten temat? Aby atmosfera w klasie była
dobra potrzeba dużo pracy. W wielu przypadkach
w jednym środowisku, często zamkniętym, spotykają
się bardzo silne charaktery. Każdy z nich chce
dominować, a jak wiadomo, nie jest to możliwe.
W takich
sytuacjach
ważną
rolę
odgrywa
wychowawca i godziny, które mu przysługują, ale,
moim zdaniem, próba rozwiązania sporu, mając jako
narzędzie jedną godzinę tygodniowo, to zwykłe
rzucanie się "z motyką na słońce". W takich
wypadkach ważną rolę odgrywają ośrodki edukacji
alternatywnej, które realizują swój program zupełnie
inaczej niż sztampowa placówka oświatowa. Dobrym
przykładem jest chociażby pobliskie Kacze Bagno,
w którym część uczniów naszego Norwida była
w związku z programem COOL realizowanym
w naszej szkole. Jest to świetne miejsce, które
pozwala klasie zintegrować się i wzajemnie
zaakceptować. Uczy także tolerancji, która
niewątpliwie procentuje w roku szkolnym, a także
w następnych latach. Jakie jest Twoje zdanie,
Dominiku, na temat takich ośrodków? Czy znasz
jakiekolwiek inne miejsce, w którym można się tak
dobrze zintegrować? Sam 3 lata temu odwiedziłeś
Kacze Bagno, więc myślę, że jak mało kto zdajesz
sobie sprawę z jego wpływu na Twój pobyt
w „Norwidzie”.
Edward Klimek, kl. IIIa LO
Rys. Karolina Szymankiewicz, kl. IIIa LO

Pod koniec roku poruszasz kwestię, od której
powinniśmy zacząć, pisząc nasze pierwsze
listy. Może wtedy pewne
sprawy potoczyłyby się
inaczej, a nasi rówieśnicy otworzyliby się na
poglądy innych osób, bo,
jak doskonale wiesz,
czasami wystarczy iskra,
aby wzniecić ogień. Mam nadzieję, że akurat ta
rozmowa stanie się dla dorosłych i dla licealistów,
a może też dla młodszych, przyczynkiem do
przemyśleń. Obserwując wypowiedzi starszych
(rodziców, dziadków), łatwo można zauważyć, że
z uśmiechem na ustach wspominają licealne czasy
ze względu na zaznaczone przez Ciebie przyjaźnie
czy intensywne relacje. To okres, w którym
kształtowanie się kontaktów interpersonalnych
najsilniej wpływa na późniejsze więzi ze
znajomymi czy współpracownikami. To wszystko
pokazuje jak ważne są pozytywne zależności
między osobami w klasie, bo to z nimi przebywa
się w czasie roku szkolnego najdłużej. Ponadto,
Edku, trudno funkcjonuje się w atmosferze kłótni,
tym bardziej jeśli nie jest się stroną w żadnej z nich.
Rola wychowawcy zaś jest w tej sytuacji bardzo
ograniczona, dlatego nie do niego należy mieć
pretensje. Natomiast program COOL, o którym
wspomniałeś, dawał m.in. możliwość wyjazdu
klasom pierwszym do Kaczego Bagna już
w pierwszym miesiącu pobytu w szkole. Zgadzam
się z Tobą, że jest to świetne miejsce dla młodych
ludzi. Wspólne zabawy, gry pozwalają na dużo
szybszą integrację i poznanie się. Rola takich
placówek jest ogromna, gdyż sposób w jaki
poprowadzą one te zajęcia wpływa na budowanie
pierwszych pozytywnych relacji, a to z pewnością
jest związane z późniejszą pracą w grupie, która jest
bardzo ceniona przez przyszłych pracodawców.
Niestety takich miejsc w naszej okolicy nie ma zbyt
wiele. Świadczyć może o tym fakt, iż do pobliskiego Kaczego Bagna przybywają grupy z miast
oddalonych o setki kilometrów. Ja, Edwardzie,
swój pobyt tam oceniam bardzo pozytywnie
i cieszę się, że takie miejsca powstają. Mamy
deficyt ośrodków edukacji alternatywnej, a być
może to właśnie one są kluczem do socjologicznego sukcesu i społecznej tolerancji.
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