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Prawie 20 proc. wszystkich tegorocznych abiturientów, to uczniowie, którzy ukoń-
czyli szkołę z wyróżnieniem (średnia od 4,75) Jest wśród nich oczywiście stypen-
dystka Prezesa Rady Ministrów Agata Kobylska (śr. ocen 5,84 – pierwsza                  
z lewej) oraz pozostałe laureatki , finalistki i uczestniczki różnorodnych olimpiad, 
konkursów i zawodów (matematycznych, językowych, biologicznych, sportowych, 
literackich, poetyckich, artystycznych, plastycznych, pierwszej pomocy, chemicz-
nych, geograficznych, prawnych, ortograficznych oraz czytelniczych). Są wśród 
nich wolontariuszki pracujący na rzecz  organizacji  i stowarzyszeń oraz osoby 
zaangażowane w życie klasy i szkoły, organizatorki i animatorki  różnorodnych 
przedsięwzięć i akcji promocyjnych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
Michalina Maria Ziółkowska  za wzorową 100 proc. frekwencję. Pozostali 
wyróżnieni to Julia Bączek, Daria Łukomska, Kornelia Fimiarz, Alicja Kołakowska, 
Klaudia Wyrostek, Dorota Mówka, Wiktoria Szwarc, Natalia Tyburc, Agata Kozera, 
Magdalena Resicka, Patrycja Sugajska, Agnieszka Gabiec, Anna Klonowska, 
Natalia Wielgoszyńska, Paulina Iciek, Sylwia Lewicka, Paulina Strzyżewska, 
Zuzanna Napierska, Aleksandra Sierdzińska, Alicja Dąbrowska, Anna Sendobra, 
Marta Cherkowska, Daria Dworznikowska, Magdalena Wrzosek, Aleksandra 
Zmudzińska, Zuzanna Mówińska oraz Weronika Sonnenfeld. Gratulujemy  
i dziękujemy za wszystko. Wszystkim życzymy powodzenia na maturze oraz 
sukcesów w życiu. (Red.)  
 

ABITURIENCI NA START 

JUBILEUSZOWY ROCZNIK 2018  

 

27 kwietnia br. 148 uczniów klas trzecich   

ukończyło naszą szkołę. Zostali abiturien-

tami  i oczekują pełni emocji na egzamin 

maturalny. Uroczystość zaszczycili swoją 

obecnością: Starosta nowomiejski, pan 

Andrzej Ochlak, Przewodniczący Rady 

Rodziców, pan  Mirosław Ochlak, rodzice 

abiturientów, nauczyciele oraz uczniowie 

klas programowo niższych, którzy prowa-

dzili uroczystość. Dyrektor Szkoły, pani 

Barbara Przeradzka-Martko w okolicznoś-

ciowym przemówieniu podkreśliła osobisty 

wkład każdego z abiturientów w tworzenie 

życia, klimatu i historii szkoły szczycącej się 

160-letnią tradycją. Podziękowała uczniom 

za otwartość, kreatywność, zaradność oraz 

za wszelkie osiągnięcia. Szczególne słowa 

uznania skierowała do rodziców, którzy 

poprzez swoją cierpliwość oraz  wsparcie 

byli i są dobrymi partnerami we wspólnych 

poczynaniach. Miłe słowa zostały skiero-

wane także do nauczycieli oraz wszystkich 

pracowników szkoły za wspólne działania 

dla dobra ucznia. Żegnając, życzyła matu-

rzystom, aby jak najwięcej ich marzeń się 

spełniło, aby czuli, że postępują w zgodzie  

z sobą, aby znaleźli własną drogę do szczęś-

cia i osiągnęli to, co poczytują sobie za suk-

ces,  i aby nie zabrało przy nich bliskich,  

z którymi swoją radość będą mogli dzielić. 

Podniosłą uroczystość zakończyło prze-

mówienie lidera szkoły, wspólna fotografia 

oraz pożegnalne spotkania klasowe (Red.)  
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          DROGI DO 

 
      NIEPODLEGŁOŚCI 
 
   
● 3 marca 1918 roku Rosja So-
wiecka zawiera pokój z Niemca-
mi i Austro-Węgrami w Brześciu 
Wśród układających się stron nie 
ma przedstawicieli Polski, nawet 
w charakterze obserwatorów, na- 
tomiast postanowienia traktatu 
dotyczą ziem rdzennie polskich. 
Polacy odebrali to jako „czwarty 
rozbiór Polski” 
● 18 marca z inicjatywy grupy 
autorów, działaczy kulturalnych 
muzyków i krytyków, którzy 
spotkali się w warszawskiej ka-
wiarni „Udziałowa”, powstaje 
Związek Autorów i Kompozy-
torów (późniejszy ZAIKS). 
● 28 marca gen. Józef Haller po 
dołączeniu swojej II Brygady 
obejmuje dowództwo nad II Kor-
pusem Polskim na Wschodzie. 
Reorganizacja Korpusu odbywa-
ła się w rejonie Humania na 
Ukrainie, a później pod Kanio-
wem nad Dnieprem. Korpus 
uznał warszawską Radę Regen-
cyjną jako władzę zwierzchnią. 
● 4 kwietnia Rada Regencyjna 
powołuje gabinet Jana Kantego 
Steczkowskiego. Po raz pierwszy 
zostały w nim utworzone minis-
terstwa Zdrowia Publicznego, 
Opieki Społecznej oraz Ochrony 
Pracy. 
● 9 kwietnia na podstawie usta-
wy Rady Regencyjnej zostały 
przeprowadzone wybory do Ra-
dy Stanu. O 55 miejsc ubiegali 
się przedstawiciele 21ugrupowań 
politycznych. Zwyciężyli zwo-
lennicy Narodowej Demokracji, 
zdobywając 34 mandaty. Drugie 
55 miejsc nie podlegało wybo-
rowi, lecz było obsadzane z urzę-
du bądź nominacji Rady Regen-
cyjnej. 
● 11 kwietnia ostatnia bitwa 
żołnierzy II KP na Wschodzie  
z Niemcami pod Kaniowem. 
Mimo przegranej, była wkładem 
wojsk polskich w zwycięstwo 
nad państwami centralnymi. 
Korpus został rozwiązany, a gen. 
Haller przedostał  się do Francji. 

Komitet Organizacyjny 
Jubileuszu 160-lecia naszej szkoły 

 

 

 
 
 

Już od kilku miesięcy w Szkolnym Centrum Multimedialnym –
Bibliotece odbywają się regularne spotkania Dyrekcji szkoły, 
nauczycieli i absolwentów tworzących Komitet Organizacyjny 
obchodów 160-lecia naszej szkoły. Przewodniczącą Komitetu jest 
pani Ewa Kubacka. Te kilkanaście osób dyskutuje, proponuje, 
rozważa i ustala ostateczny charakter uroczystości, które odbędą się 
21 i 22 września br. Mile widziane są wszelkie propozycje  od osób 
związanych  z naszą szkołą, jak również wszelkie wspomnienia 
byłych  nauczycieli oraz absolwentów. Na ile to będzie możliwe, 
zamieścimy je w jubileuszowym wydaniu „Gońca Nowomiej-
skiego” – naszego szkolnego czasopisma. Wszelkie informacje 
dotyczące obchodów znajdują się na stronie internetowej szkoły 
(www.norwid.eu). Informacji udzielają również nauczyciele, dy-
rekcja szkoły oraz pracownicy administracyjni placówki. Warto 
podkreślić, że patronat honorowy nad obchodami objęli: Marszałek 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz Starosta Nowo-
miejski. W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich, którzy 
czują się związani emocjonalnie  i formalnie ze szkołą,  do uczest-
nictwa w jubileuszowych obchodach oraz do dzielenia się swoimi 
wspomnieniami bądź pomysłami. (Red.) 

 

Fot. Arch. 
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MARZEC WYDARZEŃ 

 

17 marca 1921 roku uch-
walono ustawę zasadniczą. 
Konstytucja marcowa by-
ła pierwszą polską nowo-
czesną konstytucją i pierw-
szą wprowadzającą ustrój 
republikański. Do najistot-
niejszych punktów konsty-
tucji należała likwidacja 
oraz całkowity zakaz ja-
kichkolwiek przywilejów 
stanowych, ich  oznak czyli 
herbów.(Red.) 

 
--------------------------------------------------------------------- 

 
Fot. Arch. 

Wypadki  marcowe to ogół wydarzeń, jakie miały 
miejsce w Polsce w roku 1968 – kampania anty-
semicka i antykomunistyczne wystąpienia studen-
tów i inteligencji. Na zdjęciu wiec studentów na 
UW przeciwko cenzurze. Twierdzono, że w Polsce 
działa „syjonistyczna V kolumna” i domagano się, 
aby „syjoniści” potwierdzali swoją lojalność wobec 
naszego kraju lub opuścili go. Usunięto z pracy 
bądź zmuszono do wyjazdu tysiące obywateli 
pochodzenia żydowskiego. (Red.) 
 
-------------------------------------------------------------- 
 

 
www.orpeg.pl 

 To ci, którzy walczyli przeciwko władzy komunis-
tycznej po II wojnie światowej (ok. 120 - 180 tys.)  
Toczyli nierówne bitwy, przeprowadzali akcje 
w więzieniach, z których odbijali aresztowanych, 
czy też organizowali zasadzki. Wielu z nich zgi-
nęło, wielu było latami szykanowanych. Od 2011 
roku w rocznicę stracenia ostatnich  siedmiu przy-
wódców  Zrzeszenia WiN (1 III 1951) odbywają się 
uroczystości okolicznościowe, akademie i  spotka- 
nia z kombatantami. Również w naszej szkole takie 
wydarzenia mają miejsce. (Red.) 

KWIECIEŃ OBCHODÓW 

 
 
19 kwietnia br. przypada 75 rocznica wybuchu po-
wstania w warszawskim getcie. Był to największy 
zryw zbrojny Żydów w czasie II wojny światowej. 
Od 2013 roku Muzeum Historii Żydów Polskich 
„Polin” organizuje coroczną akcję społeczno-
edukacyjną  „Żonkile”.Tysiące wolontariuszy w ca-
łej Polsce (również uczniowie naszej szkoły) włą-
czyło się w akcję rozdając na ulicach miast i miej-
scowości papierowe żonkile jako symbol pamięci  
o powstaniu. Dla uczczenia rocznicy odbyło się 
również wiele okolicznościowych spotkań, akade-
mii i koncertów. (Red.) 
 
-------------------------------------------------------------- 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 
 

 
 
ŚDZ został ustanowiony przez Światową Organ-
izację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego 
roku 7 kwietnia. Głównym przesłaniem tego święta 
jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy 
zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym 
świecie. Tegoroczny odbywał się pod hasłem 
„Zdrowie dla wszystkich”. W naszej szkole 
uczniowie klasy I b oraz SKPZ „Canis” zor-
ganizowali akcję z zakresu zdrowego odżywiania, 
działania używek oraz wpływu snu na organizm 
ludzki. Nie zabrakło również atrakcji w postaci 
ludzkich kości, “żywej” piramidy i smacznego 
jedzenia. Podczas kiermaszu sprzedawano we-
getariańskie oraz wegańskie przysmaki.  Pieniądze 
ze sprzedaży przekazano na rzecz Nowomiejskiego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt  „Przytuł Psi-
sko”. 

Aleksandra Polak, kl. I b  LO 
Paulina Strzyżewska, kl. III a LO 
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NASI NA XXIII OLIMPIADZIE O OBRONIE 

CYWILNEJ W OLSZTYNIE 

W dniu 2 marca odbył się etap  wojewódzki olim-

piady, której celem jest popularyzowanie proble-

matyki obrony cywilnej oraz przygotowanie młodzie-

ży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cy-

wilizacyjnych, a także kształtowanie nawyków  

i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomo-

cy w nagłych wypadkach. Nasz powiat reprezento-

wała drużyna z naszej szkoły w składzie: Jolanta 

Grabkowska z klasy IIb  LO oraz  Aleksander Za-

górski z klasy IIc LO. W pierwszym etapie wszyscy 

uczestnicy rozwiązywali testy z wiedzy o wojsku, 

obronie cywilnej, obronie RP, MPH, zagrożeniach 

zdrowia, zagrożeniach czasu wojny i czasu pokoju, 

wiedzy pożarniczej, przepisach ruchu drogowego  

i pierwszej pomocy. Po tym etapie 5 najlepszych 

zespołów zakwalifikowało się do finału,  który był 

sprawdzianem praktycznym w czterech kategoriach: 

1. Pierwsza pomoc 2. Ochrona przeciwpożarowa  3.  

Zagrożenie życia i zdrowia człowieka 4. Przepisy 

 i zasady ruchu drogowego. W rezultacie tych 

zmagań nasz zespół zajął II miejsce  tuż za drużyną  

z powiatu działdowskiego, reprezentowanego przez 

uczniów z Lidzbarka Welskiego. Warto podkreślić, 

że nasz zespół  oprócz pucharu, dyplomów, cennych 

nagród rzeczowych otrzymał dodatkową nagrodę za 

najlepiej udzieloną pierwszą pomoc. Opiekunką 

naszych zawodników była pani profesor Jadwiga 

Lewandowska. Gratulujemy (Red.) 

OGÓLNOPOLSKI SUKCES 

Dnia 16 marca 2018 w Olsztynku odbył się 
IV Ogólnopolski Festiwal Twórczości Jacka 
Kaczmarskiego, w którym udział wzięło 19 
uczestników (zespołów i solistów), wystę-
pujących w dwóch kategoriach: uczniowie 
klas siódmych szkół podstawowych i gim-
nazjum oraz uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych i starszych. Nasz Zespół 
Szkół im. C. K. Norwida reprezentowali: 
Sylwia  Lewicka  i Mateusz Stajszczak  
z klasy III LO z utworem „Kantyczka z lotu 
ptaka” (uczniowie pracowali pod kierun-
kiem Pana Tadeusza Banowskiego) oraz 
Wojciech Wajc z klasy II, który zaśpiewał 
„Mury” (przygotowujący się pod kierun-
kiem Pani Beaty Zielińskiej). Jury, ocenia-
jąc dobór repertuaru dostosowany do możli-
wości wokalnych, walory głosowe, dykcję,  
muzykalność, interpretację utworu i oso-
bowość sceniczną, jednogłośnie przyznało I 
miejsce Sylwii Lewickiej.  Eksperci wyróż-
nili także Mateusza Stajszczaka jako akom-
paniatora. 

 

Warto wspomnieć, że jest to drugi sukces 
trzecioklasistów – kilka miesięcy wcześniej 
Sylwia i Mateusz uzyskali II miejsce  
w Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Norwi-
da” w Warszawie, w którym wykonali włas-
ną interpretację fragmentów utworu wiesz-
cza „Klaskaniem mając obrzękłe prawice”. 
Uczestnikom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów. (Red.) 

--------------------------------------------------
Jacek Kaczmarski (1957-2004), poeta, prozaik, 
kompozytor, piosenkarz, gitarzysta, autor tekstów  
i dziennikarz. Postać powszechnie kojarzona z eto-
sem  pierwszej  Solidarności oraz  stanem wojen-
nym – okresem, kiedy jego liryka, rozpowszechnia-
na w nieoficjalnych wydawnictwach, identyfikowa-
na była jako głos antykomunistycznej, demokra-
tycznej i postępowej opozycji. 

www.wiki.org 
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„EKSPERYMENTUJ  Z  NORWIDEM” 

 

Dnia 9 marca br. uczennice klasy IIIb LO wraz  

z wychowawczynią panią Pauliną Orłowską od-

wiedziły uczniów klas I i III Szkoły Podstawowej 

 i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim  

i razem z nimi wykonały doświadczenia oraz 

eksperymenty. Najwięcej radości sprawiło dzieciom 

samodzielne wykonanie mydełek z gliceryny, które 

mogły ozdobić przyniesionymi wcześniej 

koralikami oraz brokatem. Wiele zabawy dało 

również wykonanie wulkanu z octu i sody 

oczyszczonej. Na koniec dzieci bawiły się cieczą 

nieniutonowską, z której następnie wykonali 

pamiątkowe gniotki. Na koniec każdy uczeń 

otrzymał dyplom oraz gniotka. Dzieci były bardzo 

zadowolone i chętnie brały udział we wszystkich 

przygotowanych doświadczeniach. 

 

GEO  PLANETA  PLUS   

14 marca 2018 r. odbył się w naszej szkole 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „GEO-

PLANETA PLUS”, w którym wzięło udział 6 

uczennic z klas: I b LO, II a LO i III c LO. Test 

konkursowy na temat: Geografia Polski – „Góry 

Świętokrzyskie, Karpaty i Sudety” składał się z 25 

pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 

jednego pytania otwartego, opisowego.  Sprawdzał 

on wiadomości i umiejętności młodzieży z geo-

grafii Polski, zgodnie z programem nauczania dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Najlepsze 

wyniki uzyskały uczennice klasy III c LO: Anna 

Klonowska, Michalina Ziółkowska, Agata Koze-

ra oraz Magdalena Radziszewska. Gratulujmy 

serdecznie wszystkim uczestnikom i  życzymy 

dalszych sukcesów. (EK) 

 

WIELKI TEST WIEDZY GEOGRAFICZNEJ   

7 kwietnia 2018 r. jak co roku, uczniowie z naszej 

szkoły wzięli udział w Wielkim Teście Wiedzy 

Geograficznej, organizowanym przez Wydział 

Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Mikołaja Koper-

nika w Toruniu. Trzyosobowy zespół utworzyli: 

Agata Kozera, Szymon Gortatowski i Prze-

mysław Paśko z klasy III c LO. Nasi reprezentanci  

w pierwszym etapie konkursu przystąpili do 

napisania indywidualnych testów, z których punkty 

sumowane były później na poczet całej drużyny.  

W przerwie uczestniczyli w wybranych przez siebie 

warsztatach i pokazach naukowych przygoto-

wanych dla uczniów. Do II etapu, jakim był quiz 

zespołowy,  przeszło tylko 5 najlepszych zespołów 

z najwyższą punktacją, spośród ponad 100 

uczestników z całego kraju. Niestety, naszym 

uczniom zabrakło szczęścia aby zawalczyć w finale 

konkursu o indeks na UMK w Toruniu. Jednak 

obserwując zmagania finałowe swoich konkuren-

tów, mogli także sprawdzić i poszerzyć swoją 

wiedzę geograficzną, na miesiąc przed maturą  

z tego przedmiotu. Dziękuję bardzo całej trójce za 

poświęcony czas wolnej soboty, aby godnie 

reprezentować nasz Zespół Szkół w Wielkim 

Teście Wiedzy Geograficznej. (EK) 

 

 „Nasza Ziemia …? O podróżach, 

permakulturze i pasji!” 

Pod takim hasłem dnia 23 kwietnia 2018r., z okazji 

Dnia Ziemi, na sześciu godzinach lekcyjnych od-

były się spotkania z podróżnikiem Panem Pawłem 

Szymczakiem. Nasz gość w bardzo interesujący 

sposób opowiadał o swoich przygodach, przeży-

ciach, doświadczeniach, pracy i spotkaniach z ludź-

mi podczas podróży po krajach Półkuli Zachodniej. 

Ponadto  przybliżył temat permakultury, którą się 

bardzo interesuje i której ideą  jest życie w zgodzie 

z naturą, projektowanie zrównoważonych siedlisk 

ludzkich na wzór naturalnych ekosystemów. 

Permakultura dzisiaj to: ekologiczne uprawy i ho-

dowla, naturalne budownictwo, odnawialne źródła 

energii, ekonomia, społeczność. Było dużo pytań  

i dyskusji. Niektórzy przyznają, iż pozwoliło im to 

nieco inaczej spojrzeć na świat i dokonać nawet 

małych zmian na rzecz „Matki Ziemi” w swoim 

życiu, jak np. zjadanie banana zamiast hamburgera.  

(EK) 
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WIKTORIA  SZWARC 
Uczennica klasy III d LO, 
tegoroczna  absolwentka 
ze średnią ocen w szkole 
5.05. Uczestniczka etapu 
ustnego zawodów okręgo- 
wych  Olimpiady  Języka 
Angielskiego w Gdańsku. 
Perfekcjonistka w swoim 
przedmiocie. Utalentowa- 
na językowo humanistka. 
Postanowiliśmy porozma- 
mawiać z Wiktorią o la- 
tach spędzonych w szkolnej ławie oraz o jej dąże-
niach do celu.  
- Jak zaczęła się Twoja przygoda z językiem 
angielskim? 
- Język angielski zaczął się dla mnie jak dla wielu 
moich rówieśników w szkole podstawowej w klasie 
pierwszej. Zaczęło się dosyć nietuzinkowo, bo na 
początku język angielski bardzo mi się nie podobał. 
Przedmiot ten był pierwszym z którego dostałam 
złą ocenę jaką dla mnie była trója. Myślę, iż moje 
podejście do przedmiotu nie było poważne, po-
myślałam „ach ten angielski nie jest taki ważny”. 
Nauczycielka zrobiła kartkówkę ze słówek z części 
ciała i bach pierwsza trójka. To było na początku 
mojej drogi edukacyjnej w klasie 1-3 i mogę teraz 
powiedzieć, iż myślałam że nie poradzę sobie  
z tym językiem w klasach następnych. Mama 
zasugerowała mi, że powinnam zacząć chodzić na 
korepetycje. Pomyślałam, że to może być dobry 
pomysł, miałam wewnętrzne przeczucie, że sama 
sobie nie poradzę. Wiedziałam również, iż moi 
rodzice nie znając języka w żaden sposób mi nie 
pomogą. Prywatne lekcje okazały się dla mnie 
formą rozwoju i poszerzania wiedzy. Byłam bardzo 
zafascynowana sposobem prowadzenia zajęć, i co 
tu dużo mówić, indywidualny kontakt z nauczycie-
lem zmuszał do pewnej samodyscypliny i systema-
tyczności w przygotowywaniu się do kolejnych 
zajęć, konkursów czy olimpiad. Coraz bardziej 
uświadamiałam sobie, że nauka języka obcego do 
spory wysiłek i poświęcenie Widziałam u nauczy-
ciela dużą pasję i chyba tą pasją się zaraziłam. 
 
- Kiedy zabrałaś się za pracę indywidualną? 
Miałam wtedy 10 lat, kiedy zaczęłam mozolną  
i czasami wymagającą wielu poświęceń naukę. 

Często poświęcałam dużo czasu wolnego, który 
można było poświęcić na zabawę lub inne atrakcje. 
Ja wybrałam inaczej i nie żałuję. 
 
- Skąd czerpiesz motywację do pracy? 
 
Z motywacją bywa różnie. W klasie maturalnej jest 
tyle pracy, że nie wiadomo do czego włożyć ręce  
i najlepiej można by było usiąść i załamać się. 
Mimo to nauka może przybrać różne formy i to nie 
tylko uczenie się tzw. podręcznikowe. Język angiel-
ski jest wszędzie wokół nas, więc można zastoso-
wać metodę słuchania piosenek czy chociażby 
obejrzeć sobie film po angielsku. Wydaje mi się, iż 
to nie jest wielkim wysiłkiem. W momencie gdy 
jesteśmy w szkole średniej dysponujemy już jakimś 
zasobem słownictwa czy też wyrażeń, dysponujemy 
czymś co możemy rozszerzyć. Motywacja to przede 
wszystkim pomysł na nasz życiowy cel. Możemy 
wtedy poświęcić więcej czasu na przedmioty 
związane z naszą przyszłością. Kluczowym czyn-
nikiem jest przede wszystkim pasja. Jeśli lubimy 
coś robić to zawsze znajdziemy czas na samo-
realizację. Prawdę powiedziawszy może nie znaj-
dziemy czasu na to każdego dnia, bo dla przykładu 
kiedy mam ważny test z matematyki, nie rzucę 
wszystkich pozostałych zadań i pójdę odrabiać 
angielski. Polega to na tym, iż gdy zrobię już 
wszystkie lekcje z innych przedmiotów, muszę 
również znaleźć czas dla siebie, żeby móc odpocząć 
i zregenerować siły, abym mogła czuć się zdrowo 
psychicznie. Nie może to być tylko kucie i spanie 
przez cztery godziny. To nie tak. Samodyscyplina 
jest według mnie bardzo istotna. Rodzice nie będą 
nad nami stali i dodatkowo nas motywowali. 
 
- Czyli pasja do nauki to pozytywne uzależnienie? 
 
- Można tak powiedzieć. Oglądam filmy po angiel-
sku, czytam książki po angielsku, nie widzę za du-
żej różnicy. Zawsze staram się wprowadzić elemen-
ty translatoryki do mojej edukacji, jak powiedziała-
bym to w języku obcym. Łapię się na tym, że znam 
słowo po angielsku, w sensie definicji, lecz mam 
problem ze znalezieniem polskiego odpowiednika, 
co oznaczałoby, że łatwiej wyrazić mi myśli  
w języku angielskim, aniżeli w języku ojczystym. 
To też chyba pewna oznaka uzależnienia. 
 
- Mam wrażenie, że już jako bardzo młoda oso-
ba znalazłaś swój sposób i swój własny styl 
uczenia się. Abstrahując od nauki języków ob-
cych, czy wypracowałaś sobie jakiś sposób bądź 
schemat na przyswajanie wiedzy?  
 
- Styl uczenia się oraz organizacja własnego czasu 
jest niezmiernie ważna. Można powiedzieć, iż jest 
to bezapelacyjnie klucz do sukcesu. Po powrocie ze 
szkoły oczywiście jak inni mam czas na odpo-
czynek, zrobić coś na co mam ochotę zanim ruszę 
do odrabiania lekcji i wszystko rozplanować, żeby  

KNOWLEDGE 

 

ABILITY 
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tego czasu po prostu nie marnować. Ja oczywiście 
zaczynam od mojej pasji od nauki języka, kiedy 
jestem zregenerowana i pełna sił. Później 
oczywiście przedmioty kluczowe wymagające 
posiadania dobrej  znajomości  w danej dziedzinie, 
 no i czas wolny przeznaczony wyłącznie na przy-
jemności. Śmiem twierdzić, że naukę i życie towa-
rzyskie można pogodzić. Nie byłabym w stanie do-
konać wyboru pomiędzy przyjaciółmi, a wyłącznie 
nauką. Myślę, że wszystko musi być ułożone  
w zdrowo-rozsądkowym balansie. Najważniejsze 
jest nauczyć się uczyć. Nie ślęczeć nad książkami 
parę godzin tylko realizować cele w sposób efek-
tywny. Wyrobić sobie styl uczenia się, sprawdzić 
czy bardziej jestem wzrokowcem czy też słu-
chowcem i dostosować szablon do sposobu uczenia 
się. Time management jest niezwykle istotny. 
 
- Jak zachęciłabyś młodsze roczniki, osoby pełne 
ambicji do nauki języków obcych? Jak osiągnąć 
sukces? 
 

- Ja widzę jeszcze przed sobą daleką drogę. Odnios-
łam w pewnym sensie sukces osobisty, udało mi się 
zakwalifikować do etapu ustnego Olimpiady szcze-
bla okręgowego, gdzie naprawdę była olbrzymia 
konkurencja. Wiem, że jeszcze sporo przede mną. 
Nie planuję się zatrzymać i bazować na tym co już 
wiem. W każdym razie testowanie samego siebie 
jest bardzo ważne w nauce języka i nie tylko 
języka. Sprawdzić swój poziom, sprawdzić na ile 
opanowałam wiadomości, gdzie popełniłam błędy, 
analiza błędnych odpowiedzi jest równie istotna jak 
punkty zdobywane za poprawne rozwiązania. 
Wykorzystać materiały do ustalenia poziomu wie-
dzy. Testy diagnostyczne i poziomujące są tutaj 
niezwykle pomocne. Dzięki temu można samo-
dzielnie się rozwijać. Na co dzień uczymy się nie 
będąc świadomym ile tak naprawdę wiemy, co 
umiemy, a czego nie potrafimy. Testy pozwalają 
określić nam miejsce w którym jesteśmy                    

- Ostatnie pytanie, plany na najbliższą przyszłość? 

Te plany są już skonkretyzowane, chociaż na 
początku miałam z tym problem. Panuje 
przekonanie, że wiele osób mówi pięknie w języku 
obcym więc wybór przyszłego zawodu związanego 
z językiem nie jest może oryginalny. Szukamy być 
może najbardziej korzystnych pod względem finan-
sowym zawodów, ja natomiast mogę powiedzieć, 
że w tym momencie jestem  pewna, że chciałabym 
pójść na lingwistykę stosowaną, gdzie będę miała 
okazję uczyć się zarówno języka angielskiego jak 
 i niemieckiego. A drugi rok studiów planuję poś-
więcić na opanowanie języka hiszpańskiego. Zatem 
na pewno języki,  które będą kontynuacją mojej 
życiowej pasji. 

- Dziękuję za rozmowę i powodzenia. 

                                                            (M.O.) 

Dla miłośników języków obcych 

 

 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia,  prawie 
dwie trzecie ludności świata posługuje się zaledwie 
12 językami. Językiem angielskim jako swoim 
głównym i pierwszym posługują się obywatele 101 
państw. Językiem arabskim 60 państw, a francus-
kim 51, chińskim 33, hiszpańskim 31, perskim 29, 
niemieckim 18, rosyjskim 16 oraz portugalskim 12. 
Mimo, że tak wiele państw posługuje się językiem 
angielskim, to urzędowym  jest zaledwie w 35 kra-
jach. Nawet w USA, Wielkiej Brytanii i Australii 
nie jest uznanym prawnie językiem urzędowym. 
Najbardziej zróżnicowanym językowo krajem  jest 
Indonezja z 707 językami, następnie Nigeria z 526 
językami, Indie, gdzie mieszkańcy posługują się  
454 językami oraz USA z 422 językami. Nawet  
w Polsce funkcjonują oficjalnie 22 języki. Ze 
względu na gospodarcze znaczenie Niemiec, 
znajomość języka niemieckiego staje się coraz 
bardziej opłacalna. W USA na przykład, osoby 
znające ten język mogą dostać w danym zawodzie  
o ponad 100 tys. dolarów więcej w skali roku niż 
osoby bez jego znajomości.  Warto więc się uczyć 
języków obcych 

Newsweek.pl 
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ALICJA DĄBROWSKA 

MISTRZYNI Z KLASĄ 
 

Miło nam porozmawiać 

z wielokrotną uczestni-

czką i zwyciężczynią 

zawodów pływackich 

szczebla wojewódzkie-

go oraz ogólnopolskiego 

- uczennicą klasy III c  

naszego LO. 

 Przez ile lat pływałaś 

 i jak to się zaczęło? 

Przez pierwsze pół roku 

byłam w szkółce pływa-

nia, po zakończeniu kur-

su dostałam się do klubu 

UKS „Siódemka” Brod-

nica i trenowałam tam do końca pierwszej klasyLO.  

Jak wspominasz Twoje  najtrudniejsze zawody? 

Najtrudniejsze były pewnie moje pierwsze zawody, 

trema z nimi związana, ale dokładnie tego nie pa-

miętam. Natomiast najtrudniejsze pod względem 

sportowym były Mistrzostwa Polski, byłam na nich 

trzykrotnie. Na zimowych w Olsztynie i w Gliwi-

cach oraz na letnich w Gorzowie Wielkopolskim, te 

odbywały się na basenie 50-cio metrowym. 

Czy ciężko było pogodzić sport z nauką? 

Nie było łatwo ponieważ treningi odbywały się 

codziennie, a w weekendy najczęściej były zawody. 

Miałam też takie okresy, szczególnie przed 

zawodami mistrzowskimi, kiedy przez wiele 

tygodni trenowałam dwa razy dziennie. Uciążliwe 

były zwłaszcza pobudki o 5.30, poranne treningi  

 i  ćwiczenia przed codziennymi zajęciami w szkole  

Czy masz już za sobą jakieś większe osiągnięcia? 

Moim największym osiągnięciem był udział  

w finałach na MP w Olsztynie. Wiele razy 

wygrywałam również zawody wojewódzkie i ogól-

nopolskie, mam w swojej kolekcji wiele pucharów 

 i ponad 100 medali z różnych zawodów i  imprez. 

Jak wyglądały Twoje treningi i przygotowania? 

Jak już wcześniej wspomniałam trenowałam  

w UKS „Siódemka” Brodnica i tak jak powie-

działam, treningi były codziennie lub dwa razy 

dziennie. Na każdym treningu pływałam około 3 

km, ale były też takie, że przepłynęłam około 5 km. 

Co spowodowało, że zakochałaś się w tym wyma-

gającym wielkiej pracy i dyscypliny sporcie? 

Myślę, że na początku była do fajna atmosfera  

w klubie i nowe znajomości. Później polubiłam 

współzawodnictwo na zawodach i ciężkie treningi. 

Co spowodowało, ze zrezygnowałaś z pływania? 

 Na razie to zrezygnowałam z pływania profes-

jonalnego. Na tym etapie i w tym wieku musia-

łabym się zdecydować na szkołę mistrzostwa 

sportowego. Chcąc osiągać coraz lepsze wyniki 

musiałabym się nastawić na profesjonalizm i zre-

zygnować prawie z wszystkiego. Wiec był to dosyć 

trudny wybór. Ostatecznie zdecydowałam się na 

liceum ogólnokształcące, którego ukończenie daje  

z pewnością wiele innych i różnorodnych możli-

wości rozwoju. Kiedy zaczęłam naukę w liceum 

musiałam się więcej uczyć, nie mogłam  trenować 

tyle, żeby osiągać coraz lepsze wyniki, a i szkoła 

stawiała coraz większe wyzwania. To chyba główna 

przyczyna rezygnacji z profesjonalnego uprawiania 

tej dyscypliny sportu. 

 Dziękujemy Ci za rozmowę, życzymy sukcesów 

na maturze i powodzenia we wszystkich przed-

sięwzięciach. 
Agata Gortatowska, kl.Ib LO 

Oliwia Kwiatkowska, kl. Ib LO 

 

www.depositphotos.com 

 
Chociaż lubimy pływać, to nie każdy zdaje sobie sprawę 

z ogromu korzyści zdrowotnych płynących z tego typu 

sportowej aktywności.  Poprawa krążenia, wzmocnienie 

serca, uodpornianie organizmu, uelastycznianie mięśni, 

wzmacnianie stawów oraz poprawa humoru (endorfiny), 

to tylko niektóre pożytki płynące z regularnego pływania. 

                                       (Red.) 

 radość zwycięstwa 
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SKS 
SZKOLNA 
KRONIKA 
SPORTOWA 

 
KAMILA PAWŁOWSKA 

LEKKOATLETKA WSZECHSTRONNA 
 

 
 
Słyszymy o niej często przy okazji  różnorodnych 
imprez sportowych. Zajmuje zawsze miejsca na 
podium. Jej koronne konkurencje to biegi na 60,100  
i 400 metrów. Biega również w biegach przełajowych 
i sztafetowych na dystansie 1000m i 10x800m. Jej 
sportowa pasja nie ogranicza się – bynajmniej – do 
biegania. Bierze udział w mistrzostwach powiato-
wych, regionalnych i wojewódzkich w tenisie sto-
łowym, piłce siatkowej i halowej piłce nożnej. Jeśli 
dorzucimy do tego pchnięcie kulą i skok w dal, to 
mamy prawie pełny obraz wszechstronnego spor-
towca, który osiągając czołowe lokaty w każdej  
z tych dyscyplin, zarówno w zawodach indywidu-
alnych jak i drużynowych,  potrafi pogodzić sport  
z obowiązkami szkolnymi. Kamila jest ponadto osobą 
bardzo towarzyską i skromną.  Wszyscy jesteśmy  
z niej dumni. Gratulujemy jej dotychczasowych suk-
cesów. Życzymy kolejnych, o których z przyjemno-
ścią będziemy informować.  
 

----------------------------------------------------------------- 
● Wiosenny Turniej Siatkówki (22 III). Zwyciężyła 
drużyna z klasy II e LO w składzie: P. Niczyporuk, 
K. Pawłowska, K. Sadowska, S. Lewicki, R. Roba-
czewski, D. Radomski, M. Zabłocki. Gratulujemy. 
● W Charytatywnym Turnieju Siatkówki na rzecz 
„Przytuliska” (18 IV) zwyciężyła drużyna kl. II c LO 
w składzie: M. Milewska, M. Ochlak, D. Socha, M. 
Kołecki, O. Kwiatkowski, K. Sendecki, A. Zagórski. 
Gratulujemy. (A.G./O.K.) 

UCZESTNICY PROGRAMU „SOUL” NA 
TRÓJMIEJSKICH UCZELNIACH 

 
W ramach projektu w dniach 19 – 21 marca br.   
odbyły się dwie wycieczki zawodoznawcze do 
Trójmiasta, których organizatorką była Pani 
Ewa Piotrowska ,  doradca zawodowy w naszej 
szkole Pierwsza z nich pozwoliła uczniom na 
udział w Targach Akademia  organizowanych 
co roku na kampusie Uniwersytetu Gdań-
skiego .  Licealiści mogli zapoznać się z aktu-
alną ofertą edukacyjną wielu polskich uczelni 
oraz wziąć udział w wykładzie "Jak dostać się 
na SGH?".  Na pewno niezwykłym doświad-
czeniem było spotkanie z pracownikiem nau-
kowym SWPS Panią  Magdaleną Karamać, 
 która odkrywała tajniki zawodu psychologa, 
dzieląc się własnymi doświadczeniami tera-
peuty. Ponadto uczniowie wzięli udział  
w grze psychologicznej, w ramach której zwie-
dzali SWPS. Drugi wyjazd związany był  
z Dniem  Otwartym na  Politechnice Gdań-
skiej .   Maturzyści zwiedzali interesujące ich 
wydziały, a następnie udali się do Pomor-
skiego  Parku Naukowo – Technologicznego  
w Gdyni.  Tam spotkali się z pracownikiem Pra-
cowni Druku 3D. Jej serce  stanowią urządzenia 
przeznaczone do produkcji przyrostowej. 
Wydruki nimi wykonane  charakteryzują się 
wysoką dokładnością i  wytrzymałością me-
chaniczną budowanych detali, dzięki czemu 
 można za ich pomocą wytwarzać krótkie serie  
produkcyjne konkretnych projektów. Uczniowie 
poznali specjalistyczny sprzęt pomiarowy: 
 

 
system TRITOP, który daje możliwość badania 
odkształceń przy obciążeniach statycznych, 
także kilkumetrowych elementów oraz   Skaner 
ATOS Triple Scan wyposażony w technologię 
niebieskiego światła,  która pozwala na 
precyzyjne pomiary, niezależnie od warunków 
oświetleniowych otoczenia. Obie technologie 
cieszyły się dużym zainteresowaniem przysz-
łych inżynierów. Następnie licealiści uczestni-
czyli w spotkaniu z  przedstawicielami firmy 
Software Development Academy (SDA) zajmu-
jącej się uczeniem programowania oraz organi-
zowaniem kursów programowania m.in.  
w języku Java. Na koniec zaś odwiedzili Strefę 
Startup, czyli miejsce, w którym rozpoczynają 
działalność młodzi przedsiębiorcy. (E.P.) 



10 

 

Goniec Nowomiejski  nr 54 – marzec – kwiecień  2018 

 

REKOLEKCYJNE  ROZWAŻANIA 
 

 
 
Rekolekcje wielkopostne stanowią dla każdego 
ucznia Chrystusa okazję do tego, by zatrzymać się 
w biegu codziennego życia i zastanowić się nad 
tym, co jest naprawdę istotne. Szansę, aby zwolnić  
i zastanowić się nad swoją wiarą otrzymali także 
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół im. CK Norwida w Nowym Mieście 
Lubawskim, którzy w dniach 19-21 marca 2018 
roku brali udział w rekolekcjach szkolnych. 
Każdego dnia rekolekcji uczestniczyli oni  
w Eucharystii z nauką rekolekcyjną w kościele 
parafialnym oraz w konferencji w auli Zespołu 
Szkół. Tegoroczne nauki i konferencje prowadzili 
redemptoryści. Dotyczyły one między innymi 
różnych postaw w relacji z Chrystusem, które 
ukazują niektóre postaci biblijne, takie jak 
Nikodem oraz apostołowie Piotr i Judasz. W czasie 
rekolekcji nie zabrakło też praktycznego 
przygotowania do spowiedzi. Ostatniego dnia 
rekolekcji uczestnicy mogli natomiast bardziej 
poznać znaczenie i symbolikę wizerunku Jezusa 
Miłosiernego objawionego św. Faustynie, który 
ukazuje Boga kochającego i miłosiernego. Każde 
rekolekcje są szansą na to, aby na spokojnie 
przyjrzeć się swojemu życiu i odnowić niekiedy 
zaniedbaną relację z Bogiem. Pozostaje mieć 
nadzieję, że tegoroczne doświadczenie rekolekcyjne 
licealistów w Nowym Mieście Lubawskim pomoże 
im podejmować mądre, oparte na wierze decyzje  
w dorosłym życiu, w które właśnie wkraczają. 
 

br. Tomasz Bil CSsR  
Fot. M.W. 

Jak wiemy, rekolekcje parafialne odbywają się Kościele 

katolickim zazwyczaj podczas Wielkiego Postu oraz   

w Adwencie w miejscowych parafiach. Rekolekcje wy-

jazdowe odbywają się w specjalnych ośrodkach rekolek-

cyjnych bądź klasztorach. Przeznaczone są dla ludzi  

w różnym przedziale wiekowym i mogą trwać nawet do 

miesiąca. Istnieją również rekolekcje internetowe, radio-

we oraz na facebooku. Każdy, kto odczuwa potrzebę 

spotkania z Bogiem może znaleźć coś dla siebie. (Red.) 

 

www.impulsfundacja  

EKOLOGICZNY ZAWRÓT GŁOWY 

W dniu 20.04.2018r., w naszej szkole odbyły się 
Potyczki Ekologiczne dla klas pierwszych zorga-
nizowane z okazji Dnia Ziemi. Całość została 
przygotowana przez klasę II b LO pod opieką pani 
profesor Justyny Haski. Podczas zmagań 
konkurowali ze sobą uczniowie klas pierwszych  
w 3-osobowych drużynach. Reszta klasy mocno 
kibicowała i wspierała swoich przedstawicieli. 
Podczas wielu konkurów, w bardzo nietypowy, 
zabawny sposób sprawdzona została wiedza 
ekologiczna drużyn. Zawodnicy mieli przed sobą 
11 konkurencji z różnych dziedzin - wszystko 
związane było z ekologią. Jedną z konkurencji było, 
np. naśladowanie wydawanych dźwięków przez 
(wylosowane) zwierzę. Nie zabrakło także konku-
rencji ruchowych, czy zadań dla publiczności. 
Każde zadanie oceniane było przez jury.  
W tegorocznych potyczkach zwyciężyła klasa I c 
LO, a tuż za nią była klasa I e LO. Zwycięska klasa 
otrzymała bon na nieprzygotowanie dla całej klasy 
oraz nagrodę niespodziankę.   

Jolanta Grabkowska, kl. II b LO 
 

 
 

 
Fot. AK 
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To już tysięczny numer pisma popularno-naukowe-
go o nauce. Wydawane jest od 1910 roku (regular-
nie od 1926 oprócz okresu II wojny światowej oraz 
stanu wojennego). Pierwszym redaktorem naczel-
nym był premier II RP Janusz Jędrzejewicz. W naj-
nowszym wydaniu polecamy doskonały artykuł dla 
biologów o pasożytach w mózgu, które stosując 
różne fortele igrają z umysłami zwierząt i ludzi, od-
działując  na ich układ nerwowy za pomocą substa-
ncji chemicznych. Przy okazji możemy dowiedzieć  
się sporo o wściekliźnie i toksoplazmozie. Kandy-
datów na medyków zainteresuje z pewnością arty-
kuł o szybkich testach diagnostycznych, a miłośni-
ków himalaizmu o ewolucji wspinacza. Szczególnie 
wartym polecenia jest tekst o gumowym jedzeniu, 
czyli jak „sztuczna chemia” może być pysznym 
deserem. Ponieważ tatuaż przeżywa obecnie rene-
sans, z lektury czasopisma dowiemy się czy to prze-
jaw próżności, chwilowy kaprys, a może sztuka. 
Ponadto nowinki techniczne, uczeni w anegdocie, 
felieton Jerzego Bralczyka o robakach, wspomnie-
nia brytyjskiego astronauty, który spędził pół roku 
na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz roz-
ważania o tym, jak sztuczna inteligencja odmienia 
fotografię. Przeciwnicy jak i zwolennicy energetyki 
jądrowej, która liczy już sobie ponad 60 lat,  znajdą 
również coś dla siebie, a zwłaszcza o pomysłach jak 
sobie radzić z radioaktywnymi odpadami. W nume-
rze znajdziemy również przykłady doświadczeń do 
przeprowadzenia we własnym zakresie oraz jak ra-
dzą sobie niektóre osobniki z pożywieniem nie 
posiadając zębów. Pismo polecane jest nie tylko dla 
zainteresowanych biologią czy chemią uczniów, ale 
dla każdego ciekawego świata człowieka, gdyż ży-
cie to wiedza, a wiedza to życie. (Red.) 

UWAGA MIŁOŚNICY 
FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI 

 
Czy czytacie,  przeglądacie, wykorzystujecie wia-
domości z „Młodego Technika”? To miesięcznik 
dla Was, przyszłych techników i  inżynierów. To 
ulubione czasopismo pasjonatów nauki i techniki. 
Tematem najnowszego, majowego numeru jest ar-
chitektura kinetyczna (architektronika), uwzględ-
niająca przy projektowaniu budowli zmieniające się 
otoczenie, środowisko oraz wymagania użytkowni-
ków. Chodzi o stosowanie elementów ruchomych 
w architekturze. Nieruchomą bryłę budowli wzbo-
gaca się o układy mechaniczne, roboty, siłowniki 
itp. w celu przekształcenia jej wyglądu, charakteru 
czy funkcjonalności. Przykładem może być Stadion 
Narodowy w Warszawie ze swoim wysuwanym 
dachem. Ale to zaledwie początek powstawania 
inteligentnego miasta (smart city), które ma być 
przyjazne, zautomatyzowane, zwizualizowane  
w technologii 5G, pełne łącz szerokopasmowych, 
mediów społecznościowych,  automatyki i sztucz-
nej inteligencji. Gdzie takie miasta powstają, do-
wiecie się z artykułu. Dla zainteresowanych móz-
giem człowieka, polecamy doskonały tekst o tym, 
jak można weń ingerować, jak nim sterować  
i „hakować”. Oczywiście, to tylko niektóre infor-
macje z MT. Znajdziecie tam ponadto kilkadziesiąt 
równie ciekawych i pasjonujących tekstów. Zachę-
camy do lektury. (Red.) 
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