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Kalendarz Świąt Nietypowych
 
1 października - Dzień Wegetarianina, Muzyki,
                            Lekarza i Ludzi Starszych
 4 października - Międzynarodowy Dzień Zwierząt
 6 października - Światowy Dzień Mieszkalnictwa
 9 października - Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego
 9-15 października - Tydzień Pisania Listów
10 października - Dzień Kolejarza i Zdrowia Psychicznego
12 października - Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu
15 października - Międzynarodowy Dzień Niewidomych
16 października - Światowy Dzień Żywności
17 października - Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
18 października - Dzień Łącznościowca, Dzień Listonosza
20 października - Dzień testera i programisty
21 października - Międzynarodowy dzień odpoczynku 
                             od świętowania
22 października - Światowy Dzień Jąkających się
24 października - Dzień Walki z Otyłością
25 października - Dzień Kundelka
28 października - Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów
29 października - Dzień Bez Kupowania
30 października - Święto Napojów Wyskokowych, 
                             Dzień noszenia spódnic
31 października - Dzień Rozrzutności 

KONKURS

W ZWIĄZKU Z PAŹDZIERNIKOWYM TYGODNIEM PISANIA LISTÓW
OGŁASZAMY KONKURS NA NAJCIEKAWSZY LIST. PRACA
POWINNA ZAWIERAĆ  WSZYSTKIE ELEMENTY FORMALNE, TEKST
NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ STRONY FORMATU A4. NA LISTY
CZEKAMY DO 25 PAŹDZIERNIKA. NAJPIĘKNIEJSZE PRACE
ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W NASTĘPNYM NUMERZE GAZETY.

Nowa redakcja...
Zapraszamy do poznania nowego, silniejszego składu naszej redakcji. 
W tym roku szkolnym jej szeregi zasilili wszyscy uczniowie grupy
dziennikarsko-medialnej, uczniowie z technikum, prof. Małgorzata
Olszewska -Krupicz, Danuta Jankiewicz i Joanna Adwent a także
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Jesteś ciekawy świata, coś cię poruszyło, robisz interesujące zdjęcia?
Dołącz do nas, czekamy w bibliotece szkolnej.

Zespół redakcyjny

Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

31 X 2016 r.  poniedziałek (1 XI wtorek –
Wszystkich Świętych)
2 V 2017 r. wtorek (1 V poniedziałek – Święto
Pracy)
16 VI 2017 r. piątek (15 VI czwartek – Boże
Ciało)
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Jakich przedmiotów uczymy się w nowym roku szkolnym?
Liceum Ogólnokształcące

grupa bio-medyczna: zarys anatomii człowieka,pierwsza pomoc
przedmedyczna.
grupa mundurowa:pierwsza pomoc przedmedyczna, zajęcia
sprawnościowo-taktyczne.
grupa dziennikarsko-medialna: zajęcia dziennikarskie, kompozycja
plastyczna.

Technikum logistyczne:
-przedsiębiorstwo logistyczne,
-dystrybucja,
-zapasy i magazynowanie,
-logistyka w procesach produkcji,
-uslugi transportowo-spedycyjne,
-logistyka zaopatrzenia,
-planowanie produkcji,
-usługa jednostek zewnętrznych,
-logistyka w jednostkach,
-obsługa jednostek zewnętrznych.

Technikum informatyczne:
-systemy operacyjne,
-montaż i eksploatacja,
-urządzenia  techniki komputerowej,
-działalność gospodarcza w branży informatycznej,
-systemy baz danych,
-programowanie aplikacji,
-sieci komputerowe,
-witryny i aplikacje internetowe,
-administrowanie bazami.                                    WRZESIEŃ W NASZEJ SZKOLE

Na początku września uczniowie grupy mundurowej uczestniczyli w obchodach 77. rocznicy wybuchu II wojny
światowej pod Krojantami. Owa grupa zaczęła też współpracę ze strażą pożarną. Dowiedzieliśmy się również, że
absolwenci naszej szkoły odnoszą wiele sukcesów, zarówno w sporcie, jak i branży muzycznej. Weronika
Gardzielewska została wicemistrzynią Polski w biegu 6-godzinnym, natomiast zespół Westwalka wypuścił pierwszy
studyjny singiel. Nowi uczniowie szkoły mogli lepiej się poznać podczas wyjazdu integracyjnego. Podczas
tegorocznych warsztatów World Talks mieliśmy szansę zapoznać się z kulturą gruzińską, marokańską oraz tajwańską.
Z zagranicznymi studentami prowadziliśmy wiele rozmów, co pomogło nam zwiększyć swoją komunikatywność oraz
miło spędzić czas w parku linowym i innych atrakcyjnych miejscach. Jak co roku,  reprezentacja naszej szkoły
uczestniczyła w obchodach 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Mniszku. Pod koniec września została
zorganizowana wycieczka do Szwecji. W tym samym czasie w szkole gościli oficerowie 1. Brygady Logistycznej im.
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, którzy na bazie swoich doświadczeń opowiedzieli o życiu żołnierza.  

Zostało także ogłoszonych wiele konkursów, zachęcamy do poznania szczegółów
na stronie www szkoły.

Czy wiesz kto w roku szkolnym 2016/2017
reprezentuje Cię w Radzie Samorządu
Uczniowskiego?

Przewodnicząca: Magda Mirotta (III T)
Zastępca: Remigiusz Leppek (III T)
Skarbnik: Paweł Gapiński (II LO)
Sekretarz: Mateusz Jakuć (IIIT)

PRZEDSTAWICIELE KLAS:

Klasa II LO: Wiktoria Garbulska, Roksana Bujak, Magdalena Kuziemska,
Laura Wołoszyn
Klasa II T: Kacper Szmit, Sandra Płoszaj, Dawid Paluchowski, Natalia
Bojanowska, Karol Zamłyński
Klasa III T: Żaneta Engler, Maciej Gackowski
ZSZ: Alicja Wedeł, Joanna Bryk, Weronika Grzyb, Katarzyna Dymna

Poznaj plan pracy samorządu Uczniowskiego zamieszczony na szkolnej
stronie www http://zspnowe.pl/wp-content/uploads/2013/11/PLAN-PRACY-
SU2.pdf 
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Natan dokonuje kontroli ilościowej.

To był spokojny piątek. Szedłem schodami na piętro i spotkałem panią Klein.
Zapytała, czy nie chciałbym wziąć udział w konkursie logistycznym.
Pomyślałem: „Ja? Przecież jestem dopiero w pierwszej klasie! Ale skoro
Pani mnie pyta, to jest tego jakaś przyczyna”. Zgodziłem się. Konkurs już w
najbliższą środę. Trochę powtórzyłem, nieco poczytałem o głównym
sponsorze, Hellmann'ie, i w drogę!

Pierwszy etap, potem przerwa, myślenie, że za chwilę wracamy... a tu nie!
„Natan Dobrzeniewski zakwalifikował się do drugiego etapu”. I to z minimalną
liczbą punktów! Stres. Pytanie. Stres. Pytanie. Stres. Pytanie. Stres. Pytanie.
Wygrałem!!!

Dwutygodniowe praktyki zacząłem w poniedziałek 18 lipca. Tuż po godzinie
ósmej pod hotel podjechał służbową Toyotą dyrektor oddziału Gdańsk, Pan
Krzysztof Stasiak, który był opiekunem moich praktyk. Weszliśmy do
magazynu. Wow! Potem biura: „Cześć wszystkim! To jest Natan, który
wygrał konkurs w Kwidzynie”. „Cześć”. „Cześć”. „Cześć”. Potem
dokumenty, zajrzałem do wszystkich zakamarków budynku, szkolenie BHP,
poznawanie systemów informatycznych.

Dostałem zadanie od Mikołaja, kierownika Logistyki: raport dla klienta. Kilka
dni pracy uwieńczonej sukcesem – firma zyskała trochę pieniędzy. Potem
streczowanie, kontrola czasu wykonywania czynności magazynowych,
pomoc w biurze. Tak w skrócie mogę opisać to, co robiłem podczas swoich
praktyk. Jedno, co zapamiętałem: pracują tam wspaniali ludzie, a firma jest
nie tylko z nazwy „rodziną”. Panuje tam zachęcająca do pracy atmosfera.
Uświadomiłem sobie, jak ważna w pracy logistyka jest obsługa
podstawowych programów tekstowych czy kalkulacyjnych. Wiem, że Excel
może wydawać się błahostką dla większości uczniów. Często na lekcjach
informatyki kręcą oni nosem na wpisywanie danych do bazy. Ale to się
naprawdę przyda! Ja miałem gdzieś 12 tysięcy cyferek do wpisania. Nie
zrobić błędu – to jest sztuka!

Poznałem fajnych ludzi, programy komputerowe, nauczyłem się wielu
czynności wykonywanych w magazynie. Mówiąc krótko, dziękuję.

> O FIRMIE HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICs

Hellmann założony w 1871 roku, rozpoczął swoją działalność od jednego
człowieka, Carla Heinricha Hellmanna, który zaprzęgiem konnym dostarczał
paczki w okolice miasta Osnabrueck, w północnych Niemczech. Cztery
pokolenia później, prawnuki Carla - Jost i Klaus - stworzyli światową sieć, w
której pracuje ponad 19.300 pracowników w 443 oddziałach w 157 krajach. 
W 2015 roku, Hellmann wraz ze swoimi 12.872 pracownikami osiągnął
obroty 3,00 mld. euro.
Więcej informacji: https://hellmann.pl

https://www.youtube.com/watch?v=EZmZpWEa-xY

Fot. Mikołaj Ptak /HWL

https://hellmann.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=EZmZpWEa-xY
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klasa I c Zasadnicza Szkoła Zawodowa

klasa II a Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

wychowawca prof. Artur Byczyński

wychowawca prof. Ewa Fankidejska
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klasa Id Zasadnicza Szkoła Zawodowa

klasa IIc Zasadnicza Szkoła Zawodowa

wychowawca prof. Magdalena Kaczmarek

wychowawca prof. Piotr Lewandowski
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klasa IIIc Zasadnicza Szkoła Zawodowa

klasa I technikum logistyczno/informatyczne

wychowawca prof. Ewelina Wojtania

wychowawca prof. Jagoda Klein
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klasa II technikum logistyczne

klasa III technikum logistyczno/informatyczne

wychowawca prof. Joanna Chmielecka

wychowawca prof. Małgorzata Rycka
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ROCZNICE LITERACKIE

Donna Tartt
Szczygieł

Przewrotna powieść
o przewrotności losu

50 rocznica 
pierwszego wydania
powieści Michaiła
Bułhakowa 
Mistrz i Małgorzata

Swietłana Aleksijewicz
WOJNA NIE MA 
W SOBIE NIC 
Z KOBIETY

Laureatka Nagrody
Nobla pisze o wojnie

wojna

Agatha Christie

125 rocznica urodzin
Agathy Christie, 
angielskiej pisarki,
autorki powieści
kryminalnych.

I wydanie

NOWOŚCI 
W SZKOLNEJ
BIBLIOTECE

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI

- Dlaczego warto czytać książki?
Z tym pytaniem zwróciliśmy się do uczennic z klasy II a podczas zajęć bibliotecznych. 
- To chyba oczywiste. Czytanie książek pobudza kreatywność i rozwija wyobraźnię. Wzbogaca też
słownictwo czytelników - odpowiedziały dziewczęta..
- I dzięki nim zdobywamy wiedzę - dodała nieśmiało jedna z nich.

Wisława Szymborska powiedziała kiedyś, że czytanie książek to najwspanialsza zabawa, jaką sobie
ludzkość wymyśliła. Podpisujemy się pod tym stwierdzeniem

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ DO BIBLIOTEKI?
-  Jak to, dlaczego! Po pierwsze -  w bibliotece są książki. Po drugie  - przemiłe bibliotekarki. Po trzecie - ciekawe wystawy. Po czwarte - czasopisma. Po piąte -
komputery  i internet . Po szóste - ............... (prosimy coś wymyślić!). 

PAŹDZIERNIK - MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
KSIĄŻKI O KSIĄŻKACH

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do współtworzenia wystawy książek o… książkach. Chcemy zgromadzić i pokazać jak najwięcej opowieści,

których bohaterem jest książka, historii, które rozgrywają się w bibliotece, jednym słowem takich, które wiążą się z czytaniem. Mamy już kilka eksponatów: Noc

w bibliotece Agathy Christie, Złodziejkę książek Markusa Zusaka, Czytelniczkę znakomitą Allana Bennetta oraz O bibliotece Umberto Eco.  Wypożyczone na

wystawę książki oddamy po zamknięciu wystawy w ostatnim dniu października.

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Zapraszamy do udziału w konkursie pięknego czytania po polsku, angielsku, niemiecku i rosyjsku. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie zsp-nowe.

WYSTAWA PLAKATÓW

W czytelni przy ul. Nowej można obejrzeć plakaty promujące ideę czytania wykonane przez uczniów kl. II a.

PYTANIA LITERACKIE

1.  Komu bije dzwon?
2.  Gdzie byłeś, Adamie?
3.  Czyż nie dobija się koni?
Podaj nazwiska pisarzy, 
którzy zadali te pytania. 
Na odpowiedzi BIBLIOTEKA CZEKA 
do końca października.

W bibliotece

red

fot.

red.

RED
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Panie przodem?
Coraz częściej kobiety oczekują od mężczyzn dobrych
manier. Nie chodzi tu o perfekcyjne opanowanie sztuki
Savoir-vivre’u, ale o zwykłe dżentelmeńskie zachowania.
Od razu na myśl przychodzi słynne „panie przodem”. Czy
słusznie? Otóż nie, istnieją przypadki, w których to
panowie powinni prowadzić. Kiedy? Odpowiedź jest
prosta, choć nie łatwo przychodzi na myśl. To właśnie na
schodach prowadzą panowie, ale tylko kiedy towarzystwo
nimi schodzi. Panowie w tym przypadku są „amortyzacją”
dla płci pięknej na wypadek ich upadku. Odwrotnie jest,
kiedy po nich wchodzimy. W takiej sytuacji potwierdza się
nasza reguła. 

Galot anonim

Bliżej sztuki 
13 września wraz z grupa dziennikarską odwiedziliśmy
wystawę Jacka Laudy w CK Zamek. Mieliśmy szansę
poznać dość nietypowa w swojej formie ekspresję
artystyczną. Najbardziej w pamięci utkwiła mi kompozycja
artystyczna „Insekt”. Jest to obraz oprawiony starą ramą
okienną. Jako tło posłużyły zabarwione strzępy gazety.
Całość wzbudziła we mnie poczucie nostalgii za
dziecięcymi latami. Kompozycja jest bardzo wyjątkowa
poprzez połączenie różnych przedmiotów codziennego
użytku oraz przekształcenie ich w artystyczną wizję
autora. Artysta wystawił również wiele szkiców oraz
innych obrazów, każdy z nich jest na swój sposób
wyjątkowy, często groteskowy.

Galot anonim

Jacek Lauda "Insekt"

q

fot. Roksana Bujak

q
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Dlaczego warto być wege?
Zostając weganinem,  zwiększasz swoje szanse na dłuższe życie i lepsze
zdrowie.  Produkty pochodzenia roślinnego dostarczają wszystkich 
składników odżywczych, które także chronią organizm przed wieloma
chorobami. Dzięki badaniom dowiadujemy się, że weganie rzadziej chorują
na miażdżycę, udar, raka a także cukrzycę. 
Dieta roślinna jest kolorowa, dostarcza energii, dzięki niej mniej chorujemy  i
mamy czyste sumienie. 

RUSZ GŁOWĄ

1. POZIOM ŁATWY
Jaka liczba powinna zastąpić znak zapytania?
0, 0, 1, 3, 6, 10, 15, ?

2. POZIOM ŚREDNI
Ambasador przypomniał sobie zdarzenie sprzed...
Która z poniższych form jest poprawna?
A) trzydziestu dziewięciu laty
B) trzydziestoma dziewięcioma laty
C) trzydziestu dziewięciu lat
D) trzydziestoma dziewięcioma laty

3. POZIOM TRUDNY
Które z poniższych słów jest synonimem słowa SOMNAMBULIK?
A) LINOSKOCZEK
B) AKROBATA
C) LUNATYK
D) CLOW

UWAGA!

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ 
SŁAWNYM REPORTEREM!
Masz pomysł na ciekawe artykuły?
Chciałbyś przeprowadzić wywiad z kimś interesującym?
Chcesz polecić koleżance dobry film?
Piszesz opowiadania lub wiersze?
Uważasz, że masz coś ważnego do przekazania światu?

Jeżeli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco,
dołącz do naszego zespołu redakcyjnego!

     

J

REDAKCJA
Ul. Nowa 2, 86-170 Nowe
e-mail: bezcenzuryzsp@gmail.com
Listy do redakcji: bezcenzuryzsp@gmail.com

Kierownicy działów:
Aktualności: Roksana Bujak
Kalendarz Świąt Nietypowych: Agnieszka Nawrocka
Biblioteka szkolna: prof. Danuta Jankiewicz
Zdrowe życie: Agata Karwasz
O wszystkim i o niczym: Szymon Lipecki
Rusz głową: Jakub Steinborn, Dobromir Meloch

Opiekunowie redakcji:
prof. Danuta Jankiewicz
prof. Joanna Adwent
prof. Małgorzata Olszewska - Krupicz

Zespół redakcyjny w bibliotece
D

red
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	Zostało także ogłoszonych wiele konkursów, zachęcamy do poznania szczegółów na stronie www szkoły.
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	1.  Komu bije dzwon? 2.  Gdzie byłeś, Adamie? 3.  Czyż nie dobija się koni? Podaj nazwiska pisarzy,  którzy zadali te pytania.  Na odpowiedzi BIBLIOTEKA CZEKA  do końca października.


	Panie przodem?
	Coraz częściej kobiety oczekują od mężczyzn dobrych manier. Nie chodzi tu o perfekcyjne opanowanie sztuki Savoir-vivre’u, ale o zwykłe dżentelmeńskie zachowania. Od razu na myśl przychodzi słynne „panie przodem”. Czy słusznie? Otóż nie, istnieją przypadki, w których to panowie powinni prowadzić. Kiedy? Odpowiedź jest prosta, choć nie łatwo przychodzi na myśl. To właśnie na schodach prowadzą panowie, ale tylko kiedy towarzystwo nimi schodzi. Panowie w tym przypadku są „amortyzacją” dla płci pięknej na wypadek ich upadku. Odwrotnie jest, kiedy po nich wchodzimy. W takiej sytuacji potwierdza się nasza reguła.
	Galot anonim


	Bliżej sztuki
	13 września wraz z grupa dziennikarską odwiedziliśmy wystawę Jacka Laudy w CK Zamek. Mieliśmy szansę poznać dość nietypowa w swojej formie ekspresję artystyczną. Najbardziej w pamięci utkwiła mi kompozycja artystyczna „Insekt”. Jest to obraz oprawiony starą ramą okienną. Jako tło posłużyły zabarwione strzępy gazety. Całość wzbudziła we mnie poczucie nostalgii za dziecięcymi latami. Kompozycja jest bardzo wyjątkowa poprzez połączenie różnych przedmiotów codziennego użytku oraz przekształcenie ich w artystyczną wizję autora. Artysta wystawił również wiele szkiców oraz innych obrazów, każdy z nich jest na swój sposób wyjątkowy, często groteskowy.
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