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„Najpierw jestem nauczycielem, a później
dyrektorem”
Wywiad z Dyrektorem Gimnazjum im C. K. Norwida
w Bielsku Renatą Popis

9) Czy miłe są dla Pani
chwile spotkań z
dawnymi uczniami
gimnazjum i
świadomość, że szkoła ta
pomogła im się dostać
do wymarzonej szkoły
średniej?
10) Co chciałaby przekazać
Pani pracownikom i
uczniom Gimnazjum w
roku jubileuszowym?
Czego można życzyć
Pani Dyrektor z okazji
Jubileuszu?

1) Kieruje Pani Gimnazjum od sześciu lat, wcześniej była Pani
nauczycielem. Od ilu lat związana jest Pani ze Szkołą?
2) Jak wspomina Pani swoje pierwsze spotkanie ze Szkołą,
pierwsze lekcje?
3) Czy kiedy rozpoczynała Pani pracę w Szkole myślała o tym,
by zostać dyrektorem?
4) Jak układa się współpraca z gronem pedagogicznym? Jakie
cechy szczególnie Pani ceni w nauczycielach?
5) Do jakich momentów swojej pracy chętnie powraca Pani we
wspomnieniach?
6) Czym Szkoła jest dla Pani?
7) Jaka jest Pani dewiza życiowa?

Rozmawiała
nauczycielka
j. niemieckiego
Żaneta Reszczyńska

8) Czy nigdy nie poniosła Pani porażki w swojej pracy?
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Z historii gimnazjum…

nadanie

imienia

szkole

zostało

skierowane

do

Urzędu Gminy Bielsk w
Istnieją wydarzenia, które zachowuje się w pamięci na

marcu 2004 r. Dnia 22

zawsze. Chwile, które powracają, ożywają, które się wspomina.

kwietnia 2004 r. przyjęto

Taką datą dla Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku jest 31

Uchwałę Rady Gminy w

sierpnia 2002 r., kiedy to dokonywano oficjalnego, uroczystego

Bielsku w sprawie nadania

otwarcia nowego gmachu szkolnego przy ulicy Sierpeckiej 42.

imienia szkoły i od tej daty

Gimnazjum zyskało własne lokum. Rok szkolny 2002/2003

oficjalnie

zainaugurowano otwarciem szkoły 2 września o godzinie 9.00.

Gimnazjum

W nowych salach uczyło się 362 uczniów i pracowało 26

zostaje - Cyprian Kamil

nauczycieli. Dnia 7 listopada 2003 r. oddano do użytku halę

Norwid.

patronem
w

Bielsku

sportową, która dawała ogromne możliwości. W uroczystości
otwarcia hali wzięła udział społeczność lokalna i wielu
znakomitych gości. Młodzież szkolna wraz z nauczycielami
przygotowała występy sportowe i artystyczne. Nowa sala
sportowa służy do dzisiaj nie tylko młodzieży szkolnej, ale
również wszystkim mieszkańcom Bielska.
Ważnym wydarzeniem w historii gimnazjum był wybór
patrona szkoły. Dnia 23 kwietnia 2003 r. odbyło się w tej
sprawie tajne głosowanie rodziców. Głosujący wybierali spośród
czterech kandydatów, ostatecznie wygrała osoba znakomitego

Podczas uroczystości

polskiego poety, Cypriana Kamila Norwida - 81głosów. Dnia 28

szkolnej 20 maja 2005 r.

kwietnia 2003 r. odbyło się tajne głosowanie uczniów

dokonano

gimnazjum. Cyprian Norwid wygrał większością głosów. W

Tablicy

dniu 29 kwietnia 2003 r. odbyło się tajne głosowanie Rady

Patrona

Pedagogicznej, w którym wzięło udział 24 nauczycieli. Cyprian

umieszczona jest w holu

Kamil Norwid otrzymał 13 głosów. Dnia 29 kwietnia Rada

szkolnym.

Pedagogiczna podjęła uchwałę nadania imienia patrona szkoły.

Różański poświęcił Tablicę,

Uchwała czekała na realizację blisko rok. Dzięki wsparciu

pod którą delegacja Rady

Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie

Gminy złożyła kwiaty.

odsłonięcia
z

wizerunkiem

Szkoły,
Ks.

która
Józef

przyspieszono wykonanie uchwały – pismo z wnioskiem o
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2 marca 2005 r. ówczesny dyrektor szkoły, pani Cecylia
Kraśniewska przedstawiła Radzie Pedagogicznej na zebraniu
projekt sztandaru szkoły. W czasie uroczystej mszy św.
odprawionej w Kościele Parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela
w Bielsku w dniu 20 maja 2005 r. ,ks. Józef Różański dokonał
poświęcenia Sztandaru Szkoły w obecności całej społeczności
szkolnej i zaproszonych gości.
______________________________________________

Nagroda Norwida
Przyznawana jest absolwentom
naszego gimnazjum od czerwca
2009 roku. Nagrodę otrzymują
uczniowie szczególnie
zaangażowani w poznawanie
twórczości Norwida i odnoszący
na tym polu sukcesy w ciągu
trzech lat nauki. Nagrodę Norwida
otrzymały absolwentki
gimnazjum: Paulina
Szczodrowska, Alicja Jaszczak,
Anna Dziekańska.
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Szkoła wysokich lotów
Finaliści :

W ciągu 10 lat działalności Gimnazjum wykształciło
wielu młodych ludzi. Rokrocznie opuszcza mury szkoły około



100 absolwentów. Uczniowie naszego gimnazjum chętnie biorą
udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach
sportowych. Osiągają sukcesy na szczeblu powiatowym,



regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Grono szkolnych
olimpijczyków jest dość pokaźne (41 finalistów i 12 laureatów).
Największe

sukcesy

odnosili

olimpijczycy

z

takich

przedmiotów, jak: biologia, fizyka, chemia, matematyka, język
polski, plastyka, historia, muzyka, język angielski.
W

naszym

gimnazjum

sukcesywnie




prowadzone

są

konkursy-ortograficzne, językowe, recytatorskie – poezja, np. C.
K. Norwid. Wł. Broniewski, ks. J. Twardowski, A. Mickiewicz.



Konkursy organizowane przez polonistów, maja na celu
uwrażliwiać młodego człowieka na piękno języka ojczystego,



rozbudzenie świadomości językowej, popularyzowanie tradycji
językowych. Młodzież chętnie uczestniczy w konkursach i
projektach

językowych.

Corocznie

” PATRONA ROKU”. Rok 2012

Sejm

RP



uchwala

był rokiem Janusza



Korczaka, a 2013 rok Juliana Tuwima. J. Tuwim –to wybitny
pisarz, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną



wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich poczucia humoru
i ukazując optymizm dnia codziennego. Sejm RP, przekonany o
szczególnym

znaczeniu

dorobku

Poety

dla



dziedzictwa

narodowego, ogłosił rok 2013 rokiem J. Tuwima. Nauczyciele i
uczniowie chętnie włączają się w konkursy, które mają na celu



wypromowanie, przybliżenie sylwetki i twórczości Patrona Roku
wśród uczniów. Konkursy cieszą się dużą popularnością.



Rok szkolny 2003/2004
I m. Marcin Gołębiewski w
konkursie matematyczno –
informatycznym
"Z
matematyką i informatyką za
pan brat",
III m. drużynowo: Katarzyna
Budnicka, Damian Ważeński,
Marcin Gołębiewski w
konkursie matematyczno –
informatycznym „Z
matematyką i informatyką za
pan brat"
I m. w memoriale Jana Pawła
II - Dariusz Zgorzelski
Rok szkolny 2004/2005
III m. w konkursie
matematyczno- chemicznofizycznym MA - CHE - FI :
Piotr Wiśniewski, Monika
Różańska
I m. indywidualnie III
drużynowo w konkursie "Z
matematyką i informatyką za
pan brat " Piotr Wiśniewski
IV m. w II Gimnazjalnej
Olimpiadzie Wiedzy
Ekologicznej –Justyna
Ciemnicka
Finalista Piotr Wiśniewski w
wojewódzkim konkursie
chemicznym
Finalista Piotr Wiśniewski w
wojewódzkim konkursie
biologicznym
Finalista Dariusz Zgorzelski
w wojewódzkim konkursie
fizycznym
Rok szkolny 2005/2006
Finaliści III Gimnazjalnej
Olimpiady Ekologicznej na
stopniu regionalnym: Monika
Różańska, Karolina Pius,
Piotr Wiśniewski
I m. w VI edycji Piotr
Wiśniewski w VII edycji
Karolina Pius w konkursie
„Życie pszczół
na tle
środowiska naturalnego”
I m. w powiecie w
Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym "Kwadratura
koła" - Dariusz Zgorzelski

6



Wywiad z absolwentem gimnazjum Rafałem Maszendą
_________________________________________________




1.Jak wspominasz lata spędzone w gimnazjum?
2.Którego z nauczycieli wspominasz najmilej i dlaczego?
3.Czy w Jagiellonce mogłeś pochwalić się tym , ze uczyłeś się w
gimnazjum w Bielsku? Czy spotkało się to z aprobatą?
4.Byłeś laureatem konkursu historycznego w gimnazjum. Czy



historia nadal jest Twoim konikiem?
5.W gimnazjum chętnie brałeś udział w różnych konkursach. A
czy obecnie jesteś zaangażowany w życie ówczesnej szkoły?



6.A jakie masz plany na przyszłość?











Rozmawiała
nauczycielka j. polskiego
Renata Jakubowska




Rok szkolny 2006/2007
Finalistka Marta Zdrojewska
w Wojewódzkim Konkursie
Historycznym
I m. Lidia Majchrzyk w
konkursie „Życie pszczół na
tle środowiska naturalnego”
Finaliści: Agata Chabowska,
Anna Małaczewska, Karolina
Woźniak w Gimnazjalnej
Olimpiadzie Wiedzy
Ekologicznej na szczeblu
regionalnym
Rok szkolny 2007/2008
I m. w Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim
Liryki C.K. Norwida:
Martyna Ciuk, Paulina
Sadowska, Edyta Kozłowska
I w pow., IV w wojew., II w
kraju w Ogólnopolskim
Konkursie Matematycznym
"Kwadratura koła" - Rafał
Maszenda
II m. w Regionalnym
Konkursie Historycznym Polska Jagiellonów -VI
edycja Piotr Więckowski
II m. w Powiat. Konkursie
Matematycznym "Zostań
Orłem" -R. Maszenda
II m. w III Powiatowym
Przeglądzie Muzycznym Ewelina Lewandowska
Finalista Piotr Więckowski w
Konkursie Historycznym
Rok szkolny 2009/2010
I m. w powiecie w
Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym "Kwadratura
koła" - Rafał Maszenda
I m. Alicja Jaszczak, II m.
Anna Dziekańska, III m.
Paulina Sadowska i
Aleksandra Smolińska w
Powiatowym Konkursie
Recytatorskim Liryki C.K.
Norwida.
Rok szkolny 2010/2011
II m. Sebastian Jędrzejewski i
Daniel Janiszewski w
Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym "Tradycje
Wielkanocne"
I m. Mianecka K., II m. S.
Jędrzejewski w Powiatowym
Konkursie na szopkę bożon.
Finalista Konkursu chem. Piotr Wiśniewski
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Laureaci:

Wywiad z absolwentem gimnazjum Markiem Olszewskim



_____________________________________________________________


Witam Cię Marku, bardzo dziękuję, że zgodziłeś się ze mną
porozmawiać. Jak wiesz chciałabym się dowiedzieć jak żyjesz,
czym się zajmujesz po skończeniu „naszej” szkoły, czyli
Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku?.
- No dobrze, w takim razie nie przeciągajmy! Powiedz mi: Jakie
wspomnienia nasuwają Ci się, gdy myślisz o szkole?
- Czyje lekcje pamiętasz najlepiej i dlaczego?







- A kto był Twoim wychowawcą?
- Czy były z tobą problemy wychowawcze?! 



- To skoro już jesteśmy przy szczerości, przyznaj się – miałeś
jakąś taką śmieszną sytuację, która utkwiła Ci w pamięci, aż do
dziś?



- Pamiętasz jakieś szczególne sposoby na nauczycieli? (np.
kupowanie kwiatów dla pani od geografii, żeby nie było
sprawdzianu)?
- Może jakieś rady dla obecnych uczniów?
- Jaka była Twoja klasa? Masz z nią jeszcze kontakt?





- Odwiedzasz czasem swoją szkołę?
- A teraz po skończeniu gimnazjum, jakie widzisz minusy
uczenia się w obecnej szkole?



Rok szkolny 2004/2005
Laureat III miejsca Marcin
Gołębiewski w konkursie
„Małachowiak"
Rok szkolny 2005/2006
Laureat konkursu
„Małachowiak -Dariusz
Zgorzelski
Rok szkolny 2006/2007
Laureat konkursu
„Małachowiak - Michał
Gołebiowski
Rok szkolny 2009/2010
Laureat Ogólnopolskiego
Konkursu z języka
angielskiego Centrum
Edukacji Rafał Maszenda
Laureat Ogólnopolskiego
Konkursu z języka
angielskiego Centrum
Edukacji Michał Kujawski
Laureat Konkursu
historycznego - R. Maszenda
Laureat konkursu Losy
żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 972 -1514
"Od Cedyni do Orsy" - R.
Maszenda
Rok szkolny 2010/2011
Konkurs Ekologiczny "Czyste
Mazowsze" - gimnazjum
otrzymało tytuł Laureata
Laureat Konkursu
biologicznego - Piotr
Wiśniewski
Laureaci Konkursu
ekologicznego: P.
Wiśniewski i Justyna
Ciemnicka
Laureat Konkursu
historycznego- Rafał
Maszenda.
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Stowarzyszenie

TRADYCJE GIMNAZJUM

Poetów

IM C. K. NORWIDA W BIELSKU

działa

gimnazjum

od

Młodych
w

naszym

2002

roku

i

zajmuje się opieką merytoryczną

Szkolna

tradycja

jest

elementem

integrującym

społeczność uczniowską, stanowi o niepowtarzalności miejsca,
jakim jest Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku. Przez wiele
lat działalności naszej szkoły utrwaliły się pewne tradycje i
zwyczaje, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Od początku

pierwszych

życiu i twórczości Patrona szkoły,
przygotowuje uczniów do udziału
w konkursach literackich, oraz

odnotowuje się wszystkie ważne wydarzenia i osiągnięcia.

szkolnych

Informacje wzbogacane są fotografiami.

Patronowi.

takie

elementy

tradycji

jak:

patron

i

sztandar.

młodzieży.

Stowarzyszenie pogłębia wiedzę o

udziału

sobie

uroczystościach

w

organizacji

poświęconych
Opiekunem
jest

Uczniowski Klub Szachowy jest
ogólnodostępnym

szkolnej odbywa się poprzez uroczyste ślubowanie na Sztandar

stowarzyszeniem

Szkoły.

innych

Uczniowski Klub Szachowy, Stowarzyszenie Młodych Poetów

polonistka

Wioletta Żórawska.

Przyjmowanie uczniów klas pierwszych do społeczności

W szkole działają organizacje szkolne. Najdłużej istnieją

twórczości

literackiej

istnienia gimnazjum prowadzona jest Kronika Szkoły, w której

Na przestrzeni tych wielu lat gimnazjum wypracowało

prób

osób

uczniów

i

zainteresowanych

tajnikami królewskiej gry. Celem
klubu jest przygotowanie uczniów
do

samodzielnej

pracy,

im. C.K. Norwida i Samorząd Uczniowski. W latach ubiegłych

wzbudzenie fascynacji szachami, i

istniały także inne organizacje szkolne m.in. Szkolne Koło

przekazanie wiedzy z zakresu tej

Krajoznawczo – Turystyczne, Szkolny Klub Europejski, Koło

gry. Opiekunem klubu jest Ewa

Różańcowe, Towarzystwo Przyjaciół Przyrody im. prof.

Warabida.

Wacława Niedziałkowskiego.

Samorząd Uczniowski jest
jedynym reprezentantem ogółu

Do tradycji szkoły należą stałe uroczystości i imprezy, m.in.:

uczniów Szkoły. Do głównych

Rozpoczęcie Roku Szkolnego, Sprzątanie Świata, Dzień

zadań Samorządu należy obrona

chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie uczniów klas

praw i godności uczniów oraz

pierwszych, Święto Niepodległości Polski, Andrzejki i Mikołajki
klasowe, Turniej antynikotynowy, Jasełka i wigilie klasowe,
Dzień

Ziemi,

Targi

edukacyjne,

Rocznica

Uchwalenia

całych zespołów klasowych, a
także czynne uczestniczenie w
życiu szkoły. Samorząd
współtworzy obowiązujące

Konstytucji 3 Maja, Święto Patrona Szkoły, Dzień Europy-

zasady, bierze udział w realizacji

przedstawienie dla przedszkolaków z całej gminy Bielsk, Dzień

dydaktycznych, wychowawczych

Dziecka. Światowy Dzień Zdrowia, Uroczystość zakończenia
roku szkolnego dla klas III.

i opiekuńczych zadań szkoły.
Opiekunami Samorządu są: Jacek
Radecki i Żaneta Reszczyńska.
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Tradycją szkoły stał się uroczyście obchodzony Dzień

„Uśmiech Dziecka”

Europy-9maja- konkursy, plakaty, wystawy. W roku 2012

Od kilku lat w Gimnazjum

wystawiono bajkę polsko-angielską „Czerwony Kapturek” dla

im. C. K. Norwida , nauczycielki -

Przedszkolaków z gminy Bielsk. 150 Przedszkolaków chętnie

R. Jakubowska i A. Sieradzka
prowadzą

Akcję

brało udział w konkursach na temat Europy. Impreza

Charytatywną„Uśmiech Dziecka”.

społecznościowa miała charakter informacyjno-rozrywkowy, a

Ma ona na celu zbiórkę zabawek

jej celem było ukształtowanie poczucia tożsamości narodowej,

nowych

określenie swojego miejsca w kulturze. Rewelacyjna gra
młodych

gimnazjalistów,

dostarczyły

świetna

niezapomnianych

muzyka,

wrażeń.

scenografia

Organizatorzy-

R.

i

używanych,

zostają przekazywane biednym
dzieciom.

Nasze

współpracuje

z

Środowiskowymi

roku nas zaskoczą 9 maja.

Hospicjum,

z osiągnięć sportowych. Tradycją naszej szkoły są różnorodne

gimnazjum
GOPSem

w

Świetlicami

Bielsku,

Jakubowska. A. Sieradzka, B. Żołnowska- z pewnością i w tym
Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku zawsze słynęło

które

w

Płocku,

Przedszkolami

w

Zągotach i Bielsku. Młodzież z
Bielska

chętnie

zabawkami,

dzieli

się

artykułami

turnieje i zawody sportowe jak chociażby: piłka koszykowa,

papierniczymi, starymi książkami,

halowa piłka nożna, sztafetowe biegi przełajowe, biegi

aby wspomóc biedne dzieci.

przełajowe z okazji Dnia Niepodległości, rejonowe biegi
przełajowe. Odbywają się też mecze unihokeja, piłki siatkowej i
nożnej, rozgrywane między reprezentacjami z różnych szkół

Opracowała nauczycielka
j. polskiego Renata
Jakubowska

gimnazjalnych.
Tradycją naszej szkoły jest także organizowanie przez
Gimnazjum wielu akcji charytatywnych: „ Uśmiech Dziecka” –
zbiórka zabawek nowych i używanych, które przekazywane są
biednym dzieciom. Samorząd Uczniowski organizuje od kilku
lat zbiórkę plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek oraz
makulatury, które są przekazywane na leczenie absolwentki
naszego

gimnazjum

wypadkowi.

-

Mileny

Słomskiej,

która

uległa

W tym roku szkolnym, tj.2012/2013 Samorząd

Uczniowski wziął udział w akcji Szlachetna Paczka. Nasi
uczniowie uczestniczą również w wyjazdach integracyjnych oraz
w

krajowych

wycieczkach

krajoznawczych.

Corocznie

organizowany jest wyjazd na Centralny Zlot Młodzieży
„Palmiry”–Rajd
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Koncerty w Gimnazjum
Ważnym elementem pracy dydaktycznej i wychowawczej

KONCERTY

nauczycieli Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku jest

 Koncert Noworoczny
2003
 Koncert Noworoczny
2004
 I Koncert Noworoczny
Kolęd ”Do Betlejem nie
jest tak daleko….”
 Koncert Poświęcony
pamięci Papieża Jana
Pawła II ”A przecież nie
cały umieram, to co we
mnie niezniszczalne
trwa…”
 Koncert Pieśni
WielkopostnejMisterium Męki
Pańskiej
 Koncert Środowiskowy
z okazji 125 rocznicy
śmierci C. K. Norwida"Norwidowi w Hołdzie"
 Koncert poświęcony
Agnieszce Osieckiej
”Ludzkie gadanie”
 Koncert środowiskowy
"Polska Muzyka
Filmowa"

przygotowanie młodzieży do imprezy środowiskowej, jaką jest
koncert. Koncerty odbywają się w naszej szkole od początku
istnienia gimnazjum. W sumie do dnia dzisiejszego odbyło się
dziewięć takich uroczystości. Warto wspomnieć chociażby
niektóre z nich.

To dwumiesięcznik
wydawany w Gimnazjum
im C.K. Norwida w Bielsku
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Nasz e-mail: redakcja.gimek@gmail.com
Druk: Ż. Reszczyńska

12

