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Absolwenci i uczniowie „Norwida” razem

...i nieodparte pragnienie,
aby go osiągnąć – słowa
amerykańskiego pisarza
Napoleona Hilla trafnie
oddają temat spotkania z
profesorem zbigniewem
Pakiełą. Pan profesor w
interesujący sposób przed-
stawił uczniom możliwości
obrania ścieżki zawodowej
na własnym przykładzie
lub osób z jego najbliższe-
go otoczenia. 

Na Wydziale Inżynierii Mate-
riałowej Politechniki Warszaw-
skiej pracuje od roku 1984. Za-
czynał od stanowiska technolo-
ga, a obecnie pracuje na stano-
wisku profesora PW. W latach
1999-2005 był prodziekanem ds.

nauczania, a do jego obowiąz-
ków należało m.in. doskonalenie
programu studiów, w tym do-
stosowywanie go do bieżących
potrzeb oraz kontakty z kandy-
datami na studia, absolwentami
oraz potencjalnymi pracodaw-
cami absolwentów PW. Od sied-
miu lat jest Pełnomocnikiem
Rektora ds. Jakości Kształcenia
i Akredytacji oraz przewodni-
czącym Uczelnianej Rady ds. Ja-
kości Kształcenia, a od trzech
lat również członkiem Polskiej
Komisji Akredytacyjnej, która
ocenia jakość kształcenia we
wszystkich uczelniach wyższych
w Polsce.

Wieloletnie doświadczenie
pracy w szkolnictwie sprawiło,
że każdy z przedstawionych

punktów wykładu profesora  był
wciągający. Uczniowie z zainte-
resowaniem słuchali zarówno
opowieści z czasów jego młodo-
ści, jak i o nowych badaniach
prowadzonych w Laboratorium
Badań Mechanicznych. 

Jednak najwięcej uwagi po-
święcono drodze rozwoju kariery
naukowej. Pan profesor zwrócił
uwagę uczniów na przemyślany
wybór uczelni, obieranie właści-
wych celów i dążenie do nich.
Podkreślał potęgę nauki i wy-
kształcenia, co okazało się za-
pewne motywujące dla uczniów
i dające materiał do przemyśle-
nia. Poparte badaniami, wykresy
oraz słowa gościa uczestnicy wy-
kładu przyjęli z refleksją. 

Brawami podziękowali panu
Zbigniewowi za poświęcony czas
oraz (oczywiście) za pouczający
wykład. 

Dzięki takim inicjatywom jak
Dzień Absolwenta uczniowie
będą mogli lepiej określić swoje
cele, a może nawet znaleźć wzór
postępowania. Wykład prof. Zbig-
niewa Pakieły na pewno zapa-
miętają. 

oPr. FaustyNa martyNa n

Najmłodszym z byłych
uczniów, którzy odwiedzili
mury wyszkowskiego
ogólniaka, był pan adam
odojewski, pracownik
dentonsa – nowej, global-
nej korporacji prawniczej,
radca prawny i senior
associate (osoba samo-
dzielna w kancelarii, z
minimum 5-letnim
doświadczeniem zawodo-
wym i specjalistyczną,
praktyczną wiedzą w
wybranych dziedzinach
prawa). brzmi imponująco,
nieprawdaż? 

Pan Adam zdał maturę w 2005
r. Ukończył prawo i ekonomię
na Uniwersytecie Warszawskim.
Jest członkiem Zespołu Prawa
Farmaceutycznego i Ochrony
Zdrowia. Specjalizuje się w do-
radztwie prawnym dla firm z sek-
tora ochrony zdrowia oraz sze-
roko rozumianej branży medycz-
nej. Doradza w szczególności z
zakresu prawa farmaceutyczne-
go i prawa wyrobów medycz-
nych ze szczególnym uwzględ-
nieniem przepisów z zakresu re-
fundacji i finansowania świad-

czeń opieki zdrowotnej ze środ-
ków publicznych. Specjalizuje
się także w prawie cywilnym i
gospodarczym. Uczestniczy w
reprezentowaniu klientów w spo-
rach sądowych, m.in. w zakresie
prawa reklamy, nieuczciwej kon-
kurencji i ochrony dóbr osobis-
tych. Posiada doświadczenie w
uzyskiwaniu zabezpieczeń sądo-
wych.

Wolny czas poświęca żeglar-
stwu i obserwacjom kosmosu
przez teleskop.

Pan Adam do prowadzenia
warsztatów był bardzo dobrze
przygotowany. Pokazał nam pre-
zentację o swojej firmie, opowie-
dział, czym się obecnie zajmuje,
dzięki czemu mogliśmy zorien-
tować się, na czym tak na prawdę

polega praca radcy prawnego w
dużej korporacji. 

Następnie pokrótce opisał
swoją ścieżkę edukacyjną i za-
wodową po zdaniu matury, co
pokazało nam, że do zawodu
prawnika mogą doprowadzić
różne drogi. 

Spotkanie zakończyło się serią
pytań zadawanych przez uczest-
ników warsztatów, które pozwo-
liły tylko doprecyzować nurtu-
jące uczniów sprawy. 

Pan Adam Odojewski okazał
się bardzo sprawnym prowadzą-
cym, w przystępny dla nas spo-
sób przedstawił tajniki swojej
pracy, za co serdecznie mu dzię-
kujemy i gorąco pozdrawiamy.

oPr. Patryk staNkiEwiCz n

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel Brzmi imponująco, nieprawdaż?

w i liceum ogólnokształ-
cącym im. C.k. Norwida
28 września 2018 r. został
zorganizowany po raz
pierwszy dzień absol-
wenta. Chwalą tę wspól-
ną inicjatywę szkoły i
stowarzyszenia absol-
wenci i Przyjaciele „Nor-
wida” i uczniowie, i
absolwenci.

Odbyły się dwie tury spotkań
z absolwentami, każdy uczeń
uczestniczył w dwóch wybra-
nych przez siebie, najczęściej
zgodnych z zainteresowaniami
i planami dalszej edukacji. 

- Uważam, że jest to bardzo
dobry pomysł, aby organizować
takie spotkania, ponieważ wtedy
uczniowie mają okazję poznać
absolwentów swojej szkoły, któ-
rzy osiągnęli w życiu sukcesy i
odnoszą kolejne. Jest to dla nas
motywacja, aby dalej się rozwi-
jać i poszerzać wiedzę, aby tak
jak oni, za kilka lat, odwiedzić
dawne liceum i opowiadać w
nim o swoich sukcesach, które
w dużej mierze osiągnęliśmy
dzięki nauce w tej szkole – ko-
mentuje jeden z uczniów, Kac-
per z klasy IIf.

Równie dobrze wypowiadają
się o tym spotkaniu absolwenci: 

- Bardzo dziękuję za zapro-
szenie na spotkanie. Myślałam,
że trema mnie zje, ale nie było
tak źle. Gratuluję organizacji!
Bardzo dobrze wszystko wyszło
:) – ocenia jedna z zaproszonych
absolwentek Iwona Koltsov.

- Bardzo dziękuję, rzeczywi-
ście był to bardzo miłe spotka-
nie, dobrze zorganizowane –
uważa Wiesława Malinowska-
Kozek. – Okazało się, że przy-
pominałam sobie bardzo dobrze
moich nauczycieli z tych lat li-
cealnych, a szczególnie  to, jak
dużo im zawdzięczam.

- Wszystko było tak wspania-
le zorganizowane. Szkoła piękna

– nie kryje podziwu Jan Kos-
tecki.

- Super, dziękuję za zapro-
szenie i organizację – dodaje
Wojciech Hajdacki. 

- Dla mnie to super zabawa
:) Będę szczęśliwy, jeśli przy-
najmniej jeden z uczniów zain-
spiruje się moją prezentacją i
weźmie się do nauk – podsu-
mowuje jedyny absolwent, z
którym spotkanie odbyło się
przez Internet, Wojciech Łapka.

Koncert uczniów

i absolwentów

Wieczorem, mimo niezbyt
sprzyjającej, chłodnej, pogody,

odbył się koncert plenerowy –
pod kultowym licealnym kasz-
tanem. Wystąpili w nim ucznio-
wie: skrzypaczka Karolina Zwo-
lińska (akompaniował jej na
pianinie Tomasz Śnieżak), gi-
tarzysta Kamil Hartman, Ale-
ksandra Mielczarczyk i Michał
Laskowski, Monika Piórkows-
ka, Olga Getka, Adrianna Do-
bosz, Julia Antoniak, zespół
The Fellaz (Hubert Kowalczyk,
Cezary Jędrysiak, Jan Korcza-
kowski i Mikołaj Głosek), a
także absolwenci: Patrycja Ła-
pińska, Hubert Zduńczyk, ze-
spół Remedium (Michał Grus,
Jacek Walczak, Piotr Lewan-

dowski, Paweł Bernat i solista
Mateusz Garwoliński), pianista
Piotr Lewandowski oraz woka-
listka Małgorzata Uściłowska
LANBERRY – gwiazda wieczo-
ru. 

Fotorelacja z koncertu na str.
18.

ElżbiEta borzymEk

oraz Natalia zduNEk

i magdalENa Nowakowska n

Stowarzyszenie Absolwentów

i Przyjaciół „Norwida” serdecznie

dziękuje Maćkowi Kowalskiemu

za skład dodatku Dzień Absol-

wenta, a  „Nowemu Wyszkowia-

kowi” za sfinansowanie druku. 


