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MATURZYŚCI 2014 
 

Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego klas maturalnych (25.04) 
było okazją do podziękowań i 
wyróżnień dla tegorocznych 
absolwentów. Najlepsi zostali 
uhonorowani nagrodami, a ich 
rodzice otrzymali listy gratulacyjne. 
Gratulacje i nagrody odebrali również 
laureaci olimpiad i konkursów 
przedmiotowych sportowcy, 
wolontariusze, harcerze, honorowi 
dawcy krwi, uczniowie zaangażowani 
w życie szkoły i klasy oraz 
artyści. Od młodszych kolegów 
maturzyści  otrzymali pamiątkowe 
medale absolwenta z wizerunkiem 
patrona szkoły. Padło wiele miłych 
słów, a podziękowaniom nie było 
końca. Absolwentom życzono jak 
najlepszego zdania matury i mądrych 
życiowych wyborów. Kilka dni 
później (5.05) 166 absolwentów  

pięciu klas 

licealnych 

oraz 19 

abiturientów 

naszego 
Technikum 
przystąpiło 
do egzaminu dojrzałości. W pisemnej 
części nasi starsi koledzy i koleżanki 
zdawali język polski, matematykę i 
wybrany język obcy. Później, przez 
cały miesiąc, prezentowali swoją 
wiedzę w ustnej części egzaminu 

 

Redakcja 

    

 
W czerwcu 2014 roku minęło 25 
lat od pierwszych wolnych 
wyborów w Polsce. Głosowanie, 
które odbyło się 4 czerwca 1989 
(druga tura 18 VI), przyniosło 
zwycięstwo solidarnościowej 
opozycji (161 mandatów w Sejmie 
i 99 w Senacie) oraz porażkę 
komunistycznej władzy. Bez 

wątpienia były to wydarzenia przełomowe, które dały początek różnorodnym 
przemianom we wszystkich sferach życia. Nastąpiły zmiany 
światopoglądowe. Zmieniło się praktycznie wszystko. Większość twierdzi, że 
na lepsze, ale są i tacy, którzy uważają, że na gorsze, że nastąpiło większe 
rozwarstwienie społeczne i bezrobocie. Jednakże, gdy wsłuchamy się w 
pokolenie tamtych czasów, bilans przemian jest zdecydowanie dodatni. Nigdy 
nie poznamy pełnej odpowiedzi na pytanie czy mogło być inaczej, czy 
wybory mogły odmienić Polskę jeszcze bardziej? Jednak jak trudne są 
pokojowe przemiany, niech świadczy fakt, że w tym samym czasie, gdy 
Polacy głosowali na kogo chcieli, na placu Tiananmen w Pekinie ginęli 
ludzie. Mieliśmy wówczas szczęście do mądrych i odpowiedzialnych ludzi 
kompromisu. Krótko przed wyborami (17.04) zalegalizowano związek 
zawodowy „Solidarność”,  wydano pierwszy numer „Gazety Wyborczej” 
(8.05), a 24 sierpnia Sejm powołał na premiera T. Mazowieckiego, 
pierwszego niekomunistycznego szefa rządu w Polsce. 31 grudnia 1989 roku 
weszła w życie ustawa konstytucyjna o zmianie nazwy państwa na 
Rzeczpospolita Polska. Pierwszym prezydentem III Rzeczpospolitej został W. 
Jaruzelski, a w powszechnych wyborach prezydenckich tego roku zwyciężył 
L. Wałęsa. Z inflacją, która wynosiła w owym czasie ok. 700 % oraz z 
przekształceniem gospodarki centralnie sterowanej na rynkową musiał 
zmierzyć się L. Balcerowicz. 12 kwietnia 1991 powstaje warszawska giełda. 1 
stycznia 1995 roku dokonano denominacji złotówki w proporcjach 1: 10000. 
Od 12 marca 1999 roku Polska jest w NATO, od 1 maja 2004 w Unii 
Europejskiej, a  21 grudnia 2007 roku dołączyliśmy do strefy Schengen. Jak 
do tej pory, w minionym 25-leciu mieliśmy 13 premierów i 5 prezydentów. 
Niech ten krótki rys historyczny   będzie pewną refleksją, gdyż jak mawiał Jan 
Paweł II „Przyszłość należy 
budować na dobrej 
znajomości przeszłości”, co 
powinno być wyzwaniem, 
zwłaszcza dla nas młodych. 

 

 

Paweł Suszyński kl. I a LO 
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INFORMACJE 

 
DNI  OTWARTE  DLA 
GIMNAZJALISTÓW 

● W kwietniu i maju, jak co roku, 

szkoła nasza udostępnia swoje mury 

dla tych, którzy chcieliby 

kontynuować tutaj swoją naukę. 

Młodzież z miejscowego  

i okolicznych gimnazjów została 

oprowadzona po szkole, obejrzała sale 

dydaktyczne, obiekty sportowe oraz 

centrum multimedialne. Zapoznała się 

także ze specyfiką oraz wymogami 

nauczania w szkole średniej. Ponadto 

miała okazję uczestniczyć we 

wcześniej wybranych przez siebie 

zajęciach szkolnych. Największym 

powodzeniem cieszyły się zajęcia   

o charakterze  eksperymentalnym. 
 

WSPÓŁPRACA ZE  SCHRONISKIEM 

●   Począwszy od 2008 roku nasza 

szkoła współpracuje ze schroniskami 

dla zwierząt w Iławie i Brodnicy. 

Młodzież regularnie organizuje 

zbiórki karmy dla bezdomnych 

zwierząt. Organizatorkami całego 

przedsięwzięcia są Panie P. Orłowska 

oraz J. Haska, nauczycielki biologii. 

 
SZLACHETNA  AKCJA 

●   W dniach 16-18 czerwca b.r. 

zorganizowano w naszej szkole 

zbiórkę pieniędzy, zabawek  

przyborów szkolnych i słodkości dla 

Domu Dziecka w Pacółtowie. Warto 

wspomnieć, że nie była to jedyna 

akcja tego typu zorganizowana przez 

naszych uczniów. Tym razem, 

koordynatorkami akcji były uczennice 

klasy II a LO Ewelina Margalska oraz 

Karina Angowska.  
 

DZIEŃ SPORTU 
● Impreza zorganizowana przez Samorząd 

Uczniowski 2.06 była okazją do 

zaprezentowania przez uczniów swoich 

umiejętności w rozgrywkach piłkarskich, 

wyścigach modeli RC,  karaoke,  scrabble,  

występach wokalno-tanecznych, oraz  

w  grach planszowych. 

 

 

KTÓRA FLAGA ? 
      

 

    

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z 20 lutego 2004 roku  

2 maja obchodzimy oficjalnie Dzień Flagi 
Rzeczpospolitej Polskiej. Nasza flaga  to 

prostokątny płat tkaniny w proporcji 5 : 8,  

w którym biel w heraldyce symbolizuje 

srebro, wodę, czystość i niepokalanie, 

natomiast czerwień to krew, ogień, odwagę  

i waleczność. Te właśnie barwy narodowe 

kształtowały się na przestrzeni stuleci i mają, 

jako jedne z nielicznych na świecie, 

pochodzenie heraldyczne nawiązujące do 

tradycji Królestwa Polskiego (biel orła)  

i Wielkiego Księstwa Litewskiego (biel 

Pogoni – rycerza na koniu). Obok godła  

i hymnu flaga jest naszym symbolem 

narodowym wprowadzonym oficjalnie  

w 1919 roku. Pierwsza z zaprezentowanych 

obok to flaga państwowa, powszechnie 

stosowana i najbardziej wskazana do 

podnoszenia przy różnych uroczystościach. 

Druga to flaga państwowa z godłem 

przeznaczona dla polskich przedstawicielstw 

dyplomatycznych, misji i konsulatów za 

granicą, cywilnych lotnisk i samolotów 

komunikacyjnych, kapitanatów portów  

i statków. Trzecia to polska bandera wojenna 

do noszenia której są uprawnione jednostki 

pływające polskiej Marynarki Wojennej. 

Dlatego wywieszając flagę zastanówmy się 

nad jej oficjalnym wizerunkiem. Wiedzmy, że 

zgodnie z cytowaną powyżej ustawą, możemy 

ją wywieszać nawet codziennie dla 

podkreślenia znaczenia różnych świąt  

i uroczystości. Nie umieszczajmy jednak 

godła gdzie się nam podoba i pamiętajmy  

o proporcjach.  

                                                          (WK) 

  

 

 

 

Non omnis moriar 

Dnia 28 kwietnia br.  zmarła Pani profesor 

Romualda Witkowska, nauczycielka  

i bibliotekarka naszej szkoły w latach 1972-92. 

Zawsze miła, sympatyczna i otwarta na 

problemy uczniów. Tak wspominali ją byli 

wychowankowie i współpracownicy. Pani 

Romualda często odwiedzała naszą szkołę. 

Mogliśmy ją spotkać na różnego rodzaju uroczystościach  

szkolnych, rocznicach i zjazdach absolwentów. Zostanie po Niej 

pamięć, nie tylko wśród bliskich, ale i wśród uczniów, dla których 

była wyjątkowym przewodnikiem. 
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PAULINA 

PIĘDZIA 

 

PRIMUS INTER PRIMUS INTER PRIMUS INTER PRIMUS INTER 

PARESPARESPARESPARES    
 

Cześć, gratuluję uzyskania 

najwyższej średniej ocen ze wszystkich 

abiturientów kończących naszą szkołę. 
Jesteś pierwsza wśród równych. W związku  

z tym chciałabym Ci zadać kilka pytań. Na 

pewno wszystkich uczniów zainteresuje 

informacja, co trzeba robić aby osiągnąć taki 

sukces ? 
 Dziękuję. Na pewno nie powiem nic oryginalnego, 

trzeba uczyć się i uważać na lekcjach. 

Najważniejsza jest systematyczność. 
Dlaczego w ogóle wybrałaś profil matematyczno-

informatyczny? Czy może wiążesz z tymi 

przedmiotami  swoją  przyszłość ?  
Wybór profilu był trudną decyzją, w wieku 16 lat 

nie wiedziałam co dokładnie chcę robić  
w przyszłości. Stwierdziłam, że matematyka, jako 

królowa nauk, będzie najlepszym wyborem ;). 

Praktycznie wszystkie inne dziedziny nauki 

powiązane są z matematyką. 
Czy jesteś zadowolona z tego, że ukończyłaś LO 

im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lub. ? Czy 

może gdybyś miała jeszcze jedną szansę, to 

wybrałabyś inną szkołę ?  
Nie żałuję wyboru tego liceum, poznałam tu wielu 

wspaniałych ludzi i nauczyłam się przydatnych 

rzeczy. 

Jak wspominasz, te trzy lata spędzone w naszej 

szkole? 
Były to zdecydowanie najbardziej intensywne lata 

w moim życiu. Najtrudniejszy był początek – nowe 

miejsce, ludzie, no i więcej nauki. Stopniowo było 

coraz lepiej. Z pewnością będę wspominać ten 

okres z wielkim sentymentem. 

Może pamiętasz jakąś anegdotę, zabawne 

wspomnienie z licealnych lat ?  
Wydaje mi się, że każdy dzień spędzony w gronie 

przyjaciół był zabawny ☺. Zapewne znalazłoby się 
wiele ciekawych historii z życia naszej klasy, jak 

chociażby kręcenie czołówki czy też karaoke. 

Teraz gorący okres przygotowań do matury. 

Masz jakiś sposób na powtórki do egzaminu czy 

może zamiast się uczyć, wolisz się relaksować 
przed egzaminem?  
Na pewno nauka dzień przed egzaminem wiele nie 

pomoże, jednak warto na kilka tygodni przed 

maturą powtórzyć wszystkie lektury i najważniejsze 

zależności. Przede wszystkim trzeba znaleźć 
sposób, aby pozbyć się stresu. 

Czy masz już jakieś plany w związku ze swoją 
przyszłością ? Być może masz już wybraną 

uczelnię albo kierunek studiów? 

 

Chciałabym studiować inżynierię biomedyczną lub 

nanotechnologię na Politechnice Gdańskiej, choć 
nie wykluczam możliwości zmiany planów. 

Ostateczna decyzja co do tego kim chcę zostać 
wciąż wydaje mi się trudna. 

Póki co dziękuję za wywiad i życzę powodzenia 
na maturze. Będziemy trzymać, za Ciebie  

i Twoich kolegów, mocno kciuki! Połamania 

długopisu i powodzenia w dostaniu się na 

wymarzone studia ;-) 

 
                                         Kinga Stawowa kl. II a LO 

 

                                                                                    

Nieodkryte,  zaginione, 

niezbadane? Takie słowa nie 

istnieją w czasopiśmie „Świat 
wiedzy”. Nasze życie ma na 

tyle sens, na ile je rozumiemy. 

Należy poznawać, poszukiwać  
i obserwować. To właśnie tu,  

w przystępny sposób możemy  

nie tylko odkryć, ale  

i zapoznać się z wieloma ciekawymi zagadnieniami 

dotyczącymi różnorodnych sfer, co sprawia, że 

prenumerata jest dla każdego. Chemik, biolog, 

humanista, matematyk. Każdy znajdzie coś dla 

siebie. Można odkryć tajemnice, poznać nowości  

i zjawiska mało znaczące, a mające wielki wpływ 

na nasze życie i otoczenie. Możemy zobaczyć świat 

dotąd nieznany.  Czasopismo  uczy, odkrywa, 

zadziwia i nie nudzi. Czytając ten periodyk, nawet 

przeciętni uczniowie mogą poczuć się wybitnymi 

odkrywcami. Samo sięgnięcie po tę lekturę sprawia, 

że człowiek czuje się ambitnym i ciekawym tego co 

go otacza. „Świat wiedzy:, odkrywa niejeden rąbek 

tajemnicy i zdumiewa, a co za tym idzie - naucza. 

Szczerze polecany i warty przeczytania 

miesięcznik. 

 
Karina Angowska kl. II a LO 

 

 

AKADEMIA  MŁODEGO ANIMATORA 

 
AMA to najogólniej mówiąc projekt skierowany do 

młodych, energicznych i pełnych pomysłów ludzi,  

którzy chcieliby dowiedzieć  się jak zmieniać siebie 

i swoje środowisko na lepsze oraz jak zachęcać 
innych do wspólnych działań. Nasza „szkoła” 

młodego animatora to lokalne miejsce inicjatyw 

pozytywnych „Kacze Bagno”. Comiesięczne 

spotkania, których siłą napędową jest Pani Kamila, 

nasza trenerka, to czas różnorodnych działań, 
projektów i przedsięwzięć prowadzonych metodami 

aktywizującymi wszystkich razem jak i każdego  

z osobna. To również miejsce realizacji własnych 

pomysłów. Zapraszamy. 
                                            Julia Krezymon kl. I b LO                              
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REDAKCJA „GAZETY OLSZTYŃSKIEJ” 

ODDZIAŁ REGIONALNY TVP OLSZTYN 

DRUKARNIA 
Te trzy adresy to miejsca, do 

których udała się grupa dwudziestu 

uczniów kółka dziennikarskiego 

naszego Liceum, w ramach projektu 

COOL. Mieliśmy okazję zapoznać 

się z pracą dziennikarzy od 

przysłowiowej „podszewki”. 

Dziennikarze i redaktorzy  naszego 

regionalnego dziennika pokazali 

nam jak powstaje gazeta, jak 

wygląda praca poszczególnych 

redaktorów oraz na co należy zwracać uwagę i jak 

poszukiwać tekstów do kolejnych wydań. Z kolei  

w oddziale regionalnym TVP Olsztyn poznaliśmy trochę 

specyfiki dziennikarstwa telewizyjnego. Dowiedzieliśmy 

się jak powstają programy oraz jak wygląda ich 

przygotowanie do emisji. Drukarnia, z kolei, to niezwykłe 

przedsiębiorstwo. W pełni zautomatyzowana  

i nowoczesna fabryka. Robi wrażenie.  (Red.) 

 
 

   

 

 

BODIES REVEALED 
 

Biologia jako nauka 

jest aspektem życia, 

który interesuje 

większość ludzi. 

Warto urozmaicać 

swoją edukację, więc 

zamiast siedzieć       

z nosem  stale          

w książkach, 28 

maja wybraliśmy 

się na ciekawą 

wycieczkę do 

Warszawy, dzięki 

której mogliśmy 

poznać  anatomię człowieka od praktycznej, 

namacalnej strony jak również spędzić przyjemnie 

czas ze znajomymi i nauczycielami.  

   Od razu po przyjeździe do stolicy udaliśmy się na 

wystawę Bodies Revealed, dzięki której mogliśmy 

odkryć ludzkie ciało w całej jego złożoności             

i pięknie. Była to szczegółowa wystawa prowadzona 

przez kompetentnych studentów medycyny 

potrafiących przekazać innym swoją widzę             

w sposób pobudzający do myślenia i rozbudzający 

zapał do szerszego zainteresowania się tematem 

ciała, które jest najcenniejszym co dostaliśmy         

w życiu. Wszystkie eksponaty zrobiły na mnie 

wielkie wrażenie. Niecodziennie przecież mamy 

okazję zobaczyć z odległości kilku centymetrów 

wnętrze człowieka, wszelkie układy ciała. Wydaje 

mi się, że największe zainteresowanie, a zarazem 

podziw wzbudziła część galerii poświęcona 

chronologicznemu rozwojowi od zarodka do płodu.  

    Następną atrakcja była Niewidzialna Wystawa. 

Miała ona na celu zbliżyć do siebie z  perspektywy 

doświadczania jednego świata - osób widzących       

i niewidomych, a poprzez pozytywne przeżycia 

nauczyć się jak się rozumieć i pomagać sobie 

nawzajem. Oprowadzający po wystawie - 

niewidzący lub niedowidzący - byli niezwykle 

sympatyczni i zabawni. Podzieleni na małe grupy, 

kolejno wchodziliśmy do pomieszczenia 

pogrążonego w egipskich ciemnościach. Niestety 

nie mogę zdradzić co działo się w środku. Polecam 

uwierzenie mi w ciemno, że wystawa ta była 

przeżyciem głęboko emocjonującym, zabawnym, 

pozytywnym i dającym wiele do myślenia.  

   Cały wyjazd mogę określić jako udany, 

spełniający nasze oczekiwania oraz  pouczający,      

a co najważniejsze pobudzający. Mam wrażenie, że 

w drodze powrotnej do autobusu każdy uczestnik 

przemyślał sobie to, czego był świadkiem i jakie 

może czerpać korzyści z nowo zdobytej wiedzy. 

Opiekunami na wycieczce byli: Pani Paulina 

Orłowska, Pani Justyna Haska, Pan Mariusz Orzeł  

i Pan Tadeusz Banowski.  
 

Izabela  Jastrzębska kl. 1b LO 
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   Dnia 12 czerwca 2014 roku w naszej Szkole 

obchodzony był "DZIEŃ BIOLOGA".     Z tej 

okazji w auli odbył się wykład połączony            

z warsztatami, którego motywem przewodnim była 

synchronizacja półkul mózgowych oraz tematyka 

mózgu przed śmiercią. Natomiast na boisku 

szkolnym rozstawione zostały stoiska ze zdrową 

żywnością - serwowano pyszne kanapki, sałatki      

i grillowane warzywa, chętni mogli też skosztować 

świeżych soków, a przy okazji dowiedzieć się, jaki 

wpływ mają witaminy na organizm człowieka. 

Młodzi pasjonaci biologii zachęcali do oglądania 

pod mikroskopem samodzielnie przygotowanych 

preparatów oraz obserwacji życia w kropli wody,    

z ochotą też objaśniali tajniki ludzkiej anatomii       

i układu kostnego człowieka. Były też stoiska 

poświęcone gatunkom zagrożonym i inwazyjnym. 

Jak podkreślały uczestniczki spotkania - Wioletta 

Rutecka i Izabela Jastrzębska z kl. I b - 

przygotowanie doświadczeń i pokazów wymagało 

ogromnego wysiłku, ale była to też szansa na to, by 

poznać biologię od strony doświadczalnej. 

Ogromną popularnością  cieszyła się ekspozycja 

zaprezentowana przez Kamila Mączkowskiego z kl. 

II c LO, który jest uznanym i wielokrotnie 

nagradzanym hodowcą drobiu ozdobnego. Warto 

wspomnieć o tym, że Kamil zdobył m.in. tytuł 

Mistrza Polski w rasie Karzełek Kochin,  aktywnie 

uczestniczy    w wystawach krajowych                      

i międzynarodowych,      w tym roku zdał też 

egzamin na asystenta sędziego technicznego. 

 "Dzień Biologa" był też świetną 

sposobnością, by promować szczytne idee. 

Członkowie Szkolnego Koła Krwiodawstwa, 

działającego pod opieką Pani Lucyny 

Paczkowskiej, zachęcali do honorowego oddawania 

krwi. Z racji zbliżających się wakacji, jest to 

inicjatywa szczególnie warta wsparcia, bo właśnie 

latem Centra Krwiodawstwa i szpitale alarmują, że 

brakuje tego cennego daru życia. Można było też 

dowiedzieć, jaki warunki trzeba spełnić, by zostać 

dawcą szpiku. W czasie trwania akcji 

zarejestrowało się 13 potencjalnych dawców. 

Z kolei Kasia Patalon i Klaudia Wadecka ze 

Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt opowiadały  

o swoich czworonogach i namawiały równocześnie 

do adopcji psów ze schroniska. Mamy nadzieję, że 

akcja: "Nie kupuj - adoptuj" znajdzie odzew wśród 

młodzieży. 

 Obchody "Dnia Biologa" na pewno 

przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy uczniów na 

temat zasad zdrowego odżywiania, rozbudziły 

zainteresowanie tajnikami ludzkiego ciała                

i otaczającej nas przyrody oraz skłoniły do 

przyjęcia aktywnej i prospołecznej postawy. 

Pomysłodawczynią i koordynatorką działań była 

Pani Paulina Orłowska. 

Beata Zielińska 

DZIEŃ BIOLOGA 

 



6 

 

Goniec Nowomiejski    nr 36 – maj – czerwiec 2014 

 

 
 

WYNIKI WYBORÓW DO EUROPARLAMENTU W 
KRAJU, NASZYM MIEŚCIE ORAZ PREFERENCJE 

WYBORCZE UCZNIÓW NASZEGO ZESPOŁU  SZKÓŁ 
 

Lp. 
Symbol 
partii 

PL NML 
Zespół 
Szkół 

1 
 

3,98% 5,7% 8% 

2 
 

1,40% 1,5% 11% 

3 
 

9,44% 9,1% 2% 

4 
 

31,78% 26,7% 13% 

5 
 

3,58% 2,8% 14% 

6 
 

3,16% 2,5% 5% 

7 
 

7,15% 4,7% 20% 

8 
 

32,13% 32,7% 9% 

9 
 

6,80% 8,3% 11% 

10 
 

0,23% 0,5% --- 

11 
 

0,04% 0,3% 1% 

12 
 

0,32% --- 6% 

 
Frekwencja  

 
 
 
 

 

WYBORY DO 
PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO  2014 
 
Parlament Europejski to jednoizbowy parlament, 

którego członkowie są wybierani przez obywateli 

państw członkowskich Unii Europejskiej na 5 -

letnią kadencję. Obecnie Parlament składa się  

z  766 europosłów. Liczba posłów wybieranych w 

poszczególnych państwach jest w miarę 

proporcjonalna do liczby mieszkańców (z lekką 

nadreprezentacją krajów mniej ludnych. Polskę 

reprezentuje w nim 55 europarlamentarzystów. 

Parlament wybiera spośród swoich członków 

przewodniczącego na 2,5-letnią kadencję, który 

reprezentuje Parlament na zewnątrz i kieruje jego 

obradami, ponadto 14 wiceprzewodniczących oraz 

5 kwestorów. Począwszy od 1952 roku funkcję 

przewodniczącego  pełniło 7 Niemców,  

6 Francuzów, 5 Włochów, po 3 Belgów oraz 

Hiszpanów, 2 Holendrów i po 1 reprezentancie 

Wielkiej Brytanii, Irlandii i Polski (Jerzy Buzek 

2009-2012). Oficjalną siedzibą Parlamentu jest 

Strasburg.  W Brukseli odbywa się jednakże 

większość obrad plenarnych. Znajdują się tam biura 

poselskie, komisje parlamentarne i władze klubów. 

W Luksemburgu – natomiast -  mieści się 

sekretariat generalny oraz biblioteka. Posłowie 

zasiadają w Parlamencie Europejskim w/g 

przynależności politycznej, a nie narodowej. 

Aktualnie tworzą w nim 7 Frakcji plus 

Niezrzeszeni. Frakcje te odpowiadają ogólnemu 

podziałowi partii politycznych w Europie. Obecnie 

dwie największe frakcje to chadecy – ludowcy – 

konserwatyści oraz socjaldemokraci. Wśród 

najważniejszych kompetencji tego parlamentu 

należy wymienić jego współudział w uchwalaniu 

budżetu, udzielania  absolutorium z jego wykonania 

oraz funkcje kontrolne.  Nie posiada inicjatywy 

ustawodawczej. 

 

 

 
Redakcja 

• Polska 23,8 % 

• Województwo  17,4 % 

• Nowe Miasto Lub 19,4 % 
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DZIEŃ  EUROPEJSKI W NASZYM  
ZESPOLE SZKÓŁ IM. C.K.NORWIDA 

 

 

10 LAT  naszej obecności w UE to  

w przeważającej większości bilans plusów, ale były 

i są również minusy. Nie chcemy być posądzani  

o jakiś odgórny entuzjazm, ale prawda jest taka, że 

UE, jak zresztą każda struktura społeczno-

polityczna ma swoje dobre i złe strony. Z jednej 

strony mamy ogromne fundusze na rozwój 

strukturalny gospodarki, mamy strefę wolnego 

handlu i zdrowe zasady konkurencji, swobodę 

przepływu ludzi, idei i informacji; z drugiej 

natomiast, jako pełnoprawny członek tej 

organizacji, nie mamy wystarczającej siły przebicia 

w wielu kwestiach (energetyka, ocieplenie klimatu, 

palenie tytoniu, bezpieczeństwo na drogach, 

produkcja rolna itp.) Mamy pretensje do UE za 

duże bezrobocie i rozwarstwienie społeczne, za 

afery korupcyjne rządzących oraz ogromną 

emigrację zarobkową. Mamy zwolenników Europy 

federalnej oraz zwolenników Europy jako luźnego 

związku państw narodowych. Jak na razie jesteśmy 

na etapie ogromnych przemian w wielu dziedzinach 

życia i czasami potrzebna jest nam refleksja; od 

czego zaczynaliśmy oraz dystans do siebie, który - 

tak naprawdę - jest najważniejszym dystansem do 

pokonania.  

 

 

23 maja br. 9 zespołów z klas pierwszych i drugich 

LO zaprezentowało w formie  stoiska kilka państw 

należących do UE. Różne sposoby prezentacji 

państw, ich stroje i symbole narodowe, 

charakterystyczne potrawy, produkty oraz elementy 

wyróżniające daną nację świadczyły o niezłej 

znajomości kultury, gospodarki i historii 

poszczególnych państw. Najefektowniej 

zaprezentowała się klasa II c LO reprezentująca 

Wielką Brytanię, tuż za nią znalazły się: Klasa I a 

LO (Francja) oraz I e LO (Polska). Gratulujemy 

wszystkim uczestnikom, jesteśmy zachwyceni 

pomysłem i koordynacją całego przedsięwzięcia ze 

strony pani E. Kozłowskiej. 

 
                                Wiktoria Kempczyńska kl. I e LO 
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TALENT  KOLARSKI 
NA SKALĘ  CO NAJMNIEJ  KRAJOWĄ 

 

ZUZANNA  SKUBAJA 
uczennica  klasy I b naszego LO 

 

 
Daria: Witaj Zuzia. Powiedz nam jak długo 

uprawiasz kolarstwo? 
Zuzia: Witam. Gdy miałam 12 lat, tata zabierał 

mnie razem z sobą na wyścigi amatorskie MTB. 

Zazwyczaj udawało mi się stawać tam na 

najwyższym stopniu podium. Po dwóch latach 

zapisałam się do klubu licencjonowanego LKK 

Ziemia Lubawska. W roku 2012, po zakończeniu 

sezonu przeszłam do klubu ENDEK, w którym 

ścigam się do tej pory. To jest mój 4 rok przygody z 

kolarstwem. 

D.: Dlaczego wybrałaś akurat kolarstwo. Kto 

miał na to wpływ? 
Z.: Miłość do roweru zaszczepił mi mój tata, który 

sam kiedyś był Drużynowym Mistrzem Polski. 

Postanowiłam wziąć z niego przykład i również 

startować w zawodach kolarskich. Już na 

pierwszym wyścigu zwyciężyłam i postanowiłam 

ścigać się dalej. 

D.: Jakie masz plany na najbliższy sezon? 
Z.: Ciężka praca, treningi i zawody. Zamierzam 

wypaść na nich jak najlepiej. 

D.: Jakie są twoje największe osiągnięcia? 
Z.: Pierwszy medal Mistrzyni Polski udało mi się 

zdobyć w 2012 roku. Było to srebro w jeździe 

drużynowej na czas. W 2013 roku wywalczyłam 

srebro na w jeździe indywidualnej na 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Na 

Mistrzostwach Polski we wrześniu ub. roku razem  

z koleżanką klubową wywalczyliśmy tytuł 

Wicemistrzyń Polski w jeździe parami. Miesiąc 

później, na Mistrzostwach Polski na torze  

w Pruszkowie zdobyłam brąz. 

D.: Ostatnio byłaś na zgrupowaniu w Chorwacji. 

Jak udało ci się odrobić zaległości w szkole? Czy 

nauczyciele byli i są  wyrozumiali? 
Z.: Zgrupowanie w Chorwacji było dla mnie bardzo 

ważne. Przygotowywałam się tam do sezonu. Co 

prawda, odpuściłam dużo dni w szkole i zaległości 

mam cały czas. Bywa trudno i niekiedy nie 

nadążam za przerabianym materiałem. Staram się 

go nadrabiać, korzystając również z uprzejmości  

i wyrozumiałości nauczycieli. 

D.: Czy znajdujesz czas na przyjaciół  

i znajomych? 
Z.: Ciężko z tym bywa. W ciągu tygodnia, po 

szkole od razu wsiadam na rower. Gdy wracam, jest 

już późno i zabieram się za lekcje. Tak przeważnie 

wygląda cały tydzień. W weekendy, gdy nie jeżdżę 

na zawody, staram się jak najwięcej czasu spędzać 

z rodziną i przyjaciółmi. 

D.: Dziękuję za wywiad i życzę dalszych sukcesów, 

połamania szprych, a wiatrów tylko w plecy. 

Z.: Mam nadzieję, że w przyszłych sezonach będzie 

tylko lepiej. Dziękuję wszystkim za wsparcie  

i słowa otuchy. Liczę, że nas kolarzy będzie stale 

przybywać, abyśmy mogli z dumą reprezentować 

nie tylko swoje środowisko czy kraj, ale również 

szkołę do której uczęszczamy. 

 
                                       Daria Heleniak kl. I b LO 

 

NASI NA POKAZIE 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
I KULTURY REGIONU 

 

„BARWY MIASTA” to akcja wspólnego 

malowania, której nadrzędną ideą jest 

zaangażowanie jak największej ilości ludzi  

w proces tworzenia dzieła. Obraz podzielony na 

duża ilość kwadratów, z których każdy jest 

zamalowywany przez przypadkowych autorów, 

okazuje się być dziełem wyjątkowym. 

Niepowtarzalny charakter malowidła przedstawia 

myśli, uczucia i pragnienia wielu współtwórców. 

Nasi licealiści pod kierunkiem Pana T. 

Banowskiego wyszli z tą inicjatywą do 

mieszkańców miasta w niedzielę 29 czerwca. 

Zabawy było co niemiara, a powstałe dzieło jest do 

obejrzenia w naszej Norwidówce. 
 

 

Redakcja 
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„Chcemy, aby każda osoba miała pomysł na siebie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYWIAD Z KOMENDANTEM 
 

Czy ktoś  z was  jest  harcerzem ?  A może  

zastanawia  się  nad tym, aby  wstąpić  do  

harcerstwa, ale  nie  ma  pojęcia  jak to  funkcjonuje? 

Czytając wywiad z Panem RAFAŁEM 

ŻURAWSKIM możecie  się przekonać, że  osoba,  

która jest  niewiele  starsza od nas piastuje już   

bardzo  poważne  stanowisko- Komendanta Hufca 

ZHP. Drzwi są  otwarte  dla  każdego. Więcej 

dowiecie się z tego wywiadu. 

 

Z tego  co  wiemy, jest Pan  absolwentem naszej 

szkoły, jak wspomina Pan  czasy liceum?         

 

Rafał Żurawski: Mury  liceum  opuściłem 

stosunkowo  niedawno, zaledwie cztery lata   temu. 

Uważam, że  był  to  wspaniały  czas. Wtedy 

zacząłem kształtować swoją osobowość. 

 

Od jak  dawna  datuje się Pana przygoda z ZHP?                                        
 

R.Ż.: W ZHP jestem  już od 11 lat, wstąpiłem jako  

piątoklasista i zostałem w nim do dziś. 

 

Co z tych minionych lat wspomina Pan najmilej?                                                                     

 

R.Ż.: Najwięcej  pozytywnych  wspomnień  mam   

z biwaków, obozów, rajdów oraz różnorodnych 

spotkań i przedsięwzięć harcerskich. Wiele się z nich 

nauczyłem i dużo doświadczyłem, zwłaszcza jeśli 

chodzi o wspólne działania i kontakty międzyludzkie. 

 

Jakie  doświadczenie  zdobywa  się  w czasie  

takich  spotkań, czego można  się  tam  nauczyć ?                
R.Ż.: Zależy z  której  strony na to  spojrzeć. Czy  

jedzie się jako  harcerz,  czy jako instruktor. Na 

biwakach  zdobywamy  głównie umiejętności 

praktyczne, każdy  harcerz  wie  jak  posłużyć się  

prostymi narzędziami, jak radzić sobie w trudnej 

sytuacji, jak współpracować w grupie, jak realizować 

cele czy pomagać innym. Natomiast na poziomie  

wędrownika (wiek licealny) kształtuje  się  zarówno  

umiejętności  praktyczne jak i cechy osobowościowe 

jak: praca w zespole, sposób prowadzenia  drużyny, 

umiejętność  wypowiedzi, wyboru czy stawiania 

sobie realistycznych celów. 

Czym w  harcerstwie zajmują  się  licealiści?         

 
R.Ż.: Naszym celem,  celem  ZHP jest  wychowywanie  

młodzieży przez  młodzież. Często drużynowi są 

właśnie  w   wieku  licealnym. Niestety,  wielu z  nich  

tracimy  w momencie, kiedy  rozpoczynają  studia. 

Licealiści są  już  instruktorami – opiekunami. To  

osoby, które  są  odpowiedzialne i  zdobywają 

uprawnienia  nie tylko  wewnątrz-organizacyjne, ale  

i państwowe. Dzięki temu możemy sprawować  funkcję  

wychowawcy na biwakach, zlotach czy obozach 

 

Jest   Pan  bardzo  młodym  komendantem, jak  

wyglądała  Pana droga  do tego stanowiska?                  

 
R.Ż.: Z tego co  mi  wiadomo, z  obecnie  sprawujących  

funkcję  jestem najmłodszym komendantem w  Polsce,  

a  zapewne  najmłodszym w  Chorągwi Kujawsko-

Pomorskiej.  Prawdą jest, że ominąłem poziom  bycia   

drużynowym,  poprzez  różne  zawiłości. Zaczynałem 

jednak  tradycyjnie od zastępowego, potem przez  wiele  

lat byłem przybocznym, później,  będąc  w Radzie  

Drużyny pomagałem kształtować jedną  z  największych 

drużyn  naszego  hufca. W  momencie,  kiedy  

poszliśmy na  studia (cała  nasza  grupa instruktorska), 

utworzyliśmy  krąg instruktorski, który zajmował  się  

organizacją biwaków,  rajdów itp. Obecnie mamy już  

swoje  flagowe imprezy   takie jak wiosenny Rajd  

Zielonego  Liścia i  jesienny Rajd  Złotego Liścia. 

Dzięki tym  licznym  doświadczeniom, jak również 

zaangażowaniu w pracę Hufca,  Zjazd  zdecydował  

o objęciu przeze mnie tej funkcji. 

 

Czy osoba, która  chce  zostać harcerzem musi  
wyróżniać się  jakimiś  szczególnymi cechami?            

 
R.Ż.:  Tak, jak  powiedział podharcmistrz W. 

Frelichowski  „Kraj, w  którym  wszyscy obywatele 

byliby  harcerzami,  byłby pięknym krajem” . Myślę, ze  

harcerzem  może   zostać  każdy, bo każdy  z nas  jest 

inny, a harcerstwo  to  zbiór  indywidualności i kuźnia 

charakterów. Przede wszystkim trzeba kochać bliźniego 

i być otwartym na ludzkie potrzeby oraz oczekiwania. 

Dodam, że świadomość obywatelska, patriotyzm, 

znajomość własnej historii, odpowiedzialność oraz 

własny pomysł na siebie, to te najważniejsze. 

 

Skąd  Pana  motywacja do działania i czas? Jest Pan 

przecież studentem Politechniki Gdańskiej.                   

 
R.Ż.: Wiele osób  pyta  mnie „Dlaczego będąc  na  

studiach dodatkowo angażuję  się  w prowadzenie hufca. 

Najprościej,  żeby  się  odwdzięczyć. Harcerstwo dało 

mi tak wiele, że czuję się zobowiązany. Chciałbym nie 

tylko pomagać, ale przede wszystkim rozwijać, 

odbudowywać i poszerzyć działalność harcerstwa na 

naszym terenie. 

 
Kinga Przybysz kl. I c LO 

 



10 

 

Goniec Nowomiejski  - nr 36 – maj - czerwiec 2014 

 

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA 

2013/14 
 

   Olimpiada geograficzna to duże wyzwanie dla 

wszystkich zainteresowanych klimatem, geologią, 
kartografią, turystyką etc. 

Już w trakcie poprzedniego roku szkolnego,  

w kilku klasach LO, wśród około 120 uczniów, 

przeprowadzone zostały testy diagnostyczne, 

sprawdziany i ćwiczenia. W ich wyniku propozycję 
startu w Olimpiadzie otrzymało 12 uczniów.  

W okresie wakacji i roku szkolnego obserwacje 

terenowe i próbę opracowań podjęło 7 uczniów, 

zrealizowało skutecznie trzech. Na tym twórczym 

etapie fascynujące były wspólne poszukiwania oraz 

badania terenowe pod kierunkiem Pana prof. B. 

Siemianowskiego. W ocenie Komisji Szkolnej 

nominacje na zawody II stopnia otrzymały dwie 

prace konkursowe: Łukasza Leśniewskiego: 

„Odkrywamy tajemnice pradoliny Drwęcy okolic 

Świecia – Tamy Brodzkiej” – trasa wycieczki 

przyrodniczo-gospodarczej i Sebastiana Kisiela: 

„Przełomami i kotlinami rzeki Wel od Chełst przez 

„piekło” do Trzcina” – projekt pieszej trasy 

turystycznej. 

   Na etapie międzyszkolnym, w ocenie komisji 

okręgowej w Olsztynie, opracowania uzyskały 

96/100 oraz 95/100pkt i wśród kilkudziesięciu 

liceów województwa warmińsko – mazurskiego 

zajęły I i  II miejsce. Na zawodach w Olsztynie, po 

rozwiązaniu serii zadań, nasi uczniowie:  Sebastian 

Kisiel (kl. III d LO) oraz Łukasz Leśniewski (klasa 

II c LO) uzyskali wyróżniające wyniki w okręgu.  

W kolejnym etapie Łukasz Leśniewski uzyskał 

tytuł Finalisty Zawodów Okręgowych Olimpiady. 

Gratulujemy.  

   Pragniemy również poinformować, że Instytut 

Geografii UMK, PTG oraz Kuratorium Oświaty  

w Bydgoszczy zorganizowało w tym roku Pierwszy 

Wielki Test Wiedzy Geograficznej. Piąte miejsce 

indywidualnie zajął uczeń klasy III d  naszego 

Liceum  - Daniel  Zgliński. Gratulujemy. 
Redakcja 

ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS III 

ZASADNICZEJ SZKOŁY 

ZAWODOWEJ 

 
Dnia 13 czerwca bieżącego roku w Auli Zespołu 

Szkół im. C.K. Norwida, odbyło się uroczyste 

zakończenie roku szkolnego klas III Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej. Szkołę ukończyły trzy klasy - 

klasa III a ZSZ której wychowawcą była Pani 

Barbara Trzcińska, klasa III b ZSZ Pana Krzysztofa 

Żurawskiego oraz klasa III e ZSZ prowadzona 

przez Panią Bożenę Maciejewską. Absolwentów 

pożegnała Pani dyrektor Barbara Przeradzka-

Martko, wręczając nagrody uczniom którzy 

wyróżnili się w nauce oraz w sumiennym  

i systematycznym wykonywaniu obowiązków 

służbowych podczas odbywania praktyk 

zawodowych oraz godnym reprezentowaniem 

szkoły podczas konkursów. Wśród zaproszonych 

gości znaleźli się przedstawiciele pracodawców 

oraz Cechu Rzemiosł Różnych z Nowego Miasta 

Lubawskiego.  

 

NAJLEPSI UHONOROWANI 

27 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 2013/2014. Tradycyjnie nagrodzono 

uczniów z najwyższą średnią, frekwencją oraz 

wyróżniających się w konkursach, olimpiadach  

i zawodach sportowych. Szczęśliwych wakacji. 

 
Redakcja 
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NA DOBRY 

POCZĄTEK LATA 
 
Jak zagospodarować swój wolny czas? Ci, którzy 

zjawili się  24 czerwca o 17.30  w auli Zespołu 

Szkół im. C.K. Norwida, doskonale wiedzieli. Nie 

trwonili go, a postanowili zgłębić tajniki małych, 

ale niezwykle interesujących miejscowości 

województwa warmińsko-mazurskiego. Uczniowie 

klasy II a LO działający w kółku literacko - 

historycznym zorganizowali bowiem uroczystość, 

na której prezentowali swoje utwory literackie, 

piosenki, a także przedstawiali dzieje Ziemi 

Nowomiejskiej. Cała imprezę prowadziła Kinga 

Stawowa. Jak zwykle uśmiechnięta i pełna energii.  

Kasia Sokołowska i Kasia Patalon oraz rodzynek, 

w postaci Krystiana Olejnika, wcielili się w role 

przewodników i przybliżyli zgromadzonym historię 

i legendy związane z Nowym Miastem Lubawskim. 

Było to dla nich nowe doświadczenie, ale dzięki 

solidnemu przygotowaniu poradzili sobie 

wyśmienicie. Agnieszka Szulc zrobiła kilkanaście 

ciekawych ujęć miejsc, które choć powszechnie 

znane, na co dzień są niezauważane przez 

przechodniów. Karina Angowska, która uwielbia 

śpiewać, zaprezentowała  utwór „Bezsennie” – 

doskonale wpisujący się w nastrój imprezy. 

Przeczytała też napisaną przez siebie „Legendę  

o księżniczce z Kurzętnika”. Pozytywnym 

zaskoczeniem były wiersze napisane przez Emilię 
Błaszkowską.  Te głębokie, refleksyjne utwory  

zostały odczytane przez autorkę w taki sposób, jak 

je czuje. Również Kasia Patalon przeczytała kilka 

swoich liryków, był to jej debiutancki występ, 

chociaż pisze od dawna.  Ewelina Margalska, z 

uśmiechem zaprezentowała nieznaną nam dotąd 

historię Mroczna i jedną z legend związanych z tą 

miejscowością. Kinga Stawowa, znana z udziału  

w konkursach polonistycznych, w tym 

krasomówczych, opowiedziała o ciekawych 

zakątkach Ziemi Nowomiejskiej oraz niezwykłych 

ludziach, którzy z pasją odtwarzają dawne obyczaje 

i obrzędy. O ilustrację fotograficzną spotkania 

zadbała Magda Skuzjus, która zrobiła mnóstwo 

pamiątkowych zdjęć. Całość dopełniały dekoracje 

tematycznie powiązane z myślą przewodnią 

spotkania: na scenie znajdowały się papierowe 

ruiny zamku, sztalugi ze zdjęciami, rysunkami, 

szkicami, pracami malarskimi. Obsługą sprzętu 

multimedialnego zajął się Szymon Jankowski z kl. 

II c, za co dziękujemy. Wszystkie występy spotkały 

się z ciepłym przyjęciem ze strony zaproszonych 

gości, a młodym artystom pogratulowała  

i podziękowała za zaangażowanie Pani Barbara 

Przeradzka – Martko, dyrektor Zespołu Szkół. 

Młodzież przygotowała spotkanie pod kierunkiem 

polonistki i opiekunki koła literacko – 

historycznego, Pani Beaty Zielińskiej.  

 Licealiści, zachęceni przez publiczność 

pozytywnymi opiniami, obiecali kolejne spotkania. 

Ale to już w nowym roku szkolnym. 

 
Karina Angowska kl. II a LO 

 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA KRZYWDĘ 

Zbliżają się wakacje, a więc czas urlopów  

i wyjazdów. Coraz częściej zauważamy w jaki 

sposób traktowane zostają w tym czasie zwierzęta. 

Właściciele zamiast poszukać tymczasowej opieki 

dla swoich pupili, wolą porzucać je, nie interesując 

się ich dalszym losem. Posiadanie czworonożnego 

przyjaciela wiąże się z odpowiedzialnością, 

ponieważ on także ma uczucia i nie powinniśmy 

traktować go jak zabawki, którą wyrzucamy gdy 

nam się znudzi. Niedawno byłyśmy świadkami 

sytuacji, gdzie ludzie przechodzili obojętnie wobec 

samotnie leżącego psa obok supermarketu. Był to 

upalny dzień, ale nikt nie zainteresował się czy pies 

jest spragniony lub głodny. Gdyby nie dwie 

ekspedientki, które przyniosły mu wodę i jedzenie 

to pewnie jego los potoczyłby się inaczej, gorzej 

(spędził tam ok. 6h). Będąc tam zauważyłyśmy go i 

odważyłyśmy mu się pomóc na początku pies trafił 

pod opiekę pani weterynarz, a następnie znalazł 

schronienie w straży miejskiej. Apelujemy o to, by 

interesować się bezdomnymi zwierzakami  

i pomagać im, zaczynając choćby od podania miski 

z wodą, a kończąc na powiadomieniu straży 

miejskiej i rozwieszaniu ogłoszeń.  

Natalia Florenc, Daria Dembińska kl. I a LO 



12 

 

 

ABSOLWENCI 2014 WRAZ Z  

GRONEM PEDAGOGICZNYM  

 

Fot. Archiwum 

 
Wydawca:  Szkolne Koło Dziennikarskie Skład redakcji: K. Angowska, 

R. Bońkowski, A. Jakubik, K. Przybysz, K. Stawowa,  J. Tuszyńska,  

Adres redakcji: ul. 3 Maja 24, 13-300 Nowe  Miasto  Lubawskie. 

E-mail redakcji: redakcja.norwid@gmail.com Opiekun redakcji: 
Zbigniew Światkowski. Współpraca: Mariusz Orzeł,  Dariusz Zieliński 

 

PUBLIKACJA BEZPŁATNA 
współfinansowana przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 

GONIEC NOWOMIEJSKI 
CZASOPISMO SZKOLNEGO 

KOŁA DZIENNIKARSKIEGO 

Zespół Szkół 

im. C. K. Norwida 

w Nowym Mieście Lubawskim 
 

 


