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Dobiegł końca projekt, którego założe-
nia opierały się na szkoleniach, 
warsztatach, wyjazdach edukacyjnych 
oraz wzbogacaniu warsztatu pracy 
uczniów i nauczycieli w różnorodny 
sprzęt i pomoce naukowe. W przeciągu 
dwóch lat skorzystało z niego kilkuset 
uczniów naszej szkoły oraz kilkudzie-
sięciu nauczycieli. Mieliśmy możliwość 
pobytu w wielu niezwykłych miejscach, 
a także poznania wielu niezwykłych 
ludzi. Oprócz wielu zajęć wyrównują-
cych nasze szanse edukacyjne, był teatr, 
przedstawienia, muzyka, śpiew i taniec. 
Była „szkoła pod skrzydłami” oraz 
„szkoła pod żaglami”. Były spotkania 
z artystami, naukowcami i przedsię-
biorcami. Różnorodne warsztaty oraz 
pobyty integracyjne w znacznym stop-
niu przyczyniły się do wzmocnienia 
więzi międzyludzkich, a także pokazały 
jak wielki potencjał tkwi w człowieku. 
Okazało się, że na wiele rzeczy i spraw 
można spojrzeć inaczej oraz, że można 
je wzbogacić o nowe treści. Dzięki 
środkom przeznaczonym na techniczną 
stronę projektu, mogliśmy nie tylko 
poznać, ale i nabyć wielu umiejętności 
praktycznych związanych z szeroko 
rozumianą technologią informacyjną. 
Dla wszystkich, którzy mieli możliwość 
uczestniczenia i skorzystania z oferty 
projektowej, było to niezwykłe przeży-
cie i doświadczenie, które z pewnością 
będzie procentowało w przyszłości. 
(Red.) 
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INFORMACJE  

 
„O ŚMIU WSPANIAŁYCH” 

 
●       Dnia 11 czerwca w naszej Szkole 
odbyło się podsumowanie powiatowych 
obchodów” Warmińsko – Mazurskich Dni 
Rodziny”. W czasie uroczystości rozstrzy-
gnięto konkurs na „Ośmiu wspaniałych”, 
którego ideą jest promowanie młodych ludzi 
pracujących na rzecz społeczności 
lokalnych, podejmujących działania w wo-
lontariacie. Dwie uczennice naszej szkoły 
otrzymały wyróżnienia – są to Katarzyna 
Błaszkowska i Paulina Zielazna z kl. II b, 
które przystąpiły do konkursu dzięki 
rekomendacji wychowawcy, Pani Beaty 
Zielińskiej. Warto podkreślić, że obydwie 
uczennice uzyskują wysokie wyniki 
w nauce, odnoszą sukcesy w konkursach 
i olimpiadach, organizują prozdrowotne 
i ekologiczne akcje oraz aktywnie działają 
na rzecz swojej „małej ojczyzny”. 
Gratulujemy! 

         
NOWY SAMORZĄD SZKOLNY 

 
● Patryk Gurtatowski   nowym przewo-

dniczącym  Samorządu  
Szkolnego w Zespole 
Szkół. W poniedziałek 
22 czerwca br. odbyły 
się w naszej szkole 
wybory do samorządu 
szkolnego. Frekwencja 
wyniosła 53 procent, 
wydano 130 kart do 
głosowania, oddano 

dwa głosy nieważne. Zwyciężył Patryk 
Gurtatowski  z klasy I c  LO z wynikiem 37 
głosów. Pozostali kandydaci uzyskali 
odpowiednio:  Dagmara Urbańska z kl I d 
30 głosów, Magdalena Kłosowska z kl I a – 
21 głosów, Sebastian Golba z kl. I b 19 
głosów, Jakub Bukowski z kl I c -16 głosów 
oraz Błażej Mioskowski z kl. I a - 5 głosów. 
Nowy przewodniczący zapowiada kontynu-
ację polityki swojego poprzednika, Pawła 
Suszyńskiego, a jednocześnie ma wiele no-
wych pomysłów na pracę samorządu 
szkolnego. Gratulujemy mu zwycięstwa 
oraz życzymy sukcesów w realizacji 
zamierzeń. (Red.)                    

 
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE  

ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na zdjęciu 23 uczniów naszego LO, którzy uzyskali naj-  
wyższą średnią z przedmiotów nauczanych w bieżącym 
roku szkolnym. Pięciu z nich otrzymało średnią powyżej 
„5”. Są to: Dominik Światkowski (5,38) kl. I a, Dorota 
Śliwińska (5,25) kl. I b, Dagmara Urbańska (5,13)  kl. 
I d, Adrianna Zalewska (5,09) kl II c oraz Sylwia 
Figurska (5,00)  z kl. I  b . Gratulujemy wyróżnionym. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 

Z WIZYT Ą W STAROSTWIE 

 
Laureaci, finaliści i zwycięzcy olimpiad, konkursów oraz 
zawodów szczebla okręgowego i ogólnopolskiego przed 
budynkiem  starostwa w towarzystwie swoich opiekunów,  
oraz starosty nowomiejskiego, pana Andrzeja Ochlaka. 
Nagrodzeni to: Dagmara Szulc, Katarzyna  Błaszkowska, 
Paweł Suszyński, Agata Kołakowska, Agata Patalon, 
Kinga Przybysz, Joanna Zagórska, Paulina Zielazna, 
Oliwia Mowińska, Dominik Światkowski, Marek 
Zagórski, Karolina Szymankiewicz, Adrianna Zalewska, 
Patryk Pawłowski, Oliwia Żuralska. Gratulujemy 
zwycięzcom i życzymy sukcesów. (Red.) 

WYRÓŻNIENI UCZNIOWIE 
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Fot. G. Siemieniuk 
Na zdjęciu  - członkowie Zarządu WFOŚ i GW 
w Olsztynie: T. Ratyński, M. Sokoll wraz z naszą 
laureatką, uczennicą klasy II b Liceum Ogólno-
kształcącego    DAGMAR Ą   SZULC, która 
zajęła drugie miejsce w finale XXX Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Wiedzy  Ekologicznej. Pokonała 
stu jedenastu licealistów z całej Polski, jako jedyna 
z województwa warmińsko- mazurskiego przeszła 
etap pisemny i tym samym znalazła się w gronie 
dziesięciu laureatów, z którymi stanęła w kolejne 
szranki. Rozwiązując pytania otwarte, musiała 
wykazać się rozległą wiedzą  przyrodniczą. Gratu-
lujemy Dagmarze i jej opiekunce merytorycznej - 
pani  Paulinie Orłowskiej, zwłaszcza że ekologicz-
ny sukces otwiera naszej licealistce drzwi na około 
sześćdziesiąt publicznych uczelni wyższych. Warto 
dodać, że tegoroczne zawody centralne olimpiady 
odbywały się w Olsztynie i były zorganizowane 
nietuzinkowo. Młodzież i nauczyciele oraz goście 
mogli obejrzeć wystawę fotograficzną Walory 
Warmii i Mazur, wziąć udział w panelu dyskusyj-
nym Eco-Forum, wysłuchać wykładów na temat 
bogactwa przyrodniczego i jego ochrony 
w regionie, a także odwiedzić Nadleśnictwo Olsz-
tynek, Leśnictwo Napromek, gminę Ostróda oraz 
miejscowość Glaznoty, gdzie na pamiątkę XXX 
finału posadzono fragment lasu oraz aleję pamiąt-
kowych drzew. Jedną z nagród dla naszej laureatki 
jest wakacyjny wyjazd na Maderę. Gratulujemy 
Dagmarze i życzymy miłego wypoczynku. 
                                           
                                                          Elżbieta Szcześniak 

   
KASIA 

BŁASZKOWSKA , 
również z klasy II b 
naszego LO, to druga 
nasza laureatka – zajęła 
4 miejsce na etapie 
centralnym tegorocznej 

XXIII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego 
Stylu Życia.  Szerzej o tym sukcesie informowali-
śmy w poprzednim numerze naszego „Gońca”.  

 
 
Opiekunką naszych  laureatek, zarówno Dagmary 
jak i Kasi, jest pani profesor  PAULINA  ORŁOWSKA  

nauczycielka biologii w na-
szym Liceum. Poprosili-
śmy panią profesor o kilka 
zdań na temat naszych 
laureatek oraz co się złoży-
ło na taki sukces. Przede 
wszystkim jest to ich suk-
ces – mówi pani Paulina – 
dziewczyny są zdolne i am-
bitne oraz uparcie dążą do 
celu. Lubią to co robią 

i wiedzą czego chcą. Chciałabym, żebyśmy mieli 
jak najwięcej takich uczniów w szkole, gdyż to 
implikuje ich przyszłość i dalszą karierę. Zarówno 
Dagmara jak i Kasia włożyły w przygotowania 
dużo pracy. Dagmara interesuje się ekologią, 
a Kasia zdrowym stylem życia (biorą udział w róż-
nych akcjach, piszą i wygłaszają  prelekcje). Jestem 
z nich dumna - kontynuuje pani profesor. Jeśli 
chodzi o mnie, to kocham pracę z młodymi ludźmi, 
staram się stwarzać im takie warunki, aby mogli 
spełniać swoje marzenia i realizować pasje. Osobi-
ście uwielbiam biologię i kocham zwierzęta. Próbu-
ję też tym „zarazić” naszych uczniów. Razem z Ba-
sią Trzcińską (nasza pani prof. od WF – red.) pro-
wadzimy Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt 
CANIS. Poza tym lubię korzystać z dobrodziejstw 
natury oraz pracę w ogródku – podsumowała pani 
profesor. Gratulujemy  i życzymy wielu takich 
uczniów. (Red.) 
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W dniach 11-13 
czerwca  PAWEŁ 

SUSZYŃSKI,  
uczeń kl. II a LO 
reprezentował nasz 
Zespół Szkół na 
etapie centralnym 

ogólnopolskiego 
konkursu i olimpiady „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do 
Orszy im. mjr. Marka Gajewskiego”  
w  Warszawie. Olimpiada była podzielona na 
siedem konkurencji (malarstwo batalistyczne, 
heraldyka i architektura, literatura i muzyka, broń 
i barwa, geografia militarna, eksponat muzealny, 
oprowadzanie po zabytkach i obiektach 
historycznych). Poszczególne konkurencje 
odbywały się w Centralnej Bibliotece Wojskowej, 
w Muzeum Wojska Polskiego oraz na terenie 
Warszawy. Na etapie centralnym Paweł 
rywalizował z 54 uczniami. Tytuł laureatów 
olimpiady uzyskali uczniowie, którzy mieli ponad 
60% pkt i pierwsze trzy miejsca w jednej 
z konkurencji. Wśród 32 laureatów znalazł się 
Paweł Suszyński, który zajął ostatecznie 18 
miejsce w Polsce. Należy pamiętać, że 
w olimpiadzie brało udział ponad 3 tysiące 
 uczestników z całego kraju. Tytuł laureata 
zapewnia mu miejsce na wielu uczelniach w Polsce 
na wydziale historycznym. Paweł otrzymał również 
nagrody książkowe, a także medal od Kawalerów 
Orderu Virtuti Militari. Oficjalne zakończenie 
olimpiady odbyło się w Sali Wielkiej Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Uroczystość ta miała 
bardzo podniosły charakter. Obecni na niej byli 
m.in. wiceminister obrony narodowej, dowódcy 
wojskowi, profesorowie z wielu uczelni, a także 
wnuk Józefa Piłsudskiego - Krzysztof Jaraczewski 
oraz Kawalerowie Orderu Virtuti Militari. 
O niepowtarzalną i niezwykłą  atmosferę zadbał 
Chór Kompanii Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego. Opiekunem, który przygotowywał 
naszego ucznia do olimpiady był pan profesor 
Bartłomiej Bartkowski . Gratulujemy. (P.S.)(Red.) 

Fot. Nasz laureat w gronie pozostałych zwycięzców 
podczas  uroczystej gali  na  Zamku  Królewskim 
w Warszawie. (B.B.) 

Jak  już informowaliśmy w poprzednim numerze 
naszego pisma, tegoroczny  XXIII finał Mistrzostw 
Pierwszej Pomocy PCK odbył się w połowie 
czerwca w Lublinie. Nasza najlepsza piątka: 
Joanna  Zagórska, Agata Kołakowska, Agata 
Patalon, Kinga Przybysz, Paulina Zielazna wraz 
z panią profesor Jadwigą Lewandowską  
reprezentowała nie tylko naszą szkołę, ale jako 
zwycięzcy zawodów okręgowych, również 
województwo warmińsko-mazurskie. „ Mimo, że 
nie odnieśli śmy spektakularnego sukcesu” – jak 
mówią – to współzawodnictwo w gronie 16 
najlepszych drużyn w Polsce było dużym 
wyzwaniem i ciekawym doświadczeniem”.  
Fot. W.N. 

Uczestnicy rywalizowali na trasie, która przebiega-
ła przez centrum miasta. Demonstrowali ludziom 
jak udzielać pierwszej pomocy (fot.). Mistrzostwa 
rozgrywane są według regulaminu zatwierdzonego 
Uchwałą Zarządu Głównego PCK z marca 2008 
roku. Długa tradycja organizowania rozgrywek oraz 
duża liczba młodzieży biorąca w niej udział 
powoduje, że Mistrzostwa stały się jedną 
z głównych metod promowania nauczania 
pierwszej pomocy w  społeczeństwie. Na 
wszystkich etapach do organizacji mistrzostw 
włączają się instytucje samorządowe i państwowe, 
dzięki czemu rozgrywki nabierają prestiżu oraz 
znaczenia. Ogółem w Mistrzostwach Pierwszej 
Pomocy PCK bierze corocznie udział ok.3 tys. 
uczestników (w finale 80). Startują w nich 
pięcioosobowe zespoły, które w trakcie zawodów 
udzielają pierwszej pomocy na specjalnie 
zaaranżowanych na potrzeby mistrzostw stacjach. 
Pozorowane wypadki przygotowywane są przy 
użyciu profesjonalnych środków i rekwizytów 
(sztuczna krew, pudry, farby charakteryzacyjne itp.) 
Tegorocznymi zwycięzcami została drużyna VI 
LO z Kielc. Gratulujemy wszystkim finalistom, 
a szczególnie naszym uczestniczkom i życzymy 
dalszych sukcesów. (Red.)  
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PODSUMOWANIE PROJEKTU „COOL” 
 

 

26 czerwca 2015 roku w auli Zespołu Szkół im. 
C.K. Norwida odbyło się podsumowanie 
półtorarocznego projektu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego. W murach 
szkoły gościli: Starosta Nowomiejski – Pan Andrzej 
Ochlak, Przewodniczący Rady Powiatu - Pan 
Kazimierz Wiśniewski oraz przedstawicielka 
Prezydium Rady Rodziców - Pani Zyta Kaszubska. 
Na uroczystości obecni byli również Dyrektor 
nowomiejskiego Liceum Ogólnokształcącego - Pani 
Barbara Przeradzka-Martko, twórcy Miejsca 
Inicjatyw Pozytywnych w Kaczym Bagnie - Pani 
Kamila Kulpa i Pan Michał Łapiński, 
koordynatorzy projektu - Pan Rafał Zachwieja, Pani 
Ewa Piotrowska, Pan Wojciech Paczkowski, 
ewaluatorka przedsięwzięcia - Pani Marta Urban - 
Burdalska oraz osoby odpowiedzialne za sprawy 
finansowe - Panie Anna Grzywacz i Izabela 
Kawiecka. Na sali nie zabrakło oczywiście 
bezpośrednich realizatorów projektu - nauczycieli, 
instruktorów i uczniów, którzy przez osiemnaście 
miesięcy podejmowali rozliczne, niebagatelne, a na 
pewno odważne inicjatywy. Projekt COOL 
wprowadził do szkolnej rzeczywistości wiele 
innowacji edukacyjnych, rozwijał kompetencje 
matematyczno - przyrodnicze, interpersonalne 
i społeczne. Efektem działań podjętych przez 
pięciuset uczniów i dwudziestu nauczycieli były 
wycieczki, spektakle artystyczne, wernisaże, akcje 
happeningowe, ciekawe zajęcia edukacyjne. Przez 
cały czas trwania projektu ukazywał się Goniec 
Nowomiejski redagowany przez szkolny zespół 
dziennikarski. O realizacji tych zadań opowiadali 
sami uczestnicy - uczniowie klas pierwszych, 
drugich oraz tegoroczni maturzyści Liceum 
Ogólnokształcącego. Swoimi refleksjami podzieliły 
się również nauczycielki, które ukończyły 
warsztaty w Szkołach Umiejętności Trenerskich 
i Coachingowych – Panie Katarzyna Borowska 
i Elżbieta Szcześniak. Moderatorem rozmowy był 
absolwent szkoły – Kacper Baranowski. 
Realizatorzy przedsięwzięcia zgodnie podkreślali, 
że zajęcia, wyjazdy, animacje pozwoliły im odkryć 
pasje i rozwinąć zainteresowania - naukowe, 

artystyczne, dziennikarskie, żeglarskie oraz 
społeczne. Nauka przez doświadczenie to bowiem 
najlepszy sposób na poszerzenie własnych 
horyzontów, samorozwój, poznanie siebie i innych. 
Uroczystość podsumowania projektu uświetnił 
występ artystyczny Oliwii Mowińskiej i Dominika 
Światkowskiego, uczniów klasy pierwszej naszego 
Liceum i jednocześnie uczestników projektu. 

Fot. R.K. 

          Elżbieta Szcześniak & Katarzyna Borowska 
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DZIEŃ BIOLOGA  W „NORWIDZIE” 

 

Po raz kolejny w w naszym LO odbył się Dzień 
Biologa. Jak wyjaśnia Paulina Orłowska, 
pomysłodawczyni i koordynatorka imprezy, ma ona 
na celu nie tylko poszerzenie wiadomości z zakresu 
nauk biologicznych, ale też jest doskonałą okazją 
do promowania zdrowego stylu życia. Uczniowie 
i nauczyciele mieli możliwość wysłuchania 
prezentacji przygotowanych przez uczniów klasy II 
b LO o profilu biologiczno – chemicznym. 
K. Błaszkowska i M. Domżalska wygłosiły 
prelekcję na temat przyczyn i skutków uzależnienia 
od cukru. Przy okazji wyjaśniały, czym należy 
kierować kupując produkty spożywcze i dlaczego 
tak ważne jest czytanie etykiet. Następnie 
P. Zielazna i A. Urban przedstawiły wykład pt. 
„Oko  oko z fobią”. Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się wystąpienie I. Jastrzębskiej oraz 
K. Dembińskiej, które w atrakcyjnej formie 
opowiedziały o tym, jak można nauczyć się śnić 
i panować nad snem. Wszystkie wystąpienia 
wzbogacone były pokazami  multimedialnymi. 
Natomiast na boisku szkolnym znajdowały się 
stanowiska, na których uczniowie kl. II b, przy 
wsparciu kolegów z kl. II a, II d, II e, dzielili się ze 
zwiedzającymi informacjami na temat 
opracowanych przez siebie zagadnień. Nad 
poprawnością merytoryczną czuwały nauczycielki 
biologii, Paulina Orłowska i Justyna Haska.  Można 
było między innymi dowiedzieć się jak zbudowany 
jest szkielet człowieka i jakie są przyczyny 
powstawania chorób aparatu ruchu, poznać budowę 
zęba człowieka i innych ssaków, przeprowadzić 
doświadczenia na obecność plamki ślepej 
i dominacji oka, narysować lustrzane odbicie. 
Ponadto chętni mieli możliwość wykonania testu 
IQ. Uczniowie zachęcali też swoich rówieśników 
do adopcji zwierząt ze schroniska. Sporą 
popularnością cieszyły się też stoiska ze zdrowymi 
przekąskami, owocami i warzywami oraz grill, na 
którym przygotowywano warzywne szaszłyki. 
Warto dodać, że produkty do wykonania pysznych 
potraw zostały zakupione ze składek 
przeprowadzonych przez samych uczniów naszej 
Szkoły oraz dzięki wsparciu Rady Rodziców. 
Dodatkowo, dla utalentowanych poetycko, 
ogłoszono konkurs na napisanie wiersza o tematyce 
przyrodniczej, a wszystkim uczestnikom 
zaproponowano test sprawdzający wiedzę nabytą 
podczas obchodów Dnia Biologa. 

W konkursie poetyckim pierwsze miejsce zdobyła 
Katarzyna Dembińska, drugie przypadło Dorocie 
Śliwi ńskiej, a wyróżnienie otrzymała Małgorzata 
Krajewska Z testem najlepiej poradziły sobie 
uczennice klas I: Anna Witos i Natalia Kaszubska. 
Organizatorka imprezy dziękuje ENIGMIE za 
ufundowanie nagród oraz firmie WISTPOL za 
wypożyczenie stolików i ławek.   

Beata  Zielińska   

Fot. R.K.; P.O. 
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Oliwia Żuralska z  b. klasy III c naszego LO 
zajęła II miejsce w kraju  w konkursie „Geo- 
Planeta” Plus 2014/2015 z geografii Polski. 
W konkursie wzięło udział prawie dwa tysiące 
uczniów z około 200 średnich szkół licealnych ze 
wszystkich regionów kraju. Z naszej szkoły 
w konkursie wzięło udział 26 uczniów, którzy 
przygotowywali się pod kierunkiem pana B. 
Siemianowskiego, nauczyciela geografii. Zadania 
testowe i opisowe dotyczyły znajomości geografii 
Polski. Oprócz Oliwii, wyróżniające wyniki 
i dyplomy uzyskało jeszcze siedmioro naszych ucz-
niów. Na fotografii od lewej: Zachariasz 
Kuczkowski, Monika Templin, Oliwia Żuralska, 
Klaudia Gaudecka, Marta Boberek, Bartłomiej Sar-
nowski, Tomasz Perłowski oraz Łukasz Leśniewski 
(Fot. B.S.) ( Red.). 

 
 
EWOLUCJA ŻYCIA NA NASZEJ PLANECIE 
 
         Niebawem na korytarzu przed Gabinetem 
Geograficznym, zamieszczona zostanie  duża 
reprodukcja tabeli stratygraficznej ewolucji Ziemi, 
którą opracowali naukowcy z ING PAN-u.                     
Jej najnowszą wersję przywieźli z zawodów 
Olimpiady Geograficznej Łukasz Leśniewski i jego 
opiekun Bogdan Siemianowski w postaci dwóch 

różnych małych arkuszy, które przeredagowali 
graficznie. Proponujemy jej uważne obejrzenie.  
        W pionie „geochronologicznym” mamy 
dokładny podział ewolucji Ziemi na ery - okresy - 
epoki - piętra  z dokładnym datowaniem 
bezwzględnego upływu czasu w mln lat. Już 
kilkanaście lat temu zginęły z podziału 
„trzeciorzęd” i „czwartorzęd”, które uznano za 
przeżytek stanu wiedzy z końca XIX w. Postęp 
badań doprowadził nawet do wydzielenia 4 er 
archaiku i 3 er proterozoiku. W pionie „zmian 
bioróżnorodności” warto rozpoznać ewolucję form 
życia do organizmów coraz to bardziej złożonych. 
Szczególnie do przemyśleń skłania 5 wielkich 
wymierań gatunków organizmów, wielkich 
impaktów, od których życie na planecie na nowo 
ewaluowało. Zauważyć można też 5 innych 
okresów wymierań tylko pewnych grup 
organizmów, w tym zastanawiające są czasy nam 
współczesne. W pionie „Paleografia” warto  
zauważyć rozwój zalążków kontynentów,  ich 
rozmieszczenie względem Równika i ich dryfty. 
Uwagę przykuwa wędrówka przyszłego obszaru 
Polski, (który najczęściej był obszarem dna 
morskiego) - z Półkuli Płd, z okolic dzisiejszej 
Afryki Płd i Antarktyki przez Równik w karbonie 
(np. klimat równikowy wilgotny + ewolucja drzew 
+ zapadliska tektoniczne orogenezy hercyńskiej = 
zagłębia węglowe w Europie)  na Półkuli Północnej  
      Ostatnie piony pokazują zmiany poziomu 
morza, zawartości CO2  w atmosferze, od 
beztlenowej  poprzez ewolucję roślin na lądach od 
kilku % do około 21% tlenu współcześnie. 
 
                                                 Bogdan Siemianowski 
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SZKOŁA POD ŻAGLAMI 

 
W poniedziałek, 1.06.2015 r.  przez Ostródę - 
Elbląg  docieramy do portu w Gdańsku. Godz. 
10.00 - Zaokrętowanie na historyczny żaglowiec 
„Generał Zaruski”. Wypłynięcie, podział na cztery 
wachty oraz praktyczne szkolenie. Uważnie 
obserwujemy kurs naszego statku, aby nie zderzyć 
się z nabrzeżem lub inną jednostką. Mijamy 
falochron chroniący kanał portowy przed 
akumulacją wstecznego, wschodniego prądu, reda 
portu i wreszcie stawiamy żagle. Nauka nawigacji 
trasy przez Zatokę Gdańską, oprzyrządowanie 
satelitarne i radarowe, umiejętność nanoszenia trasy 
na mapę nawigacyjną i zapisu w księdze nawigacji 
statku rejestruje najpierw wachta Geografa. Z kolei 
weteran tras żeglarskich Michał Łapi ński i pan 
prof. Andrzej Wądołowski objaśniają sposoby 
ustawiania żagli do kierunku wiatru i trzymanie 
kursu statku. Koło steru trzymają kolejni adepci 
żeglarstwa. Podpływamy w pobliże Gdyni. 
Obserwujemy różne typy wybrzeży. Ich 
genezę i  procesy geomorfologiczne objaśnia prof. 
Bogdan Siemianowski. Wskazuje różne  sposoby 
zagospodarowania, opowiada m.in. o technice 
budowy portu gdyńskiego w ujściowym odcinku 
pradoliny Łeby - Redy. Szkolenie poprawiające 
służby wacht. Sami przygotowujemy obiad 
w kambuzie statku pod okiem pani Kamili 
Kamyk . Wreszcie nawigacja kursu na Głębie 
Bałtyku, zmiany ustawienia żagli. Najodważniejsi 
wchodzą na wanty na szczyt masztu żagli. 
Przechyły na klizymetrze dochodzą 15º - 20º . 
Kapitan wyjaśnia, że graniczne jest 40º, gdyż wtedy 
zacznie się wlewać woda na pokład. Zapobieganie 
chorobie morskiej. Nieopodal rosyjskiej strefy 
ekonomicznej zmieniamy ustawienie żagli i kurs. 
Zawracamy i po kilku godzinach cumujemy 
w basenie portowym Helu.  

Wyjście na ląd i spacer ulicami miasta Hel, czynne 
tylko nieliczne bary. Wieczorek integracyjny załogi 
na statku.  Nocleg w porcie, w kabinach statku.  
Wtorek , 2.06.2015 r. Godz.6 - 7.00: Pobudka dla 
służb, sami organizujemy śniadanie. Apel na 
pokładzie, wciągnięcie bandery na maszt. Prace 
porządkowe w pomieszczeniach statku, podział 
zadań. Odcumowanie, reda Helu i wypływamy na 
Zatokę Gdańską. Obserwujemy na horyzoncie 
rozciągły  Półwysep Hel. Pan Siemianowski 
objaśnia czynniki  i  etapy rozwoju półwyspu, 
historię przemian w zagospodarowaniu, ale 
i problemy związane z  ochroną tego unikalnego 
parku krajobrazowego przed abrazją morską. 
Zatoka Gdańska: znowu szkolenia: coraz sprawniej 
przebiega stawianie żagli, nawigacja trasy, zmiany 
ustawienia żagli i zmiany kursu. Kapitan statku 
Jerzy Jaszczuk organizuje spotkanie   w kręgu 
żeglarskim na pokładzie: opowiada o historii 
budowy  żaglowca „Generał  Zaruski”. Z  wielkim 
zaciekawieniem słuchaliśmy opowieści wilka 
morskiego o unikalnych przygodach na różnych 
akwenach oceanów, nawet na trasach po 
Antarktydę, unikalnych pomysłach wypraw 
różnymi szlakami. Nadal Zatoka Gdańska: 
nawigacja na kontrkursach innych statków. Na 
horyzoncie wielka budowa z lat 70-tych - Port 
Północny. Niestety, wpływamy już na redę starego 
portu w Gdańsku. Kolejny sprawdzian dla wacht 
w obsłudze statku wypadł pomyślnie. Ponieważ 
port jest „oknem na świat” dla kraju, pan 
Siemianowski zwracał naszą uwagę na funkcje 
mijanych nabrzeży:  Po stronie wschodniej 
Westerplatte, twierdza Wisłoujście,  nabrzeża 
materiałów budowlanych, przeładunku fosforytów 
do Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych, 
przeładunków masowych (np. zbóż). Z kolei na 
zachodnich nabrzeżach budowy i remonty statków, 
rolę suchego doku, wielki morski dźwig pływający, 
przeładunki drobnicy, kontenerów. Mijaliśmy 
przeróżne typy statków: wielkie liniowe promy 
„Polferries”, bazę paliw, holowniki i różne statki 
turystyczne. Poza tym, zgadywanka bander. 
Ostatnie rozmowy i pożegnania Wyokrętowanie 
przy kei na Motławie.  Zwiedzamy jeszcze ciekawe 
eksponaty Muzeum Morskiego. W drodze 
powrotnej, już na lądzie, wysłuchaliśmy dalszego 
wykładu pana Bogdana o genezie Bałtyku i koryt 
ujściowych Wisły, fazach akumulacji Żuław, różnic 
w etapach osadnictwa i przemianach w organizacji 
pól polderowych mijanych terenów.  (Red.) 
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Mariusz Zaruski  (1867-
1941)  Postać wszechstronna – 
fotografik, malarz, poeta 
i prozaik. Marynarz, żeglarz 
oraz  podróżnik. Konspirator, 
zesłaniec, legionista, ułan, 
wreszcie generał Wojska 
Polskiego, a także  adiutant 

prezydenta II RP Stanisława Wojciechowskiego. 
Taternik, grotołaz, ratownik, instruktor oraz 
popularyzator narciarstwa i turystyki górskiej. 
Założyciel Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Instruktor harcerski ZHP. STS 
„Generał Zaruski”  to jeden z najstarszych polskich 
żaglowców (zwodowany w 1940 r.). Dwumasztowiec 
o długości 28 m, szer. 5,8 m z ożaglowaniem  
keczowym o powierzchni 315 m², obsługiwany przez 
załogę  25 – 30 ludzi. (Red.) K.R. 

 

 

 
  Fot. uczestnicy wyprawy 
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ZE SKRZYDŁAMI 

 
W ramach projektu COOL, miłośnicy fizyki z naszej 
szkoły odwiedzili Aeroklub Warmińsko - Mazurski 
w Olsztynie. Na lotnisku mogliśmy z bliska zobaczyć 
różne modele samolotów, a także helikopter 
ratowniczy. Lotnicy opowiedzieli nam o swojej pracy 
i odpowiadali na różne pytania dotyczące samolotów 
i lotnictwa. Uczestniczyliśmy również w wykładzie 
o aerodynamice. Kiedy już poznaliśmy teorię latania, 
przyszedł czas na sprawdzenie jej w praktyce. Każdy 
z nas odbył krótki lot awionetką, podczas którego 
uczyliśmy się pilotowania. Przy okazji 
podziwialiśmy także panoramę Olsztyna z lotu ptaka. 
To była niezapomniana lekcja fizyki, która wzbudziła 
w nas marzenia o podniebnej karierze. 
                                              Adrianna Zalewska kl. II c LO 

Aeroklub Warmińsko-Mazurski, którego początki 
sięgają roku 1946 prowadzi szkolenia samolotowe, 
spadochronowe, szybowcowe, motolotniowe oraz 
tzw. ultralight (specjalistyczne na samolotach 
ultralekkich). 

Fot. T. Waszczuk  (lotnisko Olsztyn – Dajtki) 

Nic chyba tak nie kojarzy się z fizyką jak zjawisko 
latania w przestworzach. To zawsze było i nadal 
jest marzeniem wielu ludzi. Pamiętamy Ikara, 
Leonarda da Vinci, który zaprojektował pierwszą 
lotnię, Otto Lilienthala, konstruktora i pilota 
pierwszych szybowców, braci Montgolfier, autorów 
pierwszej udanej próby lotu balonem czy wreszcie 
braci Wright, konstruktorów pierwszego samolotu 
napędzanego silnikiem spalinowym oraz autorów 
pierwszego kontrolowanego przelotu w 1903 roku, 
który uważany jest za początek ery samolotów.  

Lotnictwo i latanie to jeden wielki konglomerat zja-
wisk fizycznych, teorii matematycznych, reakcji 
chemicznych,  a nawet zjawisk geograficznych. 
Aerodynamika to z pewnością kluczowa dziedzina 
wiedzy dotycząca latania, a więc zajmująca się 
zjawiskami towarzyszącymi ruchowi ciał stałych 
w środowiskach gazowych. Aerodynamika będąca 
działem aeromechaniki jest podstawą techniki 
lotniczej, rakietowej oraz inżynierii kosmicznej. Jej 
metody i modele matematyczne są wykorzystywane 
do praktycznych prac projektowych w lotnictwie. 
Jeśli ktoś chciałby zostać pilotem to ma w Polsce 
do wyboru dwie uczelnie cywilne: Politechnikę 
Rzeszowską i Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Chełmie, uczelnię wojskową 
w Dęblinie lub kosztowne, kilkuletnie kursy 
organizowane przez wyspecjalizowane firmy. Fot. 
A.Z. (Red.) 
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portalnaukowy.edu.pl 

 

PROJEKT   „TRANZYSTOR” 
 

Wszystko zaczęło się od Kostka (Patryka 
Kostrubały). Elektronika jest jego pasją, a Nikola 
Tesla idolem. Chciał zbudować w szkole jego cewkę. 
I nadarzyła się okazja – projekt COOL . To on mnie 
do tego namówił! Zebrał grupkę entuzjastów. Rwali 
się do pracy. Ale start projektu opóźniał się, opóźniał 
się, opóźniał się...W końcu wystartował, 
z półrocznym poślizgiem. Tymczasem z entuzjastów 
entuzjazm trochę wyparował... Trzeba było postarać 
się o nowych. A to okazało się nie takie proste. 
Nieproste okazało się również skompletowanie 
całego sprzętu (trzy przetargi przeszły bez echa). 
Rozpoczęło się żmudne wyszukiwanie (i kupowanie) 
detaliczne w Internecie. Trwało to prawie rok. 
Ostanie elementy przyszły miesiąc temu. Przez 
pierwsze miesiące korzystaliśmy z uprzejmości 
i sprzętu Kostka, który chętnie dzielił się wiedzą 
(i sprzętem; np: przynosił na zajęcia sprzęt do 
lutowania, oscyloskop itp.). W ten sposób realizował 
się jeden z pomysłów na te warsztaty – ci, co wiedzą 
i umieją, dzielą się z tymi, co nie wiedzą i nie 
umieją.A nowo zwerbowani nie wiedzieli prawie nic. 
To skutek reformy edukacji. Zamiast zaczynać od 
„wysokiego c-trzykreślnego” (i szybko przejść do 
celu, tj. budowy generatorów Tesli i van der Graafa 
tudzież innych urządzeń elektronicznych) trzeba było 
rozpocząć żmudną „pracę u podstaw”. Czyli ABC 
elektrostatyki i prądu, czyli tych dziedzin wiedzy, 
które są podstawą elektroniki. „Elektronika – to 
dziedzina władzy (...) - elektronu. Władza ta rozciąga 
się również na obwody elektroniczne, a nierzadko 
i... na ich twórców. Przy tym elektron nie robi żadnej 
różnicy pomiędzy amatorami a doświadczonymi 
fachowcami (...). (Dieter Nűhrmann, „Elektronika 
łatwiejsza niż przypuszczasz”).Suchą teorię starałem 
się ograniczać do niezbędnego minimum, dając 
pierwszeństwo praktycznemu działaniu. Prawie 
wszystkie doświadczenia miały charakter poznawczy 
– ich celem było wyjaśnienie (i zrozumienie) 
zależności pomiędzy prądem, napięciem 
a rezystancją. Dlaczego akurat te? Bo są 
podstawowe. W praktyce amatorskiej, najczęściej 
używanym przyrządem jest miernik uniwersalny. 
Sama nazwa wskazuje co możemy znaleźć 
w obudowie z ustrojem lub wyświetlaczem. 
Zazwyczaj taki miernik jest "kombajnem" 
 

 
wyposażonym w woltomierz, amperomierz, 
omomierz oraz dodatkowe "gadżety" do pomiaru, 
pojemności, tranzystorów, częstotliwości, 
temperatury i oczywiście buzzer.  Mogą też 
występować jako oddzielne (wyższy stopień 
specjalizacji). Obsługa tych mierników nie jest 
skomplikowana, najczęściej na obudowie 
zobaczymy: dwa lub cztery gniazda , przełącznik 
zakresów, wskaźnik i ewentualnie dodatkowe 
gniazda do pomiaru kondensatorów, tranzystorów 
itp. Bardziej zaawansowane pomiary obejmują 
pomiary częstotliwości, okresu, mocy, 
harmonicznych, przesunięć fazowych, badanie 
przebiegów za pomocą oscyloskopu. Takie pomiary 
też przeprowadziliśmy. Z elementów, które 
najczęściej przewijały się przez „stoły montażowe” 
wymienić trzeba rezystory, kondensatory, diody, 
tranzystory. Co nie oznacza, że nie były obecne 
inne, np. transformator. ( A.W.) 

 
 
Fot. A.W. 
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22 czerwca w auli Zespołu Szkół im. C. K. Norwida 
odbył się Dzień Obcych Kultur. Inicjatorem 
przedsięwzięcia był samorząd uczniowski, który 
zaproponował poszczególnym klasom konkurs na 
prezentację wybranego przez siebie państwa. 
Uczniowie chętnie zaangażowali  się 
w przygotowanie stoisk ukazujących tradycję, 
kulturę, obyczajowość czy politykę danego kraju. 
W auli zapachniało indyjskimi kadzidełkami, 
szwajcarskim serem czy greckim ciastem.  

 

Uczniowie – co widać na zdjęciach – chętnie 
prezentowali stroje narodowe, tańczyli 
charakterystyczne rytmy czy częstowali 
tradycyjnymi potrawami. Hitem na sali była 
czekoladowa fontanna! Jury miało trudne zadanie, 
każda klasa bowiem włożyła dużo wysiłku 
w przygotowanie projektu. Bezkonkurencyjna 
jednak okazała się Grecja ukazana z rozmachem 
przez uczniów klasy IB LO. Zwycięzcom 
gratulujemy! 

Elżbieta Szcześniak 

Mił ą niespodzianką szkolnego wydarzenia był 
występ grupy młodych Tatarów z Krymu wraz 
z opiekunami. Artyści tworzący zespół 
choreograficzny NEFES, promują poprzez 
tradycyjne tańce dziedzictwo kulturowe Tatarów 
zamieszkujących Krym, a dokładnie Biełogorsk, 
z którym Nowe Miasto Lubawskie ma podpisaną       
umowę partnerską. Występy młodych artystów 
w sposób szczególny uatrakcyjniły Dzień Obcych 
Kultur i spotkały się z bardzo ciepłym odbiorem. 
Duże zainteresowanie młodzieży wzbudziły 
etniczne stroje tancerzy.   

Warto nadmienić, że 
spotkanie było możliwe dzięki aktywnej 
współpracy naszego samorządu, a wizytę zespołu 
w Polsce koordynuje Fundacja Krym , która jest 
oficjalnym organem reprezentującym naród 
Tatarów Krymskich w Polsce, a jej prezes Riza 
Asanov jest częstym gościem i zarazem 
przyjacielem naszego miasta. 

  Fot. R.K.                                              Marcin Deja 

Możemy wyznawać  
różne religie, 

mówić różnymi j ęzykami, 
mieć różny kolor skóry, 
ale wszyscy należymy do 

JEDNEJ  
LUDZKIEJ RASY  
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Mistrzostwa  Województwa 
Warmi ńsko  - Mazurskiego 
w Zawodach Lekkoatletycznych 
Dziewcząt i Chłopców  
szkół Ponadgimnazjalnych 
 

 
27 maja br. w Pasłęku Nowomiejskie Liceum 
Ogólnokształcące reprezentowali następujący 
uczniowie: Agata Kołakowska - skok w dal i bieg 
na 200m, Kinga Ziółkowska - bieg na 800m, Marta 
Dias - skok w dal i bieg na 100m, Szymon 
Prusakowski - skok w dal, Mateusz Szpakowski - 
bieg na 200m i sztafeta 4x100m, Marek Zagórski 
bieg na 800m, Joanna Zagórska - skok w dal, 
Patryk Klimek i Mateusz Przytuła - sztafeta 
4x100m, Cezary Pietruszyński - skok wzwyż 
i sztafeta 4x100m. W klasyfikacji indywidualnej 
 I miejsce zajęła Agata Kołakowska (skok w dal 
i bieg na 200m), III miejsce przypadło w udziale 
Kindze Ziółkowskiej, która biegła na dystansie 
800m, natomiast Czarek Pietruszyński, nasz 
tegoroczny absolwent i jednocześnie halowy 
wicemistrz Polski wywalczył  drugie miejsce 
w swojej koronnej konkurencji skoku 
wzwyż. W klasyfikacji generalnej nasze licealistki 
zajęły medalowe, zaszczytne trzecie miejsce.  
Młodym sportowcom gratulujemy znakomitej 
formy i życzymy dalszych sukcesów. 
                                                  Elżbieta Szcześniak   
                                                 Fot. Dorota Dreszler      

 
 
 
 

 
 

DZIEŃ SPORTU ORAZ 
KOLEJNE PRZEDSIĘWZI ĘCIE 

SZKOŁY SPORTOWYCH  
TALENTÓW 

 
Wydarzenie zapoczątkowała wystawa zdjęć „Moje 
najpiękniejsze wakacje”. Fotografie, wykonane 
przez: Adę Zalewską, Darię Mikczyńską, Joasię 
Zagórską, Agatę Kołakowską, Oliwię Mowińską, 
Anię Klonowską, Wiktorię Rogozińską, Martę 
Domżalską, Klaudię Szwechowicz, Kingę 
Przybysz, Ewelinę Łukaszewską, Natalię Florenc, 
Martynę Kowalkowską, Wiktorię Kawiecką, 
Martynę Olszewską, Anię Żuchowską, Darię 
Weręgowską i Dagmarę Urbańską, można oglądać 
na dolnym holu szkoły. Następnie odbył się cykl 
zawodów sportowych. Licealiści pokazali, że są 
osobami niezwykle sprawnymi fizycznie.  Na 
zorganizowanym pokazie można było podziwiać 
żonglerkę wykonaną przez Joasię Zagórską, taniec 
przygotowany przez Wiktorię Kawiecką, Oliwię 
Waliszewską i Darię Weręgowską oraz pokaz sztuk 
walki zaprezentowany przez Pawła Suszyńskiego 
i Michała Konopackiego. W zawodach i zabawach 
udział wzięli uczniowie wszystkich klas. 
Ośmioosobowe drużyny mieszane rywalizowały ze 
sobą na torach przeszkód, których pokonanie 
wymagało nie lada sprawności. W tych 
konkurencjach bezkonkurencyjni okazali się 
uczniowie klas matematycznych. Jak widać, 
sprawdziło się hasło, że „ w zdrowym ciele, zdrowy 
duch” Ponadto brać uczniowska i nauczycielska 
mogła miło i aktywnie spędzić czas, bawiąc się 
w gry podwórkowe. Tej inicjatywie przyświecało 
hasło „Wychodzą z cienia podwórkowe 
wspomnienia”. Jak się okazało wspomnienia 
powróciły... 
                                                   Elżbieta Szcześniak 

Fot. R.K. 
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Z  PASJI  DO SPORTU 
Wywiad z panem 
Ryszardem  
Krzemieniewskim, 
działaczem, miłoś-
nikiem sportu, ko-
lekcjonerem, inic-
jatorem i kordy-
natorem imprez 
sportowych, sym-
patykiem młodych 
ludzi z pasją. 
 
 

-  D. Ś. Skąd u Pana te sportowe pasje? 
- To chyba z racji tego, że byłem nauczycielem 
wychowania fizycznego (również historii) 
w Tereszewie i Kurzętniku. Pracowałem także 
z młodymi ludźmi w Kurzętnickim Domu Kultury. 
Działalność swoją podzieliłbym na trzy dziedziny. 
Po pierwsze, to rozwijanie sportowych zaintereso-
wań młodzieży, organizowanie imprez sportowych 
oraz zaopatrywanie młodych ludzi w sprzęt sporto-
wy. Po drugie, to kontakty z całym światem, 
a właściwie z przyjaciółmi z różnych krajów, do 
których wysyłaliśmy pisma, zdjęcia, piłki i w ten 
sposób nasze relacje stawały się bliższe i często 
służyły nawiązywaniu przyjaźni między młodymi 
ludźmi. Trzecia sprawa, to nawiązywanie 
kontaktów z wielkimi tego świata. Mam tu na myśli 
znanych polityków, ludzi kultury, religii, a przede 
wszystkim sportowców. Przysyłają na moje ręce 
autografy, życzenia, pozdrowienia, a zarazem stają 
się honorowymi członkami naszego Klubu 
Olimpijczyka. 
- E.K. Co jest dla Pana najcenniejsze z tych 
kontaktów z wybitnymi lud źmi ze świata? 
- Bardzo sobie cenię wszystkie słowa poparcia, 
wszystkie życzenia i pozdrowienia. Szczycę się 
posiadaniem imiennych autografów Jana Pawła II 
oraz jego następców, wszystkich premierów III RP, 
kardynałów, biskupów, znanych trenerów, prezy-
dentów RP, sportowców ( I. Szewińska, R. Szurko-
wski, J. Kowalczyk, K. Hołowczyc, M. Bublewicz 
etc.). Naszymi sympatykami są również tacy działa-
cze jak b. prezes PZPN- M. Listkiewicz czy Jurek 
Owsiak. Wszystkie te kontakty są udokumentowane 
i obejmują ok. 40 tomów. Wielu z tych ludzi, zwła-
szcza sportowców, nas odwiedzało i przy okazji 
sponsorowało naszą młodzież, jeśli chodzi o sprzęt 
sportowy. Cieszę się z faktu, że tak wybitni 
sportowcy odwiedzali tak małe miejscowości jak 
Tereszewo czy Kurzętnik. To wielka frajda dla 
dzieci i młodzieży oraz wielka promocja sportu. 
-  D.Ś. Jak wiemy, jest Pan obecnie na 
emeryturze, ale często o Panu słychać w naszym 
lokalnym sportowym światku? 
 

- Mimo, że zaniemogłem w ostatnich latach trochę 
na zdrowiu, to myślę, że sport daje mi siły i energię 
do działania. W miarę możliwości pracuję 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie pomagam 
w organizacji sportowych imprez masowych. 
- E.K.  Czy według Pana, młodzież garnie się 
obecnie do sportu? 
- Przykro mi to stwierdzić, ale młodzi ludzie nie 
garną się obecnie do rekreacji, częściej patrzy się na 
wyczyn, a to wymaga zdrowia, pieniędzy i poświę-
ceń. Ciężko jest obecnie odpędzić młodych ludzi od 
komputera, ale i od nałogów (np. palenia tytoniu, 
czego jestem zdecydowanym przeciwnikiem). 
- E.K.  Czy mógłby Pan nam coś powiedzieć 
o swoich najbliższych zamierzeniach? 
- Oprócz corocznych Turniejów Piłki Nożnej 
Dziewcząt oraz Mikołajkowych Zawodów Szacho-
wych, marzy mi się zorganizowanie Dni Olimpij-
czyka i Sportu oraz zaproszenie niektórych z olim-
pijczyków do nas. Oczywiście zdaję sobie sprawę 
z kosztów takiego przedsięwzięcia oraz logistyki 
całego wydarzenia, ale miejmy nadzieję, że kiedyś 
się uda. Poza tym zajmuję się nie tylko organizacją 
imprez, ale często bywam na zjazdach Szkolnego 
Związku Sportowego, różnych parafiadach, obo-
zach sportowych czy spartakiadach. Cieszę się 
i jestem dumny, jak widzę radosnych, szczęśliwych 
dzieciaków i młodzież, która przez sport może się 
realizować. Po prostu, nie mogę stać na uboczu. 
Zachęcam więc lokalnych włodarzy, podrzucam 
propozycje, pomagam w ich realizacji. Wszystko 
dla naszego wspólnego dobra. 
 - E.K.  Na zakończenie chciałbym zapytać, jakie 
byłyby Pańskie trzy życzenia do przysłowiowej 
złotej rybki? 
- Po pierwsze, to zdrowie i widzę tu pewną zbież-
ność  ze sportem, gdyż każdy ruch to zdrowie. Po 
drugie, to wytrwałość w pomaganiu innym ludziom 
oraz po trzecie, żeby szczęście było udziałem nas 
wszystkich, a nie tylko niektórych. Czasami należy 
mu w tym pomóc. 
- Dziękujemy za interesującą rozmowę 
- Dziękuj ę 
                                                           E. Klimek, kl I a LO 
                                                 D. Światkowski, kl. I a LO 
 

                                                    
   Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Nowym Mieś-
cie Lubawskim to instytucja 
czynnego uprawiania sportu. 

Ośrodek dysponuje boiskiem piłkarskim, halą sportową, 
siłownią oraz hotelem. Zarówno w hali jak i na boisku 
odbywają się cykliczne imprezy, mecze piłkarskie, 
zawody sportowe oraz rekreacyjne. Corocznie 
organizowane są sportowe wakacje dla dzieci 
i młodzieży,  piłkarskie przedszkole, turnieje piłkarskie, 
a nawet wyścig kolarski Tour de Nowe Miasto. Wśród 
imprez rekreacyjno-zdrowotnych warto polecić 
miłośnikom „nordic walking” wyjątkowe spacery wśród 
niezwykłej scenerii okolicznych lasów i rzeki Drwęcy. 
                                                                              (Red.)                                        
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Edwardzie ((nie)cierpliwy, 
To już koniec. Koniec 
nauki, koniec wyrzeczeń, 
koniec chwil spędzonych 
przed książkami w domu 
i w szkolnych ławkach, 
ale tylko na dwa miesiące. 
Czas na podsumowania. 
Rozpocznę od łacińskiej 
sentencji „Finis coronat 
opus”, czyli „Koniec 
wieńczy dzieło”. Jakie 
zatem to „dzieło” jest dla 

Ciebie? Dla mnie całkiem dobre i zaskakujące, 
jednak pierwsza klasa liceum wymagała wiele 
wysiłku, ale mamy ją już za sobą. Szesnaście 
przedmiotów, kopalnia wiedzy i wymagający 
nauczyciele. Każdy z tych elementów czynił ten rok 
szkolny trudnym i wymagającym. Świadectwo 
z czerwonym paskiem to coś, z czego możemy być, 
myślę, po tych dziesięciu miesiącach dumni. Czy 
także uważasz, że należy nam się teraz odpoczynek? 
Jakie masz plany na wakacje? Jak chcesz 
wykorzystać czas przed jeszcze bardziej wymagającą 
drugą klasą?  
Wakacje, Edwardzie, to nie tylko czas odpoczynku 
od szkoły. To także chwila wytchnienia dla 
polityków, mediów i wykładowców, szczególnie dla 
tych pierwszych, bo to oni po powrocie z urlopów 
będą walczyć w najważniejszych wyborach-
w wyborach parlamentarnych. Nasi starsi koledzy, 
rodzice i dziadkowie zdecydują kto przez kolejne 
cztery lata będzie stał na czele polskiego rządu, kto 
będzie sukcesorem obecnej władzy. 
Ważną kwestią, którą również warto poruszyć na 
koniec tego roku jest również aktywizacja młodzieży. 
Chciałbym Ci pogratulować jako przewodniczącemu 
Młodzieżowej Rady Miasta, że chociaż troszkę udało 
Ci się osiągnąć ten cel. Wiem, że nie jest 
łatwo, bo nie lubimy być w dzisiejszych czasach 
aktywni, udzielać się i dbać o wspólne dobro, ale 
może kiedyś pewne sprawy staną się dla nas młodych 
bardziej oczywiste i godne nie tylko zainteresowania.  
Reasumując, życzę Ci, Edwardzie, dobrego wypo-
czynku, samych słonecznych dni i po prostu udanych 
wakacji. Dziękuję za te dziesięć miesięcy 
i zakończony właśnie cykl tegorocznych rozmów. 
Ów list rozpocząłem łacińską sentencją, zakończę zaś 
cytatem z mojej ulubionej książki, który pozwoli 
czytelnikom zatrzymać się na chwilę i zastanowić 
nad ważnymi kwestiami. „Istota wszelkich rzeczy nie 
leży w nich samych, lecz w naszym podejściu do 
nich” – Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”. 

 
Dominik Światkowski kl. I a LO 

 

 
 
 
 
 

Dominiku spełniony,  
Masz rację. To koniec- 
upragniony koniec.  
Rozpoczyna się więc 
dwumiesięczny okres 
odpoczynku od szkoły. 
Nie zgadzam się jednak 
z Twoim stwierdzeniem, 
że będą to "tylko 
dwa miesiące”. Moim 
zdaniem dwa miesiące to 
wystarczająca ilość 
czasu.  Jedni wyjadą nad 

morze, inni w góry. Ja ze znajomymi wyjeżdżam 
nad jezioro. Tydzień grillowania i relaksu 
niewątpliwie pozwoli mi dość szybko 
zregenerować się przed kolejną klasą. Jeszcze inni, 
jak Ty Dominiku zwiedzą kawał świata. Dzięki 
swoim sukcesom w sierpniu wyjeżdżasz do Francji. 
Jesteś już gotowy na tę wizytę? Wiadomo, Francja 
ojczyzną  światowej mody, wina, wspaniałej 
historii, pięknych widoków oraz  zabytków. Życzę 
Ci udanej podróży i wielu pozytywnych wrażeń. 
Chcąc podsumować ten rok szkolny, posłużę się 
łacińskim cytatem "Per aspera ad astra". Dla mnie, 
ze względu na zmianę szkoły oraz inne 
zawirowania, ten rok był podwójnie ciężki. Ale 
cieszę się, że dałem radę. Jeśli chodzi o wakacje 
polityków, to sądzę, że będą mieli takie, na jakie 
sobie zasłużyli. A tak naprawdę, to szykują się do 
jesiennej walki o przysłowiowe „stołki”. 
Przechodząc do aktywizacji młodzieży. Tak, to nie 
jest i pewnie nigdy nie będzie łatwa sprawa. My, 
młodzież, lubimy budować wokół siebie mur, 
bardzo wysoki mur, przez który przepuszczamy 
tylko nielicznych. Aby więc zaktywizować 
młodzież musimy jakoś się przez niego przebić. Na 
szczęście zarówno samorząd, jak i jednostki mu 
podlegające są mi - jako przedstawicielowi MRM – 
przychylne. Myślę, że jest to pewien proces, który 
musi trwać, a my sami powinniśmy pokazać, że 
zależy nam i wiemy co to jest wspólne dobro. 
Podsumowując ostatnie rozmowy w tym roku 
szkolnym, chciałbym Ci życzyć, Dominiku, 
bezpiecznych, zdrowych i nade wszystko 
ciekawych wakacji. Wypocznij, bo, jak znam 
Ciebie, drugą klasę LO zaczniesz z jeszcze 
większym zapałem.  
P.S. Myślę, że warto pogratulować też nowo 
wybranemu przewodniczącemu naszego SU.  
Patryku, zarówno w imieniu własnym jak 
i Dominika życzymy Ci powodzenia.  

 
Edward Klimek kl. I a LO 

rys. Karolina Szymankiewicz kl. I a LO  

Rozmowy Niedokończone… 
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