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W BIEŻĄCYM WYDANIU: 
 
*  XVIII Mistrzostwa w Scrabble 
*  Przepiękna Madera i wyjątkowa        
    Francja 
*  XXI Woodstock  Festival  Poland 
*  Ksenofobia i stereotypy 
*  Counter - Strike w terenie 
*  Nasi w Górach Stołowych 
*  Rozmowy niedokończone 

 

 
KONIEC WIE ŃCZY ŚWIĘTO 

 
Parafrazując znane powiedzenie, zbliżające się święta są  pewnym  podsumowaniem 
dotychczasowych dokonań, a  mijający  rok kalendarzowy to pod wieloma wzglę-
dami wyjątkowy okres. Przede wszystkim to przebudowa sceny politycznej 
w naszym kraju po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Nie da się 
ukryć, że również wzrost gospodarczy, wielkie inwestycje, kłopoty w górnic-
twie i rolnictwie. Wspaniała letnia pogoda, a jednocześnie tragiczna susza. Na 
scenie międzynarodowej, to głównie konflikty zbrojne, uchodźcy, walka 
z ocieplającym się klimatem oraz  akty terrorystyczne. Żyjemy tymi sprawami 
na co dzień, ale przede wszystkim żyjemy swoim własnym życiem, swoimi 
problemami, swoją nauką. Wielu z nas osiągnęło – jak do tej pory – znaczące 
sukcesy w różnych szkolnych konkursach i olimpiadach. Wszystkim należy 
się odpoczynek, świąteczna refleksja, kolęda i życzenia na Nowy Rok. 
 

 

Fot. archiwum 
                                                                                                                        Redakcja 
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INFORMACJE  
 

●           MATURY  2015 
 

Egzamin maturalny 2015 w na-
szej szkole zdało 92 procent 
zdających, tj. 138 abiturientów. 
W skali województwa wskaźnik 
ten wyniósł  87 procent. Nato-
miast w skali kraju 89 procent. 
Gratulujemy. Z przedmiotów 
dodatkowych najczęściej wybie-
rano biologię, wos  i  geografię. 
 
●       157 ROK SZKOLNY  

 
Tradycyjnie 1 września zainaugu-
rowano w naszym Zespole Szkół  
nowy rok szkolny 2015/16.  

 

Naukę rozpoczęło 144 pierwszo-
klasistów w pięciu  profilach: 
humanistyczno - społecznym, 
biologiczno-chemicznym, mate-
matyczno-technicznym, ekono-
miczno-lingwistycznym oraz 
sportowo-obronnym. 26 września 
złożyli oni uroczyste ślubowanie 
na sztandar szkoły. Życzymy im 
sukcesów i wytrwałości, a na-
uczycielom zadowolenia i wyro-
zumiałości.       
 
   ●   „ZACHOWA Ć PAMIĘĆ”    
     
To kilkudniowe spotkanie (27.09. 
- 2.10.) grupy naszych uczniów 
z młodzieżą niemiecką w Gdań-
sku, mające na celu pogłębienie 
znajomości wspólnej historii, 
zwłaszcza Trójmiasta i jego 
mieszkańców w czasie II wojny 
światowej, a przede wszystkim 
propagowanie tolerancji, wza-
jemnego zrozumienia i poszano-
wania wartości nadrzędnych. 

●   DZIEŃ  EDUKACJI  
NARODOWEJ  

 

Tradycyjnie, tym razem w przed-
dzień  swego święta (13.10) na- 
uczyciele, pracownicy adminis-
stracji oraz obsługi obchodzili 
swoje święto. Były życzenia, 
uroczysta akademia, nagrody 
i wyróżnienia dla zasłużonych 

pedagogów. Uczniowie klas III 
a,.b, e LO przygotowali część 
artystyczną nawiązująca do pracy 
i zawodu nauczyciela, a uroczy-
stość zaszczycili swoją obecno-
ścią Pan Starosta A. Ochlak oraz 
Przewodnicząca Rady Rodziców 
Pani M. Szaładzińska. 
 
●   SZKOLNE PRAWYBORY 
 
19. 10. w ramach akcji „Młodzi 
Głosują” organizowanej przez 
CEO, przy frekwencji wynoszą-
cej 46,5% nasi uczniowie dali 
wyraz swym preferencjom wy-
borczym.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Największym poparciem obda-
rzone zostały komitety wybor-
cze: „Kukiz 15”, KORWiN, PiS 
oraz PO. W wyborach parlamen-
tarnych, które odbyły się 25.10, 
zwycięstwo w Nowym Mieście 
Lubawskim odniosło PiS 
(32,02%) przed PO (28,07%) 
oraz PSL (9,55) przy frekwencji 
48,31%). W naszym powiecie 
wyniki przedstawiały się nastę-
pująco: PiS (36,15%), PO 
(21,57%), PSL (16,26%) przy 
frekwencji wynoszącej 43,33 %. 
                                                 

●  POŁOWINKI 
 

7.11. w tylickim „Pawim 
Oczku”  młodzież klas drugich 
naszego LO bawiła się na tra-
dycyjnych  „połowinkach” 
czyli na świętowaniu swego 
półtorarocznego pobytu i nauki 
w murach szkoły. Zarówno 
uczniowie, jak i zaproszeni 
nauczyciele bawili się znako-
micie. Będzie co wspominać. 

 
 

●  WOLNO ŚĆ KOCHAM  
I  ROZUMIEM 

Pod tym hasłem dnia 10.11. 
w auli szkolnej odbyła się 
uroczysta akademia i montaż 
słowno - muzyczny uczniów 
klas humanistycznych dla 
uczczenia 97 rocznicy Święta 
Niepodległości. Przypomniano, 
jak ważną rolę w historii od-
grywa pamięć i wiedza o prze-
szłości. 
  
●   SZLACHETNA PACZKA 
 
To akcja mądrej  pomocy, czyli 
takiej, która daje szansę na 
zmianę czyjejś trudnej sytuacji. 
Samorządy Uczniowskie „Nor-
wida” oraz ZSZ w Kurzętniku 
zorganizowały w dniach 8-11 
XII zbiórkę pieniężną i  mate-
rialną na pomoc potrzebującej 
rodzinie. Zakupione i ofiaro-
wane produkty to kilkanaście 
„kartonów” radości. Brawo. 
 
          Fot. J.G., R.K.       Redakcja 
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Pani 
MONIKA NATHER 
- nasza nowa polonistka 
 

- Czy odpowiada Pani 
praca nauczyciela 
języka  polskiego? 
- Zdecydowanie tak,  
marzyłam o pracy 
w szkole. Cieszę się, że 
każdego dnia mogę mieć 
kontakt z literaturą i na-
szym językoznawstwem. 
Bardzo dużą satysfakcję 
sprawia mi też praca 
z młodzieżą. Mam to 

szczęście, że praca jest moją pasją i w pełni mogę 
się w niej realizować i rozwijać swoje 
zainteresowania.  
- Czy poleca Pani filologię polską jako kierunek 
studiów? 
-Myślę, że jest to kierunek dla miłośników 
literatury i językoznawstwa. Wymaga pasji, 
poświęcenia i zaangażowania. Absolwenci straszą 
obszernym kanonem lektur i przesiadywaniem 
w bibliotekach. Jest to po części prawda, ale 
uczelnie dążą do zmiany nieco archaicznego 
wizerunku polonistyki i starają się dostosować 
ofertę edukacyjną do wymagań młodych ludzi.  
- Jaką pracę mogą podjąć absolwenci tego 
kierunku?  
- Student filologii polskiej nie musi wybierać 
tradycyjnej drogi i specjalizacji nauczycielskiej, 
choć nadal cieszy się ona największym 
zainteresowaniem, ale może skorzystać z innych 
opcji, takich jak dziennikarstwo, kultura mediów 
cyfrowych, specjalizacja wydawnicza 
i translatorska. Wielu moich znajomych 
z uczelnianej ławy pracuje dziś w agencjach 
reklamowych, wydawnictwach, czy działach 
sprzedaży. 
- Oprócz nauczania języka polskiego prowadzi 
pani także zajęcia sportowo-taneczne. Skąd 
pomysł na organizowanie ich w naszej szkole? 
- Jest to dla mnie świetna okazja do promowania 
sportu wśród młodzieży i nie tylko, bo w zajęciach 
biorą udział także pracownicy szkoły. Ważne jest 
to, żeby wybrać rodzaj treningu, który sprawi nam 
radość, dlatego zapraszam na zajęcia taneczne lub, 
jeśli ktoś nie przepada za choreografią, na trening 
funkcjonalny. Trening w grupie ma wiele zalet, 
łatwiej utrzymać motywację, kiedy towarzyszy 
temu wzajemne wsparcie. Mam nadzieję, że uda mi 
się jak najwięcej osób zarazić swoją pasją i jak 
największa liczba osób zgłosi się, aby wspólnie 
poćwiczyć i miło spędzić czas. 
- Dziękujemy za rozmowę i życzymy owocnej 
pracy w naszej szkole.  

Adrianna Zalewska, kl. III c 
Daria Mikczyńska, kl. III c 

NOWA SZKOŁA – NOWE ZMORY 
 
 Ukończenie gimnazjum i rozpoczęcie 
nauki w liceum to dla młodego człowieka ważne 
wydarzenie. W wieku licealnym jesteśmy już 
świadomi, że z każdą decyzją, z każdą pokonaną 
przeszkodą, z każdym sukcesem, z każdą porażką, 
robimy kolejny krok ku dorosłości . Na końcu 
naszej szkolnej kariery czeka nas egzamin 
dojrzałości, co wielu z nas już teraz napawa 
przerażeniem i przyprawia o dreszcze. Jednak 
zanim do niego przystąpimy czeka nas jeszcze 
długa droga, która niekoniecznie jest usłana różami. 
Po pierwsze, trzeba się zaaklimatyzować 
w nowym środowisku i towarzystwie. Tak, wydaje 
się to takie banalne i oczywiste, ale dla wielu 
pierwszoklasistów wcale nie jest łatwe. Są osoby 
o usposobieniu indywidualisty i samotnika; są 
i takie, dla których zdobywanie sympatii to bułka 
z masłem Kolejną trudnością, jaką może napotkać 
świeżo upieczony licealista jest oczywiście nauka. 
Poziom nauczania w gimnazjum nie był 
nadzwyczaj zaawansowany, a przychodząc do 
liceum zostajemy rzuceni od razu na głęboką wodę. 
Wymaga się od nas dokładnej znajomości materiału 
gimnazjalnego, bo nie ma czasu na powtórki. 
Niestety, jak można się domyślić, mało który uczeń 
w wakacje zajmował się przypominaniem 
wiadomości nabytych w poprzedniej szkole. Ale nic 
się nie da na to zrobić, albo się ma głowę na karku, 
albo nie. Albo dasz radę, albo będziesz zbierał 
dwóje. Teraz już nie ma czasu na lenistwo i liczenie 
na to, że może tym razem mi się uda. Trzeba wziąć 
się w garść i zacząć poważnie podchodzić do 
kartkówek i sprawdzianów. Czas zacząć uczyć się 
dla siebie,   a nie dlatego, że mama suszy nam 
głowę żebyśmy odrobili zadanie domowe. Nie 
można być jednak orłem ze wszystkiego. Wiadomo, 
że jeden będzie lepszy z polskiego, drugi 
z geografii, a jeszcze inny z informatyki. Pierwsza 
klasa to ciężka próba, ponieważ mimo że 
wybraliśmy już profile według własnych 
preferencji, przez pierwsze dwa semestry musimy 
kształcić się ze wszystkich przedmiotów, jakie 
mieliśmy dotychczas w gimnazjum. Nie jest to 
łatwe, wziąwszy pod uwagę, że większość nowych 
uczniów przyszła do liceum z nadzieją uwolnienia 
się od nielubianych zajęć. Wielu licealistów, i to nie 
tylko pierwszoklasistów, ze szczególnym 
przestrachem patrzy na królową nauk – 
matematykę. Choć może bardziej na surową panią 
matematyczkę, niż na sam przedmiot. Mimo 
wszystko, do każdego miejsca można się 
przyzwyczaić. Czasy liceum to wiek, w którym już 
z dojrzałością patrzymy na niedaleką przyszłość 
zawodową, która czeka nas po skończeniu szkoły. 
To nasz czas na pokazanie siebie i rozwijanie 
osobowości, talentów oraz poziomu wiedzy. Drogi 
pierwszoklasisto, głowa do góry, nie będzie tak źle! 
 
                                         Marta Dąbkowska, kl. I e LO 



4 

 

Goniec Nowomiejski – nr 44   wrzesień – grudzień 2015 

 

PAŹDZIERNIK -  MI ĘDZYNARODOWY  

MIESI ĄC   BIBLIOTEK    SZKOLNYCH 

W tym roku pod hasłem „Biblioteki 
Szkolne Rządzą”. W naszym liceum upłynął on 
„pod rządami” działającej w ramach MCI  szkolnej 
biblioteki.  Z inicjatywy Pani Joanny 
Główczewskiej nauczyciele i uczniowie byli 
zaangażowani w wiele ciekawych przedsięwzięć, 
których głównym celem było popularyzowanie 
czytania i promowanie biblioteki jako miejsca 
wielu spotkań. Młodzież uczestniczyła w wykładzie 
historyka dr Andrzeja Koreckiego i prezentacji 
książki wydanej przez IPN ”Stowarzyszenie 
polskich kombatantów w Stanach Zjednoczonych 
w latach 1953-1990” dr Piotra Kardeli . 
Wysłuchała prelekcji Dariusza Pawlickiego –
wrocławskiego poety, miała też okazję posłuchać 
wspomnień Pani Profesor Janiny Kruk - 
emerytowanej nauczycielki naszego liceum. 

 Zainteresowaniem uczniów cieszyły się 
warsztaty poprowadzone przez  Panią Anetę 
Bielaszkę podczas których uczniowie uczyli się 
tworzyć interaktywny plakat oraz zajęcia 
poświęcone metodom wyszukiwania ukrytych 
zasobów sieci poprowadzone przez Panią Lucynę 
Lewon z Powiatowego Centrum Rozwoju 
Edukacji. Wielu nauczycieli wzięło udział 
w warsztatach dydaktycznych. Szkolenie 
zatytułowane „Być jak Leonardo da Vinci – jak 
rozwijać zdolności i kreatywność uczniów” 
poprowadziła  Pani   M.   Derlukiewicz z Ośrodka 

Doskonalenia 
Nauczycieli w Elblągu. 
Obchody Miesiąca 
zakończyło spotkanie 
poświęcone „książkom, 
od których wszystko się 
zaczęło”. O książkach swojego dzieciństwa 
rozmawiali nauczyciele i uczniowie. Gościem 
honorowym był Starosta Nowomiejski Pan 
Andrzej Ochlak, który z sentymentem i pewnym 
rozrzewnieniem wspominał literaturę czytaną 
w swoich szkolnych czasach. Licealiści chętnie 
prezentowali ulubione wiersze, baśnie i powieści. 
Zaangażowanie uczniów potwierdza, że  wielu 
z nich na pewno czyta książki i odważnie promuje 
ideę czytania, które jest    i będzie zawsze na czasie, 
gdyż jak powiedziała Wisława Szymborska 
„czytanie to najlepsza zabawa, jaką wymyśliła 
sobie ludzkość”.  Aktywność naszej młodzieży 
potwierdza też udział w konkursie organizowanym 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Książki 
Naszych Marzeń”. Licealiści wzięli udział 
w sondażu, którego efektem jest lista 50 książek 
o przeczytaniu których marzą uczniowie, a także 
nakręcony film pt. „Nasza szkoła powinna dostać 
wymarzone książki, bo…”. 

W sumie „Rządom Biblioteki” uległo 
czterystu dwudziestu dwóch uczniów i piętnastu 
nauczycieli. To statystyki, które na pewno świadczą 
o tym , że w szkolnej bibliotece może być ciekawie.  

(Red.) 
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Przyczajony tygrys, 
ukryty Michał 
Alabrudzi ński! 

 
Michał ‘Alaba’ Alabrudzi ński  - 18. Mistrzem 
Warmii i Mazur w Scrabble . Tegoroczna odsłona 
mistrzostw ustanowiła kilka rekordów. W turnieju 
wzięło udział 65 osób co stanowi najwyższą 
frekwencję w historii rozgrywania tej imprezy. Po 
siedmiu sobotnich rundach liderem został 
Stanisław Rydzik z Warszawy, który zgromadził 6 
zwycięstw. Z takim samym dorobkiem zwycięstw 
drugie miejsce zajęła Małgorzata Deszczyńska 
z Warszawy, zaś trzecie miejsce wywalczył Kamil 
Kister  z Puław.  
 

Rekordowe atrakcje wieczoru. 
 
Pierwszą atrakcją wieczoru był scrabble’owy tor 
przeszkód, w którym wystartowała rekordowa ilość 
6 pań. Bezkonkurencyjną zwyciężczynią została 
Agata Kuć ze Stargardu Szczecińskiego (siódemka 
NAJADŁY), która z czasem 1m:08s ustanowiła 
rekord toru. Wśród Panów triumfował Jakub 
Błażejewski z Poznania (siódemka OSOLONO) 
uzyskując czas 1m:16s.  
Kolejną atrakcją były XI Mistrzostwa Futsalu. 
Najlepszym strzelcem został tradycyjnie Michał 
Rogalewicz z Poznania zdobywca 5 przepięknych 
goli. Grę Michała można ocenić  
w pięciu krótkich słowach: Pan Przewrotka 
i Pan Wolej. Anagramistrz polskich miast to nowy 
konkurs polegający na anagramowaniu nazw 
miejscowości składających się z siedmiu liter. 
Najlepszymi tegorocznymi anagramatorami zostali 
Panowie: Michał Alabrudzi ński z Włocławka 
(triumfator niedzielny) oraz Stanisław Rydzik 
z Warszawy (lider sobotni). Ostatnią atrakcją nocy 
zakończoną rekordowo późną porą (3:00!) był 
pięciorundowy  turniej siódemek, w którym 
zwyciężył Dominik Urbacki  z Pruszkowa 
układając łącznie we wszystkich partiach 26 premii. 
Ciekawostką turnieju siódemek pozostał fakt, iż 
dwie pary graczy sprawdzały po sobie 
w komputerowym słowniku scrabblisty OSPS ten 
sam wyraz ZBIERAKI.     
 

Ale za to niedziela, 
niedziela będzie dla lidera rankingu. 

 
W myśl zasady kto w sobotę lideruje, w niedzielę 
tylko obserwuje Stanisław Rydzik traci pierwszą 
pozycję ostatecznie zajmując 14 lokatę po rundzie 
XII. Michał Alabrudzi ński  z Włocławka 
wygrywa wszystkie niedzielne pojedynki 
zapewniając sobie tytuł mistrzowski. Podium 
z tytułem wicemistrzowskim uzupełnia Małgorzata 
Deszczyńska z Warszawy, która zostaje również 

najlepszą uczestniczką turnieju oraz Dawid Pikul  
z Poznania zdobywca trzeciego miejsca.  
Laureatem unikatowej w skali kraju kategorii Złoty 
Blank został Mirosław Uglik  z Warszawy. Wyraz 
ZIPNIESZ za 131 punktów zagwarantował mu 
szklaną statuetkę ufundowaną przez Burmistrza 
Nowego Miasta Lubawskiego Pana Józefa Blanka. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tekst i zdjęcia: M.O. 
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MADERA – KRAINA WIECZNEJ WIOSNY            

w relacji DAGMARY SZULC 

 Czy sama podjęłaś decyzję o wzięciu udziału 
w konkursie? Czy ktoś Cię do tego zachęcił?                      

Dowiedziałam się o nim 
ponad rok temu, kiedy 
jeszcze uczyłam się w LO 
w Lidzbarku. Wtedy moja 
nauczycielka biologii 
opowiedziała mi o niej, 
o wszystkich korzyściach 
i zaletach. Pomyślałam, że 
szkoda nie wykorzystać 
szansy na sprawdzenie 
swojej wiedzy oraz 
możliwości.  Dostałam się 

do etapu wojewódzkiego, co jeszcze bardziej 
zmotywowało mnie do wzięcia udziału w tym roku, 
reprezentując już tym razem inną szkołę – „Norwida”.  
 Czy sam konkurs był dla Ciebie trudny?                      
- Według mnie był bardziej stresujący niż trudny, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość uczestników (w tym 
roku prawie 26 tysięcy osób). Niektóre pytania były 
bardzo podchwytliwe, do rozwiązania innych 
wystarczyło tylko przypomnieć sobie konkretne 
informacje. Poziom wiedzy wszystkich uczestników był 
bardzo wyrównany, w każdym etapie było sporo 
dogrywek - w jednej z nich (niestety) brałam udział.  
Jak dużo czasu poświęciłaś na przygotowania?                                                       
-  Pierwszy etap (szkolny) odbywa się w styczniu, więc 
przygotowania musiałam rozpocząć już pod koniec 
listopada. Z pomocą pani Pauliny Orłowskiej 
pracowałam z różnymi źródłami łącznie około 
6 miesięcy. Myślę, że gdyby nie motywacja z jej strony, 
nie osiągnęłabym tak wysokiego miejsca, za co jestem jej 
niezmiernie wdzięczna. 

Co było dla Ciebie podczas przygotowań 
najtrudniejsze?                                                                          
- Najgorzej było pogodzić przygotowania do olimpiady 
ze szkolnymi obowiązkami. Odbiło się to między innymi 
na dość niskiej średniej ocen. Trudno też było zmuszać 
się do żmudnego ślęczenia nad stosami książek 
i testów... Mimo wszystko nie żałuję tej decyzji, bo 

dzięki Olimpiadzie mam wolny 
wstęp na prawie 60 uczelni 
w Polsce     Co poradziłabyś 
przyszłym uczestnikom? - 
Przede wszystkim - być na 
bieżąco jeśli chodzi o problemy 
związane z ekologią. Pytania 
testowe i te zadawane podczas 
etapów ustnych w dużej mierze 
dotyczą aktualnych zjawisk, 
z którymi musimy się zmagać, 

takich jak energia odnawialna, zdrowie człowieka, 
sytuacja flory i fauny, gospodarka zasobami itp. Poza tym 

- ktoś kto nie interesuje się biologią nie odnajdzie się na 
takiej olimpiadzie. Chodzi tu głównie o rozwijanie pasji 
i kształcenie pokolenia świadomego swoich czynów.                                 

Jak spędzałaś czas na tej pięknej wyspie?                            
- Tydzień w takim miejscu jest czymś naprawdę 
cudownym - słońce, lazurowy ocean, aleje i parki pełne 
palm i egzotycznych roślin... Zwłaszcza w czasie roku 

szkolnego. Sponsor wyprawy - Toyota Motor Poland 
zaoferował nam mnóstwo atrakcji, od zwiedzania 
jednego z najpiękniejszych i największych na świecie 
ogrodów botanicznych, tarasów widokowych na klifach 
aż po safari Jeep'ami w dzikiej części wyspy i rejs 
statkiem z obserwacją delfinów i waleni. Po prostu 
wyjątkowa i przepiękna wyprawa nie z tej ziemi !                                                    
J.W. Co podobało Ci się najbardziej podczas pobytu 
tam oraz czy było coś problematycznego ?                               
- Najbardziej podobała mi się panująca tam atmosfera. 
Cała nasza ekipa składająca się z  jedenastu osób ( razem 
z przedstawicielami głównego sponsora wyprawy) 
świetnie się bawiła. Każdy był otwarty, nie było żadnych 

nieporozumień - jakbyśmy się znali od dawna. Jedynym 
problemem był fakt, że po tygodniu portugalskiej sielanki 
trzeba było wrócić do Polski i szarej, maturalnej 
rzeczywistości.  

Rozmawiała: Joanna Widźgowska kl. II b LO 
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Les voyages, mes amis ! 
 
- Wiemy, że Twój wyjazd do Francji to nagroda 
w konkursie? 
Tak, zostałem laureatem piosenki francuskiej 
w Nidzicy i w nagrodę zaproszono mnie na 
kilkanaście dni do Francji. Oczywiście, przelot, 
pobyt, przejazdy, zwiedzanie i wszelkie inne 
atrakcje zostały całkowicie opłacone przez 
organizatorów oraz osoby działające w ramach 
„Association  France – Pologne” w departamencie 
Indre. 
- To gdzie konkretnie przebywałeś? 
- Główną bazą i miejscem pobytu było 50 – 
tysięczne miasto Châteauroux w Regionie 
Centralnym - Dolina Loary   (Centre-Val de 
Loire) w środkowej Francji. Miasto to od 1991 roku 
jest miastem partnerskim Olsztyna. Urodził się tam 
m.in. znany aktor G. Depardieu, czy adiutant 
Napoleona –  gen. H. Bertrand, który towarzyszył 
cesarzowi aż do jego śmierci na wyspie Świętej 
Heleny w 1821 roku. Mieszkałem tam w domu 
Państwa Lucienne i Bernarda Moreau, 
wspaniałych i niezwykłych ludzi, którzy od wielu 
lat bardzo aktywnie działają we wspomnianym 
stowarzyszeniu. 

 
- Jak wyglądał Twój dzień i jak sobie dawałeś 
radę z językiem francuskim? 
- Naukę francuskiego rozpocząłem w pierwszej 
klasie liceum, starałem się uczyć systematycznie 
i mogę powiedzieć, że było nieźle. Ukłony dla Pani 
prof. Lucyny Paczkowskiej. Każdy dzień mojego 
pobytu był inny. Poznawałem zawiłości języka, 
kuchnię francuską, zwyczaje, zabytki, ludzi. 
Państwo Moreau i ich znajomi starali się jak 
najlepiej przybliżyć mi różne aspekty codziennego 
życia i kultury francuskiej.  
- Która z tych rzeczy - o których wspomniałeś -  
wywarła na Tobie największe wrażenie? 
Było ich wiele. Przede wszystkim ludzie. To naród 
bardzo empatyczny, pozbawiony większych 
stresów, otwarty i przyjazny dla innych. Chociażby 
dzięki temu udało mi się zawrzeć dużo przyjaźni 
i znajomości. Natomiast kuchnia oparta głównie na 
serach oraz w dużej części ekologiczna, słynie 
z eksperymentów bazujących na łączeniach 
przeróżnych produktów i smaków. Może 
zaskakiwać zachowanie księdza, który po 

skończonej liturgii  osobiście dziękuje jej 
uczestnikom albo przyjęcie weselne składające się 
z niezliczonej ilości, trudnych do opisania, 
przystawek. Poza tym dobra jakość dróg (zwłaszcza 
tych lokalnych). Pewne zastrzeżenia może budzić 
kultura jazdy, zwłaszcza mieszkańców Paryża. 
- Przejdźmy do zwiedzania. Francja to przecież 
kraj wielu ciekawych zabytków. 

- Oczywiście. Jak wspomniałem, mieszkałem 
w Regionie Centralnym. W pobliżu znajduje się 
historyczna kraina - Dolina Loary, miejsce ponad 
300 średniowiecznych i renesansowych zamków 
oraz pałaców doby oświecenia. Udało mi się kilka 
z nich zobaczyć i zwiedzić. Niektóre służą ich 
właścicielom jako miejsca zamieszkania (czasami 
dostępne dla turystów),  część to hotele. Inne 
zajmują władze lokalne, a największe, jak zamek 
w Chambord, są w gestii rządu francuskiego. Poza 
tym Paryż i 300-metrowa Wieża Eiffla (od 1889), 
kościoły, pięcionawowa katedra Notre Dame 
(mogąca pomieścić 9 tysięcy osób), muzeum 
Louvre, w którego katalogu figuruje prawie pół 
miliona eksponatów z różnych epok, począwszy od 
starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu po sztukę 
orientalną, średniowieczną i nowoczesną. Czy 
wreszcie Skarbiec Królewski i ogromne zbiory 
malarstwa. 2-kilometrowa Aleja  Avenue des 
Champs - Élysées z Łukiem Triumfalnym 
i oczywiście nocny rejs statkiem Bateaux  Mouches 
po Sekwanie robią  wrażenie. Poza tym wspaniałe 
krajobrazy, winnice, spotkania, dyskusje, a nawet 
golf.  
- Dzięki za rozmowę. O swoim pobycie we Francji 

opowiadał Dominik Światkowski z kl. IIa LO.       
 

Edward Klimek, kl.IIa LO 
                                         Zdjęcia: Dominik Światkowski 
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FULL  POWER  SPIRIT 

20 listopada na 4 i 5 godzinie lekcyjnej gościliśmy 
w naszej szkole Full Power Spirit.  Jest to polska 
grupa muzyczna wpisująca się w nurt muzyki 
chrześcijańskiej, która tworzy głównie hip-hop. 
Zespół został założony w Białej Podlaskiej w 2001 
roku przez Mirosława Kirczuka, Marka Szyra 
i Piotra Chazana. Swoim współczesnym  
przekazem zaciekawili uczniów przez co grupa 
została bardzo mile przyjęta przez naszą szkolną 
społeczność. Warto nadmienić, że w filmie 
„Popiełuszko, Wolność jest w nas” wykorzystano 
ich utwór „Nieśmiertelni”. Zespól koncertował 
podczas Światowych Dni Młodzieży w Niemczech 
(2005) oraz na Europejskim Spotkaniu Młodych 
w Mariazell (Austria), jednym z najsłynniejszych 
ośrodków kultu maryjnego w Europie Środkowej. 

Daria Marcfeld, kl. III e LO 
Wiktoria Kempczyńska, kl. III e LO 

 
Fot. archiwum 

 

 
PO RAZ  DWUDZIESTY  PIERWSZY 

W tym roku po raz pierwszy w moim życiu miałam 
okazję zagościć na 21 Przystanku Woodstock. 
Wsiadając w Iławie do pociągu nie miałam pojęcia 
co mnie czeka. Ośmiogodzinna podróż nie była ani 
przez moment nudna, przez całą podróż trwała 
niekończąca się impreza. Do Kostrzyna 
dojechaliśmy około 5 nad ranem. Następnego dnia 
nadszedł czas na oficjalne otwarcie. Tłumy ludzi, 
samoloty na niebie, które utworzyły biało-czerwoną 
flagę i orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” na scenie. W takich okolicznościach 
dokonało się oficjalne otwarcie XXI już Przystanku 
Woodstock. Tradycyjny sygnał początku imprezy 
dał zawiadowca stacji w Żarach Roman Polański. - 
„W imieniu PKP XXI Przystanek Woodstock, 
województwo Lubuskie, Kostrzyn nad Odrą 
odjazd!” – wygłosił ze sceny Polański. – „Tylu Was 
tu jeszcze na otwarciu nigdy nie było. Wyglądacie 
pięknie!” – krzyczał ze sceny wyraźnie zadowolony 
twórca Przystanku Jurek Owsiak. Po oficjalnym 
otwarciu, dużą sceną zawładnęła dobra muzyka. 

Pierwszego sierpnia o godzinie 17:00 nad 
publicznością rozwinięto kilkudziesięciometrową 
polską flagę, a ze sceny zabrzmiały syreny 
strażackie. Cały Przystanek Woodstock zatrzymał 
się, żeby uczcić pamięć poległych podczas 
Powstania Warszawskiego.  Przez kolejne dni 
festiwalu wraz ze znajomymi uczestniczyłam 
w wielu warsztatach i koncertach, poznałam masę 
nowych, ciekawych ludzi i nauczyłam się nowych 
rzeczy. Na Woodstocku nie ma mowy o smutku czy 
dyskryminacji, każdy Ci pomoże, odpowie na 
uśmiech, czy najzwyczajniej na świecie zagada. 
Woodstock wbrew wielu opiniom jest cudownym 
miejscem wszechobecnej tolerancji. Tam nikogo 
nie dziwi, że masz zielone włosy czy ubierasz się 
w inny sposób, są tam Polacy, ale także mnóstwo 
obcokrajowców. Są tam wszyscy, którzy kochają 
muzykę i całą ideę Woodstocku. Tegoroczne hasło 
brzmiało: Miło ść! Przyjaźń! Muzyka ! Atmosfery 
tego miejsca nie da się opisać słowami, to trzeba po 
prostu przeżyć, więc jeśli ktoś się waha czy 
w następnych roku tam pojechać, niech nie 
zastanawia się ani chwili dłużej, to najlepsze 
doświadczenie w moim życiu i już nie mogę się 
doczekać kolejnego 22 przystanku. 

                                   Maja Lewandowska, kl. III d LO 
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W dosłownym tłumaczeniu z języka greckiego 
ksenofobia oznacza strach przed obcymi (ksenos – 
obcy, phobos- strach). Jest to wrogie, niechętne 
nastawienie w stosunku do osób innego koloru 
skóry, mniejszości religijnych i mieszkańców 
innych krajów. Często osoby pochodzące z innego 
kraju są traktowane, jako osoby gorszej kategorii, 
którym nie należy się szacunek. 
Zastanówmy się, co kieruje ludźmi, którzy choć 
często nie chcą się do tego przyznać to jednak sami 
są ksenofobami. Na pewno pierwszą przesłanką jest 
tu strach. Strach, który może dotyczyć różnych 
aspektów życia, niektórzy boją się, że osoby 
z innych krajów zabiorą nam pracę, będą mieć zły 
wpływ na nasze dzieci, czy wreszcie zajmą ważne 
stanowiska w naszym państwie i odbiorą nam 
wolność. Istotną odmianą strachu prowadzącą do 
ksenofobi jest na pewno niewiedza, często to, czego 
nie znamy wydaje się nam groźne, a to, co groźne 
nie zachęca do tego by to poznać i tak koło się 
zamyka. Ostatnia przyczyna ksenofobii, o której 
chcę napisać wywodzi się z podłoża psychicznego. 
Otóż niekiedy może być tak, że niechęć wobec 
innych wynika z faktu, że w przeszłości my lub 
ktoś z naszych bliskich został przez kogoś takiego 
zraniony i osoba taka boi się, że sytuacja może się 
powtórzyć. Na zakończenie chcę napisać słów kilka 
o przeciwdziałaniu ksenofobi, która przecież nie 
jest niczym dobrym i prowadzi do wykluczania 
i ranienia innych osób. Zwracam się tu w stronę 
osób, które odnajdują w sobie cechy ksenofobiczne, 
aby spróbowały przezwyciężyć stereotypy, strach 
i wrogość i zobaczyły w tym obcym drugiego 
człowieka, który choć ma inny kolor skóry, mówi 
innym językiem, czy chodzi do innego Kościoła 
jest istotą ludzką, mającą uczucia i jak każdy 
pragnie zaznać przyjaźni, szacunku, zrozumienia 
i miłości. Osobom, które spotykają się w swoim 
życiu z przejawami ksenofobi chciałabym życzyć 
wytrwałości w dążeniu do przezwyciężania 
stereotypów i sił do walki o siebie.  

                              Maja Lewandowska, kl. III d LO 

Counter – Strike  

w terenie 
 
Trzeciego października bieżącego roku ponad 
dwudziestoosobowa grupa uczniów 
i absolwentów naszego liceum wzięła udział w grze 
w paintball. Pod czujnym okiem instruktorów 
i koordynatorów zabawy  z  Iławy  oraz  opiekunów 
z naszej szkoły; pana Markuszewskiego            
i pana Bartkowskiego aktywnie spędzaliśmy czas 

na nowomiejskim autodromie. Przez  kilka godzin 
uczyliśmy się współzawodnictwa oraz strategii. 
Zdobywaliśmy bazy przeciwnika, rywalizowaliśmy                 
o flagę, walczyliśmy do „ostatniej  kropli krwi” 
przypominając sobie najbardziej istotne momenty               
z historii oręża polskiego. Mogliśmy poczuć się jak 
żołnierze z II Korpusu Andersa pod Monte Cassino 

czy podwładni kapitana Władysława Raginisa spod 
Wizny. Mimo że była to tylko zabawa, to budziła 
wśród nas wiele emocji. Niewątpliwie paintball 
wydziela wiele adrenaliny i pozwala wyładować 
wszystkie nasze frustracje. Często zadajemy sobie 
pytanie czy jest to bezpieczny sposób spędzania 
wolnego czasu. Oczywiście, jak każdy sport niesie 
za sobą pewne ryzyko urazu, jednak  przestrzegając 
pewnych zasad i reguł gry nie grozi nam nic złego.  
Już dziś wspólnie z opiekunami myślimy 
o kolejnych grach chociażby tej zimy                       
w zupełnie innych i znacznie trudniejszych 
warunkach. Zachęcamy wszystkich do tego typu 
rozrywki. Uważam, że naprawdę lepiej jest 
pobiegać w niedzielne popołudnie z karabinem 
w lesie niż siedzieć w domu przed komputerem. 
Wreszcie znalazłem sposób na nudę. Spróbujcie, 
a na pewno nie pożałujecie:). 

                                                                                                                                                    
Błażej Mioskowski  kl. II a LO 



10 

 

Goniec Nowomiejski – nr 44   wrzesień – grudzień 2015 

 

„Norwid” za 
siedmioma górami 

 
 W dniach 21-25 września 2015 roku grupa 
osób z klas III a, III e oraz II d wzięła udział                
w wycieczce w Góry Stołowe. Jako opiekunowie 
pojechali panowie Bartłomiej Bartkowski, Mariusz 
Orzeł i Marcin Deja. Wyjazd nastąpił                         
w poniedziałek o godzinie 7.15. pierwszym 
przystankiem było Afrykarium we Wrocławiu. 
Sześciogodzinna podróż upłynęła w radosnej 
atmosferze. Wszyscy głośno się śmiali                             
i rozmawiali. W AFRYKARIUM uczestnicy 

wycieczki spędzili prawie trzy godziny na 
poznawaniu i oglądaniu wielu gatunków zwierząt                       
z odległych miejsc. Całość sprawiała niesamowite 
wrażenie. Po zwiedzaniu zoo grupa wróciła do 
autokaru i wyruszyła w kolejną, czterogodzinna 
podróż do noclegowni „Anna” w Kłodzku. 
Wycieczkowicze zostali miło powitani przez 
właściciela oraz zapoznani z zasadami panującymi 
w pensjonacie. Następnego dnia o godzinie 8.00 
uczniowie zebrali się w jadalni aby poznać 
przewodnika i posilić się przed wyprawą w góry. 
Pierwszym punktem w tym dniu było zwiedzanie 
Jaskini Niedźwiedziej. Stare skamieliny oraz 

kształtujące się tam skały wyglądały zachwycająco. 
Prosto z Jaskini grupa wyruszyła, by zdobyć szczyt 
Śnieżnika (1425 m.n.p.m.). Około godziny 
czternastej wszyscy zdołali już dojść na samą górę 
oraz podziwiali nieziemskie widoki czeskich                  

i polskich miasteczek i lasów. Po powrocie do 
pensjonatu wszyscy byli bardzo zmęczeni, ale 
zadowoleni, że podołali wyznaczonemu szlakowi. 
W środę grupa udała się do rezerwatu 
„Szczeliniec”. Czekała ich wędrówka po sześciuset 
siedemdziesięciu stopniach w górach. Jednak było 
warto. Widok zapierał dech w piersiach. Następnie 
wszyscy udali się na Błędne Skały. Na szczęście 
grupa była przed obiadem, inaczej uczestnicy 
wycieczki mogliby się nie przecisnąć przez wąskie 
szczeliny i przejścia między skałami. Trzeba się 
było sporo natrudzić aby przedostać się przez 
niektóre szlaki. Po powrocie z gór wycieczkowicze 
pojechali zobaczyć Kaplicę Czaszek. Przewodnik 
przedstawił genezę jej powstania, co dodatkowo 
wzmocniło efekt jaki wywierały ludzkie kości 
ułożone na całej przestrzeni budynku. Następnie 
grupa pojechała zwiedzić Twierdzę Kłodzką. 
Najpierw uczniowie    z opiekunami zeszli do 
podziemi i spacerowali wąskimi, niskimi tunelami 
poznając ich interesującą historię. Później wszyscy 
wyszli na powierzchnię zwiedzając różne 
pomieszczenia twierdzy. Czwartego dnia grupa 
udała się do Pragi, gdzie cały dzień spędziła 
zwiedzając piękne Stare Miasto oraz poznając 
najciekawsze zabytki i miejsca. Młodzież 
odwiedziła ogrody przy parlamencie, zobaczyła 
przepiękną katedrę świętego Wita i przeszła nad 

Wełtawą mostem Karola. Na trasie wycieczki 
pojawiło się wielu Polaków. Uczniowie uwiecznili 
swój pobyt w stolicy Czech między innymi na 
zdjęciu z młodą parą z Częstochowy. W ostatnim 
dniu o godzinie 8.30 nastąpił wyjazd z pensjonatu. 
Uczestnicy wycieczki pożegnali się z właścicielami 
i ruszyli w podróż do domu. Po drodze grupa 
zatrzymała się jeszcze we Wrocławiu by zobaczyć 
jedno z największych dzieł malarstwa 
batalistycznego - Panoramę Racławicką. Ogromne 
dzieło sztuki sprawiało niesamowite wrażenie. 
Następnie autobus ruszył w kierunku Nowego 
Miasta Lubawskiego. Około godziny dwudziestej 
drugiej wszyscy szczęśliwie dotarli na miejsce. 
Wyjazd sprostał oczekiwaniom uczniów, którzy na 
długo zachowają w pamięci zdobyte wspomnienia.  

 
Adusia Dąbkowska III a LO 
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Edwardzie (noworoczny , 
Święta przed nami. Już 
niedługo będziemy mieli 
półrocze. Jest tak, jak 
obaj przewidywaliśmy 
pod koniec poprzedniego 
roku szkolnego: trudno, 
pracowicie oraz szybko. 
Boże Narodzenie minie. 
Na ulicach jak zawsze 
gwar, ale śniegu brak. 
Wiele się działo i dzieje 
w różnych sferach życia, 

w których, chcąc nie chcąc, uczestniczymy. 
W polityce niebywałe zamieszanie wywołane 
najprawdopodobniej tym, że po raz pierwszy 
w historii III RP rządzi jedna partia, która nie  
musi szukać kompromisów z partią koalicyjną. 
Zauważalny jest również podział obywateli, 
zarówno na naszym „podwórku”, jak i ten 
brzmiący w ustach niektórych polityków. Ów spór, 
niestety, nie prowadzi do niczego dobrego. 
Narastają negatywne emocje. Nie chcę złorzeczyć, 
ale wiesz, do czego to może prowadzić… Kiedy 
wszystko jest dobrze i nie ma konkretnego, 
zewnętrznego przeciwnika, to zaczyna się szukać 
adwersarza w pobliżu. Moim zdaniem takie 
zjawisko występuje teraz w naszym kraju. Z jednej 
strony nieugięty rząd, z drugiej nieustępliwy 
Trybunał Konstytucyjny. Minister sprawiedliwości 
chcący wszcząć postępowanie dyscyplinarne 
wobec prezesa TK versus Krajowa Rada 
Sądownictwa, Sąd Najwyższy, Prokuratura 
Generalna oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Ponadto sprawa Polski weszła także na forum 
międzynarodowe. W kraju natomiast powstają 
różne organizacje obywatelskie nie zgadzające się 
z charakterem i szybkością zmian. Najbardziej 
znana to Komitet Obrony Demokracji, który 
regularnie organizuje marsze przeciwko polityce 
rządu. Cóż Edwardzie, tak wygląda demokracja. 
Jak każdy ustrój ma zalety i wady, ale… vox 
populi vox Dei. Natomiast za granicą dzieje się 
jeszcze więcej. Wielcy tego świata decydują 
o losach uchodźców, klimatu, wojen. Nikt nie 
odpoczywa. W lekkiej konsternacji wywołanej tym 
wszystkim chciałbym Ci życzyć, Edku, dużo 
zdrowia, szczęścia, spokoju, a Nam wszystkim 
dobroci i życzliwości na ten Nowy Rok, żebyśmy 
nie utrudniali sobie najprostszych rzeczy, żeby 
każde słowo było przemyślane i miało swoją 
wartość. 
 

Dominik Światkowski kl. II a LO 

 
 
 

 
 

Dominiku zawiedziony , 
Cóż... nie mam jak Cię 
pocieszyć, Dominiku. 
Druga klasa liceum to 
niewątpliwie trudny, 
ale ważny i potrzebny 
okres w życiu każdego 
ucznia. Mam jednak 
nadzieję, że świąteczną 
przerwę wykorzystasz 
dobrze, a i aura, moim 
zdaniem, jest obecnie 
dość przyjemna - czas 

przyzwyczajać się do braku śniegu w grudniu - 
przecież globalne ocieplenie daje się we znaki. 
Nawiązując do Twojej pełnej obaw wypowiedzi 
o zróżnicowaniu społeczeństwa, uważam, że 
podział obywateli istniał od zawsze i jest 
naturalny. Problemem naszych czasów jest to, że 
sami go pogłębiamy. Krytykujemy prawie 
wszystko, a także wzajemnie oskarżamy się 
o nieszczere intencje. Zastanawiam się, z  czego 
to wynika i, tak samo jak Ty, obawiam się 
przyszłych rozstrzygnięć. Jednak przyszłość jest 
nasza i to napawa mnie optymizmem. Przecież 
my, młodzi, nie popełniamy raczej tych samych 
błędów. Nasza przyszłość musi być przyszłością 
dialogu i różnorodnych kompromisów. Tak jak 
słusznie zauważyłeś, "polskie podziały" widzi 
cała Europa. Mnie, jako młodemu Polakowi, jest 
zwyczajnie wstyd, słysząc słowa Ministra Spraw 
Zagranicznych Luksemburga, który mówi, że to, 
co dzieje się w Polsce przypomina obejmowanie 
władzy przez dyktatorskie reżimy.  Ale już nie 
rozmawiajmy o polityce, pomyślmy o rzeczach 
przyjemniejszych, np. o pysznym świątecznym 
jedzeniu, prezentach, czy kolędach. Co możemy 
my, zwykli nastolatkowie, skoro nawet 225 
posłów opozycyjnych jest bezsilnych. Żyjmy 
jednak nadzieją, że wraz z Nowym Rokiem nie 
skończy się III Rzeczpospolita. Rzeczpospolita, 
której ustrojem jest demokracja. Demokracja, 
o którą walczyło pokolenie naszych dziadków 
i rodziców. Demokracja, za którą ludzie oddali 
życie. Ja, Dominiku, życzę Ci, żeby następny rok 
był dla Ciebie co najmniej tak samo dobry jak 
ten. Jeszcze więcej sukcesów, na które tak 
wytrwale pracujesz. Nam natomiast, życzę dużo 
spokoju, poczucia bezpieczeństwa i zwykłego, 
ludzkiego poczucia pewności, bo perspektywą 
bezpieczeństwa i pewności buduje się przyszłość. 
 

Edward Klimek kl. II a LO 
 rys. Karolina Szymankiewicz kl. II a LO  

Rozmowy Niedokończone… 
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MALARSKIE   IMPRESJE 
                                                  

AUTORSTWA  EWY  BONISŁAWSKIEJ  Z  KL. III D LO 
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