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SZKOŁĄ JESIEŃ SIĘ ZACZYNA
To już tradycja, że po wakacyjnej przerwie wracamy do nowych obowiązków. Wrzesień
i październik to okres rozpoczynania i inauguracji dla uczniów, ich nauczycieli, studentów i profesorów. Dla wszystkich, którzy pragną się dalej kształcić i którzy to kształcenie zapewniają. Co roku tysiące, przeważnie młodych ludzi, staje przed nowymi
wyzwaniami i oczekiwaniami związanymi ze szkołą i nauczaniem. Wszyscy życzą sobie
sukcesów i prawie każdy chciałby ten swój szkolny pobyt zakończyć z jak najlepszymi
wynikami. Szkoła i nauczyciele – natomiast – są z jednej strony drogowskazem
w kształtowaniu postaw, a z drugiej instytucją z wymaganiami. Kto znajdzie sposób,
żeby się odnaleźć w tych zawiłych relacjach, ten wygrywa. (Red.)

Już po raz 158 zainaugurowano rok
szkolny w naszym Zespole Szkół im.
C.K. Norwida. Uroczystość odbyła się
1 września. Przy pięknej pogodzie, na
płycie boiska szkolnego, odświętnie
ubrani uczniowie, nauczyciele oraz
zaproszeni goście zostali przywitani
przez Dyrektora szkoły, panią Barbarę
Przeradzką - Martko, która witając
zgromadzonych, w ciepłych słowach
zwróciła się przede wszystkim do
pierwszoklasistów i przyszłorocznych
maturzystów, życząc im wytrwałości
i sukcesów w nauce. Do życzeń
dołączyli się także pani Katarzyna
Trzaskalska, vice-starosta nowomiejski,
pani Mariola Szaładzińska, przewodnicząca Rady Rodziców oraz Kornelia
Fimiarz, przewodnicząca Samorządu
Szkolnego. Po części oficjalnej,
uczniowie spotkali się już w salach
lekcyjnych ze swoimi wychowawcami.

(Fot. W.G.,W.M., M.C., M.J., arch.)
(Fot. R.K.)
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ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

INFORMACJE
●

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Tradycyjnie, w przeddzień Dnia Nauczyciela, 13 X, w auli naszej szkoły odbyła
się okolicznościowa akademia, przygotowana przez klasy maturalne. Uroczystość
uświetnili zaproszeni goście, starosta nowomiejski, pan A. Ochlak przewodnicząca Rady Rodziców, pani M. Szaładzińska
oraz nasi byli i aktualni nauczyciele,
pedagodzy,
pracownicy
obsługi,
uczniowie. Dyrektor szkoły, pani Barbara
Przeradzka-Martko, witając zgromadzonych, wspomniała o etosie pracy nauczyciela, jego powołaniu i odpowiedzialności.
Życzenia zdrowia, zadowolenia z pracy
oraz sukcesów pedagogicznych złożyli
nauczycielom pani Dyrektor szkoły, pan
starosta, pani przewodnicząca Rady Rodziców oraz przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego. Panie J. Główczewska, J.
Haska, J. Kardela oraz panowie M. Orzeł,
W. Paczkowski i R. Zachwieja otrzymali
nagrody Dyrektora Szkoły. Nagrodę
Ministra Edukacji Narodowej otrzymała
pani Jadwiga Lewandowska. Odznaczenie
resortowe, Medal Komisji Edukacji
Narodowej, otrzymała pani A. Bączek,
a odznaczeniami państwowymi, Medalami
za Długoletnią Służbę uhonorowano
panie: A. Dziekońską, E. Szcześniak, B.
Zielińską oraz pana Z. Światkowskiego.
Medal „Pro Patria” przypadł panu B. Bartkowskiemu, za „szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość RP”. Gratulujemy. (Red.)

Ta norwidowska sentencja stała się
mottem uroczystego ślubowania
uczniów, którzy rozpoczęli u nas
kolejny etap swojej edukacji. 24
września br. w hali sportowej
naszej szkoły zebrali się najmłodsi
licealiści, ich rodzice, nauczyciele
oraz zaproszeni goście, ze starostą
nowomiejskim, panem Andrzejem
Ochlaniem oraz przewodniczącą
Rady Rodziców, panią Mariolą
Szaładzińską. Pierwszacy złożyli
ślubowanie na sztandar szkoły,
w którym zapewniali o swoim
przywiązaniu podstawowym wartościom, wynikającym z przynależności do szkolnej społeczności.
Z kolei Dyrektor Szkoły pani B. Przeradzka - Martko podkreśliła,
że szkoła jest miejscem, w którym każdy może rozwijać swoje
pasje i budować swoją drogę ku przyszłości, pod warunkiem, że
zachowa ostrożność w swych przedsięwzięciach, pokój duszy,
pracowitość i wytrwałość w dążeniu do celu, nie wyrzekając się
jednocześnie przymiotów młodości. Po części oficjalnej, uczniowie
klas starszych przygotowali – tradycyjnie już – kilka konkursów dla
nowoprzyjętych. Wśród śpiewania, rysowania i zgadywania emocji
było co niemiara. Wspólne klasowe zdjęcia zakończyły uroczystość

SZKOŁA W LICZBACH
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im.C.K.Norwida składa
się z 15 oddziałów [po 5 klas w każdej klasie], a Liceum
Ogólnokształcące dla dorosłych z 2. W pierwszych klasach
aktualnie uczy się 124 uczniów, w drugich 151, a w trzecich 118.
Ogółem w LO naukę pobiera 393 uczniów; w LO dla Dorosłych 25
Razem kształci się u nas 418 uczniów w 17 oddziałach., którym
wiedzę przekazuje 35 nauczycieli, z których funkcję
wychowawców klas pełni 17 pedagogów. Szkoła nasza w roku
2018 obchodzić będzie 160-lecie powstania. Z tej okazji odbędzie
się
wiele
oficjalnych
i
nieoficjalnych
uroczystości
upamiętniających ten zaszczytny jubileusz. (Red.)
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„…miejcie świadomość,
że wiara pomaga…”
Z początkiem nowego roku szkolnego
2016/2017 w naszej szkole pojawił się nowy
katecheta.
Jest
nim
ksiądz
TOMASZ
TRZEBIATOWSKI, który już od pierwszych
lekcji religii zyskał ogromną sympatię wśród
uczniów Norwida. By poznać nieco bliżej naszego
nowego katechetę, zadaliśmy mu kilka pytań.
Paulina (P.): Na
początek może parę
słów o sobie. Skąd
ksiądz pochodzi oraz
z
jakiej
parafii
ksiądz
do
nasz
przybył?
(Ks. T.): Przyszedłem
do Nowego Miasta
Lubawskiego z parafii
w Grudziądzu, a pochodzę z sąsiedniej
Lubawy.
Mam
kaszubskie korzenie, co niezwykle mnie cieszy.
Moja rodzina od 500 lat mieszka na Kaszubach,
jestem pierwszym pokoleniem, które od tego
odeszło. Lubię o tym wspominać, gdyż stanowi to
znaczną
część
historii
mojej
rodziny.
P.: Gdzie ksiądz wcześniej spracował swoją
posługę?
Ks.T.: Poprzednio uczyłem w ośrodku szkolno wychowawczym w nie tak odległym Grudziądzu.
P.: Jak ksiądz ocenia uczniów Norwida?
Ks. T.: Nie oceniam. Wyrosłem z oceniania ludzi
w jakikolwiek sposób. Trudno mi nawet cokolwiek
powiedzieć, po prostu jesteście. Staram się
pozwolić być młodzieży taką, jaka jest. Myślę, że
uczniowie Norwida są już w takim wieku, że
doskonale mogą sami o sobie decydować
i dokonywać słusznych wyborów. Ja mogę jedynie
wyrazić opinię, mogę wskazywać. Cieszę się, że
mogę być, że mogę obserwować. Mogę się też
denerwować na pewne zachowania, ale nie jestem
od oceniania. Każdy ma swoje pasje, każdy ma
swoją wizję życia i ma do tego prawo.
P.: Pan Dariusz (szkolny katecheta – przyp.
redakcji)
na
lekcji
religii
wspominał
o pewnej formie wolontariatu, którą ksiądz
prowadzi.
Czy
mógłby
ksiądz
szerzej
opowiedzieć o tym niezwykłym przedsięwzięciu?
Ks. T.: Pomysłem młodzieży było to, by
zaangażować się w coś w sposób czynny. W pomoc
drugiemu człowiekowi. Tym bardziej, że mamy rok
miłosierdzia i nawet biskupi zachęcają nas - księży,
by nie tylko mówić o miłosierdziu, czy mieć
świadomość, że miłosierdzie istnieje, lecz czynić.

Wolontariat jest dość popularny wśród
młodych ludzi. Wiem, że młodzież ma serca
gotowe pomagać. Z naszej strony zostały podjęte
pierwsze kroki. Chcemy pomagać pewnej rodzinie,
która ma bardzo nowatorską metodę pracy nad
dziećmi,
które
potrzebują
rehabilitacji.
P.: Czy ma ksiądz więcej pomysłów i planów na
pracę i współpracę z młodym pokoleniem?
Ks. T.: Moją pasją jest jazda na rowerze.
Aktywność fizyczna stała się ostatnio bardzo
popularna, więc można by zorganizować jakąś
akcję z rowerem w tle. Jednak w chwili obecnej nie
wiem, kto jest na tyle odporny, ma tak dobrą
kondycję i chce ją budować. Akcja ta byłaby dość
poważnym przedsięwzięciem. Wyruszylibyśmy
gdzieś na 2 lub 3 tygodnie w wakacje. Oczywiście,
jako ksiądz byłbym zainteresowany miejscami
świętymi. Świeckich akcji jest mnóstwo,
aczkolwiek uważam, że niektóre z nich można
połączyć z wiarą. Stworzyłem stronę w internecie
„Wierzę na rowerze”, gdzie staram się
zaangażować młode osoby do jazdy na rowerze.
Chciałbym, żeby młodzież miała świadomość, że
wiara bardzo nam w życiu pomaga. Chciałabym,
by młodzi ludzie zobaczyli, że wiara jest
„motorem”, który pomaga w rozwijaniu siebie,
swoich pasji,
talentów i zainteresowań.
P.: Jakie jest księdza największe marzenie?
Ks. T.: Chciałbym być dobrym katechetą, który
wnosi coś pozytywnego do życia młodego
człowieka.
P.: Serdecznie dziękujemy księdzu za wywiad.
Życzymy powodzenia w realizacji wszystkich
zamierzeń. (Fot. ks. T. T.)
Paulina Strzyżewska kl. II a LO

XVI DZIEŃ PAPIESKI W NORWIDZIE

Tegoroczny Dzień Papieski był swego rodzaju
zwieńczeniem Roku Miłosierdzia jak i Światowych
Dni Młodzieży. Dlatego też przebiegał pod hasłem
„Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Młodzież klas
drugich wraz z księdzem T. Trzebiatowskim oraz
panem D. Markuszewskim przygotowała z tej
okazji okolicznościowy montaż słowno-muzyczny.
Zorganizowano również zbiórkę na fundusz
stypendialny, będący „żywym pomnikiem” św.
Jana Pawła II, dla zdolnej, acz niezamożnej
młodzieży. (Red.)
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PROPEDEUTYKA

Dotacje, programy grantowe i stypendialne dla
wszystkich zainteresowanych matematyką, to główne
działania na rzecz edukacji matematycznej Fundacji
mBanku. Z początkiem bieżącego roku szkolnego,
nasza szkoła przystąpiło do projektu edukacyjnego
"EASY MATMA! E-KORKI PRZED MATURĄ"
stając się beneficjentem tegoż programu. Celem
przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwiększenie
zainteresowania matematyką oraz ułatwienie
przygotowania się do egzaminu maturalnego. Mimo,
że projekt skierowany jest do wszystkich chętnych, to
głównymi jego odbiorcami są tegoroczni maturzyści.

Projekt realizują nasi nauczyciele matematyki,
zaś koordynatorką wszystkich działań jest pani
profesor Aleksandra Bączek. Na facebookowym
fanpage`u (https://www.facebook.com/Easy-Matma)
zamieszczane są filmiki i zdjęcia, obrazujące proces
rozwiązywania przez uczniów przykładowych zadań
maturalnych. Przeprowadzane będą konkursy,
a także zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie
z najstarszych klas będą sprawdzać swoją wiedzę,
pracując z arkuszami egzaminacyjnymi oraz
uzyskiwać wskazówki do samodzielnego rozwiązywania trudniejszych zadań. Konsekwencją tego
pomysłu będzie też wzmocnienie metody uczenia się
od siebie nawzajem, a zarazem zwiększenie
poczucia własnej wartości. (Fot. arch.). (Red.)

PRAWA

Nasza szkoła sukcesywnie pogłębia współpracę
z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim
w Olsztynie. Zawiązaliśmy nowe relacje naukowe
z Wydziałem Prawa i Administracji, a dokładnie
z Katedrą Historii Prawa Polskiego i Filozofii
Prawa. Kadra naukowa uczelni oraz jej
współpracownicy - praktycy prowadzą projekt pt.
„Propedeutyka prawa” w liceach, którego celem
jest przybliżenie uczniom klas maturalnych zasad
i najważniejszych rozwiązań poszczególnych gałęzi
prawa oraz zwiększenie świadomości prawnej
młodzieży. Pomysłodawcą i kierownikiem tego
przedsięwzięcia jest Prodziekan ds. Nauki WPiA
profesor UWM dr hab. Przemysław Dąbrowski,
natomiast szkolnym koordynatorem nauczyciel
wiedzy o społeczeństwie Marcin Deja. Program
realizowany jest od października do lutego,
w podziale na następujące jednostki tematyczne:
Podstawy wstępu do prawa, podstawy prawa
cywilnego, podstawy prawa karnego, podstawy
prawa
gospodarczego,
podstawy
prawa
administracyjnego. Lekcje prowadzone są raz na
miesiąc
przez
pracowników
naukowodydaktycznych i praktyków - sędziów. Pierwsza
z nich odbyła się 21 października bieżącego roku,

a poprowadził ją SSR pan Michał Lasota (fot.)
Współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji
UWM będzie miała charakter długofalowy. Po
zakończeniu bloku teoretycznego, który również
będzie odbywał się na sali rozpraw nowomiejskiego
sądu, dla zainteresowanych uczniów uniwersytet
planuje organizowanie warsztatów naukowych
z różnych dziedzin prawa np. kryminalistyki czy
konstytucjonalizmu.
Tekst zdjęcie: M.D.
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SPRZĄTANIE ŚWIATA

PAINTBALL

CLEAN UP THE WORLD
Każdego roku, w trzeci weekend września
uczestniczymy w międzynarodowej kampanii
„Sprzątanie Świata”. W tym roku, już po raz
dwudziesty trzeci w Polsce, a w świecie po raz
dwudziesty siódmy akcja przebiegała pod hasłem
„Podaj dalej… drugie życie odpadów”. Cel
nadrzędny to nie tylko zbiorowe sprzątanie śmieci
zalegających poza miejscami przeznaczonymi do
ich składowania, ale przede wszystkim wzrost
świadomości
proekologicznej
społeczeństwa.
Krajowym koordynatorem akcji w Polsce jest
Fundacja Nasza Ziemia, a uczestniczą w niej coraz
liczniejsze rzesze młodzieży szkolnej, harcerzy,
organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

„Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich
pochopnie do kosza” oraz „Zrób wszystko, by
odpad za szybko nie trafił na wysypisko” to cele,
które tym razem przyświecały naszej młodzieży
podczas konkursu dla klas, który polegał na
przygotowaniu przez każdą z nich minimum 2 prac
zawierających odpady, aby dać im właśnie drugie
życie. Mogły to być przedmioty codziennego
użytku, czy elementy dekoracyjne, które można
wykorzystać w domu lub na przykład w szkolnej
świetlicy, mającej docelowo powstać w dawnej
szatni. Uczniowie udowodnili, że mają wiele
pomysłów na ponowne wykorzystanie odpadów.
Wykonali dużo kreatywnych, ale też użytecznych
prac (stolik, pufy, lampę, kosz na śmieci, wyciskacz
do soku, świeczniki, kapcie, biżuterię, obraz,
ozdobnego psa, krowę i węża). Były one
prezentowane na szkolnym korytarzu i wzbudzały
spore zainteresowanie społeczności szkolnej. W
opinii jury, pierwsze miejsce zajęła klasa III b LO,
za pomysłowość, materiał, estetykę wykonania oraz
użyteczność wykonanych z odpadów przedmiotów.
Gratulujemy. Koordynatorką akcji była pani
profesor Edyta Kozłowska. (Fot. R.K.). (Red.)
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BUMPERBALL

KOLEJKA TYROLSKA

Uczestnikami tych atrakcyjnych „zabaw” byli nasi
uczniowie z klas pierwszych i drugich LO, którzy
wraz z opiekunami udali się 03.10. do Stradomna,
aby sprawdzić swoją sprawność fizyczną, psychiczną odporność oraz zdolność współpracy. Na
profesjonalnie
przygotowanych
stanowiskach
i wyposażeni w odpowiedni sprzęt, nasi koledzy
i koleżanki mieli okazję do zaprezentowania swoich
umiejętności oraz pokazania ducha walki.
(Fot. B.Trzcińska). (Red.)
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mistrzostwa
warmii i mazur
w scrabble
Już po raz dziewiętnasty, kilkudziesięciu
miłośników
scrabble
z
całego
kraju
rywalizowało w dniach 8 - 9 października
w regionalnym turnieju w Nowym Mieście
Lubawskim.
Pierwszą atrakcją wieczoru był tradycyjnie już
rozgrywany
scrabble’owy
tor
przeszkód.
W kategorii Pań zwyciężczynią została Joanna
Juszczak z Warszawy. Najlepszym 'torowcem
przeszkodowcem' został Karol Wyrębkiewicz
z Łodzi, co w obliczu sobotnich wyników
uzasadnia stwierdzenie, iż w grze w scrabble liczy
się przede wszystkim nie tylko wytrzymałość
fizyczna, ale i psychiczna.

Kolejna atrakcja to rozgrywane po raz dwunasty
Mistrzostwa Futsalu. Rozegrano dwie 25-minutowe
połowy w których drużyna Miks 1 pokonała
drużynę Miks 2 w stosunku 10:6. Najlepszym
bramkarzem został Adam Grzelec z Poznania,
a najlepszym strzelcem został nieoczekiwanie
miejscowy zawodnik 'krótkowidz' Mariusz Orzeł
z drużyny Miks 1, zdobywca sześciu bramek.
Ostatnią atrakcją nocy zakończoną przed godziną
2:00 był 5-rundowy turniej siódemek w którym
zwyciężył Rafał Lenartowski z Gdyni, układając
łącznie we wszystkich partiach 23 premie.
Niedzielne rundy przyniosły tradycyjną zmianę
lidera. Prowadzący w sobotę Mirosław Uglik
ostatecznie zajął 16 miejsce z dorobkiem siedmiu
zwycięstw. W finałowej walce o końcowy triumf
zagrali Karol Wyrębkiewicz z Łodzi z Pawłem
Jackowskim z Warszawy. Zwycięstwo Pawła
Jackowskiego nad Karolem Wyrębkiewiczem
393:355 zapewniło Pawłowi tytuł mistrzowski.
Potknięcie Karola Wyrębkiewicza (3 miejsce)
wykorzystał Dawid Pikul z Poznania, który
wygrywając w ostatniej rundzie z Joanną Juszczak
464:280 zapewnił sobie tytuł wicemistrzowski.
Joanna Juszczak z Warszawy mimo porażki została
najlepszą uczestniczką turnieju i z dorobkiem

ośmiu zwycięstw zajęła najwyższe wśród pań
szóste miejsce.
Poza turniejem głównym zorganizowano szereg
konkursów towarzyszących w trakcie trwania
imprezy. W każdej rundzie najdroższe słowo na
daną literę z hasła WARMIA MAZURY wyłoniło
12 laureatów:
W — WIANKAMI 122 pkt. (Zbigniew Rybak)
A — ARABESEK 89 pkt. (Adam Sternik)
R — RAŹNIE 69 pkt. (Kazimierz Merklejn)
M — MIĘKCZYŁ 94 pkt. (Michał Alabrudziński)
I — IRONIOM 66 pkt. (Karol Wyrębkiewicz)
A — AMENCJI 66 pkt. (Grzegorz Łukasik)
M — MNIEJSZĄ 101 pkt. (Adam Sternik)
A — ZASILAM/AŻ 73 pkt. (Maciej Skrzypczak)
Z — ZGONIMY/HELI 94 pkt. (Karol Wyrębkiewicz)
U — UPINANI 88 pkt. (Mariola Osajda-Matczak)
R — RAŻENIE 92 pkt. (Katarzyna Dębska)
Y — Upominek przyznany drogą losowania z uwagi

na brak propozycji wyrazu na literę 'Y' (Anita
Bruska).
Konkurs WARMIA MAZURY oraz konkurs na
ułożone słowo związane z tematyką branży
stalowej sponsorowała firma EXPOM S.A. Prezes
firmy EXPOM S.A. Pan Rafał Domżalski po
niełatwym wyborze nagrodził słowo WTAPIANE
ułożone przez pana Andrzeja Kwiatkowskiego
z Warszawy.
Laureatem unikatowej w skali kraju kategorii Złoty
Blank został Wojciech Gołęcki z Inowrocławia.
Wyraz JADAJCIE za 167 punktów zagwarantował
mu szklaną statuetkę ufundowaną przez Burmistrza
Nowego Miasta Lubawskiego Pana Józefa Blanka.
Pan Burmistrz w mistrzowski sposób skomentował
zwycięski wyraz mówiąc: „Przybywajcie licznie do
Nowego Miasta Lubawskiego i JADAJCIE
lokalnie”.

Na specjalne wyróżnienie zasługują również
jubileuszowe osiągnięcia trójki scrablistów. Udział
Justyny Górki z Krakowa był dwusetnym
występem turniejowym w jej karierze, a dwóch
reprezentantów klubu NIEDOCZAS Nowe Miasto
Lubawskie Mirek Dejna oraz Krzysztof Zawadzki
z Sampławy równo 10 lat temu debiutowało na
turnieju Scrabble w naszym mieście.
Mariusz Orzeł
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Rozmowy Niedokończone…
Edwardzie (śmiały,

Dominiku bojaźliwy,

XXI wiek to okres
niewątpliwie
burzliwy
zarówno w polityce, jak
i w życiu codziennym
prawie każdego mieszkańca jakiejś społeczności na
Ziemi. Dlaczego prawie?
Gdyż istnieją państwa
rzekomo idealne, jak np.
Australia
czy
Nowa
Zelandia, w których mało
prawdopodobne jest wystąpienie jakiegoś konfliktu czy wojny. Inne miejsca
(w tym niestety Polska) są coraz bardziej narażone na
poważne międzynarodowe spory. Wbrew pozorom,
to nie włodarze mocarstw, lecz my, zwykli ludzie,
wywołujemy sprzeczki i kłótnie, które popychają
owe mocarstwa do działania. Różnica zdań prowadzi
także do pogłębiających się podziałów oraz wzrostu
znaczenia radykałów, o których chciałbym Cię
spytać. Co myślisz o takich ludziach i takich
organizacjach, Edku? Czy ich istnienie ma sens?
Podzielę się z Tobą moimi spostrzeżeniami na ten,
jakże przykry w naszej rzeczywistości, temat. Skala
rozbieżności między mną a Nimi jest – niestety znacząca. Ksenofobia i skrajny nacjonalizm, który
reprezentują, nigdy nie prowadziły do niczego
dobrego. To właśnie lęk przed obcymi, "ochrona"
narodowego dziedzictwa i chęć podporządkowania
mas dały w 1933 roku władzę Hitlerowi. Czy historia
lubi się powtarzać? Oby nie. Programy radykałów są
z reguły podobne. Egzaltacja pańtwa i patriotyzmu czy przesadna troska o interes narodowy. Pod
tymi, jakże pięknymi, frazesami kryje się zupełnie
coś innego. Nachalnym propagandowym hasłom
ulega coraz więcej ludzi. Ten bezwartościowy potok
słów dla wielu staje się wyrocznią i pełni rolę
swoistej biblii, na którą
często powołują się
przywódcy tych ruchów. Niestety, zawłaszczanie
uznanych ideologii, czy to religijnych czy świeckich,
to powszechnie znana forma manipulowania
emocjami i zdobywania zwolenników. Jest ona
często równie skutecznie stosowana w polityce.
Swoboda interpretacyjna nie tylko Biblii, ale również
innych pism, aktów prawnych czy założeń
ideologicznych i programowych organizacji, pozwala
na manipulowanie ich treściami. Ponadto wśród
zwolenników tych poglądów dostrzegam tendencje
do walki zbrojnej. Czyżby oni mieli być silni
przemocą i lękiem? Pomysł tworzenia szeregów oraz
systematyczna organizacja marszów pod różnymi
populistycznymi nazwami to praktyki stosowane
przez totalitaryzmy lat lat 20 i 30. ubiegłego wieku.
Czyżby pokój się komuś znudził? Jak myślisz?

Dość często i niestety
bardzo śmiało wygłaszam osobiste opinie, że
Polacy znudzili się już
pokojem i spokojem.
Skąd takie stwierdzenie?
Wystarczy spojrzeć na
coroczne "Marsze Niepodległości” organizowane w stolicy oraz innych miastach naszego
kraju. Już niedługo
ulicami stolicy przemaszeruje tłum (a tak właściwie
horda) patriotów (zachowujących się jak Hunowie),
którzy z impetem połamią warszawskie drzewka,
pobawią się kostką brukową, a jak dobrze pójdzie,
to może jeszcze coś podpalą - w tym roku niestety
nigdzie nie stoi żadna tęcza. Ludzi napędza taka
agresja. Śmiem twierdzić, że wielu Polaków po
prostu ją lubi. Oczywiście spirala nienawiści
nakręcana jest przez partie prawicowe, które
z powodu małej ilości autorytetów po lewej stronie,
a przede wszystkim stosunkowo
niskiej
świadomości społecznej, przeżywają teraz tłuste
lata. Wydaje mi się, że każdy człowiek w swoim
życiu przeżywa taki okres, w którym uważa, że
jego ojczyzna jest najlepsza. Ja nacjonalizm
klasyfikuję jako chorobę wieku dziecięcego.
W dzisiejszych czasach mamy wysyp ludzi, którzy
- jak słusznie zauważa jeden z profesorów uczących
w naszej szkole - patriotyzm noszą nie w sercu, a na
bluzach (najbardziej lubię tę "Śmierć wrogom
ojczyzny") czy innych częściach garderoby.
Najsmutniejsze jest to, że za "patriotyczną modą"
nie idzie chęć faktycznego poznania historii
ojczyzny. Jeżeli chodzi o przyszłość to staram się
nie prorokować - nie jestem do tego upoważniony.
Myślę jednak, że radykalizm ukradkiem już wkradł
się w każdą sferę naszego życia. Na scenie
politycznej mamy Ruch Narodowy, i nawet przez
jakiś czas wydawało mi się, że w naszym Kościele
chrześcijańskim królował nie Jezus Chrystus, a ks.
Jacek Międlar. My również stajemy się coraz
bardziej radykalni. Łatwiej kończymy relację ze
znajomymi, częściej mówimy stanowcze nie, dużo
szybciej niż kiedyś osądzamy drugą osobę. Stajemy
się mniej lub bardziej podatni na różne idee. Myślę,
że cały czas wzmacniamy swój światopogląd.
Nawet mój list do Ciebie, Dominiku, jest dużo
bardziej radykalny niż zwykle. No ale cóż –
podobno znowu żyjemy w ciekawych czasach.
Edward Klimek, kl. III a LO
Rys. Karolina Szymankiewicz, kl. III a LO

Dominik Światkowski, kl. III a LO
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