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INFORMACJE 

 

 

● W DOMU DZIECKA 

 
16 grudnia uczniowie Norwida 

wraz z opiekunami: katechetą 

Dariuszem Markuszewskim oraz 

księdzem Tomaszem Trzebiatow-

skim odwiedzili podopiecznych 

Domu Dziecka w Pacółtowie.  

 

Spotkanie rozpoczęło się od 

wspólnego kolędowania przy 

wigilijnym drzewku przystrojo-

nym ręcznie wykonanymi ozdo-

bami oraz od wręczenia prezen-

tów, zakupionych z pieniędzy, 

zebranych podczas mikołajkowe-

go kiermaszu słodkości. Następ-

nie wszyscy razem wyruszyli do 

kuchni, by tam wspólnie upiec,  

a potem udekorować babeczki. 

Nie brakowało również wspól-

nych zabaw. Dzieci cieszyły się  

z czasu spędzonego w miłej at-

mosferze, a wolontariusze z fak-

tu, iż mogli sprawić radość naj-

młodszym w tym jakże pięknym 

czasie oczekiwania na Boże Na-

rodzenie.  

 
Paulina Strzyżewska, kl IIa LO 

 

 

● CANIS ZNACZY PIES 
 

 

Z końcem roku w naszej szkole 

zorganizowana została zbiórka 

karmy dla podopiecznych z iław-

skiego schroniska dla zwierząt. 

Akcja miała na celu polepszenie 

warunków bytowych mieszkań-

ców schroniska oraz uwrażliwie-

nie społeczności szkolnej na 

problem bezpańskich zwierząt, 

zwłaszcza w tak trudnym dla 

nich okresie zimowym. Z całego 

serca dziękujemy wszystkim, 

którzy włączyli się w tę szlachet-

ną akcję. Z ogromną radością 

informujemy, iż udało nam się 

zebrać karmę o łącznej wartości 

około 1000 zł. Pamiętajmy, iż 

czynienie dobra na rzecz braci 

mniejszych, zmienia świat na 

lepsze, a o takim świecie marzy 

każdy z nas. CANIS - Szkolne 

Koło Przyjaciół Zwierząt (PS) 
 

 

● ZMIEŃ ŚWIAT NA LEPSZY 

 

Jeżeli kochasz zwierzęta i chcesz 

poświęcić dla nich swój wolny 

czas, czerpiąc z tego niesamowi-

tą przyjemność, zapraszamy do 

naszego Koła  Przyjaciół  Zwie-

rząt  „CANIS” Nie bądź obojęt-

ny! Nie odwracaj się! Działaj! 
Od Twojego zaangażowania 

zależy życie i zdrowie zwierząt. 

Możesz im pomóc bezpośrednio 

lub wspierając inicjatywy pro-

zwierzęce. Pamiętaj, że KAŻDA 

pomoc jest cenna! Każda pomoc 

zmienia sytuację zwierząt! One, 

tak jak ludzie potrzebują szacun-

ku, opieki i naszej pomocy. Nie 

tylko psy i koty, z którymi mamy 

najbliższy kontakt, ale również 

dziko żyjące ptaki, jeże, wie-

wiórki, kuny, czy zwierzęta wy-

korzystywane przez ludzi na 

różne sposoby - hodowane na 

pożywienie lub futra,  

tresowane dla ludzkiej rozryw-

ki czy wykorzystywane do 

badań naukowych. Udzielając 

się w kole, nie tylko poświę-

casz swój czas czy umiejętno-

ści, ale również zyskujesz sa-

tysfakcję, doświadczenie, wie-

dzę, a także możliwość pozna-

nia nowych, myślących podob-

nie do Ciebie, ludzi Pamiętaj, 

że działając w Szkolnym Kole 

Przyjaciół Zwierząt CANIS, 

możesz "pociągnąć" za sobą 

innych! Możesz zachęcić in-

nych do działania na rzecz 

zwierząt! RAZEM MOŻEMY 

IM POMÓC! Zwierzęta nie 

poradzą sobie same. Musimy 

być ich głosem! Jeśli pragniesz 

być członkiem naszego koła, 

zgłoś się do Pani Pauliny Or-

łowskiej lub Pani Barbary 

Trzcińskiej lub po prostu do 

kogoś z nas wolontariuszy. 

Jesteśmy widoczni. Zaprasza-

my. 
   Paulina Strzyżewska, kl. II a LO 

 

●   POMOC 

PRZEDMEDYCZNA     

PRZYDATNA KAŻDEMU 
 

 Rafał Ziółkowski, uczeń 

klasy II b LO przeprowadził 

podczas lekcji wychowawczej 

szkolenie z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedme-

dycznej "Ratuję i uczę ratować' 

zorganizowane przez Fundację 

"Drogowskazy" Nielbark oraz 

Ochotniczą Straż Pożarną  

w Wielkich Bałówkach. Nau-

czyliśmy się nowych rzeczy 

oraz powtórzyliśmy swoją 

wiedzę z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy. Mieliśmy 

również okazję poćwiczyć 

resuscytację na fantomie. 

Dziękujemy Rafałowi oraz 

Fundacji "Drogowskazy" za te 

przydatne i bardzo interesujące 

zajęcia. 

 
Katarzyna Perłowska, kl IIb LO 
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PRACOWNIA  REGIONALNA  MBP 

 

 
W ramach propagowania czytelnictwa uczniowie 

klas drugich naszej szkoły odwiedzili Pracownię 

Regionalną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście 

Lubawskim, gdzie byli uczestnikami prelekcji 

popularyzującej czytelnię oraz jej działalność na 

terenie Nowego Miasta i okolic, którą wygłosiła 

pani dyrektor - Daniela Kowalska.  Młodzież 

podziwiała zgromadzone przez bibliotekę materiały, 

zachwycając się zebranymi przez tę instytucję 

artykułami, pocztówkami oraz zbiorem 

nowomiejskiej prasy sprzed lat.Uczniowie Norwida 

mogli również obejrzeć aktualną ekspozycję 

wystawy pt. "70. lat Miejskiej  Biblioteki 

Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim” 
                                       Paulina Strzyżewska, kl. II a LO 

 

 

 SCRABBLOWE MIKOŁAJKI Z BELGIJKĄ 
 

Wczesny wtorkowy poranek zachęcił 10 zespołów 

do wspólnej zabawy ze słowem ojczystym. Runda 1 

potwierdziła, iż w przypadku niektórych graczy 

ilość oznacza również jakość. Runda 2 i pierwsza 

siódemka ŚWIDERKA pada łupem zdolnych 

pierwszoklasistów z I c. Inna opcja siódemki 

WIADERKO wzbogaca zdobycz punktową klasy II 

c. Profil matematyczny górą. Do głosu dochodzi 

zespół w składzie: Oliwia Olęcka, Nikodem Haska 

oraz Łukasz Mioskowski, którzy w rundzie 3 i 5 

układają najbardziej punktowane słowa ŻARGON 

oraz ŻARGONY/MNICHY obejmując zasłużone 

prowadzenie. Na tym etapie uformowała się ścisła 

czołówka, która kontrolowała przebieg belgijki. Tak 

aż do ostatniej 9 rundy w której emocje sięgnęły 

zenitu. Drużyna zajmującą w przedostatniej rundzie 

przedostatnie miejsce awansuje na medalowe 

podium i zajmuje ostatecznie 2 miejsce. Cóż za 

finisz, cóż za emocje. Jakub Wadecki, Mateusz 

Czarnomski i Aleksander Zagórski układają  

w samej końcówce jako jedyni siódemkę 

PLANOWALI i jak mówią nie PLANOWALI 

takiego sukcesu. Gratulacje. (MO) 
 

 

URODZINY  

KUBUSIA  PUCHATKA 

 
Z inicjatywy uczniów klasy IIIa LO, ich 

wychowawczyni Pani Elżbiety Szcześniak  oraz 

nauczycieli bibliotekarzy w naszej szkole odbyło 

się spotkanie promujące ideę czytania. Tym 

razem okazją do organizacji tego przedsięwzięcia 

były dziewięćdziesiąte urodziny Kubusia Puchatka 

- bohatera kultowej powieści Alana A. Milne`a. 

Licealiści - wraz z zaproszonymi gośćmi - uczniami 

Szkoły Podstawowej nr 2 i ich wychowawczynią 

Panią Hanną Kowalską wspólnie czytali fragmenty 

przygód bohaterów Stumilowego Lasu. Nie 

zabrakło też małego co nieco! A piosenki, 

zgadywanki i kolorowanki urozmaiciły maluchom 

świętowanie Urodzin ich literackiego przyjaciela. 
                                                     Elżbieta Szcześniak 

                                                                     Fot. R.K. 

 

 

 

ŚWIĄTECZNA  AKADEMIA 

 

 
W czwartek 22 grudnia klasa I c LO przygotowała 

akademię bożonarodzeniową dla uczniów, 

nauczycieli  pracowników oraz emerytów naszego 

Zespołu Szkół. W tym też dniu odbyły się 

tradycyjne wigilie klasowe. Pieśni, kolędy oraz 

życzenia świąteczne zdominowały ten uroczysty 

dzień. 
                                                            (Red.) 
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Podaruj cząstkę siebie 

- czyli o oddawaniu szpiku kostnego 
Szpik kostny jest głównym „twórcą” krwi  

w naszym ludzkim organizmie. Na skutek wielu 

chorób m.in. nowotworowych zostaje uszkodzony. 

Dla zachowania życia i zdrowia konieczne jest jego 

odbudowa poprzez wprowadzenie do organizmu 

nowych komórek macierzystych – najważniejszego 

składnika szpiku. Chociaż liczba zarejestrowanych 

potencjalnych dawców szpiku ciągle rośnie, wielu 

pacjentów nadal nie znajduje odpowiedniego 

dawcy. Dlaczego uważamy, że oddanie szpiku ma 

negatywny wpływ na zdrowie? Temat dawstwa 

przybliżył Pan Sławomir Pawlak – dawca szpiku. 

 

Czy wydarzyło się coś w Pana życiu, co 

zainspirowało Pana do zarejestrowania się jako 

potencjalny dawca szpiku? 

Od kiedy pojawiła się informacja o fundacji DKMS  

o tym, że można pomagać ludziom, w jakiś sposób 

sobą, to zawsze byłem zainteresowany.  Pamiętam 

słynny dzień, w którym pojechałem na mecz jako 

kierownik zespołu siatkarskiego Silesia Volley 

Mysłowice do Legionowa. Była tam organizowana 

taka akcja czy przez towarzystwo sportowe, czy 

ogólnie rzecz biorąc przez tamtejszy MOSiR. 

Właśnie tam zainteresowałem się tematem. 

Poczytałem, porozmawiałem z paroma ludźmi, no  

i w zasadzie bez żadnego zastanowienia się 

zdecydowałem. W moim życiu nic się takiego nie 

wydarzyło co mogłoby spowodować, że jest to 

jakieś podziękowanie komuś kto mi pomógł, ani też 

w mojej rodzinie się tak nie wydarzyło. Od wielu 

lat jestem jakimś tam społecznikiem (śmiech), 

działam w wielu fundacjach. Człowiek z tą swoją 

charytatywnością i z niesieniem pomocy się 

urodził, i to w sobie ma.  

Gdy otrzymał Pan wiadomość, że pański 

bliźniak genetyczny potrzebuje pomocy, jak się 

Pan wtedy poczuł? Pojawiły się jakieś obawy lub 

wątpliwości? 

To było niesamowite przeżycie. Telefon zadzwonił 

po paru latach, nie pamiętam ilu dokładnie, ale 

chyba czterech. To nie tak, że z miesiąca na miesiąc 

dostaje się wiadomość. Jest taki dreszcz emocji jak 

odbiera się telefon ze szpitala. Zadzwonili do mnie 

z Krakowa, że jest taka szansa i czy mogę się 

pojawić na badaniach. Oczywiście w międzyczasie 

miałem wypełnić ankietę leczniczą, to jest dosyć 

skomplikowana sytuacja. Jak zadzwonili do mnie - 

to było niesamowite przeżycie, wielki dreszcz 

emocji. Pomyślałem: „jest super, to jest chyba to  

i już nie mogę się doczekać”, a tak naprawdę nie 

wiedziałem do końca, co mnie czeka. Dotychczas 

wiedziałem tak w pięćdziesięciu procentach. 

Dopiero jak pojechałem do kliniki w Krakowie 

dowiedziałem się, jak wygląda cała procedura. 

Uzmysłowiłem sobie, że to nie jest takie jak się 

ludziom wydaje. Wszyscy się martwią, że ktoś im 

będzie wbijał szpilki i igły do kręgosłupa, a tak 

wcale nie jest. Przekonałem się do tego. Lekkim 

dyskomfortem było robienie sobie zastrzyków, ale 

to jest spowodowane tym, że musimy te komórki 

macierzyste, które mamy w sobie odbudować  

w dziesięciokrotnie wyższym stanie. 

Ludzie nie za bardzo wiedzą jak to wszystko 

wygląda. Czy mógłby Pan opowiedzieć od czego 

rozpoczął się proces oddania szpiku i jak on 

przebiegał? 

Zaczęło się od badań ogólnych. W klinice w Krako- 

wie było nas ośmioro i wszyscy  przeszliśmy je bez 

żadnych zastrzeżeń. Było badanie USG, były 

badania ogólnie ciała, były badania krwi. Później 

mieliśmy spotkanie na oddziale hematologii  

i powiem szczerze, że to w jaki sposób nas może 

nie przekonało, lecz w jakiś sposób podziałało na 

nas mobilizująco to to, z kim mieliśmy do 

czynienia. Spędziliśmy cały dzień w klinice z tymi 

ludźmi, którzy są po przeszczepie lub przed 

przeszczepem, są chorzy. Widzieliśmy ich ból, ich 

cierpienie i później jakoś te podpisy, które  składa 

się  na bardzo dużej ilości dokumentów nie były 

żadnym problemem. Oczywiście ten komunikat, że 

przez najbliższe parę tygodni musimy dawać sobie 

zastrzyki, żeby komórki macierzyste  wytworzyły 

się w jeszcze większym stopniu w naszym 

organizmie, by można było oddać coś, był lekkim 

strachem, aczkolwiek ja już w życiu różne rzeczy 

lekarsko wykonywałem, więc nie miałem z tym 

problemu. Były badania ogólne, później seria 

zastrzyków, które trzeba było sobie podawać. 

Później pojawiła się już informacja, w jakim czasie 

trzeba stawić się do kliniki. Przyjechałem wcześnie 

rano, był to dla mnie wyjazd dwudniowy, bo tak 

mniej więcej przebiega cykl badania. Zaczęło się od 

zastrzyku dodatkowego, potem podłączenie do 

aparatury, no i sześć godzin jak ja to mówię „nudy 

na fotelu”, aczkolwiek urządzenia mobilne  

i towarzystwo sprawiły, że czas minął szybko. 

Akurat w Krakowie na tej sali jest się w dwójkę, 

więc panowała przemiła  atmosfera. Na samym 

oddziale  ludzie byli bardzo pomocni. Kolega,  

z  którym w jakiś sposób też mogliśmy spędzić ze 

sobą czas. Kolega, którego tak naprawdę nie 

znałem wcześniej. Przyznam szczerze, że było 

bardzo fajnie. Po tych sześciu godzinach musiałem 

odczekać 40 minut, po których dowiedziałem się, 

czy komórek, które zostały pobrane jest na tyle  
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dużo, żeby wystarczyło dla biorcy. Po tym czasie 

informacja została przekazana, że ten dzisiejszy 

dzień w zupełności wystarczy. Po tych 6 godzinach 

przebywania na fotelu  człowiek tylko się martwił, 

czy jutro o 8 rano znowu będzie musiał się stawić 

 i być nakłuwanym, bo to dla każdego z nas może 

najbardziej nieprzyjemna sprawa. Jak w głowie 

sobie człowiek poukłada i zobaczy tych ludzi, 

którzy przychodzą na oddział, ponieważ  

w międzyczasie  przychodzili  na badania  na to tak  

zwane trzecie łóżko, to powiem, że to co ja 

uważałem za stres, to żaden stres. Ja miałem 

pobierany szpik z krwi obwodowej. 90% pobrań  

w naszym kraju jest właśnie przeprowadzane w ten 

sposób. Nie ma pobrań z kości talerzyka 

biodrowego. Tylko i wyłącznie zdarza się to  

w przypadku autoprzeszczepu, przynajmniej tyle 

się dowiedziałem. Kto ma wątpliwości,  a nie boi 

się oddawać krew, jest honorowym dawcą to  

w ogóle  nie powinien się stresować całą sytuacją 

ani obawiać, że to jest coś takiego, co spowoduje, 

że jego organizm będzie inaczej działał, czy  będzie 

się źle czuł. Był dyskomfort, ponieważ komórki 

macierzyste się odbudowywały, ale to były takie 

objawy można powiedzieć jak grypa, więc 

zażywanie paracetamolu czy innych środków 

pomogło w odzyskaniu sił i było wszystko dobrze. 

Dowiedział się Pan komu oddał Pan tę cząstkę 

siebie?  

Sytuacja jest taka, że te wyniki to jest jedna wielka 

tajemnica i jedyne, co mogłem się dowiedzieć to  

o wieku biorcy, jego kraju i później po jakimś 

czasie dowiedziałem się czy przeszczep się przyjął, 

a to najważniejsza informacja. Wiedziałem, że jest 

to dla 33 letniego mężczyzny w Polsce. Kolega, 

który ze mną oddawał szpik, robił to dla jakiejś 

dziewczyny też w Polsce, więc cała sytuacja była 

owiana tajemnicą. Tak naprawdę dla kogo to było, 

to jest nieważne.  Fajnie  byłoby oczywiście 

spotkać się z takimi ludźmi, ja zawsze to 

podkreślam, aczkolwiek fundacja raczej w związku 

z ustawą o ochronie danych osobowych nie 

udostępnia informacji. Istniała oczywiście 

możliwość skontaktowania się z biorcą, ale tylko  

i wyłącznie listownie poprzez fundację.  Tam też 

nie można było za wiele o sobie napisać, także dla 

mnie to bez sensu. Oddałem kawałek siebie, po 

jakimś czasie dowiedziałem się, że przeszczep się 

przyjął i to jest ważne. W zeszłym miesiącu, czy 

dwa miesiące temu dostałem informację, że pacjent 

czuje się dobrze i wraca do sił. Dodatkowym 

atutem dla mnie jest to, że przez rok jestem objęty 

ochroną przez fundację DKMS i co kwartał mam 

badania kompleksowe i krwi, za które normalnie 

trzeba płacić. Dostałem je od fundacji i dzięki temu 

wiedziałem, jaki jest stan mojego zdrowia. Nie 

każdy z nas kontroluje swoje zdrowie. Dopóki jest 

wszystko dobrze, nic się nie dzieje to nie 

kontrolujemy siebie, nie robimy USG, badań krwi.  

Może jest ktoś taki, że robi, ale według mnie 

patrząc na środowisko, w którym się obracałem  

i obracam, to są rzeczywiście jednostki. 

Jeśli byłaby taka sytuacja, że ponownie 

otrzymałby Pan telefon, oddałby Pan szpik 

ponownie? 

W tej sytuacji w ogóle bym się nie zastanawiał. Ja 

już jestem w pełnej gotowości, spakowany  

i czekam. To jest uwarunkowane stanem zdrowia, 

każdy z nas, który już dawcą był, musi być zdrowy, 

żeby ponownie nim zostać, więc tak czy inaczej 

przed kolejnym oddaniem trzeba te badania przejść 

i procedurę powtórzyć, ale myślę, że jeśli fundacja 

DKMS zadzwoniłaby bez wahania bym się zgodził. 

Zresztą już taką deklarację składałem i  składam co 

kwartał. Fundacja wie o mojej gotowości i o tym, 

że jestem w stanie zostać po raz kolejny dawcą.  

Wiele osób myśli, że oddawanie szpiku jest 

niebezpieczne i może odbić się na zdrowiu, czy 

też mieć negatywne konsekwencje. Co 

powiedziałby Pan tym osobom, żeby rozwiać ich 

wątpliwości? 

Nigdy wątpliwości mnie nie dopadały, bo danie 

szansy życia drugiemu człowiekowi, nie dając  

w zasadzie za wiele od siebie, bo dajemy tylko jak 

ja to mówię trochę krwi. Nawet nie można nazwać 

cierpieniem tych zastrzyków, czy przyjmowania 

jakichś leków, żeby te komórki macierzyste 

nadbudować. To nas nic nie kosztuje, jeżeli ktoś nie 

obawia się  bycia dawcą krwi, czy nie obawia się 

igieł, nie mdleje przy tym, nie ma problemów z tym 

związanych, to w ogóle nie powinien się obawiać 

oddawania szpiku. To naprawdę bardzo fajna rzecz. 

Można powiedzieć, że  jest to kawał dobrej roboty 

na rzecz kogoś kto gdzieś tam w Polsce czy za 

granicą potrzebuje życia. Największa zapłatą, czy 

też podziękowaniem jest to, że po paru miesiącach 

otrzymuje się informację, że wszystko jest dobrze, 

że przeszczep się przyjął i dana osoba może ze 

spokojem żyć. Wiadomo, że to się nie wiąże tylko  

z przeszczepem, ale z całą kwestią przyjmowania  

leków, ale dla mnie to było po prostu coś 

niesamowitego, to była jakaś niezwykła przygoda. 

Był to dla mnie rok pełen niespodzianek. 

Wszystkich zachęcam do tego, żeby włączyli się do 

fundacji DKMS czy  innych, które pomagają, żeby 

zaangażować się i wszystkim potrzebującym tym, 

którym możemy pomóc, żeby pomóc. 

                                     

                                   Kornelia Fimiarz, kl. IIc  LO 
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MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA 

 

13 grudnia 2016 roku  w Centrum Multimedialnym 

Zespołu Szkół im. C. K. Norwida pracownicy 

naukowi Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego 

w Olsztynie - dr Beata Kosiba i dr hab. Janusz 

Filipkowski przeprowadzili zajęcia z zakresu 

 współczesnego wymiaru praw człowieka. 

Spotkanie to było możliwe dzięki podpisanemu  

w styczniu tego roku partnerstwu między 

Instytutem Nauk Politycznych na Wydziale Nauk 

Społecznych  UWM a Zespołem Szkół im. C.K. 

Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Po 

spotkaniu uczniów z naukowcami odbył się pokaz 

filmu w ramach  festiwalu  Watch  Docs.  To  jedna  

z dwóch największych na świecie imprez 

filmowych poświęconych prawom człowieka. 

Każdego roku na festiwalu pokazywanych jest 

blisko sto światowej klasy filmów, które w Polsce 

ogląda łącznie ponad 70 tysięcy widzów.  

Uczniowie Norwida obejrzeli film Drużyna E, który 

przedstawia sytuację w rejonach świata objętych 

konfliktami zbrojnymi. 
                                                                      Elżbieta Deja 

 

 

 

Dzień Praw Człowieka to święto to ustanowione  przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 

roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji 

 Praw Człowieka w 1948 roku. Międzynarodowy Dzień 

Praw Człowieka obchodzony jest rokrocznie 10 grudnia  

i przypomina o prawach ludzi wynikających z godności 

człowieka. Prawa te są niezbywalne, nienaruszalne, 

naturalne i niepodzielne, a ich poszanowanie jest istotą 

sprawiedliwości i pokoju na świecie. (Red.) 

(Fot. Arch.) 

ZWYCIĘSKIE PODSUMOWANIE 

ROKU SIENKIEWICZOWSKIEGO 
 

 

Uhonorowany w 1905 roku 

literacką nagrodą Nobla za 

„wybitne osiągnięcia w dzie- 

dzinie eposu” oraz – jak 

podkreślił jeden z jurorów – 

„rzadko spotykany geniusz, 

który wcielił w siebie ducha 

narodu”. Henryk Sienkie-

wicz – polski powieściopi- 

sarz i nowelista. Urodzony 5 

maja 1846 roku w Woli 

Okrzejskiej na Podlasiu, zmarł 

15 listopada 1916 r. w Vevey 

 (Szwajcaria). W swoim odczycie noblowskim 

laureat powiedział, że choć Polska uważana jest za 

martwą i pogrzebaną, to jednak dzięki jego 

nagrodzie dała ona świadectwo swej sile 

przetrwania i woli zwycięstwa. Od 1924 roku 

pochowany w katedrze św. Jana w Warszawie.  

 

 

W sobotę, 10 grudnia, o godz. 11.00 w Kinie 

Studyjnym Awangarda 2 w Olsztynie odbyła się 

GALA KONKURSU dla młodzieży na etiudę filmową 

inspirowaną postacią i twórczością Henryka 

Sienkiewicza. Wydarzenie było uroczystym 

podsumowaniem Roku Sienkiewiczowskiego 
organizowanego przez Warmińsko-Mazurską 

Bibliotekę Pedagogiczną im. Prof. Tadeusza 

Kotarbińskiego i Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie pod 

honorowym patronatem Marszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego i Kuratorium Oświaty  

w Olsztynie. Uczniowie naszej szkoły Karol 

Suszyński (kl. 2d LO) oraz Adrian Olejnik (kl.  

2a LO) otrzymali Nagrodę Główną „za wartości 

poznawcze, kreacje aktorskie oraz wkład pracy  

w uprzystępnienie wiedzy o mniej znanych 

tekstach Henryka Sienkiewicza oraz ich 

autorze.” Jury przyznało także dodatkową nagrodę, 

specjalne wyróżnienie dla Adriana Olejnika – 

odtwórcy roli Henryka Sienkiewicza za grę 

aktorską. Nagrania odbywały się w szkolnej 

bibliotece oraz w Izbie Tradycji pod kierunkiem p. 

Moniki Nather oraz Aleksandry Dreszler. 

Zapraszamy do obejrzenia propozycji filmowej 

uczniów Norwida.     

                                                       Monika Nather 
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Edwardzie … 

Tradycyjnie pierwszego 

stycznia witamy Nowy – 

tym razem 2017 - Rok. 

Jak zwykle zmiana cyfry 

w kalendarzu wiąże się  

z różnymi ciekawymi 

okolicznościami, a także  

zdarzeniami. Niemal cały 

świat 31 grudnia zaczyna 

wielką oraz szampańską 

sylwestrową zabawę. 

Przez 24 godziny od wysp Kiribati i Samoa aż po 

Hawaje ludzie świętują ten dzień w różnorodny 

sposób, życząc sobie wszystkiego najlepszego. 

Wyjątkiem oczywiście są Chiny, gdyż one, mimo 

przyjęcia kalendarza gregoriańskiego w 1912 roku, 

cały czas obchodzą tzw. Święto Wiosny czyli 

odpowiednik naszego Sylwestra. Różnicą jest to, iż 

trwa ono 15 dni, a pierwsze 3 dni chińskiego Nowego 

Roku są wolne od pracy, a następują zwykle na 

przełomie stycznia i lutego. My w 2017 roku takiego 

przywileju nie mamy, gdyż 2 stycznia to 

poniedziałek - najbardziej "uczniowski" dzień. Nowy 

Rok to dla wielu najlepsza okazja do składania 

obietnic. Moim zdaniem, Edwardzie, jest to 

niezwykle skuteczny sposób na połaskotanie swojego 

sumienia. Np. człowiek, który bardzo lubi słodycze, 

obiecuje sobie, że je ograniczy. Często tak się dzieje, 

jednakże po kilku dniach odchodzi od tego pomysłu, 

gdyż wraz z Nowym Rokiem najczęściej przemijają 

również zapał a także determinacja. Taki brak 

konsekwencji cechuje większość naszych rodaków, 

gdyż powoli zaczynają zauważać, że statek w starciu 

z górą lodową ma niewielkie szanse przetrwania. 

Owa góra lodowa to przyzwyczajenia i nawyki, które 

bardzo ciężko nam zmienić. Dodatkowo powszechna 

indolencja dotycząca spraw wykraczających poza te 

najbliższe sprawia, że stajemy się zaściankowi, 

a historia pokazuje, że ta cecha do niczego dobrego 

nie prowadzi. Dla nas – Polaków najważniejsze jest 

bliskie otoczenie. Nie wystarczająco identyfikujemy 

się z pojęciem tak ważnego w dzisiejszych czasach 

społeczeństwa obywatelskiego. Niemniej jednak 

jakieś ruchy społeczne występują. Niewielka, choć 

jednak, aktywizacja jest kroplą w morzu potrzeb, ale 

też światełkiem w tunelu. Co Ty, Edku, sądzisz na 

ten temat? Masz jakieś postanowienia? Jeśli tak to 

czy sumiennie je realizujesz? 

 

                               Dominik Światkowski, kl. IIIa LO 

                  Rys. Karolina Szymankiewicz, kl. IIIa LO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Dominiku… 

Mam zgoła odmienne 

zdanie na temat posta-

nowień noworocznych. 

Kibicuję każdemu, kto je 

sobie stawia, a sam jestem 

najlepszym przykładem 

człowieka, który rok 

rocznie próbuje stać się 

choć troszeczkę lepszy. 

Przywitanie Nowego Roku 

jest natomiast idealnym 

czasem na wdrożenie 

jakichkolwiek zmian. Zdecydowanie najbardziej 

kibicuję wszystkim palaczom. Uważam, że 

postanowienie o rzuceniu palenia jest jednym  

z najtrudniejszych do realizacji, aczkolwiek 

człowiek, który tego dokona może być z siebie 

bardzo dumny. Ja w tym roku mam zamiar przede 

wszystkim zdać maturę i iść na studia. Ale to chyba 

postanowienie każdego abiturienta. O tych bardziej 

osobistych chyba nie będę mówił na łamach 

naszego „Gońca”, bo jeżeli nie uda mi się ich 

zrealizować to będę wstydził się nie tylko przed 

sobą, ale także przed rówieśnikami. Oprócz listy 

celów i postanowień polecam też każdemu 

podsumować sobie poprzedni rok - choć ostrzegam, 

bo wiem z autopsji, że można dojść do przykrych 

wniosków. Odwołując się jeszcze do Twoich 

przemyśleń o naszej bierności. To fakt - nasi rodacy 

niewątpliwie zbyt łatwo się poddają. Nie tylko  

w związku z postanowieniami, bo to wierzchołek, 

wspomnianej przez Ciebie, góry lodowej, ale także 

w innych sprawach. Rezygnujemy ze wszystkiego 

co trudniejsze: zdolni uczniowie rezygnują  

z prawdziwych wyzwań jakimi są olimpiady, a Ci, 

którym nauka przychodzi trudniej albo nie 

podejmują walki, albo poddają się centymetr przed 

metą. Zapominamy, że w życiu trzeba dawać  

z siebie wszystko. Cytując śp. ks. Kaczkowskiego 

"żyć na pełnej petardzie”. Ja wszystkim 

czytelnikom z okazji Nowego Roku życzę, żeby 

znaleźli taki pułap, który po osiągnięciu pozwali im 

zrealizować wszystko co można zrealizować. Życzę 

Wam, czytelnicy, żeby nie przejechał po was walec 

codzienności. Miejcie odwagę  marzyć, bo marzyć 

każdy może i powinien, bo wszystko jest możliwe, 

o ile nie ma w tym egoizmu i cwaniactwa. 

 

 

                                     Edward Klimek, kl. IIIa LO 

 
 

 

Rozmowy Niedokończone… 



8 

 

NAJNOWSZA OFERTA CZYTELNICZA NASZEJ BIBLIOTEKI 

                                                  

    

 

       

 

Wydawca:  Szkolne Koło Dziennikarskie.  Skład redakcji: Martyna Czarnomska, 

Wiktoria Gaudecka, Wiktoria Mischker, Michał Jankowski, Paulina Strzyżewska.     

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

E-mail redakcji: goniec@norwid.eu  

Opieka redakcyjna: Joanna  Główczewska,   Zbigniew  Światkowski     

Współpraca:  Mariusz Orzeł,  Rafał Kłosowski 

 

PUBLIKACJA BEZPŁATNA 

 
 

GONIEC NOWOMIEJSKI 
CZASOPISMO SZKOLNEGO 
KOŁA DZIENNIKARSKIEGO 

Zespół Szkół 

im. C. K. Norwida 

w Nowym Mieście Lubawskim 
 


