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Złote, żółte i czerwone
Opadają liście z drzew,
Zwiędłe liście w obcą stronę
Pozanosił wiatru wiew.

NASZA NIEPODLEGŁA

Nasza chata niebogata,
Wiatr przewiewa ją na wskroś,
I przelata i kołata,
Jakby do drzwi pukał ktoś.
W mokrych cieniach listopada
Może ktoś zabłąkał się?
Nie, to tylko pies ujada.
Pomyśl także i o psie.
Strach na wróble wiatru słucha,
Sam się boi biedny strach,
Dmucha plucha-zawierucha,
Całe szyby stoją w łzach
Jakiś wątły wóz na szosie
Ugrzązł w błocie aż po oś,
Skrzypią, jęczą w deszczu osie,
Jakby właśnie płakał ktoś.
Mgły na polach, ciemność w lesie,
Drga jesieni smutny ton,
Przyjdzie wieczór i przyniesie
Sny i mgły, i stada wron.

Fot. R.K.

W 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości młodzież lokalnych szkół wraz
z nauczycielami, mieszkańcami i miejscowymi włodarzami stworzyła na nowomiejskim
rynku „żywą” flagę Rzeczpospolitej (na zdjęciu). Było to jedno z wielu wydarzeń
w naszym mieście upamiętniających ten chłodny, deszczowy, listopadowy poniedziałek
1918 roku. W całym mieście odbywały się uroczyste akademie, spotkania, oraz koncerty.
Doniosłość i uroczystość tego dnia była w ostatnich dziesięcioleciach niejednokrotnie
wystawiana na próbę. Starano się umniejszać znaczenie i rolę ”ojców” naszej
niepodległości (m.in. J. Piłsudskiego, R. Dmowskiego czy I. Paderewskiego) zależnie od
koniunkturalnych potrzeb politycznych. Pomimo upływu prawie stu lat oraz zbliżającego
się wielkiego jubileuszu, pamięć o tym wydarzeniu powinna być pielęgnowana,
chociażby po to, żebyśmy nie musieli o naszą Niepodległą walczyć ponownie. (D.Ś.)

Wyjść się nie chce spod kożucha,
Blady promyk światła zgasł,
Dmucha plucha-zawierucha,
Zimno, ciemno, spać już czas.
[ Jan Brzechwa]

Fot. R.K.
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OLIMPIADY I KONKURSY
SZCZEBEL OKRĘGOWY
OLIMPIADA HISTORYCZNA
- Edward Klimek (kl. III a LO)
- Patryk Pawłowski (kl. III d LO)
- Dominik Światkowski (kl. III a LO)

INFORMACJE
●

STYPENDIA PREMIERA

15 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie
stypendiów Prezesa Rady Ministrów za
osiągnięcia w nauce w roku szkolnym
2015/2016. Naszym stypendystą, już po raz
drugi z kolei, został Dominik Światkowski.

OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
- Dominik Światkowski (kl. III a LO)
OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- Wiktoria Szwarc (kl. II d LO)
OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
- Kornelia Fimiarz (kl. II c LO)
OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- Michalina Ziółkowska (kl. II c LO)
OLIMPIADA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI
- Aleksandra Kłosowska (kl. III b LO)
- Joanna Widźgowska (kl. III b LO)
OLIMPIADA WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIE
- Dominik Światkowski (kl. III a LO)
OLIMPIADA WIEDZY HISTORYCZNEJ
- Patryk Pawłowski (III d LO)

Akty przyznania stypendiów w imieniu
Prezesa Rady Ministrów wręczali Sławomir
Sadowski – Wicewojewoda WarmińskoMazurski (na pierwszym planie) oraz
Wojciech Cybulski - Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty.

● PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA
ŻYWNOŚCI
W dniach 25 i 26 listopada odbyła się
w sklepach sieciowych w naszym mieście
coroczna zbiórka artykułów żywnościowych
z przeznaczeniem dla osób szczególnie
potrzebujących. Uczestniczyli w nich
również uczniowie naszej szkoły. Ogółem
zebrano ponad 1200 kg produktów.
Inicjatorem akcji były: Świetlica dla Dzieci
im. Błogosławionego Księdza Stefana
Wincentego Frelichowskiego „Nazaret” oraz
olsztyński Bank Żywności. Specjalne
podziękowania należą się wszystkim
wolontariuszom, zwłaszcza z okazji obchodzonej w tym roku 30. rocznicy Światowego
Dnia Wolontariusza.

OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
- Edward Klimek (kl. III a LO)
- Dominik Światkowski (kl. III a LO)
KONKKURS WIEDZY O REGIONIE WARMIŃSKOMAZURSKIM ( IX edycja)
- Edward Klimek (kl. III a LO) – laureat III miejsca
OGÓLNOPOLSKI KONKURS „BLIŻEJ NORWIDA”
- informacje o laureatach na stronie 5
-------------------------------------------------------------------------Jak wiadomo olimpiady przedmiotowe oraz interdyscyplinarne
wymagają od młodych ludzi, głównie licealistów, ogromnej
pracy, którą każdy z wyżej wymienionych musiał niewątpliwie
włożyć, aby osiągnąć swój cel. Upór i determinacja to tylko
niektóre cechy przyświecające naszym zdolnym uczniom.
Wszystkim olimpijczykom gratulujemy awansu do kolejnego
etapu oraz informujemy, że kolejne zmagania odbędą się
w pierwszym kwartale przyszłego roku. Życzymy sukcesów na
kolejnych etapach oraz awansu do finałów centralnych, jednakże
niezależnie od osiągniętych wyników cieszymy się z faktu
godnego reprezentowania szkoły. (Red.)
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„MISJA - KSIĄŻKA”
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ LITERACKI

Paulina Strzyżewska, Monika Meler, Julia Bączek

Uzdolnione literacko i plastycznie uczennice naszego liceum zgłosiły się do ogólnopolskiego konkursu
„Misja – książka”, który odbywa się pod
patronatem MEN, z zorganizowany został przez
serwis internetowy Ridero. Uczestnicy, pracując
w zespołach, tworzyli własną książkę. Ideą
konkursu jest rozwijanie kreatywności, ale także
promowanie osób aktywnych, mających niebanalne
pomysły oraz zdolności humanistyczne. Uczy
ponadto współpracy w grupie, bowiem teksty,
wchodzące w skład zbioru, połączone muszą być
wspólnym motywem. W pierwszym zespole
pracowały: Monika Malinowska, Dorota Śliwińska,
Aleksandra Kłosowska i Marta Milewska z klasy
III b LO oraz Karolina Szymankiewicz z klasy III
a LO. Monika, Ola i Dorota napisały opowiadania
inspirowane życiem i twórczością C.K. Norwida,
a Marta i Karolina wzbogaciły książkę pięknymi
ilustracjami, zadbały też o szatę graficzną okładki.
Książka nosi tytuł: „ Co w Norwidzie piszczy…”
i zawiera teksty ukazujące problemy i rozterki
młodych ludzi, którzy, szukając akceptacji
i zrozumienia, odkrywają, czym jest szczęście i jaki
jest sens ludzkiego życia. Autorkami drugiego
zbioru opowiadań, zatytułowanego: „Obietnice.
Trzy krótkie historie”, są uczennice klasy II a
LO: Paulina Strzyżewska, Monika Meler i Julia
Bączek (fot.). Wszystkie teksty zawarte w książce
łączy słowo „obietnica” – co ma znaczenie
magiczne, dodaje bowiem bohaterom wiary we
własne siły, pozwala przetrwać trudne chwile
i stanowi klucz do życia. Ilustracje są również
autorskimi pracami dziewcząt.

Opiekunem zespołu składającego się z tegorocznych maturzystek jest pani Beata Zielińska, a ich
młodsze koleżanki pracowały pod kierunkiem pana
Tadeusza Banowskiego, który zaprojektował także
okładkę książki. Ponieważ laureaci konkursu
zostaną wyłonieni przez profesjonalne jury spośród
tych zespołów, których książki cieszyły się
największym
zainteresowaniem
internautów,
prosimy o wsparcie i zagłosowanie na zbiory
opowiadań naszych koleżanek. Głosować można na
stronie organizatora https://ridero.eu./konkurs do 15
stycznia 2017 roku. (Beata Zielińska)

Od lewej z góry: Ola Kłosowska, Monika
Malinowska, Marta Milewska, Karolina
Szymankiewicz, Dorota Śliwińska
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ROZMOWA Z MISTRZEM
Spotykamy go prawie codziennie na szkolnych korytarzach, w klasach, na boisku. Wysportowany
młody człowiek, uczeń klasy I c LO o profilu matematycznym - KACPER ANTOSZEWSKI,
zdobywca dwóch złotych medali Mistrzostw Polski
na 300 (38,81s.) i 400 (52,8 s.) metrów przez płotki.

- Mam nadzieję, że uda mi się dojść do
mistrzowskiego poziomu i osiągać znaczące
wyniki, które zapewnią mi stypendia sportowe na
dalszy rozwój, a w przyszłości może i jakieś
dochody.
- Jako profesjonalista należysz z pewnością do
jakiegoś klubu sportowego?
- Tak, początkowo należałem do GKS Olimpia
Grudziądz, a obecnie należę do KS Drwęca Nowe
Miasto Lubawskie.
- Czy masz jeszcze jakąś ulubioną dyscyplinę
sportu poza lekkoatletyką?
- Oczywiście, jak każdy chłopak w Polsce,
interesuję się piłką nożną. Czas nie pozwala jednak
na granie. Mimo to rozgrywki są moją pasją.
- Dziękuję za rozmowę i życzę Ci samych
sukcesów i godnego reprezentowania nie tylko
swego klubu, miasta, ale i naszej szkoły.
- Dziękuję.
Michał Jankowski, kl. Ib LO

Z WIZYTĄ W SĄDZIE REJONOWYM

- Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem?
- Od zawsze byłem aktywny fizycznie i pewnego
razu po zawodach szkolnych dostałem zaproszenie na
profesjonalny trening. Spodobało mi się, zacząłem
odnosić pierwsze sukcesy, co zmotywowało mnie
jeszcze bardziej do sportu i tak trwa do dzisiaj.
- Od jak dawna trenujesz?
- Od pięciu lat, a więc już od szóstej klasy Szkoły
Podstawowej. Te złote medale Mistrzostw Polski
Juniorów to swego rodzaju uhonorowanie
kilkuletniego wysiłku, nie tylko mojego, ale i trenera.
- Jak udaje Ci się godzić sport z nauką?
- No cóż, nauka w Liceum to duże wyzwanie,
większe wymagania, jednakże sam dokonałem
takiego wyboru, więc nie mogę narzekać. Oczywiście
jest bardzo ciężko, gdyż trening zajmuje dużo czasu
(2-3 godziny dziennie). Ponadto są wyjazdy na różne
obozy i zgrupowania lekkoatletyczne (również za
granicę). Pogodzić naukę ze sportem można, ale
trzeba być konsekwentnym w działaniu i dobrze
rozplanować wszystkie obowiązki. Równie duże
znaczenie ma przychylność i zrozumienie ze strony
bliskich, trenera oraz nauczycieli. Jestem im z tego
powodu bardzo wdzięczny.
- Wnioskuję, że wiążesz swoją przyszłość ze
sportem?
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24. listopada uczniowie z klasy III a oraz z III d LO
udali się do Sądu Rejonowego w naszym mieście.
Wizyta w centrum nowomiejskiej "temidy" odbyła
się dzięki uprzejmości Prezesa SR Andrzeja
Borowskiego oraz SSR Michała Lasoty w ramach
realizowanego we współpracy z olsztyńskim
uniwersytetem projektu „Propedeutyka prawa
w liceach”. Celem kolejnego już spotkania
z przedstawicielami palestry oraz z praktykami było
usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa
karnego. Uczniowie mieli możliwość zapoznania
się z warunkami pracy sędziów w tym z salą do
orzekania w sprawach karnych. Mieli również
okazję wcielenia się w rolę sędziów, prokuratorów
i, co ciekawostka - oskarżonych, korzystając z rzadkiej i oby jedynej okazji przebywania w pomieszczeniu dla osób dowożonych na rozprawy
z aresztów śledczych. Spotkanie cieszyło się
żywym zainteresowaniem uczniów zwłaszcza
podczas omawiania lokalnych i nie tylko kazusów
prawnych.
Marcin Deja
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NORWID W POEZJI I PLASTYCE

JĘZYK NIEMIECKI

Tradycją w nowomiejskim liceum stał się coroczny
udział uczniów w ogólnopolskim konkursie „Bliżej
Norwida”, który organizowany jest w kilku
kategoriach. Dnia 18 listopada do Warszawy udały
się dwie grupy, by zaprezentować autorskie
interpretacje wierszy Cypriana Norwida w poezji
śpiewanej. Oliwia Mowińska i Dominik
Światkowski wykonali interpretację utworu
„Czemu” i uzyskali pierwsze miejsce. Natomiast
wyróżnienie za interpretację wiersza „Larwa”
otrzymał tercet w składzie: Natalia Kaszubska,
Katarzyna Różycka i Anna Witos. Dziewczęta
pracowały pod okiem Pani Elżbiety Szcześniak
a duet przygotowywał się pod kierunkiem Pana
Tadeusza Banowskiego.

Z LITERATURĄ
W TLE
Dnia 22.11.2016r. mieliśmy przyjemność gościć
w naszej szkole Pana dr Tomasza Żurawlewa,
wykładowcę z Katedry Filologii Germańskiej
UWM w Olsztynie. Podobnie jak w roku ubiegłym
odbyły się dwa spotkania z młodzieżą klas drugich
i trzecich naszej szkoły. Uczniowie pod kierunkiem
wykładowcy omawiali wiersz Elli Michler „Ich
wünsche dir Zeit”. Uczestnicy poznawali nowe
słownictwo oraz wykonywali ćwiczenia leksykalne,
a głęboka i poruszająca treść wiersza skłaniała
uczniów do przemyśleń i refleksji. Lekcje języka
niemieckiego
z
literaturą
to
spotkanie
z doświadczonym wykładowcą, który potrafi
zachęcić do aktywnego obcowania z literaturą
niemieckojęzyczną. Ta nietypowa forma lekcji
zachęca również do nauki języka niemieckiego
oraz studiowania filologii germańskiej. Bardzo
dziękujemy Panu dr Tomaszowi Żurawlewowi za
interesujące lekcje i mamy nadzieję że spotkamy się
w przyszłym roku.
Lucyna Pełka-Ręczkowska

Laury zebrały również uczennice, które wykonały
interpretacje plastyczne wierszy Norwida. W tej
kategorii zwyciężyły: Paulina Strzyżewska, która
wykonała pracę zatytułowaną „Ślad życia” do
wiersza „Pielgrzym” i Karolina Szymankiewicz,
autorka pracy „Tymczasem” do tekstu o tym
samym tytule.
Licealistki uzyskały dwa
równorzędne II miejsca (I lokat nie przyznano).
Zuzanna Mierzyńska za interpretację plastyczną
pt. „Cierpienie” do wiersza „Larwa”, a wyróżnienie
przyznano Natalii Kaszubskiej za pracę „Iluzja” do
„Marionetek”. Wszystkie ilustracje powstały
podczas
warsztatów
plastycznych
przeprowadzonych w szkole przez Pana Tadeusza
Banowskiego (Red.)
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TYSIĄC

MAGAZYNY JĘZYKOWE
W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

FRANKÓW
NORWIDA

23 listopada w naszej szkolnej auli odbyło się
przedstawienie teatralne Tysiąc franków Norwida.
Jego twórcy - aktorzy Sceny Edukacji Rode
w niezwykły sposób ukazali ostatnią - paryską
dekadę życia Cypriana Kamila Norwida. Spektakl
wzruszająco traktował o miłości artysty do polskiej
poetki - Marii Sadowskiej i tragicznym losie
emigranta skazanego na twórcze nieistnienie.
Sztuka, której autorem jest - aktor i pisarz - Mariusz
Marczyk, ukazywała licealistom ich patrona jako
człowieka boleśnie rozczarowanego polskim
społeczeństwem. Diagnozy Norwida nic nie straciły
ze swej aktualności. Przeciwnie, upływ czasu
jeszcze bardziej spotęgował siłę słów poety, który
nosił w sobie nadzieję na Polskę wolną, uczciwą
i uporządkowaną. (E. Szcześniak)

Fot. R.K.

Jak wiadomo, w naszej szkole uczymy się trzech
języków obcych: angielskiego, niemieckiego oraz
francuskiego. Każdy uczeń obowiązkowo uczy się
dwóch z nich w wymiarze pięciu godzin
tygodniowo (3+2). Uczniowie w klasach
profilowanych z rozszerzonym językiem obcym
mają tych godzin nawet osiem w tygodniu. Kilkoro
uczniów korzysta z indywidualnego programu
nauczania języka obcego. Widzimy więc, że szkoła
stwarza możliwości. Pozostają tylko chęci i dobra
wola. Szkolna biblioteka dysponuje bogatym
księgozbiorem obcojęzycznym, czasopismami,
słownikami i filmami do nauki języków obcych.
Organizowane są spotkania z obcokrajowcami
i naukowcami. Jako jedna z nielicznych szkół
oferujemy młodzieży możliwość gry w scrabble
w każdym z nauczanych tutaj języków. Zachęcamy
do uczestnictwa w różnorodnych konkursach
i olimpiadach językowych. Każdy wie, że aby
odnieść sukces należy się uczyć systematycznie,
korzystać z różnorodnych źródeł i dobrych rad
nauczycieli. Znajomość języka obcego to cenna
umiejętność, zwłaszcza we współczesnym świecie,
toteż szans, które szkoła daje nie powinno się
marnować. Język obcy nie powinien być wyborem
między matematyką, językiem ojczystym czy
jakimkolwiek innym przedmiotem. Powinien być
ich naturalnym uzupełnieniem, z czego nie wszyscy
tak naprawdę zdają sobie sprawę. Pozwólcie się
wziąć na języki, a nie pożałujecie. (Red.)
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Rozmowy Niedokończone…
Wszechstronny
Dominiku
Po raz kolejny chciałbym
poruszyć
zagadnienie,
które – jak sądzę – jest
niezwykle bliskie Twojej
osobie. Mianowicie mam
na myśli życiowy zapał.
Tego bowiem Tobie, drogi
Dominiku, nie brakuje.
Jak pomimo tak wielu
przeróżnych obowiązków,
jesiennego, depresyjnego nastroju, sobie radzić?
Gdzie znaleźć motywacje? Myślę, że Ty najlepiej
znasz odpowiedź na owe pytania. Moim zdaniem nas
– młodych ogólnie cechuje tzw. "słomiany zapał".
Zbyt
szybko
się
poddajemy.
Uczniowska
wytrzymałość często wystawiana jest na wiele prób.
Doskonale weryfikują ją jednak olimpiady
przedmiotowe. Ogrom materiału, który trzeba
opanować, odstrasza nawet najlepszych uczniów. Ale
przecież zdarzają się wyjątki. W ostatnich latach
chociażby absolwenci Dagmara czy Paweł osiągali
bardzo dobre wyniki na szczeblu centralnym. Ty,
Dominiku w zeszłym roku zostałeś laureatem
Olimpiady Wiedzy o III RP. A co w tym roku? Jakie
wyznaczyłeś sobie cele? Niemniej jednak,
jakiekolwiek by nie były, życzę Tobie i wszystkim
uczniom dużo zapału, dużo samozaparcia i zdobycia
swojego własnego szczytu. P.S. Dominiku,
odpowiedz mi jeszcze co sądzisz o wyborze Donalda
J. Trumpa na Prezydenta jednego z najważniejszych
mocarstw dzisiejszego świata mianowicie Stanów
Zjednoczonych? Komu kibicowałeś? Twoje serce
nocą 8 listopada było niebieskie czy czerwone? Czy
któryś kandydat, a może kandydatka zrobili na Tobie
wrażenie i to im oddałeś swoje poparcie? Oprócz
tego chciałbym Cię jeszcze spytać jakie masz zdanie
w zupełnie innej na pozór sprawie, jednakże równie
ważnej. 25 listopada bieżącego roku odszedł ze
świata "El Comandante". Co o nim sądzisz?
Nazywasz go bohaterem czy zdrajcą? Co dalej
z Kubą, Dominiku? I najważniejsze pytanie - czy nie
zazdrościsz mu trochę tej "wieczności"? Fidel Castro
zmarł, ale obydwaj wiemy że w sercach ludzi,
a przede wszystkim Kubańczyków, chociaż nie tylko,
pozostanie na zawsze.

Edward Klimek, kl. III a LO
Rys. Karolina Szymankiewicz, kl. III a LO

Zatroskany
Edwardzie,
Tyle słów ciśnie się na
usta, ale chyba zacznę
od Twojej przedostatniej
myśli, bo, szczerze,
była, a tak naprawdę
cały czas jest mi bardzo
bliska. Porażka Hillary
Clinton niebywale mnie
dotknęła, a zarazem
przeraziła. Wybór na prezydenta człowieka
o populistycznych poglądach, które tak afiszował
w czasie trwania kampanii, którą notabene tak
bacznie przez ponad rok obserwowałem, daje do
myślenia. Cały czas zadaję sobie pytanie: Do czego
to wszystko doprowadzi? Moje serce nie jest ani
czerwone ani niebieskie. Przeważyły względy
osobiste. Przeczytane biografie na temat byłej
pierwszej damy oraz sekretarz stanu – kobiety
będącej tak blisko historycznej prezydentury
wywarły na mnie ogromne wrażenie. Dyplomacja,
kompetencja, mądrość, wiedza, wykształcenie to
tylko niektóre jej cechy. Ale widocznie USA nie są
jeszcze przygotowane na pierwszą kobietę na tym
stanowisku. Ponadto należałoby wspomnieć
o wynikach wyborów, w których to kandydatka
Demokratów zdobyła o ponad 2 miliony (!) więcej
głosów. Wspomniany przez Ciebie, Edku, Fidel
powiedział kiedyś, że nie umrze póki Ameryka nie
będzie zniszczona. Zmarł kilka tygodni po wyborze
Trump'a. Dziwny zbieg okoliczności... Ten
człowiek przeżył 11 prezydentów USA, zapisał się
w historii świata raczej nie za dobrze, choć dla
wielu był i jest wzorem. Zastanawiające jest to jak
autorytarne reżimy budzą tak skrajne emocje oraz
to w jaki sposób mechanizm propagandy zmienia
myślenie i podporządkowuje umysły jednostce.
Wszystko to reprezentował sobą kubański dyktator.
Popularności z pewnością zazdrości mu troszkę
każdy, ale owiany złą sławą Castro z pewnością
nigdy nie wywoła u wielu nawet uśmiechu. Na
koniec moje plany, o które pytasz. W tym roku
francuski, prawo, historia i WOS. Pracuję,
poszerzam wiedzę, horyzonty. 4 olimpiady na
drugim etapie to ewidentnie wyzwanie, ale nie liczy
się tylko wynik. Liczy się zdobyta wiedza
i umiejętności. Na to stawiam w pierwszej
kolejności. Wszystkim natomiast czytającym ten
felieton polecam wykorzystać czas, którego nie
mamy przecież wiele.

.Dominik Światkowski, kl. III a LO

Goniec Nowomiejski – nr 47 listopad 2016

8

„POŁOWINKI” 2016

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

