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INFORMACJE 
 

● „IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ” 

Pod takim hasłem w wigilię Wszystkich 
Świętych obchodziliśmy Dzień Papieski. 
To swego rodzaju zaproszenie do zapoz-
nania się lub zagłębienia w nauczanie Pa-
pieża Polaka, który tymi słowami pragnie 
uczynić nas świadkami nadziei. Nasi li-
cealiści, pod czujnym okiem katechety – 
pana D. Markuszewskiego, zaprezento-
wali na deskach szkolnej auli przedsta-
wienie,  którego scenariusz napisała na-
sza koleżanka – Julia Jankowska z kl. IIa. 
Wystąpili: Paulina Strzyżewska, Filip 
Kozłowski, Agnieszka Gabiec, Marta 
Wyżlic, Julia Jankowska, Agata Chech-
łowska, Julita Kreńska, Julia Koła-
kowska, Sylwia Lewicka, Aleksandra Le-
wicka, Oliwia Olęcka, Zuzanna Łątko-
wska, Wiktoria Jabłońska oraz Aleksan-
dra Kłosowska. (P.S.) 
 

● WARTO PRZECZYTAĆ 

Czasopismo jest dostępne w czytelni na-
szej biblioteki. Można je również wypo-
życzyć, przestudiować, rozważyć swoje 
możliwości i podjąć właściwą decyzję. 

STYPENDIUM  
PREZESA RADY MINISTRÓW 

 

 
 
15 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uro-
czystość wręczenia stypendiów Premiera dla najlepszych uczniów 
szkół średnich kończących się maturą. W bieżącym roku w naszym 
województwie przyznano 156 stypendiów. Naszą stypendystką zos-
tała  AGATA KOBYLSKA (na zdjęciu czwarta od lewej) z klasy 
IIIa LO o profilu humanistycznym. Gratulujemy. Uroczystość  mia-
ła podniosły charakter. Dyplomy wręczali: Wicewojewoda War-
mińsko-Mazurski, Sławomir Sadowski oraz Warmińsko-Mazurski 
Kurator Oświaty, Krzysztof M. Nowacki. Obecni byli przedstawi-
ciele lokalnych samorządów, rodzice oraz przyjaciele wyróżnio-
nych. Oprócz gratulacji mówiono o roli rodziny, nauczycieli oraz 
szkoły w kształtowaniu rozwoju młodego człowieka. Podczas uro-
czystości niektórzy stypendyści mieli okazję zaprezentować swoje 
pasje i osiągnięcia. Nieformalne spotkania i rozmowy oraz trady-
cyjny poczęstunek zakończyły uroczystość. (Red.) 
 
Poprosiliśmy Agatę o kilka zdań do naszego czasopisma. 
 
- Czy tak wysoka średnia (5,80) jest okupiona bardzo ciężką 
pracą? Czy to prawda, że poza nauką nie masz na nic czasu? 
Oczywiście, że tak. Na sukces trzeba ciężko zapracować. Jednak 
nie jest prawdą, że poza nauką nie mam czasu na nic innego. Pot- 
rafię odpowiednio zorganizować sobie plan zajęć, by znaleźć  jed-
nocześnie czas dla siebie, bliskich, znajomych i przyjaciół. 
- Które z przedmiotów szkolnych należą do Twoich ulubionych? 
Jak na humanistkę przystało moimi ulubionymi przedmiotami są 
język polski oraz historia. Pasjonuję się również matematyką. 
-  Czy szkoła spełnia Twoje oczekiwania? Owszem, uważam, że 
nauczanie w naszej szkole jest na odpowiednio wysokim poziomie  
i w dużym stopniu zależy od potencjału intelektualnego uczniów. 
Szkoła dysponuje bogatym zapleczem dydaktyczno – technicznym. 
Każdy chętny może tutaj znaleźć coś dla siebie, może również 
spełniać swoje oczekiwania, a także realizować marzenia. 
- Co chciałabyś studiować i robić w przyszłości po maturze? 
Na chwilę obecną nie mam dokładnie sprecyzowanych planów na 
przyszłość. Chciałabym studiować taki kierunek, który będzie 
zgodny z moimi zainteresowaniami, a jednocześnie zapewni mi 
dobrą pracę. Jednakże wszystko zależeć będzie od wyników na 
egzaminie  maturalnym. 
- Dziękujemy, gratulujemy i życzymy tych najlepszych wyników 

                                                 Michał Jankowski, kl. IIb LO 
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NIEPODLEGŁOŚĆ 
PONAD WSZYSTKO 

 

W ramach obchodów Święta Niepodległości 
w naszej szkole odbyło się szereg inicja- 
tyw. Uczniowie zmagali się w dwóch kon-
kursach: na wykonanie plakatu „Radosna  
Niepodległość” oraz wiedzy o życiu Józefa 
Piłsudskiego. W konkursie plastycznym I  
miejsce zdobyła Dominika Reszka, uczen-
nica klasy III B, II miejsce – Monika Me-
ler, uczennica klasy III A oraz III  miejsce – 
Karolina Różycka, uczennica klasy II A.  
Z kolei największą wiedzą o J. Piłsudskim 
wykazał się Kacper Wardowski z klasy II  
A, po nim, na drugim miejscu uplasowała 
się uczennica klasy III A – Julia Bączek,  
a III miejsce zajął uczeń klasy I  A – Miko-
łaj Węsiora. Zachęcamy do kontynuowania 
poszerzania wiedzy o tym wybitnym pol-
skim Marszałku. Po raz kolejny wzięliśmy 
udział w happeningu „Radosna Niepo-
dległość” organizowanym przez Młodzie-
żową Radę Miasta na nowomiejskim rynku. 
Zgromadzeni otrzymali kartki w barwach 
biało-czerwonych i uformowali „żywą” 
flagę, podkreślając znaczenie polskich sym-
boli w kształtowaniu tożsamości narodowej.  

 

Uczniowie klasy II A LO dołączyli do ogól-
nopolskiej akcji społecznej zainicjowanej 
przez Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku  
z okazji Narodowego Święta Niepodleg-
łości. Młodzież podjęła się zadania i rozes-
łała e-kartki „Mamy Niepodległą”.  Adre-
satami wirtualnych pocztówek z życzeniami 
byli m.in. Starosta Nowomiejski, Dyrektor 

Zespołu Szkół im. C.K. Norwida oraz za-
przyjaźnione szkoły powiatu nowomiejs-
kiego. Mamy nadzieję, że zwyczaj ten na 
stałe utrwali się w naszej szkole i będzie 
kontynuowany przez kolejne pokolenia. Nie 
zabrakło również muzycznego akcentu.  
W nowomiejskim kinie wybrzmiały pieśni 
patriotyczne w ramach VI Rejonowego 
Festiwalu Pieśni i Piosenki pt. „Najpięk-
niejsze słowo Ojczyzna”. Zaszczytne I-sze 
miejsce zdobył Wojciech Wajc, a Wiktoria 
Taranowska  i  Adrian  Olejnik  zachwycili  
oryginalną interpretacją i talentem wokal-
nym zajmując  ex aequo II miejsce.  Wszys-
tkim uczniom bardzo serdecznie gratulu-
jemy, dziękujemy za zaangażowanie i  za-
chęcamy do dalszego wspierania wszelkich 
akcji i inicjatyw patriotycznych. 

Aleksandra Dreszler  

NIEPODLEGŁOŚĆ SERC… 

10 listopada 1918r. do Warszawy przybył Józef Pił-
sudski – zwolniony z więzienia w Magdeburgu. Na             
dworcu czekali na niego m.in.: członek Rady 
Regencyjnej – Zdzisław Lubomirski oraz Adam 
Koc, który był dowódcą Komendy Naczelnej POW. 
Piłsudski przejął władzę wojskową od Rady Regen-
cyjnej 11 XI 1918r. Właśnie to wydarzenie pow-
szechnie uznawane jest za odzyskanie niepodleg-
łości przez Polskę. W tym samym czasie pow-
stawało wiele ośrodków władzy polskiej na tere-
nach wszystkich zaborów. Były to m.in.: rząd ludo-
wy I. Daszyńskiego w Lublinie (popierany przez 
POW), Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie 
(Wincenty Witos), Rada Narodowa na Śląsku Cie-
szyńskim czy  poznańska Naczelna Rada Ludowa. 
Istnienie tych organizacji pozwoliło na kształto-
wanie się struktur państwowości polskiej. 17 listo-
pada zostaje powołany pierwszy rząd, 22 XI Józef 
Piłsudski przyjmuje tytuł Tymczasowego Naczel-
nika Państwa Polskiego, a kraj staje się republiką. 
W tym roku obchodziliśmy 99. rocznicę odzys-
kania niepodległości. Zbliżająca się setna rocznica 
przypomina niewątpliwie o naszych obowiązkach 
wobec ojczyzny,  o konieczności dbania o tożsa-
mość narodową i pielęgnowaniu patriotyzmu. Mi-
nione Święto Niepodległości uświetniły obchody na 
szczeblu państwowym, ale odbyły się również 
wydarzenia środowiskowe w okolicy, a także w na-
szej szkole. Święto Niepodległości nasuwa ponow-
nie bardzo ważne pytania: czy rzeczywiście dbamy 
o sprawy narodowe na co dzień? Czy rozumiemy 
ideę współczesnego patriotyzmu? Wydarzenia 
historyczne uświadamiają nam, że niepodległość 
nie jest czymś danym na zawsze, ale zadanym. 
Niepodległość jest lekcją do odrobienia, o której 
nikt z nas nie powinien zapominać. 
 

Kacper Wardowski, kl. IIa LO  
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KONKURS PLASTYCZNY I GRAFIKI 

KOMPUTEROWEJ „MIŁOŚĆ W RODZINIE”  

oraz 
KONKURS LITERACKI 

„UCZĘ SIĘ CIEBIE, RODZINO” 
 
Oba konkursy o zasięgu wojewódzkim zorganizo-
wane już po raz XIV przez Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” Odział w Olsztynie, Radę ds. Rodzin 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorząd 
Województwa oraz Stowarzyszenie Wspierania 
Działań Prorodzinnych nawiązywały do hasła tego-
rocznych XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodzi-
ny „Miłość w rodzinie nigdy nie zaginie”. Konkurs 
adresowany był do uczniów, młodzieży, studentów 
oraz osób dorosłych. Na pierwszy z konkursów 
wpłynęło 404 prace. W tej kategorii uczennica 
klasy IIIc naszego LO Anna Klonowska zdobyła 
czwarte miejsce, zaś Filip Kozłowski, również  
z klasy IIIc LO – wyróżnienie.  Z kolei na konkurs 
literacki wpłynęło 200 prac z całego województwa. 
Również tym razem nasi uczniowie zostali doce-
nieni. Marta Domżalska z klasy II b LO zajęła 
czwarte miejsce, a Alicja Dąbrowska z klasy IIIc 
LO – wyróżnienie. Gratulujemy nagrodzonym  oraz 
ich opiekunce, pani Elżbiecie Szcześniak. (Red.) 
Wybrane prace zostały opublikowane na łamach 
„Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa War-
mińsko-Mazurskiego”. 
 

Marta Domżalska                     Alicja Dąbrowska 

 

       Anna Klonowska                     Filip Kozłowski 
 

 
KOLEJNY DOBRY WYSTĘP NASZYCH 

UCZNIÓW W KONKURSIE 
„BLIŻEJ  NORWIDA” 

 

Dnia 15 listopada 2017 roku uczniowie na-
szego liceum zaprezentowali się na organi-
zowanym corocznie, a w tym roku już XX 
Ogólnopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej  
„Bliżej Norwida”. Szkołę reprezentowały 
dwa zespoły: Sylwia Lewicka  i Mateusz 
Stajszczak z piosenką do fragmentów wier-
sza „Klaskaniem mając obrzękłe prawice” 
(opiekun: p. Tadeusz Banowski) oraz Wik-
toria Taranowska  i Michalina Tejer z ut-
worem „Tymczasem” (opiekun: p. Elżbieta 
Szcześniak). Jury nagrodziło Sylwię oraz 
Mateusza, którzy uzyskali w konkursie II  
miejsce. Występ laureatów można zobaczyć  
na stronie internetowej, której adres poda-
jemy:http//youtu.be/QVYRWE7HGzI?t=9m41s. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Tadeusz Banowski  

Fot. Sylwia Lewicka i Mateusz Stajszczak 

Fot. Michalina Tejer i  Wiktoria Taranowska 

 

 

 

Konkurs „Bliżej  Norwida” organizowany jest  od 
roku 1996.  Nasza szkoła uczestniczy w nim od 
14  lat ,  odnosząc w nim corocznie sukcesy.(Red.)  
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PIERWSZOKLASIŚCI W STOLICY 
 
23 października odbyła się wycieczka do 
Warszawy. Wzięli w niej udział niemalże wszyscy 
uczniowie klas pierwszych z wychowawcami.  
Pierwszym celem pobytu w stolicy było Muzeum 
Narodowe, w którym otrzymaliśmy wystarczająco 
dużo wolnego czasu, by móc się swobodnie 
rozejrzeć i zaznajomić z dziełami sztuki. Następnie 
każda klasa wzięła udział w innej lekcji muzealnej 
poprowadzonej przez edukatorów – historyków 
sztuki w ramach projektu Kultura Dostępna. 
Humaniści rozmawiali na temat: ,,Wolność  czy 
zniewolenie”,  klasa 1b LO słuchała o ,,Biblii  
w obrazach”,  uczniowie 1c i 1d byli na lekcjach dla 
maturzystów, na których  omawiano kilka róż-
norodnych obrazów. Natomiast uczniowie z pro-
filu sportowo-obronnego uczestniczyli w lekcji za- 
tytyłowanej ,,Brzydkie oblicze sztuki”. Lekcje 
muzealne tego typu pomagają w zrozumieniu dzieł 
sztuki i przygotowują do ich interpretacji, tak 
potrzebnej na egzaminie maturalnym z języka 
polskiego. Wieczorem  udaliśmy się do Teatru 
Komedia na spektakl pt.: ,,Komedia o napadzie na 
bank”.  Dwie godziny minęły w mgnieniu oka. Na 
scenie rozpoznaliśmy wielu aktorów m.in. Rafała 
Cieszyńskiego znanego z roli w  ,,Ojcu Mateuszu” 
czy Katarzynę Żak z ,,Rancza”. Spektakl wywarł na 
nas ogromne wrażenie. Niesamowicie komiczne 
sytuacje, profesjonalna gra aktorska i salwy 
śmiechu na widowni były tego potwierdzeniem. 
Mistrzostwo przedstawienia sprawiło, że chcemy 
powrócić na widownię teatralną jak najszybciej. 
Zmęczeni, ale jednocześnie zadowoleni, powróci-
liśmy do domów około godziny pierwszej w no-
cy.  Na twarzach uczniów podczas całego dnia dało 
się zauważyć uśmiechy. Pierwsza wycieczka wszy-
stkich pierwszoklasistów okazała się sukcesem i już 
planujemy kolejne. Nie tylko świetnie się bawi-
liśmy, ale także zdobyliśmy nowe doświadczenia  
i wiedzę, które bez wątpienia przydadzą się nam 
wszystkim już za dwa lata. 
 

Alicja Sarbiewska, klasa 1d LO 
 

PRZEDSZKOLAKI W LICEUM  

Dziewiątego listopada w ramach obchodów 
Święta Niepodległości w bibliotece Zespołu 
Szkół im. C. K. Norwida odbyła się lekcja  
w ramach projektu edukacyjnego "Polskie 
symbole narodowe". Udział w niej wzięły 
przedszkolaki z grupy Krasnoludki wraz  
z paniami B.Pełką i W. Przekwas z Przed-
szkola Miejskiego. Podczas  spotkania dzie-
ci poznały historię naszej  Ojczyzny, dowie-
działy się jak wyglądają polskie symbole 
narodowe i jaki powinny mieć do nich 
stosunek. Nie zabrakło również zabaw z ha-
słami patriotycznymi, kolorowanek, a także 
słodkiej niespodzianki.  Na zakończenie 
spotkania każde dziecko otrzymało kolo-
rowy dyplom. Przedszkolaki na długo zapa-
miętają wizytę w bibliotece. Towarzyszyły 
im uczennice klasy III a LO: Julia Bączek, 
Weronika Sonnenfeld, Marta Wyżlic oraz 
Paulina Strzyżewska. Pomysłodawczyniami 
przedsięwzięcia były panie Aleksandra 
Dreszler i Joanna Główczewska. 

                 Paulina Strzyżewska, kl.  IIIa LO 
 

 

LICEALIŚCI  W  DOMU  DZIECKA 
 

 
 

 
Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia 
nasi uczniowie ( tym razem Oliwia Kwiatkowska, 
Agata Gortatowska, Zuzia Kalitka , Julia Kołakow-
ska i Paulina Strzyżewska) odwiedziły podopiecz-
nych Domu Dziecka w Pacółtowie. Było wspólne 
śpiewanie, zabawy i pieczenie ciast. Oczywiście, 
nie obyło się bez prezentów świątecznych, na które 
fundusze zbierano podczas zorganizowanego 
wcześniej w szkole kiermaszu ciast. „Dzielenie się 
wspólną radością to jedna z najpiękniejszych rze-
czy, które możemy podarować drugiemu człowie-
kowi” mówi nasz katecheta i inicjator przedsię-
wzięcia, pan Dariusz Markuszewski. 

Paulina Strzyżewska, kl.. IIIa  LO 
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TERAZ MODA NA CZYTANIE 

 
 

„UPOLUJ 

   SWOJĄ 
KSIĄŻKĘ” 

 
To tytuł ogólnopolskiego projektu czytelniczego, 
którego pierwsza edycja miała miejsce w listopadzie, 
i w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. 
Akcja zorganizowana przez Instytut Książki, Kra-
kowskie Biuro Festiwalowe oraz platformę Wob-
link.com miała na celu promocję czytelnictwa oraz 
popularyzację różnych form książki elektronicznej 
(audiobooki, e-booki), a także kreowanie mody na 
czytanie z pomocą narzędzi i języka bliskiego 
współczesnemu pokoleniu młodzieży. Czytanie to też 
atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu. Bez-
płatna kampania została objęta honorowym patro-
natem  Ministerstwa Edukacji Narodowej. Propono-
wana oferta czytelnicza to dwanaście przedsta-
wionych poniżej bestsellerów do pobrania z aplikacji 
Wob-link.com. Wystarczyło zeskanować kod QR, 
czytać, słuchać oraz polecać innym. Jeśli się komuś 
spodobało,  nadal zapraszamy do czytania książek,  
również w wersji tradycyjnej. (Red.) 

   
W Polsce zarejestrowanych jest ponad 40 tys. 
podmiotów wydawniczych. Aktywnych wydaw-
nictw, tj. wydających kilka tytułów w ciągu roku, 
jest ok. 2500. Prawie 98%. rynku wydawniczego 
jest w rękach 300 największych wydawnictw. 
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POLSKIE GRUDNIE 
 

 
 
14 GRUDNIA 1970 roku wybuchł w Stoczni Gda-
ńskiej strajk jej pracowników w związku ogło-
szonymi podwyżkami artykułów żywnościowych.  
Początkowo pokojowe manifestacje uliczne przy-
brały charakter powstania robotników, krwawo 
stłumionego przez władze komunistyczne. Liczyły 
one na strach, a co za tym  idzie – akceptację spo-
łeczną polityki rządu.. Strajki i demonstracje odby-
wały się w większości miast wybrzeża i trwały do 
22 grudnia. 17 grudnia w tzw. „czarny czwartek” 
doszło do masakry robotników w Gdyni. Wojsko 
otworzyło ogień w stronę stoczniowców idących  
z dworca do zablokowanej stoczni. Wcześniej wła-
dze nawoływały do powrotu  do pracy. Padli zabici 
i ranni. Do demonstrantów strzelano z ziemi  
i powietrza. Na ulicach pojawiły się czołgi oraz 
wozy opancerzone. Milicja i służby więzienne z og-
romną brutalnością  traktowały zatrzymanych i are-
sztowanych, a było ich ponad 3 tysiące. Według   
oficjalnych danych w protestach na Wybrzeżu  
zginęło 45 osób, a 1165 zostało rannych. Niektóre 
źródła mówią nawet o kilkuset zabitych. Tysiące 
ludzi było prześladowanych przez Służbę Bez-
pieczeństwa. Władze robiły wszystko, by społe-
czeństwo nie dowiedziało się o skutkach  pacy-
fikacji Wybrzeża, a zwłaszcza chciały ukryć liczbę 
zabitych. Pogrzeby ofiar Grudnia'70 odbywały się 
w nocy i w asyście milicji. Symbolem tamtych 
tragicznych wydarzeń stał się bohater  utworu 
Krzysztofa Dowgiałły „Ballada o Janku Wiś-
niewskim” opisującego śmierć osiemnastoletniego 
robotnika ze stoczni  Zbyszka Godlewskiego, któ-
rego ciało niesiono na drzwiach na czele pochodu 
ulicami Gdyni w "czarny czwartek". Wydarzenia 
Grudnia'70 zamknęły epokę rządów Władysława 
Gomułki. Na I sekretarza partii wybrano Edwarda    
Gierka. Podwyżki cofnięto w III 1971 r. 

Na drzwiach ponieśli go Świętojańską (Fot. arch.) 

DEKADA WZLOTÓW  
I  UPADKU 

 
Rządy w Polsce lat 70-tych określano mianem 
„propagandy sukcesu”. Nastąpiło większe otwarcie 
kraju na zewnątrz.  Zaciągano gigantyczne kredyty 
licencyjne, których nie udało się spłacić przy-
chodami z eksportu. Poprawiono początkowo zao-
patrzenie poprzez zwiększenie importu żywności 
oraz rozszerzano przywileje socjalne. Odnosiliśmy 
znaczące sukcesy sportowe.  W 1978 roku na pa-
pieża wybrano Polaka. Jednak już od połowy de-
kady sytuacja gospodarcza w kraju zaczęła się po-
garszać. Wysoka inflacja, cenzura, represje, coraz 
większe uzależnienie od Związku Radzieckiego 
oraz polityczne zwroty ku partiom prawicowym na 
Zachodzie nie sprzyjały stabilizacji i rozwojowi 
kraju. Zaczęto wprowadzać reglamentację,  gdyż 
coraz więcej produktów stawało się deficytowymi. 
Spadała produkcja, pojawiała się dwuwalutowość, 
rosły kolejki, a sklepy pustoszały. Pojawienie się 
NSZZ „Solidarność” miało być podstawą zmian  
i reform w kraju. Niestety władze komunistyczne 
nie były w stanie zrezygnować z dotychczasowej 
polityki i ideologii. 13 GRUDNIA 1981 wprowadzono 
stan wojenny w kraju. Sterroryzowano społeczeń-
stwo, ginęli ludzie, prześladowano opozycję. W ca-
łym okresie stanu wojennego (do 22.07.1983) przez 
52 ośrodki internowania przewinęło się ponad 10 
tysięcy osób. Bojówki milicyjne, wspomagające je 
rezerwy oraz ZOMO (Zmotoryzowane Odwody 
Milicji Obywatelskiej – ok. 13 tys. funkcjonariuszy 
w jednostkach działających do IX 1989) rozpędzały 
z niespotykaną brutalnością gromadzących się  
i wychodzących z kościołów ludzi, oblewając ich 
zabarwioną wodą, obrzucając petardami  z gazem 
łzawiącym, a następnie bijąc, aresztując i poddając 
okrutnym przesłuchaniom. 

 
wolność.24.pl 

Wydarzenia Grudnia`81 i jego dalsze konsekwencje 
nie wyhamowały entuzjazmu Polaków w drodze do 
wolności. Następna dekada to również pasmo wzlo-
tów i upadku – tym razem całego systemu poli-
tycznego i społeczno-gospodarczego w 1989 r. Fala 
rewolucji demokratycznych w innych krajach 
socjalistycznych przekształciła nadzieje wolnościo-
we tych krajów w rzeczywistość. (Red.) 
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POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY 
 

03.12.2017 – 08.12.2017  GDAŃSK 
DMK – DOM POJEDNANIA I SPOTKAŃ 

IM. ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO 
 

 
 

5-osobowa grupa młodzieży niemieckiej ze szkoły 
Berufsbildende Schulen des Landkreises Oldenburg  
w Wildeshausen oraz 10-osobowa grupa młodzieży  
z naszego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym 
Mieście Lubawskim spotkała się na kilkudniowych 
warsztatach w Gdańsku. Codzienne zajęcia roz-
poczynały się animacją językową i rozgrzewką  
w grupach polsko-niemieckich, a kończyły pre-
zentacjami  poszczególnych elementów projektu, na 
który składały się codzienne warsztaty tematyczne. 
Był więc wspólny rajd terenowy połączony ze 
zwiedzaniem miasta oraz wywiadami ulicznymi 
pod hasłem: ”Najnowsza historia Polski i Niemiec 
– jaka  przyszłość czeka Europę?” Można było 
dostrzec jak zbieżne są stanowiska młodzieży obu 
krajów dotyczące naszej wspólnej przyszłości  
i zrozumienie wspólnej, jakże trudnej historii. 
Wprowadzeniem do kolejnych warsztatów był film 
„Od Solidarności do wolności” oraz wizyta w Euro-
pejskim Centrum Solidarności. Niektóre ekspozycje  
w Centrum wywarły na uczestnikach projektu nie-
zwykłe wrażenie. Wszyscy uczestnicy projektu 
doszli do wspólnej refleksji – jak wielki wysiłek  
i poświęcenie włożono w zwycięstwo nad 
panującym systemem oraz ile kosztowała wolność. 

Pomnik Stoczniowców oraz Europejskie Centrum Solidarności 

Podsumowaniem wspólnej pracy  było stworzenie  
i prezentacja fikcyjnych biografii Polaków oraz 
Niemców do roku  2030. Międzynarodowa wymiana 

młodzieży to nie tylko możliwość doskonalenia ję-
zyka, ale również okazja do wymiany poglądów, 
poznawania zwyczajów,  przełamywania uprzedzeń  
i stereotypów. Obok zasadniczej realizacji projektu 
historycznego były okazje do wspólnego zwiedzania 
i zabawy, a bilard i kręgle doskonale uzupełniły 
rozrywkową część projektu. Warto podkreślić, że 
gdański DMK prowadzony przez ojców Francisz-
kanów, to doskonałe miejsce pobytu (blisko cen-
trum miasta) o stosunkowo wysokim standardzie, 
wyśmienitą kuchnią, przesympatyczną obsługą  
i doświadczonymi animatorami. Nasi uczniowie 
korzystali z ośrodka w latach poprzednich przy 
realizacji innych projektów związanych z polsko- 
niemiecką wymianą młodzieży. (Red.)  
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SPORT TO ZDROWIE 
UŚWIADOM  TO  SOBIE 

 
CZYLI PARĘ SŁÓW O DRUŻYNIE  JUNIORÓW 

FINISHPARKIET DRWĘCA NML 
 

Znany jest w naszym regionie Klub Sportowy 

Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, 

założony w 1919 z siedzibą w Nowym Mieście 

Lubawskim. Obecnie ten wielosekcyjny klub jest 

najlepszym przykładem na to, że sport w naszym 

życiu odgrywa ważną rolę. Uczniowie naszej szkoły 

tworzą wspaniałą drużynę, która odnosi wielkie 

sukcesy. Do drużyny Finiszparkiet KS Drwęca Ju-

niorzy należą aktualnie następujący zawodnicy: 

Krystian Nawasielski, Błażej Radomski, Jakub 

Rochewicz, Michał Dąbrowski, Oskar Stecka, 

Szymon Lewicki, Hubert Rzepkowski, Dawid Ra-

domski, Marek Zabłocki, Nikodem Haska, Szymon 

Gajkowski, Łukasz Miąskowski, Patryk Czarnota 

oraz zawodnicy z innych szkół: Karo Zieliński, Ka-

mil Sternicki, Wiktor Michalski, Jakub Straus, Szy-

mon Swiniarski, Jakub Puwalski, Mateusz Zim-

nicki, Martyn Kugaczewski, Kamil Seroka,  Kajetan  

Jaroszek oraz  Kacper   Szczypski 

Postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z panem 

Dawidem Rutkowskim, trenerem naszych za-

wodników i drużyny juniorów KS Finishparkiet 

Drwęca Nowe Miasto Lubawskie. 

Jak ocenia pan  rundę jesienną sezonu  2017/18? 

Czekamy jeszcze na decyzję odnośnie naszego

meczu z UKS Naki Olsztyn, ale już teraz możemy 

 uznać rundę jesienną za bardzo udaną. Jesteśmy  

w najlepszej trójce w województwie. Nasza gra na 

tym etapie rozgrywek przypomina jakby trochę 

sinusoidę. W pierwszych meczach widać było brak 

zgrania,  aczkolwiek  uzyskiwaliśmy dobre  wyniki.  

Z  meczu  na  mecz wyglądało to coraz lepiej, dzię-

ki temu pewnie wygrywaliśmy kolejno z Warmią, 

UKS Naki Olsztyn oraz Olimpią Elbląg. Cała seria 

dziesięciu zwycięstw z rzędu  robi wrażenie,  jednak 

ostatnich  trzech meczy nie zaliczamy do udanych. 

Wygrane usypiają  i tak było w  naszym  przypadku. 

Porażka z Warmią u siebie, później słaby mecz  

w Olsztynie i porażka z Olimpią na własnym 

terenie. Uważam jednak, że ostatnie spotkania 

powinny nas zmobilizować do jeszcze większej 

pracy nad sobą. 

Jaki mecz w tej rundzie był dla drużyny naj-

cięższy, najlepszy, najłatwiejszy? 
Najcięższy w/g mnie to mecz z Jeziorakiem na 
naszym boisku. Po pierwszej połowie przegrywa-
liśmy 0:2, dodatkowo grając w dziesiątkę po 
czerwonej kartce dla naszego zawodnika. Po prze-
rwie padło kilka męskich słów  i w drugiej połowie 
wyszedł całkiem inny zespół. Wygraliśmy 7:2. 
Najlepszy to mecz z Jeziorakiem w Iławie. Trudne 
warunki gry nie przeszkodziły nam w uzyskaniu
pozytywnego wyniku (0:4), a przy okazji nasza gra
wyglądała bardzo dobrze pod każdym względem:
technicznym, motorycznym  i  mentalnym.Tak, to 
był najlepszy mecz w rundzie. Najłatwiejszy? Nie 
ma łatwych spotkań. Do każdego przeciwnika pod-
chodzimy z   szacunkiem  i  każdy zespół  traktu-
jemy poważnie. 
Jakie cele postawiono przed trenerem i zawod-
nikami? 
Początkowo głównym celem  miało  być miejsce w 
pierwszej trójce, jednak po pierwszych meczach 
zmieniły się priorytety. Naszym celem jest wygranie 
ligi wojewódzkiej juniorów A1, a co za tym idzie, 
awans do ligi centralnej. Połowa drogi za nami, na 
dniach będziemy wiedzieć czy zostaliśmy mistrzami 
jesieni. Po rundzie punkty się zerują i zabawa za-
czyna się od nowa. 
Jak ocenia pan swoich podopiecznych? Jakie
widzi pan perspektywy przed tą drużyną? 
Potencjał w chłopakach jest na pewno. Pytanie jest, 
czy są przygotowani mentalnie i czy dorośli do tego, 
żeby grać w piłkę na konkretnym poziomie. 
Wszystko leży w głowach tych chłopaków. Trzeba 
zadać sobie kilka pytań: Jak się „prowadzą?  Ile są 
w stanie poświęcić dla realizacji wspólnego celu? 
Jeśli dostajesz szansę, musisz ją wykorzystać. To 
jest poświęcenie. Czy są na to gotowi? Chciałbym, 
aby ci chłopcy coś w życiu osiągnęli (niekoniecznie 
to musi być sukces sportowy) 
Czy ma pan w sobie tyle zacięcia i determinacji
żeby poprowadzić obecną drużynę do ligi
centralnej juniorów? 
Oczywiście. Zarząd klubu postawił na tę drużynę
Mamy pełne poparcie i teraz wszystko zależy tak
naprawdę od nas samych. Nie wszystko zależy od
trenera. Jeśli wszyscy razem pójdziemy tą samą
drogą to uda się ten cel, jakim jest awans do CLJ,
zrealizować. Wymaga to jednak większego poś-
więcenia i wielu wyrzeczeń. Na koniec powtórzę
jeszcze raz pytanie:  Czy dorośliśmy i czy jesteśmy 
gotowi? 

Dziękujemy za rozmowę. 

Milena Łożyńska, kl. IIe LO 
Szymon Lewicki, kl. II e LO 
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MIĘDZYSZKOLNY 
KONKURS HISTORYCZNY 

 

 
 

14 grudnia br. odbyła się w na-
szej szkole już VI edycja tego 
konkursu pt. „Druga Rzeczpos-
polita w latach 1918- 1939” . 
Uczestniczyło w nim 17 ucz-
niów szkół średnich z Iławy, 
Lubawy, Kurzętnika oraz 
Nowego Miasta Lubawskiego. 
Pierwsze dwa miejsca zajęli 
uczniowie z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Stefa-
na Żeromskiego w Iławie – Ka-
tarzyna Kapica i Mikołaj 
Wroński, a trzecie Maria Cze-
kało z Zespołu Szkół im. Boha-
terów Września 1939 roku  
w Iławie. Nasi uczestnicy zajęli 
miejsca tuż za podium. Gratu-
lujemy wszystkim uczestni-
kom, a przede wszystkim zwy-
cięzcom i zapraszamy na ko-
lejną edycję w przyszłym roku. 
 
BOHATEROWIE NASZYCH 

CZASÓW 

Pomnik dziewięciu poległych gór-
ników kopalni „Wujek” 16 grudnia 
1981 w Katowicach 
 

 
Dla upamiętnienia tego mordu 
oraz wydarzeń związanych z 36 

rocznicą wprowadzenia stanu  
 

wojennego w Polsce odbyła się 
w naszej szkole akcja infor-
macyjno-plakatowa  połączona 
z rozdawaniem broszury infor-
macyjnej „Dziewięciu z Wuj-
ka” Przedsięwzięcie zorganizo-
wali uczniowie klas drugich  
z opiekunką,  panią A. Dreszler 
 
 

PROZDROWOTNE 
WYZWANIA 

 
2 grudnia 2017 roku, jak zwy-
kle od  kilkunastu lat, odbyły 
się w naszej szkole eliminacje 
rejonowe XXVI Olimpiady Pro 
mocji Zdrowego Stylu Życia – 
PCK, powiatowy Konkurs 
Wiedzy o AIDS oraz Powia-
towa Konferencja z okazji Dnia 
walki z AIDS. Wszyscy rywali- 
zujący uczniowie wykazali się 
dużą wiedzą z dziedzin obję-
tych Olimpiadą i Konkursem. 
Na podstawie rozwiązanych 
testów komisje poszczególnych 
kategorii wyłoniły następują-
cych  laureatów:  

 

W konkursie wiedzy o AIDS  
w kategorii szkół podstawo-
wych pierwsze dwa miejsca 
zajęły Agata Leśniewska oraz 
Małgorzata Bączek z Zespołu 
Szkół w Bratianie, a trzecie 
miejsce wywalczyła Kinga 
Płotka z Zespołu Szkół w Ku-
rzętniku.  W kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych pierwsze 
miejsce zajął nasz reprezentant 
– Mateusz Czarnomski, zaś 
Magdalena Różyńska oraz 
Mateusz  Gurtatowski z  ZSZ 
w Kurzętniku uplasowali się na 
kolejnych dwóch miejscach. 
Olimpiada PCK:  W kategorii 
szkół podstawowych pierwsze 
miejsce zajęła Marcelina Haska 
ze Szkoły Podstawowej nr  3  
Nowym Mieście Lub. Kolejne 

dwa miejsca zajęły uczennice 
Zespołu Szkół w Bratianie – 
Kinga Staszyńska i Amelia 
Mioskowska. W kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych  
Mateusz Gurtatowski z ZSZ  
w Kurzętniku zajął pierwsze 
miejsce, Aleksandra Zalewska  
z naszego LO - drugie oraz 
Magdalena Różyńska z ZSZ  
w Kurzętniku – trzecie miejsce. 
Laureatom i wszystkim uczest-
nikom oraz ich opiekunom gra-
tulowali i wręczali nagrody or-
ganizatorzy konkursów oraz 
goście zaproszeni na konfe-
rencję., której uczestnikami by-
li przedstawiciele samorządowi 
powiatu, miasta i gmin, dyrek-
torzy szkół oraz pielęgniarki  
i uczestnicy zawodów wraz  
z opiekunami. Prezentację 
związaną z tematem konfe-
rencji przedstawiła pani Krys-
tyna Obrębska z Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej. Krótką pogadankę na 
temat  piramidy zdrowego ży-
wienia i aktywności fizycznej 
wygłosiła pani Jadwiga Le-
wandowska, która przygoto-
wała wystawę wzorcowej pira-
midy zdrowia oraz prac kon-
kursowych promujących niepa-
lenie. Na konferencji wręczono 
również Odznaczenia Pierw-
szego Stopnia PCK długolet-
nim działaczkom tej orga-
nizacji – pani  Krystynie Kwia-
tkowskiej oraz pani Małgo-
rzacie Potomskiej. Organiza- 
torami Konferencji oraz kon-
kursów byli: Starostwo Powia-
towe, Zarząd Rejonowy PCK, 
Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna. Dzięki licz-
nym sponsorom oraz gościn-
ności naszej szkoły opisywaną 
imprezę należy uznać za udaną. 

Agata Gortatowska 
Aleksandra Domżalska 

Oliwia Kwiatkowska 
                                 (kl. Ib LO) 

polki.pl 



11 

 

Goniec Nowomiejski   nr 52 – listopad – grudzień 2017 

 

XXI  ŚWIĄTECZNA 
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 

 
Jak co roku w całym kraju na 
początku grudnia odbywa się 
zbiórka żywności dla osób po-
trzebujących. Ogólnopolską ak-
cję organizują Banki Żywności 
(to federacja 32 banków o sta-
tusie organizacji pozarządo-
wych bądź stowarzyszeń lub 
fundacji). W tegorocznej akcji  
(1-2 XII) uczestniczyło 12 ucz-
niów naszego Liceum(Kornelia 
Krzemieniewska, Natalia Szy-
mańska, Marta Żuchowska, 
Wiktoria Lendzion, Magda 
Cherkowska, Julia Kreńska, 
Weronika Lulińska, Julia Koła-
kowska, Sandra Januszewska, 
Agata Gortatowska, Oliwia 
Kwiatkowska, Michał Karbo-
wski oraz Łukasz Świątkowski) 
Łącznie zebrano 215 kg żyw-
ności, która została przeka-
zana potrzebującym.  8-9 XII 
odbywała się XIII Zbiórka 
Żywności Caritas Tak, Poma-
gam. W tym przedsięwzięciu 
również brała udział  nasza 
młodzież.(Red.) 

 

 

 
Szkolne Koło Przyjaciół Zwie-
rząt CANIS apeluje do wszyst-
kich ludzi dobrej woli, żeby 
pamiętali o swoich „braciach  
mniejszych” (to wg św. Fran-
ciszka), zwłaszcza zimą. Te 
zadbane i te bezpańskie niech 
nie czują swojej bezradności 
wobec losu, a z pewnością się 

wam odwdzięczą swoim przy-
wiązaniem i wiernością. Ich 
szczęście najczęściej zależy od 
nas ludzi. Ostatnia nasza zbiór-
ka to kilkadziesiąt kilogramów 
żywności, którą przekazaliśmy  
schronisku dla zwierząt w Iła-
wie. (Red.) 
 

II C BRONI TYTUŁU 
MIKOŁAJKOWYCH 

MISTRZÓW SCRABBLE 
 

UDANY DEBIUT KLASY I D 

   
W tegorocznej bitwie na słowa 
wzięło udział 14 zespołów. 
Impreza na stałe wpisała się  
w kalendarz imprez organizo-
wanych przy udziale samorzą-
du szkolnego, a frekwencja tur-
niejowa wyraźnie świadczy 
o popularności tej rozrywki. 
Rozegrano 9 emocjonujących 
rund, podczas których ukła-
dano słowa z wielu wszech-
stronnych dziedzin. Na pier-
wszy wyraz siódemkowy cze-
kaliśmy do rundy 5. Klasa IIIa 
w składzie Paulina Strzyżew-
ska, Mariusz Lewandowski,   
Weronika Sonnenfeld wreszcie  
ułożyli pełen cierpliwości wy-
raz  siedmioliterowy CZEKA-
ŁAM, wzbogacając tym sa- 

 
mym  swój dorobek aż o 67 
punktów. Na miejscach meda-
lowych kolejność zmieniała się 
jak w kalejdoskopie. Na wyróż-
nienie zasługuje postawa chło-
paków z Id, którzy w tego typu 
rozgrywce debiutowali. Kacper 
Petka, Filip Przeradzki oraz 
Radek Wegner przyjęli taktykę 
trzymania się blisko liderów, 
by w przedostatniej rundzie za-
atakować fotel lidera. Osta-
tecznie sił wystarczyło na zasz-
czytne 2 miejsce. 1 miejsce 
zdobyła klasa II c w składzie 
Jakub Wadecki, Michał Rutec-
ki oraz Mateusz Czarnomski. 

Podium uzupełnili zawodnicy 
również z klasy II c (drugi 
garnitur) w składzie Mateusz 
Kołecki, Aleksander Zagórski 
oraz Karol Sendecki. Uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz słodko-gorzki za-
łącznik. Zapraszamy serdecznie 
do udziału w kolejnych turnie-
jach z okazji WOŚP oraz Wa-
lentynek. Relacja i zdjęcia na: 
facebook.com/niedoczas 

 
Mariusz Orzeł 

 

 
Fot. M.O. 

 

 

 
Średnio co dwa miesiące odby-
wa się w naszej szkole pobór 
krwi. Chętnych jest zawsze kil-
kadziesiąt osób, które oddają 
przeciętnie kilkanaście litrów 
krwi. Podczas ostatniej akcji, 
14 grudnia, zgłosiło się czter-
dziestu dawców, oddało trzy-
dziestu i łącznie zebrano ok.13 
litrów tego cennego leku. Prag-
niemy przypomnieć, że aby od-
dać krew honorowo, oprócz 
wieku (18-65 lat), nie powinno 
się w ciągu ostatniego roku wy-
konywać żadnych iniekcji, ta-
tuaży, zabiegów endoskopo-
wych oraz nie być leczonym 
krwią i preparatami  krwiopo-
chodnymi. Chorzy na żółtacz-
kę,  padaczkę, cukrzycę i cho-
roby nowotworowe również nie 
mogą oddawać krwi.  Podob-
nie kobiety w okresie miesiącz-
kowania i trzy dni po. Można 
oddawać krew po okresie 
dwóch tygodni od przebycia 
chorób grypopodobnych bądź 
infekcji z gorączką powyżej 
38°C oraz 7 dni po usunięciu 
zęba. (Red.) 

 



12 

 

„POŁOWINKI”  KLAS DRUGICH 2017 

 
 
   

 

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:   Monika Gapińska,   Mariusz Orzeł,    Rafał Kłosowski 
 

PUBLIKACJA BEZPŁATNA 

 
GONIEC NOWOMIEJSKI 

 
CZASOPISMO SZKOLNEGO 
KOŁA DZIENNIKARSKIEGO 

Zespół Szkół 
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w Nowym Mieście Lubawskim 
 

 


