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NOWEGO ROKU SZKOLNEGO       

W NORWIDZIE 

Czwartego września, po nieco dłuższych 
niż zwykle wakacjach, około 320 uczniów  
(w tym 120 pierwszoklasistów) rozpoczę-    
ło kolejny etap swojej edukacji w zacnych 
murach naszej nowomiejskiej Alma Ma-
ter. W hali sportowej, przy deszczowej po-
godzie, uczniowie zostali przywitani przez 
dyrekcję szkoły, wychowawców, nauczy-
cieli oraz zaproszonych gości. Pani Dy-
rektor Barbara Przeradzka-Martko życzy-
ła wszystkim uczniom jak najlepszego 
wykorzystania pobytu w szkole, nierezyg-
nowania z marzeń i realizowania ich. Za-
pewniała o pełnym poparciu dla urzeczy-
wistniania tych zamierzeń, również ze 
strony nauczycieli i wychowawców. Z ko-
lei Pani Katarzyna Trzaskalska, wicesta-
rosta nowomiejski, oprócz tradycyjnych 
życzeń, mówiła o roli i znaczeniu naszej 
szkoły w regionie oraz apelowała do ucz-
niów i nauczycieli o konsekwentne umac-
nianie tej roli w przyszłości. Pan Mirosław 
Ochlak, Przewodniczący Rady Rodziców, 
zwrócił się w kilku ciepłych słowach do 
zgromadzonych, życząc młodzieży jak 
najlepszych wyników, a nauczycielom jak 
najwięcej wytrwałości w nauczaniu i wy-
chowaniu kolejnych roczników. Przewod-
nicząca Samorządu Szkolnego, Monika 
Wyżlic, życzyła zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom konsekwencji w realizacji 
zamierzeń. Uroczystość uświetniła recy-
tacja wierszy Stanisława Grabowskiego, 
absolwenta naszego liceum, w wykonaniu 
Wiktorii Zielaznej oraz Wiktorii Cherkow- 
skiej. Prelekcja wspomnieniowa pana 
Bartłomieja Bartkowskiego (patrz str.4) na 
temat wydarzeń września 1939 roku  
w naszym regionie zakończyła oficjalną 
część uroczystości  inauguracyjnej. (Red.) 
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      INFORMACJE            

●  EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 

26 września szczególnie promujemy bogactwo 
kulturowe Europy i zachęcamy wszystkich do nauki 
języków obcych. Inicjatywa wyszła od Rady 
Europy, która w 2001 roku zapoczątkowała akcję, 
by język obcy nie był taki obcy. Tego dnia, i nie 
tylko, pragniemy przybliżyć wszystkim, bez wzglę-
du na wiek, idee i korzyści płynące ze znajomości 
języków obcych. W naszej szkole uczymy się 4 
języków obcych (angielskiego, francuskiego, nie-
mieckiego i rosyjskiego) i tym samym jesteśmy 
chlubnym wyjątkiem w regionie. Na terenie szkoły 
pojawiły się plakaty promujące naukę języków, 
były gry i zabawy językowe. Lekcje języka obcego 
nawiązywały do bogactwa kulturowego różnych 
narodów.  Koordynatorkami szkolnych działań były 
nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego, 
panie K. Borowska oraz L. Pełka-Ręczkowska. 

 

Tekst i zdjęcia (Arch.red.) 

DZIEWCZYNY Z KLASĄ 
CZYLI 

SAMORZĄD 2017/2018 
 
 
W skład Samorządu Uczniowskiego na rok 
2017/2018 wchodzą (od lewej na zdjęciu): Julia 
Jankowska z klasy IIa (skarbnik), Daria Socha 
(zastępca) i Monika Wyżlic (przewodnicząca)  
z klasy IIc oraz Beata Lewicka z klasy IIb 
(sekretarz). Zakładamy, że Samorząd Uczniowski 
będzie nie tylko kontynuował pracę poprzedniego 
Samorządu, ale również wychodził naprzeciw ocze-
kiwaniom społeczności uczniowskiej. W tegorocz-
nym planie pracy znalazły się dodatkowo takie 
wydarzenia jak: wybór Najsympatyczniejszych 
Ucznia i Uczennicy szkoły czy konkurs na 
świąteczny wystrój klasy oraz turniej gry  
w „chińczyka” i Scrabble. Samorząd jest również 
otwarty na propozycje uczniów odnośnie swojego 
funkcjonowania. Ma także nadzieję, że współpraca  
z uczniami będzie twórcza.  

Monika Wyżlic, kl. II c LO 

 

 
 

CO  CZYTAĆ? 
 
 

W ostatnich latach nasza szkoła przywiązuje 
szczególną wagę do promocji czytelnictwa i popu-
laryzowania sięgania po lekturę nie tylko ze 
szkolnego kanonu. W bibliotece szkolnej znaleźć 
można najnowsze pozycje literackie, wśród nich są 
m.in. biografie, literatura fantasy, powieści i krymi-
nały. Wielu uczniów coraz częściej staje przed 
dylematem czytelniczym. W takim przypadku po-
mocny może się okazać… FANBOOK NORWI-
DA – fanpage  na facebook’u prowadzony przez 
bibliotekę szkolną. Na stronie tej znajdują się naj-
ciekawsze propozycje lekturowe, recenzje, opisy 
książek i zdjęcia. Zachęcamy do włączenia się 
w jego tworzenie i polubienia strony pod adresem: 
facebook.com/fanbooknorwida.  

Monika Gapińska 



3 

 

Goniec Nowomiejski   nr 51  – wrzesień – październik  2017 

 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 
 
 

 
 
W sobotę 23 września o godzinie 9:30 odbyło się 
ślubowanie klas pierwszych wraz z ich otrzęsinami. 
Na tę wyjątkową uroczystość przybyli przedstawi-
ciele Starostwa Powiatowego, Rady Rodziców Sa-
morządu Uczniowskiego, nauczyciele oraz rodzice 
pierwszoklasistów. Na początku miała miejsce 
część oficjalna, przemówienie Pani Barbary Prze-
radzkiej – Martko – dyrektor ZS im. C. K. Norwida 
w Nowym Mieście Lubawskim, kilka ciepłych słów 
od przedstawiciela Starostwa, Rady Rodziców, Sa-
morządu Szkolnego oraz ślubowanie na sztandar. 
Następnie przyszedł czas na otrzęsiny. Klasy II 
przygotowały dla nas różnorodne konkurencje: 
tańczyliśmy, śpiewaliśmy, „łamaliśmy języki”. 
Mogliśmy również zmierzyć się w quizie na temat 
szkoły. Organizatorzy chcieli sprawdzić czy znamy 
adres szkoły, pod jakim numerem mieści się klasa 
fizyczna, kto jest administratorem szkolnej sieci 
komputerowej i ile jest schodów do gabinetu 
chemicznego oraz czy znamy naszych wychowaw- 
ców. Wygrała klasa Ie i została nagrodzona   
wyjściem na kręgle. Na koniec otrzymaliśmy pre- 
zent od naszych starszych koleżanek i kolegów – 
kroniki klasowe. Po otrzęsinach przeszliśmy na I 
piętro pod Izbę Tradycji. Tam zrobiono nam 
pamiątkowe zdjęcia klasowe (patrz str.12). Rodzice 
natomiast udali się do auli na zebranie z przedsta-  
wicielem policji, a następnie do klas na spotkanie  
z wychowawcami. 

Jakub Wróblewski, kl. 1b 
 

 
Jedna z konkurencji, tzw. „łamańce językowe” 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

13 października w szkolnej auli odbyły się 
obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na 
uroczystość przybyli Starosta Nowomiejski 
Pan Andrzej Ochlak, Przewodniczący Rady 
Rodziców Pan Mirosław Ochlak, emeryto- 
wani i czynni zawodowo pracownicy nasze- 
go liceum oraz uczniowie.  Pani Barbara 
Przeradzka – Martko, Dyrektor Szkoły, po- 
dziękowała  za kolejny rok pracy i wyróż-
wyróżniła grono nauczycieli Nagrodą Dy-
rektora Szkoły. Gratulacje przyjęli też nau-
czyciele jubilaci.  Nie zabrakło tradycyj - 
nych życzeń dla grona pedagogicznego oraz 
pracowników administracji i obsługi. Spot- 
kanie uświetnił występ tegorocznych matu-
rzystów, którzy zaprosili   na koncert "mu-
zyką pisany", który wszystkich obecnych 
wprowadził w nastrój refleksji nad sensem 
wykonywanego zawodu. Miłym akcentem 
były słodkie serduszka. 

Elżbieta Szcześniak 

 

 
 
Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświa- 
ty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 IV 1972 
roku, określone ustawą „Karta praw i obowiązków 
nauczyciela” jako Dzień Nauczyciela. Pod patrona-  
natem  UNESCO  5 X obchodzony jest  Światowy 
Dzień Nauczyciela, który w wielu krajach świata 
ma charakter  zwyczajowy lub oficjalny. (Red.) 

 
(https://pl.wikipedia.org/) 
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W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku 
zgodnie w naszej okolicy żyły obok siebie trzy 
nacje: Żydzi, Polacy i Niemcy. Nagle pojawiła się 
nienawiść dzieląca murem bliskich dotąd sąsiadów. 
Wybuchła wojna, a oni stanęli po  dwóch stronach 
barykady. W piątek 1 września minęło 78 lat od 
wybuchu II wojny światowej. To właśnie wtedy na 
Polskę najechała III Rzesza wspierana od 17 
września przez Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich Józefa Stalina. Naszej małej ojczyzny 
Ziemi Lubawskiej i Nowego Miasta Lubawskiego nie 
ominęła wojenna zawierucha. Młode polskie państwo 
nie ze wszystkim potrafiło sobie poradzić po odzys-
kaniu niepodległości. W obliczu zagrożenia ze strony 
nazistów, którzy przejęli władzę w Niemczech, pre-
zydent Ignacy Mościcki powołał Fundusz Obrony 
Narodowej. Do tej instytucji wpłacano pieniądze na 
zakup sprzętu dla polskiej armii. Część kapitału po-
chodziła również z kieszeni mieszkańców naszego 
rejonu. Ponadto w 1938 roku mieszkańcy powiatu 
jednostce w Brodnicy przekazali osiem ciężkich 
karabinów maszynowych. Do wojny  przygotowywa- 
ło się również samo wojsko budując umocnienia  
i betonowe bunkry między innymi w Cichym,  
Grzmięcy czy Rytych Błotach. Młodzież w waszym 
wieku, drodzy uczniowie, zrzeszona w harcerstwie 
uczyła się zadań związanych z przekazywaniem 
informacji i meldunków. W razie przerwania łącz- 
ności po tzw. „kablu”, tworzyli sieć rezerwową. 
W sierpniu wielu młodych Polaków zostało wezwa-
nych na ćwiczenia wojskowe. Utrzymywano ich 
w stałym pogotowiu na wypadek konfliktu, ale byli 
też tacy, którzy po kilku dniach zostali wypuszczeni 
do domów i choć młodzi mężczyźni byli gotowi 
poświe-cić życie dla ojczyzny, to części z nich nie 
udało się zmobilizować przed 1 września 1939 roku. 
Pewnie w każdej rodzinie krążą opowieści o tych 
trudnych czasach. W moim domu wielokrotnie 
dziadkowie i babcie wspominali wojenną zawieruchę 
i czas wrześniowej wojny obronne, ucieczkę do 
Brodnicy ze wszystkimi cennymi rzeczami, powoła-
nie synów i mężów do wojska. Różnie toczyły się 
losy tych młodych wówczas ludzi. Nie wszyscy 
wrócili do bliskich. Brat babci zginął w bitwie nad 
Bzurą,. Dziadek natomiast mieszkający nieopodal 
Nowego Miasta Lubawskiego, w Skarlinie, (wtedy 
lat 17), kiedy ogłoszono wybuch wojny udał się 
pieszo wraz z bratem (w domu nie było roweru) do  
miejsca, w którym  miał  się  stawić, żeby  zostać  po-  

 
-wołanym do wojska. Gdy dotarł do celu nie było 
już tam nikogo kto mógłby wpisać ich na listę 
mobilizacyjną, ale wskazano im kolejny punkt zbo-
ru. Tam jednak sytuacja powtórzyła się. I tak przez 
kilka dni chłopcy tułali się pieszo, wędrując za 
zmieniającym nieustannie pozycję sztabem. Wresz-
cie jeden z oficerów, którego spotkali po drodze, 
stwierdził, że nie mają już czego szukać, ponieważ 
w takim chaosie na pewno nie uda im się już 
zaciągnąć do wojska, powinni więc wracać do 
domu. Zgodnie z jego sugestią, tak właśnie zrobili. 
Dla nich nie był to jednak koniec. Tak jak setki 
tysięcy Polaków byli poddawani represjom, a nie-
podpisanie Volkslisty kończyło się wywiezieniem 
na przymusowe roboty do Düseldorfu. Dalsze rep-
resje spotkały także innych mieszkańców naszego 
powiatu. Ci zaliczani do inteligencji byli wywożeni 
do lasu pod Bratianemi i rozstrzeliwani, część tra-
fiła do obozów np. ksiądz proboszcz z Nowego 
Miasta Lubawskiego Leon Pryba  (przebywał 
najpierw w Stuthoff potem w Dachau, gdzie zmarł 
w 1942r.) – tablica pamiątkowa w nowomiejskim 
kościele. Innym ofiarom niemieckiego Selbschutzu 
z tzw. czarnego czwartku 7 grudnia 1939r. (25 
Polaków z Nowego Miasta i Lubawy) poświęcono 
pomnik na ulicy, która bierze nazwę od tegoż 
wydarzenia. W Zespole Szkół im. C. K. Norwida 
także czcimy pamięć tych, którzy zginęli w czasie 
II wojny światowej. Na tablicy na pierwszym 
piętrze umieszczonych zostało kilkanaście nazwisk 
nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Pamiętając 
o tych, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku na 
Westerplatte, pod Mławą czy w obronie Warszawy  
i o tych, którzy doznali krzywd w czasie całej oku-
pacji, którzy opuścili przedwcześnie w latach 1939-
45 swoich bliskich, apeluję do wszystkich, korzys-
tając ze słów Jana Pawła II: Nigdy więcej wojny! 
www.schrony1939.fortyfikacje.pl/brodnica.htm 

            
Bartłomiej Bartkowski  

(wypowiedź podczas inauguracji  
roku szkolnego    2017/18) 

 

 

 
www.nowemiasto.wm.pl 

 
Pomnik Ofiar Faszyzmu (tzw. Ściana śmierci”) pod 
Nawrą  upamiętniający pomordowanych  mieszkań-  
ców  naszego miasta oraz okolic w czasie  okupacji 
hitlerowskiej. Odsłonięty 13 maja 1962 roku. 
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Jeżeli kochasz zwierzęta i chcesz poświęcić dla 
nich swój wolny czas, czerpiąc z tego nie samo-
witą przyjemność, zapraszamy do naszego koła! 
Nie bądź obojętny! Nie odwracaj się! Działaj! Od 
Twojego zaangażowania zależy życie i zdrowie 
zwierząt. Możesz im pomóc bezpośrednio lub 
wspierając inicjatywy prozwierzęce. Pamiętaj, że 
KAŻDA pomoc jest cenna! Każda pomoc zmienia 
sytuację zwierząt! Zwierzęta potrzebują szacunku, 
opieki i naszej pomocy. Nie tylko psy i koty,  
z którymi mamy najbliższy kontakt, ale również 
dziko żyjące ptaki, jeże, wiewiórki, kuny, czy zwie-
rzęta wykorzystywane przez ludzi na różne sposoby 
– hodowane na pożywienie lub futra, tresowane dla 
ludzkiej rozrywki czy wykorzystywane w bada-
niach naukowych. Udzielając się w kole, nie tylko 
poświęcasz swój czas czy umiejętności, ale również 
zyskujesz satysfakcję, doświadczenie, wiedzę, 
a także możliwość poznania nowych, myślących  
podobnie do Ciebie, ludzi. Pamiętaj, że, biorąc 
czynny udział w Szkolnym Kole Przyjaciół Zwie-
rząt CANIS, możesz zachęcić innych do działania 
na rzecz zwierząt! 

RAZEM MOŻEMY IM POMÓC! 

Zwierzęta nie poradzą sobie same. Musimy być ich 
głosem! Jeśli chciałbyś  zostać członkiem  naszego 
koła, zgłoś się do Pani Pauliny Orłowskiej lub Pani 
Barbary Trzcińskiej. Zapraszamy! 

 
 Grafika: Szymon Malinowski. 

                                               Tekst: Paulina Strzyżewska 
                                    Fot.animalworldusa.blogspot.com 

Rokrocznie czwartego października obchodzony 
jest Światowy Dzień Zwierząt. World Animal Day 
został ustanowiony w 1931 roku na konwencji 
ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy 
Tydzień Zwierząt czyli World Animal Week, 
trwający do 10 października. Nieprzypadkowo 
wybrano dzień 4 października, gdyż właśnie wte-
dy  przypada  uroczystość  świętego  Franciszka 
z Asyżu – patrona świata zwierzęcego w  Kościele  
rzymskokatolickim. Po raz pierwszy Światowy 
Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce  
w 1993 roku. Obchody tego dnia mają na celu 
zmianę zachowania oraz stosunku ludzi do zwierząt  
i uświadomienie człowiekowi, że zwierzęta to też  
istoty  żywe, czujące i mające swoje prawa. Z okaz-
ji Światowego Dnia Zwierząt w naszej szkole odbył 
się pokaz wybranych działań propagujących och-
ronę zwierząt podjęty przez Szkolne Koło Przyja-
ciół Zwierząt CANIS. Nauczyciele oraz uczniowie 
mieli okazję zobaczyć fotorelację z wizyty w Fun-
dacji w Siemianach, z akcji edukacyjnej „Anty-
futro” oraz ”NIE dla zwierząt w cyrkach”, a także 
ze spotkania z Panią Pauliną Łążyńską z iławskiego 
schroniska. Wyświetlone zostały również filmiki 
ukazujące prawdziwe życie i los zwierząt. Prezen-
tacja została połączona z naborem do naszego 
Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt „Canis”  

 
Paulina Strzyżewska, kl. III a LO 

 

 
 

 
DZIEŃ KUNDELKA W PRZEDSZKOLU 

25 X z okazji Dnia Wszystkich Wielora-
sowych Psów, przedstawicielki Szkolnego 
Koła Przyjaciół Zwierząt CANIS - Sara 
Napiórkowska, Andżelika Orzechowska 
oraz Paulina Strzyżewska  przeprowadziły 
zajęcia dla przedszkolaków. Podczas spot- 
kania dzieci nauczyły się jak powinny 
opiekować się psem oraz kogo nazywamy 
przyjacielem psa. Mieli także możliwość 
wysłuchania bajki o Smutasku oraz wyko- 
nywali maski. Na koniec wszyscy otrzymali 
kolorowanki oraz słodki poczęstunek.(Red.) 

                         Fot. J.G. 



6 

 

Goniec Nowomiejski    nr 51 – wrzesień – październik  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejs stanowił część regat żeglarskich Tall Ships 
Races. Brały w nim udział statki z różnych krajów. 
Na rejs namówili mnie moi rodzice, którzy wybrali 
się na wywiadówkę do szkoły i tam odbyło się 
spotkanie z kpt. Michałem Łapińskim, który 
zachęcał do udziału w rejsie. Pierwszym etapem 
ewentualnego zakwalifikowania się do rejsu było 
nakręcenie krótkiego filmiku, w którym musiałam 
zaprezentować swoją osobę. Następnie musiałam 
przejść testy, tj. podciąganie się na linie, umiejęt-
ność wiązania węzłów żeglarskich oraz skok na 
główkę do basenu. W pierwszej chwili pomyśla-
łam: „Co to takiego?”, jednak w rezultacie nie było 
to takie proste. Sporo strachu „najadłam się” przy 
skoku na główkę. Ale musiałam przezwyciężyć 
strach i iść do przodu. Po przejściu eliminacji 
kolejny etap stanowiły przygotowania. Musiałam 
zaopatrzyć się w odpowiednią garderobę. W grę nie 
wchodziła lekka odzież, chociaż było to lato. 
Zabrałam ze sobą zimową czapkę, rękawiczki, 
ciepłą kurtkę i uwierzcie, że i tak nie było mi za 
ciepło. Czasami bywały cieplejsze dni, ale to było 
rzadkością. Częściej spotykaliśmy się z zimnym, 
wręcz polarnym powietrzem. Poza tym nieodzowną 
częścią garderoby był sztormiak. Nadszedł w końcu 
dzień wyprawy w moja długą, trwającą aż 14 dni, 
podróż wraz z kilkoma uczniami z naszej szkoły: 
Kornelią Krzemieniewską, Wiktorią Tybuszew-
ską, Julią Rochewicz, Natalią Ruczyńską oraz 
Radkiem Wegnerem. Pełna obaw wyruszyłam po 
wakacyjną przygodę. Dojechaliśmy do Ostródy, 
skąd następnie autokarem przez kilkanaście godzin 
jechaliśmy do Estonii, gdzie przesiedliśmy się już 
na „Pogorię”. Zajęliśmy kajuty, które były bardzo 
malutkie, ale to było w tym momencie nieważne. 
Nie mogłam się już doczekać, kiedy wreszcie 
wyruszymy w rejs. W końcu wypłynęliśmy i oka-
zało się, że mam chorobę morską. Ta przypadłość, 
która mnie dopadła, znacznie utrudniała mi życie na 
statku. Nie mogłam się wręcz doczekać, kiedy 
dopłynę na ląd i pod nogami poczuję ziemię. Jak na 
złość, na statku mocno bujało. Mimo nienaj-
lepszego samopoczucia dzielnie brałam udział we 
wszystkich czynnościach na statku. Jako załoga 
statku musieliśmy pełnić nocne wachty, nieraz 

zamykały się oczy, ale wiedzieliśmy, że nie 
możemy zasnąć. Poza tym sprzątaliśmy pokład, 
pomagaliśmy kucharzowi w przygotowywaniu 
posiłków. Najgorsze były dla mnie nocne alarmy, 
kiedy na wpół przytomna wstawałam z łóżka i nie 
mogłam utrzymać równowagi, gdyż bujanie statku 
dawało się mocno we znaki. Takich nieprzespanych 
nocy było sporo. Wdrapałam się również na maszt, 
co było dla mnie bardzo dużym przeżyciem, oczy-
wiście pozytywnym. Nasz rejs rozpoczął się w Es-
tonii, następnie dopłynęliśmy do Finlandii, potem 
do Łotwy, a na koniec do Litwy. W każdym z tych 
państw przebywaliśmy po kilka dni. W trakcie 
pobytów na lądzie mieliśmy możliwość zapoznania 
ludzi innych narodowości. Miałam również 
możliwość uczestniczenia w śniadaniu arabskim. 
To było dla mnie nie lada doświadczenie. Czy 
powtórzyłabym tę przygodę żeglarską? Oczywiście, 
że tak. Nie żałuję ani jednej chwili spędzonej na 
statku. Było to dla mnie nowe doświadczenie 
życiowe. Spotkanie z ludźmi różnych narodowości 
dostarczyło wielu pozytywnych emocji. Maryna-
rzem jednak chyba nie zostanę, żeglarzem być 
może.                                                                                         

Tekst i zdjęcia:  Michalina Tejer, kl. II b LO 
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Byłem tam dwa razy (ostatnio w sierpniu br.)  i mu- 
szę przyznać, że to niezwykły kraj. Nie tylko pod 
względem obszaru i liczby ludności, ale przede 
wszystkim   niezwykły   przyrodniczo  i  kulturowo.  
Patrzyłem na ten kraj okiem turysty, ale przecież 
można na niego spojrzeć okiem historyka, przyrod-
nika,  przedsiębiorcy czy smakosza kuchni.  Każdy 
z nich może o Państwie  Środka powiedzieć  i napi- 
sać dużo. Istnieje bogata literatura na temat Chin, 
napisano dużo artykułów na temat różnych sfer 
życia i działalności mieszkańców tego państwa. 
Język chiński staje się coraz bardziej popularny  
w świecie (również w Polsce). Sinologia jest jed-
nym z najbardziej obleganych kierunków na uni-
wersytetach. Chiny nie tylko otworzyły się na świat 
zewnętrzny, ale prowadzą jednocześnie silną eks-
pansję gospodarczą poza granicami swego kraju. 
Prawie w każdym polskim miasteczku można zau- 
ważyć chińskie centrum handlowe. Dla mnie nowo-
czesność przeplata się tu z egzotyką. Myślę, że na 
korzyść tej pierwszej, gdyż głównie zatrzymywa-
łem się w dużych miastach wschodniego wybrzeża. 
Zabytki i osiągnięcia minionych epok są pieczoło-
wicie pielęgnowane i udostępniane  turystom. 
Wspomnę  przynajmniej o Pałacu Cesarskim 
w Pekinie, słynnym Murze Chińskim, terakotowej 
armii czy wspaniałych pagodach. Podobno kuchnia 
chińska jest najlepsza  i najzdrowsza na świecie, 
ale, aby się o tym przekonać, trzeba by tam dłużej 
pomieszkać. Poza tym ogromne przestrzenie, wspa-
niała przyroda, no i oczywiście panda, która, obok 
smoka, jest symbolem tego kraju. Była oficjalną 
maskotką olimpiady w Pekinie w roku 2008. Jest 
wiele powodów, aby odwiedzić ten kraj i każdy 
może się w nim zakochać,  każdy może znaleźć tam 
coś dla siebie. 

 

 
Wiktor Grabowski, kl. II d LO 

 

MOJE CHINY 
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SKS 
SZKOLNA 
KRONIKA 
SPORTOWA 

● MISTRZOSTWO POWIATU 

 
5 października w Ostaszewie, gm. Grodziczno, 
odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt 
10 X 800 metrów. Nasza ekipa w składzie: 
Katarzyna Brzozowska, Andżelika Jędraszek, 
Kornelia Krzemieniewska, Kamila Pawłowska, 
Patrycja Pawłowska, Natalia Tyburc, Magdalena 
Wrzosek, Wiktoria Speier, Marta Domżalska oraz 
Daria Łukomska wywalczyły pierwsze miejsce 
zdobywając tytuł mistrzowski. Gratulujemy 
mistrzyniom oraz ich opiekunce, pani Dorocie 
Dreszler, nauczycielce WF w naszej szkole. 
 

● SIATKARKI GÓRĄ 

 
17 października w Kurzętniku odbyły się Mistrzos-
twa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłop-
ców. Pierwsze miejsce i mistrzostwo powiatu zaję-
ły również nasze dziewczyny w składzie: Kamila 
Dobiesz, Jolanta Grabkowska, Alicja Kołakowska, 
Wiktoria Kordalska, Oliwia Kwiatkowska, Wikto- 
ria Lendzion, Kamila Pawłowska, Milena Szram 
oraz Izabela  Zabłocka. Zaszczytne drugie  miejsce 
zajęli nasi panowie. Gratulujemy. 
 

● II MEMORIAŁ IM. K. OKOŁOWSKIEGO 

 
28 września na nowoczesnych obiektach sporto-
wych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym 
Mieście Lub. odbyły się zawody lekkoatletyczne 
młodzieży szkół średnich z naszego powiatu.  
W licznie obsadzonych konkurencjach nasi ucz-
niowie zajęli czołowe lokaty. Gratulujemy. 
 

 
Od lewej: Jakub  Kawiecki, Szymon  Lewicki, Hu-
bert  Rzepkowski, Patryk  Czarnota.  Dolny  rząd: 
Wiktoria Lendzion,  Kamila Pawłowska. (Red.) 

AKCJA INTEGRACJA  

Wywiad z animatorem, pedagogiem  
i wychowawcą pracującym w Kaczym Bagnie,  
Panem TOMASZEM CHODOROWSKIM 

Co Cię skłoniło do podjęcia pracy w tym miejscu?       
Praca w „Kaczym” była spełnieniem moich marzeń. 
Jestem związany z ośrodkiem od wielu lat. Jako 
dzieciak brałem udział w warsztatach tutaj organi-
zowanych. Zawsze podziwiałem instruktorów i ani-
matorów, którzy pracowali ze mną. Wyśniłem 
sobie, żeby sam robić takie extra rzeczy. Od dzie-
ciaka „jarałem się” pracą z ludźmi. Tak z rówieśni-
kami, jak i z młodszymi od siebie. Z czasem  
zrozumiałem też, że, żeby zmienić świat, trzeba 
zacząć od edukacji i wychowania. Zacząłem studio-
wać pedagogikę, angażować się w te zmiany,  ale 
już z  innej pozycji – jako ten dorosły, który w re-
lacji wychowawczej inicjuje  działania, a nie tylko 
jest odbiorcą. Dziesięć miesięcy temu zadzwonił do  
mnie „Misiek”, który pamiętał, że zajmuję się 
pedagogiką i... bębnami. Porzuciłem pracę w szkole 
i przyjechałem do Kurzętnika spełniać swoje ma-
rzenia z dzieciństwa. 

Jak Ci się pracowało z uczniami naszej szkoły? 

Pracowało mi się wyśmienicie. Uwielbiam pracę  
z nastolatkami (sam stary zresztą nie jestem). 
Łatwo mi się z wami komunikowało i współpra-
cowało. Tak jak na kręgu na pewno wam mówi-
łem, że animatorzy z Kaczego Bagna mogą zrobić 
super warsztaty i ciepło was przyjąć, ale to jak 
praca przebiega i jaka jest atmosfera to już zależy   
w pełni od was. Odpowiedzialnie i z zaangażowa-
niem podchodziliście do wszystkich działań. Mam 
do was szczególny sentyment, bo byliście moją os-
tatnią grupą, którą koordynowałem jako animator. 
Nie dość, że zamykaliście moją pracę, to w dodatku 
świetnie się spisaliście jako grupa. Z całego serca 
wam dziękuję! 

Na kręgu wspominałeś o projekcie , który właśnie 
powstaje.  Może kilka słów na ten ciekawy temat...? 
Rzeczywiście, Kacze Bagno pisze projekt dla mło- 
dych ludzi, którzy chcą zdobyć kwalifikacje anima-
tora  społecznego i lidera. Jeśli chcesz działać, do-
wiedzieć się jak przebiega proces grupowy, dostać 
narzędzia, które wpłyną i zmienią lokalne społe-
czeństwo – to projekt właśnie dla ciebie. Nie jest to 
tożsame z pracą w Kaczym Bagnie, ale na pewno 
ułatwi wejście na rynek pracy.  

Autorzy wywiadu: Rafał Zagórski, Kacper Rudnik, Se-
bastian Nowakowski,  Miłosz Tessmer  (wszyscy z klasy 
I e LO) 

 
W ramach projektu „SOUL” we IX i X 113 uczniów     
LO wzięło udział w kilkudniowych warsztatach inte- 
gracyjno-wychowawczych w Kaczym Bagnie.(Red.) 
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WOLONTARIUSZ  DOBREJ  WOLI 
Wywiad z Mateuszem Witosem,  
uczniem klasy II c naszego LO,  
ministrantem i lektorem 
 

Jak długo już jesteś mi-
nistrantem, a także lek-
torem przy naszej Ba-
zylice św. Tomasza?  
Ministrantem jestem  od 
siedmiu lat, a lektorem 
od roku 2012 czyli od 
momentu wyświęcenia 
przez ks. biskupa diecez-
jalnego. 
Dlaczego postanowiłeś 
zostać ministrantem 

oraz w jaki sposób przyłączyłeś się do Służby 
Ołtarza? Czy to przypadek? 
- Na początku z przypadku, a teraz sobie nie 
wyobrażam, żebym w czasie mszy siedział w ławce,  
a nie przy ołtarzu. Tak jakoś dziwnie się czuje jak 
siedzę w ławce na Mszy Św. Wolę być przy ołtarzu. 
Byłem na Światowych Dniach Młodzieży i tam też 
było dziwnie nie być przy ołtarzu, nie służyć. Poza 
tym mama trochę chciała i mnie namówiła. 
W jaki sposób zacząłeś posługiwać na Mszach 
Świętych z chorymi? 
-  Wiktor, mój kolega, który służył w szpitalu, był 
tym, który wpłynął w dużym stopniu na moją 
decyzję. Początkowo trochę obawiałem się kontaktów 
z chorymi, ale chęć niesienia pomocy przeważyła. 
Przecież byli wśród nich moi znajomi, sąsiedzi, 
przyjaciele. 
Od jak dawna już tam posługujesz? 
- Od 2014 roku, 4 lata. Mogę powiedzieć, że szpital 
to dla mnie jak „szkoła”, szkoła życia oczywiście. 
Czy lekarze i pielęgniarki też przychodzą na 
msze? 
- Tak, w większości to pielęgniarki przychodzą na 
Msze, lekarze rzadko, ale nieraz przyjdą, chorzy 
częściej, ale do nich  chodzimy po oddziałach  
z Eucharystią,  ksiądz udziela namaszczenia chorych, 
słucha spowiedzi. Ja oczywiście informuję i pytam 
chorych czy chcieliby skorzystać z którejś z tych 
posług. 
Jak Ty to robisz? Przecież oprócz szpitala masz 
jeszcze inne swoje obowiązki, np. szkołę. Skąd 
bierzesz siłę i motywację do tego, żeby wstawać 
wcześniej, czy może musisz wcześniej iść spać, 
żeby się wyspać? 
- To siła woli, motywacja i boskie oparcie. Sprzyja 
temu również miła atmosfera i wsparcie personelu 
szpitala. Panie pielęgniarki są wspaniałe. 
Jak reagują chorzy na wasze odwiedziny? 
- Rzadko spotykam się z obojętnością, raczej  
z radością i zrozumieniem. Bywa, że chorzy pragną 
podzielić się swoimi zmartwieniami i radościami. Ich 

uśmiech daje nam nie tylko satysfakcję, ale utwierdza 
nas w przekonaniu, że robimy coś pożytecznego. 
Kaplica szpitalna została niedawno odnowiona. Jest 
tam teraz piękny obraz św. Jana Pawła II. Czy  
w jakiś sposób pomagałeś w pracach? 
- Kaplica została poświęcona we wrześniu 2016 roku. 
Tak, pomagałem. Można powiedzieć, że mocno się  
w odnowienie kaplicy zaangażowałem. Chodziło 
głównie o tę najcięższą pomoc fizyczną: przenoszenie, 
ustawianie itp. Być może przez to jestem z nią tak 
związany.  
Widziałem, że na Facebook’u istnieje strona kaplicy 
szpitalnej. Ty ją stworzyłeś?  
- Tak, istnieje. Stworzył ją Wiktor (kolega, który 
również tam służył), a ja jestem redaktorem. Nic na 
razie na niej nie wstawiamy, a szkoda, bo naprawdę 
warto przychodzić. Będę tam również wstawiał posty, 
informacje o tym kiedy np. będą roraty, msze, itp. 
Kto jest kapelanem szpitala? 
- Księdzem kapelanem jest ks. proboszcz. Zawsze jest 
na Dniu Chorego. Był też na nabożeństwie z księdzem 
biskupem Józefem Szamockim, w czasie wizytacji. Ks. 
biskup chodził  po  oddziałach  i  rozmawiał w chorymi.  
Księża posługują w kaplicy na zmianę, mają wyz-
naczone dyżury, tak jak na msze święte w kościele. 
Wcześniej przychodził prawie zawsze ksiądz Jacek 
Raszkowski, który wyjechał do Kazachstanu  na  misję. 
Czy ludzie spoza szpitala mogą też na te Msze 
przychodzić? 
- Tak, właśnie ludzie spoza szpitala też przychodzą. Na 
przykład byli pracownicy szpitala – pewien starszy 
lekarz z żoną, bardzo miły pan. Widać wtedy taką 
wspólnotę. W większości są to te same osoby, więc tak 
się jednoczymy.  
Częściej służysz w kościele, czy w kaplicy? 
- Obecnie częściej w kaplicy.  
W jaki sposób zachęciłbyś innych ministrantów do 
tego, żeby jak Ty odwiedzali chorych w szpitalu? 
- To jest bardzo trudne  pytanie,  bo bardzo ciężko 
kogoś zmobilizować do tego rannego wstawania, do tej 
wytrwałości, jeszcze żeby ktoś miał blisko, jak ja. Ale 
jak zachęcić…? Atmosfera jest bardzo fajna  i  kontakt  
z chorymi, z ludźmi starszymi, którzy mają dużą mąd-
rość życiową i  chętnie się nią dzielą, jest budujący.  
Co powiedziałbyś tym, którzy chciałby pomagać tak 
jak Ty? 

Myślę, że czasami warto 
komuś pomóc, chociaż- 
by z tego powodu, że 
nam zawsze ktoś poma-
ga; matka dziecku, mąż 
żonie, lekarz choremu, 
nauczyciel uczniowi, sę-
dzia poszkodowanemu 
itd. Jesteśmy skazani na 
życie we wspólnocie, 
powinniśmy umieć się 
w niej znaleźć.  

 
                                 Daniel Drumiński         
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TAKI TURNIEJ ZDARZA SIĘ 
RAZ NA DWADZIEŚCIA LAT 

 
Mistrzów można było kolokwialnie „jeść łyżkami”! 
W dniach od 7 do 8 października świętowaliśmy 
jubileuszowy turniej. A  mistrzowie, słodcy jak 
nigdy dotąd, byli na zdjęciu zdobiącym ogromny 
tort podzielony między wszystkich uczestników, 
gości honorowych, patronów i  sponsorów oraz 
organizatorów XX warmińsko-mazurskiego turnie-
ju w scrabble. 

 
Jednak poza tortem to tak słodko z tymi mistrzami 
nie było. 56 uczestników przez 12 rund zaciekle 
rywalizowało o  zwycięstwo. Walczono również 
w licznych konkursach: na  najdroższe słowo 
z blankiem, na  najciekawsze słowa związane 
z branżą metalową,  z branżą nasienną oraz z Janem 
Pawłem II (patron Szkoły Podstawowej, która 
gościła scrabblistów w  tym roku). Organizatorzy 
postanowili również nagrodzić najdroższe słowa 
zaczynające się w  poszczególnych rundach na 
kolejne  litery wyrazów  WARMIA,  MAZURY. 
Do końca dwunastej rundy nie wiadomo było kto 
będzie dwudziestym mistrzem Warmii i Mazur. 
Trudno też wybrać najciekawsze pojedynki. Wśród 
nieprzeciętnych wyników dwa zasługują na uwagę. 
W rundzie IV Michał Waszkiewicz – Rafał 
Matczak padł rezultat 648:325 (suma punktów 
973). Natomiast w  rundzie XI Józef Burzyński 
i Grzegorz  Koczkodon  łącznie uzyskali punktów 
… 12. Wynik 3:9 znalazł się na trzecim miejscu 
w tabeli rekordów. Tej tabeli, której scrabbliści 
raczej nie lubią. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.facebook.com/niedoczas 

Mistrzem został Miłosz Wrzałek z Warsza-
wy. Wygrał 10 pojedynków. Ale w jakim stylu! 
Ranking Miłosza z tego turnieju to 174,5 a średnia 
małych punktów – 463, 2. Gratulacje! To bardzo 
duże osiągnięcie. Drugie miejsce wywalczył  
Andrzej Oleksiak. Trzeci na podium był Paweł 
Jackowski. Cała trójka otrzymała pamiątkowe 
puchary oraz cenne nagrody rzeczowe. Nagrodą 
dyrektora Domu Kultury uhonorowano najlepszą 
z obecnych na turnieju kobiet. Irena Sołdan 
z Sopotu zajęła miejsce czwarte. „Złotym Blan-
kiem” nagrodzono Michała Waszkiewicza 
za słowo MAŚCIACH (185 punktów). Za słowo 
PASTORAŁ w konkursie „papieskim” Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II, 
pan Jerzy Resicki wyróżnił Grzegorza 
Koczkodona. Wyraz SUWNICA przyniósł sukces 
Mieczysławowi Pastuszakowi – nagrodę od spon- 
sora wręczył Prezes Expom S.A. Pan Rafał 
Domżalski. W konkursie o tematyce rolniczej były 
trzy nagrody. Zdobyli je: Katarzyna Dębska 
(ZASADŹCIEŻ), Grzegorz Kasprowicz (ŁA-
NÓW) oraz  Rafał Matczak (BRONY). Nagrody 
dla „rolników” ufundowała Saaten Union. Organi-
zator XX Mistrzostw w Nowym Mieście Lubaw-
skim – Mariusz Orzeł wręczył upominki za 12 
warmińsko – mazurskich najdroższych słów. Pod-
sumowano również rywalizację w  nocnym turnieju 
siódemek. W czterech rundach 19 siódemek posta-
wił Michał Alabrudziński i został nagrodzony 
pucharem oraz nagrodą. W sobotnie popołudnie 
część uczestników rywalizowała w  turnieju piłki 
nożnej halowej.  Królem strzelców został Jan 
Bielaszka – zdobywca  5 goli, a najlepszym bram-
karzem Łukasz Moskal. Jubileuszowy turniej był 
niezwykle udany. Nowe, wygodne miejsce. Bardzo 
smaczny obiad w  stołówce szkolnej, napoje oraz 
przekąski do dyspozycji grających. Wielu sponso-
rów i cenne nagrody. Mariusz Orzeł oraz człon-
kowie Klubu „Niedoczas” dali popis maestrii 
organizatorskiej. Jako spokojny i przebiegający pra-
widłowo turniej ocenił sędzia Sławomir Zabawa, 
który sędziował w  Nowym Mieście Lubawskim 
po raz pierwszy. Już czekamy na  kolejną nowo-
miejską imprezę scrabblową. Ciekawe kto za rok 
zdobędzie „oczko”. 

Sławomir Zabawa 
                                                         

 
 
  Zwycięzcy z burmistrzem NML, p. J. Blankiem 
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SZKICE AUTORSKIE 

MONIKI MELER  

Z KL. III A LO 
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GONIEC NOWOMIEJSKI 
CZASOPISMO SZKOLNEGO 
KOŁA DZIENNIKARSKIEGO 

Zespół Szkół 
im. C. K. Norwida 

w Nowym Mieście Lubawskim 
 

Klasa I a LO (wych. Joanna Kardela) Klasa I b LO (wych. Alina Dziekońska) 

Klasa I c LO (wych. Wojciech Paczkowski) Klasa I d LO (wych. Elżbieta Szcześniak) 

Klasa I e LO (wych. Jadwiga Lewandowska) Przedstawiciele  klas  I-szych  z  kronikami  klasowymi 


