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W poniedziałek trzeciego września,  
przy pięknej pogodzie,  na płycie 
boiska zainaugurowano kolejny, a jed-
nocześnie wyjątkowy, gdyż jubileu-
szowy rok szkolny. Rozpoczął go 
wrześniowy Zjazd Absolwentów, który 
uświetnił 160-lecie powstania liceum. 
Tymczasem nauczycieli oraz uczniów 
powitali ciepłymi słowami Starosta 
Nowomiejski Pan Andrzej  Ochlak oraz 
Dyrektor Szkoły - Pani Barbara Prze-
radzka – Martko. Oboje życzyli owoc-
nego roku, maturzystom satysfak-
cjonujących wyników, a pierwszokla-
sistom udanego startu w nowej szko-
le. Oficjalną część zakończyło wystą-
pienie Pana Bartłomieja Bartkowskie-
go, nauczyciela historii, który w krót-
kiej wypowiedzi przypomniał wszyst-
kim zebranym o tragicznych wydarze-
niach pamiętnego września 1939 roku. 
Głos zabrała również nowo wybrana 
przewodnicząca Samorządu Szkolne-
go – Liwia Piotrowicz, uczennica klasy 

II a LO oraz Przewodniczący Rady Ro-

dziców, Pan Mirosław Ochlak, którzy 
również życzyli wszystkim uczniom, 
nauczycielom,  a także pracownikom 
szkoły wytrwałości i sukcesów w dą-
żeniu do celu. Następnie młodzież 
poszczególnych klas udała się na 
spotkania z wychowawcami.  
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             DROGI  DO  
 
    NIEPODLEGŁOŚCI 
 

 
 
● 28 sierpnia 1918 w Detroit (USA) 
powstaje Projekt Wielkiego Sejmu 
Wychodźstwa Polskiego. W obecności 
R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego 
przyjęto uchwałę o utworzeniu stuty-
sięcznej armii polskiej z wychodźców. 
● 20 – 22 września I Zjazd Polskich 
Stowarzyszeń Sportowych i Gimnas-
tycznych w Warszawie. 
● 7 października Rada Regencyjna 
rozwiązuje Radę Stanu i zapowiada 
powołanie nowego rządu i przygoto-
wanie  wyborów do Sejmu. 
● 8 października w Warszawie 
rozpoczęło działalność Towarzystwo 
Polskiego Czerwonego Krzyża. 
● 11 października Rząd Wielkiej 
Brytanii uznał Armię Polską we Fran-
cji za „sprzymierzoną oraz współ-
walczącą” , a dzień później zrobił to 
samo rząd włoski. 
● 16 października cesarz Karol I 
wydał manifest o przekształceniu 
Austro – Węgier  w federację narodo-
wych organizmów państwowych. 
● 27 października rząd Józefa 
Skrzyńskiego ogłosił ustawę o pow-
szechnym obowiązku służby wojsko-
wej i formowaniu narodowej armii 
regularnej z szefem sztabu gen.  Ta-
deuszem Rozwadowskim (zastępca 
komendanta twierdzy krakowskiej). 
● 28 października przedstawiciele 
stronnictw politycznych Małopolski 
uchwalili w Krakowie powstanie Pol-
skiej Komisji Likwidacyjnej dla prze-
jęcia z rąk austriackich władzy nad 
ziemiami polskimi wchodzącymi  
w skład cesarstwa. Do PKL weszli 
między innymi: W. Witos, J. Mora-
czewski  oraz I. Daszyński. Dowódcą 
wojskowym mianowano generała Bo-
lesława Roja. 
● 30 października Rada Narodowa  
w Cieszynie proklamowała przynależ-
ność państwową Księstwa Cieszyń-
skiego do Polski. 
● 31 października Polacy rozbroili 
garnizony austriackie w Krakowie 
oraz Cieszynie. Niemiecki generał 
Hans von Beseler zrezygnował z do-
wództwa nad armią polską. 

 

„Szukajcie prawdy jasnego płomienia, 
Szukajcie nowych nieodkrytych dróg” 

 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

 

Uroczystość odbyła się 15 września. W obecności zaproszonych 
rodziców, Starosty Nowomiejskiego, Przewodniczącego Rady 
Rodziców oraz nauczycieli  i  Dyrekcji Szkoły, nasi pierwszo-
klasiści złożyli tradycyjne ślubowanie.   Dyrektor Szkoły, Pani 
Barbara Przeradzka - Martko po powitaniu wszystkich obecnych,  
szczególnie ciepło zwróciła się do uczniów klas pierwszych,  
podkreślając, iż podjęli naukę w jubileuszowym roku 160 – lecia 
szkoły. Następnie, zgodnie z ceremoniałem,  liceal iści wygłosil i  
rotę, ślubując na sztandar szkoły  wierność fundamentalnym war-
tościom. Części oficjalnej towarzyszyła oprawa poetycko – mu-
zyczna  przygotowana przez uczniów klasy IIb. Następnie przy-
szedł czas na tradycyjne otrzęsiny. Starsi koledzy z klasy IIe 
przygotowali kilka konkursów, by w tradycyjny sposób przyjąć 
pierwszoklasistów do szkolnej społeczności.  Spotkanie zwycza-
jowo zakończyło się wręczeniem młodszym kolegom klasowych 
kronik.  Po uroczystości był czas na spotkanie rodziców z wy-
chowawcami oraz pamiątkowe zdjęcia. (Red.)  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

NASZA 
REPREZENTACJA 

CZYLI 

SAMORZĄD  
UCZNIOWSKI  

2018/2019 
 
 

 

Od lewej: Weronika  Ostrowska (kl. II e LO) – sekretarz,  Maria  Kie-
rzenkowska (kl. II c LO) – zastępca Przewodniczącego, Liwia Piotro-
wicz ( kl. II a LO) – Przewodnicząca, Dominik Gorzewski (klasa IIc  
LO) – skarbnik. Opiekunką Samorządu Uczniowskiego jest pani Joan-
na Kardela. Zgodnie z założeniami, Samorząd Uczniowski repre-
zentuje wszystkich uczniów szkoły, współuczestniczy w akademiach  
i uroczystościach szkolnych  i lokalnych oraz występuje z licznymi 
inicjatywami zgłaszanymi przez uczniów jak:  imprezy, spotkania, 
akcje, zbiórki, turnieje i zawody  sportowe.  Życzymy powodzenia  
i jak najwięcej udanych pomysłów. (Red.) 
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ECHA 
JUBILEUSZOWEJ 

UROCZYSTOŚCI 

 

Dyrekcja,  Grono Pedagogiczne, pra-
cownicy  oraz uczniowie naszej szko-
ły  dziękują  wszystkim, którzy zasz-
czycili swoją obecnością jubileuszowe  
uroczystości 160 – lecia Liceum Ogól-
nokształcącego w Zespole  Szkół  im. 
C.K.Norwida  w Nowym  Mieście  
Lubawskim.  Dziękujemy za życze-
nia, kwiaty, miłe słowa oraz upomin-
ki dla szkoły. 

---------------------------------------- 

Obchody Jubileuszu 160-lecia Liceum Ogól-
nokształcącego w Nowym Mieście Lubaw-
skim rozpoczęły się 21 września uroczystą 
galą, na którą przybyli: Zdzisław Fadrowski  
– Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji 
reprezentujący Marszałka Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego, Małgorzata 
Adamowicz – Dyrektor Delegatury Warmiń-
sko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w El-
blągu, Andrzej Ochlak  – Starosta Nowo-
miejski, Ksiądz Kanonik Andrzej Marko-
wski,  władze samorządowe, dyrektorzy szkół 
oraz kierownicy jednostek powiatowych oraz 
miejskich, nauczyciele, pracownicy adminis-
tracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodzi-
ców oraz uczniowie. Dyrektor Zespołu Szkół 
im. C. K. Norwida Barbara Przeradzka -
Martko ,  witając przybyłych gości, podkreś-
liła rangę placówki w regionie. Nowo-
miejskie liceum to szkoła o długiej historii,  

której dzieje wskazują na niezwykłą rolę,  
którą pełniła w każdym okresie historycz-
nym. Jej znakiem rozpoznawczym jest 
łączenie tradycji z nowoczesnością, licea-
liści bowiem szanują szkolny ceremoniał 
będąc jednocześnie aktywnymi uczestnika-
mi wielu projektów. Podczas części oficjal-
nej dyrektor szkoły uhonorowała jubile-
uszowymi medalami, ufundowanymi przez 
marszałka województwa,  przybyłych gości 
oraz pracowników szkoły. Podczas gali og-
łoszono też wyniki Jubileuszowego Konkur-
su Artystycznego zorganizowanego dla ucz-
czenia patrona szkoły C. K. Norwida. Nas-
tępnie młodzież przedstawiła poetycko – 
muzyczną opowieść o swojej szkole, uka-
zując ją jako przestrzeń spotykania się 
człowieka z człowiekiem. W godzinach 
wieczornych na stadionie OSiR odbyła się 
Biesiada Licealna skierowana do szero-
kiego grona uczestników. Udział w niej  
wzięli nie tylko nauczyciele i  absolwenci,  
ale też uczniowie szkoły, ich rodzice oraz  

nowomieszczanie.  Sobota 22 września 
była Dniem VI Zjazdu Absolwentów ,  
który rozpoczął się uroczystą mszą świętą 
w Bazylice św. Tomasza. Liturgii przewod-
niczył ks. Biskup Andrzej Suski. Następnie 
odbył się koncert „Absolwenci Absolwen-
tom”. Zgromadzeni w kościele goście, za-
równo uczestnicy zjazdu, jak i wszyscy 
sympatycy szkoły wysłuchali pięknych mu-
zycznych interpretacji poezji C.K Norwida 
w wykonaniu laureatów Ogólnopolskiego 
Konkursu „Bliżej Norwida”, którzy zostali 
również uhonorowani pamiątkowymi meda-
lami. Główne uroczystości jubileuszowe 
odbyły się na terenie Zespołu Szkół.  Wzięli 
w nich udział zaproszeni goście – emeryto-
wani dyrektorzy, wicedyrektorzy, byli i ak-
tualni nauczyciele oraz pracownicy szkoły. 
Wśród nich przedstawiciele najstarszego 
rocznika  - matura 1950. Uczestnicy zjazdu 
– ponad 600 osób - otrzymali pakiet absol-
wenta - m.in. jubileuszowy numer szkolne-
go czasopisma „Goniec Nowomiejski”. Po 
części oficjalnej goście zwiedzali szkołę,  
oglądali przygotowane wystawy i prezen-
tacje, spotykali się w gronie dawnych ko-
legów  oraz nauczycieli. Wielu wpisało się 
do Księgi Pamiątkowej. Finałem VI Zjazdu 
Absolwentów były bale,  w których wzięło 
udział ponad 350 gości. (ESz) 
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Fotografie pochodzą ze zbio-
rów  prywatnych,  archiwum  
szkoły oraz z portalu internę-
towego: nowemiasto.wm.pl 
 

DZIĘKUJEMY! 
 
 
 
 

Przewodnicząca   Komitetu 
Organizacyjnego Obchodów 
160 – lecia  naszej  szkoły 

Pani Ewa Kubacka 
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Navigare  necesse  est 

FIZYKA POD ŻAGLAMI 

 

W dniach 26-28 września 2018r. z projektu Szkoła 
Otwartych Umysłów Licealistów (SOUL), współfi-
nansowanego z EFS w ramach Regionalnego Pro-
gramu  Operacyjnego województwa warmińsko-
mazurskiego, szesnastu uczniów z naszej szkoły 
wraz z opiekunami Edytą Kozłowską i Andrzejem 
Wądołowskim, wzięło udział w rejsie żaglowcem 
„Baltic Star” po Zatoce Gdańskiej. Pod nazwą 
„Fizyka pod żaglami” kryły się zajęcia praktyczne 
na żaglowcu z fizyki i geografii, takie jak: aerody-
namika, stawianie i zasady działania żagli, stero-
wanie i działanie steru, określanie pozycji na mapie, 
wyznaczanie kursu, nawigacja, a jak się później 
okazało także szkoła życia. Najwięcej atrakcji spot-
kało nas jednak w pierwszy dzień podczas rejsu. Po 
zapoznaniu z kapitanem, przeszkoleniu załogi i po-
dziale obowiązków na wachty ruszyliśmy na Hel. 
Zaczęło się niepozornie - spokojnie wypłynęliśmy 
podziwiając widoki, z centrum Gdańska na pełne 
morze. Po drodze zwiedziliśmy zabytkową (od 
2018r. to pomnik historii) Twierdzę Wisłoujście  
w Gdańsku, nad Martwą Wisłą, przy dawnym 
ujściu Wisły do Zatoki Gdańskiej, nieopodal osied-
la Wisłoujście, Westerplatte i Portu Północnego. 
Chciałoby się powiedzieć: Ahoj przygodo! Jednak 
wiatr się nasilał do 7, 8, a nawet otarliśmy się o 9  
w skali Beauforta, jak twierdził kapitan!!! Tu 
zaczęła się już walka z żywiołem! Jak dotrzeć do 
celu w tak niesprzyjających warunkach – przy 
wzmagającym wietrze, wysokiej fali, wlewającej 
się wodzie na kołyszący wciąż statek i błędniku, 
który właśnie teraz dał o sobie znać. Nie wszystkim 
głębokie oddechy i patrzenie w dal pomogło. Na-
tury nie da się poskromić, ani oszukać. Niestety, ten 
smaczny obiad przygotowany przez młodzież ... 
częściowo znalazł się za burtą. Nasi uczniowie 
stanęli jednak na wysokości zadania i mimo prze-
ciwności pogody, przemoczeni i zmarznięci wyko-
nywali wszystkie polecenia kapitana tak, że dop-
łynęliśmy do celu. Cumowanie też okazało się 
karkołomne, grube liny pękały jak niteczki, ale uda-
ło się. Wreszcie na falochronie trochę stabilizacji. 

Pod czarną plandeką niektórzy dochodzą do siebie. 
Baczna opieka reszty załogi i ciepłe posiłki, po-
mogły w ogrzaniu się i poprawie naszego stanu 
fizycznego, ale też i psychicznego. Już trochę spo-
kojniejsi, wracamy na pokład nieustannie chwieją-
cego się statku, aby pójść spać. Ogromne uznanie  
i podziękowanie dla wszystkich, którzy mimo tych 
trudności dawali radę i jeszcze służyli pomocą tym 
którzy jej potrzebowali. Następnego dnia byliśmy 
na pięknym pokazie w Fokarium - Stacji Morskiej 
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego  
na Helu przy Bulwarze Nadmorskim. Na szczęście 
aura okazała się dla nas tym razem bardziej 
łaskawa, a powrót do portu w Gdańsku bardziej 
przyjemniejszy. Po drugiej, tym razem spokojnej 
nocy na statku, na zakończenie naszej wyprawy 
zwiedzaliśmy jeszcze Narodowe Muzeum Morskie 
w Gdańsku, statek „Sołdek” i słynnego Żurawia - 
 największego i najstarszego z zachowanych dźwi-
gów portowych średniowiecznej Europy. 

Edyta Kozłowska 

--------------------------------------------------------------------- 

ZGODNIE Z TRADYCJĄ 

Dzień Edukacji Narodowej  to czas, kiedy  
w auli szkolnej spotykają się nauczyciele,  
uczniowie oraz zaproszeni goście, aby ws-
pólnie uczcić to ważne w kalendarzu szkol-
nym święto. W tym roku uroczystość zasz-
czycili szwoją obecnością: Starosta Nowo-
miejski, pan Andrzej Ochlak, przewodni-
cząca Rady Rodziców, Pani Ewa Rudnik, 
emerytowani nauczyciele oraz dyrektorzy. 
Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor,  
Barbara Przeradzka – Martko która, nawią-
zując do niedawnych obchodów 160-lecia  
liceum, podkreśliła rolę tradycji i znaczenie 
szkoły w kształtowaniu postaw młodych 
ludzi. Podziękowała też wszystkim za pra-
cę, a wyróżnionym nauczycielom wręczyła 
nagrody oraz listy gratulacyjne. 

 

W części artystycznej uczniowie przypom-
nieli genezę święta oraz  podkreślali znacze-
nie nauki w życiu człowieka. Oprócz mu-
zycznych i słodkich upominków przygoto-
wanych przez młodzież, czynni i byli peda-
godzy zakończyli ten dzień wspólnym oko-
licznościowym przyjęciem. (ESz) 
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NARODOWE CZYTANIE 

 

7 września br.  w Parku Róż odbyło się Na-
rodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Że-

romskiego.  Dzięki współpracy naszego lice-
um, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Urzędu 
Miejskiego, nowomiejskich  szkół podstawo-
wych i Miejskiego Centrum Kultury udało się 
zorganizować przedsięwzięcie, które powin-
no stać się dobrym przykładem lokalnej  
promocji czytelnictwa, zwłaszcza wśród 
młodzieży. Słoneczna  pogoda, urok miejsca,  
a zwłaszcza piękne głośne czytanie sprawiły, 
że uczestnicy spotkania doświadczyli uczty 
dla ducha, wsłuchując się w powieść o Polsce 
i Polakach.  

Tę społeczną akcję propagującą znajomość 
literatury narodowej oraz jej obecność w sze-
roko rozumianym życiu społecznym zapo-
czątkowano w 2012 roku. Podczas pierwszej 
edycji odczytywano fragmenty „Pana Tade-
usza” Adama Mickiewicza, następnie „Dzie-
ła” Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka 
Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa,„Quo 
Vadis” H. Sienkiewicza oraz „Wesele” Sta-
nisława Wyspiańskiego. Pod patronatem Pre-
zydenta RP w  publicznym odczytywaniu 
fragmentów dzieł uczestniczą corocznie ty-
siące ludzi w kraju i zagranicą. (Red.) 

 

KĄCIK  FILMOWY 
 
 

W tym numerze „Gońca…” rozpoczynamy cykl 
KĄCIK  FILMOWY.  Na pierwszy ogień pójdzie 
oklaskiwana na stojąco w Cannes „Zimna wojna”  
w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, twórcy osca-
rowej „Idy” – film świeży, głośny i, przede wszyst-
kim, przepiękny. On, Wiktor (Tomasz Kot) jest oby-
tym w świecie, inteligentnym muzykiem. Ona, Zula 
(Joanna Kulig) to niewykształcona młoda kobieta ze 
wsi pochodząca z patologicznej rodziny. Poznają 
się, gdy Wiktor razem z graną przez Agatę Kuleszę 
choreografką poszukuje talentów, by stworzyć ludo-
wy zespół pieśni i tańca. I zakochują się w sobie nie-
mal od pierwszego wejrzenia. Mówi się, że przeci-
wieństwa się przyciągają. Wiktor i Zula są na to 
dowodem. Co jednak zrobić, gdy dwoje ludzi kocha 
się do szaleństwa, będąc jednocześnie tak komple-
tnie do siebie niedopasowanymi? Wiktor i Zula nie 
mogą bez siebie żyć – ale życie razem wychodzi im 
jeszcze gorzej. Krążą wokół siebie jak ciała niebies-
kie, a wszystkiemu przygląda się oczarowany Zulą 
komunista Lech Kaczmarek (Borys Szyc). Paweł 
Pawlikowski zabiera nas w barwną, choć kręconą na 
czarno-białej taśmie podróż po Europie w latach 
stalinizmu. „Zimna wojna” to coś więcej niż historia 
tragicznej miłości – to portret Polski pośród brudu 
powojennego okresu najgorszego komunizmu.  To 
portret Polaków w czasach zimnej wojny. 

Olga Górzyńska, kl. I b LO 

----------------------------------------------------- 
 

PIELGRZYMKA  MATURZYSTÓW 

 
28 września 2018 roku uczniowie klas trzecich 
wzięli udział w pielgrzymce maturzystów diecezji 
toruńskiej na Jasną Górę. Młodzież modliła się do 
Matki Bożej Częstochowskiej nie tylko o pomyślne 
przygotowanie do matury oraz dobre wyniki na 
egzaminach, ale przede wszystkim o mądre i od-
powiedzialne wybory życiowe. Spotkanie młodych 
na Jasnej Górze rozpoczęło się od modlitwy różań-
cowej w kaplicy Cudownego Obrazu. Następnie  
w auli o. Kordeckiego odbyła się konferencja ks. 
Dawida Wasilewskiego, który mówił o mocy pojed-
nania oraz o wartości sakramentu pokuty w życiu 
człowieka. Towarzyszyły jej wspólne śpiewy oraz 
świadectwo siostry Nikodemy Czarnieckiej. Kolej-
nym i jednocześnie najważniejszym punktem wy-
jazdu była Msza Święta pod przewodnictwem ks. 
biskupa Wiesława Śmigla. Po Eucharystii młodzież 
wzięła udział w Drodze Krzyżowej na Wałach. Na 
koniec, uczniowie uczestniczyli w Apelu Jasno-
górskim.  

Michalina Cherkowska, kl. III a LO 
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Na bajki zawsze jest pora 

 
SZTUKA OPOWIADANIA 

 
23 października br. roku uczniowie klas III A  oraz 
III D naszego LO odwiedzili Muzeum Bajek Baśni  
i Opowieści  MuBaBaO w Czarnowie, gmina  Kon-
stancin – Jeziorna/k Warszawy. 

 
Podczas wizyty uczestniczyli w warsztatach na 
temat sztuki opowiadania, poprowadzonych przez 
założyciela muzeum Michała Malinowskiego. 
Mówił    on między innymi o tym, jak umiejętnie 
wykorzystać gesty, ruch oraz dźwięk by zaintere-
resować słuchacza oraz ubarwić wypowiedzi. 
Podczas spotkania chętnie dzielił się z młodzie-                  
żą wspomnieniami ze swoich podróży. Po części 
teoretycznej uczniowie brali udział w różnych ćwi-
czeniach, które miały na celu rozwinąć ich umie-
jętności wypowiadania się. Podczas ich wykony-
wania uczestnicy nie tylko uświadomili drzemiące 
w każdym z nich możliwości, ale też świetnie się 
bawili. Wspólna praca podczas grupowych zadań 
przyczyniła się również do integracji obu klas. 
Podczas warsztatów maturzyści mogli również 
odwiedzić utworzoną przez założyciela muzeum 
przestrzeń animacyjną - Krainę Bajkostworów oraz 
skorzystać z instrumentów przywiezionych przez 
niego z różnych krajów.  
 

Michalina Cherkowska, kl. III a LO 

GÓRY I ENERGYLANDIA 
NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 

 
W pierwszym tygodniu roku szkolnego odbyła się 
wycieczka klas III B i III C  naszego LO. Była to 
czterodniowa wycieczka rekreacyjno- krajoznawcza  
podczas której uczniowie nie tylko podziwiali pięk-
ne górskie widoki, ale również zwiedzali co cie-
kawsze obiekty leżące na szlaku ich wędrówki. 
Wyjazd już od samego początku był bardzo ak-
tywny. Pierwszego dnia zaplanowany był spływ 
Dunajcem w towarzystwie flisaków, którzy umilali 
go swoimi opowiadaniami. Następnie wszyscy wy-
brali się w wyższe partie gór, aby zdobyć Sokolicę 
oraz Trzy Korony w Pieninach. Drugiego dnia, po-
mimo braku słońca, niektórzy wycieczkowicze zdo-
bywali Kasprowy Wierch, z którego powrócili 
kolejką, natomiast pozostali wspięli się na Guba-
łówkę oraz podziwiali skocznię narciarską.  
Wszyscy spotkali się na Krupówkach, reprezen-
tacyjnej ulicy Zakopanego, gdzie mieli czas wolny. 
Kolejny dzień przeznaczony był na zwiedzanie 
zapierającej dech w piersiach Jaskini Swobody oraz 
na pobyt w Tatralandii, czyli słowackim parku 
wodnym. Mimo że wszyscy wrócili stamtąd bardzo 
wyczerpani, to jednak nic nie przeszkodziło by 
następnego dnia dobrze bawić się w największym 
w Polsce rodzinnym parku rozrywki Energylandia 
w Zatorze/k Oświęcimia (12 kolejek górskich na 
obszarze 26 ha). Pobyt w parku był doskonałym 
zakończeniem wycieczki. Po wcześniejszym zaku-
pieniu oscypków wsiedliśmy do autobusu, by po 
ostatnim tego dnia posiłku rozpocząć powrót do 
domu. Wycieczka była bardzo miłym rozpoczęciem  
roku szkolnego. Dzięki niej przedłużyliśmy sobie 
nie tylko wakacje, ale i  spędziliśmy  niezapom-
niane  chwile w gronie kolegów i koleżanek. Nie 
mówiąc o dodatkowym naładowaniu się energią. 
Do nauki., oczywiście. 

 

 
Monika Wyżlic, kl. III c LO 
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XXI Mistrzostwa  
Warmii i Mazur w Scrabble 

 

PO PROSTU BAJKA 
 
Zazwyczaj akcja w bajkach toczy się za siedmioma 
górami, rzekami i czymś tam jeszcze. Generalnie – 
koszmarnie daleko. Ale ta bajka jest niezwykła. 
Dlatego wszystko dzieje się nie na końcu świata, 
ale  między swojskim Garbem Lubawskim, 
a magicznym Pojezierzem Iławskim. To właśnie 
tam, ukryte w liściastych borach, ulokowało się 
Nowe Miasto Lub., którym zarządza gościnny 
Blank, a Orzeł zorganizował XXI Mistrzostwa 
Warmii i Mazur w Scrabble. W ciepły paździer-
nikowy weekend spokojne miasteczko nawiedziła 
zgraja podejrzanych postaci – niby każda z innej 
bajki, ale ostatecznie okazało się, że z tej samej.  

 
Bajka o kolarzach i tajemnicy sukcesu 
 
Na starcie pojawiło się blisko 50 osób. Przed 
wyścigiem organizatorzy zapewnili odpowiednią 
rozgrzewkę – quiz wiedzy dotyczący poprzednich 
edycji Mistrzostw Warmii i Mazur. Konkurs, 
stworzony przez Orła dla orłów, wygrał Paweł 
Jackowski. Po pierwszym okrążeniu okazało się, 
że najbardziej utytułowany kolarz w peletonie ma 
już na liczniku 6000 rozegranych partii. Wynik 
imponujący. Po IV rundzie komplet zwycięstw 
miało trzech zawodników. Wśród nich Kacper 
Zegadło. W tym miejscu musimy zjechać na chwilę 
na pobocze i  zdradzić pewien sekret. Dla trium-
fatora turnieju był to debiut w  NML. Zdecydował 
się na niego, żeby powalczyć w klasyfikacji Mis-
trzostw Regionów. Team MATRIKS Milanówek, 
którego członkowie licznie się stawili, postanowił 
„rozprowadzić” swojego zawodnika i oczyścić mu 
drogę do mety kosztem konkurencji. Właśnie 
Kacper boleśnie się o tym przekonał. Przegrał 
cztery partie z rzędu. W XII rundzie o trzecie 
miejsce na podium rywalizowało dwóch 
zawodników: Robert Kamiński i Rafał Matczak. 
Ostatecznie XXI Mistrzostwa Warmii i Mazur 
w Scrabble wygrał Maciej Czupryniak, druga 
pozycja przypadła Mariuszowi Skroboszowi, 
a najniższy stopień na podium zajął Robert 
Kamiński, który zgarnął również nagrodę 
za najdroższe słowo ułożone z blankiem 
(POMIJAŃ za 116 punktów). 
 

Bajka o gwałtownych zwrotach akcji 
 
Były momenty, oj były! Po pierwszym dniu 
wydawało się, że turniej w NML to nie jest bajka 
Adriana Ziemniewicza. Wystarczy napisać, że po 
6. rundach miał bilans 1-5  i  zajmował 45. miejsce. 
W strefie marzeń znajdowała się bajka o „na-
pięciu”. Tymczasem brawurowa szarża i sześć ko-
lejnych wygranych sprawiły, że  skończył na sied-
miu wygranych i  zameldował się w  TOP 20. 
Szacunek! Z kolei Jola Chłopińska odwróciła losy 
partii z Markiem Dudkiewiczem w dwóch ostatnich 
ruchach. Marek prowadził różnicą ponad 100 
punktów, ale Jola zafundowała mu KIPISZE za 80, 
po czym dobrała blanka i ostatecznie utopiła go 
słowem NAMOCZEń. Morał z tej bajki jest taki – 
warto walczyć do końca. 
 
Bajka o organizacji turnieju 
 
Nie ma co ściemniać – turniej najwyższych lotów.  
Ogromne podziękowania dla Mariusza Orła i całej 
nowomiejskiej ekipy. Świetna organizacja i całe 
mnóstwo dodatkowych atrakcji, m.in. Nocny 
Turniej Siódemek, XIV Mistrzostwa w Futsalu, 
liczne konkursy w  dodatkowych kategoriach 
(gratulacje dla Waldka Kudlińskiego, który 
powiązał branżę nasienną ze słowem SPERMY – 
jesteś tu księciem) 
 
Bajka o Zabawie i Juliuszu 
 
Sławek Zabawa sędziował turniej w NML. Fajna 
historia, prawda? Ale  to nie koniec. XXI Mis-
trzostwa Warmii i  Mazur były jednocześnie egza-
minem na sędziego Polskiej Federacji Scrabble dla 
Julka Czupryniaka. Chłopak nieźle się wyłożył… 
Ale tylko w  turnieju Nocnych Siódemek, który 
wygrał. Operacja „kurde, jeśli niczego nie schrzanię 
będę sedzią PFS” zakończyła się sukcesem. 
Gratulacje i fanfary na cześć nowego sędziego! 
 
Bajka o sponsorach i osobach wspierających 
 
Wielkie podziękowania za wsparcie finansowe, 
rzeczowe, organizacyjne i  moralne dla Burmistrza 

Nowego Miasta Lubawskiego – p. Józefa Blanka 
Urzędu Miejskiego, Dyrektor MCK – p. Kata-
rzyny Olęckiej oraz wszystkich pracowników 
MCK-u, Dyrektora MOSiR — p. Marka Borow-
skiego, Dyrekcji i pracownic/pracowników Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Szkole Podstawowej nr  
1 im. Jana Pawła II (genialny obiad!) Firmy 
EXPOM S.A., Firmy FUJI FOTO Radosław 
Rzemiński Firmy SAATEN UNION  oraz Firmy 
MAZUR Natalia i Marcin Mazur Sp. J. 
 

Rafał Matczak 
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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. Katarzyna Piątkowska) Klasa I b LO (wych. Paulina Orłowska) 

Klasa I c LO ( wych. Aleksandra Bączek) Klasa I d LO (wych. Lucyna Pełka – Ręczkowska) 

Klasa I e LO (wych. Edyta Kozłowska) Ślubowanie na Sztandar  Szkoły 


