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  „…CHWILA  CISZY         
UROCZYSTEJ…” 

„Zwłaszcza dziś żywo wspominacie 
w białej, puszystej, zimowej szacie, 
drogą nam zawsze Ziemię Ojczystą, 

w swym domu wigilię, jakże uroczystą: 
Wieczerza, kolędy a potem pasterka 
w kościele pełnym zapachu świerka, 

a dom w woni jodły i sosny, 
niech na święta ma nastrój radosny. 

I niech te Święta upłyną w serdeczności, 
szczęściu i pomyślności…” 

 
                                                                           Władysław Szymański 

 

 
 
 



2 

 

Goniec Nowomiejski   nr 58  -   listopad  –  grudzień  2018 

 

             
              DROGI DO 
 
        NIEPODLEGŁOŚCI 

 
 
 
● 1 listopada 1918 roku rozpoczę-
ły się walki o Lwów. Spośród po-
nad 6 tys. obrońców, ok. 1500  to 
młodzież  poniżej 17 roku życia 
(„Orlęta Lwowskie”). Walki trwa-
ły  do  20  listopada.  Zginęło 439 
obrońców. 109 z nich to uczniowie 
szkół średnich. Polacy stanowili 51 
proc. ludności Lwowa, Żydzi 28 
proc., zaś Ukraińcy 19 proc. Osta-
tecznie spór o przynależność poli-
tyczną Lwowa zakończył się 22 
maja 1919 roku na rzecz Polski. 
● 5 listopada polski samolot wojs-
kowy startujący z lotniska Lewan-
dówka (przedmieścia Lwowa) od-
był pierwszy lot bojowy. Od 1931 
roku dzień ten był świętem lotnic-
twa polskiego. 
● 6-7 listopada w Lublinie pows-
taje Tymczasowy Rząd Ludowy 
Republiki Polskiej z socjalistą Ig-
nacym Daszyńskim na czele. Os-
tatecznie Ignacy Daszyński ustąpił 
11 listopada, przekazując władzę 
w ręce Józefa Piłsudskiego.  
● 10 listopada do Warszawy przy-
jechał zwolniony z twierdzy mag-
deburskiej Józej Piłsudski. Tegoż 
dnia generał-gubernator H. Beseler 
przekazał formalnie władzę Radzie 
Regencyjnej w Warszawie. 
● 11 listopada Rada Regencyjna 
przekazuje J. Piłsudskiemu naczel-
ne dowództwo nad tworzącą się 
armią polską. Pierwsze poczynania 
organizacyjne polegały na werbun-
ku ochotniczym i mobilizacji Pol-
skiej Organizacji Wojskowej. 
● Rada Regencyjna podejmuje de-
cyzję o samorozwiązaniu i przeka-
zaniu swoich uprawnień Józefowi 
Piłsudskiemu 14  listopada 1918 r. 
● 16 listopada J. Piłsudski wysyła 
do rządów państw koalicji, państw 
neutralnych oraz Niemiec depesze 
notyfikujące powstanie Państwa 
Polskiego. 
● 20 listopada odbyła się pierwsza 
w niepodległej Polsce premiera fil-
mowa - adaptacji powieści Gabrie-
li Zapolskiej „ Sezonowa miłość”. 

AMOR  PATRIA  NOSTRA  LEX 
 

MIŁOŚĆ OJCZYZNY NASZYM PRAWEM 
 
 

 
W naszej szkole, podobnie jak w innych miejscach kraju, 
włączyliśmy się w obchody 100 – lecia  odzyskania przez 
Polskę  niepodległości. Suwerenne państwo to wartość bez-
cenna, niewielu z nas jednak w pełni rozumie jej znaczenie.  
Wynika to zapewne z naturalnego faktu urodzenia się w wol-
nej ojczyźnie.  Ostatnio przypominaliśmy sobie o tym, jak 
niełatwo było Polsce wrócić na mapę Europy, z jakim wy-
siłkiem zmagali się nasi rodacy, by ponownie z niej nie znik-
nąć. O ich odwadze i honorze traktował program artystyczny 
przygotowany przez uczniów klas pierwszych - humanistów  
i matematyków - pod kierunkiem Pań Katarzyny Piątkows-
kiej i Aleksandry Bączek. "Naród, który nie szanuje swojej  
przeszłości,  nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i  nie  
ma prawa do przyszłości"  to słowa Marszałka Józefa Piłsuds-
kiego - zapewne wciąż aktualne. Ich sens przyświecał orga-
nizatorom szkolnego konkursu historycznego „100 pytań na 
100-lecie niepodległości” - sprawdzającego wiedzę o historii  
Polski. Jego koordynatorem był Pan Bartłomiej Bartkowski.  
Ponadto, szkolna społeczność 9 listopada  włączyła się  
w uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego, po którym 
uczniowie klasy IIe LO - przygotowani przez Panią Jadwigę 
Lewandowską - zaprezentowali musztrę. Tego dnia  odbyły 
 się również: klasowy turniej Kocham Cię Polsko, przygo-
towany przez samorząd uczniowski oraz niepodległościowy 
turniej w scrabble, który tradycyjnie zorganizował mistrz 
słowa Pan Mariusz Orzeł. Z kolei nauczyciele wychowania 
fizycznego zaproponowali uczniom turniej siatkówki. Jak 
widać, form świętowania może być wiele. Każda z nich była 
okazją do przemyśleń nad własną tożsamością narodową. By 
ją pielęgnować, warto pamiętać o naszej tysiącletniej tra-
dycji i współczesnych dokonaniach oraz identyfikować się  
z polskością. (ESz) 
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Nagroda za talent 
i ciężką pracę 
 

STYPENDIUM  PREMIERA 
 
 

 
Julia Czyżewska  (pierwsza  z lewej) 
 
Przyznawane jest uczniom szkół ponadgimnazjal-
nych, kończących się maturą, czyli przede wszys-
tkim LO i techników. Stypendyści premiera muszą  
w poprzednim roku szkolnym uzyskać świadectwo 
z biało-czerwonym paskiem i mieć najwyższą śred-
nią ocen w szkole. Przyznawane jest od września do 
czerwca. W województwie warmińsko - mazurskim 
otrzymało go w tym roku 154 uczniów. Naszą 
tegoroczną laureatką została JULIA CZYŻEWSKA, 

uczennica klasy II b LO o profilu medycznym i na-
uk o zdrowiu. Uroczystość wręczenia dyplomów 
stypendystom odbyła się 17 listopada w Urzędzie 
Wojewódzkim w Olsztynie. W uroczystej gali 
wziął udział Wojewoda Warmińsko – Mazurski Ar-
tur Chojecki oraz Warmińsko – Mazurski Wice-
kurator Oświaty Wojciech Cybulski. Wojewoda, 
oprócz gratulacji oraz życzeń, zaapelował do 
wyróżnionych, aby potrafili łączyć wyzwania ws-
półczesności z patriotyzmem i poszanowaniem na-
szej narodowej historii.  
Poprosiliśmy Julię o kilka zdań komentarza. 
- To, że nauka przychodzi mi stosunkowo łatwo, 
oznacza, że trzeba jej poświęcić określoną ilość 
czasu i pracować systematycznie. Najlepiej pracuje 
mi się po odpoczynku w godzinach popołudnio-
wych. Unikam nauki późnym wieczorem i nocą.  
Jeszcze raz chciałabym podkreślić, że tajemnica 
wszelkich sukcesów tkwi w sumienności i syste-
matyczności. Staram się nie rezygnować z posta-
wionych sobie celów, a dodatkową motywacją jest 
dostanie się na wymarzony kierunek studiów. Być 
może będą to studia medyczne, ale zobaczymy co 
czas pokaże. Czy w związku z tym  ograniczam 
swoje życie towarzyskie? Nie mogę powiedzieć, że 
nauka mi to w jakiś sposób utrudnia. Staram się 
spędzać czas z przyjaciółmi w miarę swoich moż-
liwości i znaleźć czas na dobrą książkę, film, wy-
jazd czy rozrywkę.  

Oliwia Kwiatkowska,  kl. II b LO 
Julia Kołakowska, , kl. II b LO 

 
76 szkół i placówek oświatowych w naszym woje-
wództwie zostało wyróżnionych przez Warmińsko 
– Mazurskiego Kuratora Oświaty w drugiej edycji 
konkursu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Certyfika-
ty  przyznano za działania służące kształtowaniu 
tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy 
na temat polskiej historii, a także rozwijaniu kre-
atywnego uczestnictwa w wydarzeniach kultu-
ralnych i społecznych, zwłaszcza  w aspekcie śro-
dowiskowym. Podejmowane działania miały służyć 
podniesieniu atrakcyjności i efektywności pracy 
szkoły w obszarze kształcenia i wychowania patrio-
tycznego. (www.ko.olsztyn.pl) 
 

 
 

              Fot. G. Jonowska 

 
 

W Nowym Mieście Lubawskim, podobnie jak  
w wielu innych miejscowościach w Polsce obcho-
dzono 100 jubileusz naszej ojczyzny. Przy okazji 
związane to było z dwudziestoleciem samorządu 
powiatowego. Po mszy św. w Bazylice odbyło się 
uroczyste spotkanie w Miejskim Centrum Kultury. 
Znamienitych i zasłużonych gości uhonorowano 
pamiątkowymi  medalami (fot). Pani  dyrektor B. 
Przeradzka – Martko wygłosiła okolicznościowy 
referat, a uczniowie naszego  LO przedstawili sto-
sowny  montaż artystyczny. (Red.) 
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GRUDZIEŃ 1939 
 

NOWE MIASTO LUB. 
 

Wydarzenia z  czwartku 7 grud-
nia 1939 roku, to najczarniejszy 
dzień okupacji w historii nasze-
go miasta. Wraz z rozpoczę-
ciem okupacji władze niemiec-
kie rozpoczęły planową ekster-
minację wszystkiego co polskie. 
Następowały konfiskaty, aresz-
towania i rozstrzeliwania. Akty 
bezprawia wobec ludności pol-
skiej rozpoczęły się już w pier-
wszych dniach września tego 
roku. Miejscowi Niemcy 
(zwykle członkowie paramili-
tarnego Selbstschutzu) dokony-
wali pojedynczych mordów na 
mieszkańcach miasta i okolic. 
 

 
Po jego rozwiązaniu, akcje pa-
cyfikacyjne prowadzili funkcjo-
nariusze niemieckiej służby bez-
pieczeństwa. Właśnie oni, przy 
współudziale miejscowych Niem-

ców dokonali bestialskiego mor-
du rozstrzeliwując bez procesu 
i sądu 15 niewinnych miesz-
kańców miasta i okolic. Dla 
upamiętnienia tego wydarzenia, 
rokrocznie odbywają się pamiąt-
kowe uroczystości związane ze 
składaniem kwiatów oraz zni-
czy w miejscu egzekucji. Rów-

nież uczniowie i  delegacja  na-
szej szkoły ma w tym swój 
udział. 
 

 
Fot. S.Ulatowski 

 
 
 

GRUDZIEŃ 1970 
 

WYBRZEŻE 
 
 Strajki, wiece i demonstracje  

w wielu miastach Wybrzeża 

wynikały z narastającego kry-

zysu gospodarczego i politycz-

nego w Polsce. Podwyżki cen 

żywności były bezpośrednią 

przyczyną strajków i gwałtow-

nych rozruchów ulicznych połą-

czonych z atakowaniem i pod-

palaniem gmachów partyjnych. 

Władze partyjne nie zamierzały 

oddać władzy, więc użyto woj.-

ska i milicji do tłumienia de-

monstracji. Oddziały użyły bro-

ni palnej. Robotnicy żądali wy-

cofania podwyżek, nierepres-

jonowania uczestników straj-

ków oraz zwolnienia areszto-

wanych. W wyniku podpisa-

nych 22 grudnia porozumień, 

większość postulatów (głównie 

socjalnych) została przez wła-

dze spełniona. Według oficjal-

nych danych zginęło około 50 

osób, a ponad 1200 zostało ran-

nych. Aresztowano ponad trzy 

tysiące osób.  

dzieje.pl 

Bunt społeczny przyczynił się 

do zmian personalnych we wła-

dzach partyjnych i państwo-

wych.  Pierwszy sekretarzem 

partii został E. Gierek, a pre-

mierem P. Jaroszewicz. Gru-

dzień 1970 był walką o godne  

życie i z pewnością bez niego 

nie byłoby sierpnia 1980. 

 

 

GRUDZIEŃ 1981 
 

POLSKA 
 
13 grudnia, wbrew istniejącej 
konstytucji wprowadzono stan 
wojenny w celu rozprawienia 
się z opozycją, zawieszono 
działalność związków zawodo-
wych, ograniczono prawa oby-
watelskie oraz swobodę poru-
szania się, wprowadzono cen-
zurę pocztową, godzinę mili-
cyjną, blokadę łączności tele-
fonicznej, wstrzymano wyjazdy 
obywateli polskich za granicę. 
 

 
Fot. IPN 

Zmilitaryzowano niektóre zak-
łady pracy oraz wiele gałęzi 
przemysłu, wstrzymano wyda-
wanie prasy (za wyjątkiem 
kilku tutułów) wprowadzono 
postępowanie sądowe w trybie 
doraźnym oraz zawieszono za-
jęcia w szkołach. Internowano 
ponad pięć tysięcy osób. Wszel-
kie próby oporu, wystąpienia 
oraz strajki były brutalnie 
likwidowane. Polska znalazła 
się przez wiele następnych lat  
w swego rodzaju izolacji poli-
tycznej. 22 lipca 1983 roku wła-
dze zniosły stan wojenny licząc 
na zniesienie sankcji oraz po-
lepszenie relacji z Zachodem.  
 

                              nop.org.pl 

 
                                       (Red.) 
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Dnia 4.12.2018 r. uczniowie klasy III  b LO 
wzięli udział w wycieczce zorganizowanej  
w ramach projektu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej SOUL. Tym ra-
zem licealiści wraz z opiekunami - panią 
Ewą Piotrowską oraz panią Beatą Zielińską 
gościli w Gdańskim Parku Naukowo – Tech-
nologicznym. Dzięki Pani Justynie Sterlin-
gow - Miernik maturzyści poznali działal-
ność GPNT, który wchodzi w skład Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Insty-
tucja ta jest niewątpliwym liderem innowac-
ji w regionie województw: pomorskiego oraz 
kujawsko - pomorskiego. W ramach wizyty 
zaprezentowano nam ofertę wsparcia dla 
przedsiębiorców, w tym  startupów. Istot-
nym elementem wycieczki było poznanie 
działalności Zakładu Ochrony Środowiska 
Instytutu Morskiego oraz pracy akredytowa-
nego laboratorium. Podczas prezentacji ucz-
niowie pozyskali wiedzę na temat zagad-
nień związanych z prawodawstwem związa-
nym z ochroną środowiska oraz zrówno-
ważonego rozwoju polskiej gospodarki mor-
skiej.  

 

Kolejny etap wizyty w GPNT stanowiły  
wycieczki zawodoznawcze do Instytutu Mor-
skiego oraz do Polpharmy Biologics. W In-
stytucie Morskim uczniowie zwiedzili labo-
ratoria, spotkali się z młodymi pracow-
nikami i przeprowadzali proste doświad-
czenia laboratoryjne oznaczania jonów  
w wodzie morskiej np. azotanów lub chlo-
rków. W Polpharmie Biologics  z kolei, l ice-
aliści poznali ogólny zakres działalności 
firmy, która zajmuje niebagatelną powie-
rzchnię GPNT. Znajdują się tu laboratoria 
rozwojowe oraz  instalacje do produkcji 

leków biologicznych w standardzie GMP 
(Good Manufacturing Practice - Dobra Pra-
ktyka Wytwarzania). Zaprezentowanie lice-
alistom innowacyjnej działalności oraz za-
poznanie ich z wybranymi stanowiskami 
pracy było na pewno doskonałym przykła-
dem na to,  jak można realizować swoje 
pasje i łączyć je z karierą zawodową. (Red) 

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

REJONOWA OLIMPIADA I KONKURS 
 
Dnia 01.12.2018r. W Zespole Szkół im. C. K. 
Norwida w Nowym Mieście Lubawskim odbył się 
konkurs wiedzy o AIDS oraz innych zakażeniach 
krwiopochodnych i Rejonowa Olimpiada Pro-
mocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Konkursy by-
ły podzielone na dwie kategorie: szkoły podsta-
wowe i szkoły średnie. W kategorii szkół średnich 

pierwsze miejsce zajął Mateusz Czarnomski  
z klasy III c naszego LO, a  drugie przypadło  

Amelii Mioskowskiej, również z naszego LO  
(klasa I b). W konkursie wiedzy o AIDS oraz 
innych zakażeniach krwiopochodnych w kategorii 
szkół średnich zwyciężyła Magdalena Różyńska  
z Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zaś 

drugie miejsce przypadło ponownie Mateuszowi   
Czarnomskiemu,  a trzecie  Laurze Osickiej  
z klasy III b naszego LO. Dodatkową atrakcją była 
akcja „Co nas truje, a co ratuje?” Gratulujemy. 
(Red.) 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
 

ZABAWA MIKOŁAJKOWA 
 
Tradycyjnie z okazji  dnia św. Mikołaja odbyła się 
w auli naszej szkoły zabawa mikołajkowa dla 
najmłodszych – dzieci pracowników szkoły oraz 
Powiatowgo Centrum Pomocy Rodzinie. Były 
paczki, prezenty, piosenki i wywiady. Imprezę 
prowadzili Animatorzy z Centrum Animacji Joanna 
Bejer z Bratiana. Świetne i niezapomniane prze-
życie dla milusińskich i ich rodziców. (Red.) 
 
 

 
                                                                           (fot. RK) 
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WEDŁUG KALENDARZA ŁĄKOWSKIEGO  
NA 1935 ROK 

 
 
„Nowomieszczanie tworzą grupę przejściową 
między zamieszkałą  na polskim Pomorzu grupę 
etniczną kujawską, a mazurską. Mimo tego po-
mostowego charakteru osiedlenia wyróżniają się 
całym szeregiem różnych odrębnych i wielu spe-
cyficznych cech obyczajowych od sąsiednich grup. 
Na Boże Narodzenie obchodzą po wioskach nowo-
miejskich „gwiazdorzy” przebrani za pasterzy, nie-
dźwiedzie itd. W Wigilię w godzinach wieczornych 
zbierają się domownicy pod ozdobioną choinką, na 
której rozpala się świece i śpiewają kolędy. Go-
spodarz lub gospodyni rozdają podarunki i talerze 
ze słodyczami. Przed wieczerzą wigilijną domow-
nicy dzielą się opłatkiem, poczym wszyscy spoży-
wają wieczerzę składającą się z 9 potraw: kaszy 
jagły, klusek z makiem, ryb, śliwek, żuru, ziem-
niaków, grzybów orzechów i słodyczy. Pod obrus 
kładzie się wiązkę siana jako symbol, że dzieciątko 
leżało na sianie. W Byszwałdzie koło Lubawy był 
zwyczaj, że już od „wykopek” dzieci zbierały drob-
ne pieniądze  i kładły do skarbonki, umieszczonej 
pod wizerunkiem Pana Jezusa. W trzy dni przed 
wieczorem wigilijnym zdejmowano święty wizeru-
nek i mówiono dzieciom, że Pan Jezus poszedł po 
dary.  Każdy starał się jak najwięcej włożyć do 
skarbonki, żeby Pan Jezus dużo darów mógł przy-
nieść. Od Bożego Narodzenia do Trzech Króli trwa 
u Nowomieszczan tzw. „psia skóra”, w czasie któ-
rej mało pracowano. Był to czas zmiany służby  
i przygotowania się do przeprowadzek. Gospodarz 
w tym czasie zbliżał się bardziej do służby i chciał 
zatrzeć ewentualne złe wrażenie z całego roku pra-
cy, żeby parobek na nowej służbie go „źle nie ro-
bił”. W noc sylwestrową lano „cynę”, po rozgrzaniu 
lało się stop do naczynia z zimną wodą. Z kształtów 
stwardniałej cyny wyprowadzano różne wróżby. 
Dziewczęta siadały na ziemię i rzucały za siebie 
przez próg otwartych drzwi „korki” (pantofle drew-
niane). Jeżeli „korek” nosem upadł w kierunku 
drzwi, znaczyło to, że przyjdą z „rajbami”.  
W okolicznych wioskach obwiązywano drzewa 
owocowe „powrósłem” i zatykano za nie wypie-
czone z ciasta chlebowego krzyżyki, po czym się 
mówiło „Masz nowe lato, daj nam coś za to”.    
 

Parobcy  przechodzili wioską i „pękając” batami, 
wypędzali stare lato. W niektórych wioskach 
wypędzano  „sowę”. Wabiło się niewtajemni-
czonego w obrzęd, żeby uważał w pewnym miejscu 
na sowę, a inni z ukrycia polewali go wodą. Chłop-
cy obchodzili z „bandurkami” (instrument muzycz-
ny podobny do gitary). W czasie adwentowym 
zawieszało się wianek z czterema świecami. W każ-
dy tydzień adwentowy zapalało się jedną świeczkę 
więcej. Po Nowym Roku  kapłan miejscowy obcho-
dził z kolędą, upraszając błogosławieństwo dla 
całego domu. Po obrzędzie pokropienia domostwa 
wodą święconą rozdaje dzieciom obrazki święte. 
Na Trzech Króli obchodzą po wioskach ‘herody”  
z szopką, z którymi chodzi koń, który wyprawia 
różne harce. W dniu Trzech Króli pisze się na 
drzwiach obejścia święconą kredą litery CMB, 
inicjały Trzech Króli”. 
 

Przedruk z Kalendarza Łąkowskiego 1935 
 

 
 

PUSTE  MIEJSCE 
Dodatkowe miejsce przy 
stole zarezerwowane dla 
niespodziewanego goś-
cia. „Gość w dom, Bóg 
w dom”. Szczególne tej 
nocy żaden człowiek nie 
powinien być samotny, 
ani odprawiony. To rów-
nież miejsce poświęcone 
osobie, która zmarła lub 
jest nieobecna na wigi-
lii. Podobno sam Stwórca 
przychodzi i zasiada na 
tym miejscu. 
 

UCZESTNICY 
Według tradycyjnych 
wierzeń, liczba uczest-
ników przy wigilijnym 
stole powinna być pa-
rzysta. Jeżeli nie, to jak 
głosi legenda, śmierć 
przyjdzie po któregoś 
spośród  obecnych przy 
stole. 

POSIŁKI 
Podstawą wieczerzy są 
potrawy bezmięsne, po-
chodzące z 4 zakątków 
ziemi: Grzyby z lasów, 
zboża z pół, owoce z og-
rodów, a ryby z jezior, 
mórz i strumieni. 

 
SIANO 

Po wieczerzy, każda oso-
ba sięga pod obrus i wy-
ciąga źdźbło. Ta, która 
wyciągnie najdłuższe, bę-
dzie żyć bardzo długo. 
Kształt trawy mówi o ro-
dzaju życia, jakie będzie 
wiodła ta osoba. 
 

ZWIERZĘTA 
Te, które były obecne 
przy narodzeniu Jezusa 
dyskutują w wieczór wi-
gilijny o tym wydarze-
niu. Tylko wybrani i nie-
liczni rozumieją ich mo-
wę, a resztki jedzenia 
podawane im tego dnia 
symbolizują fakt,  iż ca-
ła natura miała swój 
udział w narodzeniu Zba-
wiciela. 
 
ŹDŹBŁA PSZENICY 
 
Były kiedyś główną deko-
racją domu. Snop zboża 
symbolizował chleb życia  
oraz obecność przodków,  
chłopi zaś przywiązywali 
źdźbła do drewek owoco-
wych, aby przyniosły bo-
gaty zbiór owoców w nad-
chodzącym roku. 

( Red.) 
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WIGILIA 

     

                      polskatradycja.pl 
 

Wieczerza wigilijna, zwana tak-
że obiadem wigilijnym, post-
nikiem, pośnikiem, kutią, wilią, 
wyglądała różnie w różnych re-
gionach kraju. Podobna  była 
jednak pora rozpoczynania po-
siłku, zestaw postnych potraw, 
dzielenie się opłatkiem, wolne 
miejsce, siano czy przystrojenie 
domu. Najbardziej znane potra-
wy to barszcz z uszkami, śledź, 
kapusta z grzybami, pierogi na-
dziewane różnym nadzieniem, 
kluski z makiem czy kompot 
przygotowywany z suszonych 
owoców. Jeśli chodzi o ciasta, to 
przeważały i przeważają te ma-
kowe. Również kutia, czyli po-
łączenie gotowanej pszenicy, 
miodu i maku.  W niektórych re-
gionach kraju podawana jest bia-
ło-czerwona galaretka o smaku 
wiśniowo-migdałowym. Według 
ostatnich badań w Polsce wśród 
dań spożywanych na wigilię 
przeważa karp (74%), śledź -

(65%), kapusta z grzybami (61%), 
barszcz (63%), pierogi (50%), ma-
kowce (27%), kutia (14%), kluski  
z makiem (12%). Wigilia jest dla 
katolików dniem postu, dlatego 
też dania serwowane podczas 
tego posiłku są daniami bez-
mięsnymi. Wigilia (z łac. czu-
wanie) jest częścią każdej uro-
czystości kościelnej obchodzo-
nej wieczorem dnia poprzed-
niego. Wywodzi się to z tracycji 
żydowskiej, w której początkiem 
doby jest zmierzch. W kościele 
katolickim wigilia, to nie tylko 
posiłek, ale i liturgia (nieszpory 
oraz msza święta). Najbardziej 
uroczystą oraz najważniejszą 
wśród katolików jest Wigilia 
Paschalna, sprawowana w Noc 
Zmartwychwstania. 
 

 

 
OPŁATEK 

 

                                   emaze.com 

 
Ten symbol chrześcijaństwa ma 
swoją piękną tradycję w wielu 
krajach świata. Z języka łaciń-
skiego oblatum  znaczy „święco-
ny chleb”. Opłatek jest cieniu-
tkim płatkiem chleba  zrobio-
nym z mąki i wody, ale bez 
drożdży. Jest niesolony oraz nie-
kwaszony. Zwykle jest praso-
wany i przycinany do różnych 
rozmiarów. Te, które służą do 
sprawowania liturgii i rozdawa-
nia komunii nazywane są hostią  
i komunikantami. Często wycis-
kane są na nich różne sceny oraz 
wizerunki biblijne. Kościoły ws-
chodnie używają w liturgii chle-
ba kwaszonego, zwanego pros-
forą, podobnie jak to praktyko-
wano w całym Kościele w pier-
wszym tysiącleciu. Oprócz bia-
łego opłatka, przeznaczonego na 
komunikanty i do łamania się 
podczas wigilii, wypieka się rów-
nież kolorowy, przeznaczony dla 
zwierząt domowych oraz bydła. 
Na Śląsku znany jest tzw. radoś-
nik, czyli opłatek posmarowany 
miodem, dawany dzieciom. Op-
łatki wypiekane są w specjal-
nych metalowych formach zwy-
kle przy klasztorach. Najważ-
niejszym momentem Wigilii jest 
łamanie  się opłatkiem. Pierwsza 
matka i ojciec, następnie dzieci 
oraz wszyscy obecni przy stole, 
łamią się opłatkiem wymieniając 
życzenia. Ta symbolika opłatka 
ma swego rodzaju wymiar po-
nadczasowy; należy być jak 
chleb dobrym i jak chleb po-
dzielnym. Jest to również sym-
bol pojednania,  przebaczenia, 
miłości  oraz przyjaźni. Zapo-
minamy o krzywdach i przewi-
nieniach, łamiemy w sobie to, co 
najtrudniejsze do przełamania; 
złość, egoizm i nienawiść. 

 
PASTERKA 

 

                       kosciol.pl 
 

W tradycji chrześcijańskiej to 
uroczysta msza pasterska odpra-
wiana zwykle o północy z 24 na 
25 grudnia. Jest pamiątką ocze-
kiwania  i modlitwy pasterzy 
zmierzających do miejsca naro-
dzin  przyszłego Zbawiciela, do 
Betlejem. Kiedy skończy się 
tradycyjna wieczerza, a jej ucze-
stnicy  zostaną obdarowani 
przez Mikołaja bądź wymienią 
się – jakże  oczekiwanymi przez 
wszystkich – prezentami, przy-
chodzi  pora na wspólne śpiewa-
nie kolęd. Ich piękno i melodyj-
ność wzmacnia poczucie więzi  
i potęguje nastrój chwili. Nie 
można ukrywać, że również te-
lewizja ma do zaoferowania 
okolicznościowy program z ko-
lędami, wywiadami i świątecz-
nymi filmami. Wielu z tej oferty 
korzysta. Czas Wigilii kończy 
się z wyjściem do kościoła, aby 
uczcić fakt, dzięki któremu cała 
ta uroczystość istnieje. Oświet-
lone choinki oraz przyozdobione 
ulice i domostwa wiodą nas do 
miejsca, gdzie Chrystus rodzi się 
na nowo, gdzie dzwony i organy 
głoszą wszem i wobec tę nowi-
nę, a uczestnicy liturgii po raz 
kolejny adorują Bożą Dziecinę 
w żłobku i Eucharystii. Msza 
św. Pasterska staje się dla wielu 
niezwykłym przeżyciem, pot-
wierdzeniem przynależności do 
wspólnoty oraz poczuciem speł-
nienia, podobnie jak dla pas-
terzy, świadków tego odległego 
wydarzenia. (Red.)  
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TYM RAZEM DO TCZEWA 

TripAdvisor 

22 listopada 2018 r. uczniowie klasy 3c LO wraz  
z Panią Ewą Piotrowską i Panią Anną Resicką 
wzięli udział w wycieczce zawodoznawczej do 
Tczewa. Wyjazd odbył się w ramach projektu 
SOUL (Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów), 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Uczniowie zwiedzali firmę FLEX zajmującą się  
produkcją urządzeń elektronicznych m.in. szaf 
telekomunikacyjnych. Licealiści zostali oprowa-
dzeni po fabryce i dowiedzieli się jak pracownicy 
pracują w halach produkcyjnych. Następnie  wszys-
cy udali się do Fabryki Sztuk w Tczewie, w której 
odbyły się warsztaty malowania na szkle. Po tych 
warsztatach uczestnicy wycieczki wzięli udział  
w  wystawie zatytułowanej “20 lat wolności. Tczew 
1920-1939", która objęta jest Honorowym Patro-
natem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Po wystawie 
zaplanowany był obiad, a następnie zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem. (EP) 

UNIWERSYTET   WARMIŃSKO – 
MAZURSKI   BLIŻEJ 

Współpraca  i  kontakty naszej szkoły z UWM 
trwają o wielu lat (formalnie z Wydziałem Nauk 
Społecznych oraz Wydziałem Prawa i Adminis-
tracji), ale nie tylko. Naukowcy i wykładowcy uni-
wersyteccy oraz studenci odwiedzają naszą szkołę  
z różnego rodzaju zajęciami i prelekcjami (np. prof. 
S. Chazbijewicz – obecny ambasador RP w Ka-
zachstanie czy dr T. Żurawlew z katedry Germa-
nistyki).  

 

Częściej uczniowie naszej szkoły są gośćmi 
olsztyńskiej Alma Mater w ramach zajęć z biologii, 
chemii, wiedzy o społeczeństwie, historii czy pra-
wa. W ostatnim miesiącu  uczniowie klas I b LO 
i II b LO, wraz z wychowawczyniami Panią 
Pauliną Orłowską oraz Panią Aliną Dzie-
końską wyjechali do Olsztyna na zajęcia na 
UWM. Pierwsza część warsztatów została 
poprowadzona przez Panią dr hab. Beatę 
Kurowicką. Temat warsztatów brzmiał "Czy 
wiesz co jesz?”. Uczniowie zapoznali się 
m.in. z procesem trawienia oraz badali  
w jaki sposób ludzie rozpoznają smak      
potraw. Druga część zajęć została przepro-
wadzona przez Pana dr Grzegorza Fiedro-
wicza, a temat zajęć brzmiał „Jak funkcjo-
nuje roślina?”. Uczestnicy poznawali budo-
wę anatomiczną i morfologiczną roślin,  
obserwowali okazy żywe oraz preparaty 
makro i mikroskopowe. Z pewnością udało 
się nam poszerzyć wiedzę, którą omawia-
lilśmy na zajęciach szkolnych. 

Zuzanna Domżalska, kl.  I b LO 

Fot. archiwum szkoły 
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KACPER  RUDNIK 
Wicemistrz Polski w  trójskoku 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży  2018  w Chorzowie 

 

 
                                                            Fot. G. Jonowska 

Na  spotkaniu  u  Burmistrza NML,  w  towarzystwie   rodziców, 
trenera, pracowników UM oraz MOSi R. 
 

- Jak wyglądały Twoje sportowe początki? 
Moja przygoda ze sportem zaczęła się w gimnazjum. 
Pewnego razu na zawodach szkolnych podszedł do 
mnie mój były trener pan Leon Prusakowski, zaofero-
wał abym przyszedł na trening. Spodobało mi się to, 
więc  zostałem na dłużej. Obecnie trenuje ze świet-
nym człowiekiem, trenerem oraz przyjacielem – pa-
nem Mirosławem Urbanowskim w sekcji lekkoatle-
tycznej Klubu Sportowego „Drwęca”. Oczywiście, ja-
ko uczeń liceum, mam satysfakcję reprezentować 
również naszą szkołę. 
- Jak wyglądają Twoje przygotowania do zawodów?  
Na mój trening składa się siła, szybkość, wytrzy-
małość oraz technika. Trenuję sześć  razy w tygodniu,  
a w okresie przygotowawczym do zawodów trenuję 
też rano przed zajęciami szkolnymi, jak również po. 
Potrafię wyrobić 8-10 jednostek treningowych tygod-
niowo. Nie wliczając w to obozów, podczas których 
ta wartość dochodzi do 12-14. To dosyć duże obcią-
żenie, ale nie narzekam. Staram się by moja spraw-
ność psychofizyczna była optymalna. 
- Czy sukces to tylko treningi? Jak godzisz sport 
oraz  naukę? 
Aby osiągnąć sukces w sporcie wyczynowym trzeba 
wszystko temu podporządkować. Przy dużej ilości 
treningów nie mam czasu, aby w tygodniu spotkać się 
ze znajomymi poza szkołą. W roku szkolnym często 
wyjeżdżam na zawody i obozy sportowe. Oczywiście, 
odbija się to na mojej frekwencji w szkole. Próbuję 
sobie jednak jakoś z tym radzić i dzięki dobrej woli 
nauczycieli staram się wszystko systematycznie nad-
rabiać. Mimo że jest ciężko, to satysfakcja z osiągnięć 
sportowych daje dużo satysfakcji. Myślę, że nie tylko 
mnie. Determinacja, ciężka praca oraz dążenie do 
celu dają w konsekwencji  dużo radości i zadowolenia  
z dobrze wykorzystanego czasu. Myślę, że dotyczy to 
każdego z nas. 

 
  - Twoje marzenia? Chyba każdy sportowiec marzy 
o występie na Igrzyskach Olimpijskich. Ja nie jes-
tem inny, chciałbym usłyszeć Mazurka Dąbrow-
skiego stojąc na podium. Oczywiście jeszcze nie 
wiem co będę robił za parę lat, która dyscyplina 
lekkoatletyczna okaże się dla mnie najszczęśliwsza, 
ale bardzo chciałbym spełnić swoje marzenie. 
  

 Agata Gortatowska, kl. II b LO 
 Oliwia Kwiatkowska, kl. II b LO 

 

 

 

     
 

biotechnologia.pl 
 

5 listopada 2018 r. uczniowie klasy III e  LO brali 
udział w wycieczce zawodoznawczej w ramach pro-
jektu Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów. Trze-
cioklasiści odwiedzili Pomorski Park Naukowo –
Technologiczny w Gdyni, w którym zwiedzali Bio-
laboratorium, a także dowiedzieli się,  jakie firmy 
mają swoją siedzibę w PPNT. Kolejnym etapem wy-
cieczki było zwiedzanie Hotelu Sheraton w Sopo-
cie, w którym jego pracownicy przedstawili  ucz-
niom różne rodzaje stanowisk pracy w hotelu oraz 
pokazali wybrane pomieszczenia. Uczniowie gościli 
również w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelar-
stwa w Gdańsku, gdzie zostali zapoznani z ofertą 
edukacyjną uczelni. W WSTiH licealiści spotkali się 
z zaproszonymi gośćmi: Panią Krystyną Harten-
berger-Pater - Dyrektorem Pomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej oraz Panem Janem Zacha-
rewiczem - Prezesem Biura Doradztwa Ekonomicz-
nego oraz Prawnego, którzy podkreślali ogromną 
wagę kreatywności, przedsiębiorczości  i odwagi  
w dążeniu do osiągania postawionych przez siebie 
celów związanych z prowadzeniem własnej dzia-
łalności gospodarczej. (EP) 
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O SANITARIUSZKACH 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

SPOTKANIE AUTORSKIE 

 

W piątek 23 listopada br. grupa uczniów 
naszego liceum imienia C. K. Norwida ra-
zem z panem Bartłomiejem Bartkowskim, 
nauczycielem historii,  wzięła udział w spot-
kaniu autorskim z Karoliną Palczewską ,  
autorką książki „Powstanie Warszawskie 
oczami sanitariuszek”  poświęconej Pow-
staniu Warszawskiemu, kobietom w Armii 
Krajowej, a przede wszystkim sanitariusz-
kom. Odbyło się ono w budynku biblioteki  
w Jamielniku.  Uczniowie obejrzeli naj-
pierw imponującą kolekcję eksponatów his-
torycznych zgromadzonych przez dyrektor 
biblioteki panią Elżbietę Olsztę, wśród któ-
rych na szczególną uwagę zasłużyły m.in. 
wykonana z chleba płaskorzeźba przedsta-
wiająca Fryderyka Chopina oraz  urządze-
nia służące do przędzenia. 

 

Nie obyło się bez kontrowersji dotyczących 
zastosowania drewnianej kijanki. Następnie 
autorka odpowiadała na pytania dotyczące 
pracy nad książką, czytała na głos poru-
szające fragmenty pamiętników sanitariu-
szek i zachęcała zebranych w sali uczniów 
do rozwijania swoich pasji. Uczestnicy spo-
tkania zadawali autorce pytania, wdali się  
z nią także w dyskusję na temat polskich sił  
zbrojnych. Po oficjalnej części przyszła ko-
lej na rozmowy w kuluarach, gdzie przy 
herbacie i pysznych ciasteczkach  mogliśmy 
przedstawić swoje opinie w kwestii naszych 
pasji, zainteresowań i sposobów ich realiza-
cji. Dziękujemy pani dyrektor  za zaprosze-

nie na interesującą pre-
lekcję książki oraz  bar-
dzo miłe przyjęcie.  Autor-

ka książki ( obok na zdję-
ciu, mszanowo.wm.pl) jest 
absolwentką UMK w Toru-
niu  oraz UWM w Olsztynie. 

Olga Górzyńska, kl Ib LO 

 

KĄCIK  FILMOWY 
 

Filmweb.pl 

W tym wydaniu „Gońca…” chciałabym zająć się 
dramatem historycznym „Czas mroku” z 2017 
roku, przedstawiającym postać Winstona Churchil-
la oraz sytuację Wielkiej Brytanii w obliczu eks-
pansji Niemiec hitlerowskich w Europie. Film był          
nominowany do Oscara w sześciu kategoriach. 
Ostatecznie przyznano mu dwie statuetki: za naj-
lepszą pierwszoplanową rolę męską dla Gary’ego 
Oldmana (genialna kreacja) i za charakteryzację 
(też genialna – Oldman nie do poznania). Winstona 
Churchilla poznajemy w roku 1940, na chwilę 
przed tym, jak król Jerzy VI ma poprosić go, by ten 
spróbował stworzyć nowy rząd. Nie ukrywajmy, 
Churchill z początku nie sprawia na widzu naj-
lepszego wrażenia: obcesowość  i    krzykliwość to 
najlżejsze grzechy, jakimi możemy go obarczyć. 
Jednakże już od pierwszej sceny wiemy, że jest to 
wielki polityk. Tych widzów, którzy od pierwszej 
sceny nie mogą bądź nie potrafią zżyć się  
z gburowatym alkoholikiem, przez fabułę filmu 
poprowadzi  panna Layton, wierna, choć na po- 
czątku niemiło potraktowana sekretarka premiera.           
„Czas  mroku” to świetny w każdym aspekcie obraz 
jednego z najsłynniejszych polityków w historii 
świata i jednego z najbrutalniejszych konfliktów 
 w dziejach. Churchill, mający przeciwko sobie 
większość brytyjskiego parlamentu z członkami 
własnej partii na czele, nie ugina się przed Hitlerem 
– „psychopatą”, „malarzyną pokojowym”, jak go 
nazywa. Nie poddaje się i wiedzie Wielką Brytanię 
ku wygranej. Jest odpowiednim człowiekiem na od-
powiednim miejscu, premierem na czas wojny, nie 
pokoju.  W końcu prawdziwy polityk – wybaczcie 
mi język, to cytat dosłowny – „może się zajmować 
tylko jednym gównem na raz”, jak woła Churchill 
przez drzwi łazienki, gdy zawracają mu głowę byle 
telegramem rangi państwowej. 

Olga Górzyńska, kl Ib LO 

PS. Książka „Czas mroku” A. McCarten`a stanowi dos-
konałe uzupełnienie filmu. Autor dokonał próby  rekons-
trukcji tamtych wydarzeń opartych na pamiętnikach, 
dziennikach i biografiach aktorów tamtego dramatu.  



11 

 

Goniec Nowomiejski   nr 58  – listopad –  grudzień  2018 

 

  TURNIEJ 
SCRABBLOWY 
NA  STULECIE 
  NASZEJ 
NIEPODLEGŁEJ 
 
 
Turniej okolicznościowy z okazji stulecia odzys-
kania niepodległości przyciągnął uwagę jedenastu 
 zespołów. Sam turniej jak zwykle wywołał wiele 
emocji i pozytywnych wrażeń. Wszyscy uczestnicy 
belgijki przystąpili do gry silnie skoncentrowani  
oraz zmotywowani. Główne hasło NIEPOD-
LEGŁOŚĆ ułożone na planszy pozwoliło graczom 
rozwinąć skrzydła i zwiększyło szansę na ułożenie 
silnie punktowanych słów. I runda i wyraz UPA-
DŁE za 24 punkty usadowił na miejscu lidera 2 
zespoły. Do rundy 4 żadna z drużyn nie posiadała 
wyraźnej przewagi. W rundzie 4 siódemka LI-
CZONYM pozwoliła 2 zespołom awansować do 
ścisłej czołówki. Runda 5 pozbawiła pozostałych 
uczestników złudzeń. Wiktorie z klasy 2c zapew-
niły sobie końcową wiktorię układając wdzięczny 
wyraz OBESRANE. Objęły prowadzenie w turnie-
ju, którego nie oddały do samego końca.  Należy 
podkreślić wysoki i wyrównany poziom turnieju. 
Ostatnia emocjonująca runda 11 wyłoniła laureata, 
który uzupełnił podium zdobywając 3 miejsce. 
ZAGOŃCIE za 51 punktów ostatecznie ustala koń-
cową kolejność. Wiktoria Jabłońska oraz Wiktoria 
Mundt z kl. II c LO zostały zwyciężczyniami (258 
pkt), drugie miejsce przypadło Laurze Osickiej oraz 
Wiktorii Taranowskiej z kl. III b LO (252 pkt),  
a trzecie Paulinie Rogowskiej i Michałowi Jankows-

kiemu, również z klasy III b LO (217 pkt). Gratu-
lujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom. 
Całe podium zostało nagrodzone pamiątkowymi 
pucharami, które wręczył wicedyrektor szkoły Pan 
Rafał Zachwieja.  Już 7 grudnia 2018 roku pierwsze 
mistrzostwa klubu „Niedoczas” w belgijce. Będą 
medale, będą upominki, będzie się działo. Serdecz-
nie zapraszamy! 
 

Mariusz Orzeł 
 

 
 

A Słowo stało się sztuką 
 
 

domplusdom.pl 

DRUGOKLASIŚCI  IMPREZUJĄ 
 

Bal połowinkowy to tradycja żywcem przeniesiona 
z  życia studenckiego na grunt szkół średnich. Od-
bywa się zwykle w październiku bądź listopadzie,  
a uczestniczą w niej uczniowie klas drugich. Ponie-
waż jest to zabawa zatwierdzona w planie wydarzeń 
szkolnych, uczestniczą w niej - oprócz młodzieży -   
wychowawcy poszczególnych klas, nauczyciele, 
dyrekcja szkoły oraz przedstawiciele rodziców. Te-
goroczna hulanka odbyła się w Pawim Oczku  
w Tylicach. Prowadzili ją Radek Wegner oraz We-

ronika Zielazna. Popularne i lubiane rytmy pre-
zentował DJ Max Tom. Swoje umiejętności wokal-
ne zaprezentowała Julia Cieplak, a Kuba Podla-
szewski przedstawił swój oryginalny układ tanecz-
ny. Ponad sześciogodzinna impreza zakończyła się 
krótko po północy. Było fajnie, czekamy na nas-
tępny bal szkolny, tym razem  maturalny. 
 

 
 

Julia  Kołakowska, kl. II b LO 

Fot. Jarosław Grabowski 
 

 

SUKCES  KACPRA  
W KONKURSIE LITERACKIM 

26 października w sali konferencyjnej War-
mińsko – Mazurskiego UW odbyło się  
uroczyste podsumowanie jubileuszowych 
XX Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny. 
Ważnym punktem uroczystości było ogło-
szenie wyników konkursów wojewódzkich: 
plastycznego i grafiki komputerowej oraz 
literackiego. W  XV Wojewódzkim  Konkur-
sie Literackim:  „Dom rodzinny ostoją oj-
czyzny”, w kat. listy pierwsze miejsce oraz 
Nagrodę Marszałka Województwa, Gustawa 
M. Brzezina otrzymał uczeń naszej szkoły, 
KACPER WARDOWSKI z kl. III a LO 
Sukces Kacpra jest tym większy, gdyż  
jego praca była najlepsza spośród 130, ja-
kie wpłynęły na konkurs. Nagrodzony list  
został zamieszczony w Biuletynie Rady ds.  
Rodzin Województwa Warmińsko – Mazur-
skiego. Gratulujemy talentu i życzymy ko-
lejnych sukcesów. (Red.) 
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NA ZIMĘ  -  NA PREZENT  -  DO PODUSZKI 

 
 

 
 

                                                                                                                                    Fot. Mateusz Czarnomski, kl. III c LO 
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