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ROK 
WAŻNYCH 
ROCZNIC 

        
 
             

STYCZEŃ 
 * 150 rocznica ur. Stanisława Wyspiańskiego 
* 100 rocznica pierwszych w niepodległej 
Polsce wyborów do Sejmu Ustawodawczego 
* 80 rocznica  śmierci Romana Dmowskiego, 
jednego z ojców naszej niepodległości 

LIPIEC 

* 450 lecie Unii  Królestwa  Polskiego oraz  
   Wielkiego Księstwa  Litewskiego 
  

SENAT RP USTANOWIŁ ROK 2019 
ROKIEM UNII LUBELSKIEJ 

LUTY 
* 100 rocznica zakończenia walk Powstania  
Wielkopolskiego (rozejm w Trewirze) 
* 100 rocznica tzw. Małej Konstytucji 
(tymczasowy akt prawny dot. ustroju państwa) 
* 30 rocznica  Okrągłego Stołu 

SIERPIEŃ 
* 100 rocznica wybuchu  Pierwszego 
Powstania  Śląskiego 
* 75 rocznica wybuchu Powstania  
Warszawskiego 
 

MARZEC 
 

* 225 rocznica Insurekcji  
Kościuszkowskiej 
* 20 rocznica wstąpienia Polski do NATO 

WRZESIEŃ 

* 80 rocznica najazdu Niemiec hitlerowskich 
oraz Rosji Radzieckiej na Polskę 
* 30 rocznica powołania T. Mazowieckiego 
na pierwszego niekomunistycznego premiera 
w powojennej Polsce 

KWIECIEŃ 
 

* 100 rocznica ustanowienia 3 Maja 
świętem państwowym 
* 30 rocznica tzw. noweli kwietniowej 
(utworzono Senat i Urząd Prezydenta RP) 

PAŹDZIERNIK 
 

* 75 rocznica upadku Powstania  
Warszawskiego 
* 35 rocznica zamordowania ks. Jerzego 
Popiełuszki, kapelana „Solidarności” 

MAJ 
 

*200 rocznica ur. Stanisława Moniuszki 
 

SEJM  RP USTANOWIŁ  ROK 2019 
ROKIEM STANISŁAWA 

MONIUSZKI 

LISTOPAD 
 

* 100 rocznica przemianowania Akademii 
Umiejętności w Krakowie na Polską 
Akademię Umiejętności 
* 80 rocznica utworzenia Związku Walki 
Zbrojnej, późniejszej Armii Krajowej 
 

CZERWIEC 
 

* 40 rocznica pierwszej pielgrzymki 
papieża Jana Pawła II do Polski. 
* 30 rocznica pierwszych w dziejach PRL 
częściowo wolnych wyborów do Sejmu i 
Senatu. 

GRUDZIEŃ 
 

*30 rocznica przywrócenia przez Sejm PRL 
nazwy państwa „Rzeczpospolita Polska” 
oraz godła: orzeł w koronie, według wzoru  
z 1927 roku 

 



2 

 

Goniec Nowomiejski nr 59 – styczeń 2019 

 

 
 

 

 
 

 

   INFORMACJE 
 

●    ROCZNICA POWROTU 
NASZEGO 

MIASTA   DO MACIERZY 
 
To już 99 rocznica wydarzenia, kiedy 
to oddziały armii gen. Hallera wkro-
czyły 19 stycznia 1920 roku do ów-
czesnego Neumark, które decyzją 
traktatową powróciło do Polski jako 
Nowe Miasto nad Drwęcą. Dla ucz-
czenia tej rocznicy 19 stycznia br. 
żołnierze z brodnickiego 4 Pułku 
Chemicznego zostali powitani na 
Rynku nowomiejskim chlebem i solą, 
przekazali burmistrzowi flagę pań-
stwową oraz oddali salwę honorową. 
Rys historyczny tamtych wydarzeń prze-
dstawiła Pani Magdalena Kortes, nauczy-
cielka historii w SP nr 3 im. Filomatów 
Nowomiejskich. 

Fot. S.R. Ulatowski 

Po części oficjalnej, w godzinach popo-
łudniowych w MCK odbył się koncert 
filmowo – musicalowy w wykonaniu J. 
Aleksandrowicz. (Red.) 

 
●   HOROSKOP 2019 

Tegoroczny układ planet będzie sprzyjał 
nauce i inwestowaniu. To dobry rok na 
podróżowanie i rozwijanie umiejętności. 
Unikaj ryzykownych decyzji, wyjdź na-
przeciw uczuciom i okaż więcej zainte-
resowania swoim najbliższym.  

    

 
 
27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. 
W tym roku zbieraliśmy dla dzieci małych i bez focha – na 
zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. We 
współpracy z Samorządem Uczniowskim oraz chętnymi ucz-
niami i nauczycielami, w tygodniu poprzedzającym wielki finał, 
zorganizowaliśmy: turniej piłki nożnej, karaoke, turniej  uniho-
keja – nauczyciele kontra uczniowie, licytację połączoną 
z występem naszego szkolnego kabaretu, książkową loterię 
fantową, kiermasz ciast i turniej scrabble. 26 wolontariuszy 
z naszej szkoły podczas imprez szkolnych oraz kwesty ulicznej 
w dniu Finału 13 stycznia 2019 r. zebrało łącznie: 15.193,49 zł 
(w tym 1.245,00 zł z samej licytacji). To nasz kolejny rekord, 
gdyż w ubiegłym roku zebraliśmy 7.681,47 zł. Ogromnie 
dziękuję wolontariuszom, współorganizatorom i pomysłodaw-
com za zaangażowanie, poświęcony czas. W szczególności 
jednak wszystkim ofiarodawcom za okazane serce i każdy 
grosik wrzucony do puszki. Sie ma! 

                                                                        Edyta Kozłowska 
 

  
 

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

STUDNIÓWKA  2019 
 

 

W myśl hasła „Uczymy się każ-
dego dnia” 6 stycznia br. młodzież 
klas trzecich naszego LO bawiła 
się w „Pawim Oczku” w Tylicach. 
Uroczystość uświetniła obecność 
Pana Starosty, Dyrekcji szkoły, na-
uczycieli oraz rodziców. Tradycyj-
nego poloneza oraz „czapkowanie” 
na abiturienta uzupełniła trwająca 
do późnych godzin nocnych zaba-
wa. 

 

FOTOREPORTAŻ STR. 12 
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Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, 

że Licem Ogólnokształcące w Zespole Szkół 
im. C. K. Norwida w Nowym Mieście 

Lubawskim jest wśród 650  najlepszych liceów  
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019  

i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2019”. 
 

 
W XX  z kolei Ogólnopolskim Rankingu Liceów 
Ogólnokształcących  jego Kapituła wzięła pod uwagę 
trzy kryteria: wyniki matury z przedmiotów obo-
wiązkowych (25%), wyniki matury z przedmiotów 
dodatkowych (45%)  oraz sukcesy w olimpiadach 
szkolnych (30%). Dało to nam 643 miejsce w kraju 
oraz 25 w województwie warmińsko – mazurskim. 
Warto pamiętać, że w naszym województwie mło-
dzież uczy się w ok. 100  liceach ogólnokształcących. 
W skali kraju wszystkich liceów ogólnokształcących 
(publicznych i niepublicznych) jest ponad 2 tysiące. 
W rankingu wyprzedziliśmy wiele szkół z dużych 
miast, jak Toruń, Bydgoszcz czy Grudziądz oraz 
licea z Brodnicy i Lubawy. Pragniemy również 
przypomnieć, że w rankingu „Perspektyw” z roku 
2007 nasza szkoła zajęła 4 miejsce w województwie 
warmińsko – mazurskim oraz 83 w kraju. (Red.). 
 

 

OLIMPIADY – KONKURSY  
 
 
●  W Olimpiadzie Wiedzy Historycznej do etapu 
centralnego zakwalifikowała się Olga Górzyńska  
z kl. I b LO. Warto podkreślić, że jest ona jedną 
z dwóch osób z naszego województwa, która uzys-
kała awans. Gratulujemy i życzymy sukcesu pod-
czas kwietniowego finału w Golubiu – Dobrzyniu. 
●  W etapie regionalnym Olimpiady Języka Angiel-
skiego obejmującym trzy województwa  północno – 
wschodniej Polski, wśród 65 uczestników w poło-
wie stawki znalazło się dwóch naszych uczniów: 
Sandra Marchlewska z klasy III d LO oraz Karol 
Rogoziński z kl. II d LO. Gratulujemy. 
●  W finale II Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Angielskiego w Olsztynie uczestniczyło pięciu ucz-
niów naszego LO: Sandra Marchlewska, Aleksan-
dra Domżalska, Karol Rogoziński, Łukasz Świąt-
kowski oraz Kacper Petka. Gratulujemy. 
●  Mateusz Czarnomski z kl. III c LO  zakwalifi-
kował się do finału wojewódzkiego XXVII Olim-
piady Promocji Zdrowego Stylu Życia. To ogólno-
polski konkurs  organizowany przez PCK dla tych, 
co wiedzą jak zdrowo i aktywnie żyć. Gratulujemy 
i życzymy dalszych awansów. 
 
 

W opublikowanym w 2018 roku VII Ogólnopol-
skim Rankingu najlepszych szkół praworządności 
za rok 2017,  nasz Zespół Szkół uzyskał 59 miejsce 
w Polsce (na około 700 startujących) oraz uzyskał 
tytuł Brązowej Europejskiej Szkoły Praworząd-
ności. Tym samym szkoła ma prawo posługiwać się 
tym mianem oraz zamieszczać logo szkoły danej 
kategorii, jako placówki, w której edukacja społecz-
na,  europejska, prawna, historyczna i z dziedziny 
praw człowieka stoi na wysokim poziomie. (Red.) 
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Właśnie zakończyliśmy realizację dwuletniego pro-
jektu, którego celem było podniesienie kompetencji 
językowych, matematyczno-przyrodniczych oraz 
właściwych postaw  i umiejętności niezbędnych na 
rynku pracy wśród naszych uczniów, nauczycieli  
oraz rodziców. Do głównych  zadań  należała reali-
zacja następujących modułów: 1. Zajęcia wyrów-
nawcze z matematyki dla klas I - II oraz warsztatów 
przygotowujących do matury dla klas III, 2. Zajęcia 
matematyczno-przyrodnicze ( „Młodzi Odkrywcy”, 
„Akademia Uczniowska”, „Tranzystor”, „Sejsmo-
graf”, „Fizyka ze skrzydłami”, „Fizyka pod żag-
lami”), 3. Zajęcia dodatkowe z języków obcych 
(angielskiego i niemieckiego) 4. Zajęcia rozwijają-
ce  kompetencje  społeczne i interpersonalne (wy-
jazdy integracyjne dla klas pierwszych), 5. Zajęcia 
rozwijające przedsiębiorczość, 6. Wsparcie dla nau-
czycieli w zakresie rozwoju umiejętności wspiera-
nia wśród uczniów kompetencji kluczowych (Szko-
ła Umiejętności Trenerskich oraz Szkoła Umiejęt-
ności Coachingowych).  W trakcie projektu stoso-
wane były innowacyjne metody nauczania, atrak-
cyjne formy zajęć pozalekcyjnych oraz pozasz-
kolnych. Zorganizowano kilkadziesiąt spotkań 
i wyjazdów zawodoznawczych do różnych insty-
tucji  i obiektów w kraju. W ramach modułu pią-
tego zrealizowaliśmy pakiet dziennikarski i właśnie 
publikujemy 59 numer naszego szkolnego czaso-
pisma „Goniec Nowomiejski” (Red.) 

 

 
 
Miejsce Inicjatyw Pozytywnych „Kacze Bagno” – 
spotkania integracyjne uczniów  klas pierwszych. 
Zajęcia plastyczne, szczudlarstwo, bębniarstwo 
oraz wiele innych ciekawych przedsięwzięć. 

 
Spotkanie z przedstawicielami firm w WSB w Gdańsku 

 

 
Warsztaty w Wytwórni Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych w Warszawie 
 

 
W Sali Posiedzeń naszego Parlamentu 
 

 
Zajęcia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 
SWPS w Sopocie 



5 

 

Goniec Nowomiejski  nr 59 – styczeń 2019 

 

 
„ Dzień otwarty”  na  Gdańskim  Uniwersytecie  Medycz- 
nym.  Zwiedzanie Collegium Biomedicum. 
 

 
W koncernie naftowym zajmującym się wydobyciem, 
przetwórstwem oraz dystrybucją ropy naftowej. 
 

 Tczew – warsztaty malowania na szkle 
 

W Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 
 

 
 W Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Czarnowie 

„Fizyka pod żaglami”.  Na żaglowcu „Baltic Star” 
 

W Parku  Naukowo – Technologicznym w Olsztynie 
 

 Nasi w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym  
 

Doświadczenia w  Instytucie Morskim w Gdańsku 
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Z  TAŃCEM  PRZEZ  ŻYCIE 

Wywiad  z  JAKUBEM  PODLASZEWSKIM 
uczniem klasy II d naszego LO 

                       

Opowiedz o swoich początkach z tańcem.  

Moje początki sięgają czasów zerówki kiedy mama 
zapisała mnie na pierwsze zajęcia taneczne. Już od 
tego momentu poczułem ze taniec jest dla mnie 
czymś więcej niż zwykłymi zajęciami pozalek-
cyjnymi. Zacząłem się rozwijać, szło mi to dość 
dobrze, więc odłączyłem się od grupy i wraz z moją 
byłą instruktorką zaczęliśmy pracować nad moim 
tańcem solowo. Ten czas i ta decyzja była dla mojej 
pasji dość przełomowa ponieważ tak naprawdę od 
niej zacząłem się zajmować i przede wszystkim 
uczyć tańca na trochę wyższym poziomie niż 
pozostali. 

Jaki jest twój bazowy styl i z jakich stylów 
czerpiesz najwięcej? 
 
Trudno jest określić jest mój styl taneczny ,sam 
osobiście nie lubię tego robić. Zaczynałem od Hip-
hopu, tańca nowoczesnego, potem przez krótki czas 
uczyłem się tańca towarzyskiego aż do czasu, kiedy 
zacząłem trenować taniec współczesny tzw. ,Jazz 
Ballet” (taniec jazzowy). Mogę śmiało stwierdzić, 
że zaznajomiłem się pokrótce z wieloma stylami. 
Jestem trochę indywidualistą i nie lubię chodzić 
wydeptanymi ścieżkami, lecz wyznaczać nowe. 
Staram się więc wszystkie umiejętności wynikające 
z różnych  stylów tańca łączyć i tworzyć coś włas-
nego, oryginalnego. 
 
Czy wiążesz swoją przyszłość z tańcem? 
 
Jeśli chodzi o przyszłość, to oczywiście że tak, acz- 
kolwiek nie stawiam tego na pierwszym miejscu. 
Jest to dla mnie pasja, więc w przyszłości chciał-
bym aby nadal taniec pozostał moją pasją. Mam też 
parę innych zainteresowań, które chciałbym roz-
winąć. Taniec zawsze będzie mi towarzyszył, bez 
względu czy to będzie moje główne zajęcie czy do-
datkowe, poboczne.  
 
Ile czasu minęło od momentu,  jak zacząłeś 
tańczyć do pierwszych zawodów, w których 
wziąłeś udział? 

Pierwsze zawody zaliczyłem dość szybko. Było to 
właśnie w zerówce, po krótkich przygotowaniach 
wraz z osobami uczącymi mnie stwierdziliśmy, że 
będę startował w wojewódzkim konkursie „Bo ja 
tańczyć chcę”, który odbywał się tutaj, w naszych 
okolicach. Byłem mały, ale wynik tych zawodów 
umocnił mnie w przekonaniu, że jednak coś potra-
fię i może warto zacząć coś z tym zrobić na szerszą 
skalę. 
 
Ile czasu tygodniowo przeznaczasz na treningi  
i jak one wyglądają? 
 
Treningi to moja codzienność.  Od trzech lat jestem 
zespołu tanecznym w Szkole Tańca i Akrobatyki  
„Spinel” w Iławie. Na treningi dojeżdżam trzy razy 
w tygodniu (w każdy poniedziałek , środę i piątek) 
Zajęcie trwają zwykle 2 godz. Poza tym ćwiczę 
w domu i staram się dodatkowo, pomiędzy wszyst-
kimi codziennymi zajęciami  znaleźć przynajmniej  
45 minut dziennie na ćwiczenie różnych układów 
tanecznych. Kocham taniec za to, że mogę w nim 
wyrazić siebie i swoje emocje. Nie wyobrażam so-
bie życia bez niego,  choć nie ukrywam ze czasem 
mi je uprzykrza. Poza tym doskonale wiemy, że aby 
osiągać jakieś znaczące wyniki, trzeba lubić to co 
się robi i ciężko pracować. 
 
 Czy czujesz się wspierany w tym co robisz 
wśród najbliższych i rówieśników? 
 
Jak najbardziej czuję się wspierany, rozwijam się 
tak naprawdę dzięki mojej rodzinie. Byli ze mną 
i zawsze są, to oni dowożą mnie na każde zajęcia,  
czekają za mną. Dzielą tak naprawdę ze mną moje 
życie taneczne. Jestem i zawsze będę im za to 
ogromie wdzięczny. Dodam jeszcze tylko,  że życzę 
każdej osobie takiego wsparcia od swoich bliskich. 
Wydaje mi się, że realizując jakąkolwiek pasję, dą-
żenie czy pragnienie, każde wsparcie i każda po-
mocna dłoń jest bardzo ważna. Dotyczy to nie tylko 
najbliższych. 
 
Dziękuję Ci Kuba za ten wyczerpujący i mam nadzie-
ję dla wielu uczniów inspirujący wywiad. Życzę dal-
szego rozwoju pasji, czerpania z tego radości oraz nie-
kończących się sukcesów.                       
                                                Julia Cieplak, kl. II b LO 
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O PSZCZOŁACH 
I  PSZCZELARSTWIE BLIŻEJ 

 

 

 „Jaka pszczoła, taki miód”  to tytuł dwugodzin-
nej  prelekcji przygotowanej ostatnio przez ucznia 
klasy IIIc naszego LO – Mateusza Czarnomskiego 
dla uczniów klas Ia i IIb liceum. Wydarzenie to od-
bywało się w ramach akcji prozdrowotnej (prowa-
dzonej właśnie przez Mateusza w naszej okolicy), 
a będącej elementem wojewódzkiego etapu Olim-
piady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK . 

 

Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się wielu is-
totnych rzeczy na temat funkcjonowania pszczół, 
ich roli w przyrodzie oraz życiu człowieka, a także 
poznali czynniki wpływające na spadek liczby 
pszczół na świecie. Równocześnie, przedstawiony 
im został sposób wytwarzania miodu, jego skład 
oraz właściwości zdrowotne. Spotkanie zakończyło 
się prezentacją standardowego ula, profesjonalnego 
ubioru pszczelarza oraz niezbędnych w jego pracy 
narzędzi.  

 

  

Tego samego dnia, w Szkole Podstawowej nr 2 
w  Nowym Mieście Lubawskim, Mateusz popro-
wadził zajęcia na ten sam temat dla klasy IIa. 
Dzieci, podczas oglądania ula oraz wyposażenia 
pszczelarza, dowiadywały się ważnych informacji 
na temat pracy pszczół oraz ich roli w życiu 
człowieka. Podczas pracy w grupach, nauczyły się 
m.in. czym zajmuje się pszczela królowa, dlaczego 
pszczoły żądlą i jak zorganizowany jest ul. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się strój pszczelarza, 
którego możliwość przymierzenia była dla dzieci 
wspaniałą atrakcją. Pod koniec zajęć, wszyscy 
ochoczo przystąpili do stworzenia własnej, klaso-
wej pasieki, kolorując przygotowane zdjęcia psz-
czół, uli i kwiatów. Kolorowe prace ozdobiły osta-
tecznie klasowe ściany.  

 

W organizację obu spotkań oraz ich udokumen-
towanie w postaci zdjęć zaangażowały się również: 
opiekun Mateusza w olimpiadzie - Pani Paulina 
Orłowska, a także Alicja Kurnikowska z klasy IIIe. 

                                                                         Redakcja 
 
 

 
 

Polski Związek Pszczelarski (PZP) powstał ponad 
60 lat temu (w roku 1957), a już w roku następnym 
powstało Rejonowe Koło Pszczelarzy w  Nowym 
Mieście Lubawskim. Obchodziliśmy więc w ub. ro-
ku jego lokalny jubileusz  60 – lecia. Obecnie Koło 
skupia kilkudziesięciu członków. PZP to dobrowol-
na, niezależna, samorządna, społeczno – zawodowa 
oraz federacyjna organizacja podmiotów pracu-
jących dla dobra pszczelarstwa. (Red.) 
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MÓWCIE CO CHCECIE, 
TO JUŻ 14 BELGIJKA WOŚP 

W POWIECIE 
 

 
 
Sala konferencyjna Zespołu Szkół im. Cypriana K. 
Norwida po raz kolejny gościła uczestników bel-
gijki scrabble. Tym razem do rywalizacji przystą-
piło 13 osób, a bardziej szczegółowo 7 osób reper-
zentowało kategorię seniorską, a 6 osób licealną ka-
tegorię juniorską. Był to bardzo udany występ mło-
dzieży licealnej, która uczęszcza na cotygodniowe 
spotkania klubowe. Można powiedzieć, iż z turnieju 
na turniej młodzi coraz bardziej się rozkręcają. Na 
uwagę zasługuje liczny udział państwa Janko-
wskich. Szymon Jankowski wraz bratem Wiktorem 
wrócił po kilku latach do turniejowej rywalizacji. 
A jak przebiegały 24 rundy? Cóż,  były pełne zwro-
tów akcji i emocji. Od 3 rundy prym wiodły dwie 
osoby: Sylwia Łada z Inowrocławia oraz Krzysztof 
Zawadzki z Sampławy. Do rundy numer 15 Sylwia 
minimalnie prowadziła w klasyfikacji. Od rundy 16 
Krzysztof Zawadzki przejął stery i przez 5 rund 
cieszył się prowadzeniem. Runda 22 przyniosła 
nieoczekiwane rozwiązanie i ostatecznie zdecy-
dowała o triumfatorze imprezy. Krzysiek układa 
słowo skądinąd niepolskie HORNY i tym samym 
grzebie szanse na końcowy sukces. Wicelider Syl-
wia z pewnością tylko w snach mogła marzyć 
o kolejnej wygranej, a wobec wpadki lidera, uło-
żony wyraz ŚNI w rundzie 22 skutecznie do wygra-
nej ją przybliżył. Do 24 rundy nie zaszły już żadne 
zmiany. Kolejność na pudle: Sylwia przed Krzy-
siem i Łukaszem Moskalem. 4 miejsce pada łupem 
Adama Graczyka z naszego miasta. Nasi juniorzy 
również mocno grali i rywalizowali między sobą. 
Ogromna, acz zdrowa rywalizacja sióstr Michaliny 
i Marceliny Haska, które raz po raz zmieniały się na 
czele tabeli, była do ostatniej rundy bardzo emo-
cjonująca. Ostatecznie siostry musiały zadowolić 
się drugim i trzecim miejscem. Patrycja Lenc-
kowska po raz kolejny zwycięża w kategorii junio-
rów. Jest to na pewno zauważalne, iż opanowanie 
przez Patrycję dwuliterówek i niektórych trójek nie 
poszło w las. Tym razem mniej szczęścia miały 
Agata Jastrzębska, Wiktoria (Koko) Kołakowska 
oraz Kamila Lange, dla której był to turniejowy de-
biut. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, bo tym 
razem zagraliśmy dla dzieci małych i bez więk-
szego focha! Chociaż Krzysiek pewnie ma prawo 
strzelić focha, bo zwycięstwo z pewnością wypuścił 
z rąk...  

                                                     Mariusz  Orzeł 

PARAFIA NOWOMIEJSKA 2018 
 

 
                                               perlyziemilubawskiej.pl 

 

Rok 2018 w parafii nowomiejskiej przebiegał głów-
nie pod znakiem remontów i modernizacji naszego 
gotyckiego kościoła (fot.), którego początki sięgają 
XIII wieku. Od 1971 posiada on status Bazyliki 
Mniejszej.  W 2012 roku erygowano przy bazylice 
Nowomiejską Kapitułę Kolegiacką – tym samym 
kościół otrzymał godność Kolegiaty. W ramach 
dotacji unijnych oraz dzięki ofiarności parafian 
zrealizowano konserwację Epitafium Ks. Ewerto-
wskiego i  ołtarza Św. Mikołaja oraz szafy orga-
nowej z emporą chórową, w części mały chórek 
w prezbiterium, rozebrano i przewieziono do pra-
cowni konserwatorskiej kolejne ołtarze i podejmuje 
się dalsze prace konserwatorskie. Istotna była 
instalacja monitoringu oraz systemu przeciwpoża-
rowego. Prowadzone były również prace archeo-
logiczne na terenie ruin poklasztornych oo. Refor-
matów w Łąkach Bratiańskich (byłe Sanktuarium 
Matki Bożej Łąkowskiej). W minionym roku 
ochrzczono w naszym kościele 139 dzieci; tyle 
samo parafian zmarło. 196 dzieci przystąpiło do 
Pierwszej Komunii św, a 126 przyjęło sakrament 
bierzmowania. Udzielono 53 ślubów parom mał-
żeńskim. Nasza młodzież pielgrzymuje rokrocznie 
w sierpniu na Jasną Górę razem z Lubawą – 
ostatnio w grupie 180 uczestników pod przewod-
nictwem Ks. Tomasza Trzebiatowskiego. W parafii 
działa 20 Róż Różańcowych, w których aktywnie 
uczestniczy ok. 400 osób. Tradycyjnie już od wielu 
lat parafianie uczestniczą w spotkaniach lednickich 
oraz obchodach Dnia Papieskiego. Festiwal Piosen-
ki Religijnej, koncerty muzyki sakralnej oraz wys-
tępy chórów są uzupełnieniem wielu wydarzeń reli-
gijnych w parafii. 

                                        Mateusz Witos, kl. III c LO 
 

 
                                                    nowemiasto.wm.pl 
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                                      echaspołeczne.pl  
 

„ECHO NIEPODLEGŁOŚCI” 
KONKURS O HISTORII  II  RP 

 
W ubiegłym 2018 roku świętowaliśmy wyjątkowy 
jubileusz 100 – lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Wielokrotnie wracaliśmy wtedy do his-
torii naszego nowo odrodzonego kraju. W prasie ra-
diu czy telewizji był to bardzo istotny wątek. W na-
szej szkole również uczestniczyliśmy w działaniach 
upamiętniających to wydarzenie (liczne konkursy). 
Nasza szkoła po raz kolejny pokazuje, że pamięć 
o istotnych elementach historii naszego narodu nie 
jest ważna tylko od święta. Rok 2019 rozpoczęliśmy 
więc akcentem związanym z odzyskaniem niepod-
ległości.  10 stycznia o godz. 10:00 w sali konferen-
cyjnej naszego liceum odbył się konkurs o historii    
II Rzeczpospolitej. Wespół z przedstawicielami na-
szej szkoły rywalizowali goście -  uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych z Iławy, Lubawy i Kurzętnika. 
Test składał się   z dziesięciu  różnorodnych  zagad-
nień, które dotyczyły polityki, gospodarki, kultury, 
szkolnictwa oraz wielu innych dziedzin związanych 
z Rzeczpospolitą Polską w latach 1918 – 1939. Za 
całość można było uzyskać aż 72 punkty. Tym razem 
podium zdominowali uczniowie iławskiego liceum. 
Pierwsze miejsce zajął Mikołaj Wroński z Zespołu 
Szkół im. Stefana Żeromskiego w Iławie, który zdo-
dobył 60 punktów, na drugiej pozycji uplasowała się 
Katarzyna Szymańska ze szkoły w Lubawie, a zdo-
bywcą trzeciego miejsca był Mateusz Dąbrowski, 
również z iławskiego LO. Dziękujemy wszystkim za 
uczestnictwo i gratulujemy zwycięzcom. 

                               Kacper Wardowski, kl. III a LO 

 
 

                                                                      Fot. R.K. 

 

KĄCIK FILMOWY 
 
 

„MAGIA W BLASKU  KSIĘŻYCA” 

www.filmweb.pl 
 

Ta komedia romantyczna Woody’ego Allena z 2014 

roku intryguje widza od pierwszej sceny. Lata dwu-

dzieste XX wieku. Stanley Crawford (Colin Firth) to 

wybitny iluzjonista. Nie tylko para się „magią”, ale  

i uwielbia demaskować fałszywe media. Nie wierzy 

w Boga, szczęście ani jakiekolwiek siły paranor-

malne i szczyci się swoim chłodnym, logicznym 

myśleniem. Jego pesymistyczny pogląd na świat 

powoli się zmienia, gdy kolega po fachu poznaje go 

z Sophie Baker (Emma Stone), młodą i ładną me-

dium, dziewczyną z biednej rodziny. Sophie kręci 

się wokół bogatych Amerykanów, wdowy i jej syna. 

Stanley, z początku przekonany, że Sophie to zwy-

kła naciągaczka, uważa, że z łatwością udowodni jej 

oszustwa. Jednak każda kolejna próba kończy się 

niepowodzeniem. Zaczyna wbrew sobie wierzyć  

w jej niezwykły dar. Im lepiej poznaje Sophie, tym 

bardziej jest zafascynowany jej umiejętnościami 

jasnowidza – i samą Sophie. Oglądając film Allena, 

obserwujemy, jak ponury sceptyk poznaje życie od 

innej, radośniejszej strony. To z pozoru zwykła ko-

media romantyczna, ale doskonale wyreżyserowana 

i zagrana, z morałem – może i lekko banalnym, ale 

nie przesłodzonym. 

Olga Górzyńska, kl. I b LO 

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

PS. Woody Allen, reżyser filmu, to obecnie 84-letni 

amerykański reżyser, aktor, klarnecista jazzowy, 

producent, scenarzysta i kompozytor. Laureat ponad 

stu trzydziestu nagród filmowych (w tym czterech 

oskarów). Autor sztuk teatralnych, opowiadań i an-

tologii. Dwukrotnie odwiedził Polskę z koncertami 

ze swoim zespołem jazzowym. Jest ateistą i cierpi na 

awiofobię (strach przed lataniem samolotem). (Red.) 
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WIZYTA W TELEWIZJI 
 

 
 

28 stycznia br. ramach projektu SOUL, kilkunas-
toosobowa grupa uczniów z naszej szkoły udała się 
z wizytą do siedziby Telewizji Polskiej w Warsza-
wie. To spółka akcyjna Skarbu Państwa działająca 
od 1952 roku. Zatrudnia obecnie ok. 4 tys. pracow-
ników i jest nadawcą 16 kanałów telewizyjnych. 
Kanały regionalne (16) dzielą nazwę i częstotli-
wości z pasmem wspólnym TVP3 w ramach któ-
rego dostępne są na poszczególnych obszarach w 
paśmie telewizji naziemnej. Mieliśmy okazję 
zobaczyć studia nagrań i dowiedzieć się jak wy-
glądają przygotowania do emisji programów, poz-
nać pracę dziennikarzy telewizyjnych, a w miej-
scowym muzeum zapoznać się z historią Telewizji 
Polskiej. Była również okazja spotkać ludzi zna-
nych nam z ekranu. Jak się dowiedzieliśmy, praca 
w telewizji jest bardzo odpowiedzialna, często stre-
sująca, ale dająca dużo satysfakcji (Red.) 
 

 
Z muzykiem, kompozytorem Ryszardem Poznakowskim, 
członkiem zespołów „Trubadurzy” i „Czerwono Czarni” 
 

 
W studio ( kuchni ) „Telewizji Śniadaniowej” 

Idąc dziennikarskim tropem udaliśmy się do siedziby 
POLSKIEJ AGENCJI PRASOWEJ przy ulicy Brzes-
kiej w Warszawie. Dowiedzieliśmy się, że jest to je-
dyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. 
Zgodnie ze statutem do jej zadań należy „uzyski-
wanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, 
obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju 
i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do 
upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, 
a także umożliwia innym naczelnym organom 
państwa prezentowanie swoich stanowisk w waż-
nych sprawach państwowych”. 
 

 
 
Polska Agencja Prasowa powstała w 1918 roku. 
Obecnie jako spółka akcyjna zatrudnia ok. 400 
osób. W ramach części 24 budżetu   państwa (kultu-
ra i ochrona dziedzictwa narodowego) otrzymuje   
dofinansowanie na działalność bieżącą w wysokoś-
ci ok. 9 mln zł rocznie. Wśród zasłużonych dla PAP 
możemy wymienić tak słynnych dziennikarzy jak: 
Ryszard Kapuściński   (laureat Złotej Odznaki oraz 
 Honorowej Legitymacji PAP nr 1), Krzysztof Mro-
ziewicz czy Wojciech Jagielski. Od 1991 roku 
w ramach PAP funkcjonuje Centralna Agencja Fo-
tograficzna, zaś od momentu skomputeryzowania 
redakcji (połowa lat 90 – tych) agencja rozpoczęła 
udostępnianie swych serwisów w Internecie. 
 

 
 
Dziennikarze i edytorzy Codziennego Serwisu In-
formacyjnego i Codziennego Serwisu Fotograficz-
nego   pracują 24 h na dobę, siedem dni w tygod-
niu, dostarczając codziennie około 2 tys. depesz 
i zdjęć z Polski i ze świata.   Z serwisów korzystają 
media drukowane oraz elektroniczne, stacje telewi-
zyjne, radiowe , a także portale internetowe. (Red.)  
 

                                                              Fot ZŚ 
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UCZYMY CZTERECH JĘZYKÓW OBCYCH 
 

 
 

 
Pozycje z literatury angielskiej, niemieckiej, fran-
cuskiej i rosyjskiej dostępne są w naszej szkolnej 
bibliotece. Oferujemy również literaturę obcojęzy-
czną oraz czasopisma do nauki języków obcych. 
Znajdziecie w nich ciekawe artykuły dotyczące kra-
jów danego obszaru językowego, specjalne dodatki, 
darmowe aplikacje, pliki MP3, interesujące wywia-
dy z ciekawymi ludźmi, opisy turystycznych atrak-
cji, listy słówek i wyrażeń, zagadki, konkursy oraz 
gramatyczne ciekawostki. Wszystko w kolorze i na 
doskonałym papierze. Przyjdź do biblioteki szkol-
nej, obejrzyj, przeczytaj, wypożycz bądź zaprenu-
meruj. Bądź COOL. Znajomość języka obcego daje 
dużo satysfakcji. Zachęcamy do publikacji tekstów 
obcojęzycznych (wiersze, limeryki, wywiady, arty-
kuły) na łamach naszego szkolnego czasopisma 
„Goniec Nowomiejski”. W poniższych publikac-
jach możecie przeczytać o kwitnącej Florydzie, his-
torii kary śmierci, modzie młodzieżowej, anorek-
sji, kuchni francuskiej i rosyjskiej, księżnej Meg-
han, co można robić w Moskwie oraz odbyć wirtu-
alny spacer wzdłuż wybrzeża Normandii. (Red.) 

 
CZASOPISMA DLA CIEKAWYCH ŚWIATA 
ORAZ WSZYSTKICH INTERESUJĄCYCH 
SIĘ CHEMIĄ, FIZYKĄ I MATEMATYKĄ 

 

PRZEJRZYJ - PRZECZYTAJ - BĄDŻ NA CZASIE 
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