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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 2017/2018 

Tegoroczna uroczystość odbyła się  przy 
sprzyjającej pogodzie  w piątek 22 czerwca 
na boisku szkolnym. Mimo że poranek był 
chłodny,  to nie przeszkodziło to cieszyć się 
zarówno uczniom, jak i nauczycielom 
przedsmakiem wakacji. Ostatnie dziesięć 
miesięcy  minęło w oka mgnieniu, 
dla wielu bardzo pracowicie, o czym 
świadczy niebagatelna ilość osób, 
które uzyskały promocję z wyróż-
nieniem. Dodatkową nagrodą są dla 
nich stypendia ufundowane przez 
Radę Powiatu. Ponadto uczennica 
klasy Ib Julia Czyżewska ,  która 
uzyskała najwyższą średnią, odebrała 
nagrodę ufundowaną przez Starostę 
Nowomiejskiego Pana Andrzeja Och-
laka. Jak co roku, Dyrektor Szkoły 
Pani Barbara Przeradzka - Martko, 
nagrodziła najlepszych z najlep-
szych. Ostatni dzień w szkole był też 
okazją do podsumowań szkolnych 
konkursów oraz zaprezentowania 
nowo wybranego samorządu ucznio-
wskiego. Życzenia słonecznych i na-
de wszystko bezpiecznych wakacji 
w imieniu rodziców przekazał prze-
wodniczący Rady Rodziców Pan Mi-
rosław Ochlak. Po wspólnym spotka-
niu odbyły się te tradycyjne z wycho-
wawcami, podczas których uczniowie 
otrzymali swoje świadectwa. (ES) 
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          DROGI DO 

 
      NIEPODLEGŁOŚCI 
 
   
● 11 maja 1918 roku II Korpus 
Polski na Wschodzie, po odrzu-
ceniu postawionego przez Niem-
ców ultimatum o kapitulacji zde-
cydował się na walkę. Opór pol-
skich oddziałów pod Kaniowem 
zakończył się klęską. Połowa 
Korpusu została internowana, 
Część z  nich wraz z generałem 
Hallerem przedostała się do pol-
skiej armii  we Francji. 
● 21 maja Niemcy wymusili na I 
Korpusie gen. Józefa Dowbora – 
Muśnickiego przyjęcie umowy  
o rozbrojeniu. Część żołnierzy 
zbiegła i podobnie jak żołnierze 
II Korpusu przedostała się do ar-
mii polskiej we Francji. 
● 29 maja rozpoczął swoją misję 
w Warszawie abp Achille Ratti 
jako wizytator apostolski Polski 
 i Litwy. Oznaczało to wyraźne 
poparcie Watykanu dla odbudo-
wywanej Polski. 
●  5 czerwca Najwyższa Rada 
Wojenna w Wersalu z udziałem 
premierów Anglii, Francji Włoch 
podejmuje uchwałę o konieczno-
ści utworzenia państwa polskie-
go; zjednoczonego, niepodległe-
go, z dostępem do morza. 
● 10 czerwca wojsko austriackie 
rozbroiło oddziały rozproszone-
go i słabo zorganizowanego III 
Korpusu Polskiego na Wscho-
dzie. Żołnierzy przewieziono do 
Królestwa Polskiego i zwolniono 
do domów. 
● 15 czerwca polskie władze 
wojskowe zawarły układ z przed-
stawicielami koalicji w Rosji  
o pomocy w ekwipowaniu i tran-
sportowaniu Polaków z jedno-
stek rozbitych przez Niemców do 
miejsc koncentacji na Murmań. 
Drugim ośrodkiem koncentracji 
był Kubań nad Morzem Czar-
nym. 
● 22 czerwca uroczyste wręcze-
nie sztandarów 4 pułkom I Dy-
wizji Strzelców Polskich we Fra-
ncji (na froncie w Szampanii)  
z udziałem prezydenta R. Poin-
caré oraz Romana Dmowskiego. 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 
 

 
 
Jak co roku licealiści włączyli się w obchody majo-
wych świąt patriotycznych. 30 kwietnia obejrzeli pro-
gram artystyczny poświęcony obchodom uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja przygotowany przez uczniów klas 
Ia i Id przy muzycznym wsparciu Wiktorii Taranow-
skiej i  Wiktora Kopyczyńskiego z IIb.  Krótkie przed-
stawienie stanowiło zarówno lekcję historii drugiej po-
łowy XVIII wieku, jak i skłaniało do refleksji nad 
dziejami Polski z perspektywy współczesnych czasów. 

(ES) 
 

ŚWIĘTO  FLAGI 
 

 
 
 

NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA 
                                                               

 Po uroczystej mszy świętej  
w bazylice świętego Toma-
sza, z udziałem miejscowych 
notabli, młodzieży,  gości 
oraz mieszkańców, złożono 
wiązanki kwiatów w miej-
scach pamięci. Po uroczysto-
ści odbył się spektakl poetyc-
ko-muzyczny. (Red.) 

     Fot. delegacja naszej szkoły 
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KONKURS  RECYTATORSKI 
 

 
 
 
12 czerwca w szkolnej bibliotece odbył się  
Jubileuszowy Konkurs Recytatorski 
Poezji C. K. Norwida .  Uczniowie powia-
towych gimnazjów i szkół podstawowych 
deklamowali wybrane wcześniej liryki  
naszego patrona. Niełatwe to było zadanie,  
gdyż poetycka twórczość tego wielkiego 
romantyka - choć plastyczna i niezwykle 
harmonijna - do łatwych w odbiorze nie 
należy. Recytatorzy wykazali się zarówno 
trafnym doborem utworów, jak  i ich 
dojrzałą inter-pretacją.  Tytuł Laureatki  
i jednocześnie Nagrodę Publiczności 
otrzymała Wiktoria Domżalska z Zespołu 
Szkół im. Wł. Ja-giełły w Kurzętniku za 
recytację wiersza "Nerwy".  Opiekunem 
uczennicy była Pani Grażyna Krajnik. 
Kolejne lokaty zajęły Klaudia Dudulska  ze 
Szkoły Podstawowej w Mrocznie i Alicja 
Szramowska ze Szkoły Podstawowej im. 
Przyjaciół Ziemi w Ma-rzęcicach. Z kolei 
wyróżnienia otrzymały uczennice reper-
zentujące ZS w Kurzętniku - Zuzanna No-
wińska i Joanna Ząbkiewicz. Wyróżnienie 
publiczności zaś przypadło Patrycji 
Moczydłowskiej z ZS w Bielicach. Wszy-
stkim zwycięzcom i uczestnikom gratu-
lujemy! 
 
 

 
 
 

 
 
Konkurs był nie tylko rywalizacją w recy-
tacji, ale także spotkaniem z C. K. Nor-
widem jako twórcą. Uczniowie klasy Ia 
przygotowali oprawę multimedialną, obra-
zując geniusz tegoż artysty. Deklamacjom 
towarzyszył śpiew naszych licealistów - 
Wiktorii Taranowskiej, Oli Lewickiej oraz 
Wojtka Wajca. Inicjatorkami i organizator-
kami konkursu były Panie Beata Zielińska  
i Elżbieta Szcześniak. (ES) 
 
--------------------------------------------------- 
 

WIECZÓR  Z  POEZJĄ 
 

 

 
Dnia 11 maja 2018 r. w Kinie Harmonia  
w Nowym Mieście Lubawskim odbył się 
"Wieczór z Poezją", na którym laureaci 
Konkursu Poetyckiego  Inspirująco (Młody)  
Poemat czytali swoje wiersze. Impreza jest 
już dość rozpoznawalna w środowisku lo-
kalnym i pozwala twórcom liryki zapre-
zentować swoje umiejętności. Podobnie, jak 
w latach  poprzednich, w kategorii uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych,  nagrody zdoby-
li uczniowie naszej szkoły. W tym roku są 
to cztery  urocze dziewczyny. Pierwsze 
miejsce i statuetkę otrzymała Marta Dom-
żalska  z klasy IIb, kolejno zaś nagrodzone 
zostały Aleksandra Osmańska ,  Karolina 
Szablewska  i wyróżnienie otrzymała Aneta 
Płotkowska  - wszystkie z klasy Ia LO.  
GRATULACJE! (ES) 
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Wycieczka do Niemiec i Czech 

BERLIN – DREZNO –
SZWAJCARIA…CZESKA 

Od 4 do 8 czerwca uczniowie klas: II a, II d, 
IIe   uczestniczyli w wycieczce szkolnej do 
Niemiec oraz Czech. Pierwszym punktem 
wyjazdu było zwiedzanie Berlina. Uczniowie 
zobaczyli między innymi niemiecki par-
lament - Reichstag, wieżę telewizyjną, a tak-
że Bramę Brandenburską, przed którą wyko-
nali wiele pamiątkowych zdjęć.  

 

Na koniec wizyty w stolicy Niemiec 
młodzież odwiedziła Muzeum Pergamońskie,  
w którym miała okazję podziwiać zbiory 
starożytnej architek-tury oraz hellenistyczne 
rzeźby. Po południu grupa udała się do 
oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów od 
Berlina, parku rozrywki - Tropical Islands. 
W tropikalnej wiosce uczniowie mogli odpo-
cząć po długiej podróży oraz zwiedzaniu 
miasta.  Korzystali z basenów, najwyższej   
w Niemczech zjeżdżalni wodnej oraz wielu 
innych wspaniałych atrakcji, a noc spędzili   
w namiotach w pobliżu tropikalnego lasu. 

 

Drugiego dnia młodzież udała się do Drezna, 
gdzie odwiedziła jedną z najbardziej znanych 
budowli barokowych w Niemczech – Zwin-
ger. Kolejną atrakcją była znajdująca się  
w nim Galeria Obrazów Starych Mistrzów, 
w której uczniowie oglądali dzieła wielkich 

artystów, takich jak: Rembrandt, Rafael 
Santi, Canaletto czy Tycjan.  

 

Po południu wszyscy pojechali do położo-
nego w Czechach Děčína, w którym znaj-
dował się hotel,  gdzie mieli spędzić naj-
bliższe dwie noce. Kolejnego dnia młodzież 
udała na wędrówkę po położonym w czes-
kich górach Parku Narodowym - Czeskiej  
Szwajcarii. Zobaczyli tam największą  
w Europie naturalną bramę skalną - Bramę 
Pravčicką oraz wiele innych unikatowych 
form skalnych. 

 
Zwieńczeniem długiego - liczącego ponad 
17 km - spaceru był spływ rzeką Kamie-
nicą. W czasie rejsu malowniczym wąwo-
zem o długości 960 m można było podzi-
wiać niezwykłe formacje skalne, które do 
złudzenia przypominają znane postaci lub 
zwierzęta. Ostatni dzień to wizyta w pałacu 
hrabiny Cosel w Pilnitz nad rzeką Łabą. 
Uczniowie zwiedzili także Rezerwat Bastei,  
znany z pięknych formacji skalnych oraz 
mostu wzniesionego na wysokości 110 m 
n.p.m. Zwiedziliśmy także saksońską górs-
ką  twierdzę Königstein. Opiekę nad mło-
dzieżą sprawowali wychowawcy: pani Bea-
ta Zielińska oraz panowie: Tadeusz Banow-
ski i  Bartłomiej Bartkowski.  

Michalina Cherkowska, kl. II a LO    

Fot. Paulina Pocztarek, kl.  II e LO,           
Michalina Cherkowska, kl.  II a LO  
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Kultury wysokiej nigdy nie za wiele 

WYCIECZKA 
KULTUROZNAWCZA 

Jest tradycją każdej szkoły organizowanie 
wycieczek do kina, teatru, muzeum, na ba-
let, koncert czy do opery. Młodzież licealna 
powinna posiadać określone kompetencje 
kulturowe, wiedzę, gust i  wrażliwość artys-
tyczną do odbioru kultury elitarnej, co   
- w przeciwieństwie do kultury masowej – 
wymaga  od odbiorcy pewnego wysiłku 
umysłowego. Dlatego też po raz kolejny, 
grupa młodzieży z naszej szkoły (tym ra-
zem byli to uczniowie z klas Ia, Ic,  Id i IIb) 
udała się do Warszawy. Przed południem 
spacerowali po Parku Łazienkowskim, od-
krywając tajniki klasycyzmu Stanisławo-
wskiego, następnie podziwiali urok Starego 
Miasta, a wieczorem obejrzeli spektakl "Pi-
loci" - musical wystawiony przez Teatr Ro-
ma, upamiętniający odwagę i bohaterstwo 
polskich lotników walczących w bitwie  
o Wielką Brytanię podczas II  wojny świa-
towej. Spektakl,  choć nasycony wieloma 
nowoczesnymi efektami specjalnymi,  
w przejmujący sposób pokazywał tragizm 
wojny i jej niszczący wpływ na człowieka.                   
(ES) 

 

 
 

 

 

 

MATEMATYKA    
SIĘ  LICZY 

 

           KANGUR MATEMATYCZNY 

Pięcioro uczniów otrzymało wyróżnienia: 
M. Nadrzyński  i W. Dąbrowski z klasy I c 
LO, M. Czarnomski  i K. Szymankiewicz  
z klasy II c LO (opieka p. A. Resicka) oraz 
J. Bartnicki z klasy III c LO (opieka p. A. 
Bączek). Gratulujemy. 

              „WYGRAJ INDEKS” 

W ogólnopolskim konkursie matematycz-
nym organizowanym przez Politechnikę 
Gdańską, dwoje uczniów naszej szkoły 
Kornelia Fimiarz i Cezary Milewski  
uzyskali tytuły laureatów. (opieka – p. A. 
Bączek). Kornelia zakwalifikowała się rów-
nież do finału Internetowego Konkursu Ma-
tematycznego dla Szkół Średnich organizo-
wanego przez PW. Gratulujemy. 

KONKURS MATEMATYCZNY      
ORGANIZOWANY PRZEZ PWSZ             

W  ELBLĄGU 

Dawid Moczadło  (opieka p. A. Bączek) 
uzyskał tytuł laureata, a sześcioosobowy 
zespół naszego LO w rankingu szkół zajął 
trzecie miejsce. Gratulujemy. 

MARATON MATEMATYCZNY 

W organizowanym corocznie przez naszą 
szkołę maratonie dla uczniów szkół śred-
nich z powiatów nowomiejskiego, brodnic-
kiego, iławskiego i działdowskiego w tego-
rocznej edycji trzecie miejsce zajęła uczen-
nica naszego LO Kornelia Fimiarz (opieka 
p. A. Bączek). Gratulujemy. 

MINIMARATON MATEMATYCZNY 

W organizowanym przez naszą szkołę 
maratonie dla uczniów z gimnazjów powia-
tu nowomiejskiego wzięło udział 23 osoby. 
I  miejsce uzyskała Klaudia Kwiatkowska  
(SP Jamielnik, opieka p. M. Jarmużewska) 
oraz Kinga Staszyńska  (ZS w Bratianie,  
op. p. A. Wieczerzycka).  Trzecie miejsce – 
J. Margalski (ZS Bielice, opieka p. E. 
Prass). Wszystkim gratulujemy. (Red.) 
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W ramach obchodów Warmińsko – 
Mazurskich Dni Rodziny naszą szkołę od-
wiedzili ciekawi prelegenci. Cykl spotkań 
rozpoczęły warsztaty na temat stylów 
wychowania w rodzinie, które poprowadziła 
Pani Marta Makowska  - absolwentka Nauk 
o Rodzinie.  Licealiści poznali zalety i wady 
relacji   autokratycznych, demokratycznych 
i liberalnych, a następnie, pracując w gru-
pach, prezentowali je w praktyce w postaci 
scenek dramowych. Ćwiczenia miały duży 
walor edukacyjny, gdyż skłaniały do ref-
leksji nad przyczynami i skutkami zacho-
wań zarówno dorosłych, jak i młodzieży.  
Z kolei dr Mirosława Paśko  – lekarz cho-
rób wewnętrznych, specjalista w zakresie 
medycyny pracy oraz medycyny paliatyw-
nej, przygotowała prelekcję, której myślą 
przewodnią było pytanie: czy może być 
szczęśliwe życie staruszka? W trakcie wyk-
ładu starała się uświadomić młodzieży, że 
jakość życia w podeszłym wieku zależy od 
tego, w jaki sposób człowiek dbał o zdro-
wie w młodości. W przystępny sposób wy-
jaśniła, jak funkcjonuje ludzki organizm  
i jakie znaczenie ma prowadzenie zdrowego 
stylu życia. Bardzo ważnym aspektem, co 
wielokrotnie podkreślała Pani doktor, jest 
zaspokajanie nie tylko potrzeb material-
nych, ale przede wszystkim duchowych, 
poczucie spełnienia i wewnętrzne zadowo-
lenie.  Zwracała również uwagę na to, że 
osoby potrafiące nawiązać dobre relacje  
z innymi, mające poczucie spełnienia są  
w stanie zaakceptować naturalny proces 
starzenia się organizmu oraz związane  
z chorobą cierpienie. Mówiła też o potrze-
bie akceptacji, miłości,  a także wartości 
przyjaźni, która daje radość i siłę do 
zmagania się z trudami życia. Pani doktor 
w ciekawy sposób odwoływała się do wie-
dzy z zakresu medycyny, psychologii  
i socjologii, a także podzieliła się swoimi 
doświadczeniami związanymi z towarzy-
szeniem ludziom nieuleczalnie chorym oraz 
w podeszłym wieku. Kończąc spotkanie,  
Pani doktor zachęciła młodzież do zainte-
resowania się studiami medycznymi, a za-

interesowane osoby zaprosiła do indy-
widualnego kontaktu. Rozległa wiedza, em-
patia i niezwykła osobowość doktor spra-
wiły, że spotkanie było niezapomnianą lek-
cją uwrażliwienia na drugą osobę oraz 
skłaniało do refleksji nad dokonywanymi 
wyborami i jakością życia każdego z nas.  
Nieco inny charakter miało spotkanie  
z Panem Dariuszem Andrzejewskim,  który 
przybył do szkoły w roli - jak sam określił - 
regionalisty, choć na co dzień jest 
urzędnikiem, piastuje stanowisko zastępcy 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Pasją Pana Dariusza jest 
lokalna historia,  zwłaszcza ta zapisana na 
starych dokumentach i pocztówkach, sam 
posiada ich 250 sztuk. Jedna z nich jest 
szczególna, wysłana bowiem została  
w 1902 roku do Nowego Jorku i jak widać 
jej historia zatoczyła koło, gdyż wróciła do 
naszego miasta. Prelegent jak na kolek-
cjonera przystało przyniósł część swoich 
zbiorów, wśród nich bezcenna jest mapa 
naszego miasta z 1655 roku. Prelegent ze 
swadą właściwą pasjonatom opowiedział 
młodzieży o życiu nowomieszczan przed II  
wojną światową, prezentując niezwykły 
urok znanych nam placów, uliczek oraz 
budynków. Obecni na sali z poruszeniem 
słuchali o nowomiejskich jarmarkach, pra-
niu bielizny w Drwęcy, randkach pod bo-
cianem czy wyjazdach ze stacji Montowo 
do Ameryki. Na pewno niewielu na sali 
wiedziało, że w Nowym Mieście było 5 ho-
teli i kilkanaście sklepów kolonialnych,   
a regulamin Gimnazjum zabraniał wyjazdu 
z miasta bez zgody dyrekcji. Na koniec Pan 
Andrzejewski podarował szkole swoją 
książkę „Dawne Nowe Miasto w stu ilustro-
wanych opowieściach”. Zachęcamy do jej 
czytania. Uwieńczeniem inicjatyw jest wys-
tawa fotograficzna, której idea wpisuje się 
w tegoroczne obchody. Autorami zdjęć są 
uczniowie wszystkich klas, którzy podczas 
spacerów uwiecznili piękno naszej małej  
ojczyzny. Wszystkie spotkania odbyły się  
z inicjatywy nauczycielek języka polskiego 
– Elżbiety Szcześniak i Beaty Zielińskiej .     
(Red., www.norwid.eu) 
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                                             lozeromski.opoczno.pl 
 

Nierzadko jest tak, że na dany temat krąży 
wiele mitów i ciężko stwierdzić,  co jest 
prawdą. Z tego powodu uczniowie profilu 
medycznego i nauk o zdrowiu postanowili 
uświadomić szkolną społeczność i zorga-
nizowali DZIEŃ BIOLOGA,  który odbył  
się w auli szkolnej 15 czerwca. Pomysło-
dawczynią i koordynatorką całego wyda-
rzenia była Pani Paulina Orłowska ,  która 
do współpracy zaprosiła absolwentów na-
szej szkoły: Radka Ostrowskiego, Izabelę 
Jastrzębską i Katarzynę Błaszkowską. Kasia 
Brzozowska pod opieką Izabeli Jastrzęb-
skiej przygotowała prelekcję na temat 
snów. Bez wątpienia bezsenność to najgor-
sza przypadłość, z którą możemy się 
borykać w nocy. Wykład miał na celu 
wzbudzić refleksję; czy potrafię się wyspać 
i rano czuć się znakomicie, czy też należę 
do grona tych osób, które często budzą się 
z uczuciem zmęczenia. Podczas spotkania 
został też poruszony problem witaminy D3, 
czyli witaminy słońca. Badania wykazują,  
że nawet 90-95% polskiego społeczeństwa 
cierpi na niedobór tej witaminy, nie zdając 
sobie z tego sprawy. Jedną z konsekwencji 
może być depresja, na którą – jak się 
okazuje -  kobiety chorują nawet trzy razy 
częściej od mężczyzn. I  co najważniejsze 
bardzo często nie wiedzą, jaki jest tego 
powód. A sprawczynią całego zamieszania 
jest owa witamina. Jej niedobór bardzo 
ułatwia chorobie zadanie. Dlatego też 
wykład Julii Kołakowskiej, Zuzanny Kalitki 
i Agaty Rojewskiej pod opieką Katarzyny 
Błaszkowskiej miał na celu bliższe poz-
nanie tego przeciwnika, który często psuje 
nam humor. Prelekcję dotyczącą interakcji 
leków z żywnością przeprowadziły, przygo-
towane przez Radka Ostrowskiego, Alicja 
Andrzejewska, Julia Cieplak i Laura Osic-
ka.  Jak wiadomo, leki są dostępne bez re-
cepty nie tylko w aptekach, ale również  
w sklepach, kioskach, w  automatach, 
a nawet w internecie.  Właśnie ta ogólna 
dostępność powoduje, że nie zastanawiamy 
się nad konsekwencjami spożywania ich 
bez konsultacji z lekarzem. Wykład miał 
również na celu uświadomienie młodym 

ludziom, jak ważne jest to, by konsultować 
się z lekarzem i czytać ulotki dołączane do 
opakowań. Celem odbytych prelekcji było 
nie tylko poszerzenie wiedzy z zakresu 
nauk biologicznych, ale tez zachęcenie do 
tego, by dbać o w swój organizm poprzez 
zapewnienie sobie odpowiedniej ilości snu, 
kontrolowanie tego, jakie zażywamy leki,   
a także przeprowadzanie regularnych badań 
diagnostycznych i laboratoryjnych. (PO) 

 
                                                                       Fot. R.K. 
 
----------------------------------------------------------------------------- 

„KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI” 

 Pod tym hasłem 7 czerwca na boisku spor-
towym naszej szkoły odbył się kolejny 
turniej integracyjny. Udział w nim wzięło 
60 osób – licealiści oraz wychowankowie 
Powiatowego Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy. Drużyny rywalizowały ze sobą 
w rzutach woreczkami, piłką do kosza, grze 
Jakkolo, rzutach  lotkami do tarczy oraz 
 piłką lekarską, a także  biegu na dystansie 
30 m  i przez tor przeszkód.  Ciekawe dys-
cypliny, ruch na świeżym powietrzu oraz 
wspólna zabawa  zbliżyły do siebie obie 
grupy, a wszelkie granice zanikały. Zwy-
cięzcami okazali się wszyscy uczestnicy 
spotkania, którzy potrafili ciekawie spędzić 
ze sobą czas. Jak na prawdziwe zawody 
przystało, były medale,  nagrody oraz pa-
miątkowe statuetki. Sportowego ducha 
dodawały lody i pizzerki.   Opiekunkami 
przedsięwzięcia były panie - Barbara 
Trzcińska i Ewa Fass.  (Red., norwid.eu) 
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Jak nie czytam, 
 

jak czytam 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
PIKNIK  CZYTELNICZY 

W piątek 8 czerwca na boisku 
szkolnym nasi uczniowie wspólnie 
odczytali fragment książki Kata-
rzyny Nosowskiej "A ja żem po-
wiedziała..." oraz wzięli udział  
w konkursie na selfie promujące 
czytanie, oznaczając hashtagiem 
własne zdjęcia na facebooku  
i oddawali się lekturze wybranych 
przez siebie pozycji.  
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