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Proces odzyskiwania niepodległości i przywracania Polski na mapę Europy trwał  ponad 
sto lat. Dopiero wojna światowa i konflikty między zaborcami spowodowały, że dla 
wielu narodów, w tym Polski, pojawiła się szansa na niepodległość. Chociaż Święto 
Niepodległości obchodzimy 11 listopada (odniesienie do roku 1918), mapa II RP nie 
była wtedy  ostatecznie ukształtowana.  Po 11 listopada 1918 roku ustaleniami Traktatu 
Wersalskiego przewidziane były jeszcze plebiscyty co do przynależności Mazur i Śląska 
oraz walki na terenach Wielkopolski, Śląska, Wileńszczyzny, Lwowa  i całej  ściany 
wschodniej, w tym wojna polsko-bolszewicka zakończona traktatem w Rydze w 1921 r., 
którego ustalenia ostatecznie ukształtowały mapę II Rzeczpospolitej. Spośród tysięcy 
walczących o wolną Polskę warto zwrócić uwagę na ojców polskiej niepodległości 
Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego i Józefa  Piłsudskiego (fot.), których 
wkład, zabiegi i przywództwo okazały się na tyle skuteczne, że w konsekwencji zostało 
uznane nasze prawo do zaistnienia w Europie.  Utworzyliśmy  liczące 388 tys. km 
kwadratowych  państwo, zamieszkałe  przez ponad  27 mln mieszkańców, z czego 
Polacy stanowili nieco ponad 68 proc. ogółu ludności. (Fot. arch.) (Red.)  

 
 

 

 
Oświata i szkolnictwo wyprzedzały 
przemiany polityczno-społeczne na zie-
miach polskich opanowanych przez za-
borców. Były podstawą utrzymania pol-
skości, zachowania języka ojczystego  
i  budzenia się świadomości narodowej. 
Już w roku 1858, a więc 60 lat przed 
odzyskaniem niepodległości, powstał  
w Kurzętniku Instytut Przygotowawczy 
Chłopców do Gimnazjum i Szkół Re-
alnych, który dał początek naszej szkole. 
Podobnie jak w swoich pierwszych latach 
istnienia, tak i obecnie pełni ona znaczącą 
rolę w kształceniu i wychowaniu młodego 
pokolenia.  Na przestrzeni lat  ukończyło 
ją kilka tysięcy absolwentów, którzy wnie-
śli istotny wkład  w rozwój  naszego kraju 
 i regionu. Proces kształcenia i wycho-
wania, zapoczątkowany ponad półtora 
wieku temu, trwa nadal. Zmieniają się 
ludzie i  czasy, ale misja wciąż pozostaje 
ta sama: Jak najlepiej wykształcić  
i wychować przyszłe pokolenia ku pożyt-
kowi nas wszystkich, pamiętając o słyn-
nym  przesłaniu  Jana Zamojskiego  
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie…”.  Nasza szkoła  
w realizacji tego wyzwania ma swój 
znaczący wkład. (Red.) 
 

 

1918  -  2018  
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          DROGI DO 

 
      NIEPODLEGŁOŚCI 
 
   
● 3 stycznia 1918 Rada Regen-
cyjna wydaje dekret  o organi-
zacji Władz Naczelnych w Kró-
lestwie Polskim. 
● 5 stycznia premier Wielkiej 
Brytanii David Lloyd George 
mówi o konieczności odbudowy 
Polski niepodległej, „obejmują-
cej wszystkie żywioły rdzennie 
polskie, które zechcą wejść w jej 
skład”. Otwierało to perspektywę 
plebiscytów jako sposobu usta-
lania przebiegu granicy przyszłej 
Polski z jej sąsiadami. 
● 8 stycznia 28 prezydent USA 
Thomas W. Wilson w orędziu do 
Kongresu przedstawił w 14 pun-
ktach nową inicjatywę pokojową.  
W 13 punkcie mówił o koniecz-
ności utworzenia niepodległego 
państwa polskiego. 
● 17 stycznia premier Jan Ku-
charzewski depeszuje do władz 
niemieckich i austro-węgierskich 
domagając się dopuszczenia Pol-
ski do uczestnictwa w rozmo-
wach pokojowych w Brześciu 
między państwami centralnymi  
 i Rosją Sowiecką oraz Ukrainą. 
Traktat lekceważył polskie aspi-
racje państwowe. 11 lutego rząd 
podał się do dymisji, a dwa dni 
później Rada Regencyjna wys-
tosowała orędzie protestujące 
przeciw „wykrojeniu kawału zie-
mi polskiej i oddaniu go Ukra-
ińcom”. 
●14 lutego odbyły się w całej 
Polsce manifestacje i strajki 
przeciw antypolskim postano-
wieniom traktatu  brzeskiego. 
● 15 lutego II Brygada Legionów 
(dowódca gen. J. Haller) opusz- 
cza szeregi armii austro-węgier-
skiej, przedziera się przez front 
pod Rarańczą (Bukowina)  i  roz-
bija zastępujący jej drogę pułk 
austriacki. 
● 23 lutego Komitet Narodowy 
Polski w Paryżu  oficjalnie prze-
jął zwierzchnictwo polityczne 
nad Armią Polską we Francji. 
(Powołana została dekretem Pre-
zydenta Francji 4.06.1917 roku). 

JUŻ W PAŹDZIERNIKU UBIEGŁEGO ROKU SEJM RP W SWOJEJ 
UCHWALE  POSTANOWIŁ RÓWNIEŻ  UPAMIĘTNIĆ W BIEŻĄCYM  ROKU   

250 rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej, stulecie założenia 
Związku Harcerstwa Polskiego, stulecie przyznania Polkom  praw 
wyborczych, stulecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II, stulecie Powstania Wielkopolskiego, 20 rocznicę śmierci 
Zbigniewa Herberta oraz 10 rocznicę śmierci Ireny Sendlerowej.  
Jest to więc rok wydarzeń szczególnych w naszej historii. Wydarzeń, 
o których należy pamiętać i które należy przypominać, gdyż są 
przyczynkiem naszej narodowej tożsamości i dumy. (Red.) 

 

 
 

 
      Krzyż  Konfederacji Barskiej 
 
 

 

Zbigniew Herbert (1924 - 1998), 
poeta, eseista, dramaturg. Z wyk-
ształcenia ekonomista, prawnik  
 i filozof. Twórczość autora  „Pana 
Cogito” to nie tylko poezja, ale 
również dramaturgia i eseistyka. 
Autor należy do najpoczytniej-
szych  polskich  poetów.  Toruń 
jest miejscem Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego „O liść 
konwalii” im. Z. Herberta. W Lub- 
linie odbywa się rok rocznie 
Ogólnopolski Festiwal Herberto-
wski. Od 2010 r. działa Fundacja 
im. Z. Herberta przyznająca Mię-
dzynarodową Nagrodę Literacką. 
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W powiecie nowomiejskim działało sześć sztabów  
WOŚP zorganizowanych przez szkoły oraz insty-
tucje kultury (Nowe Miasto, Mszanowo, Kurzętnik, 
Biskupiec, Radomno, SP im. Jana Pawła II w Ja-
mielniku) Wyjątek stanowiła gmina Grodziczno, 
gdzie nie zorganizowano w tym roku żadnej zbiórki 
na tej szlachetny cel.  W naszym Zespole Szkół, we 
współpracy z Samorządem Uczniowskim, w ty-
godniu poprzedzającym wielki finał, zorganizo-
waliśmy turniej w piłkę nożną dla chłopców,  
w unihokeja dla dziewcząt i nauczycieli, strzelanie 
z wiatrówki pod bacznym okiem Pani Jadwigi Le-
wandowskiej, scrabble dla uczniów oraz uczestni-
ków spoza szkoły pod opieką Pana Mariusza Orła 
oraz licytację, w trakcie których zbieraliśmy 
pieniądze na ten cel. W przedsięwzięciu uczestni-
czyło 25 wolontariuszy z naszej szkoły, 
 

 
 
z klas: I b LO, I c LO, I d LO, I e LO, II a LO, II b 
LO, II c LO, II d LO, III a LO III b LO, III d LO, 
działających w sztabie Miejskiego Centrum Kul-
tury. Podczas imprez szkolnych oraz kwesty ulicz-
nej w dniu finału, zebrano 6.872,47 zł, z licytacji 
uzyskaliśmy 809,00 zł, zatem razem daje to kwotę 
7.684,47 zł!  W całym powiecie zebrano łącznie ok. 
stu tysięcy złotych (95.707.02 zł). Organizowano 
turnieje sportowe, biegi, kiermasze, koncerty, wys-
tępy artystyczne, licytacje oraz  loterie fantowe.   
W całym powiecie w tegorocznej edycji WOŚP 
uczestniczyło całkowicie bezinteresownie kilkuset 
wolontariuszy, włącznie z przedstawicielami lokal-
nych władz i samorządów. Po raz kolejny został po-
bity rekord zebranych funduszy. Wszystkim zaan-
gażowanym w przedsięwzięcie oraz ofiarodawcom 
i sponsorom bardzo dziękujemy.   (E.K.) (Red.)    

„GEO-PLANETA” 
W tym ogólnopolskim konkursie geogra-
ficznym wzięło udział 24 uczniów naszego 
LO z klas: I c LO (6), I d LO (3), II d LO 
(6), II e LO (2), III c LO (6), III e LO (1).  
Test składał się z 30 pytań zamkniętych 
jednokrotnego wyboru oraz 1 pytania ot-
wartego, opisowego i sprawdzał wiadomoś-
ci i umiejętności młodzieży z geografii  
świata i Polski, zgodnie z programem nau-
czania przedmiotu w liceum. Mimo, że kon-
kurs odbył się w ubiegłym roku (XI), wy-
niki otrzymaliśmy dopiero pod koniec sty-
cznia bieżącego roku.  

 

 

Najlepszy wynik w szkole oraz nagrodę 
uzyskała Agata Garbicz z klasy II d LO, 
miejsce drugie zajęła Michalina Ziółkowska 
z klasy III c LO. Obie uczennice otrzymały 
wyróżnienia w konkursie, natomiast pozos-
tali uczestnicy dyplomy uznania. Byli to wg 
kolejności następujący uczniowie Liceum: 
Radosław Wegner (Id)), Przemysław Paśko 
(IIIc), Aleksander Cisek (IId), Oskar Grzą-
dzielewski (Ic), Michał Mossakowski (IIIc),  
Zuzanna Łątkowska (Ic), Kamila Dobiesz 
(IIIe), Łukasz Mioskowski (IIIc), Anna 
Klonowska (IIIc), Natalia Ruczyńska (IIe),  
Paweł Lachowski (Ic), Dominik Gorzewski 
(Ic),Magdalena Radziszewska (IIIc), Pau-
lina Pocztarek (IIe), Oskar Stecka IId), Mi-
chał Dąbrowski (IId), Wiktor Dąbrowski 
(Ic), Kacper Nowiński (IId), Marcin Nada-
rzyński (Ic), Łukasz Maciejewski (Id),  
Wiktoria Kordalska (IId) oraz Mateusz To-
maszewski (Id). Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. (Edyta Kozłowska) 
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Polnisch - Deutscher 

austausch in Danzig1 

 

 
          
Das Zusammentreffen der polnischen und der 
deutschen Gruppe war am Montag, den 04.12.17. 
Untergebracht waren wir in einer großzügigen 
katholischen Herberge2, die nur zehn Minuten zu Fuß 
von der Danziger Innenstadt entfernt ist3. Jeder Tag 
hatte einen geregelten Ablauf4, der um 09.00 Uhr mit 
dem gemeinsamen Frühstück begann. Danach folgte 
meist ein gemeinsames Treffen der deutsch-
polnischen Gruppe. Eine Organisatorin namens 
Basha erläuterte uns den Tagesplan5. Wir haben 
gemeinsam die Geschichte der „Solidarnosc“ 
bearbeitet6 und uns durch verschiedene Aktionen zum 
Thema informiert7. So standen eine Stadtrally, ein 
Museumsbesuch im Solidarnosc- Museum oder auch 
geschichtliche Filme auf dem Programm8. Alle 
Aufgaben die wir bekamen, wurden in deutsch- 
polnischen Gruppen bearbeitet, was immer mit viel 
Spaß und Freude verbunden war. Innerhalb der 
Gruppen wurde hauptsächlich Englisch zur 
Kommunikation verwendet9, beim Treffen aller 
Gruppen wurde es jeweils auf Deutsch und Polnisch 
übersetzt. Abends hatten wir meist Freizeit und 
konnten die Abende mit den Mitschülern 
verbringen10. Zum Abschluss sind wir am 
Donnerstagabend alle gemeinsam Billard spielen 
gegangen und haben den Abend gemeinsam 
ausklinken lassen11Freitag war leider nicht mehr viel 
Zeit zusammen, da die deutsche Gruppe früh zum 
Flughafen12 musste. Alles in allem13, war das 
deutsch-polnische Projekt ein voller Erfolg14 und hat 
viel Freude bereitet15. Diese fünf Tage in Danzig 
wird sicher  so schnell keiner vergessen und es war 
für jeden eine tolle Erfahrung16. 
 

Jasper Damke 
 

1 – wymiana w Gdańsku, 2 – być zakwaterowanym, 3 - być 
oddalonym, 4 – przebieg, 5 – przedstawić plan dnia,  
6 - wspólnie opracowywać historię, 7 – zasięgać informacji 
poprzez działania, 8 – być w programie, 9 – używać do 
komunikacji, 10 – spędzać czas ze szkolnymi kolegami,  
11 – zakończyć wieczór, 12 lotnisko, 13 – ogólnie, 
reasumując, 14 – sukces, 15 – sprawiać przyjemność, 
16 – doświadczenie. 

 
 

KULTURA POKOJOWYCH PRZEMIAN 
A CULTURE OF PEACEFUL CHANGES 
 
 
Istotą solidarności jest współodpowiedzialna posta-
wa i gotowość do poświęceń na rzecz dobra wspól-
nego. Ideę solidarności i pokojowej walki o pra-  
wa człowieka w imię wolności niosą na całym 
świecie i we wszystkich czasach ludzie różnych na-
rodowości, kolorów skóry i wyznań, których łączy 
jedno – dobra wola: Mahatma Ghandi, Matka 
Teresa, Martin Luter King, Andriej Sacharow, 
Nelson Mandela, Vaclav Havel, Jan Paweł II, Lech 
Wałęsa, Aung San Suu Kyi … 

(Muzeum Solidarności. Gdańsk) 
 
An attitude joint responsibility, coupled with  
a preparedness to make sacrifices for the common 
good – these make up the very essence of solidarity. 
Championing this notion of the peaceful struggle 
for human rights in the name of freedom have been 
people of every nationality, skin colour and re-
ligion, the whole world over and throughout his-
tory. They have had one thing in common – good 
will: Mahatma Ghandi, Mother Teresa, M.L. King, 
A. Sakharov, N. Mandela, V. Havel, Pope John 
Paul II, Lech Wałęsa, Aung San Suu Kyi… 
 

 
Uczniowie z Wildeshausen w ECS 

 

 
Grupa polsko-niemiecka w Muzeum Solidarności 
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CZASEM  WYSTARCZY  TYLKO 
CZYJAŚ  OBECNOŚĆ  BY WSZYSTKO 
INNE  POTOCZYŁO  SIĘ  ŁATWIEJ 

 
Tegoroczna wymiana to czas pełen wrażeń, emocji, 
zwrotów akcji i przede wszystkim języka. Czas 
poważnych długich, a zarazem szczerych 
śmiesznych kontrastujących ze sobą rozmów,  
z nowo przeze mnie poznanymi ludźmi. Od samego 
początku nie obyło się bez niespodzianek. Nasz 
pociąg z Iławy spóźnił się przeszło godzinę. Jak 
przypuszczam było to spowodowane wzmożonym 
ruchem, który panuje zazwyczaj na tej trasie  
w niedziele. Problemy z dotarciem na miejsce mieli 
również Niemcy, którzy dojechali do Gdańska 
autokarem, a nie jak planowali samolotem, co 
spowodowało ich całodniowe opóźnienie. Tematem 
przewodnim wyjazdu była  Najnowsza historia 
Polski i Niemiec.  Nasze codzienne zadania kon-
centrowały się wokół tego zagadnienia, przy czym 
nie brakowało w ciągu tygodnia momentów na 
rozrywkę. Wszystko organizowała Pani Basia,  
z którą już od pierwszych chwil mieliśmy bardzo 
dobry kontakt. Był to czas, który wspominam 
bardzo dobrze, mogłam się wtedy nauczyć wielu 
rzeczy, których nie uczą w szkole, a są niezbędne  
w codziennym funkcjonowaniu. Podczas tejże 
wymiany mogłam pogłębiać swoje miękkie 
kompetencje oraz w nowym środowisku eks-
perymentować z psychologią kognitywną, która 
mnie szczególnie interesuje w procesie poznania 
człowieka. Uczyłam się obchodzić ze stresem 
związanym z wystąpieniami i przemówieniami 
publicznymi, co jest tak bardzo ważną i pożądaną 
umiejętnością, która przydaje się w dorosłym życiu. 
Uczyłam się również jak nawiązywać relacje od 
zera, jak nabrać dystansu i umieć śmiać się z samej 
siebie. Ważne było dla mnie również to, że po raz 
kolejny mogłam spróbować swoich sił w tłuma-
czeniu symultanicznym. Jak wiadomo, historia 
Polski i Niemiec była trudna. Ja natomiast byłam 
zaskoczona tym jak Niemcy swobodnie podchodzili 
do tych spraw. Nie było tematów tabu. Wspólnie 
uświadomiliśmy sobie, że historia współczesnej 
Europy zaczęła się właśnie w tym miejscu. To  
w Gdańsku w 1990 roku narodził się Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy  Solidarność, 
który poprzez swój strajk w Stoczni Gdańskiej 
zapoczątkował rozprawianie się z komunizmem na 
początku w Polsce, a następnie w Europie. To Pola-
cy zapoczątkowali zmiany ustrojowe oraz uwal-
nianie się spod kontroli ZSSR. Gdyby nie ówczesna 
odwaga Polaków, kto wie, jak teraz wyglądałaby 
Europa? Ważnym dla mnie przeżyciem było oso-
biste odwiedzenie tego historycznego miejsca, jak  
i zwiedzenie Europejskiego Centrum Solidarności. 
Elementem spajającym grupę Polek i Niemców 
były codzienne animacje, które odbywały się po 
śniadaniu. Niestety nas dziewcząt było prawie 

połowę mniej niż naszych obcojęzycznych 
rówieśników. Na jednym z warsztatów były zadania 
w mieszanych grupach, które mieliśmy wykonać na 
Starym Mieście. Po obiedzie i czasie wolnym sta-
raliśmy się wymieniać swoimi spostrzeżeniami. W pa-
mięć zapadło mi szczególnie jedno zadanie, które 
polegało na stworzeniu fikcyjnej historii człowieka, 
który żył w latach 80 XX wieku na terenie Berlina 
Wschodniego. Wymyśliłam wspólnie z chłopakami,  
z którymi byłam w grupie, krótkie opowiadanie do-
tyczące  życia  konspiracyjnego  Heinricha  Schmidta,  
w wyniku czego był on prześladowany przez „Stasi” 
(wschodnio-niemiecka służba bezpieczeństwa) i osa-
dzony w więzieniu. W historii zawarliśmy jego świa-
topogląd i emocje towarzyszące mu w areszcie, który 
zakończył się happy endem i po upadku Muru 
Berlińskiego w 1989 roku został uwolniony. Również 
miło wspominam wyjazd do Sopotu, podczas którego 
chodzi-liśmy po molo i piliśmy gorącą czekoladę  
w kawiarni oraz rozmawialiśmy o różnicach 
gospodarczych Polski i Niemiec. Z przykrością obser-
wuję, że w oczach zachodnich sąsiadów cały czas 
jesteśmy krajem słabo rozwiniętym. Myślę, że odjeż-
dżając mieli już nieco inne zdanie na ten temat. 
Bardzo chętnie słuchali gdy opowiadałam im cieka-
wostki o Gdańsku, czy ogólnie o jakimś zagadnieniu 
związanym z Polską. Bardzo chętnie uczyli się też 
polskich słów. Pokój dzieliłam z dwiema Niemkami. 
Jedna miała pochodzenie irakijskie i śliczną śniadą 
cerę. Wieczory spędzałam z Niemcami na mieście. 
Nie ze wszystkimi udało się zawrzeć bliższe znajo-
mości, jednakże z większością z nich utrzymuję  
dobry kontakt po dziś dzień . Utkwił mi w pamięci 
wieczór, kiedy poszłam z całą grupą niemiecko-
języczną na pizzę do jednej z restauracji na Starówce. 
Siedzieliśmy długo i rozmawialiśmy o tym, co dzieli 
Polaków  i  Niemców, wymienialiśmy  się  poglądami 
 i różnymi doświadczeniami z życia. To, co mi dos-
kwierało, to niezbyt ładna  pogoda, no i oczywiście  
zbyt  krótki czas spędzony razem.  Z żalem stamtąd  
wyjeżdżałam.  Mam  nadzieję, że będę jeszcze czasem 
wracać do Domu Pojednania i Spotkań im św. 
Maksymiliana Kolbego, ponieważ dostałam propo-
zycję współpracy. 

 Paulina Iciek, kl IIIa LO 
 

 
Autorka w towarzystwie swoich niemieckich przyjaciół 
(od lewej: Jakob,  Jan, Paulina, Jonas, Jasper) 
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SOUL – liści w WARSZAWIE 

 

W ramach projektu  Szkoła Otwartych Umysłów 
Licealistów (SOUL), maturzyści z klasy humanis-
tycznej naszego LO udali się do Warszawy, gdzie 
m.in. zwiedzili obiekty naszego parlamentu oraz 
Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 
przy ul. Chełmskiej. Wyjazd odbył się 16 stycznia 
w towarzystwie pani dyrektor – Barbary Przeradz-  
kiej – Martko  oraz nauczycieli – pana T. Banow-
skiego, pani A. Dreszler i pani E. Piotrowskiej. Na 
własne oczy zobaczyliśmy jedno z najbar-
dziej rozpoznawalnych miejsc w naszym 
kraju, mianowicie - Salę Posiedzeń Sejmu, 
która jest miejscem składania przysięgi  
przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, obrad Sejmu oraz Zgro-
madzenia Narodowego. Mogliśmy zasiąść 
na miękkich zielonych fotelach i upajać się 
wyglądem tego zabytkowego pomiesz-
czenia. Mieliśmy okazję pobyć przez  
moment, na znanym z telewizji,  holu głów-
nym Sejmu, gdzie podziwialiśmy m.in. ga-
blotę z laskami marszałkowskimi czy płyty 
upamiętniające wizytę Papieża Jana Pawła 
II w naszym parlamencie.  Z należytą uwagą 
 i skupieniem przyglądaliśmy się dwóm ta-
blicom, które się tam znajdują. Pierwsza  
z nich upamiętnia posłów II Rzeczypospo-
litej, którzy polegli w czasie II wojny 
światowej, druga zaś  nazwiska parlamen-
tarzystów, którzy stracili życie w katas-
trofie lotniczej pod Smoleńskiem. Naszą 
uwagę przyciągnęło kunsztownie i mister-
nie zaprojektowane wnętrze pomieszczenia.  
Nacieszyć oko mogliśmy trójbarwną, biało-
szaro-czarną marmurową posadzką, która 
idealnie komponowała się z szarością ko-
lumn i bielą portali.  Cudownie prezento-
wała się także mosiężna poręcz balustrady,  
która zachowana została w nieco „zwierzę-
cym” klimacie, gdyż zakończona jest głową 
węża. Niezwykle miły pan przewodnik pod-
czas oprowadzania nas po Sejmie, przypo-

mniał nam - maturzystom, jak kształtował  
i zmieniał się polski parlament na przes-
trzeni wieków, jakie kompetencje, upraw-
nienia oraz funkcje posiadają poszczególne 
organy, a także przebieg procesu ustawo-
dawczego. Warto podkreślić, że w dawnej  
Polsce, początkowo parlament nie miał 
własnej siedziby. Obradował zwykle  
w Piotrkowie. Później miejscem obrad Sej-
mu Walnego (1493), z którego wyłoniła się 
Izba Poselska, były siedziby królewskie – 
Wawel , a od momentu przeniesienia stolicy 
z Krakowa – Zamek Królewski w Warsza-
wie. Dopiero po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 roku Sejm RP otrzymał obecną 
własną siedzibę przy ulicy Wiejskiej. 10 lu-
tego 1919 roku zebrał się tutaj Sejm II RP 
na swym pierwszym posiedzeniu. Uchwalo-
no tutaj konstytucję marcową z 1921 roku, 
kwietniową z 1935 roku, konstytucję PRL  
z lipca 1952 roku oraz obecnie obowiązu-
jącą konstytucję z 2 kwietnia 1997 roku. 
Wyjazd do Sejmu był świetną okazją do 
powtórzenia wiadomości z zakresu wiedzy 
o społeczeństwie. Z pewnością informacje 
te zostaną przez nas wykorzystane podczas  
zbliżającego się dużymi krokami egzaminu 
maturalnego. 

 

 

 

„Wszelka władza społeczności ludzkiej 
początek swój bierze z woli narodu” 
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Kolejną, niesamowicie przyjemną atrakcją 
był pobyt i zwiedzanie Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych przy ulicy 
Chełmskiej. 
 

 
 
 Jest to jedna z najstarszych i najbardziej  
rozpoznawalnych instytucji filmowych  
w Polsce. Powstała w 1949 roku. Ośrodek 
ten zajmuje się produkcją filmu na wszys-
tkich jego etapach, począwszy od prac nad 
scenariuszem, na wykonaniu kopii kinowej 
kończąc. Mieliśmy okazję wziąć udział   
w III edycji wystawy PLAN FILMOWY. 
Ekspozycja podzielona była na dwie części: 
scenograficzną oraz kostiumową. W trakcie 
zwiedzania pierwszej z nich, urzekła nas 
wyjątkowa dekoracja przygotowana w celu 
nakręcenia scen rodem z filmów histo-
rycznych - urokliwa królewska sypialnia,  
niepowtarzalna sala tronowa oraz praw-
dziwa, suto zastawiona, królewska uczta.  
Dzięki technologii VR (rzeczywistość wir-
tualna) przenieśliśmy się do centrum planu 
filmowego, znaleźliśmy się w samym środ-
ku nagrywania scen i pracy ekipy filmowej.  
W drugiej części - kostiumowej, od pod-
szewki poznaliśmy pracę kostiumografa,   
a także proces powstawania samych stro-
jów, które wspaniale prezentują się na 
małych i wielkich ekranach. Mogliśmy  
w praktyce sprawdzić swoje umiejętności,  
zarówno z wiedzy historycznej, jak  
i filmowej, w zadaniach związanych z gar-
derobą bohaterów z obrazów Jana Matejki,  
a następnie przymierzyć wybrane stroje 
oraz wcielić się w rolę danej postaci. Wy-
jątkowa scenografia, kostiumy oraz rek-
wizyty przeniosły nas w czasie, a także 
pozwoliły poczuć atmosferę miejsca, w któ-
rym na co dzień pracują twórcy filmów.  
 

 

 
Wieczorową porą, jak na prawdziwych 
humanistów przystało, wybraliśmy się do 
Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza na 
spektakl, o nieco frywolnym tytule – 
„Tramwaj zwany pożądaniem”. To  scenicz-
na adaptacja sztuki amerykańskiego drama-
turga Tennesee Williamsa (1919 – 1983)  
„A Streetcar Named Desire” z 1947 roku.  
W 1951 roku powstała słynna – nominowana do 
kilkunastu i zdobywczyni czterech statuetek Oscara 
– jej filmowa ekranizacja. Autor był jednym  
z najwybitniejszych dramaturgów. Cierpiał 
na załamanie nerwowe i autodestrukcję,  
zarówno w pracy pisarskiej jak i w życiu 
prywatnym. Zmarł podczas pracy nad 
filmem. Zadławił się wieczkiem od butelki 
ze swoimi lekarstwami. Przedstawienie  
również było niezwykle ciężkim i brutal-
nie szczerym dramatem psychologicznym. 
Mimo kilku komediowych akcentów, klimat 
spektaklu był raczej przytłaczający, jed-
nakże sztuka godna była obejrzenia i  jest  
warta polecenia. Doskonała gra aktorska, 
ascetyczna scenografia i  przejmujący nas-
trój wywarły na nas ogromne wrażenie.  

Wycieczkę śmiało możemy zaliczyć do uda-
nych. Do domu wróciliśmy w doskonałych 
nastrojach, pełni pozytywnych emocji oraz 
nowych doznań. 
 

Paulina Strzyżewska, kl. IIIa LO 
 

 

Chiński Nowy Rok  
W tym  roku  obchodzony  jest od  15 do 21 lutego. 
To najbardziej znane święto w Chinach. Obchodzo-
ne jest według kalendarza księżycowego. Rok 2018 
jest Rokiem Ziemistego Psa. W horoskopie ten rok 
zapowiada się spokojnie i szczęśliwie. Sprzyjał bę-
dzie zaczynaniu trwałych i stabilnych związków. 
Pies sprzyja rodzinie i pilnuje ogniska domowego. 
To co uda ci się rozpocząć w tym roku, w kolejnych 
latach przyniesie sukces. Skorzystaj z pojawia-
jących się nowych okazji. Poświęć więcej uwagi 
bliskim, zdrowiu, odpoczynkowi  i sprawom domo-
wym. Pamiętaj o rozsądnych wydatkach. (Red.) 
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SKS 
SZKOLNA 
KRONIKA 
SPORTOWA 

 
 
LICEALIADA, to całoroczny kalendarz imprez 

sportowych wchodzących w skład ogólnopolskiego 

współzawodnictwa sportowego szkół ponad-

gimnazjalnych. Organizowane są jeszcze Igrzyska 

Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla młod-

szych roczników. Najważniejszym przesłaniem 

całego przedsięwzięcia jest stworzenie możliwości 

uczestnictwa w nim jak największej ilości dzieci  

i młodzieży. 5 lutego w hali ZSZ w Kurzętniku 

odbyły się Mistrzostwa powiatu warmińsko-

mazurskiego SZS w halowej piłce nożnej dziew-

cząt. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: 

Kamila Pawłowska, Wiktoria Lendzion, Zuzanna 

Mówińska, Julia Piotrowska oraz Michalina 

Zaborowska zajęły III miejsce. Gratulujemy. 

 

Dyplomy dla dziewcząt i chłopców za zajęcie III 

miejsca w halowej piłce nożnej w Mistrzostwach 

Powiatu Nowomiejskiego Licealiady. (fot). Ekipę 

chłopców reprezentowali następujący zawodnicy: 

M. Czarnomski, M. Dąbrowski, J. Kawiecki, M. 

Kołecki, Sz. Lewicki, D. Radomski, J. Rochewicz, 

H. Rzepkowski, O. Stecka oraz M. Zabłocki.  

16 lutego w Nowym Mieście Lub. odbyły się rów-

nież w ramach Licealiady halowe zawody lekko-

atletyczne dziewcząt i chłopców. Kamila Pawło-

wska z klasy II e LO zajęła III miejsce w rzucie ku-

lą. W kategorii chłopców Kacper Rudnik z klasy  

I e LO zajął  III miejsce w skoku  wzwyż, a Jakub 

Rochewicz z klasy II b LO  V miejsce w rzucie 

kulą. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz 

zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach. 

                                                                        (Red.) 

SERAFIN  

RESZKA 

TENISISTA 
Z KLASĄ 

 

- Od  jak  dawna   

uprawiasz tenis ziemny 

i jak to się wszystko 

zaczęło? - Od sześciu  

lat, z czego dwa lata 

grałem  z moim tatą. 

Może  to wydawać się 

zabawne,  ale  pierw-szy rok gry w tenisa, to w zasa-

dzie nie gra, a zabawa. Tenis ziemny to gra wyma-

gająca dużych pokładów cierpliwości. Dlatego 

stosunkowo ciężko przejść ten okres początkującym  

adeptom. U mnie ten okres trwał aż trzy lata. 

Chciałbym  pod kreślić, że przez te trzy lata byłem  

samoukiem, dopiero od  2014  roku  prze dwa lata 

pobierałem  nauki od  profesjonalnego trenera.              

- Czy masz jakieś konkretne cele przed sezonem?           

- Zawsze są jakieś cele, jak to u sportowca – amatora. 

Być coraz lepszym, wygrać mecz, turniej,  poprawić 

swoje umiejętności. Wymaga to dużo pracy, tre-

ningów, a przecież są również obowiązki szkolne.     

-  Twój miniony sezon był podobno wyjątkowy?                

-  Muszę   przyznać, że sezon 2017 był moim naj-

lepszym w ostatnich  latach. Awans do I ligi „Nasza 

Liga Brodnica”, trzecie miejsce w drugiej lidze 

„Lubawa LTT Laver  Open” i co najlepsze na koniec 

to trzecie miejsce w klasyfikacji  Masters Brodnica, 

czyli ósemka najlepszych tenisistów sezonu 2017.     

– Twój najtrudniejszy mecz? W tenisie nie ma łat-

wych  meczy. Każdy jest na 100 procent skupienia, 

bez znaczenia, kto stoi po drugiej stronie siatki.                                 

– Jak ważna jest  dla Ciebie ta  dyscyplina?  Czy 

chciałbyś być słynnym  sportowcem  czy trene-

rem? Czy często wyjeżdżasz na zgrupowania?                                     

- Jakie zgrupowania? W sezonie zimowym ćwiczę  

na hali, aby nie wypaść z formy, zaś w letnim wycho-

dzę na kort i gram.  Tenis traktuję jako dobrą od-

skocznię od stresów życia codziennego. Gdybyś 

chciał być profesjonalistą,  to musiałbyś zaczynać 

bardzo młodo i mieć dużo pieniędzy lub sponsorów 

na szkolenie. Sławnym trenerem czy sportowcem? 

Trudno to sobie na ten czas wyobrazić? Podobno 

marzenia trzeba mieć, bo co to za życie bez nich.        

– Dziękuję za wywiad  i  życzę sukcesów.  

Patryk Czarnota, kl. III e LO                           



9 

 

Goniec Nowomiejski    nr 53 – styczeń - luty   2018 

 

 
 

SCRABBLE WOSP 
 

DZIEWCZYNY Z  II C LO GÓRĄ! 
 
Dzisiejszy konkurs (12.01) w układaniu słów stał na 
bardzo wysokim poziomie. To samo można powie-
dzieć o rekordowej frekwencji turniejowej. 16 ekip 
przystąpiło do prawie dwugodzinnej walki na słowa. 
A jakież to były premiowane słowa. 4 drużyny 
zaczęły od mocnego ZLEJCIE. Następnie runda 4 
zaowocowała dwiema siódemkami ZWARZONA 
oraz DWORZAN. Różnica jednego małego punktu 
zdecydowała o wyborze siódemki ZWARZONA. 
Runda 5 wynagradza trud zespołów, które łatwo nie 
pękają. Słowo POPĘKAM wzbogaca 3 drużyny o 74 
punkty. Runda 7 okazała się być szczęśliwa tylko dla 
jednej drużyny, która wygodnie usadowiła się na 
fotelu lidera. Daria, Monika i Julia układając premię 
ODBARWIŁ efektownie odskoczyły od reszty stawki 
i do końca rundy 10 spokojnie kontrolowały przebieg 
gry. Czy można mówić o klątwie drugiego miejsca  
w przypadku pierwszaków z klasy językowej. Oby 
nie, bo chłopaki od rundy 5 zaczęli się solidnie 
rozkręcać i uważnie pilnowali drugiego miejsca. 
Miejsce trzecie nieprzypadkowo uzupełnia klasa III c 
będąc zaprawiona w turniejowych belgijkach. Etatowi 
laureaci tym razem muszą zadowolić się najmniej 
lubianym 4 miejscem z minimalną stratą 1 punktu do 
przysłowiowego pudła. Zawody pełne emocji  
i ekscytujących przetasowań. Podziękowania dla tur-
niejowych asystentek Klaudii oraz Beaty. LUKAJcie 
na zdjęcia i LAJKUJcie. 

 

WALENTYNKOWE 
PRZEKOMARZANIA 

 
Walentynkowe spotkanie przy planszy zgro-madziło 
jedenaście par niekoniecznie zakocha-nych, acz na 
pewno mocno zaprzyjaźnionych.  
 

 
 
Młodzież rozpoczęła turniej od uroczystego złożenia 
przysięgi walentynkowej. I choć pierwszy wyraz 
CWELU nie zapowiadał atmosfery pełnej życzliwości 
 i miłości, kolejne słowa zrekompensowały wszystkich 
parom twór-czy wysiłek. Jak zwykle przy okazji tych 
spot-kań panowała zdrowa rywalizacja pełna fanta-
zyjnych lingwistycznych uniesień. Można by rzec, iż 
miłośnicy belgijki zagrali w scrabble tematyczne. A oto 
wynik ich kreatywności: CWELU nie rób SCEN. Ona 
SKUMAŁA, że ze SPOTKANIA nici. I chociaż 
chłopiec po czasie ZAWYŁ, wszyscy wspólnie 
ŻALIMY się, że nic z randki nie wyszło. Dziewczyna 
nic ODEŃ nie chciała, no może jedynie by się 
SMYRALI od czasu do czasu, a ich związek wcześniej 
lub później stał się w pełni AKORDOWY. A na koniec 
najważniejsze statystyki. Turniej WIELKICH  SERC 
wygrali: Monika Wyżlic oraz Dania Socha. Drugie 
miejsce przypadło Mai Grabowskiej oraz Aleksandrowi 
Zagórskiemu. Gratulujemy. 
                                                                           Mariusz Orzeł 
 

 
SKRABLA bądź  SKRABEL – to wyłożenie w jednym 
ruchu siedmiu płytek ze stojaka (premia 50 pkt). Zbitki 
wyrazów powstające podczas gry mogą budzić naj-
różniejsze skojarzenia,(np.,ZMIEĆ/WODZA, FIGA/DNIA 

czy SADŹ/JEŻA). Czy wiecie co to jest SZWAJCARKA, 
BELGIJKA, KARPATKA, SCHODKI. Wszystkiego 
możecie się dowiedzieć na naszych kolejnych spot-
kaniach. Zapraszamy i jednocześnie dla ułatwienia 
podajemy przydatne wyrazy dwuliterowe: AA  AD  AG  
AJ AL AM AR AT AU AŻ BA BE BI BO BU BY CE 
CI CO DA DE DO DY EE EF EH EJ EL EŁ EM EN 
EŃ ER ES EŚ ET EW EZ FA FE FI FU GĘ GO HA HE 
HĘ HI HM HO HU ID II IŁ IM IN IW IŻ JA JĄ JE KA 
KI KO KU LA LI LU MA MĄ ME MI MU MY NA NI 
NO NY OD OJ OK OM ON OŃ OO OP OR OS OŚ OT 
OZ OŻ ÓD ÓS ÓW PA PE PI PO RE RO SĄ SE SI SU 
TA TĄ TE TĘ TO TS TU TY UD UF UL UT  UU WE 
WU WY ZA ZE ŻE (Red.) 
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Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to 
święto ustanowione w czasie 30. Sesji Konferencji 
Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku i ob-
chodzone corocznie 21 lutego. Święto upamiętnia 
wydarzenia w mieście Dhace (obecnie stolica 
Bangladeszu), gdzie w 1952 roku pięciu studentów 
uniwersytetu zginęło podczas pokojowej demon-
stracji, w trakcie której domagali się nadania 
językowi bengalskiemu statusu jednego z dwóch 
języków urzędowych w Bengalu Wschodnim, nale-
żącym wówczas do Pakistanu. Oficjalnie rząd 
Pakistanu ogłosił bengalski językiem urzędowym  
w 1956 roku, po wielu latach sporów, a 21 lutego to 
obecnie święto narodowe w Bangladeszu. Poza 
upamiętnieniem wymienionych wydarzeń, głów-
nym przesłaniem międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego jest promocja wielojęzyczności oraz 
zwrócenie uwagi na chronienie różnorodności języ-
kowej i kulturowej świata. Statystyki pokazują, że 
obecnie 43 proc. wszystkich aktualnie używanych 
jezyków w świecie jest zagrożonych wyginięciem 

(ekokalendarz.pl) 
 

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

RANDKA W CIEMNO Z …KSIĄŻKĄ 

 

 Z okazji święta zakochanych 14 lutego nasza 
szkoła już po raz drugi wzięła udział w akcji  
wypromowanej w powiecie nowomiejskim przez 
Bibliotekę Pedagogiczną. Uczniowie oraz pra-
cownicy szkoły mieli możliwość skorzystania  
z szansy na randkę w ciemno z.. .  książką. Bib-
liotekarki wraz z uczennicami z klasy 1b LO 
przygotowały atrakcyjne pozycje książkowe  
w walentynkowej oprawie,  nawiązujące tema-
tycznie do tego wyjątkowego dnia. Akcja cie-
szyła się dużym zainteresowaniem. Mamy na-
dzieję, że spotkania z książką, choć całkowicie 
"w ciemno", okazały się owocne i „rand-
kowicze” powrócą w przyszłym roku, by po-
nownie wziąć udział w zabawie. (norwid.eu) 

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 
W NORWIDZIE 

 
 
Już przy wejściu do szkoły i na korytarzach witają 
nas plakaty zachęcające do udziału w dwóch 
językowych przedsięwzięciach. Pierwszy to zapro-
szenie do rozwiązania testu on-line zatytułowanego 
„Sprawdź czy jesteś poprawnie zakręcony” , a dru-
gi to ogłoszenie o konkursie „ I Ty zostań pro-
fesorem Miodkiem”, którego celem jest nagranie 
krótkiego filmu, w którym uczniowie wcielą się  
w rolę językoznawcy i w ciekawy sposób przybliżą 
odbiorcom zagadnienia związane z językiem. Na 
jednej z tablic informacyjnych pojawiły się oko-
licznościowe sentencje typu: „Naród żyje dopóty, 
dopóki żyje jego język”, „Nie pozwól, żeby język 
wyprzedzał myśl” czy „Język prawdy jest z natury 
prosty”. (Red.) 
 

 

„TWORZYMY KULTURĘ 
SZACUNKU W SIECI” 

 

To hasło tegorocznego Dnia Bezpiecznego Inter-
netu obchodzonego od 2004 roku, kiedy to Ko-
misja Europejska ustanowiła nim drugi dzień 
drugiego tygodnia drugiego miesiąca roku. ( w tym 
roku to dzień 6 lutego). Od 2005 roku Polska bierze 
aktywny udział w propagowaniu jego założeń. Cho-
dzi o przestrzeganie podstawowych zasad bez-
pieczeństwa korzystając z sieci oraz o zwracanie 
uwagi na zagrożenia czyhające na użytkowników 
na portalach społecznościowych  -- cyberprzemocy, 
hejcie, ksenofobii, sekstingu etc. Postawy agre-
sywne, wyzywanie, poniżanie i ośmieszanie to zja-
wiska z którymi mamy do czynienia na co dzień. Te 
przykre i emocjonalnie obciążające doświadczenia 
są często udziałem nas samych. Lekkomyślne udos-
tępnianie danych, zdjęć, filmów i wypowiedzi 
sprzyja wykorzystywaniu ich przez osoby mające 
złe zamiary. Dlatego tak ważna jest świadomość za-
grożeń i ich konsekwencji. Potrzebne jest nie tylko 
współdziałanie wielu instytucji, ale przede wszyst-
kim osób z najbliższego otoczenia dzieci i mło-
dzieży w uświadamianiu zagrożeń oraz tworzeniu 
kultury szacunku dla drugiego człowieka. (Red.) 
 

 
SIŁA WSPÓŁDZIAŁANIA  ( MF) 

polskatimes.pl 
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OFIAROM HOLOKAUSTU 
 
Rocznicę wyzwolenia Auschwitz – niemieckiego 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i ośrodka 
zagłady – 27 stycznia 1945 roku, Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych  
uchwałą z dnia 1 listopada 2005 roku, ustanowiło 
Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu (ang. International Day of Comme-
moration  in Memory of the Victims of  the Holo-
caust).  Dzień ten ma nie tylko przypominać  
o ponad milionowej rzeszy ofiar, ale podtrzymywać 
pamięć i edukować, by okropności wojny były dla 
wszystkich przestrogą przed nienawiścią, rasizmem 
i uprzedzeniami. Corocznie, z udziałem żyjących 
jeszcze więźniów, przedstawicieli władz i duchow-
nych, na terenie obozu w Brzezince odbywają się 
uroczystości wspomnieniowe. Termin „holocaust” 
(łac. holocaustum) oznacza całopalenie. Nawiązuje 
on do masowych mordów dokonanych przez hit-
lerowców przede wszystkim na Żydach w czasie II 
wojny światowej. W nomenklaturze nazistowskiej 
działania te określano jako „kwestię żydowską", 
a plan zbrodni tzw. „ostatecznym rozwiązaniem”. 
Według danych szacunkowych, około 6 mln Żydów 
zginęło w holokauście, w tym ok. 2 mln dzieci. 
Stanowiło to prawie 1/3 wszystkich Żydów na 
świecie (połowa zgładzonych to Żydzi polscy). 
Holokaust przetrwało 10% społeczności żydowskiej 
w naszym kraju. Drugą najbardziej doświadczoną 
nacją w obozie Auschwitz-Birkenau (fot.), byli Po-
lacy. Dalej Romowie oraz jeńcy wojenni różnych 
narodowości., głównie Rosjanie. 
 

 
(history.com) 

 
    ŁĄCZY  NAS  PAMIĘĆ              SPRAWIEDLIWI  WŚRÓD  
                                                             NARODÓW  ŚWIATA 
 

 Akcja „Żonkile” (od 2013)           Otrzymało go ponad  
upamiętnia rocznice wybuchu       6700 Polaków za bez- 
Powstania w Getcie Warszaws-     interesowne ratowanie 
kim (19 kwietnia 1943 roku).         Źydów z holokaustu.  

      
(marki.net.pl) 

„ZAKOCHAJ SIĘ W AK” 

Dnia 14 lutego 2018 roku już po raz 76 obchodzi-
liśmy rocznicę powołania   do życia Armii Krajo-
wej. Na nowomiejskim rynku od godziny 11  mło-
dzież licealna z Zespołu Szkół  im. C. K. Norwida 
wraz z opiekunami panią Aleksandrą Dreszler i pa-
nem Bartłomiejem Bartkowskim rozdawała ulotki  
i naklejki informujące o historii utworzenia pod-
ziemnej armii w czasie II wojny światowej. Następ-
nie w samo południe przedstawiciele Stowarzy-
szenia Reduta Tradycji i Historii  Lubawskiej na 
czele z panem Rafałem  Tesmerem  przypomnieli 
działania AK i oddziałów ROAK na terenie ziemi 
nowomiejskiej, a pani Jolanta Paplińska przed-
stawiła historię działań armii podziemnej w Polsce. 
Dzięki zaangażowaniu klasy mundurowej ze szkoły 
z Bielic (opiekun pan Robert Wasiak) przepro-
wadzono również rekonstrukcję przysięgi składanej 
przez żołnierzy Armii Krajowej. Po oficjalnych 
uroczystościach dalszą akcję informacyjną wśród 
nowomieszczan prowadzili uczniowie ze szkoły  
z Kurzętnika. (B.B.) Trwająca od kilku lat akcja ma 
na celu przypomnienie młodemu pokoleniu (i nie 
tylko), że dzień czternastego lutego to nie tylko 
Dzień Zakochanych, przejęty z tradycji anglo-
saskiej, ale również rocznica powstania Armii Kra-
jowej (1942), największej zorganizowanej pod-
ziemnej siły zbrojnej w czasie II wojny światowej. 
Składając życzenia walentynkowe swoim najbliż-
szym  i najukochańszym, pamiętajmy o tych, którzy 
walczyli i ginęli za naszą wolność.  Żyją jeszcze 
wśród nas niektórzy z nich. Należy się im nie tylko 
szacunek, ale przede wszystkim pamięć. (BB) 
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(Fot. RZS – Studio) 

 
Wydawca:  Szkolne Koło Dziennikarskie. Skład redakcji:  Alicja  Andrzejewska, 
Julia  Cieplak,  Agata  Gortatowska,  Sandra  Januszewska,  Oliwia  Kwiatkowska,  
Paulina  Strzyżewska. Adres  redakcji:  ul. 3 Maja 24, 13-300  Nowe  Miasto Lub.   
E-mail redakcji: goniec@norwid.eu  
Opieka redakcyjna: Joanna  Główczewska,   Zbigniew  Światkowski     
Współpraca: Monika Gapińska,  Mariusz Orzeł,  Rafał Kłosowski 

 
PUBLIKACJA BEZPŁATNA 

 

GONIEC NOWOMIEJSKI 
CZASOPISMO SZKOLNEGO 
KOŁA DZIENNIKARSKIEGO 

Zespół Szkół 
im. C. K. Norwida 

w Nowym Mieście Lubawskim 
 


