
1 

„Mocniejszy jestem, cięższą podajcie mi  zbroję” - Adam Mickiewicz 
MIESIĘCZNIK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I LICEUM OGÓLOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ W BRODNICY 

Z ŁAWY SZKOLNEJ  
Brodnica, czerwiec 2019r. 

Już po raz drugi, w dniach 5 – 7 czerwca lingwistyczna 

część uczniów naszej szkoły uczestniczyła w Filomackim 

Obozie Językowym. Przez trzy dni braliśmy udział w zajęciach 

zarówno z języka angielskiego, jak i niemieckiego, wśród 

sprzyjającej i nauce, i błogiemu wypoczynkowi naturze w 

ośrodku „Półwysep Wądzyń". Popołudniami nie brakowało 

nam rozrywki; tańczyliśmy w rytm zumby, rozmawialiśmy przy 

ognisku, bądź w tzw. kręgach społecznościowych, poznając 

się bliżej i tym samym ucząc się kilku rzeczy o życiu, ale i sami 

zagospodarowywaliśmy sobie czas. Owe trzy dni przemknęły 

zdecydowanie za szybko, szczególnie dla nas, uczniów klas 

drugich, dla których był to najpewniej ostatni taki obóz. 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni nauczycielom, którzy chcieli z 

nami pracować i z pełnym zaangażowaniem włączyli się w 

organizację obozu i oczywiście wszystkim osobom biorącym w 

nim udział, gdyż dzięki nim ten czas mogliśmy spędzić w 

wyśmienitym towarzystwie oraz przyjaznej atmosferze. 

Dziękujemy także za otrzymane upominki, które przez długi 

czas będą przypominać nam o tych pięknych trzech dniach, 

pełnych nauki, śmiechu, słońca i ciepła ze strony innych ludzi, 

których, jak powtarzane było podczas obozu wielokrotnie, 

trzeba kochać, a świat będzie piękniejszy. 
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TAJNIKI WIEDZY O ŻOŁNIERZACH 

WYKLĘTYCH 
       Ostatnimi czasy dużo ludzi zaczęło się interesować tematem polskiej 

historii, w szczególności zagadnieniami o Żołnierzach Wyklętych. Kierując się tą 

myślą przeprowadziliśmy wywiad z mgr. Kamilem Andułą, który jest absolwentem 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaczęliśmy od pytania, które na 

pewno każdego najbardziej nurtuje: 

– Skąd u Pana zainteresowanie właśnie tym okresem w historii? 

– Mój tata był żołnierzem a ja mieszkałem niedaleko jednostki wojskowej. 

Korzystałem często z biblioteki wojskowej. To trochę na zasadzie: "czym skorupka 

za młodu nasiąknie..." Nie umiem słuchać rozkazów zatem do wojska mnie nie 

ciągnęło, ale historia wojskowa wydała mi się nadzwyczaj pociągająca. Okazało 

się że to lubię i jestem w tym dobry toteż zostałem historykiem wojskowym. 

– W takim razie skąd czerpie Pan informacje, jakie są źródła? Czy łatwo jest 

opracowywać tę tematykę? 

– Źródła spoczywają w archiwach. Wystarczy zapoznać się z inwentarzami 

do nich, które z reguły są on-line. Źródła to dokumenty w postaci: meldunków, 

rozkazów, dzienników bojowych, relacji, wspomnień i pamiętników. W temacie 

Żołnierzy Wyklętych cenne są protokoły ich przesłuchań na UB. 

– Może Pan powiedzieć coś więcej o tych protokołach? 

– Protokoły przesłuchań przypominały wywiady. Oficer śledczy wypytywał o 

różne szczegółowe sprawy: przebieg wydarzeń, miejsca osoby. Dokumenty tego 

typu zawierają bardzo dużo szczegółów. Takie zeznania składały różne osoby, 

złapane, zatrzymane przez UBP. Były wśród nich często Żołnierze Wyklęci, ale oni 

mówili na temat osób, które w danym momencie już nie żyły, aby nie zaszkodzić 

tym, którzy wciąż przebywali w lasach. 
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– A czy mógłby Pan się podzielić wiedzą na temat Żołnierzy Wyklętych z naszego regionu? 

– Brodnica wchodziła w obszar działania Batalionu "Znicz" Ruchu Oporu Armii Krajowej. Batalion ten powstał 

latem 1945 r. i skupiał osoby zagrożone terrorem władz komunistycznych. W tym okresie komuniści dokonywali 

aresztowań członków AK, którzy działali na tych ziemiach w okresie okupacji niemieckiej do stycznia 1945 r. 

Batalionem "Znicz" dowodził kpt. Paweł Nowakowski, ps. "Leśnik", "Łysy". Batalion działał w również okolicach 

Rypina, Sierpca, Działdowa, Ciechanowa, czyli na sporym terenie, a liczył około 350 ludzi, podzielonych na małe 

grupki partyzantów. W lasach pod Brodnicą działała Kompania dowodzona przez Stanisława Balla „Sokoła 

Leśnego”, która podlegała dowództwu batalionu „Znicz” i liczyła blisko 130 partyzantów. Działalność Kompanii 

„Sokoła Leśnego” polegała na likwidacji (egzekucjach) tych członków Urzędu Bezpieczeństwa, którzy najdotkliwiej 

szkodzili ludności cywilnej lub traktowali w okrutny sposób aresztowanych członków AK i innych formacji podziemia 

niepodległościowego. Działania zbrojne były także kierowane przeciwko Milicji Obywatelskiej (MO). Należy zaznaczyć, 

że był to okres, gdy MO dokonywała bezpodstawnych aresztowań lub prowadziła dzielność bandycką, polegającą na 

bezprawnej konfiskacie mienia, a następnie zmuszaniu właścicieli do jego wykupu. Jesienią 1946 r. oddział „Sokoła 

Leśnego” wsławił się opanowaniem Żuromina, a następnie Lidzbarka. W obu miejscowościach rozbito posterunki 

Milicji Obywatelskiej, Urzędu Bezpieczeństwa i Ludowego Wojska Polskiego. Ponadto działalność Batalionu "Znicz" 

polegała na akcjach propagandowych polegających na kolportażu ulotek, rozklejaniu plakatów. Partyzanci zdawali 

sobie sprawę z trudnej sytuacji geopolitycznej Polski. Ukrywając się w lasach liczyli na wybuch konfliktu pomiędzy 

ZSRS a Stanami Zjednoczonymi, co wcale nie było bezzasadne. Lata 1945-1947 to początek wzrostu napięcia w 

polityce międzynarodowej zapamiętany w historii jako Zimna Wojna. Niestety kolejne miesiące przynosiły 

umacnianie się komunistów w Polsce i brak perspektyw na odwrócenie koniunktury politycznej. W tej sytuacji kpt. 

Paweł Nowakowski „Leśnik” 24 lutego 1947 r. wydał rozkaz zaprzestania walki, który zbiegł się w czasie z amnestią 

ogłoszoną przez władze komunistyczne. Pomimo, że pojedynczy partyzanci pozostali w lasach podziemie w 

okolicach Brodnicy i na obszarze północnego Mazowsza praktycznie przestało istnieć. W ramach amnestii 1947 r. 

Stanisław Balla „Sokoła Leśnego” ujawnił się w Urzędzie Bezpieczeństwa w Działdowie. Nie został aresztowany i 

pozwolono mu powrócić do rodziny. Balla chciał prowadzić normalne życie. Zatrudnił się w młynie wodnym w 

Kurojadach k. Lidzbarka. Jednak władze komunistyczne traktowały go z wyjątkowa nieufnością, toteż w 1950 r. 

został aresztowany pod spreparowanymi zarzutami. Dostał wyrok, który odsiadywał do 1956 r. Zmarł 16 

października 1980 r. w Lidzbarku. 

 

         Jak widać mgr Kamil Anduła posiada niesamowitą wiedzę na temat, który nas interesuje. Żołnierze 

Wyklęci to hasło, na które każdy obywatel Polski powinien odczuwać wspaniałą dumę i ogromny szacunek. Pomimo 

tego, ten okres w historii wzbudza wiele kontrowersji. O jakich jednak kontrowersjach jest mowa? Tego już musicie 

się dowiedzieć sami poszerzając swoją wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych. 

 

Sandra Chmielewska 

Klaudia Zglińska  
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EGZOTYCZNE KIERUNKI 

STUDIÓW 

Koreanistyka, jak to wygląda? 

 

Dwa państwa, jeden język. Dwa ustroje, jeden naród, dwie historie, wspólna 

tradycja - Korea Północna i Korea Południowa, czyli Azja w pigułce. Chcesz poznać te 

fascynujące państwa? Zacznij studia na Koreanistyce. Kierunek studiów powstał z myślą 

o osobach zainteresowanych studiami orientalistycznymi, a w szczególności wschodnim 

rejonem kontynentu azjatyckiego. Wszyscy chętni otrzymają gruntowną wiedzę między 

innymi na temat historii, kultury i sztuki obu państw koreańskich. Będą także mogli 

nauczyć się języka koreańskiego, którym posługuje się ponad 75 milionów mieszkańców 

Azji. 

 

Studenci kierunku Koreanistyka uczą się języka koreańskiego. Poznają gramatykę 

opisową, nabywają umiejętności pisania, opisywania i zastosowywania różnych 

konstrukcji gramatycznych. Pod koniec studiów swobodnie komunikują się w języku 

koreańskim mówionym i pisanym. Są w stanie także tłumaczyć wszelkiego typu teksty. 

 

Po studiach: 

 

Absolwenci Koreanistyki mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach 

upowszechniających kulturę koreańską, w organach administracji publicznej 

trudniących się współpracą z zagranicą na płaszczyźnie naukowej, gospodarczej czy też 

politycznej. Po osoby kończące ten kierunek studiów sięgają chętnie przedstawiciele 

biur podróży i mediów, wyspecjalizowanych w tematyce azjatyckiej. 
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Sinologia co to za kierunek? 

Sinologia staje się jednym z najbardziej 

obleganych kierunków studiów w Polsce. Z czego to 

wynika? Język chiński jest aktualnie najczęściej 

używanym językiem świata. Oczywiście dla większości 

jego użytkowników jest on językiem ojczystym. Nie 

zmienia to faktu, iż rośnie jego popularność również 

poza granicami Chin. Na całym świecie wciąż przybywa 

osób zainteresowanych kulturą Państwa Środka. 

Dodatkowo też, z racji coraz większej otwartości 

chińskiego rynku na świat i współpracę z zagranicą, 

coraz więcej osób uczy się tego języka, aby móc 

prowadzić tam firmę lub współpracować z chińskimi 

przedsiębiorstwami. Dzięki temu prowadząc kontakty 

biznesowe z chińską firmą, na pewno możemy 

pozytywnie zaskoczyć naszych partnerów. Przy tym warto 

poznać też kulturę tego kraju, gdyż w sytuacji 

bezpośredniego kontaktu łatwo popełnić faux pas. 

Dokładne zapoznanie się z zasadami chińskiego savoir 

vivre’u może znacząco wpłynąć na relacje biznesowe 

między firmą chińską i zagraniczną. Co więcej, niektóre 

uczelnie oferują też zajęcia, które są bezpośrednio 

dostosowane do różnych możliwości pracy po 

ukończeniu studiów. Są to między innymi język chiński 

biznesowy, lektura tekstów literackich czy przekład 

tekstów chińskich. 

Japonistyka o co chodzi w tym kierunku? 

Japonistyka to nie tylko pasjonująca przygoda, ale 

przede wszystkim ciężka, żmudna praca przez cały okres 

trwania studiów. Język ten jest używany przez ok. 130 mln 

mieszkańców Japonii oraz japońskich emigrantów na 

wszystkich kontynentach. Podstawowy przedmiot ta nauka 

pisma japońskiego. Wymaga ona ogromnej cierpliwości, 

systematyczności oraz zdolności plastycznych i manualnych. 

Należy pamiętać, że gospodarka japońska jest jedna z 

najpotężniejszych na świecie. Absolwenci nie będą mieli 

problemów z zatrudnieniem w międzynarodowych 

korporacjach. 

Realizowane przedmioty to przede wszystkim: 

historia Japonii, językoznawstwo, historia literatury i kultury 

japońskiej, lektura tekstów japońskich i translatoryka. 

Studenci poznają też inne języki- obowiązkowo jeden z grupy 

indoeuropejskich, a także z grypy języków orientalnych (do 

wyboru chiński, hindi, koreański, mongolski i tamilski.) 

Co można robić po tym kierunku? 

Absolwent Filologii japońskiej ma dość szerokie 

perspektywy zawodowe. Znajduje zatrudnienie jako tłumacz 

lub poświęca się pracy naukowo-badawczej na uczelni. Jako 

specjalista z dziedzin literatury, filozofii, kultury, sztuki oraz 

polityki Wschodu może pracować w placówkach kulturalnych 

i dyplomatycznych. 
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Kierunki studiów z językami azjatyckimi są bardzo popularne i 

ciekawe. Studiowanie takich kierunków pozwala na zgłębienie 

wiedzy o azjatyckiej kulturze, tradycji i historii. W Polsce w 

większości dużych miast są studia oferujące kierunki z językami 

azjatyckimi. Na takich studiach można nie tylko uczyć się języka ale 

także można dostać się na wymianę do kraju,którego język 

studiujemy. Jest to dobry kierunek dla osób lubiących historie, 

kulturę i języki. Więc warto zastanowić się nad kierunkiem studiów. 

 

Klaudia Łukaszewska 
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THE VOICE OF POLAND 

 10 maja, wraz z moją uzdolnioną muzycznie przyjaciółką Darią, dowiedziałyśmy się o castingu w 

Warszawie do The Voice of Poland. Bardzo chciałam z nią jechać, wspierać w dążeniu do spełnienia marzeń. 

Tydzień później już o 4 rano wyruszyłyśmy z Brodnicy. Przez szyby samochodu mogłyśmy zobaczyć, jak wstaje 

dzień, budzą się zwierzęta, ujrzałyśmy nawet na polu kilka saren. W Warszawie pod ogromnym budynkiem 

TVP byłyśmy około godziny 7. Na parkingu stało już kilka samochodów, byliśmy jednymi z pierwszych. 

Szukałyśmy “bloku F”, w którym miały się odbywać przesłuchania. Po krótkiej chwili odnalazłyśmy go i 

otworzyły się przed nami drzwi dalej recepcja, wiele bramek, którymi przechodzili, jak co dzień, pracownicy 

Telewizji Polskiej. Po prawej wiele stolików, szatnia i kilka roześmianych twarzy. Szybko zaczęłyśmy 

nawiązywać nowe znajomości, byłam bardzo pozytywnie zaskoczona otwartością obcych osób. Jedna 

dziewczyna przyjechała z Krakowa i czekała na casting od 3 nad ranem. Dlatego została sporządzona robocza 

lista uczestników, by zachować sprawiedliwą kolejność. Daria wpisała się jako dziewiąta.  Producenci mieli 

rozpocząć przesłuchania godzinę później. Czuć było w powietrzu narastający stres. Z upływem czasu robiło się 

coraz bardziej tłoczno, tłumy ludzi w środku, na zewnątrz. Wybiła godzina 9, czas na ankiety i kontrakty, jeden 

przeciskał się przez drugiego. Usiadłyśmy w dość dużym, szklanym pomieszczaniu i formułowałyśmy 

odpowiedzi na pytania z ankiety. Zostało 30 minut do przesłuchań, każdy chciał się rozśpiewać, ludzie 

śpiewali wszędzie, w samochodach, na dworze, w toaletach. My jednak, siedząc w tym pomieszczeniu, 

rozpoczęłyśmy rozmowę z kilkoma osobami, Daria zaczęła grę na gitarze a do niej dołączały kolejno osoby. 

Było to fantastyczne przeżycie dla mnie, jako amatora muzycznego. Nie mogłam uwierzyć, jak wiele radości i 

przyjemności może dać muzyka, i jak pasja do niej może połączyć ludzi. Po wspólnym śpiewaniu, wszczęło się 

wyczytywanie. Czuć był już napięcie i rywalizację. Daria weszła jako pierwsza, wtedy musiałyśmy się rozstać. 

Czekałam na zewnątrz, pięknie świeciło słońce, wszyscy dookoła śpiewali, grali na gitarach, cały czas 

przybywały nowe osoby. Po jakimś czasie zaczęły wychodzić osoby po przesłuchaniach. Tyle reakcji nie 

sposób zobaczyć na co dzień. Jedna dziewczyna wybiegła z płaczem i krzykiem, kolejna z uśmiechem a 

jeszcze inna obojętna. Minęła ponad godzina, z tłumu wyszła Daria z numerkiem 208 a na jej twarzy rysował 

się nieśmiały uśmiech. Nie wiedziałam czy się cieszyć, czy też nie. Prawie wszystko poszło po jej myśli, stąd ta 

niepewność. Na wyniki trzeba czekać do dwóch miesięcy, więc można liczyć tylko na swoją intuicję. Około 11 

wyjechałyśmy z Warszawy, spanie w nocy 2h dało się we znaki i całą powrotną drogę przespałyśmy. 

Podsumowując, ten wyjazd pokazał mi, jak ważne są w życiu pasje i zainteresowania. Pozwalają one na 

poznawanie innych osób i dzielenie się swoimi przeżyciami, osiągnięciami. Uważam, że osoby, które chcą 

spróbować, ale nie są przekonane, powinny pozostawić wątpliwości i dążyć do spełniania marzeń, ponieważ 

marzenia i stawiane cele nadają naszemu życiu sens. 

 

 

Anna Kryger 
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      19 kwietnia 2019 roku w Warszawie to niezapomniany dla nas dzień. 

Koreański boysband ATEEZ zagościł w naszym kraju w ramach swojej trasy koncertowej 

po Europie. Trasa ta rozpoczęła się 3 kwietnia w Londynie, a zakończyła 21 kwietnia w 

Moskwie. Zanim jednak przejdziemy do samego koncertu, opowiemy trochę o zespole. 

ATEEZ to, jak już wspomniałyśmy, koreański boysband spod skrzydeł KQ Entertainment, 

w którego skład wchodzi 8 członków. Zadebiutowali zaledwie pół roku temu, dokładniej 

24 października 2018 roku z mini albumem pod nazwą TREASURE EP. 1: All to Zero, 

którego reprezentowały piosenki pt. „Pirate King” oraz „Treasure”. Pomimo krótkiej 

działalności na rynku muzycznym, ATEEZ wyprzedali całą europejską trasę w zaledwie 3 

dni. Są oni pierwszym tak młodym zespołem, który osiągnął to w tak krótkim czasie. 

Koncert w naszym kraju odbył się w teatrze Palladium, gdzie zmieściło się około 1500 

osób. Już od pierwszych dźwięków piosenki rozpoczynającej koncert dało się wyczuć 

energię, która biła od ATEEZ. Zespół był pozytywnie zaskoczony polską tradycją 

koncertową, którą jest tupanie w rytm muzyki. Wywarło to na nich ogromne wrażenie, 

najpierw byli zaskoczeni, lecz potem z chęcią przyłączyli się do publiczności i tupali 

razem z nami. Na koncercie ATEEZ zaśpiewali swoje wszystkie piosenki, tańczyli, grali w 

gry oraz wykonywali wyzwania zadane przez swoich fanów. Wszyscy świetnie się bawili. 

Chłopcy potem powiedzieli, że koncert w Polsce wspominają jako jeden z ich lepszych 

występów. Zauważyłyśmy, że wiele artystów z dalekich krajów jest zauroczonych Polską i 

chcą chętnie dawać koncerty w naszym kraju. Koncerty w Polsce mają swój osobliwy 

urok, który coraz częściej przyciąga muzyków z różnych stron świata. Jednego jesteśmy 

pewne: jeśli ATEEZ wrócą do naszego kraju, my na pewno tam będziemy z jeszcze 

lepszymi biletami i bliżej sceny, żeby ponownie stworzyć niezapomniane wspomnienia z 

naszymi idolami. 

 

Sandra Chmielewska 

Klaudia Łukaszewska 

KONCERT ATEEZ 
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ZAKOŃCZENIE ROKU W 

INTERNACIE 

 

Dnia 11.06.2019r. w internacie naszej szkoły odbyło się zakończenie 

roku internackiego. Wychowankowie i wychowawczynie z internatu zebrali się 

przed internatem, aby zakończyć kolejny rok. Została wygłoszona przemowa, 

przez jedną z wychowanek, wraz z podziękowaniami dla wychowawczyń, pani 

kierownik i obsługi. Później odbył się grill, były pyszne kiełbaski. Rozstrzygnął 

się mecz siatkówki w internacie. Był także tort i lody. Wszyscy świetnie się 

bawili i pozytywnie zakończyli kolejny rok spędzony w naszym internacie. 

 

 

 

   Klaudia Łukaszewska 
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20-lecie Powiatu Rypińskiego  

6 czerwca  16:00  - Rypin 

 

BUT 2019 - Ogólnopolski Festiwal Brodnicka Uczta Teatralna    

7 czerwca  18:00- BDK - Brodnicki Dom Kultury 

 

Astrofestiwal i koncert Andrzeja Piasecznego 8 czerwca  16:00 - Brodnica 

 

Bieg Napoleoński 2019  

9 czerwca 14:45 - Szkoła Podstawowa w Szabdzie k. Brodnicy 

 

XXII Wiosenny Turniej Rycerski  

9 czerwca 15:00 -Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą 

 

Dni Brodnicy 11 czerwca 16:00 

 

Spotkanie autorskie - Vincent V. Severski  

12 czerwca 17:30 -Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy 

 

XX Ogólnopolskie Spotkania Cyrkowe 21 czerwca  

13:00 BDK - Brodnicki Dom Kultury 

 

Holi Festival - Święto Kolorów  21 Czerwca 15:00 Brodnica 

 

XIV Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny  

21 Lipca 13:00  ulica Zamkowa 1, 87-300 Brodnica, Polska 

 

VIII Festiwal Rap & Reggae Night  

10 sierpnia 18:00 Brodnica 

 

Garmin Iron Triathlon Brodnica 2019  

25 sierpnia 9:00  

 

 

A. Łukaszewska 

PROPOZYCJE KULTURALNE NA 

WAKACJE W NASZYM REGIONIE 
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PODSUMOWANIE ROKU 

SZKOLNEGO 
3.09- dzień powrotu do szkoły po (zasłużonych) wakacjach. Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny i 

pełni zapału wkroczyliśmy w mury 1LO, oczekując nowych wspomnień. 

 

22.09- 20-lecie powstania Powiatu Brodnickiego. Jubileusz uwiecznił posadzony podczas owej 

uroczystości na terenie naszej szkoły pamiątkowy dąb. Wydarzenie uświetnił występ grupy teatralnej 

zatytułowany "Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, czyli jubileusz Powiatu w rytmie twista". 

 

1.10- obchody Europejskiego Dnia Języków. Pod okiem lingwistów (nauczycieli, zarówno jak i 

uczniów) naszej szkoły, ósmoklasiści uczęszczający do brodnickich szkół podstawowych mieli okazję 

"pobawić się" językami, rozwiązując przygotowane przez filomatów zadania. 

 

26/27.10- "Noc w liceum". Cykliczna integracyjna impreza, będąca tradycją naszej szkoły, 

podczas której najważniejsi są nowo przybyli pierwszoklasiści. Cały wieczór zaciekle rywalizowali o 

filomacki puchar. Gratulujemy zwycięskiej Ic! 

 

5.11, 6.11, 8.11, 9.11, 16.11, 27.11- z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez 

Polskę, w każdym z tych dni uczciliśmy najważniejsze święto owego roku m.in. prelekcjami 

tematycznie związanymi z rocznicą i wspólnym śpiewaniem patriotycznych pieśni. 

 

29.11- coroczna wycieczka do Berlina. Około 90 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami 

odwiedziło stolicę Niemiec, by na słynnym Weihnachtsmarkt (jarmarku świątecznym), który był 

główną atrakcją wyprawy, powoli przygotować się do nadchodzących świąt. 

 

21.12- z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia grupa teatralna naszej szkoły 

pozwoliła nam całkowicie oddać się świątecznej atmosferze podczas przygotowanego występu. 

 

1. 02 - studniówka, gdzie maturzyści, uczestnicząc w pięknym balu, rozpoczynali tradycyjnie 

odliczanie do matury. 

 

8.02 - tzw. "Wampiriada", czyli akcja krwiodawstwa. Pełnoletni uczniowie mieli możliwość 

oddać krew i w ten sposób pomóc tym, którzy jej potrzebują. 

 

21.02 - szkolna dyskoteka karnawałowa, zorganizowana przez SU. Uczniowie brali udział w 

ciekawych konkursach, zabawach, a także mogli skosztować orzeźwiającej, domowej lemoniady. 
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28.02 - W bibliotece szkolnej odbył się wieczór poetycki pod tytułem "Let it love", poświęcony 

twórczości Beatlesów i motywie miłości w ich piosenkach. 

 

11.03 - "Moc muzyki bajkowej". Uczniowie z szkolnej grupy teatralnej "Piątek 13-go" po raz 

kolejny przygotowali koncert z cyklu "Moc muzyki", w tym roku motywem przewodnim były bajki z 

naszego dzieciństwa. 

 

12.05 - 18.05 - szkolna wymiana z uczniami z niemieckiego miasta Erwitte. Uczniowie naszej 

szkoły wybrali się do Erwitte w ramach wymiany uczniowskiej. Tam chodzili do szkoły, uczyli się języka 

oraz kultury niemieckiej poprzez obcowanie z tamtejszymi rówieśnikami. 

 

17.05 - Drzwi Otwarte. Tego dnia uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych mieli możliwość 

przyjścia do naszego liceum i poznania go, aby ułatwić sobie dokonanie wyboru placówki, do której 

udadzą się po skończeniu szkoły. 

 

26.05 - odbył się projekt "Młodzi głosują". Filomaci mieli możliwość wzięcia udziału w 

wewnątrzszkolnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Całość poprzedzona była interesującymi 

wykładami prowadzonymi przez samych uczniów. 

 

31.05 -Mała Olimpiada Języka Niemieckiego. Powiatowy konkurs, podczas którego uczniowie 

naszej szkoły wykazywali się zdolnościami w owym języku, najpierw w teście gramatycznym, następnie 

prezentując się ustnie. Gratulujemy uczestnikom! 

 

Ubiegłe miesiące zbliżającego się już ku końcowi roku szkolnego minęły Filomatom niezwykle 

produktywnie, ale także szybko. Uwadze nie może umknąć fakt, iż pomogła nam w tym kwietniowa 

przerwa, za co ukłony kierujemy w stronę nauczycieli. Do zobaczenia w przyszłym roku! 

 

 

Katarzyna Ostrowska 

Mikołaj Zwierzchlewski 
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OPIEKUNOWIE  
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Paweł Roszak 

 

ŁAMANIE TEKSTU  

Monika Trybuła 

 

 

https://1lo-

brodnica.edupage.org/ 

Hej! W imieniu całej redakcji chciałabym 

zaprosić Was do wspólnego tworzenia gazetki. 

Zachęcamy do podsyłania swoich opinii na 

tematy poruszane w ostatnich numerach. Macie 

też możliwość podzielenia się swoim hobby lub 

jakimś talentem artystycznym. Kontaktujcie się 

z nami na naszej facebookowej stronie - „Z ławy 

szkolnej - gazetka I LO Brodnica”.  

 

Klaudia Krajnik 

 

https://1lo-brodnica.edupage.org/text/?text=teachers/240&subpage=3
https://1lo-brodnica.edupage.org/text/?text=teachers/240&subpage=3

