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@Liceum Ogólnokształcące w 

Radzyminie  

@norwid_radzymin 

MĘSKIE GRANIE 

Rok 2020 jest już za nami, to 

był trudny okres dla wielu z nas, 

ale był również cenną lekcją, nau-

czył nas szanować to co mamy po-

nieważ rzeczy pozornie tak oczy-

wiste i standardowe okazały się 

bardzo ulotne, dziś nie spotykamy 

się już w szkole, tylko przed ekra-

nami komputerów i na pewno tę-

sknimy za tym jak było kiedyś. 

Dziś problemem może okazać się 

wyjście na spacer z psem czy na 

zakupy, bo wszystkim dobrze zna-

ny wirus jest zagrożeniem na każdym kroku. Pewne rzeczy jednak się nie 

zmieniają i mimo przeciwności pracujemy ciężko, aby ze szkoły wynieść 

jak najwięcej wiedzy. Wiele się zmieniło, ale pozostaje nam mieć nadzieję, 

że w nowym roku wszystko wróci do normy i, że ten rok przyniesie nam 

dużo pozytywnych wspomnień. Wszystkiego najlepszego! 

Kuba Stachurski  

Zima wróciła... 

Fot: Andrzej Kamiński 
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 Odinstalowałam wszystkie gry z kom-
putera, żegnając z honorami wszelkie zapisy 
rozgrywek. Zamówiłam buty do biegania i 
sprzęt sportowy za pieniądze, które miałam 
wydać na  gry. Z tego, co mi zostało, zrobiłam 
zakupy związane ze zdrową  dietą, którą przy-
gotowała mi koleżanka z technikum gastrono-
micznego. I tak oto wraz z pierwszym stycznia 
zaczęłam wdrażać plan w życie. Wstaję o  szó-
stej rano. Ciemno jak nie powiem gdzie i zim-
no, jak na Syberii. Dramat, ale biegnę. Zrobiło 
się trochę cieplej, ale pot zaczął przenikać do 
następnych warstw mojego stroju  założonego 
na cebulkę. Poległam w boju, padając na zie-
mię. Zrobiłabym aniołka, ale od dawna  śnieg w 
tym kraju nie pada, więc zamiast tego brudzę 
się błotem. Deszcz pada, co chwila i wydaje 
się, że jesień ma teraz sześć miesięcy. Współ-
czesne dzieci, to już nawet nie wiedzą co to 
kulig, a o  śnieżkach i bałwanie uczą się tylko w 
szkołach i bajkach.  

 
 W domu czeka mnie dezaprobata w 
oczach matki, bo brudzę podłogę. Wyglądam, 
jakbym wyszła zza grobu lub poturbował mnie 
jaki  tir, ale są priorytety. Idę do pokoju, by 
kontynuować trening. Wspomnienie małej 

mnie, robiącej szpagat, przemknęło w moich 
myślach, gdy ledwo robiłam skłon do połowy 
łydki. Na  śniadanie jakaś  dziwna papka ze 
zbóż i jogurtu. Na początku smakowało, nawet 
w porządku, by po minucie zrobiło mi się nie-
dobrze. Cały dzień nie usiadłam przed kompu-
terem, co okazało się naprawdę trudne. Byłam 
silna. Miałam determinację. Miałam w sobie 
tygrysa! 

 
 Po tygodniu przekonałam się, że tygrys 
we mnie to leniwa kluska. Na zdrowe jedzenie 
nie mogłam już patrzeć. Budzik musiał dzwo-
nić dziesięć razy co pięć minut, bym wstała. 
Zwieńczeniem wysiłków był telefon od znajo-
mego, zapraszającego na nocną wyprawę do 
McDonalda. Powinnam powiedzieć „nie”, ale 
mój żołądek powiedział liberum veto reszcie 
organizmu. Tak oto skończyłam w samocho-
dzie o dwudziestej trzeciej z najpyszniejszym 
hamburgerem, jakiego jadłam w życiu. 
 
Następnego dnia odpaliłam komputer i pobra-
łam Hitmena. Mój agent 47 może być wyspor-
towany za nas dwoje. A za oknem śnieg…. 
 

Dominika Adamiak 

Nowy rok, nowy ja... 
 ,,3... 2... 1..."  i jest! Nowy rok!  Udało się przetrwać poprzedni pomimo za-
grożeń, jakie na nas czyhały: od grasującego wirusa, poprzez przebywanie z ro-
dziną zbyt długo na często małym metrażu, po ryzyko depresji, spowodowane 
tym, że odbicie w lustrze stało się jedyną osobą, z którą dało się normalnie poroz-
mawiać twarzą w twarz. W poprzednim roku wyjątkowo mocno odczułam speł-
nienie mojego postanowienia noworocznego. Bo niektórzy mogą chcieć schudnąć, 
rzucić palenie, znaleźć drugą połówkę czy  rzucić swoją drugą połówkę. Ja tak 
wiele od siebie nie oczekuję i nie jestem wymagającą. Mi wystarczy przeżyć rok i 
to zawsze był mój cel. W 2021 postanowiłam jednak zaskoczyć  świat i przejść na 
zdrowy tryb życia.  
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foto: Magdalena Krysiak 

Sylwester to zdecydowanie najbardziej huczna 
impreza w całym roku. W nocy z 31 grudnia na 
1 stycznia żegnamy stary a witamy nowy rok. 
Do uczczenia tej chwili często używamy fajer-
werków, które dają niesamowity efekt, ale tak 
bardzo jak piękne,  bywają również bardzo  
niebezpieczne. Musimy pamiętać, że są to ma-
teriały wybuchowe i muszą być używane 
ostrożnie, a przede wszystkim zgodnie z in-
strukcją. W jedną noc podczas odpalania 
sztucznych ogni ucierpiały setki osób w samej 
Polsce, a na świecie tysiące, a nawet setki ty-
sięcy. Pan Stanisław z Warszawy podczas od-
palania fajerwerków stracił dwa palce, gdyż 
petarda wystrzeliła mu w dłoni. Niestety ofiara-
mi podniebnych wybuchów są  bardzo  zwie-
rzęta. Na ulicach miast chodniki usłane są mar-
twymi ptakami. Kolejnymi poszkodowanymi 
sylwestrowej nocy są psy i koty, w które ludzie 
czasem  celowo rzucają petardami. Takie ma-

kabryczne zdarzenie miało miejsce w Siedl-
cach, gdzie ktoś przyczepił do głowy bezdom-
nemu kotu petardę, a następnie ją podpalił. Ra-
ca wybuchła i nie pozostawiła kotu żadnych 
szans na przeżycie. Takie zachowania  są zwy-
kłym bestialstwem i na szczęście są surowo 
karane, ale  powinny być przede wszystkim 
napiętnowane przez społeczeństwo.  Brak reak-
cji to swego rodzaju przyłożenie ręki do tak 
haniebnego postępowania.  
 Pamiętajmy o tym, że petardy odpalamy po 
położeniu na ziemi w miejscu do tego dozwo-
lonym. Fajerwerków mogą używać  wyłącznie 
osoby pełnoletnie i  tylko one mogą je kupić. 
Pamiętajmy również o tym, że petardy, które z 
różnych przyczyn się nie zapaliły,  nie nadają 
się do ponownego użycia.  
 

Marta Ołdak , Weronika Więch 

Fajerwerki a bezpieczeństwo 

Nowy Rok, te same zwyczaje 
Tradycyjnie pierwszego stycznia świętu-

jemy Nowy Rok właściwie  na całym świecie, 

jednak są pewne wyjątki od tej reguły. Wyznaw-

cy obrządku wschodniego witają go dopiero 14 

stycznia, który według kalendarza gregoriańskie-

go  jest datą rozpoczęcia  nowego roku. Jeszcze 

inaczej odbywa się on w krajach azjatyckich, 

gdzie obchodzony jest w sposób  ruchomy zgod-

nie z kalendarzem księżycowym. Są to jednak  

nieliczne wyjątki i  dominującą datą obchodzenia 

Nowego Roku pozostaje pierwszy stycznia, a 

obyczaje z nim związane świętuje się inaczej w 

każdym kraju. W Polsce traktujemy ten dzień 

wyjątkowo, zwykle poprzedza go mniej lub bar-

dziej hucznie obchodzony Sylwester, domówka 

w gronie znajomych czy duża impreza w plene-

rze to niemalże obowiązek, przede wszystkim 

liczy się dobra zabawa. W Anglii wyznacznikiem 

rozpoczęcia  roku jest wybicie północy przez Big 

Bena, a nad Tamizą rozpoczyna się burza fajer-

werków. Tej nocy wielu Anglików przepływa 

promem po rzece Londynu, a ulicami przechodzi 

parada, na której  można podziwiać  m.in. muzy-

ków, klaunów czy tancerzy. Z kolei na Cyprze 

równolegle z Nowym Rokiem obchodzona jest 

uroczystość ku czci Św. Bazylego. Wówczas 

dzieci otrzymują prezenty (podobnie jak u nas w 

Wigilię Bożego Narodzenia),  a na noworocznym 

stole króluje ciasto migdałowe z ukrytą w środku 

monetą. Osobie, której przypadnie kawałek ciasta 

z  monetą,  szczęście będzie sprzyjać przez cały 

rok. Udajmy się teraz do Iraku, gdzie wraz z wy-

biciem godziny dwunastej w niebo zamiast fajer-

werków zostaje wystrzelona seria pocisków z 

karabinów maszynowych, ponieważ w tym pań-

stwie większość obywateli posiada w domu broń. 

Trzeba przyznać, że to dość kontrowersyjny spo-

sób fetowania. Nie w każdym społeczeństwie 

Sylwester i Nowy Rok świętuje się 2 dni. Na naj-

dłuższą zabawę na świecie, w tym wypadku czte-

rodniową, możemy wybrać się do Szkocji,  gdzie 

tzw. „Hogmanay” zaczyna się już 29 grudnia i 

kończy 1 stycznia. Szkoci zwyczajowo toczą po 

ulicach podpalone beczki, aby symbolicznie po-

żegnać  przemijający rok i ustąpić miejsca nowe-

mu, tradycyjnie spala się również  łódź Wikin-

gów.Widać, co kraj, to obyczaj,  ale we wszyst-

kich  cel jest jeden, godnie powitać Nowy Rok i 

dobrze się  bawić! 

Kuba Stachurski 
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„Brakuje nam normalności…” 
Czyli wywiad z Panią Marią Różycką, nauczycielką języka polskiego  w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida. Temat powrotu do szkół,  czy 

też pozostania w domach jest nadal bardzo gorący,  lecz jak cała sytuacja wygląda z 

perspektywy nauczycieli? 

- Czy chce Pani wrócić do nauczania stacjo-

narnego? 

- Każdy marzy o powrocie do normalności, czyli 

pracy w realnym wymiarze, we własnej pracow-

ni, z uczniami, których nie tylko słyszymy, ale też 

widzimy. A lekcje online są prawdziwym wyzwa-

niem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Ta-

kie zajęcia dają kompletnie inny efekt pracy. Mo-

gą być inspirujące, ale wyłącznie jako dopełnie-

nie nauczania stacjonarnego.  

- Są uczniowie, którzy rzeczywiście są 

‘’online’’? 

-  Z założenia na pewno tak, ale czy w rzeczywi-

stości tego nie wiem. Wszystko zależy od specy-

fiki  klasy. Są zespoły, z którymi bardzo dobrze 

się pracuje. Nie chodzi mi wyłącznie o świetne 

przygotowanie do zajęć, ale też o komunikację. 

Ale  są lekcje,  kiedy rozmawiam sama ze sobą, 

bo wszyscy mają problemy techniczne. Uważam, 

że cisza może być motywująca, ale tylko przez 

pewien czas, bo później staje się deprymująca. 

- Jest Pani przygotowana na możliwe dalsze 

zdalne lekcje? 

-  Biorę ten scenariusz pod uwagę. Myślę, że po-

wrót do szkół będzie następował etapami. Musi-

my być przygotowani na każdy możliwy wariant. 

W obecnej sytuacji próbuję urozmaicać moje lek-

cje. Każdy temat staram się zwizualizować, czy 

przygotowaną prezentacją, czy materiałem lite-

rackim, a  ostatnio zaczęłam włączać do zajęć gry 

edukacyjne i projekty. Myślimy w zespole też 

nad konkursami, zwłaszcza, że nowy rok 2021, to 

rok Norwida, 200-setnej rocznicy urodzin patrona 

szkoły. Jesteśmy przygotowani na wszystko.  

 

- Jak wygląda dziś, dzień nauczyciela w pracy? 

- Pracy jest zdecydowanie więcej i niestety, jest 

ona bardzo monotonna. Każdy temat opracowuję 

i przesyłam uczniom, aby łatwiej nam się praco-

wało. Ale przygotowanie materiału pochłania nie-

prawdopodobnie dużo czasu. 

- Mamy jakieś pozytywy obecnej sytuacji? 

- Zdecydowanie tak. Nigdy bym nie pomyślała, 

że będę potrafiła prowadzić telekonferencje, czy 

obsługiwać tyle nowych programów i nowych 

aplikacji. Okazało się, że nawet dziennik elektro-

niczny również ma wiele możliwości, o których 

wcześniej nie wiedziałam i nie miałam powodu, 

żeby się dowiadywać. Chociaż trochę dogoniłam 

technologię. 

Fot: Ania Różycka 
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„Uwięzione” - bestseller  
„Uwięzione” to jeden z bestsellerów New York Timesa. Książka napisana 

przez młodą, niezwykle uzdolnioną pisarkę Natashę Preston, została wydana w 

2014 roku, a w 2017 powieść trafiła na półki polskich księgarń. Historia dzieje 

się w Anglii, a główną bohaterką jest 16-letnia dziewczyna  o imieniu Summer,  

zdrobniale nazywana Sum.  

Akcja powieści rozpoczyna się w ciepłą,  

letnią noc, gdy główna bohaterka, planująca wy-

brać się na imprezę do znajomych, dowiaduje 

się , że jej przyjaciółka pokłóciła się z chłopa-

kiem i gdzieś zniknęła.  Sum rezygnuje z przy-

jęcia i rusza  w jej poszukiwaniu. Podczas prze-

chodzenia przez jeden z pobliskich parków 

Summer zauważa postać nieznajomego mężczy-

zny, który bez słowa wytłumaczenia wrzuca 

bezbronną dziewczynę do białego Vana.  Dotąd 

szczęśliwa nastolatka traci całe swoje życie, ko-

chającego chłopaka, rodziców i brata. Trafia do 

miejsca, z którego nie ma ucieczki.  

Budzi się w piwnicy porywacza i z trze-

ma innymi kobietami walczy o życie, ponieważ 

żadna z kobiet  nie wie, do czego może posunąć 

się oprawca.  Treść książki przepełniona jest 

opisami uczuć nie tylko Summer, ale również 

jej chłopaka Lewisa oraz samego  porywacza. 

Powieść  jest bardzo ciekawa, choć wymaga 

uważnego czytania ze względu na dużą ilość 

trudnych zagadnień, które czytelnik  sam musi 

rozwikłać i mimo wrażenia pewnych niedocią-

gnięć pod względem opisów psychologicznych,  

jest zdecydowanie  trzymającym w napięciu i 

zaskakującym w wielu aspektach thrillerem 

młodzieżowym, który bez wątpienia mogę pole-

cić dla osób lubiących tego typu lektury . 

Karolina Waś 

- Dlaczego nauczyciele coraz rzadziej włącza-

ją kamery? 

-  O 8 rano, to może stanowić wyzwanie, ale 

później nie widzę problemu. Z drugiej strony 

uczniowie nawet na godzinach wychowawczych 

nie chcą włączać kamer. Kontakt wzrokowy jest 

jednak bardzo ważny. 

- Matura za rogiem, czy zdalne nauczanie wy-

starczy? 

- Wszystko zależy od własnego podejścia. Nau-

czyciele mogą jedynie ukierunkować ucznia, ale 

na efekt matury każdy musi zapracować sam. 

Uczniowie, którzy w tym roku będą pisali matu-

rę mają na pewno trudniej, ale obecna sytuacja 

nie zwalnia z przygotowań.  Wydaje mi się,  że 

teraz jest nawet więcej czasu na powtórki. Życzę 

owocnej pracy, której efektem będzie bardzo do-

brze zdany egzamin maturalny. 

Rozmawiał: Jacek Borkowski  
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Kącik sportowy  
Od dwóch miesięcy w gazetce szkolnej towarzyszy Wam kącik sportowy. Mam na-

dzieję, że zawarte w nim wiadomości sprawiają przyjemność fanom sportu. Dziś 

coś dla miłośników piłki nożnej i wyścigów Formuły 1.  

Robert Lewandowski - Polak, który wygrał 

wszystko 

Robert Lewandowski to piłkarz, którego 

nikomu przedstawiać nie trzeba. Urodzony w 

Pruszkowie, wychowanek miejscowego klubu 

„MKS Znicz Pruszków”,  ma za sobą występy 

w klubach takich, jak Lech Poznań, Legia War-

szawa, niemiecka Borussia Dortmund i oczywi-

ście mistrz najwyższej rangi -  Bayern Mona-

chium. Nasz  rodak już od wielu lat gra  na naj-

wyższym światowym poziomie, ale w tym se-

zonie przeszedł sam siebie. 

W minionym sezonie niemieckiej Bun-

desligi Robert zdobył 34 bramki, zostając kró-

lem strzelców rozgrywek, dokładając do tego 

krajowe mistrzostwo i puchar Niemiec, dzięki 

któremu dopisał do własnych statystyk kolejne 

6 goli. Poza krajem zdominował również całą 

Europę, osiągając zwycięstwo z Bayernem w 

„UEFA Champions League”, w których zdobył 

15 bramek i został królem strzelców. W sumie 

w sezonie 2019/20 trafił do siatki 55 razy, co 

jest wynikiem wręcz kosmicznym. Robert, mi-

mo swojej świetnej gry, był pomijany na wszel-

kich galach, na których rozdawano nagrody in-

dywidualne, aż do teraz. W końcu nadeszło to, 

co nieuchronne, najwyższe podium dla  Roberta 

i wiele nagród, wśród których znalazła się na-

groda dla  najwybitniejszego gracza FIFA 2020, 

nagrodę piłkarza roku UEFA,  a także nagrodę 

najlepszego polskiego sportowca roku 2020 i 

wyróżnienie na gali „Globe Soccer Awards” w 

Dubaju. Na zakończenie otrzymał jeszcze jedno 

wyróżnienie od organizacji FIFA i znalazł się w 

drużynie roku. Pośród wszystkich nagród Ro-

berta brakuje jednak tej najważniejszej i najbar-

dziej prestiżowej „Złotej Piłki”. Dlaczego? Od-

powiedź na to pytanie jest prosta, gala  została 

odwołana z uwagi na pandemię wirusa Covid-

19, ale gdyby się odbyła i to wyróżnienie otrzy-

małby Polak, co do tego cały świat jest zgodny. 

Mimo, że na koncie „Lewego” zabrakło tego 

wyróżnienia, bez wątpienia jest on najlepszym 

piłkarzem minionego 2020 roku, a my jako ki-

bice możemy być dumni z naszego rodaka. 

 

Chodzi o pieniądze, czyli Lewis Hamilton w 

walce z Mercedesem 

Lewis Hamilton jest niewątpliwie świetnym 
kierowcą rajdowym. Wygrał bardzo wiele pre-

stiżowych wyścigów i bez cienia wątpliwości 

można stwierdzić, że jest on jednym z najlep-
szych kierowców w historii formuły 1. Hamil-

ton może się pochwalić między innymi tytułami 

mistrza świata w latach 2008, 2014, 2015,  
2017, 2018, 2019 i 2020, a także dwoma tytuła-

mi wicemistrza z lat 2007 i 2016.Jego droga na 

szczyt umiejętności i sławy nie była usłana ró-
żami, gdyż sportowiec napotkał  problemy, któ-

re mogą być niebezpieczne dla jego przyszłości 

w formule 1. Lewis Hamilton na torach wyści-
gowych zadebiutował w 2007 roku podczas 

Grand Prix w Australii, gdzie zajął 3 miejsce, 

reprezentując zespół McLaren’a.  
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Dalsza  Kariera szła świetnie, co po-

twierdzają tytuły zdobyte  nie tylko w barwach 

zespołu McLaren’a, w roku 2013 zasiadł za 

kierownicą bolidu Mercedesa. Z niemieckim 

zespołem Hamilton osiągał coraz większe suk-

cesy,  jednak w pewnym momencie jego 

współpracę z Mercedesem dotknął kryzys.       

O co dokładnie chodziło? Oczywiście o pienią-

dze, Hamilton porozumiał się z Mercedesem i 

miał podpisać 4-letni kontrakt opiewający na 

kwotę 50 milionów dolarów. Jednak w ostat-

niej chwili czerwone światło zapaliła firma Da-

imler, czyli główny inwestor zespołu Mercede-

sa. Mimo, że sam zawodnik i jego grupa są za-

interesowani dalszą współpracą, to główny 

udziałowiec zespołu nie wyraża zgody na kon-

trakt opiewający na tak wysoką sumę. Nie wia-

domo jak potoczą się dalsze losy współpracy, a 

czasu jest niewiele, ponieważ na decyzję za-

rząd ma czas tylko do końca lutego. Sezon F1 

startuje już niedługo a Mercedes przerwał roz-

mowy z Hamiltonem. Co to oznacza? Tylko 

Mercedes to wie, a nam  pozostaje życzyć Le-

wisowi powodzenia w negocjacjach z zespołem 

i czekać na rozwój wypadków. 

Kuba Stachurski 

Plotka, a życie innych ludzi… 

Jak powstają plotki ?  

Plotki najczęściej mają swój początek u jednej 

osoby, która myśli, że wie coś na dany temat, 

jednak bywa to tylko podejrzenie i przekazuje 

swoje słowa do kolejnej,  przez co tego typu 

newsy docierają do coraz szerszego grona. W 

ten sposób na jeden dany temat powstaje wie-

le różnych informacji.  

 

Cele rozpowiadania plotek :  

Istnieje wiele celów, kiedy ludzie rozpowiada-

ją plotki, najczęściej takimi celami mogą być: 

chęć zaimponowania drugiej osobie czy nawet 

całej grupie, wrogość i zawiść, zazdrość, 

strach przed czymś lub przed kimś, pustka 

wewnętrzna 

 

Jak plotka może wpłynąć na życie drugiej 

osoby?  

Każdy człowiek w inny sposób reaguje na 

rzeczy mówione na jego temat. Jedni się tym 

nie przejmują, ignorują je, ale bardzo często 

przez plotki ludzie potrafią zamknąć się w 

sobie, stać się mniej pewnym siebie a nawet 

bardzo je przezywać i  cierpieć. Dlatego plot-

ka potrafi wpłynąć na drugiego człowieka, 

może go urazić, wpłynąć na jego reputację w 

otoczeniu, a przecież wiadomo, że nikt nie 

chciałby być postrzegany źle czy w sposób, w 

jakim potrafią przedstawić nas plotki. Ludzie 

nie powinni rozsiewać tego typu informacji, 

jeśli nie są pewni tego, co  usłyszeli, ponieważ 

potrafią one zepsuć czyjąś opinię,  a nawet 

uderzyć w honor czy nawet godność drugiej 

osoby. Poza tym łatwo wypowiedzieć pewne 

słowa, ale trudno je potem zatrzymać i napra-

wić krzywdę, którą mogą wyrządzić, dlatego 

plotkę można porównać do hydry lernejskiej 

(jeśli ktoś nie wie, czym była, zachęcam się-

gnąć do mitologii). 

Alicja Pietrucha  
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Styczniowy horoskop 
BARAN  

( 21 marca – 19 kwietnia ) 

Baran charakteryzuje się pewnością siebie i 

wrodzoną odwagą. Lubi nowe wyzwania. W 

tym miesiącu postaw przede wszystkim na sie-

bie – zadbaj o swoje zdrowie psychiczne i fi-

zyczne.  

 

BYK  

( 20 kwietnia – 20 maja ) 

Byk jest lojalny, niezależny i odpowiedzialny. 

Przyjaźnie z nim są silne i bardzo trwałe. Wolny 

czas wykorzystaj na kontakt ze swoimi przyja-

ciółmi  i odnowienie z nimi kontaktów.  

 

BLIŹNIĘTA  

( 21 maja – 20 czerwca) 

Bliźnięta są często uparte, ale za to bardzo towa-

rzyskie. Szybko nawiązują nowe znajomości. 

Pamiętaj, nie bądź zbyt krytyczny w stosunku 

do własnej osoby. Znajdź swoje mocne strony, 

jednak miej też świadomość swoich wad. 

 

RAK  

( 22 czerwca – 22 lipca ) 

Rak charakteryzuje się dość zmiennym charak-

terem.  Jest również niezwykle opiekuńczy i 

współczujący. W tym miesiącu postaw na po-

moc innym. Może pomyśl o jakimś wolontaria-

cie ? 

 

LEW  

( 23 lipca - 23 sierpnia ) 

Lew jest pewny siebie i lubi być w centrum 

uwagi. Bardzo entuzjastycznie podchodzi do 

życia i chętnie pomaga innym. Spróbuj swoich 

sił w czymś zupełnie nowym, dotąd Tobie nie 

znanym. Może będzie to  być coś prostego jak 

wykonanie nowego przepisu, albo zdecyduj się 

na coś większego, jak rozpoczęcie nauki nowe-

go języka ?  

 

PANNA  

( 24 sierpnia - 22 września ) 

Panna jest symbolem ładu i porządku. Cechują 

ją skromność i nieśmiałość. Panna zawsze wy-

wiązuje się ze swoich obowiązków. Pamiętaj, 

nigdy nie przestawaj być sobą i spełniać swoich  

marzeń. 

 

WAGA  

( 23 września - 22 październik ) 

Waga wyróżnia się dużą inteligencją. Jest spra-

wiedliwa i bardzo pokojowa. W tym miesiącu 

spróbuj odciąć się od toksycznych osób i za-

mknąć wszystkie stare konflikty. 

 

SKORPION  

( 23 października - 21 listopada ) 

Skorpion charakteryzuje się spostrzegawczością 

i wrodzoną inteligencją. Pomyśl o swoich ma-

rzeniach. Spróbuj wypisać sobie wszystkie cele, 

jakie chcesz zrealizować w tym roku.  

 

STRZELEC  

( 22 listopada - 21 grudnia ) 

Strzelec jest szczery i optymistyczny. Niezwy-

kle ceni sobie wolność słowa. W tym miesiącu 

daj sobie trochę czasu na odpoczynek. 
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KOZIOROŻEC  

( 22 grudnia - 19 stycznia ) 

Koziorożec jest stateczny i nie przepada za 

zmianami w swoim życiu. Ma silną osobowość 

i potrafi poradzić sobie z każdym problemem. 

W tym miesiącu pamiętaj o aktywności fizycz-

nej. Wprowadź więcej ruchu do swojego dnia. 

To na pewno dobrze Ci zrobi.   

 

WODNIK   

(20 stycznia - 18 lutego ) 

Wodnik jest szczery i przyjazny. Lubi nowe 

wyzwania. W tym miesiącu postaw na rozwija-

nie siebie. Dobrym pomysłem będzie przeczyta-

nie jakiejś wartościowej książki.  

 

RYBY  

( 19 lutego - 19 marca ) 

Ryby są niezależne i zdeterminowane w dąże-

niu do realizacji  celów. Uwierz w siebie, a uda 

Ci się osiągnąć coś wielkiego, co całkowicie 

odmieni Twoje dotychczasowe życie.  

1.Ostatnia planeta układu słonecznego  

2.Odżywianie się rośliny (poprzez promienie sloneczne)  

3.Inaczej Przyciąganie ziemskie  

4.Tlenki niemetali, które w reakcji z woda tworzą kwas  

5.Figura stylistyczna, polegająca na zmianie szyku zdania  

6.  ………….  i Goliat  

Składanki Gosi 

Hasło: …………... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
Przygotowała: Małgorzata 

Goszczyńska 
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

Konstytucji 3 maja 15, 05-250 Radzymin  

Godziny otwarcia: Pon.8-12, wt-czw.9-17,  

Pt.9-19, Sob.9-13,  

Ndz. Zamknięte  

tel. 22 786 50 24 

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN 

Plac Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin  

Godziny Otwarcia: Pon.10-19, Wt-czw. 9-16, 

 pt. 8-15, sob-ndz. zamknięte  

tel. 22 667 67 67  

POCZTA POLSKA 

Aleja jana Pawła 2 6, 05-250 Radzymin  

1 Maja 2, 05-253 Radzymin  

Weteranów 31, 05-256 Radzymin  

CENTRUM MEDYCZNE 

Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin 

tel.  22 760 72 00  

STACJA PKP 

Kolejowa, 05-250 Radzymin  

WETERYNARZ 

Polskiej organizacji wojskowej 16, 05-250 Radzy-

min  

Godziny otwarcia:  Pon-pt. 9-20. Sob. 9-15, Ndz. 9-

14   

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

Konstytucji 3 Maja 8A, 05-250 Radzymin  

tel. 22 786 50 08 

CENTRUM HANDLOWE 

Konstytucji 3 maja 17-15, 05-250 Radzymin 

APTEKI 

Stary Rynek 9, 05-250 Radzymin  

Tel. 22 464 35 64 

Godziny otwarcia: Pon-ndz. 7-24 

Stary Rynek 30, 05-250 Radzymin 

Tel. 22 760 83 87 

Godziny otwarcia: Pon-pt. 8-21, sob-ndz 8-15 

Falandysza 11, 05-250 Radzymin 

Aleja Jana Pawła II 1A, 05-250 Radzymin 

Konstytucji 3 Maja 10, 05-250 Radzymin 

KOMISARIAT POLICJI  

Romualda Traugutta, Radzymin 

Tel. 22 786 50 07 

 Małgorzata Goszczyńska 

Informator 


