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 No i stało się! Nadszedł maj, dla wielu 

uczniów jest to ostatnia prosta przed zakończe-

niem roku szkolnego, lub moment na pozbiera-

nie myśli po szalonym nauczaniu zdalnym, któ-

re niosło za sobą wiele korzyści,  niech pierw-

sza rzuci kamieniem osoba, która zawsze na 

lekcjach zdalnych siedziała ubrana i w stu pro-

centach przygotowana do ewentualnego włącze-

nia kamerek. Ale przede wszystkim nauka zdal-

na przyniosła wiele strat i problemów, z który-

mi musieli się mierzyć nauczyciele jak i sami 

uczniowie. Kto nie słyszał o legendarnych już 

problemach z połączeniem czy mikrofonem, 

który akurat na lekcji na którą nie byliśmy przy-

gotowani niefortunnie przestał działać? Każdy 

chociaż raz miał takie problemy i nie ma sposo-

bu, który pozwoli zweryfikować na ile były one 

zgodne z faktycznym stanem naszego sprzętu. 

Jest jednak grupa osób, która przez nauczanie 

zdalne straciła najwięcej. Mowa oczywiście o 

maturzystach. Uczniowie ostatnich klas ucząc 

się zdalnie nie byli w stanie przygotować się tak 

rzetelnie do egzaminów dojrzałości i na pewno 

nauka zdalna odbije się na ich wynikach, to w 

jakim stopniu pozostaje jednak kwestią indywi-

dualną. Z tego miejsca chciałbym pokierować w 

stronę maturzystów naszej szkoły słowa uzna-

nia, takie przygotowanie wymagało od was du-

żo pracy, ale na pewno nauczyło również, że 

nauka stacjonarna wcale nie jest taka zła. Zdal-

ne przygotowanie do matury to wielkie wyzwa-

nie, które na pewno pomoże wam na dalszej 

drodze do wymarzonego zawodu. Uczniowie 

pierwszych klas nie mieli nawet okazji poznać 

wielu osób, które niedługo opuszczą mury tej 

szkoły, wśród nich jestem także ja. Bardzo żału-

ję, że nie było mi dane was poznać, niestety 

wrzesień i połowa października to było trochę 

za mało czasu. Pamiętajcie jednak, że wasze 

miejsce zajmie nowe pokolenie norwidowców, 

które będzie kontynuować trwającą wiele lat 

tradycję naszej szkoły. Trzymajcie się i powoo-

dzenia! 

Kuba Stachurski 
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Polscy artyści godni uwagi... 

Z okazji Święta Polskiej Muzyki i Plastyki warto poznać sylwetki niektórych polskich 

wykonawców i wykonawczyń muzyki, o których być może na co dzień nie słyszymy bądź nawet 

nic nie wiemy. Po przesłuchaniu utworów poleconych artystów i artystek, jest duża szansa, że 

zdobędą oni sympatię i popularność również wśród Was, naszych czytelników. 

 

 

 

Do grona wyjątkowych i zdolnych twór-

ców z pewnością należy Monika Brodka, polska 

wokalistka, laureatka trzeciej edycji programu 

telewizyjnego Idol. Jest artystką posiadającą nie-

tuzinkowy głos, który od 2004 roku przynosi fa-

nom muzyki pop niesamowite doznania. Twór-

czość Moniki Brodki pokazała, że muzyka popu-

larna może mieć różne twarze i może być inter-

pretowana na różne sposoby. Na jej koncie aktu-

alnie znajduje się pięć studyjnych albumów, z 

czego debiutancki „Album” wyróżniony został  

statusem złotej płyty i dwa albumy, które pokryły 

się platyną. 33-letnia artystka w swoim muzycz-

nym dorobku ma mnóstwo fascynujących piose-

nek. Utwory: Granda, Varsovie i Miałeś być to 

naszym zdaniem zdecydowane Top 3 w twórczo-

ści Moniki Brodki. 

Stosunkowo młodym zespołem i bardzo 

licznym (aż siedmioosobowym) jest New People. 

W utworach tej grupy usłyszymy Aleksandra Or-

łowskiego, Jakuba Sikorę, Natalię Pikułę, Huber-

ta Woźniakowskiego, Alicję Boratyn, Jakuba 

Czubaka oraz Piotra Piechotę. Miłośnicy soft roc-

ka lat 70’ na pewno znajdą u nich coś dla siebie. 

Młodzi artyści mogą się pochwalić się również 

rytmami popowymi, a nawet disco. Ich muzyce 

towarzyszy ciepły, energiczny nastrój, który nie-

jednokrotnie poprawił nam w przeszłości humor. 

Trzy piosenki tego niesamowitego zespołu, które 

trzeba usłyszeć chociaż raz w życiu to: Rain Talk, 

Lucky One i Better Ways. 

Wymieniając polskich wykonawców nie-

sposób nie wspomnieć o duecie dwojga utalento-

wanych ludzi tworzących zespół The Dum-

plings. Justyna Święs i Kuba Karaś tworzą fanta-

styczną muzykę gatunku electropop. Ich fenomen 

rozpoczął się od publikowania twórczości na plat-

formie YouTube, a w 2014 duet podbił serca fa-

nów debiutanckim albumem No Bad Days. Ich 

wspólna działalność rozpoczęła się w 2011 roku 

gdy Justyna i Kuba poznali się na konkursie pio-

senki. Wszystko ruszyło od akustycznego Indie 

rocka, i przemieniło się w intrygującą muzykę 

elektroniczną. Każdy, kto kiedyś miał możliwość 

być na koncercie tej dwójki wie, jak nieziemskie i 

zapadające w pamięci jest zarówno show,  jak i 

porywająca jest  muzyka. Do najlepszych, na-

szym zdaniem należą: Uciekam, Bez słów, Pewne 

serce. 



Str. 5 Norwid News Jak korzystać z pogody? 
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Nieco bardziej tajemniczym zespołem,   

który zdecydowanie warto poznać, jest BOKKA 

— pięcioosobowa grupa, która od 2013 roku, kiedy 

powstała, nie zdradziła zbyt wiele o swojej tożsa-

mości. Artyści podkreślają, że całą uwagę chcą 

skupić przedez wszystkim na twórczości, a to, kim 

są, nie gra większej roli. Wiemy jednak na pewno, 

że to wykonawcy z naszego kraju, pomimo że pio-

senki wydają po angielsku. Są zwykle gatunku pop, 

jednak doszukać się w nich możemy również dużej 

ilości elektronicznych wstawek. Enigmatyczna at-

mosfera, która towarzyszy słuchaczom w przeży-

waniu muzyki Bokki, wcale nie umniejsza wartości 

utwrów. Wręcz przeciwnie — ich zagadkowość 

tworzy niesamowity klimat, który wyróżnia ich na 

tle innych wykonawców. Warto się zapoznać z: 

Town of Strangers, Answer me i A Spell. 

O gustach się nie dyskutuje, ale jak mówi 

przysłowie: muzyka łagodzi obyczaje. I jeśli nawet 

nie przypadną komuś do gustu powyższe propozy-

cje, to być może zainspirują do poszukiwań no-

wych utworów i poznania innych wykonawców. 

Maja Banasik 

Jak możemy wykorzystać ładną 

 Pogodę na dworze? 
Nadchodzi czas, w którym pogoda zaczyna  nas 
rozpieszczać. Po całym tygodniu siedzenia przed 
laptopem w czasie lekcji zdalnych wyjście na świe-
że powietrze jest świetną formą odpoczynku.  
Spędzanie czasu na dworze możemy urozmaicić 
różnymi aktywnościami fizycznymi lub spotkania-
mi ze znajomymi. 
W czasie pandemii nasza aktywność fizyczna 
znacznie zmalała, dlatego chciałabym przedstawić 
kilka ciekawych pomysłów jak zorganizować sobie 
dzień, nie siedząc w domu przed telewizorem. 
Możemy wybrać się sami lub z bliską nam osobą 
na wspólny spacer lub pobiegać. Warto przy okazji  
wykonać ćwiczenia rozciągające nasz kręgosłup 
oraz pobudzić obolałe od ciągłego siedzenia mię-
śnie. Z kolei wybierając się na rower, mamy okazję 
poznać okolice. 
Zorganizujmy piknik z przyjaciółmi w odrębnym 
miejscu. Porozmawiajmy, spotkajmy się na żywo, 
odłóżmy telefon, aby nasza głowa odpoczęła. Poga-
wędka z przyjaciółmi na żywo na pewno będzie 

wielką przyjemnością. 
Pomóżmy również naszym rodzicom w pracach 
domowych. Oni też są zapracowani i zmęczeni, po-
nadto w tygodniu  rzadko mamy czas na wspólne 
spędzanie całego dnia. 
Pamiętajmy, że nasz organizm zasługuje na regene-
rację. Korzystajmy z dobrej pogody i starajmy się 
jak najwięcej czasu spędzać na dworze.  Z całą 
pewnością poprawi to nasz stan psychiczny jak i 
fizyczny,  da również siłę do pracy . 

Paulina Kuchta 
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Święto 1 maja 

1 maja jest inaczej nazywany Międzynaro-

dowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy lub 

Świętem Pracy. Obchodzimy je od końca XIX 

wieku. Zapoczątkowane zostało przez dość burzli-

we wydarzenie, jakim był strajk w Chicago. Nie-

stety, protest został krwawo stłumiony przez poli-

cję, od kul zginęło wielu demonstrantów. Geneza 

święta jest przede wszystkim związana z walką o 

ośmiogodzinny dzień pracy,  godziwe warunki 

pracy i płacy. Na ulice metropolii USA wyszło 

wówczas tysiące pracowników - wśród nich także 

emigranci z Polski.   Święto Pracy wprowadziła 

w 1889 roku na kongresie w Paryżu II Międzyna-

rodówka Socjalistyczna, wyznaczając na dzień 

obchodów właśnie rocznicę zajść w Chicago. 

Pierwsze obchody tego święta w wielu 

państwach, w tym również na terenie naszego kra-

ju, odbyły się już w 1890 roku. Były organizowa-

ne zarówno przez lokalne związki zawodowe, jak 

i przez partie polityczne, które wpisały do swoich 

programów prawa pracownicze. Na ziemiach pol-

skich przodowała w tym Polska Partia Socjali-

styczna Józefa Piłsudskiego, zaś po odzyskaniu 

niepodległości w 1918 roku - Związek Zawodowy 

Polski.                                                                                                                      

 Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, 

Święto 1 Maja było obchodzone bardzo uroczy-

ście. Tego dnia odbywały się pochody, wiece i 

zgromadzenia, w których udział często był obo-

wiązkowy lub premiowany możliwością zakupu 

atrakcyjnych towarów. Tak uroczyste obchody 

praktycznie zanikły po upadku PRL. 

Z kolei w kościele rzymskokatolickim 

dzień 1 maja jest obchodzony jako święto Józefa 

Robotnika, patrona ludzi pracujących. Obecnie w 

wielu miastach w Polsce odbywają się marsze, 

pochody oraz różnego rodzaju uroczystości zwią-

zane z historią 1 Maja. Dla wielu osób czy grup 

społecznych to także doskonała okazja do zwróce-

nia uwagi na problematykę bezrobocia, niskiej 

płacy czy nierówności na rynku pracy. 

             Amelia Modzelewska 

 

 

Święto 3 maja 
Święto Narodowe Trzeciego Maja jest ob-

chodzone w Polsce od 229 lat i jest niezwykle waż-
nym wydarzeniem upa-
miętniającym  podpisanie 
Konstytucji 3 Maja w 
1791roku. Mimo upływu 
lat uroczystość ta ma 
ogromną wartość dla na-
szego narodu, ponieważ 
konstytucja była pierwszą 
w Europie a drugą na 
świecie po Stanach Zjed-
noczonych. Jej uchwalenie 
zazwyczaj czczone jest 
poprzez różnego typu parady, marsze, zawody spor-
towe i pikniki rodzinne. Z okazji święta organizo-
wane są liczne festyny trzeciomajowe w różnych 
miastach Polski. Odbywają się także oficjalne uro-
czystości, gównie o charakterze wojskowym. W tym 

dniu możemy zobaczyć na bramach, domach czy w 
oknach  flagę Polski. Jest to wyraz pamięci, szacun-

ku i patriotyzmu wobec na-
szej Ojczyzny, której histo-
ria jest niezwykła, pełna 
wielkich poświęceń a nawet 
ofiar złożonych na jej ołta-
rzu. Flaga jako symbol na-
rodowy, ma swoje święto 2 
maja. Warto o tym pamię-
tać! 

Amelia Modzelewska 
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Kącik sportowy 

 Kilka miesięcy temu przybliżyłem wam formułę draftu do NBA i 

opisałem kilka najgłośniejszych nazwisk. Teraz pora zmienić dyscyplinę. 

29 kwietnia przypadł pierwszy z trzech dni trwania draftu do NFL, czyli 
National Football League. Największa liga futbolu amerykańskiego na 

świecie, nowych zawodników pozyskuje również poprzez ceremonię dra-

ftu, ale proces ten wygląda nieco inaczej i warto się w niego zagłębić. 

„Przebieg draftu” 

 Najbardziej widoczną zmianą jest długość 

trwania całej ceremonii. W lidze NFL trwa ona aż 

3  dni i składa się z sześciu rund, a w NBA rundy 

są tylko dwie. Różni się również liczba wyborów 

oraz sposób ich przydzielania. W NFL jedna runda 

to zaledwie 32 miejsca dla potencjalnych zawod-

ników, w przeciwieństwie do aż 60 w NBA. Przy-

dział wyborów poszczególnym drużynom jest in-

ny, ale jeszcze prostszy niż w największej świato-

wej lidze koszykówki. W NFL nie losuje się nu-

merów, drużyna z najgorszym bilansem wybiera 

pierwsza, a mistrzowie ligi muszą zadowolić się 

ostatnim numerem w pierwszej rundzie. Tak było 

również tym razem i mistrzowie z zeszłego sezo-

nu, Tampa Bay Buccaneers wybierali jako ostatni, 

jednak nie stracili wiele ponieważ zawodnicy 

pierwszej piątki draftu to głównie rozgrywający, a 

Buccaneers na rozegraniu korzystają z usług Toma 

Brady’ego, który mimo 43 lat na karku nadal gra 

świetnie, co pokazuje skuteczność jego podań. 

Brady w zeszłym sezonie podawał 610 razy z cze-

go 401 razy celnie. To imponująca skuteczność na 

poziomie prawie 66 procent, pod tym względem 

Quarterback mistrzów NFL nie ma sobie równych. 

Tegoroczny draft był zdominowany  przez rozgry-

wających, wszyscy zawodnicy  z pierwszej trójki 

występują na tej pozycji.  

„Trevor Lawrence” 

 W tym roku draft otworzyła drużyna Jack-

sonville Jaguars, która postawiła na największego 

„pewniaka” w tegorocznym drafcie. Z pierwszym 

numerem do drużyny Jaguarów trafił Trevor La-

wrence, rozgrywający z uniwersytetu Clemenson 

w Karolinie Południowej dla swojej drużyny    

Clemenson Tigers grał świetnie i na przestrzeni 

sezonu celnie podawał 231 razy na 334 próby, 

czyli prawie z prawie70 procentową skuteczno-

ścią. Rozgrywający nie żyją jednak tylko podania-

mi, ważne są również zdobywane przez nich yardy 

i przyłożenia. „Jedynka” draftu może pochwalić 

się imponującym wynikiem aż 3153 yardów zdo-

bytych łącznie w tym sezonie, co wcale nie jest 

jego życiowym rekordem, w zeszłym sezonie było 

to aż 3665 yardów. W barwach Tigers Lawrence 

przykładał w tym sezonie 24 razy, co jest wyni-

kiem dobrym, ale gorszym niż w zeszłym sezonie, 

kiedy to przykładał 36 razy. Lawrence skupił się w 

tym sezonie na podaniach i widać to, jego skutecz-

ność poprawiła się o 3.4 procenta. To wbrew po-

zorom duża różnica, a drużyna ma nadzieję, że 

podania ich nowego rozgrywającego pozwolą im 

na coś więcej niż ostatnie miejsce w lidze. 

„Zachary Wilson” 

  Wybór numer 2 należał do New York Jets 

lepszych od Jaguars zaledwie o jedno zwycięstwo, 

drużyna z New Jersey zakończyła sezon z bilan-

sem 2-14 i to jedno zwycięstwo więcej zawarzyło 

o tym, iż wybierali z drugim numerem. Jets  
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postawili na Za-
charego Wilsona. Wilson 

to rozgrywający z uniwer-
sytetu Birghama Younga 
w Utah. W tym sezonie na 

uniwersytecie Wilson 
mógł pochwalić się drugą 
najlepszą skutecznością 

podań w całej lidze uni-
wersyteckiej na poziomie 
75.5 procenta zaraz za 

Mackiem Jonesem i przy-
kładał 33 razy, uczynił 
więc ogromny postęp względem 62 procentowej 

skuteczności podań i zaledwie 11 przyłożeń z se-
zonu 2018/2019. Na papierze Zach Wilson wyglą-
da więc nawet lepiej od Trevora Lawrenca i wielu 
zastanawiało się dlaczego po zawodnika z Utah 

nie sięgnęli Jacksonville Jaguars. Moim zdaniem 
chodzi o konsekwencję widoczną w ich grze. 
Trevor Lawrence zaliczył postęp w celności podań 

kosztem przyłożeń, ale mimo wszystko jego staty-
styki na przestrzeni trzech lat na uniwersytecie 
wyglądały podobnie, reprezentant Utah poczynił 

niewiarygodny postęp, co mogło spowodować 
obawy w drużynie Jaguars, którzy szukali pewne-
go zawodnika na lata. Mogłoby się okazać, że 

Wilson miał tylko przebłysk geniuszu, a w następ-
nym sezonie jego gra będzie wyglądać gorzej. W 
sporcie takie sytuacje się zdarzają, a za przykład 
może posłużyć piłkarska drużyna Leicester City, 

która po wygraniu mistrzostwa w sezonie 
2015/2016 stoczyła się i następny sezon skończyła 
zaledwie na 12 pozycji. Możliwe więc, że Zach 

Wilson zaliczył świetny sezon w collage’u, aby w 
tym sezonie grać zaledwie przeciętnie, oczywiście 
wszyscy, a już na pewno drużyna New York Jets 

mamy nadzieję, że Wil-
son utrzyma swój wyso-

ki poziom.  

„Trey Lance” 

Ostatnim zawodnikiem 

pierwszej trójki został 

Trey Lance, który na 

przestrzeni ostatnich 

trzech sezonów grał na 

uniwersytecie Dakoty 

północnej. Trzeci wybór 

San Fransisco 49ers jest zaskakujący o tyle, że w 

tym sezonie Trey na boisko wybiegał zaledwie 

raz. W jedynym meczu, który rozegrał w sezonie 

2019/2020 podawał 30 razy z czego 15 razy celnie 

i przyłożył dokładnie 2 razy. San Fransisco 49ers 

musieli kierować się zeszłym sezonem kiedy 

Lance rzucał na wysokiej 67 procentowej sku-

teczności i przykładał aż 28 razy. Finaliści NFL z 

2020 roku sporo zaryzyko      wali i uwierzyli w 

młodego quarterbacka, ale nikt nie wie    czy im 

się to opłaci i co ważniejsze, czy ich nowy za-

wodnik będzie zdrowy. Draft 2021 obfitował w 

rozgrywających, ale w pierwszej dziesiątce zna-

leźli się również tight end Kyle Pitts, Wide Re-

civer Jaylen Waddle, Offensive Tackle Penei Se-

well czy cornerback Jaycee Horn. Draft 2021 był 

pełen ciekawych zawodników, których przyszłość 

stoi pod znakiem zapytania i warto śledzić ich 

poczynania na boiskach NFL. 

Kuba Stachurski 
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Sposoby na nudę w domu... 
W dzisiejszych czasach, w dobie corona wirusa nie mamy tak wiele możliwości na spę-

dzanie wolnego czasu, co prowadzi do tego, że często ogarnia nas nuda. W tym artykule posta-
ram się przedstawić kilka ciekawych rozwiązań jak spędzić wolny czas. 

Nauka nowych rzeczy 

Skoro już mamy tyle wolnego czasu, że zdą-
żyliśmy zacząć się nudzić, czemu by tych chwil 
nie przeznaczyć na odkrywanie w sobie nowych 
zainteresowań? Może gra na instrumencie, ryso-
wanie lub sztuki walki uznamy jako swoją nową 
pasję. 

Odnowienie kontaktów z dawnymi znajo-
mymi 

Myślę, że każdy z nas ma taką osobę, z 
którą urwał się kontakt... Nic nie stoi nam na 

przeszkodzie, aby to naprawić. Nawet, jeżeli 
nie mamy numeru telefonu tej osoby. W dzi-
siejszych czasach nie brakuje sposobów na 

skontaktowanie się z ludźmi, chociażby po-
przez social media. 

Może krótki trening? 

Zamiast leżeć z nudów cały dzień i sięgać po 

kolejne niezdrowe przekąski, warto zrobić sobie 
krótki trening. Może zwykłe rozciąganie albo 
krótkie cardio? Poprzez ćwiczenia wytwarzane 

są endorfiny, czyli hormony szczęścia, więc czy 
nie warto poprawić sobie trochę humor? Poza 
tym po powrocie do szkoły na lekcje stacjonarne 

łatwiej będzie wrócić do regularnych ćwiczeń na 
W-Fie. 

 

 

Kiedyś to było... 

 Każdy z nas ma w domu coś, co kiedyś      

kochał, alez nwiadomych przyczyn porzucił. Idę 

o zakład, że masz na półce książkę, której nigdy 
nie dokończyłeś, lub grę komputerową, w której 
ostatni etap był na tyle trudny, że poddałeś się i 

nigdy nie dobrnąłeś do napisów końcowych. 
Może grałeś kiedyś na jakimś instrumencie, ale 
nie szło Ci tak dobrze jakbyś tego chciał, więc 

stoi on w kącie i zbiera kurz? Ostatnie momenty 
nauki zdalnej można wykorzystać na powrót do 
starej „zajawki”, kto wie, może pasja, którą lata 

temu odstwiliśmy  do lamusa będzie towrzyszyć 
nam jeszcze przez długi czas?  

Mam nadzieję, że którąś z tych rad wykorzy-
stacie. Może będzie to jakaś inspiracja, a za jakiś 

czas, gdy  wszystko powróci do normalności, 
stwierdzicie, że jednak nie był to najgorszy okres 
i że nie 

straciliście tego czasu.... 

Wiktoria Małkińska, Kuba Stachurski 



Str. 10 Norwid News Horoskop 

Horoskop na maj 

        Baran 

 nie zapominaj się uśmiechać, jest to 

bardzo ważne, ponieważ wtedy łatwiej 

znosi się trudy życia codziennego, jeśli 

nauczysz się korzystać z życia i nabierzesz 

dystansu do siebie i pewnych spraw osią-

gniesz duży sukces. Poza tym maj będzie 

dla Ciebie dobrym okresem na zmianę, nie 

bój się ryzykować i korzystaj z życia  

Byk 

 w tym miesiącu horoskop dla Byków 

mówi o konieczności pogodzenia się z prze-

mijaniem i nudą. Rutyna i szarość to nieu-

niknione elementy życia. Spokojnie czekaj 

na rozwój wydarzeń, jednak przy ciężkich 

wyborach decyzje dokładnie przemyśl, lek-

komyślne zachowania nie zaprowadzą Cię 

na szczyt sukcesu.  

Bliźnięta 

 w tym miesiącu horoskop dla 

Byków mówi o konieczności pogodze-

nia się z przemijaniem i nudą. Rutyna i 

szarość to nieuniknione elementy życia. 

Spokojnie czekaj na rozwój wydarzeń, 

jednak przy ciężkich wyborach decyzje 

dokładnie przemyśl, lekkomyślne zacho-

wania nie zaprowadzą Cię na szczyt 

Rak 

 Ten miesiąc pokaże Ci, że wszystkie 

słabości da się pokonać, a dzięki ambicjom 

osiągniesz wymarzony cel. Dlatego w maju 

warto zwrócić uwagę na to na czym nam zale-

ży. Jeśli chodzi o relację międzyludzkie to 

właśnie jest ogromna szansa, że w Twoim 

życiu pojawi się osoba godna twojego zainte-

resowania. 

Lew 

Lwy powinny skupić się na swoim zdrowiu 

psychicznym, być może powinny bardziej 

o nią zadbać. Jednak mimo to Lwy będą 

tryskać optymizmem, przez który zbliżą do 

siebie więcej ludzi. Los będzie chciał prze-

testować czujność Lwów, także bądzcie 

ostrożni! 

Panna 

 Przyszłość Panien zapowiada 

się bardzo dobrze. Uda im się zebrać 

siły do dalszego działania. Wbrew po-

zorom odpoczynek to najlepszy sposób 

na kreatywność, dzięki której może 

odnajdą nowe pasję skupią się na tym 

co sprawia im przyjemności i jednocze-

śnie je rozwija.  

Waga 

  Wagi powinny postawić 

sobie wyznaczony cel, do którego 

pragną dążyć. W życiu Wag na-

stąpi ruch, spadnie na Was wiele 

zadań, również życie osobiste 

oraz zdrowie będzie wymagało 

uwagi i porządków. Mimo to Wa-

gi spełnią oczekiwania, a w za-

chowaniu równowagi pomoże im 

sztuka. Jednak Wagi, spokojne o 

świat zewnętrzny, najwięcej uwa-

gi poświęcą sobie. 

Skorpion 

inteligencja  Skorpionów zostanie doceniona 

w pracy, poradzą sobie z trudnościami, które 

je spotkają. Nie możesz jednak przesadzać z 

brakiem zasad. Brak dyscypliny w końcu od-

bije się na Tobie negatywnie. Pamiętaj, odro-

bina zasad plus kilka garści spontaniczności 

wpłyną na Ciebie wyjątkowo pozytywnie  
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Strzelec 

Maj może być ciężkim czasem dla Strzelca, 

jednak mimo to nie zapominaj o swoich naj-

bliższych, którzy Cię otaczają. Niech czuwa 

przy Twoim boku ktoś, na kim Ci zależy albo 

ktoś, którego obecność wpływa na Ciebie po-

zytywnie. Gdy już na dobre zażegnasz 

wszystkie czarne myśli, które jak dotąd upar-

cie przy Tobie trwały, teraz łatwiej będzie Ci 

na nowo podejść do życia. 

Wodnik 

 Maj może być ciężkim czasem dla Strzelca, jed-

nak mimo to nie zapominaj o swoich najbliższych, któ-

rzy Cię otaczają. Niech czuwa przy Twoim boku ktoś, 

na kim Ci zależy albo ktoś, którego obecność wpływa na 

Ciebie pozytywnie. Gdy już na dobre zażegnasz wszyst-

kie czarne myśli, które jak dotąd uparcie przy Tobie 

trwały, teraz łatwiej będzie Ci na nowo podejść do ży-

cia. 

Ryby 

 Ten miesiąc jest 

interesujący pod wieloma 

względami dla twojego 

znaku. Nie martw się, jeśli 

po 21 pojawią się jakieś 

zmartwienia w domu lub w 

rodzinie, twój talent i do-

broć je przezwyciężą.  

Koziorożec 

Horoskop dla Koziorożców mó-

wi o tym, żeby nie przejmować 

się nadmiernie sprawami, na 

które się nie ma wpływu. Trzeba 

mieć dystans do świata – nikt 

nie ma możliwości kontrolować 

wszystkiego. Dlatego lepiej 

wrzucić na luz. Odwróci się od 

was wielu ludzi, ale zostaną ci, 

którzy naprawdę są waszymi 

przyjaciółmi. Nie wahajcie się 

chwycić ich pomocnych dłoni. 

 

 

 Protest uczniowski 2021 
 Minister edukacji narodowej Przemysław 

Czarnek zapowiedział niedawno powrót  do szkół 

klas I-III, ale i również roczników starszych, 

uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studen-

tów. Na odpowiedź społeczności nie trzeba było 

czekać długo. Już kilka godzin po konferencji, na 

której minister edukacji ogłosił podjętą przez rząd 

decyzję wystartował protest uczniowski, a razem z 

nim przeprowadzana internetowo petycja, która 

zakłada powrót do szkół od września przyszłego 

roku szkolnego. Petycja została utworzona 23 

kwietnia, a na dzień dzisiejszy podpisało ją nie-

spełna 600 tysięcy uczniów i rodziców z całego 

kraju. „Powrót do nauki w szkole na ostatnie nie-

całe dwa miesiące jest niepotrzebny i tylko zdezo-

rientuje uczniów klas 7 oraz 8, którzy w tym czasie 

prowadzą intensywną naukę do egzaminu ósmo-

klasisty. Sprzeciwiamy się powrotowi w tym roku 

szkolnym do nauki stacjonarnej i chcielibyśmy by 

nasz głos, głos wszystkich uczniów został i tym 

razem usłyszany” pisali inicjatorzy protestu ucz-

niowskiego. Zapytany o petycję na najbliższej  

konferencji minister Czarnek odpowiedział: 

„Rozumiem, że petycja została podpisana przez 

uczniów, mogę do nich zaapelować młodzieżowo: 

take it easy (spokojnie, nie przejmujcie się 

tak). Stres to jest rzecz, która towarzyszy człowie-

kowi w życiu, ale nie należy tego stresu generalnie 

wyolbrzymiać. Nikt nie będzie państwa stresował, 

wszyscy mamy swoje obowiązki w życiu codzien-

nym i do tych obowiązków wracamy również w 

szkole”. Odpowiedź ministra wzbudziła wiele kon-

trowersji , a uczniowie wchodzą w kolejną  fazę 

protestu. Po powrocie do szkoły chętni do udziału 

w proteście będą ubierać się na czarno i wiązać na 

ramieniu czerwoną wstążkę. Pojawiają się jednak 

obawy, że nawet tak liczna grupa protestujących 

nie będzie w stanie zmienić decyzji rządu, niestety 

są uzasadnione, a rząd nadal nie słucha polskich 

uczniów. 

Kuba Stachurski 
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Domowy pudding chia... 
Składniki: 

Nasiona chia: 3 łyżki 

Szklanka mleka krowiego lub roślinnego 

1,5 łyżki słodzidła (w moim przypadku syrop klonowy)  

170g malin 

150g mango 

Łyżeczka ekstraktu z wanilii 

Kilka gałązek mięty 

Sposób przygotowania: 

Mleko wymieszać z chia i odstawić na około 20 minut do czasu gdy wszystko zgęstnieje. Po tym 

czasie dodać wanilię oraz wybrany słodzik i wymieszać. Wszystko przykryć folią i wstawić do lo-

dówki na całą noc. Następnego dnia przygotować słoiczki czy pucharki do których wykładamy de-

ser, rozgnieść 150g malin, następnie to samo powtórzyć z mango. Rozkładając pudding przekładamy 

po kolei: maliny-mango-chia, a górę ozdabiamy resztą malin i miętą.  

Smacznego! 

Karolina Waś 

Składanki Gosi 

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 



Akcja pomocy dla domu  dziecka 

im. Ojca Świętego Piusa XI... 

Więcej na szkolnych portalach społecznościowych... 


