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Grudzień 2016 

Redakcja gazety ,,Norwid News” składa serdeczne życzenia  

Gronu Pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi oraz ucz-

niom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie 

aby te święta, a także cały nadchodzący rok upływał Wam w harmonii  

i zadumie, by nigdy nie zabrakło Wam ciepła drugiej osoby,  

a każdy dzień był pełen niezapomnianych chwil.  
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Święto Odzyskania Niepodległości w „Norwidzie” 

W dniu  9 i 10 listopada 2016 roku odbył się w naszej szkole finał  Szkolnego Konkursu Historycznego 2016 

„Jagiellonowie w Polsce i w Europie”. To tradycyjny sposób obchodzenia w naszej szkole Święta Odzyskania Niepodle-

głości. Organizatorami konkursu byli nauczyciele histor ii: p. Edyta Maciejska - w gimnazjum i p. Karolina Odelska – w 

liceum. Uczniowie gimnazjum uroczystość tą połączyli z uroczystym ślubowaniem pierwszoklasistów oraz rozstrzygnięciem 

konkursu z warsztatów lingwistycznych we Włoszech. Uroczystości prowadzili: Wiktor ia Królik z kl II B gimnazjum 

oraz Katarzyna Kowalik i Adrian Nowak z kl I A liceum. 

Tegoroczna edycja konkursu odbywała się w kategoriach: esej, praca plastyczna  

i prezentacja multimedialna lub album oraz turniej wiedzy historycznej. W komisji konkursowej zasiadały: p. dyrektor Urszula 

Zimińska, p. Edyta Maciejska i p. Karolina Odelska. W zmaganiach turniejowych uczestników oceniały dodatkowo p. wicedy-

rektor Lidia Wize oraz Natalia Budek Przewodnicząca Samorządu 

Uczniowskiego Szkoły. 

Wyniku zmagań turniejowych uczniowie osiągnęli wyniki: 

W  liceum : 

I miejsce  Patryk Rybarczyk i Nikola Nakonieczna z kl III A 

II miejsce Łukasz Maśluch i Kinga Szewczyk z kl II C 

III miejsce Sebastian Giera z kl II A  i Mateusz Ciuchta z kl II C 

Wyróżnienia: 

Patryk Goworek i Kamil Banasiak z kl III A 

Filip Miękus i Jakub Janus z kl I A 

Paweł Kajma i Kacper Redka z klasy III D 

W  gimnazjum : 

I miejsce Piotr Płaneta, Paweł Ryś, Jakub Matusiak kl III BG 

II miejsce Mikołaj Milewski, Piotr Klos, Maciej Persona kl III BG  

III miejsce Justyna Kołodziejczyk, Bartosz Skwara, Dominik Kita kl II BG 

Wyróżnienie: 

Marcin Popławski, Władysław Aleksandrowicz, Julia Kaczmarczyk kl II AG 

W kategorii Prezentacja Multimedialna lub Album można było wykonać prace na temat: 

W liceum: 

Oświata i nauka w państwie Jagiellonów 

"Nihil novi" - przywileje w XV i XVI wieku. 

Polityka dynastyczna  Jagiellonów: sukcesy i porażki. 

W gimnazjum: 

"Wstrzymał słońce..." - wielcy Polacy w Europie 

Złoty wiek kultury polskiej pod panowaniem Jagiellonów. 

Wojsko polskie i litewskie: sukcesy i porażki w dobie Jagiello-

nów. 

Oświata i nauka w państwie Jagiellonów 

"Nihil novi" - przywileje w XV i XVI wieku. 

Polityka dynastyczna  Jagiellonów: sukcesy i porażki. 

Komisja konkursowa postanowiła przyznać I miejsce:  

dla Kingi Szewczyk z  kl II C liceum i  Marcelina Więch z kl IIC 

gimnazjum. 
W tej samej kategorii wyróżnione zostały prace uczniów liceum: Angeliki Marchlewskiej kl z III A, Sylwii Bieleckiej  

i Weroniki Świtnickiej z kl I A oraz gimnazjum: Julii Dąbrowskiej z kl II C 

W kategorii praca plastyczna można było wykonać prace na temat: 

W  liceum: 

Viktorie polskiego i litewskiego oręża w XV i XVI w. 

Słynni Polacy – mężowie stanu i ich dzieła. 

Kultura polska za czasów Jagiellonów.  

W  gimnazjum: 

Viktorie polskiego i litewskiego oręża w XV i XVI w. 

Ludność napływowa (cudzoziemcy) w Rzeczpospolitej szlacheckiej. 

Kultura polska za czasów Jagiellonów. 

Komisja konkursowa postanowiła przyznać I miejsce: dla Urszuli Pasymowskiej z kl II A z liceum  

oraz Aleksandry Wilczyńskiej z klasy II B z gimnazjum.  
W tej samej kategorii wyróżnione zostały prace: Małgorzaty Kaszuba z kl II C i Aleksandry Sobolewskiej z kl I A. 

W kategorii Eseju można było napisać prace na temat: 

"Wstrzymał słońce..." - wielcy Polacy w Europie 

Unia lubelska – sukces czy porażka polityki Jagiellonów. 

W państwie tolerancji – idea wolności szlacheckiej. 

Komisja konkursowa postanowiła przyznać I miejsce: dla Natalii Wize  z kl III Coraz Anny Pasymowskiej z klasy II A 

W tej samej kategorii wyróżnione zostały prace: Filipa Miękusa z  kl I A i Elżbiety Wołowicz z kl III C  

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom w poszczególnych kategoriach gratulujemy  

i życzymy wielu sukcesów.      Karolina Odelska i Edyta Maciejska 
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Sprawozdanie z obchodów 35. rocznicy stanu wojennego 

w Sali Koncertowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin 

 

 13 grudnia 2016r. obchodziliśmy 35-tą rocznicę 

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Z tej okazji ucz-

niowie gimnazjum brali udział w bardzo interesującej pre-

lekcji p. W. Kolatorskiego. Dzięki temu wykładowi wie-

my, że stan wojenny wprowadził gen. Wojciech Jaruzelski 

w 1981r. w celu powstrzymania opozycji, m.in. NSZZ So-

lidarność. 

Na ulice 

wyjechały 

czołgi, 

wprowa-

dzono go-

dzinę mili-

cyjną, pod-

słuchiwano 

wszystkie 

rozmowy 

telefoniczne, wprowadzono cenzurę. Był to okres tragiczny, pełen 

niepokojów i manifestacji: bezpodstawne aresztowania, prześladowa-

nia, pobicia, które czasem prowadziły nawet do śmierci. Przykładem 

takiego haniebnego traktowania był ks. Jerzy Popiełuszki, o którym 

obejrzeliśmy wzruszający i ściskający za gardło film Popiełuszko - 

Wolność jest w nas. Ukazywał on życie księdza Jerzego, jego patrio-

tyczne nastawienie w czasach strachu i niepewności jutra, dążenie do 

wolnej i zjednoczonej Polski, jego tragiczną śmierć z rąk SB. Uświa-

damiając sobie, jaki los spotkał ks. Popiełuszkę i wielu innych ludzi, 

mamy nadzieję, że pokój trwający teraz, będzie trwał już zawsze.  

Wiktoria Janowska kl. IAG 

Szlakiem Chopina przez Europę 
 14 grudnia klasy I AG i IIAG były na lekcji muzealnej w Muzeum Cho-

pina w Warszawie i lodowisku. Oto parę zdjęć ilustrujących wrażenia…. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX9vjeyYPRAhWBGCwKHUhoDeYQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekaradzymin.pl%2F&usg=AFQjCNFeaPpevTFrmZPAmA23OhvK_30Ccw&bvm=bv.142059868,d.bGg
http://m.in
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W cyklu: Warto przeczytać... 

 „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” 

 Rok 1940, II wojna światowa. Niemcy okupują Rzeczpospolitą Polskę. Polacy coraz bardziej tracą nadzieję na uwolnie-

nie kraju. Jednak w podziemnych organizacjach kryją się ludzie,  dla których śmierć za ojczyznę jest zaszczytem. Tajna organi-

zacja TAP zajmująca się walką z niemieckimi nazistami, prowadzona przez majora Jana Włodarkiewicza, dostaje informacje      

o tajemniczych obozach śmierci.   * * * 

 - Nie wychodź teraz. Zarządzono godzinę policyjną, właśnie schwytali jakiegoś starszego mężczyznę. Oby tym razem 

nie trafiło na nas – powiedziała moja żona, Marysia wpatrując się w okno, przytulając do siebie 9-letniego Andrzejka. Ostrów 

Mazowiecki to małe miasto. Razem z rodziną zdecydowaliśmy nie jechać do stolicy, więc zamieszkaliśmy tutaj. Jednak w żad-

nym mieście nie było bezpiecznie. W każdej sekundzie staram się być ostrożny i czujny by nie wpaść w ręce gestapo. 

  - Jeśli, będę musiał wyjechać na rozkaz majora, poradzisz sobie z tym wszystkim? - powiedziałem. 

  - Oczywiście, jak mogłabym sobie nie dać rady? Muszę ze względu na dzieci. A twoim obowiązkiem jest pomóc ojczyźnie 

jako żołnierz – odrzekła. I miała rację. Przy przeprowadzce ze wschodu do Ostrowa, Marysia zarządzała całą akcją i przez to 

przetrwaliśmy rewizję osobistą z całym dorobkiem, który dzieci miały zaszyte w ubraniach. Podzieliliśmy drogę na kilka frag-

mentów, przy okazji odwiedzając naszych bliskich i przyjaciół. 

-Poczekajmy jeszcze chwilę, zobaczymy do których domów będą wchodzić. Tylko zgaście światło – poprosiłem półgłosem. Po 

parunastu minutach wszystko ucichło.  * * * 

 Obudził mnie dźwięk syren przeciwlotniczych. Szybko się ubrałem i wyszedłem na zewnątrz, aby sprawdzić czy nie 

doszła do mnie żadna korespondencja. Na rogu ulicy czekał na mnie jeden z członków TAP. 

  Do przekazania miał, abym zgłosił się do majora Włodarkiewicza w pilnej sprawie i abym udał się tam szybko. Nie zwlekając, 

udałem się do siedziby Tajnej Armii Polskiej. 

-Dzień dobry panie Pilecki. 

-Witam panie majorze, wzywał mnie pan? 

-Otóż dowiedzieliśmy się o obozie koncentracyjnym w którym są mordowani cywile. Ustaliliśmy  aby jeden z naszych żołnierzy 

dostał się do obozu, przebywał tam jakiś czas i pisał raporty dotyczące sytuacji w obozie. Wytypowałem pana do tego zadania. 

Zamurowało mnie. Miałbym oddać się sam w ręce gestapo? Na początku ten pomysł wydawał mi się jak próba samobójcza, ale 

jako oficer wytypowany przez samego szefa TAP, nie mogłem się nie zgodzić. Dostałem wszystkie potrzebne informacje, moim 

zadaniem było zebranie informacji o obozach oraz zbadanie możliwości oswobodzenia więźniów. Nie mogłem sobie tego wyob-

razić.       * * * 

 Wyjechałem do Warszawy. Jako Tomasz Serafiński dostałem fałszywe dokumenty potwierdzające tożsamość. Czło-

wiek za którego się podawałem był wpisany na listę podejrzanych osób. Tego dnia Niemcy organizowali łapankę, w której mia-

łem być schwytany.    * * * 

 Usłyszałem pukanie. Nerwowo siedziałem na krześle, w domu mojej kuzynki Eleonory. Kiedy otworzyła drzwi, usły-

szałem rozmowę. 

-Czy w domu znajdują się jacyś mężczyźni? - zapytał gestapowiec. 

To była moja szansa. Pobiegłem szybko do drzwi, aby spytać o co chodzi, nie wzbudzając  podejrzeń. 

  Zostałem wyprowadzony z domu, po czym siłą poprowadzony do tłumu obok stacji kolejowej. Przyjechał pociąg. Niemieccy 

żołnierze popychali i bili mężczyzn, aby szybciej wchodzili do wagonów. Pociąg ruszył  bez zapowiedzi. Podczas nocnej podró-

ży próbowałem zwrócić uwagę na innych więźniów, ich twarze zdradzały o czym myślą i co czują. Trwała martwa cisza i wszy-

scy trzęśli się z zimna i strachu. Miałem nadzieję, że niedługo ten koszmar się skończy. 

 W końcu dotarliśmy do celu podróży. 

W powietrzu wisiał dziwny zapach. Nie wiedziałem gdzie się znajduje. Ktoś złapał mnie za ramię i wyprowadził na zewnątrz. 

Nie wiedziałem czy podołam zadaniu, byłem pełen obaw i lęku o przyszłość, ale świat musiał poznać prawdę. 

Usłyszałem z tyłu krzyk Niemca nakazujący marsz i ruszyłem przed siebie.  Aleksandra Ślubowska klasa IIBG 
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Spektakl teatralny pt. Szkoła żon w wykonaniu obsady Tea-

tru Polskiego w Warszawie. 

Tytuł oryginału: L'école des femmes 

Autor: Molier 

Reżyseria: Jacques Lassalle 

Gatunek literacki: Dramat 

Data premiery: 15 października 2011, Duża Scena. 

 

30 listopada 2016 roku w Teatrze Polskim w Warszawie od-

było się przedstawienie teatralne Szkoła Żon. Utwór napisał 

Jean Baptiste Poquelin, znany jako Molier. Szkoła Żon to 

sztuka łącząca w sobie komedię charakteru, satyrę i farsę. 

Dramat w reżyserii Jacques'a Lassalle'a rozpoczął się o go-

dzinie 19:00 i trwał ponad dwie godziny z antraktem pomię-

dzy aktami.  

Wśród obsady wystąpili: Andrzej Seweryn, Anna Cieślak, 

Piotr Bajtlik, Ewa Makomaska, Dominik Łoś, Olgierd Łuka-

szewicz, Antonii Ostrouch i Krzysztof Kumor.  

Pochlebne recenzje zachęciły mnie do obejrzenia tego spek-

taklu: 
"Andrzej Seweryn w roli Arnolfa włada molierowską frazą z taką 

łatwością, jakby na co dzień rozmawiał tylko wierszem. A grana 

przez niego postać - na początku cyniczny i pewny siebie cwaniak, 

a później upokorzony przez młodą kobietę starzec - przykuwa uwagę 

widzów przez cały spektakl i nadaje tempo przedstawieniu." 

 Stwierdzam ,że gra aktorska wymagała wielkiego 

zaangażowania ze strony aktorów, najważniejszą rolę, obok 

gestów, odgrywała mimika twarzy. Świetny w tym Andrzej 

Seweryn! 

Z moich obserwacji, mogę stwierdzić, iż przedstawienie zo-

stało pozytywnie odebrane, o czym świadczyły liczne aplau-

zy i owacja na stojąco po zakończonym spektaklu.  

Scenografia przedstawiała małe miasteczko, na tle którego 

rozgrywała się cała akcja. Kostiumy przygotowane przez 

Dorotę Kołodyńską idealnie wpasowały się w klimat i czasy 

utworu.  

Czas spędzony w Teatrze Polskim dał mi wiele do myślenia i 

wzbudził pozytywne emocje. Szkoła żon to sztuka, która 

przekazuje ponadczasowe wartości, co sprawia, że warto ją 

polecić ze względu na niesione przesłanie i wyśmienitą grę 

aktorską. Uważam, że warto poświęcić czas na spotkanie z 

Talią, siostrą Melpomeny i chociaż na chwilę oderwać się od 

szarej rzeczywistości. 
      

    Matylda Balcer, klasa II AG 

 

II KONKURS HISTORYCZNY 

WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 

1919-1920  W OBRONIE 

GRANIC I NIEPODLEGŁOŚCI 

 

KATEGORIA KOMIKS 

Cezary Świerczewski klasa IICG 

Warto zobaczyć… 

 

Recenzja spektaklu teatralnego 

 Szkoła Żon 
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Gazeta Szkolna 
Zespołu Szkół                   

Ogólnokształcących 
 

www.norwid.com.pl 

 
 
 

REDAKCJA 
Piotr Płaneta ( 3bg) 

Natalia Wize (3c) 
Adrianna Maliszewska(3c) 

Kinga Szewczyk (2c) 
Matylda Balcer (2ag) 

Jan Walczak (1ag) 
Aleksandra Ślubowska 

Matylda Denis 
Anna Kozińska 
Bartosz Skwara 

kl. II BG 

 
 

OPIEKUN-KOORDYNATOR 
p. Edyta Maciejska 

 
REDAKCJA TECHNICZNA 

Wojciech Rosa (3ag) 
Łukasz Maśluch (2c) 

 
OPIEKUN-KOORDYNATOR 

p. Anna Romaszko 
p. Tomasz Dąbrowski 

 

 

 

TRIP TO ITALY 

 Our 6-day trip to Italy took place on 21
th
 Sep-

tember 2016. We got there by tour bus sitting in our 
seats for about 20 hours. After that long journey, we 
finally got a chance to discover this great country where 
good taste and monumental art is a norm. First of all we 
visited Florence, a beautiful city with charming history of 
the greatest artists like Michaelangelo, Leonardo da Vin-
ci and Caravaggio. Their artwork is shown in Uffizi Gal-
lery, which we visited. We also saw a fantastic view of 
Santa Maria del Fiore cathedral. 
The second day was the most expected place for us to 
visit. We admired marvelous sights of Rome. We were 
passing through glamorous and luxurious shops on 
crowded streets occupiedd by lots of tourists. But we all 
really wanted to see Colosseum, which was a spectacular place. We had         
a chance to get inside and travel in time to Roman times. The next day we 
climbed a mountain, not literally, but we were 519 meters above the sea level. 
On top of the mountain, there was a Benedictine monastery but also the Polish 
Cemetery. Who would expect that there's a Polish accent in that type of place? 
We prayed and paid tribute to the fallen soldiers. The last point of our trip was 

Venice. A beautiful city, famous 
for its romantic atmosphere and 
gondolas. The heart of Venice 
was Saint Peter's Square where 
there was a monumental Saint 
Mark's  basilica. We got a lot of 
free time there so we could ad-
mire the magic of narrow streets 
and buy some souvenirs. 
Students had great pleasure to 
visit this gorgeous country. For 
sure there's a lot of venues that 
we haven’t discovered yet. 

THE CHEMISTRY OF DEATH – A BOOK WHICH            
DESERVES ATTENTION 
 The Chemistry of Death is a detective and thriller book,  written by Si-
mon Beckett, a British author. It is very breath-taking and sometimes really 
scary. The story is happens in Manahm, England. The main character in the 
book is David Hunter - the former forensic anthropologist. He gave up his ca-
reer after his wife and daughter's death. He came to Manhan to start a new job 
as a doctor, but a few days before arriving in Manham, strange things hap-
pened. I won't tell more - if you want to know what will happen in the book, you 
have to read it and I'm sure that those who like bloody and scary books will 
enjoy The Chemistry of Death. There are also four other books about David 
Hunter. Of course the book is not aimed for those with a week heart, so you 
might also think before reading it. 
Generally, The Chemistry of Death, is one of the best books I've ever read.  

 

DID YOU KNOW? 

If you remove a seed from a watermelon you can make really good and HEALTHY tea. 

If you eat a lot of cheese before you go to sleep, you might have nightmares. 

Apples have got the least vitamins from all of the fruit. 

If you like salads you should pour rapeseed oil , it will help you  absorb vitamins. 

Halloween came to America from Ireland. 

For Italians 13 is a lucky number while 17 is unlucky. 

If you pulp strawberries and leave them in your mouth for a couple of  minutes your teeth will 

become whiter. 

Zebras never sleeps alone. 

There are about 1000 types of sausages in Germany. 

If an octopus is very hungry it can it their own tentacle. 

 


