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Kwiecień/Maj 2017 

Redakcja gazety ,,Norwid News” składa serdeczne życzenia  

 uczniom III klas i absolwentom  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie 

powodzenia na egzaminach gimnazjalnych i maturalnych.  
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Festiwal Nauk 

 
  
 8 marca w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Radzyminie odbył 
się      Festiwal Nauk. 
 Gimnazjaliści z klas II A, II B i II 
C oraz z I A uczestniczyli w różnorodnych 
warsztatach. Wykład inauguracyjny na 
temat Żołnierzy W yklętych zaprezentował 
historyk z Instytutu Pamięci Narodowej     
p. Marcin Łaszczyński. Następnie 
uczniowie uczestniczyli w warsztatach.  
 Instytut Geofizyki Polskiej 
Akademii Nauk prezentowała p. mgr 
Dominika Niezabitowska - pracownik 
Zakładu Magnetyzmu. Pani D. 
Niezabitowska przygotowała zajęcia na 
temat: Co powiedzieć mądrego zamiast 
"kamień"? 

 Pan Marcin Łaszczyński 
przygotował prezentację multimedialną 
pod tytułem Byli za młodzi by iść do 
Powstania o Uczniach czyli Wyklętych. 
Prezentował źródła i dokumenty 
archiwalne oraz relacje świadków 
żyjących w czasach PRL-u. 
 Pani Karolina Jachimczuk i Pan 
Andrzej Wiśniewski reprezentowali 
Chemiczne Koło Naukowe Flogiston z 
Politechniki Warszawskiej. Podczas 
zajęć uczniowie dowiedzieli się co to jest 
chromatografia. Przy pomocy wody, 
bibuły i kolorowych mazaków mieli 
możliwość zaobserwować rozdzielanie 
kolorów. Kolejnym doświadczeniem 
było badanie pH substancji. Uczniowie 
dostali do dyspozycji wodę, kwas, 
zasadę oraz szereg współczynników, 
które barwią się na odpowiednie kolory. 

W trakcie trwania warsztatów prowadzący 
chętnie udzielali odpowiedzi na 
pojawiające się pytania. 
 Przy organizacji Festiwalu Nauk 

współpracowali nauczyciele: p. Justyna 

Bylak, p. Edyta Maciejska oraz p. Tomasz 

Łopatowski. 
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Nasze talenty sportowe… 
Sprawozdanie z wyjazdu na zawody ,,Olimpic Hopes’’ 

 

 Na początku marca reprezentacja w składzie 
Oliwia Weiss, Karolina Brzózka, Kacper Jarosiński, 
Maciej Janowski i Maks Szewczyk - kapitan, 
rozpoczęła swoje zmagania w turnieju Olimpic 
Hopes     w curlingu. Wstaliśmy o godzinie 4 i 
wyjechaliśmy o 5 nad ranem do Pragi. Podróż 
minęła bardzo szybko. Zatrzymaliśmy się tylko na 
posiłek oraz zakup napojów na mecze. Po około 6 
godzinach byliśmy    w stolicy Czech. Pojechaliśmy 
na halę gdzie zostawiliśmy sprzęt i mieliśmy trening 
trwający 30 minut. Po treningu zjedliśmy lunch i 
wybraliśmy się do hotelu gdzie po rozpakowaniu 
odpoczęliśmy. 
 Naszymi pierwszymi przeciwnikami byli 
Czesi. Początek meczu przebiegał bardzo dobrze. 
Po 2 endzie było 4:1 dla nas. Czesi próbowali 
odrobić wynik ale nie daliśmy się i mecz 
zakończył się wynikiem 7:3. Po obiedzie udaliśmy 
się do hotelu gdzie spędziliśmy resztę dnia. 
Następnego ranka czekał nas mecz z drużyną 
Tresnowka. Niestety ulegliśmy Słowakom, ale mecz 
toczył się do ostatniego zagrania. O godzinie 16 
czekała nas przeprawa        z reprezentacją Niemiec. 
Mecz został przez nas wygrany wynikiem 4:3. 
Następnego dnia czekał nas mecz z Holandią. 
Stawką był mecz o brąz. Wygraliśmy dosyć wysoko 
9:2.  W meczu o brąz niestety ulegliśmy Węgrom 
wynikiem 9:1, tym samym kończąc naszą przygodę 
w tym turnieju na 4 miejscu na 12 drużyn 
startujących. 
  Maksymilian Szewczyk IA Gimnazjum 
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W cyklu:  

EUROWEEK Z GIMNAZJALISTAMI 

 W dniach 24-28 marca 2017 roku, uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie, pod 
opieką p. Anny Romaszko, p. Tomasza Dąbrowskiego i p. Magdaleny Kotlarz, uczestniczyli w specjalistycznym 
obozie szkoleniowym z językiem angielskim: „Euroweek - Szkoła Liderów” w Międzygórzu, zorganizowanym przy 
udziale Europejskiego Forum Młodzieży. Projekt ten nasza szkoła realizowała po raz pierwszy, ale na pewno nie 
ostatni. 

 Naszą podróż rozpoczęliśmy o godzinie ósmej wyjeżdżając spod szkoły. Po przybyciu do ośrodka, mieliśmy 
dużo czasu na rozpakowanie się, zregenerowanie sił, a następnie zjedzenie kolacji na stołówce. Po posiłku na Sali 
Konferencyjnej uczestników obozu przywitali wolontariusze z innych krajów. Wieczorem odbyła się dyskoteka, na 
której mieliśmy okazję potańczyć do znanych wszystkim utworów 

 Pierwszy dzień, tak jak kolejne, rozpoczął się śniadaniem. Po posiłku, prawie codziennie, mieliśmy zajęcia 
na zewnątrz, czyli tzw. „Energizer” , na których uczyliśmy się tańczyć „Belgijkę”, „Oira Oira” oraz taniec do 
piosenki Dr. Alban „Sing Halleluhaj”. Było przy tym dużo śmiechu, dobrej zabawy i nie obyło się bez pomyłek przy 
krokach tanecznych. Po pierwszych ćwiczeniach zostaliśmy podzieleni przez wolontariuszy na grupy, w których 
pracowaliśmy do końca wyjazdu. Codziennie dostawaliśmy do wykonania różne zadania, które wymagały od nas 
kreatywności i pomysłowości. W ciągu tych paru dni: tworzyliśmy własną firmę, aplikację na telefon, wymyślaliśmy 
i odgrywaliśmy przedstawienia na wylosowany temat, prowadziliśmy dyskusje, prezentowaliśmy nasze talenty 
podczas „Euroweek got talent show” , nagrywaliśmy reklamy np. pasty do zębów, kawy, napojów, itp. Oprócz pracy 
w grupach mieliśmy też inne zajęcia. Oglądaliśmy prezentacje o Peru, Filipinach i Kenii. W ciągu dnia graliśmy w 
gry,      a wieczorami śpiewaliśmy karaoke albo uczyliśmy się liczyć po duńsku i hindusku. 

 W niedziele wybraliśmy się na wycieczkę w góry. Idąc zielonym szklakiem zdobyliśmy Górę Igliczną, gdzie 
uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, która odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości. Pod 
koniec dnia zebraliśmy się na Sali, gdzie losowaliśmy swojego Secret Friend, któremu mieliśmy kupić drobny 
upominek. 

 Poniedziałkowy ranek nie różnił się niczym od innych. Jednak po południu odbyły się zajęcia „Mission 
Impossible”, na których każda z grup otrzymała wyjątkowe zadanie do wykonania. Do tematu przewodniego 
należało zatańczyć lub przygotować przedstawienie, a także nagrać reklamę. Po prezentacji naszych umiejętności, 
nadszedł czas na podsumowanie obozu i wtedy zrobiło się poważnie. Mr. Masakra - jeden z wolontariuszy - mówił 
nam          o tym, że zawsze musimy być sobą i nie ważne co myślą o nas inni. Zadawał nam pytania i prosił o 
szczerą odpowiedź. Jednym z pytań było „Czy łatwo jest powiedzieć: „Dziękuję” . Większość osób odpowiedziała, 
że TAK, ale prawda była inna. Okazało się, że powiedzieć „Dziękuję” jest bardzo trudno. Inne pytanie brzmiało „ 
Czy osoby, na którym nam zależy o tym wiedzą”. Mr. Masakra opowiedział nam o swojej babci, której nie zdążył 
powiedzieć „Dziękuję”. Dał nam wtedy dziesięć minut na napisanie lub powiedzenie osobom, na którym nam zależy 
kilka miłych słów. Atmosfera w ciągu tych trzydziestu minut stała się niesamowita i jednocześnie ciepła, dużo osób 
płakało, śmiało się, przytulało. Nie liczyło się czy znałeś/aś tą osobę, ale i tak ja przytuliłeś/aś. Dawaliśmy wtedy 
prezenty swojemu Secret Friend, przez co zrobiło się jeszcze bardziej miło i rodzinnie. Na koniec około godzinny 
dwudziestej drugiej wolontariusze rozdali wszystkim certyfikaty ukończenia obozu, który zakończył się zrobieniem 
grupowego zdjęcia. 

 Wtorek był dniem wyjazdu, dlatego zaraz po śniadaniu wymeldowaliśmy się z ośrodka i wyruszyliśmy         
w drogę powrotną. Przy okazji zwiedziliśmy dawną Kopalnię Złota i Średniowieczny Park Techniki w Złotym 
Stoku. Tam też mieliśmy chwilę czasu na kupienie pamiątek. Pod szkołę zajechaliśmy późnym wieczorem. Wszyscy 
byli zmęczeni podróżą, a jednocześnie bardzo zadowoleni z całego wyjazdu. 

 Moim zdaniem, obóz ten był najlepszym obozem na jakimkolwiek byłam. Poznałam wiele ciepłych, miłych    
i sympatycznych osób, których nie zapomnę. Na zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy było śmiesznie, ale 
czasem też poważnie. Podczas tego wyjazdu udało się mi „podszlifować” angielski, a jednocześnie poznać zwyczaje 
i kulturę innych narodów. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję projektu Euroweek. Na pewno nas tam nie 
zabraknie. Zapraszam do galerii zdjęć na naszą stronę! 

        Ania Dąbrowska 2cg i Oliwia Mędrzycka 2cg   
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 Dnia 4 marca br. byłam w Muzeum Narodowym w Warszawie 
na wystawie Podróż do Edo. Ekspozycja przedstawiająca 
najsłynniejsze japońskie drzeworyty zwane ukiyo-e przenoszą widzów 
w czasy XVIII - XIX do epoki Edo. Ponad trzysta dzieł ukazanych na 
wystawie należy do kolekcji Jerzego Leskowicza. Unikatowa kolekcja 
wiedzie nas przez trasę z Kioto do Edo (dzisiejszego Tokio), poprzez 
dwa szlaki Tōkaidō i Nakasendō - zwane również Kisokaidō, które 
łączyły stolicę z innymi prowincjami Japonii.  
 Autorzy obrazów płynącego światła ukazali kulturę i tradycję   
a także sztukę        
i literaturę 
dworską, która 
powstawała w 
kręgu szlachty. 
Rozwijała się 
także kultura 
mieszczańska, 
która miała 
bardziej 
wyrafinowany 

charakter niż w Edo. Właśnie w Kioto ukazały się 
różne, nowatorskie zjawiska artystyczne.  
 Szlak Tōkaidō wiódł wybrzeżem Oceanu 
Spokojnego, zaś Kioskaidō prowadził przez charyzmatyczne tereny Alp Japońskich, aż do doliny rzeki 
Kiso.  
 W sali numer 1 mogłam podziwiać cykl Słynne widoki Kioto autorstwa Utagawy Hiroshige z około 
1834 roku. Drzeworyty przybliżały życie niższych warstw społecznych.  

 W następnych salach moim oczom ukazała się 
seria pejzażowa Hiroshige pod tytułem Pięćdziesiąt 
trzy stacje na gościńcu Tōkaidō, gdzie drzeworyty 
przedstawiały miasta, zbocza rzek, widoki 
przydrożnych herbaciarni, czy górskie przełęcze 
dopełniające romantyczny pejzaż.  
 Kolejny cykl to Sześćdziesiąt dziewięć stacji 
na drodze Kisokaidō, które powstały w latach 1835-
1842 a autorem był Kiesaia Eisena oraz Hiroshige.  
 W sali 3 i 4 mogłam zobaczyć dzieła 
najwybitniejszego, a zarazem ekscentrycznego 
Katsushika Hokusai Trzydzieści sześć widoków góry 
Fuji oraz cykl Prawdziwe zwierciadło Chińskiej i 
Japońskiej poezji.  
Sto słynnych widoków 

Edo opowiadają o historii dawnej stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni i ukazują 
jej przeszłość, zwyczaje zwykłych mieszkańców jak     i przyrodę, która ich 
otaczała. 
 Twórcą portretów pełnych wdzięku i liryzmu był Kitagawa Utamaro 
starający się przedstawić życie kobiet, przez co formy jego dzieł były 
wielokrotnie powielane.  
 Gorąco polecam taką godzinną lekcję historii Japonii, na podstawie 
trzystu drzeworytów, które wywołują w zwiedzających niezapomniane 
wrażenia! 
      Matylda Balcer klasa II A Gimnazjum 

 

Warto zobaczyć… 
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Sprawozdanie z musicalu pt. "Metro" w reżyserii Janusza Józefowicza.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 kwietnia 
bieżącego roku grupą 
składającą się z uczniów klas I i II gimnazjum wybraliśmy się do warszawskiego studio Buffo na spektakl 
pt. "Metro" pod opieką p K. Odelskiej, p. A. Romaszko                                       i p. E. Maciejskiej. Zbiórka 
miała miejsce pod szkołą o godzinie 17:15, skąd autokarem pojechaliśmy do Warszawy. Mniej więcej po 
godzinie jazdy dotarliśmy do Teatru Muzycznego.  
 Spektakl rozpoczął się o godzinie 19:00. Musicalu rozpoczęły kolorowe hologramy wyświetlające 
tytuł przedstawienia. "Metro" to opowieść o marzeniach młodych ludzi tworzących uzdolnioną grupę 
artystyczną. Emocje mieszają się tam i łączą, wraz z przychodzącymi i odchodzącymi przyjaźniami 
krążącymi wśród bohaterów.  
 Przedstawienie zawiera w sobie elementy miłości, szaleństwa i konsekwencje podejmowanych 
wyborów. "Metro" ukrywało życie młodych ulicznych artystów, których kariera rozpoczyna się w 
podziemiach stacji metra. Historia opowiadała o marzeniach, ideałach, pasji, lecz także o rozczarowaniach              
i o tym, jaki wpływ na ludzi mają pieniądze. 
 Ubrania aktorów były zróżnicowane, charakterystyczne dla ich indywidualnego stylu. Utalentowani 
wokaliści prezentowali piosenki, których treści nawiązywały do ich rzeczywistości oraz pragnień. 
Wyjątkowo zaskakujące były momenty, gdy gasło światło a tancerze we fluorescencyjnych strojach 
zdawali się płynąć w powietrzu nad sceną. 
 Kiedy spektakl trwający ogółem 135 minut zakończył się, całą grupą wróciliśmy pod szkołę. 
Rozmowom na temat przedstawienia nie było końca, bo każdy z nas - widzów miał coś do powiedzenia i 
każdy z osobna reprezentował odmienny punkt widzenia na podstawie obejrzanego przedstawienia. 
Musical "Metro" jest wyjątkowy i wart polecenia pomimo, iż zakończenie nie cechuje Happy End.  
          Matylda Balcer  II A Gimnazjum.  

I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Mazowszu 
Gratulujemy wygranej! 

 Czworo naszych uczniów uczestniczyło w finale Powiatowego Konkursu Historycznego Wiedzy o Mazowszu, 
zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie. Uczestnikami finału było 16 
uczniów          z 4 ponadgimnazjalnych szkół powiatu 
wołomińskiego. Finaliści zostali wyłonieni w 
eliminacjach szkolnych,       w których uczestniczyło 103 
uczniów. Mamy przyjemność ogłosić, że: 

II miejsce zajęli :  

Anna Pasymowska kl. II A i Patryk Goworek kl. III A 

III miejsce zajął Łukasz Konicki - Klukowski kl. II A 

IV miejsce zajęła Nikola Nakonieczna kl. III A 

 
A w rywalizacji drużynowej nasi uczniowie zajęli 

 I miejsce!!!! 

Jeszcze raz GRATULUJEMY! 

    Anna Borowska 
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Let’s speak English 
 czyli wyjazd do szkoły językowej na Malcie 

 
 Zaczęło się niefortunnie. Od klęsk 
żywiołowych. Najpierw silne wiatry z gradem, 
ochrzczone przez kogoś huraganem „Margaret”, 
później zawalenie się „Azure Window” na wyspie 
Gozo. A my naprawdę nie mieliśmy z tym nic 
wspólnego! 
 
 W miarę gdy przycichał wiatr i wychodziło 
słońce, Malta zaczęła odsłaniać swoje prawdziwe 
oblicze. Bogata roślinność śródziemnomorska, jak 
gdyby poza porami roku. Z jednej strony drzewa 
obwieszone jesiennie owocami cytryn i 
pomarańczy, z drugiej letnie strelicje, bugenwille, 
hibiskusy. Do tego palmy i opuncja. No i 
wszechobecna kremowa skała wapienna, z której 
powstały wszystkie budowle i domy. 
 
 Zwiedziliśmy wiele zabytków Malty, od 
najstarszych megalitycznych świątyń na świecie 
przez otoczoną murami przez Saracenów Mdinę, aż 
po ślady Zakonu Joannitów w Walecie. Wszędzie 
mogliśmy dostrzec wpływy kolonialne Wielkiej 
Brytanii. W niedzielę wybraliśmy się do 
Marsaxlokk, nadmorskiej wioski na południowym 
wybrzeżu, by zobaczyć jedyny na Malcie rybny, ale 
nie tylko, targ.  
 Natomiast głównym celem naszego wyjazdu 
był udział w zajęciach szkoły językowej. Po 
tygodniu ciężkiej pracy otrzymaliśmy certyfikaty, 
określające poziom naszych umiejętności 
językowych. Było warto.  
Jeśli będziecie mieli okazję, odwiedźcie Maltę.  
 My polecamy! 

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU NA MALTĘ 
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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) 
Max Szewczyk(1ag) 

Maciej Persona (3bg) 
Aleksandra Ślubowska 

Matylda Denis 
Anna Kozińska 
Bartosz Skwara 

kl. II BG 
Ania Dąbrowska 2cg  

Oliwia Mędrzycka 2cg  
 

OPIEKUN-KOORDYNATOR 
p. Edyta Maciejska 

 
REDAKCJA TECHNICZNA 

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

 
 
 

OPIEKUN-KOORDYNATOR 

p. Anna Romaszko 
p. Tomasz Dąbrowski 

 
 
 

 


