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28 marca 2018 r. w auli naszej szkoły odbył się finał VIII 
edycji Szkolnego Konkursu Teologicznego tym razem o 
relacji Jana Pawła II z młodzieżą pod hasłem: „Wy jeste-
ście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła, 
wy jesteście moją nadzieją…”. 

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: 
ks. Krzysztof Ziółkowski — Proboszcz Parafii Świętego 
Jana Pawła II w Radzyminie oraz p. dr Urszula Zimiń-
ska — Dyrektor naszej Szkoły. Ks. Krzysztof jest także 
fundatorem nagród dla młodzieży. Organizacją i koordy-
nowaniem prac zajęła się jak co roku p. Agnieszka Stro-
jecka. 

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o osobie i 
nauczaniu św. Jana Pawła II oraz uczczenie go jako 
wspaniałego człowieka, kapłana i Polaka w kontekście 
jego relacji z młodzieżą. Krótki rys biograficzny Papieża 
przedstawiła zebranym w auli Natalia Szatan z Ia. 

W tym roku szkolnym przygotowano 19 prezentacji. 
Komisja konkursu: p. Agnieszka Stojecka, p. Tomasz 
Łopatowski, p. Magdalena Kotlarz wytypowali tegorocz-
nych zwycięzców. 

 

W kategorii Gimnazjum: 

I miejsce: Amelia Strupiechowska IIIa 

II miejsce: Anna Różycka IIIb 

III miejsce: Marta Matuszczyk IIIa 

Wyróżnienia otrzymali: Anna Dąbrowska IIIc, 
Aleksandra Sitek IIIa, Marta Rumińska IIIc, 
Jakub Gawiński IIIa, Kacper Kawecki IIa, Michał Pie-
niążek IIa. 

W kategorii: Liceum: 

I miejsce: Kinga Szewczyk IIIc 

II miejsce: Małgorzata Kaszuba IIIc 

III miejsce: Sandra Borkowska Ia 

Wyróżnienia otrzymali: Weronika Zdunek Ia, Jakub 
Krawczykowski Ia, Weronika Radzka IIId, Karolina Ję-
drak Ia, Katarzyna Gawryś IIId, Wiktoria Wrzosek IIId, 
Grzegorz Trzonkowski IIId 

Po pokazie nagrodzonej prezentacji Amelii Strupiechow-
skiej z IIIag zespół Anima Mea zaprezentował utwory, 
którymi będzie reprezentował szkołę w powiatowym 
Konkursie Papieskim: „Miłość mi wszystko wyjaśniła”. A 
na koniec zaśpiewał ulubioną przez Jana Pawła II 
„Barkę”. 

 

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało” 
Cyprian Kamil Norwid 

VIII SZKOLNY KONKURS TEOLOGICZNY 
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 Anna Różycka uczennica klasy IIIb gimnazjum zajęła I miejsce w Ogólno-
polskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”, a bardzo wysokie wyniki uzyska-
ły: Emilia Szymanowska z klasy IIIa i Maria Persona z klasy IIIc. Z kolei w li-
ceum najwyższe wyniki osiągnęli Łukasz Maśluch (IIIc LO) i Maciej Persona (Ic 
LO). Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. 

Celem Konkursu Polonistycznego „Fraszka” jest propagowanie polskich trady-
cji, obrzędów, kultury regionalnej jako wartości ponadnarodowych oraz szerze-
nie wśród młodzieży wiedzy o języku polskim i miejscu literatury polskiej w 
Europie (zarówno w aspekcie historycznym, jak też współczesnym). 

Konkurs przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i 
Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi wraz z 
renomowanymi warszawskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet 
Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskie-
go czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, współpracę merytoryczną 
w zakresie organizacji konkursów edukacyjnych. 

XIV KONKURS RECYTATORSKI IMIENIA K. K. 
BACZYŃSKIEGO W TŁUSZCZU  

15 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Tłuszczu odbył się XIV Powia-
towy Konkurs Recytatorski Poezji K.K. Baczyńskiego. Organizatorem konkursu 
był Powiat Wołomiński oraz Zespół Szkół w Tłuszczu. Patronat honorowy objęli: 
Mazowiecki Kurator Oświaty, Burmistrz Tłuszcza, Muzeum Powstania War-
szawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Społeczny Komitet Opieki nad Groba-
mi Poległych Żołnierzy Batalionu „ Zośka”, Stowarzyszenie Pamięci Powstania 
Warszawskiego i Senator prof. Jan Żaryn. 
Patronatem medialnym były: „ Wieści Podwarszawskie”, „ Kurier Wyszkowski”, 
„ Goniec Tłuszczański” i „ Express Tłuszcz” 
Celem konkursu była popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego i innych twórców 
pokolenia Kolumbów, krzewienie wśród młodzieży idei patriotyzmu, brater-
stwa , rozwijanie współpracy pomiędzy powiatowymi szkołami ponadgimnazjal-
nymi, gimnazjami i szkołami podstawowymi oraz innymi placówkami kultural-
nymi a przede wszystkim promocja uzdolnionych uczniów. 
Konkurs odbył się w czterech kategoriach: recytacja, wizja plastyczna, znajo-
mość życia i twórczości K.K. Baczyńskiego oraz poezji śpiewanej. Do konkursu z 
Zespołu Szkół w Radzyminie przystąpiło 10 osób zarówno z Liceum jak i Gim-
nazjum. Otrzymaliśmy liczne nagrody i wyróżnienia. 
Laureaci: 
Jacek Borkowski z klasy III a G – I miejsce w recytacji 
Marcelina Więch z klasy III c G – I miejsce w wizji plastycznej 
Julia Kur z klasy I c LO – I miejsce w wizji plastycznej 
Wyróżnienia zdobyli: 
Hubert Kowalski z klasy II a LO – recytacja 
Maciej Persona z klasy I c LO – znajomość życia i twórczości K. K. Baczyńskiego 
Natalia Skonieczna z klasy II d LO - znajomość życia i twórczości K. K. Baczyń-
skiego 
Specjalne dodatkowe nagrody ufundowano dla laureatów I miejsc dla Jacka 
Borkowskiego, Marceliny Więch i Julii Kur od Radnych Powiatu Wołomińskie-
go. Sandra Borkowska z klasy I a LO, Wiktoria Janowska z klasy II a G i Kacper 
Kawecki z klasy II a G dostali dyplomy za uczestnictwo w konkursie. Opieku-
nem młodzieży oraz organizatorem konkursu była pani Anna Szymanis-
Świderska. 

 

II MIEJSCE  

W IV POWIATOWYM 

KONKURSIE  

RECYTATORSKIM 

6 kwietnia 2018 r. w Sali 
konferencyjnej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Z. 
Nałkowskiej w Wołominie 
odbył się finał IV Powiato-
wego Konkursu recytator-
skiego: Jan Paweł II – praw-
dziwy autorytet młodzieży 
pod hasłem: „Miłość mi 
wszystko wyjaśniła”. W kate-
gorii poezja śpiewana nasze 
Liceum reprezentowały:  

Natalia Rasińska Ia,  

Anna Oreszczuk Ic,  

Katarzyna Rębowska Ic  

Natalia Kłębek Ic. 

 Organizatorem Kon-
kursu było Starostwo Powia-
towe, Miejska Biblioteka 
Publiczna im Z. Nałkowskiej 
i III Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Jana Pawła II w Wo-
łominie. Przedsięwzięcie 
objęła honorowym patrona-
tem burmistrz Wołomina p. 
E. Radwan. 

Natalia Rasińska zajęła II 
miejsce. 

Gratulacje! 
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I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 

Wszystkim tegorocznym uczniom trzecich 
klas Gimnazjum i Maturzystom  

życzymy powodzenia na egzaminie  

gimnazjalnym i maturalnym.  

Połamania Piór!!  

„Powiedz mi, 
to zapomnę. Naucz 
mnie, to może zapa-
miętam. Zaangażuj 
mnie, to się nauczę  -    
 
         Benjamin Franklin 



 Pamiętamy!!! 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w 

Radzyminie z okazji kolejnej rocznicy 

utworzenia Armii Krajowej m ło-

dzież z IIAG przygotowała gazetkę. Wik-

toria Janowska z Kacprem Kaweckim i 

Marcinem Zielińskim zaprezentowali 

głównych dowódców i cele organizacji. 

 10.04.2018r. naszą szko-
łę odwiedzili reprezentanci 
Batalionu Dowodzenia Wojsk 
Lądowych oraz Związku Strze-
leckiego "Strzelec". Jako 
pierwsi wystąpili pani por. 
Katarzyna Sieńczyk- Lis- szef 
Komisji Społecznej wraz z 
kolegami, którzy zapoznali nas 
z zasadami rekrutacji. Przybli-
żyli główne zadania Batalionu 
pod patronatem Stefana Szuby 
w Białobrzegach, takie jak: 
planowanie, organizacja i roz-
wijanie łączności oraz informatyki na potrzeby funkcjonowania stanowiska Do-
wodzenia. Dodali, że ważnym elementem jest reprezentowanie w czasie obcho-
dów uroczystości państwowych i wojskowych. Pani por. Katarzyna Sieńczyk- Lis 
opowiedziała nam co musimy zrobić, żeby dostać się do Jednostki Wojskowej a 
także pokazała nam sprzęt, którym posługuje się na co dzień wojsko. Porucznik 
zapoznała nas z pełnym ubiorem wojskowym. Po czym oddała głos reprezentan-
tom Związku Strzeleckiego "Strzelec" czyli Sierżant ZS Marta Adamczewska, 
sierżant ZS Skowyrski Paweł oraz strzelec Wudarczyk Jakub. Pani sierżant opo-
wiedziała o celach związku, między innymi wychowaniu młodzieży w duchu 
patriotycznym, w oparciu o hasło BÓG-HONOR-OJCZYZNA. Bardzo wzruszyło 
mnie to oddanie wojsku. Wspominano o cechach, którymi warto się odznaczać. 

Gotowość, porządek, 
ład, pokora a przede 
wszystkim dyscypli-
na mogą być proble-
mem dla niektórych 
lecz w rzeczywistości 
szybko staną się na-
wykiem. Następnie 
odbył się pokaz walki 
wręcz poprowadzony 
przez sierżanta Sko-
wyrskiego a następ-
nie zachęcał nas do 
wstąpienia w szeregi 
"Strzelca". Mimo 
świadomości ciężkiej 
pracy na rzecz ojczy-
zny wiele osób zdecy-
dowało się na wypeł-

nienie karty zgłoszeniowej. Byłam podekscytowana tym spotkaniem, mam na-
dzieję że będzie ich więcej. 
       Weronika Haftka i Anna Kryszkiewicz ID 

 Polacy Kresowym  

Straceńcom  

 Uczniowie - członkowie 
Międzyszkolnego Klubu Hi-
storycznego im. Armii Krajo-
wej Ziemi Radzymińskiej 
razem z p. Edytą Maciejską 
uczestniczyli w finale wielka-
nocnej zbiórki, organizowa-
nej przez Stowarzyszenie 
Łagierników Żołnierzy AK.  
 Uroczystość odbyła się 
15 marca w Miejskiej Sali 
Koncertowej im. F. Chopina 
w Radzyminie, a uczestni-
czyli w niej: płk. Weronika 
Sebastianowicz ps. " Różycz-
ka ", Andrzej Melak i Piotr 
Uściński - posłowie na Sejm 
RP, Mirosław Widlicki              
z Okręgu Warszawa Wschód 
ŚZŻAK, Artur Kondrat - 
prezes Stowarzyszenia Ła-
gierników Żołnierzy AK, 
Monika Brzezińska, która 
koordynuje akcję w skali 
ogólnopolskiej, Marzena 
Małek - radna Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego, 
która organizuje akcję          
w Radzyminie i Krzysztof 
Chaciński - Burmistrz Ra-
dzymina. 
 Uczniowie z Międzysz-
kolnego Klubu Historyczne-
go im. Armii Krajowej Ziemi 
Radzymińskiej uświetnili 
uroczystość spektaklem pt.     
" Orle Biały leć ", do którego 
scenografię wykonała Pani 
Edyta Baranowska. 
 Wszyscy uczestnicy 
akcji, otrzymali dyplomy       
i podziękowania za zaanga-
żowanie oraz pomoc dla 
Rodaków na Kresach 
Wschodnich. 
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Spotkanie z Żołnierzami 

Gazeta Szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie  
www.norwid.com.pl  

Ul. Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin  
 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Matylda Balcer, Iga Liszewska, Wiktoria Janowska Weronika Haftka, 

Anna Kryszkiewicz, Tomasz Szczepański. OPIEKUN: p. Edyta Maciejska WSPÓŁPRACA: p. Karolina 
Odelska, p. Anna Romaszko, p. Ewa Całka 



30 stycznia 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Radzyminie został rozstrzygnięty VI Powiatowy 
Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego. Adresatami 
zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu. Do 
konkursu przystąpiło 237 uczniów z 22 szkół. Jego ce-
lem była popularyzacja wiedzy i umiejętności matema-
tycznych wśród młodzieży oraz budzenie szacunku wo-
bec osiągnięć polskich naukowców. Konkurs cieszył się 
dużym powodzeniem wśród młodzieży. 

Do drugiego etapu w kategorii: turniej wiedzy matema-
tycznej przystąpiło 22 uczniów gimnazjów i 17 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie z wielkim zaan-
gażowaniem i ambicją podchodzili do rozwiązywania 
zadań wykazując się przy tym umiejętnością logicznego 

myślenia. 

30 stycznia na uroczystym podsumowaniu konkursu zgromadzeni w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzymi-
nie wysłuchali wykładu dr. inż. Krzysztofa Brysia wykładowcy Politechniki Warszawskiej na temat: „Nie taki diabeł 
straszny, czyli o zadaniach konkursowych słów kilka”. 

W czasie finału Wicestarosta Wołomiński Adam Łossan oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących dr Urszula 
Zimińska, wręczyli dyplomy i nagrody wszystkim laureatom oraz podziękowania ich opiekunom. Nagrody zostały ufun-
dowane przez Starostę Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego. 

Za zajęcie: 

1 miejsca uczeń otrzymał laptop 

2 miejsca uczeń otrzymał tablet 

3 miejsca uczeń otrzymał telefon 

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali pendrive za udział w konkursie. 

Wyniki końcowe w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach konkursowych przedstawiają się następująco: 

I. Zwycięzcy ze szkół ponadgimnazjalnych w VI Powiatowym Konkursie Matematycznym w kategorii turniej wiedzy 
matematycznej: 

1. Adam Antończak, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Wołominie 

2. Michał Juszczyk, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie 

3. Maciej Persona, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie 

II. Zwycięzcy z gimnazjów w VI Powiatowym Konkursie Matematycznym w kategorii turniej wiedzy matematycznej: 

1. Marcin Popławski, uczeń Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie 

2. Paweł Michalczuk, uczeń Gimnazjum nr 3 im. 
Jana Pawła II w Wołominie 

3. Karolina Groszek, uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie 

Na zakończenie pani dyrektor Urszula Zimińska po-
dziękowała gościom, uczestnikom konkursu oraz ich 
opiekunom i zaprosiła wszystkich na poczęstunek. 

Gratulujemy zwycięzcom!!!! 
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FINAŁ VI POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

„Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszech-
świat” - Galileusz 



Dnia 1 marca 2018r klasa II 
ag pod opieką pani Edyty 
Maciejskiej i pana Kamila 
Barbarskiego wybrała się na 
seans filmowy do Multikina 
w Atrium Targówek. Obej-
rzeliśmy film psychologiczny 
pt. „Cudowny chłopak”. Hi-
storia Auggie’go oraz bli-
skich mu osób zapierała 
dech w piersiach i niejedno-
krotnie doprowadzała do łez. 
Film odznaczył się mistrzow-
ską, pouczającą fabułą. Każ-
da minuta seansu jeszcze 
bardziej wprowadzała nas w 
świat trudności, jakich nie 
znamy; skłaniała do refleksji 
i przemyśleń. Ukazano, że 
wszystkie trudności można 
przezwyciężyć będąc silnym i 
otaczając się prawdziwymi 
przyjaciółmi. Na przykładzie 
siostry głównego bohatera, 
Vii, wiemy, że aby osiągnąć 
sukces, należy dawać z siebie 
wszystko, nawet mimo prze-
ciwności losu. Film pokazał 
również, że każdy ma swoje 
mocne strony, że każdy ma 
kogoś po swojej stronie i że 
nie należy się poddawać. Nie 
warto też przejmować się 
zdaniem innych, którzy nie-
koniecznie chcą naszego 
dobra. Myślę, że film ten 
powinien obejrzeć każdy 
oraz samemu wyciągnąć z 
niego wnioski. 

 
Wiktoria Janowska kl. II ag 

 Dnia 23 marca 2018 
roku odbyła się wy-
cieczka do rezerwatu 
przyrody w Powsinie 
uczniów klas trzecich 
gimnazjum. Zainspi-
rowani pięknem flo-
ry i fauny postanowi-
liśmy podzielić się 
wrażeniami po 
udziale w warszta-
tach i przygotowali-
śmy fotoreportaż 
skupiając się na kil-
ku elementach ogro-
du botanicznego, które wywarły na nas największe wrażenie. 

1. Wawrzynek Wilczełyko – urzekająca roślina charakteryzująca się ró-
żowymi kwiatami zakwitająca już w lutym. Krzew piękny i ozdobny, jest 
również niebezpieczny, gdyż jest rośliną silnie trującą. Toksyczne skład-
niki kumuluje w korze i owocach, a jak podkreśliła Pani przewodnik, jej 
dwie niewielkie jagody to już dawka śmiertelna dla małego dziecka. 

2. Przylaszczka Pospolita - należy to bylin, czyli roślin wieloletnich. Zi-
mę spędza pod warstwą śniegu i liści, po to, by wczesną wiosną rozkwit-
nąć pięknymi, najczęściej fioletowymi kwiatami. W połowie marca już 
widać rozwijające się barwne pąki. Przylaszczka najlepiej czuję się w 
lasach liściastych i to właśnie tam najłatwiej jest ją spotkać. 

3. Po wejściu do szklarni owiał nas intensywny zapach owoców. Drzewa 
cytrusowe – pomarańcze, cytryny, pomelo, grejpfruty, limonki i inne 
charakterystyczne dla klimatu roślin tropikalnych i subtropikalnych. 
Oprócz nich kolekcję tworzą rośliny użytkowe, w tym figa, drzewa her-
baciane, oliwka, czy owocująca kawa. Jej nasiona po wydostaniu są zie-
lone, co często mija się z wyobrażeniem o już przeprażonych ziarnach 
kawy. Tymczasem w miąższu owoców również jest dużo kofeiny. Ich 
garść działa w tym przypadku jak filiżanka kawy. (…) 

Podsumowując, w Ogrodach Botanicznych mieliśmy okazję zobaczyć i 
poznać wiele pięknych, interesujących roślin, zarówno z flory Polski, jak 
i tych, sprowadzonych z innych kontynentów, hodowanych w oranże-
riach. 

Pod opieką przewodnika zwiedziliśmy część zewnętrzną ogrodu oraz 
szklarnię pełną niespotykanych gatunków i dowiedzieliśmy się wielu 
intrygujących rzeczy. Co więcej mogliśmy podziwiać porywające kwiaty, 
drzewa, poznawać ich zależności, a nawet zobaczyć zwierzęta, takie jak 
papugi, czy rodzina świnek morskich sprowadzonych z Ameryki. 

Wycieczka do Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Po-
wsinie była zdecydowanie udana i ciekawa, zaś osobiście, z chęcią wy-
bierzemy się tam ponownie inną porą roku, by zgłębić tajemnice od-
miennych kategorii flory i fauny. 

Fotoreportaż przygotowały Iga Liszewska oraz Matylda Balcer 

Więcej możecie przeczytać i zobaczyć na naszej stronie internetowej! 
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Warto zobaczyć...  

SZUKAMY WIOSNY!!!! 
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 W listopadzie Towa-

rzystwo Upowszechniania 

Tradycji i Kultury Staropol-

skiej zaprezentowało żywą 

lekcję historii o XVII wieku. 

Młodzież Gimnazjum podzi-

wiała broń i elementy 

umundurowania polskiej 

ciężkozbrojnej jazdy husa-

rii. W programie zajęć była 

również prezentacja strojów 

szlacheckich i szwedzkich    

z epoki. 

1. dr hab. Maciej Aleksandrowicz z 

Akademii Sztuk Pięknych; dr hab. 

Zdzisława Ludwiniak profesor z 

Akademii Sztuk Pięknych; Siostra 

dr M. Natanaela Wieslawa Błażej-

czyk CSSF – ukończyła Akademię Sztuk Pięknych, Konsultant Konferen-

cji Episkopatu Polski ds. ochrony zabytków sakralnych, Sekretarz Rady 

ds. Kultury i Ochrony dziedzictwa Kulturowego KEP, Sekretarz Stowarzy-

szenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra”; Wojciech Boberski z Insty-

tutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk; Mirosław Widlicki – prezes Okręgu 

Warszawa Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; Ja-

nusz Krystosiak – Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego; Bog-

dan Grzenkowicz – przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witol-

da Pileckiego, prezes Koła Wołomin „Rajski Ptak” Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej. 

Uroczysta Gala, podczas 

której nagrodzono Laure-

atów Konkursu, odbyła się 

12 stycznia 2018 roku o 

godz. 11.00 w Narodowym 

Banku Polskim (Sala 

Grabskiego), w Warszawie 

ul. Świętokrzyska 11/21. 

Wśród Laureatów mamy uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Radzyminie: 

Kategoria Gimnazjum KOMIKS 

I miejsce Cezary Świerczewski IIICG 

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne FILM 

I miejsce Filip Miękus IIA z przyjaciółmi: 

Hubert Kowalski IIA, 

Dominik Wadych IIA, 

Jakub Szwech IA, Pola 

Berg i Anna Roman z 

IIAG. W yróżnienie w 

kategorii szkoła ponadpod-

stawowa FILM 

Kinga Szewczyk IIIC   
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Lekcja                        

Żywej historii 

 

SPOTKANIA Z HISTORIĄ 

„III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie gra-

nic i niepodległości”, nad którym Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzej Duda, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zgłoszenia 

napłynęły z kilkunastu krajów świata. Oprócz największej liczby prac z Polski, 

Konkurs wzbudził zainteresowanie uczestników z Anglii, Austrii, Białorusi, Buł-

garii, Egiptu, Francji, Grecji, Irlandii, Kanady, Litwy, Szkocji, Szwajcarii, Ukrai-

ny i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Skład Komisji Konkursowej, 

oceniającej nadesłane prace stanowili specjaliści: 



Szkolne gabloty zapełnione są wspaniałymi pu-
charami za osiągnięcia sportowe. Bo sukcesy 
sportowe to nasza mocna strona.  

W organizowanej rokrocznie przez SZS LICEALIADZIE 
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO utrzymujemy od kilku 
lat I miejsce (X LICEALIADA 2009/10, XI LICEALIADA 
2010/11, XII LICEALIADA 2011/12, XIII LICEALIADA 
2012/2013, XV LICEALIADA 2014/2015, XVI LICEA-
LIADA 2016/2017), II miejsce (XIV LICEALIADA 
2013/2014). 

Spektakularnym sukcesem są nasze zwycięstwa w tur-
niejach piłki ręcznej. Drużyny dziewcząt i chłopców są 
od lat niepokonane. Chłopcy zdobywali I miejsca w tur-
niejach w latach 2003-2006 oraz 2008-2012. Dziewczę-
ta wygrały w roku 2004, a następnie w latach 2008 – 
2016. 

Pierwsze miejsca w powiecie zdobywaliśmy wielokrotnie 
również w innych dyscyplinach: 
w zawodach lekkoatletycznych—2004, 2005, 2006, 

2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017. 
w tenisie stołowym dziewcząt – 2009, 2012, 2014, 2015. 
w ringo dziewcząt - 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015. 
w ringo chłopców - 2010, 2011, 2016, 2017. 
w piłce nożnej chłopców - 2008, 2014, 2015, 2016, 2017. 
w biegach przełajowych - 2004, 2007, 2008, 2013. 
W XVII  LICEALIADZIE  2017/18 zdobywamy kolejne 
punkty. 

Radzymin ma wieloletnie tradycje w popularyzowaniu 
dyscyplin takich jak piłka nożna czy piłka ręczna. Tym 
bardziej cieszą sukcesy szkolnych drużyn piłki koszyko-

wej. Miejsca w czołówce rozgrywek powiatowych są wy-
nikiem systematycznych treningów w ramach zajęć SKS. 
Dużym sukcesem naszych sportowców w bieżącym roku 
szkolnym jest zdobycie II miejsca chłopców i III miejsca 
dziewcząt w powiatowych mistrzostwach w piłce koszy-
kowej. 

Zdecydowanie największym tegorocznym osiągnięciem 
sportowym jest mistrzostwo powiatu dziewcząt w piłce 
siatkowej. To pierwszy sukces naszych siatkarek w histo-
rii szkoły. Mistrzostwo powiatu w ringo zdobyła również 
w tym roku drużyna chłopców, drużyna dziewcząt wice-
mistrzostwo powiatu w badmintona. 

  

Uzdolniona sportowo młodzież może realizować się w 
naszej szkole w wielu dyscyplinach, uczestniczyć w coty-
godniowych zajęciach na basenie, SKS, czy innych cieka-
wych zajęciach, jak np. tegoroczna lekcja w Muzeum 
Sportu. 

Sukcesy sportowe naszych uczniów są powodem do du-
my. Dają satysfakcję zawodnikom i ich opiekunom, po-
pularyzują tak ważną w naszym życiu aktywność fizycz-
ną, stają się również elementem promocji naszej szkoły 
w środowisku lokalnym. 

Ewa Całka 
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SPORTOWE   SUKCESY   W   NORWIDZIE  



On the afternoon of February 14, 2018 a mass shooting occurred at Marjory Stoneman Douglas High School in 

Parkland, Florida. Seventeen people were killed and fourteen more 

were taken to hospital, making it one of the world’s deadliest school 

massacres. The same topic of gun control comes up after every trag-

edy which includes guns. What’s different here? In the time of worry 

and distress when no one was listening, they took matters into their 

own hands and, through their tears and sorrow of lost friends, man-

aged to point us in the right direction to some kind of solution.  

No matter what political party you support or what you believe in, 

you have to admit that what these kids are doing is astonishing. A week after the devastating incident the teens 

travelled to the state capital of Tallahassee to spend the morning meeting with the Republican and Democratic 

party legislators. As the town hall meeting was being held, between 4,000 and 5,000 people filled the plaza to 

listen to survivors and other speakers. Banners like “Enough is enough” or “Protect our kids not guns” could be 

seen held by the protesters. Simultaneously, all around America kids walked out of their classes and created 

campus demonstrations in support of the #NeverAgain campaign. Although the House Representatives voted 

to reject a debate on a proposed statewide assault weapons ban, it started discussions like never before and 

before long hundreds of millions of people voiced their opinions and ideas on many platforms and meetings 

around the globe. At an age when social media is the main source of information and peer to peer communica-

tion has advanced like never before, voicing one’s opinion is becoming effortless. Various social networking 

sites such as Facebook and Twitter are being used by the youth to create a voice for the voiceless, and are being 

brought up to make society more con-

scious. Most of these social networking 

groups are started by young people who 

see the very essence of equality and social 

media as the perfect means to spread that 

message. 

 

A nation that fails to invest in the future 

of its youth is a doomed nation. The youth 

is a significant symbol of strength and 

persistence. And as heartbreaking as 

these incidents are, they bring out the 

best in people who fight for a better fu-

ture. We, in our teenage years have the power to do everything we set our minds on. Examples like these show 

what we’re capable of doing and they should be an incentive for all young people to stand up for what they think 

is right. 

 

              Tomasz Szczepański, kl. III CG 

English corner 

 

Take matters into your own hands 
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