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 Drodzy Rodzice i Uczniowie! 
 Mija kolejny rok naszej współpracy. Nasi 
uczniowie wykorzystali w pełni swoje możliwości. 
Osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, uzyskali 
wysokie miejsca w zawodach sportowych, brali 
udział w licznych konkursach szkolnych i powiato-
wych, niejednokrotnie zdobywając najwyższe miej-
sca. Duża grupa uczniów wykazała się aktywnością 
społeczną: systematycznie uczestniczyli w akcjach 
charytatywnych, kołach zainteresowań. Dla niektó-
rych nie nadszedł jeszcze ten właściwy moment, aby 
starać się osiągnąć sukces na miarę swoich możli-
wości, potrzebują więcej czasu, muszą ponownie 
wsłuchać się w samych siebie. Jednak dla wszyst-
kich uczniów nadszedł czas upragnionego wypo-
czynku letniego. 
 W związku ze zbliżającymi się wakacjami składamy wszystkim rodzicom i Wam, droga młodzieży, 
radosnego, bezpiecznego wypoczynku oraz szczęśliwych powrotów i do zobaczenia na rozpoczęciu roku 
szkolnego 2016/2017. 
 W ramach relaksu przypominamy o reportażu wakacyjnym. Najlepsze zostaną opublikowane w na-
szej gazetce, jak również na łamach lokalnych gazet. 
       Grono Pedagogiczne i Pracownicy Administracji 
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Sprawozdanie z MiNI Akademii Matematyki Politechniki Warszawskiej  

 W 2014 r. Politechnika Warszawska objęła patronat nad Gimnazjum z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. C. K. Norwida w Radzyminie. 
W ramach współpracy z Politechniką uczniowie naszej szkoły uczestniczą w comiesięcz-
nych zajęciach na uczelni. Wykład, a później warsztaty odbywają się na Wydziale Matema-
tyki i Nauk Informacyjnych w ramach MiNI Akademii Matematyki. W roku akademickim 
2014/2015 oraz 2015/2016 nasza Szkoła zdobyła zaszczytny tytuł: „SZKOŁY MINI AKA-
DEMII MATEMATYKI”. 
Nasi uczniowie cenią sobie tę współpracę:  

 W piątek 13.05.2016r. o godzinie 14:00 
odbył się wykład na Politechnice Warszawskiej  
w ramach MiNI Akademii Matematyki. Gimna-
zjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzymi-
nie było i jest pod patronatem Politechniki War-
szawskiej, więc uczniowie naszej szkoły są zapra-
szani na wykłady MiNI Akademii. W moim od-
czuciu współpraca z jedną z najbardziej prestiżo-
wych szkół wyższych w Polsce jest nie lada za-
szczytem. 13 maja oprócz tradycyjnego wykładu 
odbyło się także podsumowanie tegorocznej dzia-
łalności MiNI Akademii. Nasi uczniowie znaleźli 
się wśród najbardziej aktywnych uczestników Mi-
NI Akademii. Tymi osobami są uczniowie klas 
drugich: Wojciech Rosa II A g i Ja, niżej podpisa-
ny ( Piotr Płaneta II B g). Opiekunami podczas 
tego wyjazdu były panie Karolina Odelska i Anna 
Romaszko.  
   Piotr Płaneta kl. II B g 

Nasi Sportowcy — Taniec 

 Dzisiaj pragnę przedstawić naszych 
gimnazjalistów, którzy wolny czas spę-
dzają na treningach i zawodach, a miano-
wicie Aleksandra Sitek i Stanisław Szko-
da z klasy I A g . 
Edyta Maciejska: Od kiedy zaczęłaś upra-
wiać taniec? 
Aleksandra Sitek: Tańczę od 6 lat, już pra-
wie 7. 
E. M.: Rodzina wspierała Cię w Twoim 
wyborze, czy raczej odradzała? 
A. S.: Rodzice zachęcali mnie, abym zapi-
sała się na zajęcia taneczne i oczywiście cała 
rodzina była za, wspierali mnie od samego 
początku. 
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E. M.: Co Cię zafascynowało w tańcu? 
A. S.: W tańcu bardzo spodobało mi się to, że 
mogę się wyszaleć, pokazywać emocje i robić to, 
co naprawdę lubię. 
 
E. M.: Jakie są Twoje plany związane z tańcem 
na najbliższy czas? 
A. S.: Chciałabym jeździć na zawody, dzięki 
którym będę mogła zdobyć większe umiejętności 
taneczne i poznać nowych ludzi. 
 
E. M.: Co jeszcze chciałabyś zdziałać jako 
sportowiec? 
A. S.: Chciałabym pojechać na Mistrzostwa i 
zdobyć jakiś tytuł lub wyróżnienie. 
E. M.: Kto jest Twoim idolem, jeśli chodzi            
o sport? Kogo starasz się naśladować i dlaczego? 

A. S.: Staram się naśladować mojego tr enera - P. 
Piotra Supla, ponieważ chciałabym chociaż w połowie 

być tak dobra jak on. Jest on dla mnie 
wzorem do naśladowania. 
 
E. M.: Czy interesujesz się innymi 
dyscyplinami sportu, poza Twoją? Ja-
kimi? 
A.S.: Tak, siatkówką. 
 
E. M.: Co zamierzasz robić, gdy 
skończysz karierę sportową? 
A.S.: Kiedy skończę już przygodę         
z tańcem zamierzam zająć się aktor-
stwem. 
E. M.: Gdybyś nie była spor towcem, 
to kim? 
A. S.: Szczerze mówiąc nie myśla-
łam nad tym nigdy. Prawdopodobnie 

zajęłabym się malowaniem.  
Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam 
   Aleksandra Sitek klasa I A g 

 Podobne pytania zadałam naszemu mi-
strzowi w HIP HOPie Stasiowi Szkodzie: 
 Taniec zacząłem trenować od 12 roku ży-
cia. Rodzina bardzo mnie wspierała duchowo i fi-
nansowo. Zafascynowałem się tańcem, ponieważ 
pewnego dnia obejrzałem film Step Up a następnie 
postanowiłem zapisać się do klubu tanecznego. 
Trener powiedział, że dobrze mi idzie. Ale gdy 
przyszedł czas na pokaz, przestraszyłem się i zre-
zygnowałem z treningów. Ale po jakimś czasie 
znów zacząłem uczęszczać na zajęcia do klubu      
o nazwie East Side Academy. 
 W najbliższym czasie jadę na Mistrzostwa 
Europy do Czech i na Spal Trampy do Gliwic. 
Gdy dorosnę, chciałbym założyć szkołę tańca,          
a moimi idolami są Les Twins. 
 Interesuję się również innymi dyscyplinami 
sportu: koszykówką, siatkówką i szermierką. 
Natomiast alternatywą wobec kariery sportowej 
byłoby projektowanie kostiumów tanecznych. 
Dziękuję za rozmowę. 
   Stanisław Szkoda I A g 

 Obojgu życzymy dalszych sukcesów sporto-
wych w swoich dyscyplinach i spełnienia marzeń. Da-
lej będziemy wam kibicować. 
     Edyta Maciejska 
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DZIEŃ SPORTU W NORWIDZIE 

 2 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Radzyminie obchodzono Dzień Dziecka. 
Jak co roku, z tej okazji  zorganizowany został Dzień 
Sportu. Po drugiej lekcji, wszyscy zebraliśmy się w auli, 
gdzie odbyło się spotkanie ze sportowcem ks. Bogusła-
wem Kowalskim pt. Świadectwo życia - jak sport uboga-
ca? Były piłkarz Legii oraz reprezentant drużyny narodo-
wej księży w Polsce wspominał o meczach reprezentacji 
księży m. in. z Gwardią Szwajcarską w Watykanie,         
w 2000 roku i wyniku 8:1. Zachęcał do uprawiania sportu 
oraz wyjaśniał sens zdrowego trybu życia i podążenia za 
swoim hobby.  
 Po spotkaniu ks. B. Kowalski komentował zorga-
nizowane zawody lekkoatletyczne na Stadionie Mazura     
w Radzyminie. Uczniowie uczestniczyli w następujących 
konkurencjach: biegi na 100 i 800 metrów, rzut kulą, skok 
w dal, sztafety dziewcząt i chłopców. W Gimnazjum         
I miejsce zajęły klasy II, a w Liceum klasy I.  

Liceum Gimnazjum 
Pchnięcie kulą: 
Dyniewicz Karolina II A 

Pszczółkowski Marcin II D 

Pchnięcie kulą: 
Więch Marcelina I C 

Matusiak Jakub II B 

100 metrów: 
Kujawska Julia I D 

Mordasewicz Jakub I D 

100 metrów: 
Gałucha Dawid II A 

Słowik Klaudia II A 
Skok w dal: 
Grudziński Adam I D 

Budek Natalia I D 

Skok w dal: 
Stronk Ola I B 

Gałucha Dawid II A 
Bieg na 800 m.: 
Konicki-Klukowski Łukasz IA 

Kujawska Julia ID 

Bieg na 800 m.: 
Wilkowska Julia II B 

Płaneta Piotr II B 
Sztafeta: 
Giera Krzysztof I D 
Mordasewicz Jakub I D 
Masternak Dawid I C 
Grudziński Adam I D 

  
Marchewka Anna I D 
Wierzbicka Dorota I D 
Falbińska Wiktoria I D 
Jachacy Agnieszka I D 

Sztafeta: 
Gałucha Dawid II A,  
Moskal Kacper II B  
Włodarczyk Damian II A 

  
Mędrzycka Ola I C  
Więch Marcelina I C  
Piluch Ola I A,  
Strupiechowska Amelia I A 
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 Zawody sportowe dla uczniów w Dniu 
Dziecka przygotowali nauczyciele wychowania fi-
zycznego: pan Michał Ziółkowski, pan Dariusz Ro-
słon, pan Tadeusz Jędrasik oraz pani Ewa Całka. 
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali 
obdarowani słodkimi prezentami.  
   Natalia Wize klasa IIc 
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Spotkanie z Literatem 

 W ramach programu Popularyzacja czytel-
nictwa 30.05.2016 roku o godz. 12.00 uczniowie 
klas drugich Liceum byli na spotkaniu z Literatem. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ra-
dzymin, pan Artur Laskowski prowadził rozmowę   
z panią Katarzyną Jabłońską. Uczniowie mogli po-
znać współautorkę wywiadu-rzeki z księdzem Ja-
nem Kaczkowskim, wydanego w formie książki 
pt. „Szału nie ma, jest rak” oraz Patryka Galewskie-
go, ulubionego wychowanka.  
 Spotkanie rozpoczęło się od wyświetlenia 
kilkuminutowego filmu – wspomnienia  

pt. „Nasz brat ks. Jan Kaczkowski 1977-2016”. Następnie 
pani Katarzyna Jabłońska opowiadała o swoim pierwszym 
spotkaniu z ks. Janem i pracą nad książką. Pan Patryk Ga-
lewski w poruszający i bardzo bezpośredni sposób zwierzał 
się z przemiany jaka dokonała się w nim pod wpływem                                                                       
ks. Jana. Z narkomana i więźnia, który miał odpracować 
część swojego wyroku w Puckim Hospicjum, założonym 
 

 
 
 
 
 i prowadzonym przez ks. Jana, stał się dziś radosnym i odpo-
wiedzialnym mężem, zastępcą szefa kuchni w prestiżowej 
restauracji w Pucku.  
 Mam nadzieję, że spotkanie z ks. J. Kaczkowskim, 
dzięki świadectwu pani K. Jabłońskiej i pana P. Galewskiego 
pobudziło nas do refleksji nad własnym życiem, jego sensem 
i celem.       
     Edyta Maciejska  

 Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego były powieścią o tym, jak ludzie potrafią pięknie żyć i pięk-
nie umierać. Główni bohaterowie poświęcali swoje życie za ojczyznę.  Dzięki takim osobom jesteśmy dziś wolnym 
narodem. 
 Książka to przykład literatury faktu. Tytuł pochodzi od jednego z wersów wiersza Testament mój Juliusza 
Słowackiego. Inspiracją do napisania utworu była historia opisana w pamiętniku Tadeusza Zawadzkiego. Zawierała 
opisy akcji dywersyjno - sabotażowych, przeprowadzonych w czasie okupacji  hitlerowskiej.  
 Jednym z głównych bohaterów książki był „Alek”, który nazywał się Aleksy Dawidowski. Miał jasne włosy, 
bardzo wysoki wzrost, szczupłą sylwetkę i niebieskie oczy. Doskonale jeździł na nartach i uwielbiał kino. Drugi 
chłopak miał pseudonim „Rudy”, a jego prawdziwe nazwisko brzmiało Jan Bytnar. Był piegowaty i miał rudawe 
włosy. Posiadał talent artystyczny,  lubił czytać i gotować. Trzecim bohaterem był „Zośka”, czyli Tadeusz Zawadzki. 
Miał regularne rysy, złociste włosy i niebieskie oczy. Wyróżniał się w strzelectwie, hokeju i tenisie oraz był urodzo-
nym przywódcą. Wszyscy trzej ukończyli Gimnazjum imienia Stefana Batorego w Warszawie.  
 Należeli do Pokolenia Kolumbów oraz zespołu „Pomarańczarnia”. Po wybuchu wojny w 1939 r. zostali ewa-
kuowani z Warszawy na Wschód. W pobliżu miejscowości Dębe Wielkie byli świadkami zbombardowania pociągu. 
Zachowali zimną krew i zatrzymali ciężarówkę, aby zawieść rannych do miasta. W wyniku akcji pod Kraśnikiem 
wysadzili pociąg, który wiózł sprzęt wojskowy na front wschodni. Pod Arsenałem odbili „Rudego”, który był prze-
słuchiwany i katowany przez gestapo. W czasie tej akcji śmiertelnie ranny został „Alek”.  Uważam, że książkę tą 
warto przeczytać, ponieważ opowiada o polskich młodych bohaterach - patriotach. Lektura godna polecenia dla 
wszystkich zainteresowanych historią.                                                                 Łukasz Maśluch, I c  

W cyklu: Warto przeczytać... 
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Sprawozdania ze spotkania z dziennikarzem  

 W ramach Edukacji Dziennikarskiej zor-
ganizowano spotkanie z dziennikarzem lokalnej 
gazety: Kuriera Radzymińskiego, panią Moniką 
Wiśniowską dla licealistów z klas humanistycz-
nych II C i I C. Oto sprawozdania z warsztatów: 
 
 09.06.2016 roku o godzinie 10:00 odbyło 
się spotkanie z dziennikarką panią Moniką          
Wiśniowską, redaktorką Kuriera Radzymińskie-
go. Licealiści z klas II C i I C wysłuchali wykładu      
o historii prasy oraz jej rozwoju na przestrzeni 
wieków aż do współczesnej prasy internetowej. 
Pani Monika Wiśniowska opowiadała nam      

również o warsztacie i pracy dziennikarza, w 
której zawsze dzieje się coś nowego.  
 Moim zdaniem, praca dziennikarza jest 
bardzo interesująca, choć czasem stresująca, wy-
maga również bardzo wielu umiejętności pisar-
skich. Dzięki spotkaniu z panią M. Wiśniowską 
zdałam sobie sprawę jak ważną i odpowiedzialną 
rolę odgrywa dziennikarz we współczesnym 
świecie. 
 
   Wiktoria Kopała klasa II C 
 

 9 czerwca 2016 r. klasy IIc i Ic uczestniczyły   
w spotkaniu z dziennikarzem. Gościem w naszej szkole 
była pani Monika Wiśniowska, dziennikarka Kuriera 
Radzymińskiego. Na początku wykładu pani opowie-
działa nam historię prasy. Tłumaczyła, w jaki sposób 
ten rodzaj mediów rozwijał się na przełomie lat. Dys-
kutowaliśmy o problemach dzisiejszych gazet oraz o 
ich nowej formie. Pani podawała nam przykłady                 

manipulacji językowej w prasie, zachęcała nas do 
czytania różnego typu gazet, które różnią się od 
siebie sposobem przekazu i wartościami. Opo-
wiadała o pracy dziennikarza, studiach w tym 
kierunku, a także o realizowaniu się w czymś, w 
czym jest się dobrym i co się naprawdę kocha. Na 
koniec zachęciła nas do napisania reportażu z wa-
kacji, który może być później umieszczony w 
Kurierze Radzymińskim.  

Natalia Wize klasa IIc 
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On May 22nd, 2016 a group of students from our school set off on a trip to Spain. 
We landed in the sunny capital of Spain – Madrid. 
The first impression was the overwhelming heat. We had some time before the bus 
took us to Salamanca. 
We got accommodated in a very nice apartment, near the school.  
On our typical day, we had 3 to 5 hours of intensive studying. We covered grammar 
problems and increased our Spanish vocabulary. We also had a chance to prac-
tice speaking Spanish with native speakers. 
Salamanca is an amazing place, with lots of monumental churches, historical buildings 
and fascinating museums. 
Every day we learned something new, we helped each other, we visited this wonderful 
country and got to know its people, which for sure will motivate us even more to work 
on our Spanish language skills. 
We really enjoyed the Spanish community, language, weather and food and we are 
looking forward to going there next year. 
If you have an opportunity to go on a trip like that, don’t think twice! You will not 

regret even for a moment!  
 

Captain America:  

Civil War 
 

The following adaptation of     

a famous Marvel comics Captain 
America came out on 6th May. 
The action takes place after the  previous episode “Avengers: Age of Ultron”. This 
time, the two main characters have  a fight between the two rights. The government 
has to take control over the superheroes and introduce them to a new law. Tony Stark, 
aka Iron Man (Robert Downey Jr.) rules over the group of heroes who agree with the 
law. However Steve Roger, aka Captain America (Chris Evans) is against it and wants 
to disobey it. The atmosphere between them is getting warmer. 
As a Marvel movie fan, you will not be disappointed. The new film really keeps up the 
level of an action movie. Although it’s more political and concentrates on the relation-
ships, you won’t miss any of the absolutely energetic fights and epic battles. 
 

                                                  Did you know? 
 

That broccoli has got more vitamin C than oranges. 
That green coffee is much healthier than black coffee. 

That tomato is a fruit and it’s a type of blueberry. 
That the most toxic plant in Poland is Ricinus communis. 
That if you sneeze, your heart stops beating for a moment. 

That the smallest bone in our body is  stapes and it’s in your ear. 
That there are about  7500 types of tomatoes. 

That if you eat banana before going to sleep, you will sleep better. 
That chocolate milk gives us more energy than any energy drink. 

That 90% of mushroom is water. 
That honey will never be moldy.    

 
 
 

 Some humor J 
Teacher: “Why are you praying in class little Johnny?” 
Little Johnny: “My mom taught me to always pray before going 
to sleep.” 
Can a kangaroo jump higher than a house?  
Of course, a house doesn’t jump at all.  
Aleksandra Ślubowska 

Written by:  Aleksandra Ślubowska I B g 
  Anna Kozińska I B g 
  Matylda Denis I B g 
  Bartek Skwara I B g 


