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Styczeń 2013 

 

W numerze: 

 

150 rocznica Powstania Styczniowego; 

„Jaką pójść ścieżką…” - młodzi wybierają autorytety: 

„Magnetyczne przyciąganie fizyki” - rozmowa z P. Katarzyną Kostrzewą; 

Studniówka 2013; 

„Norwidowcy górą! - czyli trochę o naszych osiągnięciach; 

„Nasze recenzje” ,czyli alternatywa dla nudy...  - „Klątwa tygrysa” Collen Houck 

 W sobotę 26 stycznia w Radzymi-

nie odbędą się uroczystości związane ze 

150 rocznicą wybuchu Powstania Stycz-

niowego. W trakcie uroczystości, która 

rozpocznie się o godz. 11  w Auli Liceum, 

upamiętniony zostanie nauczyciel naszej 

szkoły, bliski współpracownik Romualda 

Traugutta, członek jego rządu, stracony 

wraz z nim w Cytadeli Warszawskiej, Ro-

man Żuliński. Na budynku Szkoły odsło-

nięta zostanie tablica pamiątkowa, poświę-

cona jego osobie. Następnie przed budyn-

kiem dawnego Starostwa nastąpi odsłonię-

cie krzyża, upamiętniającego publicznie 

straconych za udział w powstaniu miesz-

kańców Radzymina. 

 Na zakończenie uroczystości odbę-

dzie się spotkanie w Sali Koncertowej,      

w trakcie którego będzie można wysłuchać 

prelekcji o Powstaniu Styczniowym i obej-

rzeć historyczne widowisko na temat Po-

wstania. 
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 T a b l i c a  w m u r o w a n a           

w ścianę Cytadeli Warszawskiej tuż 

za szczątkami szubienicy, na której 

w okresie zaborów ginęli bojownicy 

o wyzwolenie narodowe i przemia-

ny społeczne. Tablica upamiętnia 

członków rządu powstania stycznio-

wego straconych 5 sierpnia 1864 r.  

 

 Kamień upamiętniający straconych 

członków Rządu Narodowego   w powsta-

niu styczniowym: Romualda Traugutta, Ra-

fała Krajewskiego, Józefa Toczyskiego, 

Romana Żulińskiego i Jana Jeziorańskiego 

odsłonięty 5 sierpnia 1916 r., w Parku im. 

Romualda Traugutta w Warszawie . 

Nasze ludzkie życie bardzo przypomina ścieżkę. Owych 

ścieżek istnieje wiele. Spotykamy te mniej wydeptane, częściej 

przemierzane lub takie, które nie zostały jeszcze ni razu przebyte.  

 

Nasze czyny, kroczenie przez ten ,,przystanek na ziemi” ja-

kim jest życie, nadaje kształt, barwę i ogół aparycji wydeptanej 

przez nas ścieżki. Dużo osób wybiera te schematyczne dróżki 

przemierzone już wielokrotnie, które w swej prostocie nie przy-

sparzają zbyt wielu problemów. Czy z powodu bezsilności, a mo-

że obawy boimy się wydeptać własną, niepowtarzalną ścieżkę? Bo 

nie wierzę, że nie ma osoby, która by nie marzyła o pozostawieniu 

po sobie znakomitych, wzorowych śladów. 

  

W moim wyobrażeniu jest także kilka ścieżek wyjątkowych. 

Rzekłabym – pozłacanych, posrebrzanych i nadzwyczaj pięknie 

udekorowanych.  

 

Sprzyjające okoliczności przywodzą nam na myśl Romana 

Żulińskiego, u którego biało-czerwona flaga zajmuje część osobi-

stej ścieżki. Był on nauczycielem matematyki w naszej szkole     

w XIX wieku. Wziął udział w powstaniu styczniowym, gdzie zajął 

miejsce dyrektora wydziału ekspedytury Rządu Narodowego.       

6 marca 1864r. został aresztowany i przewieziony do X Pawilonu 

Cytadeli Warszawskiej. 5 sierpnia 1864 został powieszony wraz   

z Romualdem Trauguttem, Józefem Toczyskim, Rafałem Krajew-

skim i Janem Jeziorańskim. Jego męstwo, odwaga i ogromny    

patriotyzm zapewniły mu niezapomnianą , posrebrzaną ścieżkę   

w historii.  
W naszej polskiej tradycji mamy osoby, których 

życie biegło pozłacaną ścieżką. Miarą ich wielkości 

jest niegasnąca aktualność przykładu, znana i ceniona 

zarówno w Polsce, ale także  na  całym świecie. 

 

 - Jan Paweł II – każdy z nas zna naszego wspa-

niałego Papieża, który 1 maja 2011r. został beatyfiko-

wany. Był on niezwykłym człowiekiem. Jego nauki 

przybliżały nam Boga, zmuszały do myślenia.  Pod-

czas  swoich pielgrzymek zjednał sobie wielu ludzi,   

w szczególności dużo młodych osób. Nie pogardzał 

nikim, kochał  wszystkich ludzi jednakowo, mimo ich 

wad. Jego miłość była  tak wielka, że potrafił wyba-

czyć zamachowcowi, który go  postrzelił.  

 

 - Piotr Skarga - gorliwy kapłan, jezuita, twórca 

dzieł dobroczynnych, wybitny kaznodzieja, wielki pa-

triota, niekwestionowany mistrz języka polskiego -  to 

tylko niektóre z jego przymiotów. W 2012 roku przy-

padała 400. rocznica śmierci tego wybitnego Polaka. 

Rok  2012 był rokiem Piotra Skargi  

 

 Nie bójmy się tworzyć własnych wyjątkowych 

ścieżek! 

Aleksandra Syrówka kl. 1c 

„Jaką  pójść ścieżką…” - młodzi wybierają autorytety 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_im._Romualda_Traugutta_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_im._Romualda_Traugutta_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cytadela_Warszawska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cytadela_Warszawska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Traugutt
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Toczyski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Krajewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Krajewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Jeziora%C5%84ski
http://skargapiotr.pl/jezuita/
http://skargapiotr.pl/filantrop/
http://skargapiotr.pl/filantrop/
http://skargapiotr.pl/kaznodzieja/
http://skargapiotr.pl/patriota/
http://skargapiotr.pl/patriota/
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 Cieszy się Pani ogrom-

ną popularnością i sympatią 

wśród młodzieży. Jak udaje 

się Pani łączyć wysokie wyma-

gania edukacyjne z taką życz-

liwością dla młodzieży?         
 Miło mi to słyszeć. Ja 

bardzo lubię swój zawód i lubię 

ludzi. Cieszy mnie, że tak dużo 

osób przychodzi na konsultacje  

i próbuje zgłębić problemy fi-

zyczne. Wiem, że nie z każdego 

zrobię fizyka, ale podstawowe 

prawa rządzące światem znać 

musi każdy. Próbuję nagradzać 

nawet mały sukces. Nie toleruję 

ściągania i oszustwa. 

 

 Skąd pomysł na mate-

matyczno-fizyczną ścieżkę ka-

riery zawodowej? Od zawsze 

Pani czuła magnetyczne przy-

ciąganie w stronę przedmio-

tów ścisłych?               
 Zawsze przejawiałam 

zainteresowanie liczbami i ści-

słymi naukami przyrodniczymi. 

Niestety humanistą się nie uro-

dziłam, więc poświęciłam się 

kierunkowi, w którym czuję się 

dobrze. Tylko liczby nie kłamią  

i to właśnie im najbardziej 

ufam. Fizyka jest piękną nauką, 

która przekłada się na życie, 

gdyż praktycznie wszystkie ludz-

kie zachowania można wytłuma-

czyć i opisać prawami czy wzo-

 Mam nadzieję, że we 

współpracy z innym nauczyciela-

mi bloku przyrodniczego oraz 

młodzieżą pozytywnie zakręconą 

fizycznie uda nam się je zrealizo-

wać w tym roku. 
 

Co może nam Pani powiedzieć 

o swojej współpracy z pracow-

nikami naukowymi Politechni-

ki Warszawskiej?                                                                                                      
 W ubiegłym roku szkol-

nym udało mi się nawiązać 

współpracę ze Stowarzyszeniem 

Studentów i Absolwentów Wy-

działu Chemicznego Politechniki 

Warszawskiej KLATRAT. Pod-

czas jednodniowych warsztatów 

młodzież zapoznała się z najnow-

szymi trendami współczesnej 

techniki oraz wykonała szereg 

ćwiczeń i zadań praktycznych, 

które pozwoliły jej lepiej zrozu-

mieć złożoność świata nauk ści-

słych. Warsztaty prowadzone by-

ły przez młodych pracowników 

n a u k o w o - d y d a k t y c z n y c h 

(doktorantów) Politechniki War-

szawskiej oraz przez studentów   

z kół naukowych działających na 

Politechnice Warszawskiej.       

W bieżącym roku szkolnym pla-

nuję zorganizować warsztaty       

z robotyki i elektroniki. Mam na-

dz i e j ę ,  ż e  spotka ją  s ię                     

z dużym zainteresowaniem mło-

dzieży naszego liceum. 

 

 Jak lubi Pani spędzać 

wolny czas? Czy posiada Pani 

jakieś hobby, pasje?           

 Niestety, nie mam go zbyt 

dużo, gdyż pracuję w dwóch 

szkołach, a jeśli trafi mi się jakaś 

wolna chwila, poświęcam ją ro-

dzinie. Lubię dobre kino, ciekawe 

książki oraz komputery. Ostatnia 

moja pasja to decoupage. Jest to 

tak różne od nauk ścisłych                              

i może właśnie tego mi potrzeba. 
       
      Rozmawiali: Aleksandra Syrówka,1C  

                        Mateusz Marcinkiewicz, IC 

 D u ż y 

wpływ na wybór 

drogi życiowej 

m i a ł  m ó j 

„mistrz”- na-

uczyciel fizyki    

w liceum. Tu 

pragnę pozdro-

wić Pana Jana 

Nadaja☺. Jego 

niekonwencjo-

nalne metody 

sprawiły, że 

uwierzyłam w moje zdolności. 

 

 Co preferuje Pani bar-

dziej: matematykę czy fizykę?                                            

 Skończyłam Wydział Fizyki 

Uniwersytetu Warszawskiego. Mimo 

to bardziej lubię matematykę. Już 

Arystoteles mówił: „ Matematyka 

jest miarą wszystkiego.” 
 

 Który dział fizyki sprawiał 

Pani najwięcej problemów i trud-

ności?                                     

Nie miałam szczególnych proble-

mów z żadnym działem fizyki, ale 

najmniej lubię elektryczność. Kine-

matyka i dynamika to moje ulubione 

zagadnienia. 
 

 Jak zarazić współczesną 

młodzież fascynacją do fizyki?                                          

 Chciałabym, aby stosunek 

naszej młodzieży wobec fizyki uległ 

zmianie i by uczniowie przykładali 

większą wagę do tego przedmiotu. 

Faktycznie, często słyszymy od 

uczniów: „Nie lubię fizyki…, to 

trudny przedmiot”. W dzisiejszych 

czasach, w dobie rozwoju techniki 

właśnie nauki ścisłe są przyszłością. 

Język obrazu mocniej przemawia do 

młodego człowieka, dlatego coraz 

częściej trzeba wykorzystywać pro-

jektor multimedialny, tablicę inte-

raktywną,  platformy edukacyjne, 

filmy, warsztaty itp. Żyjemy w społe-

czeństwie przekazu elektronicznego. 

Moim marzeniem jest zorganizowa-

nie Dnia Nauki w naszym liceum.  

MAGNETYCZNE  PRZYCIĄGANIE  FIZYKI 
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 Liceum im. Cypriana Kamila Norwida to szkoła 

z tradycją. Z sukcesami bierzemy udział w wielu konkur-

sach, olimpiadach i zawodach sportowych, czego dowo-

dem są uzyskiwane przez nas wysokie wyniki i zdobyte 

nagrody. Absolwenci naszej szkoły kontynuują naukę na 

studiach wyższych.   

  Uczniom naszej szkoły za wyjątkowe wyniki     

w nauce co roku przyznawane są stypendia: Stypendium 

Starosty Powiatu Wołomińskiego „Talent”, Stypendium 

Rady Rodziców „Prymus” oraz Stypendium Prezesa Ra-

dy Ministrów. Co roku nasza szkoła zdobywa najwięcej 

wyróżnień spośród całego powiatu. 4 grudnia 2012 r.     

w gmachu Politechniki Warszawskiej Stypendium Preze-

sa Rady Ministrów otrzymała Milena Żmijewska z klasy 

IIB (na zdjęciu powyżej). 

 

 

 

 

 

 Największą liczbę nagród uczniowie naszej 

szkoły zdobywają w dziedzinie sportu. W ciągu ostatnich 

czterech lat regularnie bierzemy udział w Mistrzostwach 

Powiatu Wołomińskiego w kategoriach sportowych: rin-

go, biegi przełajowe, tenis stołowy, piłka koszykowa, 

kometka, piłka siatkowa, piłka ręczna, lekka atletyka       

i piłka nożna. Zarówno drużyny dziewcząt, jak i chłop-

ców pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego,  

„NORWIDOWCY”  „Poloneza czas zacząć” 

 Koniec stycznia to tradycyjnie czas studnió-

wek. W tym roku uczniowie Liceum Ogólnokształ-

cącego im. C. K. Norwida w Radzyminie bawili się 

na balu studniówkowym w lokalu „Karolina”         

w Wołominie. Studniówka, zgodnie z tradycją, roz-

poczęła się od poloneza. Doskonale opracowany 

układ taneczny zachwycił wszystkich gości, a uroda 

i elegancja dziewcząt urzekły nawet największych 

malkontentów. 

 Poloneza zatańczono w dwóch turach. Ta-

neczny korowód prowadziły kolejno: dyrektor szko-

ły Urszula Zimińska z Romanem Serdyukiem, 

uczniem klasy III b i wicedyrektor Lidia Wize z Mi-

rosławem Chrząszczem, uczniem klasy III d, a za 

nimi tegoroczni wychowawcy klas trzecich, panie: 

Katarzyna Kaliszuk, Agata Ołownia - Sarna, Ewa 

Całka oraz Anna Szymanis, którym kroku dotrzy-

mywali uczniowie: Łukasz Łukasiewicz, Piotr Cał-

ka, Mateusz Maciejewski i Marcin Pawlina. Uro-

czystość uświetnił przybyciem starosta powiatu wo-

łomińskiego, pan Piotr Uściński. 

 W tradycję szkoły wpisuje się przekonanie, 

że doskonale zatańczony polonez przekłada się na 

rewelacyjnie zdany egzamin maturalny. A w tym 

roku nie tylko polonez wypadł  idealnie. Uczniowie 

bawili się w gorących rytmach do samego rana i ni-

kogo nie przerażała perspektywa powrotu do domu 

przez śniegowe zaspy. 

 Teraz pozostało tylko 100 dni do matury. 

Przed tegorocznymi maturzystami czas wytężonej 

nauki. Życzymy im zdanego egzaminu i takiego sa-

mego humoru jak w dniu studniówki. M. R. 
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pana Tadeusza Jędrasika, pani Ewy Całki i pana Michała 

Ziółkowskiego zajmują czołowe miejsca pośród drużyn    

z całego powiatu. Warto w tym miejscu wspomnieć o ze-

szłorocznym sukcesie w Turnieju Halowej Piłki Nożnej   

o Puchar Dyrektora, gdzie nasi uczniowie zdobyli I miej-

sce, a także o XII Licealiadzie, gdzie w punktacji ogólnej 

nasze liceum zdobyło  I miejsce,  pokonując ZS Tłuszcz, 

ZS Wołomin, ZS Ekonom. Wołomin, III LO Wołomin, 

LO Wołomin, LO Urle, ZS Zielonka, ZSTZ Radzymin, 

ZS Marki. Wśród Norwidowców  wyróżniły się Jagoda 

Pyśkiewicz i Zuzanna Suwalska z klasy IIIA . 

 Przedstawiciele naszego liceum są również laure-

atami w lokalnych wydarzeniach sportowych, m.in. w za-

wodach lekkoatletycznych o mistrzostwo gminy Radzy-

min i biegach przełajowych w rocznicę odzyskania nie-

podległości w Radzyminie.   

 Nasi uczniowie 

mają zasługi nie tylko     

w sporcie. Panie Karolina 

Odelska, Agata Ołownia - 

Sarna i Jolanta Sitek za-

pewniają naszej szkole 

licznych laureatów w ka-

tegoriach konkursów        

i olimpiad z przedsiębior-

czości, wiedzy o społe-

czeństwie oraz historii. 

28 marca 2012r. w Ze-

spole Szkół Ekonomicz-

nych w Wołominie odbył 

się finał V Powiatowego 

K o n k u r s u  W i e d z y             

z Przedsiębiorczości.      

W wyniku turniejowych zmagań uczeń klasy IIIa - Prze-

mysław Śledź ( na zdjęciu ) nagrodzony został I miejscem 

w powiecie.   

 Co roku w Święto Niepodległości w liceum orga-

nizowane są historyczne konkursy szkolne. Uczniowie 

mogą brać udział w turnieju wiedzy, konkursie prac pi-

semnych, konkursie prac plastycznych – plakatów, oraz 

opracowaniu prezentacji multimedialnych.  

Podczas tegorocznego uroczystego finału Szkolnego 

Konkursu Historycznego „Piękno Ziemi Ojczystej”   

w kategoriach prezentacja multimedialna, zdjęcie        

i plakat oraz album pierwsze miejsca zajęły odpowied-

nio: Patrycja Jóźwiak, klasa IIIC, Katarzyna Śladow-

ska, klasa IA oraz Jessica Michalczyk, klasa IA. Po-

nadto przyznano Nagrody Specjalne dla Łukasza Ro-

guskiego z klasy IA i Natalii Paterek z klasy ID. Auto-

rzy esejów wykazali się wysoką wiedzą i pomysłowo-

ścią. Zwycięzcami w konkursie prac pisemnych zosta-

li Cezary Wardak z klasy IIC – I miejsce, Aleksander 

Klos z klasy IIID – II miejsce oraz Katarzyna Szy-

mańska z klasy IIB – III miejsce. Nagrodę Specjalną 

otrzymała Aleksandra Syrówka z klasy IC. 

 W turnieju wiedzy wzięło udział czternastu 

uczniów ze wszystkich klas. Wyjątkową wiedzę na 

temat historii stolicy zaprezentował Maciej Malinow-

ski z klasy IIC, nagrodzony I miejscem. Niewiele 

mniejszą wiedzą wykazali się także: Aleksander Kos-

sakowski z klasy IIA – II miejsce, Adam Polkowski   

z klasy IA – III miejsce, Dawid Gębicki z klasy IC – 

IV miejsce oaz Piotr Całka z klasy IIIB – V miejsce.  

  Nasi uczniowie posiadają liczne talenty, dlate-

go bardzo dużą popularnością cieszą się konkursy 

związane z muzyką i sztuką. Corocznie na Ogólnopol-

ski Konkurs Plastyczny „Tęcza” do pani Małgorzaty 

Gumkowskiej-Murray wpływają dziesiątki prac. Pod-

czas III Mazowieckiego Konkursu Plastycznego 

„Tęczowy Świat Krzysia”, została wyróżniona praca 

Klaudii Raniewicz z klasy III b. W etapie gminnym 

podczas XII Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid 

– Poeta Naszej Ziemi”, Karol Matusiak, Maciej Mali-

nowski i Kamila Kostrzębska zgarnęli pierwsze miej-

sca w kategoriach odpowiednio: poezja śpiewana, re-

cytacja i teatr jednego aktora, zaś Patrycja Jóźwiak     

z klasy IIIC zajęła pierwsze miejsce w Powiatowym 

Konkursie Poetyckim „Kocham Świat”.  

  Uczniowie naszego liceum są wszechstronnie 

utalentowani, co umożliwia im zdobywanie wielu suk-

cesów na arenie nie tylko szkolnej i powiatowej ale 

również wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Mamy na-

dzieję, że przyszłoroczne zmagania uczniów naszej 

szkoły zaowocują kolejnymi sukcesami.  

                   Katarzyna Wilczyńska, 2C 

GÓRĄ!  „NORWIDOWCY”  
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Gazeta Szkolna 
LO im. C. K. Norwida 

 
www.norwid.com.pl 

 
REDAKCJA 

Aleksandra Syrówka(1 c) 
Katarzyna Wilczyńska (2c) 

Natalia Paterek (1d) 
Mateusz  Marcinkiewicz (1c) 

 
OPIEKUN-KOORDYNATOR 

p. Agnieszka Strojecka 
 

 
 
REDAKCJA TECHNICZNA 

Piotr Skorupski (3 b) 
Marek Wilczyński (3 b) 

 
OPIEKUN-KOORDYNATOR 

p. Dorota Doroszkiewicz 
 
 

 Współczesna 

młodzież chętnie sięga 

po lektury z zakresu 

szeroko pojętej literatu-

ry fantasy. Chciałabym 

dzisiaj napisać parę 

słów na temat pozycji 

łączącej w sobie cechy 

tej literatury z odrobiną 

przygody i romansu. 

Zaciekawiona tytułem, 

sięgnęłam po pozycję 

autorstwa Colleen Ho-

uck „Klątwa Tygrysa”.  

 Niestety, moim 

zdaniem pani, która 

napisała tę książkę, al-

bo jest wyzbyta talentu 

odpowiedzialnego za 

pisanie, albo ma prze-

świetne poczucie hu-

moru. Lektura jest prze-

z n a c z o n a  p r z e d e 

wszystkim dla dziew-

cząt, ale na pewno 

spodoba się wszystkim 

niepoprawnym roman-

tykom. 

   Główna bohaterka – Kelsey, zaczyna pracę  w cyrku; jej zadanie  

polega głównie na czyszczeniu klatek i przynoszeniu  jedzenia zwierzętom. 

Dreszczyk emocji pojawia się w momencie, gdy „zakochuje się” w ... tygry-

sie. Po kilkunastu następnych stronach robi się coraz ciekawiej (czyt. gorę-

cej), aż w końcu okazuje się, że tak naprawdę tygrys to zaczarowany długo-

wieczny, uprzejmy i oczywiście nieziemsko przystojny Książę. Przeżywają 

wiele cudownych, acz niebezpiecznych przygód; ale nie ma co się martwić – 

Ren (książę) za każdym razem ratuje swoją damę z opresji. 

 

Fabuły się nie czepiam, bo jakaś tam jest. Wszelkie zarzuty mam do 

pierwszoplanowej bohaterki, której jedyną wadą (bo tak naprawdę nie ma 

wad) jest irytująca głupota. Kelsey jest największą idiotką ze wszystkich bo-

haterek książek, jakie miałam okazję kiedykolwiek czytać. 

 

Chętnych zapraszam do przeczytania tej absurdalnej i idiotycznej 

historii, jaką jest ‘’Klątwa Tygrysa’’. Zasmuconym osobom na pewno przy-

wróci uśmiech na usta, a zakompleksionym dziewczynom pomoże zastano-

wić się nad ich rolą w miłości... 

            

  Mogę jedynie podziwiać niepowtarzalną umiejętność pani Houck. 

Potrafi ona przerwać książkę w takim momencie, że człowiek czuje we-

wnętrzny przymus czytania dalszych perypetii  „młodych, gniewnych, zako-

chanych”. Wielu pisarzy powinno zazdrościć tej kobiecie takiego talentu. 
 

Natalia Paterek, 1D 

NASZE RECENZJE 

 ‘’Klątwa Tygrysa’’  Colleen Houck 


