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Marzec  2014 r. 

„JACK STRONG – operacja wolność” 

  

 „Jack Strong” Władysława Pasikow-

skiego opowiada historię pułkownika Ryszar-

da Kuklińskiego. Głównym wątkiem jest 

współpraca polskiego oficera ze służbami 

amerykańskimi. Dzieło porusza tematykę 

sporną dla historyków. Jednak film jest obiek-

tywną ilustracją historii. Nie przedstawia puł-

kownika jako zdrajcę, ani jako bohatera. Ob-

raz pozostawia widzowi możliwość oceny 

pułkownika. 

 Film nie jest typowym obrazem histo-

rycznym. Trafniejszym określeniem gatunku 

jest thriller szpiegowski.  Mimo, iż historia 

płk. Kuklińskiego jest powszechnie znana, 

film ogląda się w niezwykłym napięciu. Akcja 

i dynamika obrazu dostarcza masę emocji. 

Widz, wbrew świadomości „happy endu” ma 

poczucie niepewności zakończenia losów po-

staci. 

  Reżyser bardzo skrupulatnie przygoto-

wał scenografię, rekwizyty, kostiumy, co daje 

widzowi możliwość przeniesienia się wy-

obraźnią do czasów PRL-u. Młoda widownia 

może poznać ówczesną rzeczywistość oraz 

szczegóły zimnej wojny. 

 To filmowe dzieło jest godne polece-

nia, nie tylko dla fanatyków historii czy wiel-

bicieli dreszczowców. Jest to film dla każde-

go! 

Aleksandra Górecka, kl. 1C Pułkownik Ryszard Kukliński  
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,,Norwid” naukowy,… 

Zadaniem każdej szkoły jest dbanie o rozwój edukacyjny uczniów. Nasze Liceum nie tylko zajmuje 

się podstawowym rozwojem intelektualnym nastolatków. Przede wszystkim zapewnia poszerzanie hory-

zontów w wielu dziedzinach nauki, odpowiednią motywację i docenienie każdego pasjonata zdobywania 

wiedzy.  

Corocznie organizowane konkursy są długoletnią tradycją naszej szkoły. To doskonała okazja dla 

każdego ucznia na sprawdzenie siebie oraz swoich umiejętności.  

 

Szkolny Konkurs Historyczny 

 Skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy  

 uwielbiają odkrywać sekrety i tajemnice przeszłości. Orga- 

 nizowany w każdą Rocznicę Odzyskania Niepodległości  

 przez Polskę pozwala poszerzyć wiedzę oraz zrozumieć  

 wiele historycznych zagadnień. Najlepszą rekompensatą  

 dla naszych walecznych przodków jest właśnie propago 

 wanie minionych zdarzeń  oraz pamiętanie o czynach, ja 

 kich dokonali.  Dlatego - jeśli historia mieści się w kręgu  

 Twoich zainteresowań – ten konkurs jest właśnie dla Cie- 

 bie! 

 

Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego  

Zadebiutował  w naszej szkole rok temu. Organizowany na 

szczeblu powiatowym jest prawdziwym wyzwaniem dla matema-

tycznych hardcor’ów. Zorganizowane już dwie edycje dowodzą, że 

konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem  

wśród młodzieży. Pozwala to na realizację jego ambitnych celów: 

popularyzacji wiedzy i umiejętności matematycznych oraz budzenie 

szacunku wobec osiągnięć polskich naukowców.  

 

Sesje popularno-naukowe 

 Obejmują swym zakresem różne dziedziny wiedzy. Co roku nauczyciele dba  

 ją o wykreowanie ciekawego, współczesnego tematu, który będzie bliski każ- 

 demu uczniowi. Problem GMO? Rywalizacje sportowe? Romeo i Julia XXI  

 wieku? To już było, niebawem kolejne, bardziej interesujące i intrygujące  

 młodego człowieka zagadnienia. Tegorocznym wyzwaniem jest postać Isaaca   

 Bashevisa Singera. 

 

Szkolny Konkurs Teologiczny 

 W swych założeniach realizuje naprawdę szczytne idee: propaguje wyższe,              

 moralne wartości  oraz przywołuje i eksponuje wzorowe postawy osobowe.   

 Uczniowie mają szansę wykazać się znajomością wybranych życiorysów   

 świętych czy dogmatów religijnych. To konkurs, który na pewno przyczynia   

 się do rozwoju duchowego uczniów. Pomaga w kształtowaniu odpowiedniej i   

 prawidłowej – co w obecnych czasach jest bardzo trudne - drogi życiowej   

 każdego młodego człowieka. 

 

Nasze licealne konkursy pomagają rozwijać uczniom skrzydła. Wiele ciekawostek oraz zagadnień, 

które utkwiły w trakcie indywidualnych przygotowań lub zasłyszanych podczas wykładów na spotkaniach 

podsumowujących, na pewno zaowocują w naszym życiu.  Ponadto czas upływa w miłej, przyjaznej at-

mosferze i rywalizacji fair-play. 

 
Aleksandra Syrówka, kl. 2c  
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 Szkoła, szczególnie ta średnia, ma nas czegoś 

nauczyć. Jednak czy całe trzy lata musimy tylko od-

rabiać lekcje i chodzić na zajęcia? Otóż nie! Nasz 

szkoła przeprowadza wiele akcji, które mają na celu 

urozmaicić szare dni nauki. No to zacznijmy od po-

czątku…  

 Niedługo po rozpoczęciu roku szkolnego, 

oprócz innych poważnych uroczystości, odbywa się 

dyskoteka. Zazwyczaj bawimy się od godziny 17 do 

21 pod czujnym, lecz wyrozumiałym okiem nauczy-

cieli. Gwarantujemy nie tylko dobrą zabawę, ale tak-

że ciepłe przekąski, napoje oraz ciasta. Dochód z 

dyskoteki zasila kasę szkolnego koła PCK na akcje 

charytatywne. 

  Następnie w rozrywkowym kalendarzu Nor-

wida znajduje się wymiana uczniowska. Do Radzy-

mina od kilku lat przyjeżdża młodzież z Ukrainy, na-

tomiast my mamy możliwość odwiedzin ich rodzin-

nego miasta. Nasi uczniowie integrują się z przybyłą 

grupą na licznych wycieczkach, w czasie  których 

goście mogą poznać Warszawę i jej okolice,  a my 

możemy poznać kulturę Ukrainy i język. 

  Kolejnym zupełnie zakręconym wydarzeniem 

są walentynki. Ten szczególny dzień, to również pod-

sumowanie I semestru. Wszyscy uczniowie, którzy w 

jakiś sposób zasłużyli się dla szkoły lub społeczności 

dostają serce z piernika z napisem ,,Kocham Cię”. 

Jest to uroczystość pełna radości, tym bardziej, iż od-

bywa się w ostatnim dniu przed feriami. To wydarze-

nie poprzedza jeszcze jedna dyskoteka. 

  Po dwóch tygodniach odpoczynku, wbrew 

pozorom znowu czas na zabawę! W marcu organizo-

wany jest Dzień Szkolnych Talentów oraz prezenta-

cje klas pierwszych. Wszyscy pierwszoroczniacy mu-

szą w jakiś sposób zaprezentować klasę oraz jej pro-

fil. Zawsze wiąże się to z mnóstwem  śmiechu i do-

brej zabawy. Również konkurs  talentów jest wielkim 

wydarzeniem, na którym nie można się nudzić.    

 Nasza szkoła promuje także sportowców. 

Co roku organizowany jest Dzień Sportu, gdzie 

każdy miłośnik ruchu może spróbować się w róż-

nych dyscyplinach.  Jednak jeśli nie jesteś utalen-

towanym sportowcem możesz spędzić miło  czas 

na pikniku klasowym. To doskonały sposób, żeby 

zintegrować się ze swoją klasą lub poznać innych 

uczniów szkoły.  

 Może myślisz, że to już koniec rozrywek, 

jednak zaskoczę Cię i powiem, że nie. Tradycją 

Norwida są Cyprianki. Jest to gala szkolnych 

Oscarów. Otrzymują je uczniowie wybrani przez 

społeczność szkolną w poszczególnych katego-

riach (np. Szeryf, Najładniejszy Uśmiech czy Po-

gromca Nudy). Konkurencji jest dużo, ale nagrody 

także są nie  byle jakie! Każdy zwycięzca otrzymu-

je pamiątkową statuetkę z nazwą kategorii oraz 

pasującym cytatem. Cyprianki nie są tylko świę-

tem uczniów. Na tej bardzo uroczystej gali rozda-

wana jest również nagroda dla Nauczyciela Roku. 

Zwycięzca jest wybierany w tajnych wyborach 

przez uczniów. Tutaj każdy  z nas może wybrać 

swojego „ulubieńca”. 

  Na czerwiec przypada jeszcze Koncert  

Szkolnych Kapel. Jak już się zdążyliśmy zoriento-

wać przy okazji Dnia Talentów, tych u nas w szko-

le nie brakuje. No więc, w ostatnim tygodniu szko-

ły uczniowie, którzy maja własny zespół, bądź w 

jakimś grają, mogą się pokazać. Co roku zjawiają 

się świetne zespoły, które prezentują naprawdę 

wysoki poziom.   

 Pomimo tego, że organizowanych odgórnie 

akcji to koniec,  to rozrywka w naszej szkole gości 

na co dzień.  Dla każdego znajdzie się coś dobre-

go.  Miłośnicy muzyki ucieszą się z każdej długiej 

przerwy, na której puszczana jest muzyka w głów-

nym holu szkoły.                                                  

 Według mnie każdy świetnie odnajdzie się 

w Norwidzie, ponieważ tu codziennie dzieje się 

coś ciekawego!                                  Asia Kostrzewa, 2c 

… ale nie tylko! 
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Młodzież a polityka 

Polityka. Jest wszędzie. W mediach, prasie, Internecie. Nie sposób się od niej uwolnić. U jednych wywo-
łuje sarkastyczny uśmiech, u drugich obojętność. A jak jest naprawdę?  

 „Młodzież nie interesuje się polityką”, „Młodzi      
ludzie nie chcą uczestniczyć w życiu politycznym”, gdy czy-
tamy nagłówki popularnych dzienników, możemy stwier-
dzić, że nastolatkowie nie interesują się polityką. Wynika 
to z małej chęci działalności społecznej, braku wykazania 
się inicjatywą oraz przekonaniem, że i tak nic się nie zmie-
ni. „Po co się tym zajmować, to strata czasu” - często sły-
szę z ust moich koleżanek i kolegów. Osobiście nie zga-
dzam się z tym stwierdzeniem. Dlaczego?                                                                                                              
 Zainteresowanie polityką pozwala na lepszą orien-
tację w realiach dzisiejszego świata i jego strukturach. Gdy 
jesteśmy na bieżąco z ważnymi informacjami, łatwiej jest 

nam dostać pracę czy poszukać ciekawych ofert. Dzięki 
aktywności społecznej możemy pomóc wielu osobom oraz 
samemu sobie. Mamy wówczas wpływ na wiele ważnych 
spraw, które nas dotyczą. Oprócz tego zyskujemy wiele 
nowych umiejętności, stajemy się doroślejsi. Sądzę więc, 
że zainteresowanie się polityką może przynieść nam wiele 
korzyści. A co z tymi, którzy wiedzą coś o życiu publicznym 
i  a k t y w n i e  n a  t y m  p o l u  d z i a ł a j ą ?                            
 W dzisiejszych czasach zauważamy coraz bardziej 
radykalne postawy i poglądy nastolatków. Młodzi ludzie 
kierują się albo na lewicę, albo na prawicę. Po okresie libe-
ralizmu i powszechnej równości oraz tolerancji, młodzież 
zaczyna powracać do ważnych, narodowych wartości, reprezentowanych przez prawicę. Warto zwrócić 
też uwagę na popularność Marszu Niepodległości- corocznej uroczystości organizowanej przez środowiska 
narodowe 11 l istopada, w którym uczestniczy wielu młodych ludzi .                                                                                
 Ciekawym przykładem wyrażania swoich przekonań jest ukazanie ich poprzez ubiór. Coraz częściej 
możemy spotkać na ulicy nastolatków ubranych w koszulki       z hasłami reprezentującymi  ich poglądy.   
 Obserwując i przebywając pośród moich znajomych, mogę śmiało powiedzieć, że podczas następ-
nych wyborów może się wiele zmienić. I Ci z lewicy i Ci z prawicy nie odpuszczą, będą chcieli zagarnąć   
coraz większy elektorat. Ich działania na pewno dodadzą dużo emocji. A ty? Po której stronie stoisz?                    

     M.W. 

Młodzieżowa Rada Gminy Radzymin 

Nasi uczniowie również nie próżnują. Wszyscy chętni 

do pracy oraz działalności społecznej wystartowali w 

wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin.  

Komisja Wyborcza Młodzieżowej Rady Gminy Radzy-

min uznała zarejestrowanych kandydatów i to oni będą 

pełnić obowiązki radnych. A są to: 

Kacper Żmijewski, Kamil Żmuda, Michał Stępniak, 

Natalia Zgnilec, Karolina Wyszyńska, Klaudia Rzeź-

nicka, Marta Stępniak, Natalia Pakuła, Patryk Matera, 

Szymon Cymer, Małgorzata Smolińska, Bartosz Paw-

lak, Damian Obłuski, Magdalena Krzyżanowska, San-

dra Szydłowska, Dominik Sobański, Joanna Kostrzewa, 

Karol Kostrzębski. 

Wszystkim młodym radnym życzymy wielkiego zapału 

i chęci o pracy. Z niecierpliwością czekamy na ich 

pierwszą sesję!  
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Finał akcji charytatywnej i magia teatru 

 Tradycją Liceum Ogólnokształcącego im. 

C. K. Norwida w Radzyminie jest praca charyta-

tywna skierowana do najmłodszych mieszkań-

ców miasta. Finał akcji co  roku przypada na 

okres karnawału, a poprzedzony jest wielomie-

sięcznymi przygotowaniami.  

 

 To już 12 finał 

 12 lutego 2014 r. w odbył się już 12 finał akcji 

charytatywnej,  zorganizowanej przez Szkolne Koło 

PCK i Szkolny Teatr „Norwidowcy”. Opiekę nad tym 

przedsięwzięciem od lat pełnią nauczycielki języka pol-

skiego - pani Anna Szymanis      i pani Maria Różycka.  

  

 „Kopciuszek” w roli głównej 

 Jak co roku gościliśmy w auli Liceum uczniów 

ze szkół podstawowych, dla których młodzież przygoto-

wała wyjątkowe atrakcje. Dla najmłodszej widowni 

uczniowie klas humanistycznych: Ic i IIc, pod kierun-

kiem pani Marii Różyckiej, wyreżyserowali widowisko 

słowno-muzyczne „Kopciuszek”. Spektakl dostarczył 

wielu wzruszeń. W bajkowej scenerii ujawniły się arty-

styczne talenty licealistów, m.in. charyzmatycznej Klau-

dii Jóźwiak, odtwórczyni roli macochy, Joanny Kostrze-

wy i Kingi Głowackiej w niezapomnianych kreacjach 

złych sióstr, a wreszcie Marty Szczepanik, która wcieliła 

się w rolę tytułowej bohaterki.  

Nie można pominąć także Szymona  Cymera w roli 

królewicza, którego kreacja zaskoczyła widzów. Nad 

całością czuwali narratorzy Aleksandra Syrówka i Ka-

rol Bąk, który dodatkowo zachwycił wszystkich nieza-

pomnianymi aranżacjami muzycznymi. 

  

 Dzieciaki na balu  

 Następnie dzieci bawiły się wspólnie ze starszymi 

kolegami. Animację muzyczną prowadzili: Karol Bąk i Kry-

stian Dennard. Podczas zabawy nie zabrakło konkursów, 

gier, zagadek, i tanecznych korowodów. Na zakończenie 

spotkania dzieci otrzymały upominki. Zabawa trwała przez 

kilka godzin, a jej najlepszym miernikiem był uśmiech naj-

młodszych i „problem” organizatorów z zakończeniem balu. 

Dzieciom tak spodobał się tegoroczny finał akcji  Szkolnego 

Koła PCK, że nie chciały wracać do domów.  

 

  

 Wszystko dla dzieci 

 Do kulminacyjnego wieczoru młodzież przygotowy-

wała się od kilku miesięcy. Uczniowie liceum pozyskiwali 

fundusze poprzez sprzedaż samodzielnie wykonanych ozdób 

świątecznych oraz organizując szkolne dyskoteki. Działania 

te wpisują się w program wychowawczy Szkoły i uczą po-

staw altruistycznych, a praca z dziećmi przynosi szczególną 

satysfakcję.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Różycka 

Fragment spektaklu 

Czas mijał szybko 

Wszyscy dobrze się bawili 

Nasi aktorzy także 
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KLUB EUROPEJSKI 
 Klub jest skierowany do uczniów klas I-III, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy       

na temat struktur europejskich, organizacji międzynarodowych  oraz samorządności tery- 

torialnej i historii  najnowszej. 

 

WARSZTATY Z HISTORII I WOS 
Zajęcia w formie fakultetów z uczniami, którzy postanowili związać swoją przyszłość ze 

studiami humanistycznymi lub kierunkami społecznymi. Są one częścią większego pro-

jektu „Matura  w Norwidzie”, realizowanego przez wszystkie lata edukacji. 

 

KOŁO PRZYRODNICZE 
Działalność koła wynika z potrzeby działania na rzecz zdrowego środowiska. Zajęcia 

wzbogacają wiedzę uczniów, doskonalą umiejętności prowadzenia obserwacji i doświad-

czeń. Efektem są coroczne zwycięstwa uczniów  

w konkursach ekologicznych.  

 

KOŁO CHEMICZNE 
Zajęcia pogłębiają wiedzę chemiczną uczniów, rozwijają zdolność obserwacji, przygoto-

wują do egzaminu maturalnego. 
 

 

 

KOŁO PLASTYCZNE 
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy próbują swoich sił w różnych formach 

wyrazu artystycznego i technikach plastycznych. Uczniowie otrzymują wyróżnienia    
i nagrody w ogólnopolskich konkursach plastycznych. 
                          

 

 

 

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
Koło przeznaczone jest dla uczniów, którzy interesują się językiem angielskim       
i kulturą krajów anglojęzycznych. Zajęcia przygotowują do matury rozszerzonej    
z języka angielskiego.  
 

 

KOŁO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 
Koło pod nazwą „Club de español” przeznaczone jest dla uczniów, którzy chcą pogłę-
biać swoje umiejętności z języka hiszpańskiego, poznawać kulturę hiszpańską oraz 
najważniejsze informacje dotyczące Hiszpanii. Zajęcia przygotowują do matury z ję-
zyka hiszpańskiego. 

 

 

KOŁO JĘZYKA FRANCUSKIEGO 
Na zajęciach uczniowie zgłębiają wiedzę dotyczącą zarówno samego języka francu-

skiego, jak i kultury Francji i krajów frankofońskich. Zajęcia kierowane są nie tylko 

do uczniów uczących się już tego języka, ale również do tych, którzy dopiero rozpo-

czynają naukę.  

ROZWIJAMY PASJE I ZAINTERESOWANIA 
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SZKOLNE KOŁO PCK 
Koło skupia uczniów, którzy chcą pomagać innym, promują idee humanitaryzmu 
oraz podejmują się bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka. Działalność 

Szkolnego Koła PCK jest niezwykle istotnym elementem działalności społecznej 
młodzieży. Efektem realizacji programu są akcje charytatywne, niosące pomoc naj-
bardziej potrzebującym. 
 

 

 

KOŁO TEATRALNE „NORWIDOWCY”  
Podczas spotkań uczniowie pracują nad tekstami literackimi, doskonalą swój warsz-

tat aktorski, współtworzą scenografię i kostiumy. Młodzież przygotowuje również 
spektakle okolicznościowe, przedstawienia kabaretowe oraz, specjalnie dla najmłod-
szej widowni, inscenizacje znanych baśni. 

 

 

 

WARSZTATY INTERPRETORA TEKSTÓW  

LITERACKICH 
Program zajęć skierowany jest do uczniów przygotowujących się do egzaminu 

maturalnego na poziomie rozszerzonym, jako forma pracy polonistycznej, po-
szerzająca i systematyzująca treści edukacyjne. Uczniowie kształtują umiejęt-
ności interpretacyjne tekstów spoza podstawy programowej, z uwzględnieniem 
struktury języka, stylu, kompozycji. 

 

 

ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY „ANIMA MEA” 
Zespół „Anima mea” został utworzony dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem 
zainteresowań muzycznych i artystycznych. Jest to wielka przygoda z muzyką! 
Czynne uczestnictwo w zajęciach sprzyja kształtowaniu osobowości i poczucia pew-
ności na scenie. 

 

 

GAZETKA SZKOLNA „PRZERYWNIK” 
Redagowanie gazetki szkolnej przeznaczone dla uczniów liceum zainteresowanych 
praktyką dziennikarską na terenie szkoły. Efektem tych zajęć jest wydawany w 

szkole kwartalnik: Przerywnik. Zajęcia te prowadzone są we współpracy z Kołem 
multimedialnym, którego zadaniem jest techniczne redagowanie gazety. 

 

 

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE 

Zajęcia sportowe rozwijają umiejętności uczniów i przygotowują do udziału w za-
wodach. Największą popularnością cieszą się gry zespołowe. Szkoła zwycięża co-
rocznie  w Licealiadzie Powiatu Wołomińskiego. 
 

 

 

KOŁO „ZWIERZYNIEC” 
Członkowie koła podejmują działania na rzecz świadomej opieki nad zwierzęta-

mi. Organizują pomoc chorym i porzuconym zwierzętom, współpracują z leczni-

cami, przytuliskami i schroniskami. 
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Gazeta Szkolna 
LO im. C. K. Norwida 

 
www.norwid.com.pl 

 
 
 

REDAKCJA 
Aleksandra Syrówka(2 c) 

Magdalena Wize (1 c) 
Aleksandra Górecka (1C) 

Milena Maniecka (2C) 
Klaudia Kotlarczyk (2A) 

 
OPIEKUN-KOORDYNATOR 

p. Agnieszka Strojecka 
 
 
 

 
 
REDAKCJA TECHNICZNA 

Joanna Kostrzewa (2 c) 
Katarzyna Wilczyńska (3 c) 

 
OPIEKUN-KOORDYNATOR 

p. Dorota Doroszkiewicz 
 
 

Przytulanki 

" II semestr rozpoczęty " 

  

Semestr się skończył, nowy się zaczyna. 

Jaka to dla wielu radosna nowina! 

Dzień się wydłuża, noce coraz krótsze. 

A ty nadal w tym zimowym futrze? 

Chęci coraz mniejsze, brakuje zabawy, 

to się wychodzi na małe wagary. 

Czasami chcesz więcej od siebie wymagać 

a nie możesz czegoś w głowie poskładać. 

Nie martw się na zapas! - tylko bądź sobą. 

Postepuj zgodnie z sumieniem i własną wolą. 

Zanim się obejrzysz - skończy się rok szkolny. 

A ty powiesz w wakacje: " Jestem wolny! " 
  

Wiersze: Piotr Przytulski, 2d 

" Różne przesłanki na temat zimy " 

  

Co z tą zimą? - pytają naukowcy. 

Wniosek nie jest tak do końca prosty. 

Amerykanie twierdzili, że będzie plucha 

a spotkała ich " śnieżna zawierucha ". 

A jakby  nas to spotkało? 

Boję się wiedzieć, co by się działo. 

Transport by stanął, ludzie by ugrzęźli, 

pijaka zmarzniętego by nie odnaleźli! 

Wyjechałyby pługosolarki 

i skończyłyby jak zepsute koparki. 

Rosjanie się natomiast wypowiedzieli 

że ich eksperci mróz przepowiedzieli. 

Jaka będzie zima? - nie jestem jasnowidzem. 

Tylko zwyczajnym krótkowidzem. 


