„Jak mnie widzą, tak mnie piszą”

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida bardzo prężnie działa w środowisku
lokalnym. Organizowaliśmy jubileusz 160-lecia istnienia szkoły, spotkania ze znanymi ludźmi
( np. panem Krzysztofem Zanussim czy podróżnikiem Jarosławem Kretem), liczne sesje popularnonaukowe, Dzień Norwidowca , Zjazdy Absolwentów Liceum Pedagogicznego oraz wiele innych
uroczystości.
Oto kilka opinii o naszej pracy od osób cieszących się dużym autorytetem w środowisku naukowym,
literackim bądź lokalnym.
Urszula Zimińska, Dyrektor Szkoły: „W szkole wypracowaliśmy wspaniałą więź między
przeszłością i współczesnością. To zobowiązuje do kształcenia na wysokim poziomie - ponad 95%
zdawalności matury. Nasze liceum odnosi też wiele sukcesów. Gratuluję uczniom, absolwentom i
nauczycielom.”
Były Dyrektor Szkoły Wiktor Dominowski : Każde spotkanie z Wami to dla mnie wielka radość
i satysfakcja zawodowa. Szkoła w sposób autentyczny realizuje pedagogikę personalnoegzystencjalną. Dzisiejsza sesja została zorganizowana w sposób, który odpowiada edukacji w
kulturze. Temat sesji to oczywiście wskazanie na wielką wartość tożsamości narodowej. Oby takich
szkół było jak najwięcej. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor, zespołowi nauczycieli
i młodzieży za dzisiejsze przeżycia.
Anna Wesołowska Kuratorium Oświaty w Warszawie : „Rzeczy najważniejsze znajdziecie
w Waszej przyzwoitości, w Waszem życiu etycznym, w Waszem sercu „- te słowa wygłoszone ponad
sto lat temu w czasie inauguracji roku akademickiego niosą nieśmiertelne przesłanie. Przesłanie
szczególne dla tej Szkoły. Ileż pokoleń wykształconych tu nauczycieli, ileż pokoleń uczniów przyjęło
te właśnie wartości. Dzisiejsza uroczystość i jej część artystyczna stały się tego wymownym
efektem. Gratuluję i życzę wielu sukcesów- dziś, jutro zawsze.
Urszula Biskup wizytator Wydziału Kuratorium w Warszawie: Z ogromną radością uczestniczyłam w
Seminarium „ Patriotyzm jutra” Gratuluję organizatorom – młodzieży gronu profesorskiemu i
dyrekcji tak pięknej inicjatywy, mającej na celu szerzenie patriotyzmu wśród młodzieży Liceum
Ogólnokształcącego im, C. K. Norwida w Radzyminie < „ Ojczyzna- to ziemia i groby”- Jerzy Damian
Borkowski>.
Pan Jerzy Berta, z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty: To od nas nauczycieli zależy jakie
będziemy mieli społeczeństwo. Młodzież musi widzieć w nauczycielu przyjaciela, który stara się
przekazać dorobek kultury i religii. Szkoła jest źródłem, z którego młodzież czerpie wartości.
Dr Eligiusz Szymanis, odwołując się do obecnych osiągnięć uczniów i działań szkoły, stwierdził,
że są one wspaniałą kontynuacją założeń Norwida. „To co zobaczyłem dziś wywarło na mnie
olbrzymie wrażenie. Wy, Państwo wpisujecie się w tradycję Norwida. Norwid był przekonany, że

piękno natury jest odbiciem Boga. Jest po to, by zapowiedzieć to Coś do czego powinniśmy dążyć:
<<W kłosie przebłyskuje Boskość, by było wiadomo po co jest to życie>>.” Ta refleksja o Norwidzie
to niezwykła przygoda intelektualna, łącząca twórczość patrona z osobistymi refleksjami. Po takiej
prelekcji każdy ze słuchaczy miał możliwość poznania nie tylko Norwidowskiej koncepcji sztuki, ale
przede wszystkim utwierdzania się w przekonaniu o genialności artysty i jego wszechstronności
Magdalena Soszyńska-Kalinowska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury w Starostwie
Powiatu Wołomińskiego: „Zawsze z Przyjemnością tutaj przyjeżdżam. Jak widać tych stypendiów
jest u Was zawsze bardzo dużo. To dobrze świadczy o uczniach i nauczycielach w tej szkole.”
Pan Piotr Uściński, Starosta Powiatu Wołomińskiego: Pani Dyrektor, Drodzy Nauczyciele,
Szanowni Rodzice i Goście, bardzo lubię do Waszej szkoły przyjeżdżać oraz słuchać wspaniałych
koncertów Szkolnego Zespołu Muzycznego.
…….. Cieszymy się, że Dzień Edukacji Narodowej możemy świętować w Radzyminie, który ma
bogate zasługi dla rozwoju edukacji. Praca nauczyciela jest ciężka i odpowiedzialna. To od Was
zależy jakie będzie następne pokolenie. Cieszymy się, że może ono wyrastać w duchu patriotyzmu.
Pan Zbigniew Piotrowski, Burmistrz Miasta i Gminy Radzymin: Z wielkim zaszczytem zawsze
przyjmuję tu zaproszenie. Ta placówka przez 160 lat kształciła pedagogów, ludzi, którzy kształcili
oblicze wolnej Rzeczypospolitej. Chcę złożyć najlepsze życzenia pedagogom za ogrom wyrzeczeń dla
przyszłości narodu. Jestem spokojny, że przyszłość będzie wspaniała, gdy będzie miała takich
pedagogów. Inwestycja w oświatę to najlepiej wydane pieniądze. Życzę tej szkole jak najlepiej.
…Jestem pod wrażeniem Tej Szkoły, Ciągle zdobywa nowe szczyty…
…Patriotyzm Jutra to Wasze Wspaniałe Liceum. Dumny jestem z Was i spokojny o przyszłość
Ojczyzny…
Płk. Jerzy Stwora: Chcieliśmy podziękować wszystkim osobom, które uczestniczyły w procesie
kształtowania nowego ucznia, dziś studenta, mojego syna. To zasługa wszystkich, którzy w tej
szkole pracowali, ich zrozumienia drugiego człowieka – a to związane jest z nauką Jana Pawła II –
,,Nieść nadzieję.
Ks. proboszcz Stanisław Kuć : W tej Szkole uczą Was mądrości. Nauczyciele przekazują nie
tylko wiedzę, ale i mądrość. Z wielką radością przychodzę do szkoły, w której nauczyciele starają się
przekazać młodzieży wspaniałe wartości.
Mariusz Mączyński -Oficyna Wydawnicza Adam: Serdecznie dziękuję za możliwość bycia
u Państwa w szkole na kolejnej sesji naukowej. Uroczystość perfekcyjnie przygotowana, znakomite

prezentacje ubogaciły lekcje historii przekazane nam wszystkim przez kombatantów pamiętających
tamte stare czasy wojny. Występ na końcu sesji spowodował, że wszyscy bez wyjątku wyszliśmy
uśmiechnięci z Sali.
Absolwentka Szkoły Anna Grzegorek : „ Dawnych wspomnień czar” ….a jednocześnie wspaniały
przykład, że absolwenci tej szkoły byli i są wspaniałymi patriotami i ten patriotyzm potrafią krzewić
w młodych i go pielęgnować. Najwyższe słowa uznania za cudowną super perfekcyjną organizację
spotkania. Gratuluję.
Przemysław Śledź, Abso;went Rocznik 2012: Chciałbym podziękować nauczycielom i dyrekcji.
To był wspaniały czas. Nauczyciele chcieli zrobić z bezkształtnej masy dojrzałego człowieka i chyba
im się to udało.
Damian Pawlak, Absolwent Rocznik 2011 przypomniał słowa, które usłyszał od pani Ewy Całki
podczas jednej z prób Teatru „Norwidowcy”: Wielu rzeczy nie będziemy pamiętać, ale nigdy nie
zapomnimy emocji jakie nam tu towarzyszyły.
.

