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@Liceum Ogólnokształcące w 

Radzyminie  

@norwid_radzymin 

 Po długiej przerwie od stacjo-

narnej nauki, wróciliśmy do szkół od 

początku września. Było to dla nas 

obce i nowe. Przerwy z maseczkami i 

lekcje z płynami dezynfekującymi. 

Wszystko nabrało nowego znaczenia 

i klimatu. Niestety kiedy już przy-

zwyczailiśmy się do codziennej ruty-

ny szkolnej, wirus pokrzyżował na-

sze plany. I tak już niespełna miesiąc 

siedzimy w domach, słuchając swo-

ich nauczycieli nie przy tablicy lecz 

przy monitorze. Każdy zdaje sobie 

sprawę, że nauka zdalna jest mało 

efektywna w porównaniu do trady-

cyjnych zajęć. W szkole mieliśmy 

ustalony plan i wyznaczony czas na 

różne aktywności.  Natomiast lekcje w domu  mijają się z celem. Musimy się skupić kiedy wokół 

nas słychać różne dźwięki, trzaski, hałasy, i chociażby ten dźwięk gotowanego obiadu. Poza tym 

atmosfera w klasie, z ludźmi oddaje zupełnie inne odczucia podczas lekcji. Mamy tam swoich zna-

jomych, ulubione ławki, gorące kaloryfery i wygodne kanapy. Przede  kontakt z nauczycielem 

online a w szkole podczas stacjonarnych lekcji jest zupełnie inny.  Niewątpliwie wszyscy my – ucz-

niowie,  staramy się wynieść z połączeń online jak najwięcej. Lecz to nie jest takie proste…  

Jacek Borkowski 
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Samorząd Uczniowski w listopadzie rozpoczął oficjalną sprzedaż szkolnych bluz. 
Pomimo tego, że nadal widzimy się wyłącznie zdalnie, a zima nadciąga wielkimi 
krokami, każdy z nas ma szansę zakupić sobie ciepłą i wspaniałą bluzę, która ide-
alnie nada się na mroźne wieczory. 

Nowe bluzy! 

Bluza w porównaniu do poprzedniczki z 
zeszłego roku została zaprojektowana całkowi-
cie od nowa. Wielkie logo naszej szkoły, które 
znajdowało się na piersi zostało zastąpione sub-
telnymi inicjałami naszego Liceum, zaś wielkie 
logo zostało przeniesione w mniej widoczne 
miejsce - na plecy. Wszystkie napisy są wyko-
nane 100% haftem, co znacznie podnosi jakość 
wykonania. Dodatkowo od wewnątrz jest po-
kryta bardzo przyjemnym w dotyku pluszem. 

Elegancki wygląd sprawia, że bluza na-
da się nie tylko do szkoły, lecz także na wszel-
kie inne okazje. 
Wszystkie niezbędne informacje do zakupu mo-
żemy znaleźć na dzienniku elektronicznym w 
zakładce "wiadomości". Bluza dostępna jest w 
trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, 
bordowym, granatowym, jak i we wszystkich 
rozmiarach: S,M,L,XL i XXL! Jej koszt to je-
dyne 100zł. To powoduje, że każdy znajdzie 
coś dla siebie. 
 

Po rozmowach z uczniami, którzy kupili 
bluzy, dowiedziałem się, że są bardzo zadowo-
leni  z nowego projektu. Chwalą materiał, wy-
godę i klasykę. Informują mnie, że podczas 
zdalnych lekcji kiedy mają na sobie swój nowy 

zakup momentalnie jest im wygodniej i mają 
więcej chęci do pracy online. Wszystko jest 
piękniejsze i łatwiejsze z naszą bluzą, dlatego 
już dziś zachęcamy każdego żeby kupił dla sie-
bie, rodziny, znajomych najnowsze bluzy Li-
ceum ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila 
Norwida w Radzyminie. 

Cezary Polak    
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foto: Magdalena Krysiak 

Jak sobie radzić z  

jesienną chandrą? 
Jesień to czas, w którym możemy czuć się znacznie bardziej przygnębieni niż  w 

pozostałe pory roku. W tym roku na dodatek  nie sprzyja nam ciągłe siedzenie w 

domu spowodowane obostrzeniami w wyniku pandemii Covid-19  

 Krótsze dni, mniej słońca, niskie temperatu-

ry – to tylko niektóre z powodów jesiennej chan-
dry, która zdaniem specjalistów dotyczy blisko 

ok. 30% Polaków na przełomie października i 

listopada. Najczęściej objawia się ona sennością, 
brakiem sił, rozdrażnieniem, a także zwiększoną 

ochotą na słodycze. Na szczęście istnieją sku-

teczne sposoby, by jak najszybciej pozbyć się 
tego niezbyt przyjemnego, jesiennego nastroju. 

Oto niektóre z nich: 

- Ruch. Aktywność fizyczna to najlepszy sposób 

na poprawę samopoczucia i walkę ze spadkiem 

formy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, po-

nieważ w czasie wysiłku nasz organizm produ-

kuje zwiększoną liczbę endorfin, czyli tak zwa-

nych hormonów szczęścia. Dlatego dobrym po-

mysłem będzie wybrać się na choćby 30-

minutowy spacer lub przejażdżkę rowerową. 

- Sen. Jest  bardzo ważny dla naszego organi-

zmu, ponieważ daje  możliwość regeneracji. Wy-

spani mamy znacznie więcej sił na mierzenie się 

z codzienną rzeczywistością. Dlatego warto za-

dbać o jego odpowiednią długość i jakość.  

 

-  Zdrowa dieta. Nieodpowiednie żywienie zna-

cząco wpływa na spadek nastroju. Okres jesien-

no-zimowy to czas, w którym powinniśmy za-

dbać o uzupełnienie ważnych dla nas witamin i 

składników odżywczych, m.in. magnezu, kwa-

sów omega-3 i witamin z grupy B. Warto więc 

sięgać po takie produkty jak: orzechy, tłuste ryby 

oraz pełnoziarniste pieczywo. Dobrym pomy-

słem będzie spożywanie ciepłych posiłków, któ-

re nas rozgrzeją i dodadzą energii. 

 

- Pozytywne myślenie. Nic nie wpływa na nas 
gorzej, niż ciągłe zamartwianie się, szczególnie 

wtedy,  gdy pochmurna pogoda za oknem nie 

daje nam powodów do radości. By zredukować 
niepotrzebne, negatywne myśli, warto poczytać 

dobrą książkę lub obejrzeć film. 

  

 To już wszystkie sposoby, które chciałam 

zaproponować, żeby poprawić sobie nastrój w tą  
przygnębiającą porę roku, jaką jest jesień.  Jest 

jeszcze coś - pozytywne nastawienie, bo nawet 

słota nie jest  straszna, jeśli będziemy dbać o sie-
bie. A gdy już dopadnie nas zły humor i niechęć 

do robienia  czegokolwiek, to warto sięgnąć po 

powyższe rady. Gwarantuję, że Wam pomogą! 

Natalia Marciniak  



Str. 6 Norwid News Historia praw kobiet 

Historia praw kobiet 
Już od wielu stuleci kobiety pragnęły zaznaczyć swoją obecność i podkreślić ważną 

rolę w społeczeństwie. Często spychane na margines, spychane do roli gospodyń 

domowych, niedoceniane i podlegające usankcjonowanej formie patriarchatu, po-

stanowiły zawalczyć o siebie i swoje prawa. 

 Nie było to łatwe, co pokazują karty hi-

storii.  Pierwszym tekstem dotyczącym nierów-

ności kobiet wobec mężczyzn była „Deklaracja 

Praw Kobiety i Obywatelki” z 1791 roku. Autor-

ka, Olimpia de Gouges, była francuską feminist-

ką i dramatopisarką. W swoim dziele domagała 

się między innymi przyznania kobietom prawa do 

edukacji i rozporządzania własnością prywatną, 

honorów i funkcji równych tym posiadanym 

przez mężczyzn, a także możliwości uczestnictwa 

kobiet w siłach zbrojnych i  równości płci w ro-

dzinie. „Deklaracja” jawnie nawiązywała do 

„Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela” przy-

jętej w 1789 roku podczas rewolucji francuskiej 

przez Konstytuantę. Dzieło Olimpii wyraźnie 

ośmieszało hipokryzję rewolucjonistów, którzy 

nawoływali do walki o wolność i równość 

wszystkich ludzi, jednak w rzeczywistości wal-

czyli jedynie o prawa mężczyzn. 

 W 1869 roku, 76 lat po śmierci tej pierw-

szej znanej feministki, jako pierwsze na świecie 

miejsce – stan Wyoming w Stanach Zjednoczo-

nych -  wprowadził prawa wyborcze dla kobiet. 

Za jego śladem poszła wyspa Man, dokonując 

tego samego  w 1881 roku, a następnie Nowa Ze-

landia. Rok po politycznym oddzieleniu, czyli w 

1902 roku,  Australia stała się pierwszym w pełni 

suwerennym państwem, które wprowadziło pra-

wa wyborcze dla kobiet.  

 Podczas I wojny światowej niemal wszy-
scy mężczyźni zostali zaangażowani w działania 

wojenne, co zmusiło kobiety do przejęcia ich ról 

w życiu codziennym. Obowiązek utrzymania ro-
dziny, który spadł na barki kobiet, stał się  powo-

dem do podjęcia przez nie aktywności zawodo-

wej. Konsekwencjami tych wydarzeń stało się 
rozbudzenie świadomości społecznej. Dlatego 

rok 1918 stał się przełomowym w aspekcie praw 

kobiet na kontynencie europejskim.  

 Nieocenioną rolę odegrały działania bry-

tyjskich sufrażystek wraz z Emmeline Pankhurst 

na czele, doprowadziły do wydania ustawy, która 

zapewniła ograniczone prawa wyborcze dla ko-

biet; przyznano je tym, które ukończyły 30 lat 

oraz posiadały nieruchomość. Kompromis ten 

jednak nie był zadowalający, a sufrażystki nie 

ustawały w działaniach. W dalszym ciągu dążyły 

do uczynienia tego prawa bardziej sprawiedli-

wym społecznie. Udało się tego ostatecznie do-

konać w 1928 r., kiedy wprowadzono powszech-

ne prawa wyborcze.  

 Sama postać Emmaline Pankhurst jest 

niezwykle ciekawa. W 1889 roku założyła Wo-

men's Franchise League – Ligę na rzecz Praw 

Wyborczych dla Kobiet. Później, w 1903,  współ-

tworzyła znacznie lepiej znaną Women’s Social 

and Political Union. 

 Rok 1918 był rówież dla Polek przełomo-
wy nie tylko pod względem odzyskania przez 

kraj upragnionej niepodległości. To wielkie wy-

darzenie przyniosło ze sobą niewyobrażalne do-
tychczas zmiany, w tym między innymi dekret 

naczelnika państwa o ordynacji wyborczej do 

Sejmu Ustawodawczego stanowiący, że 
„Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa 

bez różnicy płci" oraz „Wybieralni do Sejmu są 

wszyscy obywatele(lki) państwa posiadający 
czynne prawo wyborcze". Mimo uzyskania praw 

wyborczych udział Polek we władzy ustawodaw-

czej i wykonawczej między 1918 a 1939 rokiem 
był minimalny. Kobiety stanowiły zaledwie 2 

proc. członków Sejmu i 5 proc. członków Senatu. 

Pierwszą Polką powołaną na wysokie stanowisko 
ministerialne była Irena Kosmowska, posłanka na 

Sejm w latach 1919–1930 z listy PSL Wyzwole-

nie, która pełniła funkcję wiceministra opieki 
społecznej  
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w Rządzie Tymczasowym powołanym przez 

Ignacego Daszyńskiego. Natomiast pierwszą Po-

lką w roli premiera była dopiero Hanna Suchocka 

(1992–93). 

 Równość kobiet i mężczyzn oraz zakaz 

stosowania przemocy są zagwarantowane wielo-
ma międzynarodowymi dokumentami. Począw-

szy od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

poprzez Konwencję w Sprawie Likwidacji 

Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, która 

zakazuje jakiegokolwiek różnicowania, wyklu-
czania lub ograniczania ze względu na płeć, na 

Deklaracji o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet 

skończywszy. Najważniejsze jednak jest to, że 
kobiety wreszcie wygrały swoją walkę o rów-

ność, a ich dokonania są równoznaczne z dokona-

niami mężczyzn. Szkoda tylko, że nie dotyczy to 
kobiet całego świata. 

Amelia Pisarek 

All Souls’ Day is a holiday celebrated every 2nd November in a number of co-

untries all around the world. This event in Roman Catholicism is a day for all the 

faithful Christians, those who were baptized, who are believed to be in purgatory 

because they died with sins on their soul. 

Day of remembering your 

loved ones 

All Souls’ Day was first instituted at the 

monastery in Cluny in 993 CE and quickly spread 

throughout the Christian culture. People used to 

hold special events for the dead long before Chri-

stianity. Saint Odilo, the abbot of Cluny in France 

in the 10th century proposed that a day after All 

Saints’ Day should be set to honour of the depar-

ted, especially those, who are still suffering in 

purgatory. In 19th and 20th centuries poor Chri-

stians were offering prayers for the dead in return 

for money or food from their wealthier neighbo-

urs. Children would go “souling” which is similar 

to carol singing, and they would ask for alms or 

soul cakes. 

In the United Kingdom, they celebrate this 

day by visiting, decorating and cleaning graves of 

their loved ones, and praying for the “faithful de-

parted” thought to be in purgatory. All Christians 

want their dead relatives or friends to have a calm 

rest on the other side. In memory of those who 

are not here anymore, they light candles, put flo-

wers and beautiful bouquets on their graves. Wal-

king by graveyards at night when plenty of lights 

are shining in the dark is genuinely a beautiful 

view. The atmosphere is a bit melancholic 

though. 

In another part of the world, this holiday 

has been slightly modified with the ancient Aztec 

custom of celebrating ancestors. It was brought to 

North America by Spanish invaders in the early 

1500s. Instead of sinking into a gloomy mood, 

Mexicans are having a big family dinner – except 

the deceased members are the guests of honour ! 

People prepare food, drinks and souvenirs the de-

ad enjoyed in life. Families clean and decorate 

graves of their loved ones. The dead souls are al-

so remembered with orfendas which are small 

altars with personal things such as a favourite bo-

ok or a musical instrument.  

What about the famous skeletons? Well, 

you may ask! Real-sized paper and plastic skele-

tons accompany everyone on this holiday and 

they’re basically everywhere. They are posed do-

ing a variaty of fun activities. They often play 

instruments, dance or even make tortillas. It helps 

people get used to the fact that death is an integral 

part of our existence and we shouldn’t be afraid 

of it. 

Natalia Karczmarek, Maja Banasik  
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„Kącik sportowy”  
Po raz pierwszy do naszej szkolnej gazety zawitał "kącik sportowy". Znaj-

dziecie w nim j informacje o najświeższych i najgłośniejszych wydarzeniach z każ-

dej dziedziny sportu i z każdego zakątka świata. 

"Najdziwniejszy sezon NBA w historii ligi" 

Sezon najlepszej koszykarskiej ligi na 

świecie z powodu wirusa Covid-19 został zatrzy-

many w połowie marca, Jednak komisarz ligi, 

Adam Silver, ku uciesze fanów,  postanowił 

wznowić rozgrywki. 22 drużyny z najlepszym 

bilansem w sezonie trafiły do użyczonego przez 

Disney'a kompleksu sportowego w Orlando na 

Florydzie, gdzie koszykarze zostali niejako od-

cięci od świata i mogli przebywać tylko i wyłącz-

nie ze sobą nawzajem. 

Pierwsze mecze po przerwie zostały roze-

grane 31 lipca. W "bańce" znalazły się 22 druży-

ny, ale z tytułem najlepszej mogła wrócić tylko 

jedna. Faworyt od początku był jasny, czyli dru-

żyna z Los Angeles Lakers z LeBronem Jamesem 

i Anthonym Davisem na czele. Fenomenalny du-

et zawodników Lakers poprowadził drużynę do 

zwycięstwa w półfinale konferencji zachodniej 

przeciwko Houston Rockets, dla których James 

Harden i Russel Westbrook robili, co mogli. Jed-

nak udało im się wygrać tylko jeden z rozegra-

nych w tej serii pięciu meczów a Leakers przeszli 

do finałów konferencji. W tym miejscu na 

wzmiankę zasługują Denver Nuggets, którzy w 

swoim półfinale trafili na Los Angeles Clippers, 

początkowo Clippersi prowadzili w serii 3:1. Z 

kolei Nuggets powrócili w wielkim stylu, wygry-

wając następne 3 mecze i kończąc serię z wyni-

kiem 4:3. Warto również wspomnieć, że zdarzyło 

się  pierwszy raz w historii ligi, żeby drużyna wy-

grała serię, przegrywając wcześniej 3:1. Finał 

konferencji, mimo wielkich nadziei pokładanych 

w drużynie "Samorodków", zakończył się wyni-

kiem 4:1 dla Lakers, a dużą rolę w tym zwycię-

stwie odegrał Anthony Davis, który aż w 3 z 5 

rozegranych meczów rzucił ponad 40 punktów. 

W wielkim finale Lakersom przyszło grać z Mia-

mi Heat  -   w finale swojej konferencji niespo-

dziewanie pokonali faworytów, drużynę Boston 

Celtics 4:3 dzięki fenomenalnym występom Jim-

miego Butlera i Tylera Heero. Pierwszy mecz był 

bardzo jednostronny i zakończył się zwycię-

stwem Lakers, drugi również wygrali tym razem 

nie aż tak prosto. W trzecim spotkaniu to gra-

czom z Florydy udało się wybić, głównie dzięki 

Jimmiemu Butlerowi i jego Triple Double.W 

czwartym meczu Los Angeles wróciło na dobre 

tory, podwyższając przewagę na 3:1. W piątym 

meczu Jimmy Butler dał z siebie 150% rzucając 

35 punktów, zbierając 12 piłek z tablic i podając 

11 piłek na miarę asysty. Heat wygrali dwoma 

tylko punktami. Bitwa numer 6 to czysta domina-

cja Lakersów, którzy wygrali 106:96. Do tego 

zwycięstwa najbardziej przyłożył się LeBron Ja-

mes, który został doceniony, wygrywając nagro-

dę MVP finałów i swoje czwarte mistrzostwo w 

ciągu siedemnastu lat w lidze. Dla drużyny było 

to pierwsze mistrzostwo od 2010 roku. 
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Wynik lepszy niż gra…  

 Biało-czerowni jedenastego listopada pokonali w meczu sparingowym bar-
dzo dobrze prosperującą drużynę Ukrainy pod wodzą legendy Andriya Shevchen-
ki, którzy już w tym roku zdazyli zaskoczyć Hiszpanów czy Niemców. Nasi piłka-
rze z Jerzym Brzeczkiem na czele póki co wygrywają, ale czy nasza gra jest wy-
starczająca na lepszych rywali? 

 Reprezentacja Polski w piłce nożnej 
idzie jak burza od pierwszych meczów po prze-
rwie związanej z pandemią. Z hukiem rozpoczę-
liśmy ligę narodów gdzie na ten moment mamy 
siedem punktów i prowadzimy w swojej grupie. 
Z ostatnich sześciu meczów przegraliśmy tylko 
jeden, na dodatek był to pierwszy mecz z Holen-
drami, który rozegraliśmy bez kapitana drużyny 
Roberta Lewandowskiego. Ostatecznie polegli-
śmy 1:0 po trafieniu Stevena Bergwijna. 

 Selekcjoner Polski Jerzy Brzęczek od 
września stara się szukać nowych, młodych i 
utalentowanych piłkarzy którzy będą mogli 
wejść w reprezentację na dobre. Kibicom rów-
nież podoba się, że ówczesny trener Wisły 
Płock. Zaczął on szukać nowych alternatyw, co 
widać po wynikach biało-czerwonych. Jednak 
nadal wiele do życzenia zostawia sama gra Pola-
ków, która nie jest efektowna natomiast efek-
tywna. 
 
 Już dziś zawalczymy z reprezentacją 
Włoch, na terenie przeciwnika. Będzie to bardzo 
ważny sprawdzian dla naszego nowo powstają-
cego składu, złożonego z nieobliczalnych 
"młodych wilków" i ekipy jeszcze za Trenera 
Nawałkę. Nawet Robert Lewandowski zawodnik 
zwycięzcy tej edycji ligi mistrzów Bayernu Mo-
nachium podkreśla, że nic tak nie buduje składu 
na wielkie turnieje jak rywalizacja w zespole. 
Liczymy, że już nie długo będziemy mogli się 
cieszyć z sukcesów Polaków na różnych mi-
strzostwach. Na razie przed nami dwa interesu-
jące spotkania z Włochami i Holendrami. 

 

Jacek Borkowski  

„Iga Świątek z pucharem Rolanda Garrosa” 

 Iga Świątek to pochodząca z Raszyna 19-

to latka, która mimo młodego wieku już osiąga 

wielkie sukcesy w tenisie ziemnym. Już od naj-

młodszych lat była przez ojca kierowana w stro-

nę sportów indywidualnych, który słusznie, jak 

się okazało, stwierdził, że mogła rozwijać się i 

wyciągać wnioski tylko i wyłącznie z własnych 

błędów, a nie z błędów drużyny. Czas pokazał, 

że był to strzał w dziesiątkę, Iga od początku 

przejawiała wielki talent do tenisa, co widać po 

jej osiągnięciach, jest m.in zwyciężczynią Wim-

bledonu 2018 czy French Open 2018 w grze po-

dwójnej w parze z Caty McNally.  W 2017 roku 

doszła do finału Australian Open 2017 w parze z 

Mają Chwalińską, jednak wtedy nie udało się 

dziewczynom wygrać. I wreszcie świat obiegła 

informacja o wygranej Igi Świątek w turnieju 

Roland Garros 2020, Polka pokonała Sofię Ke-

nin w finale bez straty seta. Możemy być dumni 

z naszej rodaczki! 

Kuba Stachurski 



Str. 10 Norwid News Wiedźmin 

Nikogo chyba nie zaskoczę stwierdzeniem, że seria gier o Wiedźminie jest wielkim hitem 
i mimo upływu lat od premiery sprzedaje się do tej pory świetnie na całym świecie. 
Choć możemy się sprzeczać, czy Słowacki wielkim poetą był, to niezaprzeczalną potęgą 
polskiego rynku gier jest firma CD Projekt. Stworzono świetną markę, pisząc własną 
kontynuację znanej już ówcześnie sagi Andrzeja Sapkowskiego. Wszystko zapowiadało 
się niezwykle obiecująco, mimo obaw związanych z przeniesieniem do innego klimatu i 
oprawy wizualnej z trzeciej odsłony gry do drugiej. Sprawa przycichła do października 
tego roku, bo oto nadszedł czas, gdy mimo szeregu komplikacji, otrzymaliśmy w końcu 
gotowy produkt. Czy warto było czekać? 

Wiedźmin - światowy hit 

 Fani całokształtu uniwersum pewnie 

zachwycą się modem. Dostajemy bowiem produkt 

obszerny o całkiem dobrej jakości. Historię 

rozgrywamy w wielu perspektyw i jest ona pełna 

nawiązań i ciekawostek, zarówno z opowiadań, 

książek, jak i gier. Twórcy niekiedy puszczają do 

nas oczko z drobnymi detalami, które jednak mają 

znaczenie i rozgrzewają nasze wiedźmińskie serca. 

Oprócz tego, dostajemy jedną z najważniejszych 

rzeczy, którą gra “Wiedźmin” się cechuje: mnóst-

wo odwołań do popkultury. Dla wielu będzie to 

melancholijna podróż po wspomnieniach ze swoi-

mi ulubionymi bohaterami. Dialogi są przy tym 

płynne i w większości przypadków pasujące do 

charakterów osób mówiących. Humor został 

zachowany, jest mnóstwo momentów, które 

wywołują gromki śmiech. Może jedynie brakować 

głosów, z którymi utożsamialiśmy postaci, jednak 

trzeba pamiętać, że to tylko twór fanów, a aktorzy 

głosowi swoje kosztują. Osobiście myślę, że same 

napisy to lepsze rozwiązanie, niż słuchanie 

zupełnie nie pasującej mi mowy bohatera. 

A tak po krótce… Większość wydarzeń dzieje się 

w warowni Kaer Morher, podczas ślubu głównego 

bohatera serii, Geralta z Rivii, tytułowego Białego 

Wilka. Nie mamy tutaj wyboru, kogo poślubi, więc 

nie ważne, którą czarodziejkę podczas rozgrywki 

wybraliście na wybrankę jego serca, zawsze będzie 

to Yennefer, książkowa miłość Wiedźmina. 

Wcześniejsza rozgrywka nie ma też wpływu na to, 

kogo ujrzymy na weselu. Nie można bowiem im-

portować do dodatku wyborów z oryginalnej gry. 

Nie powinno to jednak przeszkadzać w odbiorze. 

Więcej akcji zapewniają retrospekcje. 

 

 Zawiodą się z pewnością osoby, które szu-

kają w grze gameplay'u. Jest to bowiem mod 

poświęcony opowiadaniu historii, przez co di-

alogów, co niemiara, a przez jakieś trzy czwarte 

rozgrywki  nie robimy nic. Same nasze wybory są 

również znikome i ma się wrażenie, że jakakol-

wiek akcja niekiedy jest sztucznie dodana, by na 

chwilę oderwać gracza od samego przyglądania 

się, co robią bohaterowie. Jednak od samego 

początku wiadomo było, że nie na tym zależy 

twórcom gry. Z ich strony miał to być  hołd dla 

uniwersum i przedstawienie  własnego spojrzenia, 

jak powinna zakończyć się z nim przygoda. Nie 

znaczy to jednak, że nie ujrzymy tańca mieczy. 

Prócz zwykłego przechodzenia między punktem A 

do punktu B, niejednokrotnie będziemy musieli 

zmierzyć się z przeciwnikami. Może przy tym 

pomóc udostępnione wypełnione drzewko 

umiejętności, które również wskazuje na koniec 

szlaku Geralta. 

 



Str. 11 Norwid News Święta 

 Co do oprawy wizualnej, każdy będzie 

miał raczej mieszane uczucia. Niby dostajemy 

świetnie wyglądające lokacje, a tekstury mają 

wiele detali, jednak cały urok zabiera ruch, 

który jest znikomy. Postacie praktycznie cały 

czas poruszają się jednakowo, a ich twarze nie 

pokazują żadnych emocji.  To sprawia, że mod 

jest mniej przyjazny oku, czasem się dłuży i 

jest bardziej statyczny. Nie jest tym, do czego 

przyzwyczaił nas CD Projekt.  Dość dużo 

błędów, takich jak jak przenikanie tekstur i 

dziwne poruszanie się postaci nie umkną by-

stremu graczowi. 

 Kolejna produkcja związana z 

Wiedźminem, której nie wybaczę smoka. To 

już chyba klątwa tego uniwersum. Więc co 

mogę dodać? Z pewnością warto pochylić się 

nad tym modem. Mimo potknięć, daje sporo 

przyjemności.  A  drobne błędy?Trzeba je 

twórcom wybaczyć. Nie są specjalistami w 

dziedzinie tworzenia gier, a wielu rzeczy uczyli 

się przy pracy nad modem. Mógłby oczywiście 

być lepszy,  bo zawsze jest coś do poprawy, ale 

na pewno nie jest rozczarowuje. Wiele 

ciekawych pomysłów, wierność oryginałom i 

humor, jak dla mnie,  przykrywają wszelkie 

niedociągnięcia. W skrócie: piękne pożegnanie 

Białego Wilka. 

Dominika Adamiak 

 1 listopada zazwyczaj kojarzy nam się z 
odwiedzeniem grobów bliskich nam osób. W tym 
roku  ten dzień był inny, niż w poprzednich la-
tach. Zazwyczaj Dzień Wszystkich Świętych spę-
dzaliśmy na cmentarzach lub z rodziną w do-
mach, gdzie gromadziliśmy się, aby uczcić pa-
mięć osób z naszych rodzin lub znajomych, tych, 
których już nie ma pośród nas. Był to też dzień, 
w którym mogliśmy iść i złożyć hołd ludziom, 
którzy wpisali się w historię Polski. 
 
 Jednym z takich miejsc jest znany chyba 
każdemu Polakowi cmentarz  na warszawskich 
Powązkach. Spoczywają na nim między innymi 
Czesław Niemen, Julian Tuwim czy Zbigniew 
Herbert. Niestety zważywszy na obecną sytuację 
jaką jest panujący wirus to jakże niezwykle 
ważne święto musieliśmy spędzić inaczej. Panu-
jące w kraju i na świecie obostrzenia uniemożli-
wiły nam  spędzanie tego święta w tradycyjny 
sposób, ale powstrzymały nas od tego, aby uczcić 

pamięć Wszystkich, którzy odeszli.  Dlatego wie-
lu z nas w tym dniu zapaliło u znicze w oknach 
swojego domu. Wybraliśmy również bezpieczną  
formę komunikacji, jaką jest rozmowa telefonicz-
na. Dzięki niej mogliśmy porozmawiać i powspo-
minać Tych, którzy odeszli na zawsze, bo pamięć 
o nich trwa i jest wiecznie żywa. 

 
Marta Ołdak, Weronika Więch 

Dzień Wszystkich Świętych od 

innej strony... 
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Narodowe Święto Niepodległości  jest  obchodzone  w naszym kraju, aby upa-

miętnić odzyskanie przez Polskę niepodległości  po 123 latach zaborów,  czyli  11 

listopada 1918 r. Data ta upamiętniła  również powrót Polski na mapę Europy 

oraz  przekazanie przez Radę Regencyjną pełni władzy wojskowej Józefowi Pił-

sudskiemu, wielkiemu patriocie, którego działania przyczyniły się do odzyskania 

upragnionej wolności  przez Polaków. To właśnie marszałek  pokazał , co znaczy 

wierność i miłość do Ojczyzny.  

 Na początku rocznica  ta była obcho-

dzona  głównie w sposób wojskowy. Z czasem 

zaczęto celebrować  je hucznie i z właściwymi, 

tak doniosłemu wydarzeniu, honorami. Obecnie 

najwięcej uroczystości  odbywa się  w stolicy i 

w większych miastach. W Warszawie, co roku,  

organizowany jest  Marsz Niepodległości , a 

wiele ważnych wystąpień  odbywa się z udzia-

łem sprawującego władzę  prezydenta. Od roku 

2009 organizowane są również  koncerty pa-

triotyczne, podczas  których przywoływane są 

wydarzenia i postacie związane z historią na-

szego kraju.  Dużą popularnością cieszy się 

wśród warszawiaków  narodowe śpiewanie, 

które ma miejsce na Placu Piłsudskiego. Po-

dobną popularnością cieszą się także biegi Nie-

podległościowe ( w naszej okolicy  są one orga-

nizowane w Legionowie). Uczestnicy mają 

przygotowane różne dystanse, na które każdy 

mogą się zapisać. Nowością ostatnich lat jest 

akcja pod hasłem: „Niepodległa do Hymnu”, w 

której cała Polska, 11 listopada,  równo o go-

dzinie 11:11, śpiewa hymn Polski.  

 W naszym mieście,  Radzyminie, rów-

nież z tej okazji dużo się dzieje się.  Corocznie 

odprawiana jest Msza Święta za Ojczyznę,  a 
następnie,  pod pomnikiem Tadeusza Kościusz-

ki,  składane są wieńce i wiązanki kwiatów , a 

także wygłaszane są przez władze miasta  oko-
licznościowe przemówienia. Po części oficjal-

nej organizowana jest część artystyczna w for-

mie koncertów, występów uczniów z okolicz-
nych szkół oraz spotkań i odczytów poświęco-

nych pamięci tych, którzy oddali swoje życie w 

obronie Polski. 

Alicja Pietrucha 

Narodowe Święto Niepodległości

- krótka powtórka 



Str. 13 Norwid News Recenzja serialu 

 

,,Euforia” jest serialem, który pokazuje jak bardzo potrafi być skomplikowany świat 
nastolatków. Wygórowane oczekiwania rodziców, brak oparcia w dorosłych, nieumie-
jętność poradzenia sobie z własną seksualnością, chęć dopasowania się do otoczenia – o 
tym mniej więcej jest Euforia. Serial zadziwia z każdym odcinkiem, czasem jest trud-
ny do przebrnięcia ze względu na mnogość wątków, a zwłaszcza ich specyfikę. 

 

„Euforia” – recenzja serialu 

 Świat nastolatków pokazany w tym se-

rialu nie jest zwyczajny. Pełno w nim przygod-

nych imprez, ciężkich narkotyków, nałogów, 

przestępstw oraz tematów tabu, które obecnie 

wywołują duże poruszenie. Pomimo tego, że 

Euforia nie jest łatwa w odbiorze – daje do my-

ślenia. Uświadamia zwłaszcza to, jak ważne jest 

zaakceptowanie siebie i swojej seksualności już 

w młodym wieku. To, że orientacji nie da się 

zmienić na siłę, bo nie jest to zależne od czło-

wieka, a oszukiwanie samego siebie nic nie da 

Nie kłamie, lecz pokazuje prawdę. Szokuje, ale 

poucza. I co najważniejsze – daje do myślenia. 

Na samym początku poznajemy główną boha-

terkę Rue -narkomankę, która właśnie wyszła z 

odwyku, transseksualną dziewczynę czerpiącą z 

życia pełnymi garściami. Potem obserwujemy 

losy innych młodych ludzi, z których każdy bo-

ryka się z rozmaitymi problemami. Rue, Jules, 

Nate, Cassie, Chris, Maddy, Ethan próbują po-

radzić sobie na swój w sposób  z własnymi kło-

potami, które są codziennością ich młodzień-

czego życia.  

Nie oceniaj Rue za szybko 

 Rue to bohaterka, która wzbudza ambi-

walentne, od współczucia po złość, i tego nie da 

się ukryć. Ma 17 lat, mieszka z matką oraz 

młodszą siostrą, która znalazła ją w chwili prze-

dawkowywania leków. Jak się okazuje już w 

pierwszym odcinku – odwyk nic nie dał. 

Dziewczyna nadal ćpa, ukrywając wszystko 

przed zatroskaną rodziną.                                           

Widz poznaje ją przede wszystkim od najgor-

szej strony, przez którą jest w stanie zrobić 

wszystko, aby nadal być na haju. Mimo to 

chwilami wzbudza sympatię. Połączenie okrop-

nego nałogu z depresją powoduje, że Rue nie 

radzi sobie z życiem. Historia staje się jednak 

bardziej zrozumiała, kiedy poznajemy jej losy 

bardziej szczegółowo. Okazuje się, że przeło-

mowym momentem w życiu dziewczyny, była 

śmierć jej ukochanego ojca. Jednak Rue nie po-

trafi zebrać się w sobie, aby w końcu przestać 

robić to, co ją niszczy. I jak to w życiu bywa, w 

pewnym momencie wszystko zmienia się  na 

lepsze, gdy poznaje Jules. Od tej pory wszystkie 

troski i zmartwienia przeżywa z nowo poznaną 

dziewczyną, którą zaczyna traktować jak kogoś 

naprawdę bliskiego. 

Wiele postaci i wiele historii 
 
 Chociaż główną bohaterką i narratorką 
serialu jest narkomanka Rue, producenci posta-
nowili zawrzeć w nim wiele pobocznych histo-
rii. Każda z nich przedstawia innego nastolatka 
oraz problemy, z którymi przyszło mu się zmie-
rzyć. Jest to, jak już wspomniałam, m.in. trans-
seksualność oraz brak akceptacji tego zjawiska 
przez środowisko, homoseksualizm, dziewic-
two, nadmierna ochota na czerpanie z życia, 
otyłość, wygórowane oczekiwania rodziców, 
frustracja, agresja czy problem z narkotykami.         



Str. 14 Norwid News Sposoby na przeziębienie 

 Tak zwanym „kolorowym ptakiem” Cie-
kawą postacią w Euforii jest Jules Vaughn – 
transseksualna dziewczyna, która próbuje odna-
leźć swoje miejsce na świecie. Po rozwodzie 
rodziców razem z ojcem przeprowadza się do 
innego miasta i zaprzyjaźnia się z Rue. Nawią-
zuje także inne znajomości, często też niebez-
pieczne, które wiążą się z jej seksualnością. Sta-
ra się także odkrywać siebie, nie bacząc na opi-
nie innych. Na uwagę zasługuje również Kat, 
dziewczyna z nadwagą, która nie należy do gro-
na” uczennic. Początkowo nieśmiała i skryta, 
zanurza się w internecie i staje się kimś innym, 
niż jest w rzeczywistości. Przez swoje zachowa-
nie stara się dorównać atrakcyjniejszym i popu-
larniejszym koleżankom. Jest to jednak pozorna 
przemiana, bo Kat tak naprawdę jest zagubioną 
w życiu dziewczyną, która w głębi duszy czuje 
pustkę. Jej przyjaciółka Cassie także nie ma lek-
kiego życia. W szkole mają ją za łatwą dziew-
czynę, co nie do końca jest kłamstwem, bo na-
stolatka swoje problemy rozwiązuje przez seks. 
Kłopoty rodzinne stara się zagłuszyć kolejnymi 
romansami, a brak ojcowskiej miłości zastępuje 

rzucaniem się w ramiona kolejnych chłopaków. 
Sytuacja z matką alkoholiczką również sprawia, 
że dziewczyna robi wszystko, aby uciec od co-
dzienności. A tak naprawdę jest dzieckiem, za-
niedbanym przez skłóconych rodziców.                                                                                                                                
W Euforii spotykamy jeszcze wiele innych, cie-
kawych postaci z historiami na miarę XXI wie-
ku, a każda z nich daje widzowi do myślenia.  
 
Czyli w sumie?  
 
Euforia to serial, który i bawi, i uczy. Przede 
wszystkim tolerancji i zrozumienia. W filmie z 
pewnością warto docenić  aktorów. Odwalili 
kawał świetnej roboty. Jeżeli zaś chodzi o war-
stwę muzyczną, to dosyć dobrze została dopa-
sowana do całości historii. Wciągająca, klima-
tyczna, chwilami elektryzująca – tak bym ją 
nazwała. Narzekać mogę jedynie na zakończe-
nie, które jest dosyć przewidywalne 

 
Zofia Gnatkowska 

Sezon jesienno-zimowy to czas, w którym borykamy się co roku z gorszym samo-

poczuciem i jesteśmy bardziej narażeni na przeziębienia i różne infekcje. Deszcz, brak 

słońca i wahania temperatur to czynniki bez wątpienia sprzyjające rozwojowi chorób. 

Tegoroczny sezon jest szczególnie niebezpieczny, ze względu  na trwającą pandemię. Jed-

nak nie możemy wpadać w panikę i każdej gorszej formy organizmu nazywać koronawi-

rusem. Tak więc co możemy zrobić, aby się nie dać jesiennej chandrze? 

Sposoby na przeziębienie 

Przede wszystkim należy pamiętać o na-

wodnieniu. Picie dużej ilości wody jest niezbędne 

do utrzymania prawidłowej pracy ciała. Na jeden 

kilogram masy powinniśmy dostarczyć 30-60 mi-

lilitrów płynów, jednak nie powinniśmy przekra-

czać 4,5 litra. Na przeziębienie dobrze sprawdzi 

się woda i ciepła herbatka z sokiem malinowym, 

dzięki której nasza śluzówka i gardło będą nawil-

żone.  

Jeden ze sposobów, który na początku wy-

dawał mi się mało poważny, okazał się najbar-

dziej skuteczny. Mianowicie chodzi o moczenie 

nóg w ciepłej (gorącej) wodzie z solą, która po-

prawia krążenie,  więc  nas rozgrzeje . „Po zabie-

gu” zalecane jest wypicie  mleka z miodem i za-

pobieganie  wychłodzeniu organizmu ( przyda się 

ciepły koc lub kołdra). 

Czosnek, imbir, cytryna, miód i cebula w 

moim domu są zawsze, a szczególnie w sezonie 

przeziębień. Przy pierwszych objawach choroby  

można zrobić miksturę: wystarczy rozgniecione 

ząbki czosnku wymieszać z sokiem z cytryny, 

miodem  i odstawić na 24 godz. Następnie prze-

cedzić i przechowywać w lodówce. Stosować  po 

1 łyżce dziennie, również profilaktycznie, ponie-

waż czosnek to naturalny antybiotyk. Na kaszel 

natomiast rewelacyjny jest syrop z cebuli 

(pokrojona cebula z cukrem lub miodem) oraz 

syrop z młodych pędów sosny. 

Najważniejszym aspektem zapobiegania 

infekcjom jest profilaktyka, dbanie o higienę i 

hartowanie. Życzę zdrowia! 

Małgorzata Goszczyńska 
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Listopadowy horoskop 

BARAN 

21.03-19.04 

Baran jest odważny, energiczny i pionierski. Jego 

osobowość przepełniona jest entuzjazmem i pew-

nością siebie. Nie zapomnij zadbać o swoje sa-

mopoczucie w dążeniu do sukcesu. 

 

BYK 

21.04-21.05 

Byk jest odpowiedzialny i cierpliwy. Jego osobo-

wość jest kochająca i oddana, jesteś bardzo zde-

terminowany, ale też łatwo bywasz zazdrosny. 

Kiedy masz złe chwile przypomnij sobie jak silny 

jesteś. 

 

BLIŹNIĘTA 

22.05-21.06 

Bliźnięta są wszechstronne i komunikatywne. 

Mają poczucie humoru i są żywiołowym zna-

kiem. Nigdy nie przestawaj być sobą, nieważne 

co ludzie powiedzą. 

 

RAK 

22.06-22.07 

Rak jest emocjonalny i przepełniony miłością. 

Znak ten jest opiekuńczy, ale też humorzasty. Pa-

miętaj, że ludzie martwią się o ciebie bardziej niż 

ci się wydaje.  

 

LEW 

23.07-21.08 

Lew jest hojny i serdeczny. Zaraża swoim entu-

zjazmem, jest lojalny i kreatywny. Często stara 

się być liderem i ludzie odbierają go jako zarozu-

miałego. Masz hojna dusze, ale uważaj na tych ze 

złymi intencjami. 

 

PANNA 

22.08-23.09 

Panna jest skromna i nieśmiała. Rzetelnie pod-

chodzi do postawionych sobie zadań. Jego osobo-

wości należy do tych analitycznych. Nie bądź taki 

krytyczny, masz już to czego pragnąłeś. 

 

WAGA 

24.09-23.10 

Waga jest dyplomatyczna i pokojowa. Jest ro-

mantyczna, urocza i towarzyska. Niestety jest też 

łatwowierna, niezdecydowana i podatna na wpły-

wy innych. Twoje rady pomagają ludziom bar-

dziej niż myślisz- nie przestawaj.  

 

SKORPION  

24.10-22.11 

Skorpion jest potężny, zdeterminowany i zdecy-

dowany. Kieruje się intuicją i z reguły dobrze z 

tego wychodzi.  Jest skryty, zazdrosny i uparty. 

Zburz mury dookoła siebie i pokaż w końcu 

prawdziwą siebie. 

Sprawdź, co czeka Cię w najbliższych tygodniach. Niezależnie od tego, co przygo-

towały dla Ciebie gwiazdy, pamiętaj o częstym myciu rąk i noszeniu maseczki 

ochronnej :) 
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STRZELEC 

23.11-22.12 

Strzelec jest optymistyczny, szczery i wesoły. Ceni 

wolność słowa i czynu. Jest powierzchownie opty-

mistyczny, niespokojny i nietaktowny. Nie przej-

muj się tak bardzo ludźmi którzy cię oceniają 

 

KOZIOROŻEC 

23.12-20.01 

Koziorożec jest rozważny, zdyscyplinowany i cier-

pliwy. Jest ostrożny oraz bardzo ambitny. Jego 

podejście jest pesymistyczne i mizerne. Nie słu-

chaj hejterów- oni są po prostu zazdrośni. 

 

 

WODNIK 

21.01-19.02 

Wodnik jest bardzo niezależny, szczery i lojalny. 

Oprócz tego jest bardzo przyjazny i oryginalny. 

Myśl samodzielnie, ale nie myśl za dużo, nie za-

dręczaj się. 

 

RYBY 

20.02-20.03 

Ryby są współczujące, wrażliwe i bezinteresowne. 

Często kierują się głosem serca. Są sympatyczne i 

przyjazne. Jednak są bardzo skryte, tajemnicze i o 

słabej woli. Nie pozwól ludziom, którzy w ciebie 

nie wierzą powstrzymać cie podążaniem za tym, 

czego naprawdę chcesz. 

Alicja Czyż 

Día de Muertos - Dzień zmarłych  
  Dni 1 i 2 listopada to w kulturze meksy-
kańskiej bardzo ważne, a jednocześnie wesołe 

dni. Meksykanie wierzą, iż tego dnia  dusze 

zmarłych powracają, dlatego rozpoczynają przy-
gotowania do przyjęcia osoby zmarłej w domu. 

Mieszkańcy tej części świata przygotowują wów-

czas ulubione potrawy zmarłego, aby godnie 
przywitać  go po długiej podróży z zaświatów . 

Przystrojone domy,  ołtarze pełne kwiatów i ko-
lorowych świeczek oraz jedzenia, to naturalny 

widok  w tym czasie. Meksykanie, podkreślając 

przywiązanie do obyczajów,   wypiekają trady-
cyjne  bułeczki pan de muertos, które są w 

kształcie czaszek lub skrzyżowanych kości. Cia-

sto jest delikatnie słodkie, na bazie mąki,  jajek i 

masła, a jednocześnie dosyć intensywne w smaku 
za sprawą aromatyzowanej wody z kwiatów po-

marańczy. Witryny sklepowe są wypełnione mi-

niaturowymi trumienkami, czaszkami i szkieleta-
mi. Po wizycie na cmentarzu odbywa się piknik, 

na którym serwuje się wino z agawy pulque. Od-

bywają się tańce do muzyki granej przez maria-
chi. Ludzie przebierają się za kościotrupy ubrane 

w długie suknie, oplatają na sobie boa oraz zakła-

dają różne nakrycia głowy. Twarze są mocno  
umalowane z elementami wielobarwnych części 

kości głowy. Día de Muertos obchodzi się w ca-

łym kraju, ale najhuczniej na południu Meksyku. 
Na każdym można kroku spotkać postać Catriny, 

kobiety śmierci, ubranej w powłóczystą szatę i 

kapelusz z piórami. Postać tej „wyjątkowej” da-
my  to motyw, który obecnie pojawia się również  

w innych miejscach na świecie podczas okresu 

Halloween. Jak widać, co kraj to obyczaj. Naj-
ważniejsza w tym wszystkim jest pamięć o 

przodkach i okazywanie im szacunku za to, że 

byli kiedyś częścią naszego życia… 

Amelia Modzelewska 



Str. 17 Norwid News 
 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

Konstytucji 3 maja 15, 05-250 Radzymin  

Godziny otwarcia: Pon.8-12, wt-czw.9-17,  

Pt.9-19, Sob.9-13,  

Ndz. Zamknięte  

tel. 22 786 50 24 

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN 

Plac Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin  

Godziny Otwarcia: Pon.10-19, Wt-czw. 9-16, 

 pt. 8-15, sob-ndz. zamknięte  

tel. 22 667 67 67  

POCZTA POLSKA 

Aleja jana Pawła 2 6, 05-250 Radzymin  

1 Maja 2, 05-253 Radzymin  

Weteranów 31, 05-256 Radzymin  

CENTRUM MEDYCZNE 

Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin 

tel.  22 760 72 00  

STACJA PKP 

Kolejowa, 05-250 Radzymin  

WETERYNARZ 

Polskiej organizacji wojskowej 16, 05-250 Radzy-

min  

Godziny otwarcia:  Pon-pt. 9-20. Sob. 9-15, Ndz. 9-

14   

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

Konstytucji 3 Maja 8A, 05-250 Radzymin  

tel. 22 786 50 08 

CENTRUM HANDLOWE 

Konstytucji 3 maja 17-15, 05-250 Radzymin 

APTEKI 

Stary Rynek 9, 05-250 Radzymin  

Tel. 22 464 35 64 

Godziny otwarcia: Pon-ndz. 7-24 

Stary Rynek 30, 05-250 Radzymin 

Tel. 22 760 83 87 

Godziny otwarcia: Pon-pt. 8-21, sob-ndz 8-15 

Falandysza 11, 05-250 Radzymin 

Aleja Jana Pawła II 1A, 05-250 Radzymin 

Konstytucji 3 Maja 10, 05-250 Radzymin 

KOMISARIAT POLICJI  

Romualda Traugutta, Radzymin 

Tel. 22 786 50 07 

 Małgorzata Goszczyńska 

Informator 



Podsumowanie akcji „przerwa na czytanie” 


