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Witamy was w kolejnym wydaniu szkolnej gazetki.
Cóż więcej mówić - gorąco zachęcamy do czytania,
kolejnego numeru. Choć za oknem już wiosenna
pogoda, nie dajcie się zwieść, do wakacji zostały
jeszcze ledwo ponad dwa miesiące!

                                                                    Daria Senkowska
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24 lutego Starosta Wołomiński - Adam Lubiak spotkał się z Aleksandrą
Gierą, Martą Ołdak oraz Zofią Gnatkowską z naszego LO oraz z Wiktorią
Weredą z I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry
Myśliwskiej w Wołominie. Aleksandra, Marta i Zofia wykazały się dużą
odwagą, obywatelską postawą i troską o rówieśników informując
nauczycieli o niebezpiecznym niewybuchu z okresu II Wojny Światowej,
który do szkoły przyniósł jeden z uczniów. Natomiast Wiktoria pod
koniec ubiegłego roku uratowała życie młodej kobiecie, która doznała
ataku padaczki w miejskim autobusie.

SKRÓT WIADOMOŚCI

Tradycji po raz kolejny
stało się zadość. Jak co
roku, we współpracy z
Zespołem Szkół
Techniczno -
Zawodowych w
Radzyminie
odwiedziliśmy dwa
zaprzyjaźnione Domy
Dziecka: w
Chotomowie i w
Równem. Serdecznie
dziękujemy ofiarnym
darczyńcom -
młodzież naszych
szkół kolejny raz
pokazała jak można
skutecznie działać
razem. Ta akcja nie
byłaby możliwa gdyby
nie organizatorzy: p.
Edyta Horodelska i p.
Anna Borowska.

Choć za oknem już wiosenne słońce wróćmy na
chwilę myślami do okresu zimowego...
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Z okazji Świąt Bożego narodzenia nasza szkoła
zorganizowała akcję na rzecz wolontariatu.
Norwidowcy własnoręcznie wykonali ponad 100
bożonarodzeniowych kartek. 21 grudnia Kartki
wraz z najserdeczniejszymi życzeniami zostały
przekazane przez Julię Grudzień i Małgorzatę
Goszczyńską do wszystkich podopiecznych
domu pomocy społecznej. Dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się w akcję oraz
opiekunom: p. Agnieszce Strojeckiej i p.
Ewelinie Paź-Dąbrowskiej.



Jeden z naszych uczniów - Emil Więch
z klasy 3G zajął bardzo wysokie
miejsce w Łódzkim "Biegu Trzech
Króli". W biegu na 5km wystartowało
1500 uczestników. Emil zajął 420
miejsce z czasem 24 minuty i 51
sekund. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Konkurs „(Ty)dzień zakochanych w książkach” Miał na celu zachęcić uczniów do czytania książek dostępnych
w szkolnej bibliotece. W konkursie wzięło udział 43 uczniów.Najwyższą ilość punktów zdobyli: Oliwia Tomczak
Ib, Julia Stańczewska IIIh, Nikola Dziurnikowska Ia, Julia Górecka IIIb, Alicja Jaryczewska IIc, Maja Opala IIa,
Helena Szatkowska Ia, Wiktoria Małachowska IIIh, Stanisław Wyszyński IIIe, Matylda Klujewska IIc. Spośród
tych uczniów, zgodnie z regulaminem konkursu, rozlosowano 3 pierwsze miejsca. Oto nasi LAUREACI: 
I miejsce Maja Opala IIa 
II miejsce Alicja Jaryczewska IIc 
III miejsce Helena Szatkowska Ia
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SUKCESY UCZNIÓW

Dodatkowo wśród wszystkich uczniów,
którzy wzięli udział w konkursie
rozlosowano 2 NAGRODY DODATKOWE.
Otrzymują je : Oskar Borkowski Ib i
Izabela Kur IIId.
Dziękujemy organizatorom: pani
Barbarze Kocikowskiej-Kopyt oraz
uczniom - Julii Grudzień, Małgorzacie
Goszczyńskiej, Kacprowi Stankiewiczowi,
Alinie Yurchenko i Starchak Viktorii.

Maja Opala odnosi kolejny sukces w
konkursie plastycznym. W konkursie
wzięło udział ponad 1000 szkół z
całej Polski. Nasza uczennica została
laureatką ogólnopolskiego konkursu
plastycznego pod patronatem
Rzecznika Praw Dziecka. Serdecznie
gratulujemy. Podziękowania należą
się również dla opiekuna konkursu -
p. Karoliny Odelskiej.



SOLIDARNI
Z UKRAINĄ

Z B I Ó R K A  D A R Ó W  D L A  U K R A I N Y

W naszej szkole odbywa się zbiórka darów dla
Ukrainy. Trwa ona bez zmiennie od 28 lutego.
Obecnie bardzo potrzebne są wszelkie materiały
opatrunkowe, leki, długoterminowa żywność i
artykuły higieniczne. Dary przynosimy do szkolnej
biblioteki. 3 marca radzymińscy strażacy pomogli
zawieść pierwsze zebrane dary do punktu pomocy
Ukrainie.
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Zachęcamy również do wpłat poprzez zbiórki
internetowe. Aktualnie największa zbiórka w
intrenecie prowadzona jest przez Fundację
Siepomaga.pl. Na pomoc Ukrainie zebrano już
ponad 16 mln złotych. Wpłat można dokonać,
klikając w adres - www.siepomaga.pl/ukraina.
Zbiórkę pieniędzy prowadzi także Polski Czerwony
Krzyż oraz Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej.  Pieniądze należy przesyłać z
dopiskiem "UKRAINA" w tytule.

Numer konta PCK: 16 1160 2202 0000 0002 7718
3060.

Numer konta PCPM: 18 1140 1010 0000 5228 6800
1001

https://www.siepomaga.pl/ukraina
https://wiadomosci.gazeta.pl/ukraina#anchorLink


Dzień kobiet, to nie tylko czas w kalendarzu na który płeć piękna
powinna coś dostać, to czas który obchodzą i zmarłe bohaterki.

Jak Maria Skłodowska-Curie, dwukrotna laureatka nobla, Joanna
d’Arc walczącą w wojnie stuletniej, Margaret Thatcher, premier

Wielkiej Brytanii, czy Jadwiga Andegaweńska, pierwszy król
polski, ale je przecież znamy doskonale, słyszymy o nich na

lekcjach, w telewizji, ale co z resztą, o której mimowolnie się
zapomina? Dzisiaj przybliżymy wam ich losy.

8 marca
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Kobiety które zrewolucjonizowały świat (w
mniejszym i większym stopniu)

Na początek, Zofia Zawiszanka,
strzelczyni i żołnierka Żeńskiego
Oddziału Wywiadowczego. W
czasie I wojny światowej z
narażeniem życia dostarczała
polskim patrolom informacje o
ruchach wojsk rosyjskich.
Nazywano ją nawet „pierwszą
kurierką I Kompanii Kadrowej”,
ale o niepodległość walczyła nie
tylko bronią palną, ale i piórem.
Propagowała poświęcone
Józefowi Piłsudskiemu pisma.

Elżbieta Zawacka, pierwsza i jedyna kobieta wśród
cichociemnych. Ta doskonała wywiadowczyni
brawurowo unikała aresztowania i odważnie
wypełniała konspiracyjne zadania. W trakcie II wojny
światowej przekraczała granice III Rzeszy ponad sto
razy!

Oczywiście kobiety nie
walczyły tylko bronią, ale także
slowami, Wirginia Wolf,
angielska pisarka i feministka.
Jej twórczość jest uważana za
kluczową dla literatury
modernistycznej XX wieku.
Historia jej życia to opowieść o
drodze do stopniowego
wyzwalania się z norm
społecznych i braku zgody na
świat podległy mężczyznom.

Simone de Beuvior, Jedna z pionierek
współczesnego feminizmu, szokowała opinię
publiczną swoimi śmiałymi poglądami oraz
nietypowym stylem życia.jej najważniejsze
dzieło “Druga płeć” traktuje o sytuacji kobiet w 

Warto też pamiętać o stylowej i wiecznej Coco
Chanel, kobieta która zrewolucjonizowała
świat mody, jako pierwsza stanęła na stołku
projektantki i nie pozwoliła zepchnąć się z
niego przez długi czas. Do dziś jej kreacje
cenione są na ogromne sumy.

Edyta Gajewska Ia

społeczeństwie, badając
religijne, biologiczne i
cywilizacyjne przyczyny
ich podporządkowania
mężczyznom. Śmiałe
poglądy na temat
aborcji i macierzyństwa
prezentowane w jej
książce, w znacznym
stopniu przyczyniły się
do legalizacji aborcji we
Francji.
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https://radzymin-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kuzkowskaedyta_lo1radzymin_edu_pl/EYzuWqxKLQJIk1Ed7c_J3RwBvqfCJS3nzmRdjdwFvxAeIw
https://radzymin-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kuzkowskaedyta_lo1radzymin_edu_pl/EYzuWqxKLQJIk1Ed7c_J3RwBvqfCJS3nzmRdjdwFvxAeIw


EKOLOGIA

Ekologia dzieli się na poszczególne dziedziny, na przykład takie jak:

- ekologia ewolucyjna, która bada historię oraz ewolucję danego gatunku organizmów

żywych,

- autoekologia - zajmująca się funkcjonowaniem i rozwojem określonego gatunku

organizmów żywych

Czym jest ta ekologia? Ekologia kojarzy nam się zazwyczaj ze zdrowym trybem życia,

segregowaniem odpadów, recyclingiem i ochroną środowiska. Poniekąd to prawda,

jednak nie mamy pojęcia z jak szeroko rozwiniętym pojęciem mamy do czynienia.

Ekologia jest dziedziną o tak szerokim zastosowaniu, że przykłady można wymieniać

godzinami. Ale może spojrzyjmy na to zagadnienie najpierw ze strony teoretycznej.

Ekologia to dziedzina nauki zajmująca się badaniem odziaływań między organizmami a

ich środowiskiem oraz ich wzajemnymi odziaływaniami między sobą.
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A z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi 
warto wspomnieć parę słów o 

niezmiernie ważnej w dzisiejszych 
czasach ekologii...
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Istnieją odnawialne źródła energii, takie jak słońce (energia
słoneczna- fotowoltaika), wiatr (elektrownie wiatrowe), woda
(elektrownie wodne), energia jądrowa w zamkniętym cyklu
paliwowym, biomasa, biogaz i biopłyny, którymi możemy zastąpić
szkodliwy dla środowiska węgiel, ropę naftową, gaz ziemny i uran
uzyskiwany z kopalni. Istnieją, także ekologiczne i odnawialne
rodzaje paliwa, na przykład takie jak energia jądrowa i energia
wodorowa, które są korzystne dla środowiska oczywiście przy
odpowiedniej izolacji reaktorów, w których zachodzą rozszczepienia
danych atomów.

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA

Ale może zakończymy część teoretyczną i
przejdziemy do rzeczy praktycznych. Przede
wszystkim jeśli chcemy zmienić stan
naszego otoczenia na lepszy, musimy
zacząć najpierw od siebie! Najlepiej, jeśli na
sam początek zaczniemy od segregowania
śmieci i zwracania innym uwagi, jeśli robią to
niepoprawnie. Dobrze wiemy, że żółte worki są
przeznaczone na plastik, niebieskie na papier,
zielone na szkło i metal, a brązowe na biomasę,
czyli na odpady ogrodnicze (korzenie roślin,
gałęzie liście itp.), które nadają się do
przemiany. Są jeszcze zwykłe worki, do których
wrzucamy odpady zmieszane. Jeśli jest ciepło i
nie mamy bardzo dalekiej drogi do pokonania,
możemy jeździć na rowerze np. do szkoły lub
pracy, oszczędzając na paliwie, a jednocześnie
wpływamy korzystnie na nasze otoczenie.
Możemy brać udział w różnego rodzaju akcjach
dbania o środowisko, takich jak na przykład
sprzątanie lasu z okazji Międzynarodowego
Dnia Ziemi lub innych akcjach, które korzystnie
wpłyną na otoczenie.

Każdy z nas może zrobić coś dobrego i
pożytecznego dla przyrody, dlatego zacznijmy
najpierw od siebie i dawajmy przykład innym, bo
małymi krokami można wiele osiągnąć, a w
ostatnim czasie stan naszego środowiska
drastycznie się po gorszył. Przecież wystarczy
tylko zmienić tryb życia i wykonać kilka drobnych
rzeczy, aby polepszyć stan naszej przyrody.
Dlatego już od dzisiaj zacznijmy dbać wspólnie o
nasze środowisko. TO PROSTE!!!

Jest wiele sposobów, które pomogą nam dbać o nasze wspólne środowisko.
Duża część nowoczesnych rozwiązań na pozyskiwanie energii w sposób
bezpieczny dla środowiska została wdrożona już w wielu krajach, ale to
wszystko wymaga oczywiście dużych zasobów finansowych i nie wszystkie
kraje stać na przeprowadzenie takich zmian w krótkim czasie. Czasem
przestawianie się na tego typu rozwiązania trwa nawet kilka lat.
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Magdalena Szemetiuk Id



Bill Gates

Ta książka to owoc dziesięciu lat badań nad przyczynami i skutkami zmian klimatycznych. Bill Gates w
poszukiwania sposobów na powstrzymanie katastrofy ekologicznej zaangażował ekspertów w
dziedzinach fizyki, chemii, biologii, inżynierii, politologii i finansów. Wniosek z ich badań jest jeden:
musimy dążyć do zredukowania emisji gazów cieplarnianych, do zera! Jak tego dokonać? Bill Gates,
specjalista od urzeczywistniania nowych idei, przede wszystkim przedstawia konkretny i praktyczny
plan działania, wskazuje obszary, w których technologia już dziś pomaga ograniczać emisję gazów,
wyjaśnia jak znane dziś technologie mogą być bardziej efektywne i gdzie niezbędne są nowe
rozwiązania oraz kto już pracuje nad koniecznymi innowacjami. Proponuje strategie dla państw, ale i
sposoby, w jakie obywatele mogą rozliczać rządy, pracodawców i siebie samych z postępów w tym
projekcie kluczowym dla ratowania planety.

David Attenborough
"W chwili, kiedy to piszę, mam dziewięćdziesiąt cztery lata. Przeżyłem naprawdę niezwykłe życie.
Dopiero teraz to do mnie dociera. Miałem szczęście. Podróżowałem w dzikie miejsca i kręciłem filmy
o stworzeniach, które je zamieszkują. Dzięki temu dobrze poznałem naszą planetę. Na własne oczy
przekonałem się, jaka jest cudowna i różnorodna. Byłem świadkiem wspaniałych spektakli i
poruszających dramatów". Świat, w którym żyjemy, zmienił się nie do poznania na jego oczach. Był
świadkiem tego, jak człowiek niszczy swój dom. Postępująca zagłada różnorodności biologicznej
planety jest prawdziwą tragedią naszych czasów, a jej dowody są wszędzie. Możemy to zmienić, jeśli
zaczniemy działać teraz. David Attenborough jest właściwą osobą, która może wskazać nam drogę.
"Świat przyrody przetrwa wszystko. My ludzie nie możemy mieć co do tego pewności. Wielka tragedia
naszych czasów dzieje się niepostrzeżenie dzień po dniu na całym globie. To utrata dzikich obszarów
naszej planety i zanikanie jej bioróżnorodności za sprawą naszego stylu życia. Oto relacja naocznego
świadka zmian zachodzących w naturze. Sir David Attenborough od 70 lat jest rzecznikiem świata
przyrody. W znanych nam filmach ukazuje jego piękno i niezwykłość. Dzięki niemu zwróciliśmy też
uwagę na kruchość naszego środowiska naturalnego. Czy to, czego jesteśmy obecnie świadkami, jest
ostatnim rozdziałem życia na Ziemi? Po tej lekturze wydaje się, że jest jeszcze szansa, by uratować
siebie i świat przed zagładą. Ale to zależy tylko od nas! Tę książkę powinien przeczytać każdy."

"Życie na naszej planecie"

"Jak ocalić świat od katastrofy 
klimatycznej. Rozwiązania, które już 
mamy, zmiany, jakich potrzebujemy"

T E  K S I Ą Ż K I  Z N A J D Z I E C I E  

W  N A S Z E J  B I B L I O T E C E !  
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Elżbieta Sieradzińska

Jedna z najsłynniejszych himalaistek świata. Postać i wybitna, i kłopotliwa: przez
nieokiełznaną osobowość, upór i dążenie do realizacji celów na przekór
wszystkiemu. Pierwsza Polka i Europejka na Evereście, pierwsza kobieta, która
zdobyła mityczny szczyt K2. Uwielbiana przez publiczność i media, uwierająca
górskie środowisko zarówno dokonaniami, jak i niepohamowanym apetytem na
zdobywanie najwyższych szczytów. Kobieta nietuzinkowa, owładnięta pasją.
Wanda Rutkiewicz miała osobowość bogatą i skomplikowaną, była uparta i
nieustannie balansowała na granicy bólu istnienia i ciepła blasku sławy. I
bezwiednie zmierzała do samounicestwienia. Elżbieta Sieradzińska nie ogranicza
się do rozmów z polskimi alpinistami; sięga również do źródeł nieznanych, w tym
zachowanych fragmentów wspomnień matki himalaistki, Marii Błaszkiewicz, które
miały ukazać się drukiem kilka lat po zaginięciu Wandy. 

James Essinger

W jaki sposób córka Lorda Byrona stworzyła podwaliny współczesnej informatyki. 
Gdyby dwa wieki temu pomysł Ady Lovelace został uznany za genialne odkrycie, a 
nie szaleńczy wymysł kobiety, era komputerów mogłaby się rozpocząć już wtedy. 
W XIX-wiecznej Anglii, w cieniu skandalu wokół kazirodczego związku lorda Byrona, 
rozwija się niebywały talent jego córki. W czasach, w których przywilej edukacji nie 
przysługuje kobietom, nikt się nie spodziewa, że odkrycie Ady może zmienić świat. 
Napisany przez nią algorytm to nic innego jak pierwszy program komputerowy. 
Dlaczego nie zyskał wówczas zasłużonego rozgłosu? Czy przyjaźń Ady Lovelace i 
Charlesa Babbage’a, u boku którego rozwija swoje zainteresowania, zostanie 
wystawiona na próbę? „Algorytm Ady” to inspirująca historia nieprzeciętnie
inteligentnej i ambitnej kobiety, która musi się zmierzyć ze światem nauki 
zdominowanym przez mężczyzn.

"Algorytm Ady"

"Wanda Rutkiewicz. Jeszcze tylko
jeden szczyt"

Po całą serię historii 
o innych 

inspirujących 
kobietach również 

zapraszamy do 
biblioteki!
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When healthy eating
becomes an obsession?
We all like to take care of ourselves, our health, and
healthy eating affects not only our well-being, but also
our appearance. Often, the impulse to start a diet is
dissatisfaction with the shape of our body. It may also
be that we are concerned with our body shape
because someone is alerting us to our appearance,
because we are in a stressful situation, or under
pressure.

Orthorexia starts slowly
If you change your eating habits, you should consult a
nutritionist so that the upcoming changes will not lead to
various disorders. But few people do that, and usually we
start by giving up fast food, giving up sweets and sugar.
Overtime, the list of undesirable products grows, and the
assortments of ordinary shops cannot meet our
requirements. Organic shops or a self-built garden that
guarantees a healthy diet might be a better alternative. The
constantly decreasing number of products means that there
are only 6-7 products that we can accept as completely
healthy and they do not harm us. This is how orthorexia
begins – a disease that involves taking care of a healthy diet
to an unnatural extend.

The beginnings of orthorexia are very harmless – we want to
start eating healthier. How can you protect yourself from a
disease that does not have clear symptoms in its initial
stages? Orthorexia develops slowly and is deeply rooted in
the patient’s psyche, so that in the beginning it is
unfortunately indistinguishable from ordinary self-care. It’s
hard to worry about someone who pays attention to what
they eat, avoid harmful substances, limit the consumption of
stimulants, carbonated drinks, sugary drinks, sweets and
fried chips. It is also not worrying to enrich your diet with
seeds, wholegrains or polyunsaturated fatty acids, which are
beneficial to our health. The difference, however, is that a
healthy person, aware of the needs of their body, tries to
enrich their menu with new products that can provide them
with valuable ingredients, while a person suffering from
orthorexia, instead of enriching their menu, begins to
seriously narrow the menu and eliminate other types of
food. This is the main difference between the two types of
eating behaviour – people who eat properly and people at
risk of orthorexia.

How can one differentiate between
self-care and orthorexia?

Orthorexia (lat. orthorexianervosa) is obsession with
healthy food and it is a mental illness associated with
eating disorders. It usually begins very gently and
innocently — from improving the quality of meals. At
the very beginning dishes universally regarded
unhealthy are beinge liminated from the diet
(friedmeat, fatty sauces, sweets), and diet is enriched
with fresh vegetables, fruits, not-sweetenedjuices,
boiled fish. The next step is buying the natural food
and starting to read food labels. If the seactivities do
not go any further we cannot talk about the
progression of the disease. The problem begins when
the control of what is landing on the plate is getting
more serious and the elimination of some products
from the usual diet cause sconsiderable deficiencies of
mineral elements and vitamins. The results of the
seactivities are headaches, nausea, constanttiredness,
anaemia, and, in the long term, osteoporosis.
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Balance is the basic
Orthorexia can be hidden for a long time, because it is
based on the desire to be healthy and the legitimate
desire to adhere to the principles of proper nutrition.
This is actually a model that we should all aspire to – the
only unhealthy thing is the determination with which
people at risk begin to adhere to. It’s not wrong to eat
healthy The problem begins when the importance we
attach to the quality of our food turns into an obsessive
fear of the smallest nutritional error and its excessive
consequences. So it’s worth thinking about Steven
Bratman’s motto: “It’s better to eat pizza with friends
than to nibble on your own.” It is very advisable to follow
the rules of healthy eating, but it is also worth
remembering the joy of eating and trying to do both.

Katarzyna Gałek III E

Czym jest ortoreksja?



STEP 1
Season the beaten eggs well with salt and 
pepper. Heat the oil and butter in a non-stick 
frying pan over a medium-low heat until the 
butter has melted and is foaming.

STEP 2
Pour the eggs into the pan, tilt the pan ever
so slightly from one side to another to allow 
the eggs to swirl and cover the surface of 
the pan completely. Let the mixture cook for 
about 20 seconds then scrape a line through 
the middle with a spatula.

VERY TASTY 
OMLET

STEP 3
Tilt the pan again to allow it to fill back up 
with the runny egg. Repeat once or twice 
more until the egg has just set.

STEP 4
At this point you can fill the omelet with 
whatever you like – some grated cheese, 
sliced ham, fresh herbs, sautéed mushrooms 
or smoked salmon. Scatter the filling over 
the top of the omelet and fold gently in half 
with the spatula. Slide onto a plate to serve.

INGREDIENTS
3 eggs, beaten
1 tsp sunflower oil
1 tsp butter
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01.

04.

02.

03.

You can't make an omelet
without breaking some eggs -
Każdy czyn ma swoje
konsekwencje.

Out of the frying pan and
into the fire - Z deszczu
pod rynnę

You can't have your cake
and eat it too - Nie można
mieć wszystkiego

Don't put all your eggs in one
basket - Zachowanie zbyt
ryzykowne (np. nie stawiaj
wszystkiego na jedną kartę)
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Na koniec odsyłamy was na nasz szkolny instagram oraz facebook po więcej
norwidowskich ciekawostek. Do zobaczenia, bowiem widzimy się już niebawem w
kolejnym numerze!

@norwid_radzymin

@Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie
 

http://norwid.com.pl/
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