
Samorząd Uczniowski 

Uczniowie naszej szkoły postanowili zrobić miłą niespodziankę dzieciom i wybrali się z 

prezentami do świetlicy środowiskowej w Piastowie. Licealiści spędzili tam mile czas, czytając 

dzieciakom bajki. Następnie 27 kwietnia ochotnicy wybrali się do schroniska zwierząt w 

Pruszkowie z podarunkiem w postaci karmy, koców i zabawek dla zwierząt. W najbliższych 

planach samorządu jest organizacja dnia dziecka w szkole, z tej okazji odbędą się różne gry i 

zawody. 

Naszym piórem 

,,Życie,, 

Życie to dar. 

Śmierć to kara. 

Łzy to rana serca 

nad którą się ktoś znęca. 

Uśmiech to twoja twarz 

którą dobrze znasz. 

Cierpienie to kara jaką płacisz za szczęście. 

Twój umysł wysiada serce krzyczy ,,Nie 

chce,,. 

Jednak te wszystkie momenty są dla ciebie 

ważne. 

tęsknota ból radość szczęście to wszystko 

jest na zawsze. 

                                               Alicja Gela 

„Trwożyć” 

(Nie) każdy trwożyć się lubi,  

Samo tak, jak matożyć.. 

Śnić, marzyć, egzystować. 

Jak po tym (nie) może mózg zlasować ?! 

-Czy sens istnienia można 

zaobserwować?- 

 

Dla każdego- co innego  

pcha do życia 

Dla nie jednego - nic trudnego  

Całe życie przetrwać tak,  

jakby było czegoś brak. 

Tak, czy siak,  

myślę sobie tak, 

że nie jeden nie-bo-(rak)? 

myśląc wspak, 

na życie otwarci 

tyle samo warci. 

 

Redakcja  

„Znaczenie” 

Dziś...może się wydać, 

Jakby chciano wpływać,  

Jakby chciano chodzić 

Ażeby coś odnowić. 

Ale co odnowić? 

Nie czas się tym frasoblowić,  

Może przyrzeczenia wszelkie  

Nie zawsze wielkie. 

Lepsze pytanie - czy ma to znaczenie?  

Znaczenie jakie, może wiecie?  

Jak nie wiecie, to na świecie 

Pełno amatorszczyzn. 

Próby nasze wszelakie, 

Są jak zuchy nieborakie 

Co bez cymbału brzmiącego 

Mają wrażenie bezradnych,  

Jak znaczenie naszych radnych. 

Adam Konecki 

Krzyżówka 

 

        

        

        

        

        

        

        

 

1.Miasto filmowych policjantów. 

2.Taniec Mrożka. 

3.Grecki, Owocowy, Naturalny. 

4.Uderz w …... a nożyce same się odezwą. 

5.Cytrynowy dodawany do potraw. 

6.Kraj w Afryce ze stolicą Nairobi. 

7.Porządek, harmonia. 



 

3 maja odbyła się gra miejska pt. 

Wiwat Maj, 3 Maj. Gra opierała się na 

odnajdywaniu kolejnych stacji 

umiejscowionych na piastowskich 

ulicach. Nie było to łatwe zadanie - 

oprócz dotarcia  do wyznaczonych 

miejsc w jak najkrótszym czasie, trzeba 

było również rozwiązać różne zagadki i 

zadania. Najbardziej efektowne były  
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stroje wolontariuszy, którzy pilnowali 

punktów. Ich stroje nawiązywały do 

XVIII wieku i niemalże przenosiły nas do 

tamtejszych czasów.  

Moim zdaniem, takie zabawy są 

niezwykle wartościowe, ponieważ 

pogłębiają wiedzę młodych ludzi na 

temat naszego kraju, a także są dobrym 

przykładem na to, ze bawiąc, także się 

uczymy.  

 Karolina Zimna 2a 

 

 

Ola Wyralska 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 22.04.2017r braliśmy udział w XXXII 

edycji rajdu "Szlakiem Naszej Historii " im. 

por. hm Jana Cierlińskiego ps. "Wicher". 

Jest to coroczna inicjatywa mająca na celu 

przybliżenie historii Wielkich Polaków 

uczestnikom.Rajd odbył się pod hasłem: 

"Armia Krajowa- Zbrojne ramię Polskiego 

Państwa Podziemnego -Największa 

konspiracyjna armia w czasie II wojny 

światowej". Jak co roku, organizacją 

wydarzenia zajął się Hufiec ZHP Piastów 

im.prof. hm.Aleksandra Kamińskiego 

ps"Kamyk", którego członkowie na 

wytyczonych punktach opowiadali o 

ludziach oraz miejscach, które miały 

wpływ na to, jak dziś  

wygląda nasza Ojczyzna.Jest to bardzo 

dobry sposób na spędzenie 

weekendowego popołudnia i jako 

uczestnik mogę go z czystym sumieniem 

polecić każdemu uczniowi. 

 

Kamil Bogacz 2a



„Harry Potter i Więzień Azkabanu” 

Na wstępie zaznaczę, że jestem wierną fanką Pottera. Pierwszy 

tom serii o Harrym Potterze kupiłam zupełnie przypadkiem na 

zakupach z przyjaciółką i to tylko dlatego, że nakrzyczała na 

mnie,  iż nic nie wybrałam, więc w chwili uniesienia „ 

zgarnęłam” Czarodzieja z półki.  Autorką serii o czarodziejach i 

mugolach jest J. K. Rowling, brytyjska pisarka. Przed publikacją 

”Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego” pod wpływem 

sugestii wydawcy, Rowling zdecydowała się podpisać książkę 

inicjałami, dodając drugie imię, które należało do jej babci.  W 

ten sposób powstał pseudonim „J.K. Rowling”. Jeśli chodzi o  

ekranizacje siedmiu tomów bestselerowej serii, autorka 

naciskała, by w filmach zagrali brytyjscy aktorzy. Zanim 

skończyła pisać wszystkie książki, przedstawiła Alanowi 

Rickmanowi całą historię, chciała, by jak najlepiej zagrał Snape’a w filmach. Nawiasem mówiąc, 

filmowy Snape był ulubionym aktorem pisarki, stąd jako pierwszemu zaproponowała rolę w 

słynnej  serii. Autorka często odwiedza strony fanowskie o Harrym Potterze. Raz zawitała na 

jednym z forów, gdzie użytkownicy nieświadomie powiedzieli,  że nie wie wystarczająco dużo o 

głównym bohaterze. Jej ulubionym domem w Hogwarcie jest Gryffindor. Wszystkie części 

przygód młodego magika i jego przyjaciół wprawiają mnie w zadumę oraz odrywają od 

rzeczywistości z chwilą otwarcia książki. Moim ulubionym tomem jest „ Harry Potter i Więzień 

Azkabanu”. A co kryje okładka? Potter po wakacjach wraca do szkoły magii Hogwart. 

Tymczasem z więzienia Azkaban ucieka okrutny sprzymierzeniec Voldemorta, Syriusz Black, 

niebezpieczny czarodziej i przestępca, a zarazem  ojciec chrzestny Harry'ego, skazany na 

dożywocie za zabójstwo Petera Pittigriw oraz ośmiu mugoli. Świat czarodziejów uważa,  że 

chce on zabić swojego chrześniaka z zemsty za pokonanie Czarnego Pana, więc rusza na 

odnalezienie zbiega. Z Azkabanu zostają wypuszczone przerażające istoty –dementorzy, którzy 

mogą wyssać z człowieka duszę. Z tej przyczyny w Hogwarcie goszczą strażnicy z Azkabanu, 

którzy są tam z polecenia Ministerstwa Magii. Niestety, Dumbeldor, dyrektor szkoły, nie jest 

zachwycony ich obecnością, dlatego w szkole zachodzą pewne zmiany, a mianowicie: strażnicy 

pełnią wartę przy każdym wejściu na teren szkoły, a póki są wśród uczniów, nikomu nie wolno 

opuścić budynku bez pozwolenia. W książce poznajemy nowego nauczyciela obrony przed 

czarna magią, profesora Lupina, a także Hagrida, który  zostaje nauczycielem opieki nad 

magicznymi stworzeniami.  Dowiadujemy się też nieco więcej o przeszłości profesora Snape'a. 

Wraz z Harrym odwiedzamy  Hogsmeade, jedyną wioskę w Anglii zamieszkaną wyłącznie przez 

czarodziejów. Książka jest pełna bardzo ciekawych pomysłów, występują liczne zwroty akcji 

oraz przygody, które czyta się w zaskakującym tempie. Treść zawiera zaskakujące opisy 

stworzeń i wydarzeń. Momentami jest przerażająca, rozbrajająca, śmieszna, ale nigdy nie 

melancholijna.  Bardzo lubię tę cześć fenomenalnej serii przygód Harrego Pottera. Polecam ją 

każdemu molowi książkowemu i nie tylko. 

 Joasia Seliga 1a 



 

 

28 kwietnia odbyło się pożegnanie klas trzecich wraz z uroczystym wręczeniem świadectw. 

Zakończyli bardzo ważny etap, przygotowujący do dorosłego życia. W Liceum Mickiewicza 

spędzili kilka lat - czas wypełniony nauką, jak również zawieraniem nowych przyjaźni. Klasy 

drugie przygotowały prezentację multimedialną, która wywołała wiele uśmiechów i wzruszeń. 

Następnie abiturientom zostały wręczone dyplomy dla mistrzyni makijażu, najbardziej 

wysportowanego chłopaka, nałogowego palacza, samuraja, sowy mądrej głowy, śmieszka, 

muzyka, uzależnionego od telefonu oraz osoby z najwyższą frekwencją. Nie mogło również 

zabraknąć wyróżnienia Miss i Mister. Dawid Kiljański, zwycięzca kategorii dotyczącej talentu 

muzycznego, wykonał na gitarze i zaśpiewał piosenkę Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Nasza 

klasa. Była to wzruszająca chwila nie tylko dla trzecioklasistów, bowiem popłynęło wiele łez. Po 

Pięknym przerywniku artystycznym Dawida, głos zabrała pani dyrektor, Hanna Babikowska. 

Podziękowała za udaną współpracę z klasą maturalną. Gratulując, przekazała wyróżnienia oraz 

wręczyła świadectwa ukończenia szkoły. Na koniec rozbrzmiał ostatni dzwonek. 

Będzie nam bardzo brakowało trzeciej klasy w szkole, lecz obiecali częste odwiedziny. 

Trzymamy ich za słowo!  

                Magda Popowska 2a 


