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„Ach,	ta	Nicea…”	

             W tym roku wraz ze swoją rodziną udałem się samolotem na 

wakacje do Nicei. Jest to miasto położone na południu Francji, na 

Lazurowym Wybrzeżu. 

             Nasza podróż miała zacząć się o godzinie 7:20, niestety, lot 

został przełożony na 9:30 i kolejne dwie godziny musieliśmy spędzić na 

lotnisku. Na szczęście w końcu udało nam się dotrzeć do celu. Po 

przylocie moją szczególną uwagę zwróciła morska woda, a konkretnie 

jej kolor. Toń Morza Śródziemnego miała piękny błękitny odcień; wiem 

już, że nazwa „Lazurowe Wybrzeże” nie jest przypadkowa. Podczas 

pobytu dała mi się we znaki wysoka temperatura i żar lejący się z nieba. 

Kilka dni zajęło mi przyzwyczajenie się do tamtejszego klimatu, ale po 

części była to miła odmiana od polskich lipcowych deszczy. Większość 
wolnego czasu spędzałem z rodziną na kamienistej plaży. Niestety, 

kamienie w słońcu nagrzewają się do bardzo dużych temperatur i 

chodzenie po nich bez obuwia jest jak kroczenie po rozżarzonych 

węglach. Woda Morza Śródziemnego była wybawieniem w gorące dni, 

jej chłód sprawiał mi ogromną przyjemność. Zasolenie morza w 

okolicach Nicei jest bardzo wysokie i dlatego po kąpieli zalecane było 

korzystanie z pryszniców, aby zmyć ze skóry skorupę soli.  

Miałem również okazję spróbować  miejscowej kuchni, ale muszę 

powiedzieć, że byłem nią trochę rozczarowany. Pomimo że 

znajdowaliśmy się w rejonie nadmorskim, rzadko która restauracja 

serwowała owoce morza. Ponadto większość specjałów pochodziła        

z pobliskich Włoch. Nie można nie wspomnieć o cenach, które były 

naprawdę wysokie (20 €, czyli około 80 zł za tatar z małą porcją frytek, 

to trochę przesada). 

                Pomimo wszystko, moje wakacje w Nicei były naprawdę 

udane i dobrze w trakcie nich wypocząłem. Każdemu miłośnikowi 

morskich kąpieli szczerze polecam Lazurowe Wybrzeże. 

Piotr Jądrzyk, klasa 3a 

 
 



W Palmiarni Łódzkiej  

               Wakacje… cóż to był za beztroski czas. Pełen słońca, zabawy, 

przygód i różnych wycieczek. Co do wycieczek, to mam przyjemność 

opowiedzieć Wam o moim wyjeździe do Łodzi.  

              Jakoś tak w połowie sierpnia, razem z moim przyjacielem, 

wybraliśmy się pociągiem na jednodniową wycieczkę do Łódzkiego 

Ogrodu Botanicznego. Napotkaliśmy tam wiele rodzajów egzotycznych 

kwiatów i motyli, dzikich palm, pustynnych kaktusów, mięsożernych 

roślin czy wodnych zwierząt.  

 

      

Zdjęcia autorki tekstu 

Naszą uwagę najbardziej przykuły zwierzęta. Była to grupa żółwi, 

wylegująca się na kamiennym brzegu ich małego stawu, duże i małe 

ryby pływające w akwariach oraz Karpie koi. Żółwie nieustannie 

próbowały układać z siebie wierze, upadając przy tym na skorupy albo 

wpadając do wody. Z kolei Karpie koi, gdy sypało się im pokarm, 

wypływały na powierzchnię wody, pokazując swoje wąsy i barwne 

umaszczenie.         



Jeśli chodzi o mięsożerne rośliny, to były one umieszczone w odkrytych 

akwariach i otoczone karteczkami, na których widniały napisy: „ nie 

dotykać roślin” , „prosimy o niewkładanie palców do akwarium” itp…  

       

   

Po czterogodzinnym oglądaniu wystaw i czytaniu o znajdujących się tam 

obiektach, udaliśmy się do pobliskiej kawiarni na orzeźwiającą 

lemoniadę i kawałek ciasta. Następnie powędrowaliśmy po 

przemysłowych uliczkach Łodzi i po 2 godzinach dotarliśmy na dworzec, 

by zająć miejsca w pociągu do Warszawy. 

Patrycja Łuczak, klasa 3a 



 

             "Stowarzyszenie Miłośników Literatury  i Placka z Kartoflanych 

Obierek" jest to powieść epistolarna (składająca się w całości z listów      

i korespondencji bohaterów utworu), której akcja dzieje się w 1946 roku. 

Opowiada ona o młodej pisarce Juliet, która promuje swoją książkę w 

zniszczonej wojną Anglii. Kobieta ma kryzys twórczy, jednak pewnego 

dnia dostaje list od Dawseya, przypadkowego właściciela książki 

będącej dotychczas jej własnością, z którego dowiaduje się o tytułowym 

stowarzyszeniu.  Historia stowarzyszenia interesuje ją do tego stopnia, 

że zaczyna pisać nie tylko z Dawseyem, ale również z pozostałymi 

członkami tego stowarzyszenia, co daje jej gotowy temat na książkę 

bazującą na ich przeżyciach wojennych. Z czasem Juliet decyduje się 

odwiedzić wyspę Guernsey i spotkać się ze stowarzyszeniem, tam poza 

pomysłem na nową książkę, znajduje miłość. 
 

           Powieść autorstwa Mary Ann Shaffer oraz Annie Barrows jest 

napisana pięknym językiem, co bardzo ułatwia czytanie, a także 

sprawia, że przez książkę się płynie. Historia przedstawiona przez 

autorki jest nie tylko lekką i łatwą powieścią  

o książkach, które w czasach wojny dawały bohaterom powieści 

szczególne wsparcie, a jest również bardzo wzruszającym zbiorem 

różnych opowieści wojennych przedstawiających między innymi 

wywózki dzieci odbieranych rodzinom, los usypianych psów i kotów oraz 

życie kobiet w obozie koncentracyjnym.  
 

          Kolejnym powodem, dla którego warto sięgnąć po książkę 

"Stowarzyszenie Miłośników Literatury i Placka  z Kartoflanych Obierek",  

jest cała paleta fantastycznych bohaterów, których bardzo trudno jest 

nie polubić. Ich historie bawią do łez, wzruszają,  a nierzadko skłaniają 

czytelników do refleksji. Szczególnie podobał mi się wątek małej 

dziewczynki Kit, której matka została zesłana do obozu 

koncentracyjnego, a ją wychowywali wszyscy członkowie 

stowarzyszenia.  
 

       Słowem, chciałbym jeszcze raz wszystkich zachęcić do 

przeczytania tej pięknej powieści, która jest balsamem dla duszy 

czytelnika.  

                                                       Miłosz Robert Szczepanik, klasa 1ag 



 

       

                     

                          Młodość 
          Młody człowieku, co stąpasz po ziemi. 

          Po szczeblach życia drabiny się wspinasz, 

          Powiedz mi, proszę, jak się dziś czujesz, 

          Jak mija Twoja niedziela? 

          Czas dziś naszych uczuć nie docenia, 

          Biegle młodość się zmienia we wspomnienia, 

          Więc, mój młody i kochany, czerp z życia jak najwięcej zabawy. 

 

                                                    Natalia Włodarczyk, klasa 1ag 

 

 

                                     Z każdą chwilą,  

                                     Z każdą godziną,  

                                     Łapię się ciebie 

                                     a me oczy płyną. 

                                           Roksana Pieszczek, klasa 2a 

 



 

    Rys. Natalia Wilewska, klasa 1ag 

 



Pryzmaty 

            Pryzmaty… czym właściwie one są? Bryłami z materiału 

przezroczystego o, co najmniej, dwóch płaskich ścianach? 

Przedmiotami, używanymi w optyce, służącymi do rozszczepienia 

światła? W świecie naukowym zapewne odgrywają taką rolę. Ale czym 

są pryzmaty w świecie ludzkim? Dla mnie są paskudną domeną 

używaną do osądu człowieka. Przez ich uniwersalność i możliwość 

dowolnej interpretacji, zamieniamy je w zagadnienia dotykające sfery 

życia ludzkiego. Przykładowo: na alkoholika będziemy patrzeć przez 

butelkę; na narkomana przez strzykawkę; na palacza, przez paczkę 

papierosów; a na hipochondryka, przez fiolkę z tabletkami. Ale czy 

robimy to słusznie? Oczywiście, że nie. Każdy z nas miewa gorszy 

okres w swoim życiu, przez co podupadamy na duchu i rozkładamy 

ręce. W takich chwilach potrzebujemy wsparcia, pomocy czy dobrego 

słowa, a nie krytyki bądź zmieszania z błotem. Niestety, my, rodzaj 

ludzki, nie potrafimy postawić się na czyimś miejscu, dopóki jedna z 

poruszonych kwestii nie dopada nas samych. To właśnie jest karygodny 

błąd. Powinniśmy w każdej takiej sytuacji pomagać sobie nawzajem i nie 

zostawiać człowieka w trudnym dla niego momencie. Poklepanie po 

ramieniu, powiedzenie „ nie jesteś sam, pomogę ci” czy zwykła 

możliwość otwarcia się przed druga osobą, sprawia ogromną ulgę. 

Dlatego nie pozwólmy, aby pryzmaty zawładnęły naszym życiem i 

wydobyły z nas najgorsze cechy charakteru, upodobniające nas do 

nieludzkich istot.  Nie pozwólmy, aby nasza nieodparta chęć samosądu, 

pozbawiła nas resztek człowieczeństwa. Sprawmy, by zwykły altruizm 

był rzeczą naturalną i odruchową, niczym wrodzona w nas krytyka.  

Patrycja Łuczak, klasa 3a 



Wywiad z młodocianymi piłkarkami Piasta  

- Razem ze mną są reprezentantki piastowskiej drużyny piłkarskiej, MKS 

Piast Piastów, Gabriela Kuczyńska i Dominika Mroczek, uczennice 

naszego Liceum. Dziewczyny, jak nastroje przed meczem? Stres jest?  

Gabrysia: Stres jest, jak zawsze z resztą, ale jesteśmy dobrej myśli, 
pełne energii.      

- Dobrze, w takim razie trzymam za was mocno kciuki, ale teraz 

chciałabym wam zadać kilka pytań, odnośnie waszej rozwijającej się 

kariery. Opowiedzcie o tym, jak trafiłyście do piastowskiej drużyny.  

Gabrysia: Od dłuższego czasu myślałam nad zmianą klubu. Chciałam 

sprawdzić swoje piłkarskie umiejętności na wyższym poziomie, więc 

poprosiłam trenerów o możliwość transferu oraz pomoc w znalezieniu 

porządnego klubu. Dostałam kilka możliwości, między innymi w: 

Olsztynie, Lublinie  czy sąsiednim Raszynie. Warunki przedstawione 

przez Piastovię wydały się najkorzystniejsze.  

Dominika: Dostałam propozycję od menadżera klubu i postanowiłam      

z niej skorzystać. Była to najlepsza sportowa decyzja w moim życiu.  

- Jak dowiedziałyście się o transferze? Jak on wyglądał? 

Gabrysia: O propozycji Piastowa dowiedziałam się pod koniec pierwszej 

klasy liceum. Zaproszono mnie na testy i przedstawienie ewentualnych 

warunków. Przyjechałam i już po pierwszym spotkaniu z drużyną, od 

samego początku wiedziałam, że tu zostanę.  

- A jak to wyglądało u ciebie, Dominiko?  

Dominika: Po negocjacjach z moim poprzednim klubem udało się 

sfinalizować transakcję i tak trafiłam do Piastowa. 

- Hmm, ciekawe. A jak odnalazłyście się w tej nowej sytuacji? Mówię tu 

o przeprowadzce do tak odległego miasta i zmianie szkoły.  

Gabrysia: Tak bardzo chciałam grać na wyższym poziomie, że zmiana 

otoczenia nie była dla mnie problemem. Niczego nie byłam tak pewna, 



jak przeprowadzki do Piastowa. Klub zaoferował mi genialne warunki, 

pomoc w każdej sytuacji oraz nową szkołę. Nic, tylko cieszyć się z 

możliwości gry i dalszego kształcenia. 

- A ty, Dominiko? Jak radzisz sobie z tak nagłą zmianą?  

Dominika: Była to dla mnie duża zmiana środowiska i otoczenia. Na 

początku było ciężko, ale rodzina oraz koledzy i koleżanki ułatwili mi 

zaaklimatyzowanie się. Oczywiście początki były trudne, ponieważ 
byłam tu nowa i nikogo nie znałam. Miałam obawy, że nie znajdę z nikim 

wspólnego języka. Na szczęście okazały się one niepotrzebne, 

ponieważ szybko zaprzyjaźniłam się ze swoją klasą. 

- Czyli jesteście tu szczęśliwe i macie możliwość spełniania marzeń, 

realizacji waszej pasji? Same pozytywy.  

- Można tak powiedzieć. – odpowiedziały dziewczyny.  

- No, dobrze. Powiedzcie, czy wasze relacje ze znajomymi bądź 
przyjaciółmi, ucierpiały przez tę sytuację?  

Gabrysia: Nie za bardzo, w końcu w każdej chwili mogę porozmawiać     
z przyjaciółmi, wysłać im wiadomość czy zdjęcie. Wiadomo, z częścią 

znajomych nie mam już kontaktu, ale ci najwytrwalsi w dalszym ciągu są 

ze mną.  

Dominika: Relacja z moimi znajomymi nie ucierpiała , nadal mam z nimi 

bardzo dobry kontakt i często się z widujemy. 

- No, wiecie dziewczyny, wierni czy prawdziwi przyjaciele zawsze z 

wami zostaną. A jak radzicie sobie z rozłąką z rodziną?  

Gabrysia: Z rodziną widzę się co miesiąc, czasami dwa. Kiedy tylko 

mamy wolny od meczu weekend, staram się być w Białymstoku. 

Czasami to mama przyjedzie, oczywiście ze słoiczkami.  

Dominika: Utrzymuję stały kontakt telefoniczny z rodzicami, a w 

weekendy, kiedy nie mam meczu, wracam do domu rodzinnego. 

Oczywiście, zdarzają się dni, w których to rodzice odwiedzają mnie       

w Piastowie.  



- Podziwiam was za taką wytrwałość. Dobra, dziewczyny, a co powiecie 

z kolei o treningach odbywających się na Piaście.  

Dominika: Treningi są tutaj bardziej wymagające i profesjonalne, niż w 

poprzednim klubie. Z każdym dniem poprawiam swoje umiejętności i 

mam więcej siły. Do wszystkich sparingów podchodzę z 

zaangażowaniem.  

Gabrysia: Tak naprawdę elementy treningu piłkarskiego wszędzie są 

takie same. Różnią się głównie intensywnością, ponieważ wszystko jest 

teraz przyśpieszone, mocniejsze i dokładniejsze. Przeskok z trzeciej do 

pierwszej ligi był jak zderzenie ze ścianą. Teraz wiem, że mogę jeszcze 

więcej.  

- No, dobrze, wychodzi na to, że już znam całą waszą historię od 

podszewki. Dziękuję za poświęcenie mi czasu. Życzę wam powodzenia 

na meczu i utrzymania tej pozytywnej energii.  

- My też dziękujemy.  

                                           Rozmawiała Patrycja Łuczak z klasy 3a 

Myśli 

Ależ nam się problemów narobiło. Wiele nieciekawych problemów. 

Jedne obecne już teraz w naszym życiu, inne są pod postacią 

konsekwencji, jaka nas czeka niedługo. Martwiące jest to bardzo, ale 

zastanawiałem się, czy możemy coś na to poradzić? Obawiam się, że 

my jako jednostki nic.  

O jakich problemach mowa? O kilku, które zaprzątają nam głowy 

ostatnimi czasy. Globalne ocieplenie, pożary w Brazylii, rosnąca 

nietolerancja, ksenofobia, rasizm i antysemityzm. Owszem, można 

powiedzieć, że to wszystko straszne, ale czy przypadkiem na tym nie 

kończą się nasze działania? Na mówieniu. Tak jak po każdej tragedii 

dotykającej nasze społeczeństwo potrafimy się zjednoczyć, to jednak 

tylko na chwilę, byśmy później mogli znów skakać sobie do gardeł.  

Jakby nie spojrzeć, przykre to wszystko. Sęk w tym, że (jak mi się 

wydaje) taką mamy mentalność jako społeczeństwo. 



Gdy przeglądam portale społecznościowe i widzę kolejne artykuły, filmy 

czy informacje na temat młodej aktywistki na rzecz klimatu Grety 

Thunberg, która zasłynęła organizacją jednoosobowego strajku 

klimatycznego, to widzę w komentarzach, jak ludzie są sceptycznie 

nastawieni do tego, co mówi. Jak wręcz ignorancja wypływa z ich 

komentarzy. Jak żartują sobie z jej postaci, z tego, co mówi, jak 

kwestionują jej kompetencje, jej wiedzę. Jak, patrząc przez pryzmat jej 

wieku, zamykają oczy na problem.  
 

Jesteśmy nierozsądni. Najpierw eksploatujemy dobra naszej planety     

w skrajnie bezmyślny sposób, później odkrywamy, że doprowadzamy 

naszym działaniem do degradacji planety.    A gdy naukowcy, już nie 

nastoletnia Greta Thunberg, tylko naukowcy o średniej IQ zapewne 

większej niż średnia ich wzrostu, mówią, że zostało nam mniej niż 
trzydzieści lat (niektórzy wspominają wręcz o 10 latach), to taki 

Bolsonaro mówi, że pożar Amazonii to atak ekologów, bo nie mają 

pieniędzy. Za chwilę będziemy żyć w świecie wyjętym z Mad Maxa. 

Pełnym cierpienia, gorącym i nie do zniesienia świecie.  
 

To smutne, do czego doprowadziliśmy. To smutne, że przyjdzie nam żyć 
w takim, a nie innym świecie. Ale zawsze powtarzam (głównie sobie), że 

każda nierozsądna decyzja, że każde nierozsądne działanie musi 

spotkać się z konsekwencją. Dlatego nie szkoda mi nas, mnie i nikogo.  

Co ciekawe, mimo tego, iż jesteśmy najbliżej zniszczenia planety 

bardziej niż kiedykolwiek w historii, to nie mamy żadnej chęci ku temu, 

żeby przynajmniej siebie nawzajem wspierać. Szerzy się rasizm, 

ksenofobia i ogólna nietolerancja. Wydaj mi się, że żyjemy w jakiejś 
iluzji, w której jedna osoba może opluć drugą ze względu na kolor skóry, 

wyznanie czy orientację, a później mówić, że to wszystko w imię Boga i 

religii. Zawsze mnie to zadziwiało i jakoś nie mogłem sobie poradzić z 

taką hipokryzją. Ale nie jestem tutaj od umoralniania. Właściwie jestem 

ostatnią osobą do wykonywania tego typu rzeczy. Jedyne, co mogę 

zrobić, to mieć prośbę i brzmiałaby ona: 
 

Zastanówmy się.      

                                                                                   IR 

 

REDAKCJA GAZETKI ZAPRASZA  DO WSPÓŁPRACY. 
OSOBY CHĘTNE MOGĄ ZGŁOSIĆ SIĘ DO PANI JOLANTY GĄSIEWSKIEJ. 


