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Po uroczystości otwarcia 

nowego budynku naszego 

Liceum, poprosiłyśmy  

Burmistrza Miasta Piastowa 

Pana Grzegorza 

Szuplewskiego o opinię 

dotyczącą oddanej nam do 

użytku nowej części szkoły.  

 

- Doskonały projekt autorstwa pana Radosława Guzowskiego. Mamy 

dobry nadzór i autora nad realizacją, i naszego inspektora nadzoru, 

plus bardzo systematyczny ogląd sytuacji ze strony pana Konrada 

Rytla, pełnomocnika ds. realizacji inwestycji. No i znakomity partner, 

czyli firma Warbud, która słynie z jakości wykonywanych prac, z kultury 

pracy. Dlatego też, nawet przez moment, ja osobiście, nie miałem 

obaw, że termin nie zostanie dotrzymany. Znakomity wykonawca, 

bardzo się cieszę, że jest naszym partnerem w tym specyficznym 

trybie realizacji inwestycji, jakim jest partnerstwo publiczno - prywatne. 

Bardzo się cieszę, że nam się wszystko udało. 

Jakie są, według Pana, największe atuty naszego Liceum? 

Ja jestem absolwentem tej szkoły, sprzed bardzo wielu lat, w ogóle z 

innej epoki. To był rok 80, wtedy wszystko się zmieniało. Jak 

doskonale wiemy, jest 40. rocznica tamtych wydarzeń. Ja byłem takim 

rocznikiem, który kończył szkołę jeszcze w PRL- u, jeszcze przed 

Solidarnością, czyli dla młodego człowieka to zmiana perspektywy 

postrzegania świata. Nie wątpię, że w dużym stopniu liceum jeszcze 

uformowało to patrzenie na świat. Dlatego dla mnie szkoła to przede 

wszystkim taki background ideowy, ale też porcja wiedzy, jeśli jest 

mądrze przekazana. To po prostu  taki ładunek na całe życie, taki 

akumulator, z którego można czerpać energię. Ja miałem szczęście do 

bardzo dobrych nauczycieli, pracujących w naszym Liceum.  

 



 

Zapytałyśmy też Panią Dyrektor 

o jej refleksje na temat nowego 

budynku szkoły. 

Uroczystość otwarcia naszego 

Liceum przygotowaliśmy w 

przeciągu trzech dni, a efekt, w 

mojej ocenie, przeszedł 

najśmielsze oczekiwania. 

Przybyło mnóstwo gości, 

absolwentów, osób, które reprezentują okoliczne samorządy, a 

mieliśmy duże obawy, ze względu na pandemię. Na szczególne 

uznanie zasługuje fakt, że przybyli absolwenci naszej szkoły sprzed 

kilkudziesięciu lat, bo oni już są w wieku dużego ryzyka, a mimo to, 

podjęli takie wyzwanie i złożyli nam wizytę, by być razem z nami. Jest 

to dla naszej społeczności wielkie święto, bo możemy Wam, uczniom, 

przekazać budynek godny tego, co reprezentujecie. Oczywiście 

chciałabym, żeby cały budynek udało się już teraz otworzyć, ale czeka 

nas tutaj takich małych trudów jeszcze kilka miesięcy. Myślę, że aż tak 

źle nie jest, bo macie sporo takich udogodnień, których w innych 

szkołach nie ma, np.  filtracja powietrza, która w sytuacji pandemicznej 

jest bardzo potrzebna. Cały czas jest nawiew powietrza z zewnątrz i 

jest ono filtrowane. Poza tym myślę, że ważne są wszystkie elementy 

tej uroczystości, które w międzyczasie się pojawiły, zwłaszcza 

wypowiedzi, za które jestem bardzo wdzięczna, gdyż były one 

wyrazem uznania dla całej naszej społeczności. Uczniowie byli bardzo 

pozytywnie w tych wypowiedziach oceniani, gdyż bardzo ładnie się 

zaprezentowali. Sztandar był przygotowany, uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w oprowadzaniu gości po budynku, mieli mnóstwo wiedzy 

do przekazania na temat szkoły. Goście byli więc bardziej zachwyceni 

naszą społecznością niż tą wspaniałą inwestycją. Przejawili chęć 
uczestniczenia we właściwym otwarciu budynku szkoły, zaplanowanym 

na kwiecień. Wtedy też planujemy dużą uroczystość z balem 

absolwentów. Reasumując, myślę, że to nasze spotkanie, cała 

uroczystość, spełniła oczekiwania zarówno naszej społeczności 

szkolnej, jak i inwestora, czyli miasta Piastów, ale również realizatora - 



firmy Warbud. Stąd moja ocena uroczystości i całego przedsięwzięcia 

jest jak najbardziej pozytywna. 

 

A gdyby miała Pani wymienić kilka najbardziej charakterystycznych 

atutów naszej szkoły, których nie mają inne okoliczne? 

Na pewno jest to wymiar ekologiczny. Szkolne podłogi wykonane są w 

stu procentach z materiałów, które nie zawierają żadnych 

rozpuszczalników. Poza tym taki ekologiczny typ materiału nie tylko w 

podłodze, ale również na ścianach, sufitach, ma dużą izolację cieplną i 

akustyczną. Ta ekologiczność w materiałach jest bardzo dużym 

atutem. Oprócz tego, występuje bardzo niska emisyjność. Na uwagę 

zasługuje fotowoltaika, która zapewnia nam prąd, w takiej ilości, jakiej 

potrzebuje szkoła. Kolejną nowością jest światło, niezbyt intensywne. 

W każdym pomieszczeniu występuje tzw. inteligentny system 

zarządzania światłem. To znaczy, kiedy wchodzimy do sali lekcyjnej, 

natężenie światła dostosowuje się do tego, co wpada z zewnątrz, tak 

żeby poziom komfortu pracy był dobry, a jednocześnie oszczędny. Nie 

można pominąć w zaletach naszego liceum zaplecza sportowego. Hala 

to nie tylko te 1200 metrów powierzchni, ale również pełne 

wyposażenie. Jak tylko skończy się pandemia, to na pewno wszystkie 

możliwe gry zespołowe będzie można realizować. Poza tym mamy 

pełnowymiarowe boisko dla szczypiornistów i mogą się na nim 

odbywać wszystkie zawody. Dodatkowo hala posiada 500- osobową 

widownię i spełnia wszystkie wymagania, podobnie jak ta na Zniczu w 

Pruszkowie. Mogę z satysfakcją stwierdzić, że szkoła jest nowoczesna, 

ekologiczna i przyjazna uczniom. 

Dziękujemy Panu 

Burmistrzowi i Pani Dyrektor 

za rozmowę.  

 

 Natalia Czub i Wiktoria Rosik 

z klasy 2ag  

 



 Miłosz poleca 

           "Moje córki krowy" to historia dwóch sióstr - Marty i Kasi. 

Marta jest znaną i lubianą aktorką, samotnie wychowującą 

dorosłą córkę, której życie prywatne nie jest wcale poukładane. 

Kobieta nie radzi sobie psychicznie i nie umie związać się z kimś 

na dłużej. Kasia natomiast jest zamężna, mieszka z rodzicami i 

synem. Nadużywa alkoholu, który zagłusza jej wszystkie lęki, 

kompleksy oraz problemy małżeńskie. Gdy matka trafia do 

szpitala, a ojciec zaczyna chorować, złowrogo do siebie 

nastawione siostry muszą działać razem, wspierać się, by 

wspólnie przez to wszystko przejść.  

  "Moje córki krowy" to wzruszająca powieść obyczajowa 

przedstawiająca prawdziwe życie. Życie, które przynosi więcej 

trudów i bólu niż radości i spokoju. Główne bohaterki powieści 

muszę uporać się z największą stratą, stratą rodzica. Ich 

rodzicom nie zostało zbyt wiele czasu. Mama jest pod 

respiratorem, a tata ma zdiagnozowanego guza mózgu. Sytuacja 

ta sprawia, że siostry muszą w końcu nauczyć się wspierać i 

wybaczyć sobie dawne urazy. 



  Kontynuacja "Moich córek krów", czyli "Porozmawiaj ze mną" to 

opowieść o dzieciństwie sióstr w czasach PRL-u. Znów nie 

brakuje w niej emocji, humoru, wzruszeń, a historia ukazana w 

książce przedstawia, jak okres  dzieciństwa wpływa na nasze 

dorosłe życie. Autorka daje też nadzieję, że z każdego dołu 

można wyjść, a po każdym gorszym momencie nadejdą chwile 

szczęścia. Jednak wspomnienia nigdy nie ulatują i kształtują 

nasze życie. 

  Obie książki Kingi Dębskiej są wzruszającymi i pełnymi ciepła 

opowieściami o życiu, śmierci, dzieciństwie i poszukiwaniu 

miłości. Główne bohaterki mimo, iż nie miały trudnego 

dzieciństwa, to nie dostały od swoich rodziców ciepła i miłości, 

przez co nie ułożyły sobie życia tak dobrze, jak rodzice. Nie 

znalazły miłości mimo, że tak bardzo jej pragnęły, ale zawsze jest 

nadzieja i szansa na lepsze. 

 

    "Duża Marta chciała za wszelką cenę wyrugować z siebie tę 

małą. I dopiero grubo po czterdziestce zrozumiała, że to nie ma 

sensu, że ta mała jest najlepszym, co ma. Ale kiedy się wreszcie 

obydwie Marty spotkały, trochę się siebie wystraszyły, bo duża 

była trochę już za duża na takie harce. A mała po 

dziesięcioleciach postu zaszalała. Pokochana przez dużą, mała 

Marta oddała jej swoją duszę, oddała jej swoje dziecięce serce, 

naiwność, szczerość, beztroskę". 

                                                                   Miłosz Szczepanik, kl. 2ag 



       

                                                              Amelia Jaroszuk, kl. 2ag             
      

     Na łóżku leżałam, 

     I tak sobie rozmyślałam, 

     Nie uwierzycie, co widziałam, 

     Wszystko... wszystko, czego chciałam, 

 

       Na Ibizie byłam, 

       W morzu pływałam, 

       I choć zmarznięta byłam, 

       To na cały głos się śmiałam, 

 

     Latałam samolotem, 

     Mimo strachu przed lotem, 

     W morzu nurkowałam, 

     Na bungee skakałam, 

 

       I wciąż się uśmiechałam, 

       Bo wiecie, się zakochałam, 

       W przystojnym Hiszpanie, 

       I chodziłam po dworze w piżamie, 

 

     Piękny czas spędziłam, 

     Food truckiem jeździłam, 

     Co jadłam, co próbowałam, 

     Smaku do dziś nie zapomniałam, 

 

       I wtedy oczy otworzyłam, 

       I sobie uświadomiłam, 

       Że ja nigdzie nie byłam, 

       I jedyne, co zrobiłam, to tylko marzyłam... 
 



 

                                                      Kawiarnia  

                                                   Ale szczęście w moim sercu,  

                                                   mogę pisać tyle wersów,  

                                                   Tobie mogę coś napisać,  

                                                   Tylko podaj do stolika.  

                                                   Wraz z herbatą podaj duszę,  

                                                   Serce skleję, łzy wysuszę,  

                                                   Serce całe, łzy ze szczęścia,  

                                                   Dobre życie, nudny spektakl.  

                                                   Może deser mi podpowie,  

                                                   jak szczęśliwym być na co dzień,  

                                                   Więc poproszę lody, bezę,  

                                                   I rachunek z twym numerem.  

 

                                                            Karol Orzechowski, kl. 2dg 

M.  

 

                                            M. 

                      Może jej nie ma ?  

                      Może nie przyszła ?  

                      Może zdradziła ?  

                      A może po prostu  

                      jej nie chcę...  

 

                             Roksana Pieszczek, kl. 3a 



 

Ból głowy  

Boże, jak ja bym chciał otworzyć sobie głowę,  

By z niej, jak nasiona, wyleciały myśli kolorowe,    

Ziarna bym zasadził i wyhodował piękny ogród,  

Jak Eden,  

Potem bym to sprzedał, by kupić dla Ewy prezent,  

Lub bym zrównał  wszystko i wybudował utopię,  

Przepraszałbym Boga ‘Boże, dlaczego to zrobiłem Tobie’.  

Jak mi się będzie nudzić, to znów coś zrobię niedobrego,  

Ale Bóg mi wybaczy, Bóg nie opuści kochanego syna swego.     

                                                           Karol Orzechowski, kl. 2dg 

 

 

Zdj. Emilia Zagrodzka, kl. 3a 

 



              

Czternastego października miała miejsce uroczystość, którą można 

nazwać jednym z niewielu pozytywnych elementów roku 2020. 

Chodzi mianowicie o zaprzysiężenie uczniów klas pierwszych w 

połączeniu z apelem dotyczącym Dnia Edukacji Narodowej.  

 Całość miała miejsce na nowo wybudowanej Sali sportowej 

naszej szkoły. Jeszcze przed rozpoczęciem, wychowawcy klas 

pierwszych z wielką ochotą i jeszcze większym uśmiechem na 

twarzy, pozowali do wspólnych zdjęć ze swoimi wychowankami. 

Samo przedsięwzięcie podzielone było na dwie części: pierwsza 

dotyczyła stricte Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas 

pierwszych, pod okiem Pani profesor Katarzyny Tokaj-

Stępniewskiej przygotowali słowną prezentację, o tym jak święto, 

nazywane potocznie Dniem Nauczyciela, zostało uchwalone, o 

początkach Komisji Edukacji Narodowej, pozytywach wynikających 

z powołania tej – jak się dowiadujemy – pionierskiej na arenie 

europejskiej instytucji.  



 Druga część to właśnie zaprzysiężenie samo w sobie. Pani 

dyrektor Hanna Babikowska odebrała od przedstawicieli klas 

pierwszych ślubowanie, po czym wygłosiła przemowę na temat 

wartości, jakie niesie ze sobą edukacja i przygody, jaką jest życie 

każdego młodego człowieka.  

 Uroczystość wiązała się również z corocznym przekazaniem 

sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu i tutaj było 

zaskoczenie, bowiem wbrew tradycji, poczet sztandarowy nie został 

przekazany uczniom klas drugich, jak miało to miejsce w 

poprzednich latach, ale uczniom klas pierwszych.  

 Niestety, z uwagi na panującą sytuację w kraju, w celebracji, 

poza klasami pierwszymi, nie mogła wziąć udział reszta 

społeczności szkolnej. Pozostaje mieć nadzieję, że przyszły rok 

będzie bardziej łaskawy, a pierwszaki, mimo panujących obostrzeń, 

będą ten dzień wspominały z uśmiechem, tak jak resztę swojej 

edukacji w naszej szkole. 

                                                             Ignacy Różański, kl. 3a 

 
 

 



 

Zapraszam do współpracy wszystkich uczniów 
naszego Liceum,   a szczególnie uczniów klas 

pierwszych 

opiekun gazetki, Jolanta Gąsiewska 

 

                                                 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


