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Zofia Krawczyk, klasa 3C
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 Za tym drastycznym, acz myślę, że trafnym porównaniem, kryją się moje obserwacje poczynione na 
rodzinie, przyjaciołach oraz kolegach i koleżankach z klasy, których spojrzenia dobitnie świadczyły o tym, 
co sądzą na temat pierwszego dnia z serii “szkoła, gdy na dworze jest jasno i praca domowa, gdy jest ciemno”. 
 Wakacje wspominają oni jako pełne słońca dni, składające się na wyjazdy  w przeróżne interesujące 
miejsca (w obrębie Polski lub poza jej granicami), spotykanie się z przyjaciółmi oraz siedzenie 
w fotelu z książką lub na kanapie, przed telewizorem. Przede wszystkim jednak nieważne, gdzie ktoś 
był lub co robił, główną zaletą jego sielskich dni było to, że nie musiał przejmować się nadchodzącym, 
nie-do-zdania sprawdzianem z matematyki czy mrożącym krew w żyłach odpytywaniem  
z polskiego. Dlatego też osoby takie jak ja, których perspektywa powrotu do piekielnej codzienności nie 
odstrasza, często spotykały się ze spojrzeniami pełnymi niedowierzania, zakrawającymi na współczucie, 
zwykle przeznaczone dla osób powszechnie nazywanych wariatami. 
 Wracając jednak do głównego przedmiotu rozważań, w piękny  środowy poranek, dnia 1 września, większość 
uczniów w eleganckich strojach i ponurych nastrojach, chustkami ocierającymi kąciki oczu z żalu nad utraconą 
wolnością, stawiła  się w szkolnych progach. Aby gorycz klas starszych nie została przelana na podekscytowanych 
nową rzeczywistością pierwszoklasistów, rozpoczęcia roku odbyły się w różnych godzinach :). Niestety, ze 
względu na moją nieobecność podczas uroczystości świeżych rekrutów naszego liceum, nie jestem w stanie 
z całą pewnością stwierdzić, czy faktycznie była ona równie radosna, jak przypuszczam, jednak 150 osób, które  
z niecierpliwością przez pół wakacji zastanawiało się, jak będzie wyglądał kolejny etap ich życia, z pewnością 
musi posiadać w sobie choć odrobinę nerwowego podniecenia.
 Z kolei na drugim rozpoczęciu sprawy miały się zupełnie inaczej. Uczniowie, wiedząc, czego się 
spodziewać po nadchodzącym roku, przyszli na wydarzenie  z podkrążonymi oczami i przygnębieniem 
z nich wyzierającym, myśląc – jak sądzę – iż jest to pogrzeb ich wakacyjnego szczęścia i beztroski. 
Ożywiali się jedynie na widok swoich szkolnych przyjaciół oraz ulubionych nauczycieli, tak więc wraz 
z upływem minut, chmurne czoła odrobinę się rozpogadzały, zaś na twarze wstępowały słabe uśmiechy. 
Zgodnie z przyjętą tradycją, na początku uroczystości głos zabrała pełna werwy i entuzjazmu pani 
dyrektor Hanna Babikowska, przedstawiając nową kadrę i witając się z nami, a tym samym otwierając 
kolejny rok ciężkiej pracy. Następnie, do mównicy podeszli przedstawiciele samorządu uczniowskiego, 
którzy w krótkich słowach wyrazili wdzięczność nauczycielom za ich wkład w naszą edukację oraz  
z humorem powiedzieli parę słów na temat dziesięciu nadchodzących miesięcy. Część oficjalną zamknął 
niesamowity występ uczennicy klasy 2D, która swoim śpiewem poruszyła chyba wszystkich żałobników 
wraz z nauczycielami. 
 Po wstępnych przemówieniach przyszedł czas na omówienie szkolnych spraw w mniejszym 
gronie, dlatego też opuściliśmy salę gimnast yczną i skierowaliśmy się do swoich k las. 
Miło było ponownie zobaczyć znajome twarze, które z wyrazem absolutnego zniechęcenia 
odwzajemniał y moje pogodne uśmiechy i bez nadziei spoglądał y w barwną przyszłość.  
 Myślę, że mimo mojego radosnego nastroju, rozpoczęcie tego roku można by było podsumować jako głośne 
i z przytupem... wybiegających ze szkoły uczniów pragnących wykorzystać ostatnie momenty beztroski. 

Na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Liceum  
im. Adama Mickiewicza w Piastowie oczekiwało niewielu uczniów, tak jak 

niewiele osób oczekuje na śmierć. 

Dla jednych nowy początek , dla innych  
kontynuacja szkolnego koszmaru
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Zdjęcie wykonane przez uczestnika wycieczkiZdjęcie wykonane przez uczestnika wycieczki

Wycieczka integracyjna 
klas pierwszych

 W dniach 12-14 września 2022 roku wszystkie klasy pierwsze naszego liceum wzięły udział w wyjazdowej 
wycieczce integracyjnej.  Odbyła się ona na terenie Płocka, a także w niewielkiej wsi znajdującej się w pobliżu 
wspomnianego miasta - Koszelówce. Wyjazd miał na celu poprawienie kontaktu oraz umiejętności współpracy 
zarówno w klasie, jak  i pomiędzy wszystkimi oddziałami nowych uczniów.
 Wycieczka rozpoczęła się w poniedziałek o godzinie 8.30. O tej porze ruszyliśmy  w stronę naszego 
pierwszego miejsca docelowego - Płocka. Dojazd zajął nam dłużej, niż było to planowane, gdyż około 
dwóch godzin. Gdy znaleźliśmy się na miejscu, zastała nas tam gra miejska polegająca na odnajdywaniu 
określonych miejsc na podstawie różnorodnych zagadek. Przy każdym ze wskazanych obiektów mieliśmy 
wykonać zdjęcie dokumentujące nasz pobyt. Wraz z klasą 1B stanowiliśmy jedną z kilku grup biorących 
udział w zabawie. Wszystko przebiegło w płynny sposób i już po około godzinie ruszyliśmy w stronę miejsca 
naszego zakwaterowania. 
 Zacisze BIS okazało się sporych rozmiarów pensjonatem położonym  w pobliżu jeziora. Nie spełnił on 
wszystkich moich oczekiwań, jest to już jednak kwestia indywidualnych upodobań. Gdy wszystkie klasy 
odwiedziły swoje pokoje i rozpakowały w nich rzeczy, udaliśmy się w stronę stołówki, na której czekał na 
nas obiad. Po spożytym posiłku każda grupa rozpoczęła przygotowywanie skeczy mających przedstawić 
daną klasę „z humorem”. Była to miła forma spędzenia wspólnego czasu umożliwiająca udoskonalenie 
pracy grupowej.
 O godzinie 18.00 przyszedł czas na zjedzenie kolacji. Szwedzki stół znajdujący się w jadłodajni to dla mnie 
pozytywne zaskoczenie. Następna godzina spędzona w oczekiwaniu na ognisko była dla nas czasem wolnym. 
Mogliśmy go przeznaczyć zarówno na odpoczynek, jak i dalsze prace nad skeczami. Ostatecznie przyszedł czas 
na prezentację przygotowanych przez nas przedstawień. Śmieszne ubrania, zabawne teksty czy akompaniament 
muzyczny to jedne z nielicznych pomysłów, na które zdecydowali się uczniowie. Całość umożliwiła bliższe 
poznanie każdej z klas oraz zaprezentowanie się od jak najlepszej (lub też najśmieszniejszej) strony.
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    O godzinie 20.00 wszyscy udaliśmy się w stronę ogniska. 
Mogliśmy upiec kiełbaski, a także spędzić czas w dużym gronie 
znajomych. Następnie powróciliśmy do namiotu, w którym 
odbyło się karaoke. Była to ostatnia część pierwszego dnia 
naszej wycieczki.
   Drugiego dnia, po śniadaniu, każda klasa rozpoczęła 
przeznaczone dla niej zajęcia. W naszym przypadku jako pierwsze 
odbyło się szkolenie z ratownictwa. Mogliśmy obejrzeć prezentację 
multimedialną zawierającą dużo informacji dotyczących pierwszej 
pomocy. Pod koniec zajęć mieliśmy również okazję przećwiczyć 
podstawowe metody ratownicze w parach.
    Następnym punktem dnia były dla nas podchody. Zostaliśmy 
podzieleni na dwie grupy - pierwszą, układającą trasę, oraz drugą, 
odnajdującą przygotowane przez pozostałych oznaczenia. Była 
to dobra okazja, aby wykazać się sprytem oraz nietuzinkowymi 
pomysłami. Umożliwiło nam to również lepsze poznanie otoczenia 
oraz zwiedzenie nieznanych dotąd miejsc.

 Po grze terenowej przyszedł czas na obiad, a następnie na przejażdżkę rowerową. Osoby chętne mogły 
wziąć udział we wspomnianej aktywności sportowej, dla reszty był to natomiast czas wolny. Ostatnią częścią 
wtorkowych zajęć był paintball. Każdy z nas mógł spróbować swoich umiejętności w strzelaniu za pomocą 
dwóch broni naładowanych kulkami z farbą. Dla tych, którzy nie próbowali wcześniej takiej aktywności, było 
to ciekawe, nowe doświadczenie.
 Po zakończeniu opisanych warsztatów udaliśmy się na stołówkę w celu zjedzenia kolacji. Kolejną godzinę 
spędziliśmy w oczekiwaniu na część rozrywkową – dyskotekę. Rozpoczęła się ona około godziny 20.00  
w namiocie znajdującym się obok naszego pensjonatu. Zabawom nie było końca. Wszystkie klasy uczestniczyły 
w wieczorze tanecznym jako jedna, duża grupa. Mogliśmy zapoznać się z nowymi osobami, porozmawiać 
oraz wytańczyć się podczas ulubionych kawałków muzycznych.
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Zdjęcie:  Daria Mazurek, klasa 1A
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 Ostatni dzień wyjazdu rozpoczęliśmy od śniadania oraz przygotowania się do opuszczenia pokoi. Następnie 
udaliśmy się na ostatnie zajęcia, jakimi było strzelanie z wiatrówki. Wszyscy mieliśmy okazję spróbować 
wspomnianej czynności, niezależnie od tego, czy spotkaliśmy się z nią wcześniej.

 Po zakończonej aktywności otrzymaliśmy za zadanie przygotowanie pytań dotyczących naszej klasy. 
Następnie każda grupa prezentowała swoją część przed resztą osób, skłaniając wskazaną klasę do aktywnych 
odpowiedzi. Była to forma podsumowania trzydniowej wycieczki. 

 Gdy quiz się zakończył, wszyscy udaliśmy się do pobliskiej restauracji na obiad. Po spożytym 
posiłku wróciliśmy do miejsca zameldowania w celu zabrania swoich bagaży i wyruszyliśmy 
w drogę powrotną. Przyjechaliśmy do Piastowa około godziny 16.00

 Uważam, że wyjazd ten był świetnym pomysłem, jego realizacja się powiodła. Bardzo miło wspominam 
każdą pojedynczą chwilę i cieszę się, że nasza klasa miała możliwość integracji już na samym początku roku 
szkolnego. Zdecydowanie jest to jeden z wyjazdów, który na długo zapadnie mi w pamięć.

Daria Mazurek, klasa 1A

Zdjęcie:  Daria Mazurek, klasa 1A
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Jesienne liście  
Lecą w kierunku ziemi, 
Między nimi ostatnie 
Tchnienie lata.

Świat cichnie, policzki szczypie chłód.
Wspomnienia siłą mnie zatrzymują. 
W bezruchu, w tym samym miejscu, tu.

Czas iść dalej, żyć nowym życiem.

Patrzę na jesienne liście i widzę – 
Miejsca ze wspomnień już nie ma. 
Nie ma i mnie.

Wrzesień

Maja Staśkiewicz, klasa 2A  

W ADASIU - WRZESIEŃ 2022 R.
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Czas...
 Czas płynie nieubłaganie szybko. Minęły wakacje, żegnamy lato, jesteśmy u progu roku szkolnego 
i polskiej złotej jesieni. Skończył się czas beztroski, przed nami miesiące wytężonej pracy. Do zmian 
przygotowuje się także natura. Na dworze robi się coraz chłodniej, na drzewach zieleń liści zastępują 
odcienie żółci. Dni są coraz krótsze. Niebawem po wyjściu ze szkoły będzie już ciemno. Po powrocie do 
domu będziemy rozgrzewać się, pijąc ciepłą herbatę i oglądając przez okno jesienne krajobrazy. 

 I choć jesień bywa postrzegana jako melancholijna pora roku, warto zadać sobie pytanie, czy taka jest 
naprawdę? Dla wielu z nas, a przede wszystkim dla uczniów klas pierwszych, których witamy bardzo 
serdecznie w naszej szkole, jesień to piękny czas. Przynosi bowiem nowe doświadczenia i przyjaźnie. 
Otwiera nowe możliwości, jest czasem zdobywania wiedzy, a jak wszyscy wiemy, jest to proces bardzo 
czasochłonny. 

 Zaabsorbowani nauką nie zauważymy, kiedy jesień zmieni się w zimę (która w tym roku może być 
wyjątkowo mroźna), a ta - w wiosnę, bo jak pisał poeta: Kołem niehamowanym lotny czas uchodzi. 

Zuzanna Sakowska, klasa 2A
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Dziwadła na plaży
 Można powiedzieć, że ludzie dzielą się na tych, którzy lubią góry i tych, którzy wolą morze. Ci pierwsi 
podkreślają liczne zalety aktywnego spędzania wolnego czasu, przypisując zwykle tym drugim brak dbałości 
o zdrowie, a nawet skłonność do bezmyślności i lenistwa. Osobiście, jako zatwardziały amator plażowania, 
nabrałem ostatnio przeświadczenia, iż bierny wypoczynek ma także walory nie całkiem oczywiste. Upewniłem 
się co do tego po obejrzeniu krótkiego, nakręconego z ukrytej kamery, filmiku pt. „Kobiela na plaży”  
(1963 r.) w reżyserii Andrzeja Kondratiuka.  

 Wyobraźcie sobie, że w upalny dzień pośród tłumu 
rozciągniętych na piasku plażowiczów pojawia się grubo ubrany 
mężczyzna na nartach (Bogumił Kobiela). Poci się, stęka, ale 
uparcie sunie w zimowym stroju na dwóch deskach wzdłuż 
brzegu, nie dbając o cudze spojrzenia. Po jakimś czasie, w miarę 
jak dziwaczny osobnik pokonuje coraz większą przestrzeń 
plaży, otacza go chmara ciekawskich, rozwrzeszczanych dzieci. 
A co na to dorośli? Niemal wszystkich nagle ogarnia potrzeba 
przewracania się na brzuch, ziewania czy wypatrywania statków 
na horyzoncie, o ile nie gwiazd na słonecznym niebie. Czym 
wytłumaczyć takie zachowania? Z czego one wynikają? Co się 
za nimi kryje? Cóż, sądzę, że ludzie na plaży mogą być równie 
fascynującym obiektem obserwacji jak górskie krajobrazy...

 Podc z a s  t egor oc z nych w a k ac ji  n ad Ba ł t y k iem 
w prawdzie narciarza na plaż y nie w idziałem, a le 
zaobser wowałem inne dość osobl iwe zachowania . 
Pew nego ra zu,  k iedy opa lałem się nad br zeg iem 

mor z a ,  pr z e c ho d z i ło  k o ło  m n ie  d wó c h d ż ent el menów  p a l ąc yc h  p apier o s y.  Je den  
z nich zachwalał czyste, przesycone jodem powietrze, narzekając przy tym na warszawski smog, drugi 
natomiast zagorzale mu przytakiwał, jednocześnie zaciągając się dymem. Kiedy oddalili się na tyle 
daleko, że nie potrafiłem już ich wypatrzeć pośród tłumu czerwonych od słońca, brzuchatych panów,  
w zdecydowanie za ciasnych, jak na rozmiary ich ciała, kąpielówkach, usłyszałem w oddali krzyki. 
Nie było to na szczęście wołanie na ratunek, a tylko sprzedawca reklamujący produkty, które z trudem 
targał ze sobą, przeciskając się między grajdołkami. Do zakupu zachęcał śmiesznymi rymowankami 
o niecodziennej treści, która wywoływała śmiech pośród plażowiczów. Choć nie mogłem dostrzec, co 
dzieje się za parawanami, jakie rozstawiono, mimo bezwietrznej pogody, słyszałem rozpoznawalny 
brzęk szklanych butelek (zdecydowanie nie mleka) oraz proste rytmy muzyki disco polo.  
A ja myślałem, że nad morze przyjeżdża się posłuchać szumu fal, popatrzeć na mewy... Oj, chyba dziwaczny 
ze mnie człowiek! Najwyraźniej z innej epoki...

Aleksander Jądrzyk, klasa 2A
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Moje wspomnienia
 Był  to zwykły  marcowy dzień. Wszyscy poszliśmy do szkoły, nie przejmowaliśmy 
się rozpoczynającą się pandemią COVID-19.  Słyszeliśmy w wiadomościach, że w innych 
krajach dzieci został y w ysłane na zdalne lekcje albo obowiązy wał nakaz noszenia 
maseczek, ale  jeszcze nas to nie dotyczyło. Pod koniec lekcji dowiedzieliśmy się, że  
u nas też zaczyna się szkoła online. Wszyscy myśleli, że to będą tylko ,,dwutygodniowe wakacje’’- HURRA!!!  
Jako szóstoklasiści, nie traktowaliśmy całej sytuacji poważnie i sądziliśmy, że wszystko zaraz się skończy. 
Miesiące mijały, a my wciąż byliśmy zamknięci w domu. W telewizji pojawiały się kolejne konferencje 
ministra zdrowia, który  informował  nas o przedłużeniu lockdownu. Zamiast się cieszyć,  coraz częściej 
wszyscy narzekali. 

 W końcu przyszła siódma klasa i znowu byliśmy zamknięci. Miałam już dość, chciałam spotkać się  
z moimi rówieśnikami i żyć normalnie, a w pandemii było to niemożliwe.  Ciągle spacerowałam po pustych 
ulicach Warszawy i powoli zaczęłam  dostrzegać jej piękno, niewidoczne zza szyb samochodu. Kiedy  
w kwietniu ogłoszono powrót do szkół, byłam pełna obaw, ale również szczęśliwa. Nareszcie mogliśmy 
wszyscy się spotkać.  Zdziwiło mnie to, że tak dużo osób zmieniło swój image.

 Nadszedł wrzesień, a z nim ostatni rok w podstawówce. Przyzwyczailiśmy się już do życia w pandemii. 
Niestety, okazało się, że mamy olbrzymie braki w edukacji. Na dodatek ,,sprawdzian zaczął gonić 
sprawdzian’’, ponieważ nauczyciele chcieli przetestować naszą wiedzę. Lekko nie było, ale dałam radę  
i zakończyłam  pierwsze półrocze z wyróżnieniem.     

 Szybko okazało się, że świat przygotował nam kolejne wyzwanie- na Ukrainie wybuchła wojna. Jej 
pierwsze dni były dla nas bardzo ciężkie. Szkoły organizowały zbiórki i przyjmowały ukraińskich uczniów. 
Z przerażeniem obserwowaliśmy kolejne bombardowania miast. Wydawało mi się, że Ukraina podda się 
brutalności Rosji, ale nie!  Żołnierze cały czas walczą o wolny kraj. 

 Te wydarzenia bardzo mnie zmieniły. Nauczyłam się  inaczej patrzeć na świat.  Zrozumiałam, że 
pokój  nie będzie trwał wiecznie  W miejscu rozpoczęcia się drugiej wojny światowej, nieliczna załoga 
dzielnych żołnierzy broniła się tydzień, zamiast przewidywanych kilkunastu godzin. Nikt nie narzekał, 
nie załamywał się, wszyscy do końca wierzyli w zwycięstwo i wolność ojczyzny.  Tak też dzisiaj 
postrzegamy sytuację na Ukrainie. To wszystko  spowodowało , że bardzo wydoroślałam i zmieniłam 
swoje postrzeganie świata. Wiem, że już nie jestem małą dziewczynką i problemy świata coraz bardziej 
zaczynają mnie dotyczyć.  

Iga Kot, klasa 1A
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M.C Beaton, Agatha Raistin i ciasto 
śmierci

 Jakiś czas temu przeczytałam książkę pod tytułem Agatha Raistin i ciasto śmierci, autorem książki jest 
M.C Beaton. Pozycja ta od razu mnie wciągnęła, przeczytałam ją w jeden dzień. Z samego tytułu można 
wywnioskować, że jest to książka kryminalna, a raczej komedia kryminalna. Szybko można skojarzyć ją   
z panną Marple, Agatha Raistin jest zreszta nazywana nową panna Marple. 

 Bohaterka to właścicielka dobrze prosperującej firmy PR w Londynie, zmęczona miastem przechodzi 
na emeryturę i przenosi się na małą angielską wieś. Aby wpasować się w wiejskie towarzystwo, bierze 
udział w konkursie na wypieki domowe, sęk w tym, że ciasto nie jest zrobione przez nią, a jeden z sędziów 
po skosztowaniu ciasta umiera. Ta niezwykle ciekawa książka z zawiłą fabułą jest idealna na długie 
jesienne wieczory.

Ines Safani, klasa 2A

    Ostatnio przeczytałam książkę AS Pik autorstwa ...Faridah Àbíké-Íyímídé....

 As Pik opowiada o dwójce uczniów: Devonie Richardzie i Chiamaki Adebayo, którzy chodzą do 
prywatnej szkoły Niveus. Zostają przyjęci do grona prefektów, dzięki czemu  mają większą szansę na 
dostanie się na uniwersytet. Niestety, osoba ukrywająca się pod pseudonimem AS zaczyna rozsyłać 
anonimowe wiadomości, ujawniając   kompromitujące informacje i zdjęcia dwójki bohaterów. Życie 
nastolatków wywraca się do góry nogami. To, co wydawało się głupim żartem, zmienia się w niebezpieczną 
grę, która prowadzi bohaterów na skraj samotności i wyizolowania ze społeczności, w której żyją.

 Książka udowadnia nam, że każdy zasługuje na szacunek, nieważne jakiej jest karnacji, orientacji czy 
też wyznania. Pokazuje nam też, że ludzie bardzo stereotypowo patrzą na innych, z góry, prowadząc 
do mniejszych i większych dramatów człowieka. Moim zdaniem przedstawiona historia idealnie 
odzwierciedla współczesne społeczeństwo, któremu nieobce są te tematy.

 Będę ją polecać każdemu, gdyż jest to bardzo aktualna pozycja dla czytelników w każdym wieku, 
można się z tej opowieści wiele nauczyć.

Faridah Àbíké-Íyímídé, As pik

Hania Remiszewska, klasa 2A
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Brandon Sanderson, Droga Królów

 Droga Królów autorstwa Brandona Sandersona to powieść fantastyczna będąca rozpoczęciem cyklu 
Archiwum Burzowego Światła. W trakcie czytania czytelnik poznaje  nowe postaciei zaznajamia się 
z ich historią. Arcyksiążę Dalinar wraz ze swoim synem, królem i innymi arcyksiążętami Alethkaru 
wyruszył na wojnę z nowo odkrytym plemieniem Parshendich. Przeprowadzili oni zamach na życie 
starego króla, wysyłając do niego skrytobójcę w czasie uczty. W Alethkarze jednak dalej prowadzone są 
walki o terytorium między różnymi lordami. Kaladin - żołnierz-chirurg - marzy o tym, żeby jego oddział 
był wystarczająco dobry, by zostać wysłanym na Strzaskane Równiny wspomóc króla i arcyksiążąt  
w wojnie. Arystokratyczne rody kraju znanego jako Jah Keved podupadły, więc najmłodsza córka rodu 
Davarów, Shallan - artystka - wyrusza na misję mającą na celu przywrócenie znaczenia jej rodzinie.

 Wymienione wyżej postacie są jednak tylko ludźmi. Większość bohaterów jest sympatyczna, łatwo ich 
polubić, a jeszcze łatwiej jest z nimi sympatyzować. Są jednak też postacie, których lubić się nie da, jest to 
jednak spowodowane charakterem i zachowaniem tych postaci, a nie brakiem umiejętności autora. Dla 
niektórych odbiorców bohaterów może być za dużo, ja uważam inaczej. Akcja jest szybka, a autor nie ma 
oporów przed wrzucaniem czytelników w środek wydarzeń bez uprzedniego zaznajomienia z sytuacją. 

 Opisy miejsc akcji są fascynujące, a sama książka jest zaopatrzona w piękne ilustracje ukazujące 
niektóre elementy świata przedstawionego.

 Czytanie Drogi Królów sprawiło mi dużo przyjemności. Osobiście polecałbym tę książkę każdemu 
fanowi fantastyki, jeśli jednak nie ma się zbyt dużo czasu na czytanie, to lepiej poczekać, z kilku powodów. 
Po pierwsze - cykl Archiwum Burzowego Światła jest niedokończony - sam autor zapowiedział jeszcze 
jeden tom, a jest ich już cztery. Po drugie - każdy tom ma ponad 800 stron, więc przeczytanie tej serii 
może chwilę zająć.

Eryk Fruń, klasa 2B

W ADASIU - WRZESIEŃ 2022 R.
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    Bardzo rzadko sięgam po „bestsellery”, ponieważ 
w wielu przypadkach owo słowo okazuje się jedynie 
wyidealizowanym określeniem książek, którym 
do ideału wiele brakuje.  W przypadku Opowiem  
o tobie gwiazdom autorstwa Edyty Prusinowskiej 
jest to zupełnie inna historia. Książka wydawnictwa 
Moondrive przerosła moje najśmielsze oczekiwania 
i nie spodziewałam się, że będzie mi się ją czytać  
z aż taką przyjemnością.

    Astrid przechodzi przez trudny okres w swoim 
życiu po śmierci starszej siostry. Jedyne, o czym 
marzy, to opuszczenie rodzinnego miasta.
Postanawia wprowadzić zainicjowany plan  
w życie – wyrusza w podróż ze swoim najlepszym 

przyjacielem, Jajem oraz nowo poznanym kolegą, Plutonem. 

 Nie pomyślałabym nawet, że z pozoru prosta fabuła może zawierać w sobie tak wiele różnorodnych emocji 
przedstawionych w bardzo umiejętny i realistyczny sposób. Każdy pojedynczy moment, w którym jeden  
z bohaterów roni łzę czy też śmieje się do rozpuku, sprawia, że czytelnik zaczyna współodczuwać emocje 
towarzyszące postaciom. 

 Kwestią, która również pozytywnie mnie zaskoczyła, jest występujący w powieści wątek miłosny. Nie jest 
on w żadnym stopniu przesadzony, o co w obecnych książkach nietrudno. Wszystkie uczucia, którymi darzą 
się postacie, są autentyczne i wynikają ze wspólnie przeżytych chwil, nie pojawiają się „ot tak”. Ujawniają się 
one stopniowo, wraz z rozwojem wydarzeń w utworze i pozwalają osobie czytającej na ich wnikliwą analizę.

 Podczas czytania Opowiem o tobie gwiazdom zdążyłam w dużej mierze przywiązać się do głównych 
bohaterów. Już po kilku pierwszych rozdziałach podziwiałam Astrid za jej wytrwałość, pomimo 
tragicznych wydarzeń zaistniałych w jej życiu. Każda 
kolejna strona jedynie coraz bardziej potwierdzała siłę, jaką 
posiada bohaterka.

 Pluton w dużej mierze wykazywał podobne cechy – pomimo 
swojej choroby nie poddawał się i cieszył się każdą możliwą 
chwilą. Jajo od samego początku był dla mnie przykładem 
znakomitego przyjaciela, na którego każdy człowiek w pełni 
zasługuje. Odznaczał się wyrozumiałością oraz lojalnością, 
stale okazywał swoim bliskim ogrom wsparcia.

W ADASIU - WRZESIEŃ 2022 R.

Edyta Prusinowska, Opowiem o tobie 
gwiazdom
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    Czy jednak wspomniane postacie przez cały czas postępowały właściwie? Zdecydowanie jest to kwestia 
względna. Jedni mogą nie zauważać w nich żadnych wad, drudzy natomiast stwierdzą, że część ich wyborów 

była zwyczajnie błędna.Książka porusza wiele istotnych tematów, takich jak np. 
walka z depresją czy nieuleczalna choroba.

    Końcowe rozdziały książki sprawiły, że zaczął gromadzić się we mnie 
ogrom odmiennych emocji. Mimo ogólnego zarysu, nadal nie było to coś, czego 
mogłabym się spodziewać. Nie były one łatwe do przeczytania, biorąc pod uwagę, 
jak wiele zdarzyło się w tak krótkim czasie. Wszystkie wydarzenia opisane są 
precyzyjnie, co umożliwia osobie czytającej dokładne zrozumienie sytuacji 
poszczególnych bohaterów. Rozpacz, ból, przytłoczenie, ale też oznaki radości 
czy nostalgii to jedne z nielicznych doznań pojawiających się pod koniec lektury.

 Nie mogę uznać tej książki za ideał, ponieważ jak niemalże każdy wydany 
w dzisiejszych czasach utwór ma swoje drobne wady, niedociągnięcia. Jest ona 
jednak na tyle dobra, a wręcz powiedzieć świetna, że z czystym sumieniem 
chcę ją polecić każdemu, kogo interesuje opisana wcześniej tematyka. Powieść 
zawiera wiele istotnych przekazów 
i skłania czytelników do refleksji 
nad tematami, o których na co 
dzień mówi się niewiele. Cały świat 
wykreowany przez autorkę opisany 
jest w przejrzysty sposób, co sprawia, 
że czytanie staje się bardzo przyjemne 
i szybkie. Należy wziąć również pod 
uwagę, że Opowiem o tobie gwiazdom 

to debiut autorki, co moim zdaniem, czyni powieść jeszcze lepszą. 
Zdecydowanie jest to jeden z tytułów, który zapamiętam na długo 
i często będę wracać do niego myślami. Na ten moment mogę uznać 
go za jeden z lepszych, jakie do tej pory czytałam.

W ADASIU - WRZESIEŃ 2022 R.

Recenzja i zdjęcia książki wykonane przez:  
Daria Mazurek, klasa 1A

Książka wydawnictwa Moondrive
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Hiszpania - co warto zrobić i zobaczyć?
 Mimo, że wakacje są już za nami i dawno pożegnaliśmy się z upałami, morską bryzą czy z górskimi 
szlakami, nie oznacza, że nie możemy zaplanować atrakcji na kolejne lato. Dla wszystkich lubiących 
unikatową architekturę, piękne plaże czy ciekawą kuchnię, Hiszpania będzie świetnym wyborem. Co 
roku Barcelona przyciąga masę turystów i to nie bez powodu. Oto kilka przykładów tego, co warto zrobić 
w Katalońskiej stolicy.
 Przed wyjazdem do Hiszpanii, warto zapoznać się z jej historią i tradycjami, aby zrozumieć nieco 
odmienną od naszej naszej kulturę. Dobrym pomysłem będzie przeczytanie książki hiszpańskiego autora 
(np. Don Kichot z Manchy), wybranie się do muzeum, teatru lub dla bardziej ambitnych nauczenie się samego 
języka hiszpańskiego. 
 Będąc w Barcelonie, nie możemy przegapić wielkiej Sagrada Familia. Jest to znak rozpoznawczy tego 
miasta.  W podziemnym muzeum znajdują się mapy historyczne, modele znanego Gaudiego i wiele innych 
eksponatów. W środku można obejrzeć wyświetlany film, który opowiada o historii i symbolice świątyń czy 
inspiracjach architekta. Oprócz tego, nie można przejść obojętnie obok pięknych widoków na zewnątrz jak 
i wewnątrz budynku.
 Kuchnia hiszpańska bardzo różni się od naszej, polskiej. Będąc w Hiszpanii, warto spróbować czegoś, 
co wydaje nam się dziwne lub nietypowe. Dla Hiszpanów ślimaki, ogony bycze czy świńskie uszy są 
codziennością. Spróbowanie czegoś, co na pierwszy rzut oka może nas przerazić, na pewno będzie ciekawym 
i niezapomnianym doświadczeniem. Ponadto opłaca się zjeść hiszpańskie desery, na przykład uwielbiane 
przez wszystkich churros z sosem czekoladowym.
 Ostatnią rzeczą, którą powinno się zrobić w tym jakże ciekawym kraju, jest zwiedzenie okolicy. 
Większość z nas nie wyobraża sobie wyjazdu za granicę bez zwiedzenia czegokolwiek. Niecodziennie mamy 
możliwość podróżowania, dlatego będąc w Barcelonie, powinniśmy zobaczyć tyle, ile się da. Od długich plaż, 
przez wspaniałą architekturę Antonio Gaudíego, muzeum historii miasta Museu d’Història de Barcelona, po 
dzielnice gotycką Barri Gòtic. W katalońskiej stolicy jest mnóstwo atrakcji i zabytków do wyboru. Na pewno 
nikt nie wróciłby stamtąd znudzony.

Karolina Marut, klasa 2A

Zespół redakcji zaprasza wszystkich uczniów do 
współpracy. Masz ciekawe przemyślenia, dużo czytasz, 
piszesz, rysujesz, robisz zdjęcia, chcesz się tym podzielić, 

zgłoś się. 
Jolanta Gąsiewska  

opiekun zespołu redakcyjnego
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3.09 - Narodowe Czytanie „Adam Mickiewicz  
- Ballady i romanse”

 W sobotę 3 września o godzinie 11:00 przed budynkiem naszej szkoły odbyło się miejskie jedenaste 
Narodowe Czytanie, „Adam Mickiewicz - Ballady i romanse”. Tego dnia mieliśmy okazję zobaczyć wiele 
wspaniałych występów przygotowanych przez uczniów piastowskich szkół oraz mieszkańców Piastowa. 
Nie zabrakło tam również przedstawicieli Liceum – godnie reprezentowali nas uczniowie klasy 2a. Między 
występami czytelników mogliśmy usłyszeć piękne melodie w wykonaniu muzycznego tria – trzech pań 
grających na flecie, wiolonczeli i skrzypcach. Na koniec każdy z uczestników dostał upominek i dyplom  
w podziękowaniu za udział w tym cudownym wydarzeniu. 

Weronika Siwik, klasa 2A
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 W dniach 12-16 września w naszej szkole odbył się tydzień 
profilaktyki chorób zakaźnych oparty na materiałach 
źródłowych przekazanych przez MEiN. Uczniowie na 
godzinach wychowawczych obejrzeli film dotyczący 
szczepień uczniów powyżej 12.r.ż.
 W piątek podczas warsztatów młodzież przygotowała 
plakaty, na podstawie których wymieniała się zdobytą 
wiedzę z rówieśnikami klas równoległych. Dzięki tej akcji 
uczniowie wzbogacili swoja wiedzę, a także zintegrowali się 
w zespołach klasowych.

12-16.09 - tydzień profilaktyki  chorób zakaźnych
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