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                                          Zdj. Kacper Szczepański 

 
 

           Zbigniew Herbert, Podróż 
1 

Jeśli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa 
wędrowanie pozornie bez celu błądzenie po omacku 

żebyś nie tylko oczami ale także dotykiem poznał szorstkość 
ziemi 

i abyś całą skórą zmierzył się ze światem(…) 
 
 
 

 



Shazam! – lepsza wersja Supermana? 

                  Niedawno widziałem film, na który bardzo długo czekałem - 

„Shazam!” w reżyserii  Davida F. Sandberga. Chociaż nie przepadam 

za filmami o superbohaterach,  to ten jest wyjątkiem. 

                   Postać tytułowego Shazama została wykreowana przez 

DC Comic, niestety, heros ten został przyćmiony przez słynnego 

Supermana. Film Sandberga jest pierwszą wysokobudżetową 

produkcją traktującą o tym bohaterze. Protagonistą jest około 14-letni 

chłopak, który za sprawą magii, obdarowany zostaje mocą, dzięki 

której może zmieniać się w superbohatera – Shazama. Film zaczyna 

się tajemniczo, w pierwszych scenach widzimy małego chłopaka 

podróżującego z ojcem oraz starszym bratem przez ciemny las.  

Narracja jest poprowadzona w taki sposób, iż wydaje nam się on 

głównym bohaterem, ale wkrótce dowiadujemy się, że jest przyszłym 

arcywrogiem Shazama – doktorem Sivana. W filmie efekty specjalne 

widzimy niemalże w każdej scenie, co dla niektórych osób może się 

wydać trochę monotonne, efekty te stoją  jednak na  wysokim poziomie 

i potrafią wywrzeć spore wrażenie. Występuje tu również spora dawka 

humoru i nie raz zdarzyło mi się zaśmiać, oglądając „Shazam!”. Parę 

razy mocno się też przestraszyłem w trakcie scen, gdzie coś dzieje się 

bardzo szybko, np. bohatera ni z tego ni z owego potrąca ciężarówka. 

Najbardziej spodobała mi się postać głównego antagonisty, który 

wprowadza do całej historii trochę mroku. Polski dubbing w filmie, nie 

wypadł źle, głosy do bohaterów są w miarę dobrze dobrane, ale ciągle 

preferuję wersję z napisami. Fabuła  jest bardzo ciekawie rozwinięta, a 

wszystkie wątki poprowadzone od początku do końca. 

             „Shazam!” bardzo mi się podobał i mam nadzieję, że dzięki 

produkcji Sandberga więcej osób zainteresuje się tym nietypowym 

superbohaterem. Szczerze zachęcam do zobaczenia tego filmu, ja się 

świetnie przy nim bawiłem. 

Piotr Jądrzyk, klasa 2a 

 



                                                                           

 

       SPOTKANIE Z POETĄ 
           Pawłem Kubiakiem        

 

 

 

 

 
 

Ewa Tykwińska zapytała tym razem Poetę o jego tradycje wielkanocne. 

Zwykle chodziłem do kościoła z koszyczkiem święconki oraz na niedzielną, 

poranną Rezurekcję. A później uroczyste śniadanie wielkanocne; w tym roku  

u rodziny córki Joanny w Milanówku; spotkam tam dwie wnuczki, Wiktorię        

i Helenkę oraz jedynego, jak dotąd, wnuka Michałka... 

Ostatnie pytanie dotyczyło najbliższych planów zawodowych pana Pawła 

Kubiaka. 

Jeśli idzie o twórczość poetycką, to nie sądzę, abym wykonał coś 
zaskakującego... Zamierzam opublikować w tym roku (2019) mały wybór 

wierszy opatrzony tytułem "które idą ze mną", czyli tekstów, o których myślę, 

że są moją "reprezentacją", o których mam dobre mniemanie. Pracuję też nad 

"Antologią XXV Piastowskiej Biesiady Poetyckiej", ubiegłorocznej; powinna 

być gotowa za dwa, trzy miesiące. 

      Bardzo dziękujemy panu Pawłowi Kubiakowi za cały w tym roku szkolnym 

cykl spotkań z nami. I naszemu Rozmówcy, i czytelnikom dedykujemy wiersz 

Roksany Pieszczek z klasy 1a. 

 

                                          O Nas Samych  
 

                         Człowiek, człowiekowi wilkiem,  

                         Jakie to prawdziwe... 

                         Codziennie zastanawiam się, 

                         dokąd zmierzamy,  

                         zastanawiam się, po co się obrażamy,  

                         zastanawiam się, dlaczego nie pomagamy,  

                         zastanawiam się, dlaczego uciekamy. 

 



Gdzie jesteśmy? 
 

 Długo myślałem nad tematem artykułu, aż w końcu postanowiłem 

znów przekazać trochę swoich przemyśleń. W moim poprzednim materiale 

zadawałem nam pytanie, dlaczego nie umiemy się cieszyć z sukcesów 

naszych rodaków w sferze – zazwyczaj – kulturowej. Teraz natomiast pytanie 

będzie następujące: dlaczego nie potrafimy – już niekoniecznie jako Polacy, 

ale jako ludzie – traktować siebie równo?  

 Minęło wiele, wiele, wiele wieków, zanim wyzbyliśmy się niewolnictwa. 

Minęło wiele, wiele, wiele wieków, zanim kobiety uzyskały prawa równe 

mężczyznom. Minęło wiele, wiele, wiele lat, nim zakończyły się wojny religijne. 

I mimo tego wszystkiego, nadal coś jest nie w porządku, co jest niesamowite 

pod tym względem, że wydawałoby się, że jesteśmy na takim etapie rozwoju 

cywilizacyjnego, że nie powinno się mówić o prawach kobiet, o prawach 

gejów, lesbijek, osób innego wyznania czy narodowości. Wydawałoby się, że 

powinniśmy w naszej sytuacji mówić o tym wszystkim, ujednolicając te 

wszystkie hasła, sprowadzając je do jednych tylko praw, a mianowicie praw 

człowieka. W tych prawach powinno być zapisane to wszystko, co przewidują 

wyżej wymienione i setki innych praw. Dlaczego zatem nie możemy 

funkcjonować tak, żeby było nam wszystkim dobrze? Tak, żeby respektować 
te prawa? Owszem, można część winy zrzucić na barki różnicy kulturowej, ale 

nawet w krajach Wschodu, które nam (Europejczykom) wydają się bardziej 

konserwatywne w swoich wyznaniach czy poglądach, zdarzają się przełomy. 

Przykładem jest chociażby niedawna sytuacja w Tajwanie, pierwszym kraju 

azjatyckim, w którym zalegalizowano związki homoseksualne.  

 My jako Europejczycy jesteśmy strasznie egocentryczni, uważamy 

siebie za najbardziej cywilizowany obszar świata, ale dlaczego w takim razie 

w najbardziej cywilizowanym obszarze świata zdarzają się – coraz liczniejsze 

– ataki na tle kulturowym, rasowy czy religijnym. I nie mam tutaj na myśli 
zamachów, bo to w ogóle temat na inną wypowiedź. Mam tutaj na myśli 
zwyczajne akty nietolerancji widziane codziennie. Poza pytaniem ,,dlaczego” 

zadaję sobie jeszcze jedno pytanie, mianowicie: ,,czy mówiąc, że jesteśmy na 

takim, a nie innym etapie rozwoju cywilizacyjnego, to mi się tylko wydaje”.   

 Niestety, zanim staniemy się społeczeństwem w pełni tolerancyjnym, 

respektującym tak prozaiczne rzeczy, jak ogólne prawa człowieka zawierające 

prawa wszystkich ludzi, które powinny być najbardziej oczywistą rzeczą na 

świecie wraz z prawami zwierząt, to minie kolejne wiele, wiele, wiele wieków. 

Jeśli wcześniej jako cywilizacja nie zaczniemy się cofać… 

Ignacy Różański, klasa IIa              



  

                 Rozmowa z tegoroczną absolwentką naszego liceum, Zuzanną Żuk, 

mistrzynią w skokach przez przeszkody Mistrzostw Polski Północnej w 2015    

i 2016 roku oraz zdobywczynią m.in. drugiego miejsca w zawodach 

Ogólnokrajowych Gałkowo Masters 2016. 

1. Od czego zaczęła się twoja przygoda z końmi? 

Moja mama kiedyś zabrała mnie do zoo, gdzie był Kucyk. Można było sobie 

zrobić z nim zdjęcie, więc mama zabrała mnie do niego, a ja od razu zaczęłam 

go głaskać i się śmiać. Od tamtej pory konie stały się częścią mojego życia. 

Jeździć konno zaczęłam, gdy miałam zaledwie sześć lat. Jeździłam wtedy 

jedynie rekreacyjnie i nie myślałam, że kiedykolwiek będę wiązała swoją 

przyszłość z końmi. Miałam wtedy też inne zainteresowania, takie jak taniec    

i malarstwo. Z biegiem czasu doszła szkoła i coraz więcej czasu zaczęłam 

spędzać w stajni, dlatego też musiałam zrezygnować z pozostałych 

zainteresowań. Kiedy miałam trzynaście lat, dziadkowie zrobili mi ogromny 

prezent i kupili mi mojego pierwszego konia. Właśnie wtedy zaczęła się moja 

przygoda ze sportem (skoki przez przeszkody). Obecnie mam trzy konie, ale 

startuję na jednym. 

2. Jakimi sukcesami możesz się pochwalić?  

Jedne z moich większych sukcesów to Mistrzostwo Polski Północnej w 2015    

i 2016 roku, drugie miejsce w zawodach Ogólnokrajowych Gałkowo Masters 

2016, w 2016 roku wystartowałam na swojej pierwszej Cavaliadzie w 

Poznaniu. Wystartowałam tam też w 2017 roku już na innym koniu, udało mi 

się też dostać na Cavaliadę do Warszawy w 2018 roku. Innym moim większym 

osiągnięciem  2018 roku jest udział w znanych w Polsce zawodach Baltica 

Tour, gdzie zajęłam piąte miejsce, oraz piąte miejsce w moim debiucie klasy 

C1, czyli wysokości 135 cm, gdzie jako jedyna przedstawicielka płci żeńskiej 



przejechałam parcour na czysto i dostałam się do rozgrywki, w której 

walczyłam wśród najlepszych polskich jeźdźców. W 2017 roku zdobyłam 

Mistrzostwo Warmii i Mazur. Jedno z moich większych osiągnięć na rok 2019 

to 20. miejsce na Cavaliadzie w Warszawie na około 100 koni oraz 14. miejsce 

w Dąbrówce Małej w konkursie CC, czyli wysokości 140 cm. 

3. Czego wymaga uprawiany przez ciebie sport? 

Jazda konna to bardzo ciężki sport. Na pewno potrzeba dużo cierpliwości, bo 

to jednak praca z żywym zwierzęciem, z którym w jakiś sposób trzeba się 

dogadać. Koń sportowy musi być pod siodłem 5/6 dni w tygodniu. Czasami są 

to mniej intensywne treningi, a czasami bardziej. Najlepiej też mieć jak 

najlepszą kondycję. Jazda konna jest bardzo niebezpiecznym sportem i 

bardzo często zdarzają się różne urazy, tak jak akurat teraz u mnie. Na ten 

czas daję sobie i koniom chwilę na odpoczynek i rehabilitację. Na pewno od 

razu, kiedy wyzdrowieję, zabiorę się za ujeżdżanie mojego nowego, młodego 

konia i przygotowywanie się na jakieś ciekawe zawody. 

3. Jak widzisz swoją pasję w przyszłości? W co, według ciebie, się przerodzi ? 

Na pewno swoją przyszłość wiążę z końmi. Dalej będą one częścią mojego 

życia. Jeśli dobrze pójdzie, być może skończę kurs na instruktora albo będę 

handlowała końmi sportowymi. Dalej będę jeździła na zawody konne, jeśli 

tylko finanse mi na to pozwolą. 

Gratulujemy Zuzi sukcesów, trzymamy kciuki za kolejne i życzymy szybkiego 

powrotu do zdrowia. 

 
 

            Zdj. Archiwum prywatne Zuzanny Żuk 

 



            Dnia 04.06.2019r w naszej szkole odbył się Dzień Młodego 

Odkrywcy. Klasa 2C zaprosiła klasy pierwsze na pokazy doświadczeń 

chemicznych i biologicznych. Można było zobaczyć między innymi, jak 

oddzielić DNA z czereśni, jak wykonać reakcje samozapłonu czy 

obejrzeć burzę w probówce. Uczniowie pracowali z kwasem i 

płomieniami, co dawało dość ciekawe i momentami ryzykowne efekty. 

Uczniowie 2C bardzo dobrze bawili się przy wykonywaniu doświadczeń 

i przekazywaniu wiedzy młodszym koleżankom  i kolegom.                                                  

Julka Marzec, klasa2c 

 

  
 

Ikonosfera baroku. 

5 czerwca klasa 1a wzięła udział w warsztatach proponowanych przez 

Muzeum Narodowe w Warszawie. Przyjrzała się z bliska prawdziwym 

dziełom sztuki, samodzielnie dokonała  analizy obrazów i barokowej 

rzeźby. W taki niecodzienny sposób grupa zdobywała wiedzę o sztuce 

baroku.  

    



Wycieczka do Szwecji  

Dnia 29.05.2019r. udaliśmy się na wycieczkę promem Stena Line, w celu 

zwiedzenia Szwecji.  

O godzinie 6:40 mieliśmy zbiórkę pod szkołą, a po 20 minutach, gdy wszyscy 

uczestnicy się zjawili, wyruszyliśmy w drogę.  Około godziny 12 dotarliśmy na 

miejsce pierwszego punktu naszych atrakcji, do parku linowego w Gdyni. Na 

początku zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i przydzieleni do instruktorów, 

po czym rozdzieliliśmy się, idąc zwiedzać kolejne atrakcje. Moja grupa, jako 

pierwsze, miała skok z 18 metrów w dół. Każdy chętny zakładał kask oraz 

uprząż, wspinał się po drabinie przymocowanej do drzewa, stawał na małym 

pomostku i skakał w dół, bujając się jak na huśtawce, aż do bezpiecznego 

wylądowania na ziemi. Następnie udaliśmy się na tor przeszkód, w postaci: 

lin, tyrolek, mostków itp. Przypięci do lin, sami pokonywaliśmy cały tor, który 

był zakończony jazdą widokową na uprzęży, przez 500 metrów. Z tej 

wysokości mogliśmy podziwiać morze, molo w Sopocie, pobliską plażę i całą 

Gdynię. Ostatnią atrakcją było strzelanie z łuków, wiatrówek i ścianka 

wspinaczkowa.   

 

        

 



Po zabawie w parku linowym, nastąpił krótki odpoczynek, po którym 

wyruszyliśmy w dalszą drogę. Następnym punktem programu był port              

w Gdyni. Czekaliśmy tam około 30 minut na odprawę, odebranie kart 

pokładowych i przypłynięcie promu.  

                    

Gdy wsiedliśmy na prom, poszliśmy do swoich kajut, by zostawić tam walizki i 

szybko odświeżyć się przed kolacją. Po uzyskaniu karteczek, które trzeba było 

okazywać przy wejściu do restauracji, zjedliśmy pyszną kolację i tak 

zakończyliśmy dzień pierwszy.   

Drugi dzień rozpoczął się śniadaniem o 7 rano oraz wyjazdem do Karlskrony  o 

7:30. Pogoda nam sprzyjała, świeciło słońce, a temperatura była dość wysoka. 

Zwiedziliśmy tam różne dzielnice miasta, bezludną wyspę, plac widokowy, 

stare miasto, Kościół Św. Trójcy i Kościół Admiralicji oraz Muzeum Morskie.  

     



Po obejrzeniu sporej części miasta, nadszedł czas na przetransportowanie się 

do Kalmar. Tam nastąpiła zmiana pogody, na pochmurne niebo i silny wiatr. 

Niektórzy z nas wstąpili na obiad i krótki odpoczynek do McDonald’s , gdyż 

każdy był zmęczony i głodny. Następnie poszliśmy na spacer po mieście           

i Zamku Kalmarskim, zwieńczony oglądaniem widoków w części obronnej 

budowli.  

            

Po skończeniu zwiedzania wybraliśmy się do supermarketu, w celu kupienia 

różnych słodyczy i produktów szwedzkich, które mogliśmy zabrać w 

prezencie, dla rodziny, do domu. 

                    



Trzeci i ostatni dzień rozpoczął się śniadaniem i wpłynięciem do Polski 

około godziny 9. Z Gdyni pojechaliśmy do Torunia na Stare Miasto          

i obiad, po czym, po kilku godzinach, wróciliśmy do Piastowa.  

     

Podsumowując, wycieczka była pełna wrażeń i nowych doświadczeń. 

Poznaliśmy kulturę, zabytki i obyczaje innego kraju, co było pasjonujące. 

Zobaczyliśmy wspaniałe widoki i posłuchaliśmy wielu ciekawych legend          

o Szwecji. 

Autorki relacji: Patrycja Łuczak i Patrycja Mróz – na zdjęciu poniżej 

 



 

Spróbuj swoich sił. Rozwiązanie krzyżówki w następnym numerze gazetki. 

        

       

            

          

          

       

       

           

       

       

   

 

1. Pierwsze w Europie, powstałe w 1773 ministerstwo oświaty- … Edukacji 

Narodowej. 

2. Państwo Carów, które uczestniczyło w rozbiorach. 

3. Nazwisko ostatniego króla Polski. 

4. Poeta, autor bajek i poematów, w których krytykował wady szlachty, biskup 

warmiński. 

5. Miasteczko na Ukrainie, gdzie w 1792 zawiązano konfederację przeciw 

Konstytucji. 

6. Odbywały się w czwartki, głównie w Pałacu na Wodzie, komentowano 

bieżące sprawy polityczne państwa i prezentowano utwory literackie. 

7. Państwo nie biorące udziału w rozbiorach Rzeczypospolitej w 1793. 

8. Wychowanek Szkoły Rycerskiej, wspierał Amerykanów w wojnie o 

niepodległość, dowódca powstania w 1794 roku. 

9. Tereny zagarnięte przez Austrie w I rozbiorze Polski. 

10. Słynny polski poseł, który na obrazie Matejki, gołą piersią blokował posłów 

na Sejmie.  

11. Miasteczko na Podolu, w którym w 1768 zawiązano konfederację w celu 

obrony wiary katolickiej i niepodległości Polski.  

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru gazetki : Wielkanoc. 


