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Jubileusz 

gazetki!!! 

W tym numerze: 

 

#Potwierdzone_Info 

Oraz wiele innych: 

Boże Narodzenie w rytmie 

rocka 

 

Marsz Niepodległości  

Poznaj maturzystę  

Historia prawdziwa Jamesa 

Bonda 

 

Recenzja książki „Cyfrowa 

Twierdza” 

 

O beatboxsie  

Nienudna lekcja  języka 

polskiego. 

 

Coraz bliżej świąt Wywiad z belfrem 



ALE NUMER!!! Numer jubileuszowy. Tak tak, to już 

rok jesteśmy z Wami – uczniami, nauczycielami, ab-

solwentami i sympatykami Kasprzaka! Niewielki to 

jeszcze staż, ale jednak dobra okazja do świętowa-

nia. Z tej okazji prezentujemy twarze naszych redak-

torów; poszukajcie ich na korytarzach szkolnych! I 

pomyślcie, że też możecie znaleźd się w naszym gro-

nie. A gdy już o tym pomyślicie, to spróbujcie swoich 

sił w publicystyce!  

Czytajcie #Potwierdzone_Info i zbierajcie siły. Na co? 

Na przetrwanie czasu zimowych ponurych dni i dłu-

gich nocy. Na jak najlepsze zakooczenie pierwszego 

semestru. Na huczne powitanie 2016 roku. A ów reset 

najlepiej się uda podczas świąt.  

Od Redakcji 

W ogóle w tym numerze dużo będzie o świętach. Bo po pierwsze niedługo 

Boże Narodzenie. A po drugie niedawno obchodziliśmy Święto Niepodległo-

ści. Piszemy zatem o współczesnym świętowaniu narodzin Chrystusa 

(również na rockowo), a także o tym, jak kilka tygodni temu manifestowali-

śmy swój patriotyzm. Oprócz tego w #Potwierdzonym_Info jak zwykle cie-

kawe wywiady z belfrem i maturzystą, tekst o fajnej książce, recenzje fil-

mów, artykuł o beatboxie, a także radosna twórczośd uczniów Kasprzaka – 

utwór literacki jednej z naszych koleżanek oraz ciekawostka z pewnego ze-

szytu. 
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Życzymy naszym Czytelnikom, aby Boże Narodzenie przyniosło wszystkim wiele 

radości i przywróciło wiarę, że świat kręci się w odpowiednim kierunku.  



Każdy z nas posiada wiele wspo-

mnień. Do wielu z nich chętnie wraca 

się pamięcią i wspomina. Dla naszej 

ekipy redagującej szkolną gazetkę jest 

to grudzień 2014. To właśnie wtedy 

na stronie naszej szkoły można było 

ujrzeć pierwszy numer gazetki 

#Potwierdzone_Info. 

Jubileuszowe wydanie najlepszej gazetki! 

 "Wszystkich chętnych do uczestnictwa w gazetce szkolnej zapraszamy do sali 304 na długiej 

przerwie" - można było usłyszeć w szkolnym radiowęźle. Pani profesor Marta Gugała bez zwątpie-

nia w serduszku rozpoczęła zajęcia przygotowawcze dla zaciekawionych przyszłych redaktorów. 

Dzięki jej lekcjom wszyscy z zapałem zaczęliśmy pisać artykuły. Żaden z nas nie był przekonany, 

że gazetka będzie funkcjonować do dziś, lecz początkowy trud i brak doświadczenia nie zniechęciły 

nas do dalszego działania. Po ciepło przyjętym pierwszym numerze każdy chciał pisać więcej i le-

piej. Kolejne numery były już coraz to obszerniejsze, ale także coraz lepsze pod względem treści. 

Coraz więcej osób zaczęło podejmować z nami współpracę, pisząc własne teksty.  

 Staramy się, aby każde wydanie było wyjątkowe, dlatego w piśmie można odnaleźć przeróż-

ne typy tekstów, od regularnych wywiadów z nauczycielami oraz maturzystami po recenzje płyt, 

teksty poważniejsze i bardziej rozrywkowe. Wszystko zależy od aktualnej potrzeby redaktorów. 

 Ekipa gazetkowa cały czas pracuje w terenie, biorąc udział w różnych uroczystościach - od 

spraw rozrywkowych typu koncerty po poważniejsze tematy jak odsłonięcie pomnika Inki czy po-

grzeb Żołnierzy Niezłom-

nych.  
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Od momentu rozpoczęcia działalności świętujemy wiele sukcesów. Od czytelników można usłyszeć 

prawie same miłe słowa na temat pisma. Udało się też zorganizować w Instytucie Dziennikarstwa UW 

zajęcia z pisania reportaży. Po zajęciach dr. Krzysztofa Kaszewskiego uzyskaliśmy pozwolenie dyrek-

cji na wyjazd gazetkowy do Spały w celu użycia swych nowych umiejętności.  

Tu pani opiekun naszej gazetki wykorzystała swoje kontakty. Ciocia Monika wraz z Wujkiem Tom-

kiem zaopiekowali się nami podczas pobytu w Spale. Ich pomysły nakierowały nas na wybranie tema-

tów reportaży i artykułów. Nocnej wyprawy po lesie nie zapomni chyba żaden z nas...  

 Podobnie ogniska na brzegu Pilicy. Wycieczka była jedną z nagród za sprawną pracę przy pisa-

niu tekstów. Dzięki niej wszyscy zżyli się jeszcze bardziej.  
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Wójcik Grześ 

Kolejnym sukcesem gazetki okazał się udział w V edycji konkursu wolskich gazetek szkolnych or-

ganizowanej przez XXX LO im. J. Śniadeckiego. Ba, nie tyle samo uczestniczenie, co zajęcie trze-

ciego miejsca wśród wszystkich wolskich szkół. Jest to zaszczyt, chociaż wiemy, że już niedługo do 

nas będzie należało pierwsze miejsce...  

Samymi myślami nie można osiągnąć wszystkiego. Dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy wiemy, że 

wkładanie całego serca w działanie gazetki opłaca się. Aktualny numer, który czytacie, jest nie tyl-

ko numerem jubileuszowym pod względem daty wydania, ale także [o zgrozo, dziwne, że to tyle 

wytrwało], jest równo dziesiątym numerem pisma. Nie poprzestaniemy na tym, a gazetka będzie 

działać jeszcze wiele lat. Słuchanie wielu miłych komentarzy dotyczących naszej działalności oraz 

polepszanie swych umiejętności w pisaniu tekstów wynagradza wszelki trud, dlatego zachęcamy 

wszystkich nieśmiałych i niezdecydowanych, a chętnych do dołączenia do wesołego grona redakto-

rów  



Święta te obchodzą miliony ludzi na całym świe-

cie, a co za tym idzie, celebrowane są bardzo 

różnie. Sposób ich obchodzenia jest uzależniony 

od kultury, religii, ale również położenia geogra-

ficznego danego kraju.  

Każdemu ten szczególny czas kojarzy się z dzie-

ciństwem, piękną choinką, kolędami, zapachem 

wypieków oraz prezentami. Wieczorem dzielimy 

się opłatkiem, składamy sobie życzenia i siada-

my za stołem pełnym jedzenia. A jak Boże Naro-

dzenie obchodzone jest w innych krajach? 

Kraje, w których używa się kalendarza juliań-

skiego, świętują dwa tygodnie później niż my. 

Przykładem mogą być Egipt, Gruzja, Macedonia, 

Rosja czy też Ukraina. 

Na półkuli południowej grudzień to pełnia lata. 

Australijską tradycją są plenerowe koncerty, 

podczas których ludzie gromadzą się, by w świe-

tle świec śpiewać kolędy. Świąteczne grillowanie 

jest popularne zarówno tam, jak i w RPA. Miesz-

kańcy obydwu państw organizują barbecue, pod-

czas których spotykają się ze swoją rodziną i 

przyjaciółmi. Przygotowania bożonarodzeniowe 

w Wielkiej Brytanii rozpoczynają się już w poło-

wie listopada, kiedy to Anglicy kupują prezenty 

dla najbliższych. W Londynie ludzie gromadzą 

się wokół wielkiej choinki, która od czasów II 

wojny światowej jest tradycyjnym darem Norwe-

gów. Około piątej po południu siadają do swoich 

stołów, na których gości indyk nadziewany 

kasztanami. 

We Włoszech prezenty przynosi La Bafana - 

czarownica na miotle. W Hiszpanii - Trzej kró-

lowie, a w Rosji - Dziadek Mróz. Są również 

miejsca, gdzie upominki rozdaje podobnie jak 

u nas Św. Mikołaj, jednak jego pomocnicy się 

nieco różnią. W Niemczech towarzyszy mu 

Knecht Rupert, a w Stanach Zjednoczonych - 

elfy. 

Sens Bożego Narodzenia nie zmienia się pomi-

mo tak wielu różnic. Najważniejsze, by spotkać 

się z najbliższymi oraz obdarować ich wszyst-

kim, co najlepsze. 

TEMAT NUMERU - Boże Narodzenie  
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Klaudia Makaruk 



Wielkimi krokami zbliżają się do nas święta 

Bożego Narodzenia. Widać to po sklepowych 

półkach wypełnionych po brzegi produktami w 

świątecznych kolorowych opakowaniach, boga-

to ozdobionych galeriach handlowych, świą-

tecznych reklamach w telewizji i wszechobec-

nych choinkach. Już od połowy listopada w me-

diach pojawiają się świąteczne reklamy i filmy. 

Powoli zaczyna się przedświąteczna gorączka 

zakupów, która trwa aż do samego wigilijnego 

wieczoru. Ludzie śpieszą się, żeby zdążyć z 

przygotowaniami do tego jedynego niepowta-

rzalnego wieczoru w roku. W pośpiechu tym 

niejednokrotnie dochodzi do kłótni i wypowia-

dania niemiłych słów wobec nawet najbliższej 

rodziny. Mimo to święta są postrzegane jako 

czas spędzony w gronie rodziny i najbliższych, 

przy stole uginającym się od wigilijnych po-

traw, przy dźwiękach świątecznej muzyki i roz-

mów. Te trzy magiczne dni stają się wytchnie-

niem od codziennej bieganiny, dlatego święta 

Bożego Narodzenia są najbardziej wyczekiwa-

ne zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Jed-

nak zadajmy sobie pytanie: Czy pamiętamy, co 

się stało ponad dwa tysiące lat temu? Obecnie 

coraz mniej osób chodzi regularnie do kościoła, 

a przecież Boże Narodzenie to święto kościelne. 

Mówi się o szybkim i niebezpiecznym świecie, 

który w dążeniu do doskonałości niszczy 

wszystko co wyjątkowe. Czyżby Boże narodze-

nie stało się świętem zwyczajowym? Coraz 

więcej ludzi traci chwilę świątecznej refleksji 

na rzecz porządków, gości, gotowania, zaku-

pów.  

Jednak potem nadchodzi ten wyczekiwany wie-

czór i dzień Bożego Narodzenia, a świat jakby 

zwalnia otulony śniegową kołderką. Ludzie są 

dla siebie milsi, uśmiechają się do siebie i roz-

mawiają. Przy dzieleniu się opłatkiem odnajdu-

jemy chwilę ciszy, spokoju, zastanowienia, bo 

przecież wierzymy, że to Bóg narodził się te 

dwa tysiące lat temu. 

TEMAT NUMERU - Bóg się rodzi tylko raz w roku. Czy na 

pewno świętujemy jego przyjście?  
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Piotr Chmielewski 



 Jest grudzień, Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. 

W centrach handlowych od wielu dni wiszą świąteczne dekoracje, w 

sklepach coraz więcej promocji i gazetek reklamujących najwspa-

nialsze prezenty. Jednak przede wszystkim coraz częściej można 

usłyszeć gwiazdkowe „hity”, zarówno te młodsze, sprzed roku czy 

dwóch, jak i starsze od najstarszych uczniów naszej szkoły klasyki, 

pokroju najpopularniejszego „Last Christmas”. Oczywiście znacznej 

części nie można nazwać kiepskimi, jednak utwory słuchane co ro-

ku, puszczane przez jeden miesiąc więcej razy, niż jakakolwiek piosenka przez cały rok, zwyczajnie 

się nudzą. Z pomocą przychodzi oczywiście gazetka „#Potwierdzone_Info”  proponując nie tylko 

inne utwory, ale też styl muzyki nieco odmienny od tej puszczanej bez przerwy w radiu, na telewi-

zyjnych stacjach muzycznych czy wcześniej wspomnianych centrach handlowych.  

Oczywiście, nie można zacząć rockowych świąt bez największych klasyków tego gatunku: The Be-

atles, oraz ich, nieskomplikowanego, acz wpadajacego w ucho „Christmas Time (Is Here Again)”, 

które spodoba się każdemu ze względu na swoją prostotę oraz powtarzalność, którą w niemal 

wszystkich utworach uważam za wadę, lecz ten utwór to jeden z wyjątków, gdyż sztuka, jaką jest 

wykorzystać tę cechę na plus, została opanowana w nim po mistrzowsku. Na The Kinks, ze swoim 

„Father Christmas” też trudno narzekać - jest to wesoły utwór, który w odróżnieniu, do wcześniej 

wspomnianego zawiera w sobie więcej treści, dając się popisać nie tylko wspaniałemu głosowi 

Dave’a Daviesa, gitarze rytmicznej, basowej czy perkusji, ale przede wszystkim gitarze solowej, 

wprowadzajac co jakiś czas proste, ale bardzo przyjemne zagrywki. 

TEMAT NUMERU - Gwiazdkowe "hity" 
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W każdej rodzinie znajdzie się chociaż jedna osoba, która 

podczas miłego, rodzinnego świątecznego spotkania przy 

stole zacznie rozmowę na temat polityki lub jakikolwiek 

inny, mogący zamienić ładnie przystrojony pokój ze stołem 

wypełnionym jedzeniem w prawdziwe pole bitwy. Kiedy 

widzimy, że na taką rozmowę się zanosi, należy puścić, lub 

kiedy brakuje czasu, aż nasz odtwarzać się załaduje, same-

mu zacząć śpiewać „Merry Christmas (I Don’t Want To 

Fight Tonight)”, klasycznego, często uznawanego za 

pierwszy zespół punkowy - Ramones.  

Są też osoby, dla których podczas świąt największą atrakcją 

są prezenty... Muzycy znanego każdemu hard rockowowego 

zespołu AC/DC z pewnością do takich należą, czego nie 

ukrywają w utworze „Mistress For Christmas”, chociaż 

prezent, który pragną dostać, na pewno nie jest książką czy 

filmem. Dosyć nietypowe świąteczne marzenie, mają rów-

nież członkowie Midnight Raiders, o czym mówią nam w 

utworze „All I Want For Christmas (Is To Kick Your 

Ass)”, w którym sam tytuł zdradza wystarczająco wiele, po-

za oczywistym dla tej grupy wysokim poziomem każdego z 

instrumentów. 

Trudnym do jednoznacznego stwierdzenia, o co w nim cho-

dzi, jest utwór „Viking Christmas”, wykonującego melo-

dyczny death metal zespołu Amon Amarth. Może w nim 

chodzić zarówno o przejęcie przez dawnych skandynaw-

skich wojowników chrześcijańskich zwyczajów, o chrześci-

janina, który stał się wikingiem, wspominając dawne życie, 

jak i o nic konkretnego. Utwór ten można odebrać jako 

stworzony przez zespół w celu pokazania swojego nastawie-

nia do Bożego Narodzenia w połączeniu z klasyczną dla te-

go zespołu tematyką wikingów.  
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Są też, oczywiście, muzycy, którzy bawili się świąteczną mu-

zyką, nie tylko nagrywając covery bożonarodzeniowych klasy-

ków, lecz zmieniając całkowicie ich teksty, czego najlepszym 

przykładem jest największy znany ludzkości czarny charakter: 

uczeń impeatora, mroczny lord sithów, będący jednocześnie 

uzurpatorem śródziemia, oraz przeciwnikiem Jamesa Bonda - 

(nie)świętej pamięci Christopher Lee, ze swoim „Jingle Hell”  

Boże Narodzenie, dla wielu z nas, mimo kilku corocznych 

wpadek pokroju krótkich sprzeczek przy wigilijnym stole, to 

najweselsze, a przynajmniej jedno z najweselszych dni w ciągu 

roku. Jednak święta te na pewno nie były ulubionym czasem 

zmarłego już Petera Steele’a, z zespołu Type’o’Negative, któ-

ry często dzielił się swoimi uczuciami i odczuciami w swoich 

utworach. Nie inaczej było w wypadku utworu „Red Water. 

Mniej tragiczne... ba... wcale nie tragiczne doświadczenia, lecz 

niepozwalające się w pełni cieszyć świętami, musiał przeżyć 

wokalista, klawiszowiec oraz gitarzysta zespołu The Darkness 

- Justin Hawkins, czym żali się nam w mimo wszystko weso-

łym przez większość czasu utworze „Christmas Time (Don’t 

Let The Bells End”. Za Świętami na pewno nie przepadał 

również Duński King Diamond, któremu pokazanie tego w 

jednym utworze na pewno nie starczyło. Pierwszym z utworów 

jest zaczynający się niewinnie od pierwszej zwrotki popularne-

go świątecznego „Little Drummer Boy”, śpiewanego przez 

delikatny dziewczęcy głos, zmieniającego się po chwili w 

dźwięk przesterowanych gitar oraz głos samego Króla Diamen-

ta, zatytułowany zwyczajnie „Christmas”. Drugi utwór poka-

zuje, że muzyk nie tylko nie myśli w święta zbyt pozytywnie, 

ale i nie życzy nikomu niczego dobrego, co zdradza sama na-

zwa „No Present’s For Christmas”.  
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Są też zespoły, chcące w swoich utworach wyedukować 

słuchaczy lub nakłonić do refleksji swoich odbiorców. 

Jednym z takowych jest zespół Band Aid, chcące w 

swoim utworze „Do They Know It’s Christmas Time” 

przypomnieć o najbiedniejszych, śpiewając o 

„świątecznych dzwonkach, które wydzwaniają przezna-

czenie”, czy dając przykład mieszkańców Afryki, dla 

których „Największym prezentem, jaki w tym roku otrzy-

mają, będzie życie”.  

Wracając, choć już tylko na chwilę, do wesołych świą-

tecznych utworów, należy wspomnieć o dwóch i pół 

świątecznych albumach, jakimi są „Twisted Christ-

mas” glamowego zespołu Twisted Sister, „Metal 

Xmas” będący składanką różnych wykonawców, pokro-

ju Lemmego, Dave’a Grohla, Tommiego Iommi, Alice 

Coopera czy Dio. „Połówką”, czyli konkretnie EP, jest 

„Death Metal Christmas” również będący składanką 

różnych, choć zbliżonych gatunkowo, zespołów.  
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Na uwagę zdecydowanie zasługują również utwory takie jak: 

Rob Halford- „We Three Kings” 

Amon Amarth- “Jingle Bells” 

Corey Taylor- “X-M@$” 

Alice Cooper- “Santa Claus Is Coming To Town” 

KoRn- “Kidnap The Sandy Claws” 

“Weird Al” Yankovic- “Christmas At Ground Zero” 

Steel Panther- “Sexy Santa” 

Tenacious D ft. Sum 41- “Things I Want” 

Christopher Lee- “Liitle Drummer Boy” 

Manowar- “Silent Night” (Dostępne również w wersji niemieckiej) 

August Burns Red- „Sleddin’ Hill” (album) 

Rob Halford- “Oh Come, O Come Emanuel” 

Venom- “Black Xmas” 

GWAR- “Stripper Christmas Summer Weekend” 

Black Label Society- “The First Noel” 

Mateusz Maciejewski 



Tegoroczny Marsz Niepodległości odbył się pod hasłem: „Polska dla Polaków, Polacy dla Pol-

ski”. Była to szósta edycja tej formy ogólnopolskiego świętowania niepodległości. Oficjalnym 

organizatorem Marszu jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, skupiające w swych szeregach 

działaczy Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego. Organizatorzy deklarują, 

iż Marsz Niepodległości ma być elementem świętowania obchodów Narodowego Święta Niepod-

ległości, demonstracją przywiązania do polskiej tradycji i patriotyzmu. Podczas poprzednich edy-

cji dochodziło do incydentów z policją, w tym roku jednak Marsz od początku do końca przebie-

gał w spokojnej i patriotycznej atmosferze. Przed rozpoczęciem Marszu o godz. 12 w kościele 

św. Barbary została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. Następnie, przed wyruszeniem 

Marszu o godzinie 14, został odczytany list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.  

AKTUALNOŚCI - Marsz Niepodległości 
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Trasa tegorocznego przemarszu rozpoczęła się jak zawsze z ronda Romana Dmowskiego. 

Uczestnicy przeszli Al. Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego i al. Poniatowskiego, Wy-

brzeżem Szczecińskim, ul. Ryszarda Siwca na błonia Stadionu Narodowego. Na Marszu Nie-

podległości zarejestrowano oficjalnie, jak co roku, około 50 tys. uczestników. Według organi-

zatorów jednak w Marszu wzięło udział ponad 100 tys. osób, pośród których znajdowały się – 

oprócz młodzieży – rodziny z dziećmi, księża, osoby starsze i osoby niepełnosprawne.  
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Przez uczestników skandowane były hasła: „A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści”, 

„Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”, „Naszym celem wielka Polska”, „Niech żyje Armia 

Krajowa”. Można było usłyszeć również hymn Polski oraz piosenki patriotyczne takie jak: „My 

Pierwsza Brygada” czy „Rota”. Na błoniach Stadionu Narodowego odbył się wiec, podczas którego 

przemawiali zaproszeni goście: Laszlo Toroczkai – burmistrz małego węgierskiego miasteczka 

Asotthalom, prezes Młodzieży Wszechpolskiej, poseł Adam Andruszkiewicz; porucznik Jan No-

wicki – żołnierz Armii Krajowej, ksiądz Jacek Międlar, Tomasz Dorosz z ONR, goście z Włoch 

reprezentujący partię Forza Nouva, prof. Jan Żaryn oraz rzecznik szwedzkiej organizacji Nordisk 

Ungdom, znanej między innymi z pikiet organizowanych pod domem stalinowskiego zbrodniarza 

Stefana Michnika.  

To na pewno największa manifestacja, jaka w ostatnich latach odbyła się w Warszawie. Do zoba-

czenia za rok! 

Michał Szymanek 



Wydarzenia z 13 listopada to najgorsze, co przydarzyło się Francji od czasów drugiej wojny świato-

wej. Ponad 100 osób zabitych przez terrorystów w Paryżu na koncercie w Bataclanie, a także dziesiąt-

ki martwych podczas innych ataków w La Carillon bar, restauracjach Le Petit Cambodge i La Casa 

Nostra. Celem ataków był też stadion Stade de France, na którym znajdowało się 80 000 widzów wraz 

z prezydentem Francji, oglądających mecz Francja-Niemcy, lecz obyło się bez większych szkód, a 

trzech zamachowców zostało zabitych na miejscu. Pierwszy raz od 2005 roku we Francji ogłoszono 

stan wyjątkowy, zamknięto wszystkie muzea, biblioteki, siłownie, pływalnie, sklepy, a nawet Disney-

land. 

Death Metal 

W sieci pojawiło się sporo nagrań pokazujących atak i chaotyczną ucieczkę przed terrorystami. Nie-

którzy z tych, którzy byli na tym koncercie w Bataclanie, a przeżyli, wypowiedzieli się o swoich prze-

życiach na takich stronach jak reddit.com, ale 25 listopada na kanale “Vice” na youtube.com pojawił 

się wywiad z zespołem “Eagles of Death Metal” (wywiad w języku angielskim). Tym samym, który 

13 listopada grał w Paryżu. Podczas tego 26-minutowego wywiadu widzimy, jak pięciu muzykom 

udało się uciec z hali koncertowej wraz z częścią fanów. Nawet hardrockowcy płaczą, mówiąc o tej 

tragedii, w której stracili wielu fanów, lecz nie poddają się i planują kontynuować swoje tournee, a 

także zagrać w Bataclanie, gdy tylko zostanie ponownie otwarty: "Nasi przyjaciele przyszli tam, aby 

zobaczyć Rock 'n Rolla i zginęli. Ja tam wrócę i będę żyć".  

Czarna strona 

Dwa dni przed atakami w Paryżu kanał Radia Maryja (zaufajcie mi i nie ignorujcie reszty tek-

stu, ponieważ używam wywiadu z telewizji Trwam jako przykładu) przedstawił wywiad z polskim 

jihadystą (ma matkę Polkę), w którym opowiada swoją historię z Państwem Islamskim, mówi o swo-

ich działaniach w jego szeregach, a także o założeniach ISIS. Internauci szybko zostawili komentarze 

(miały pojawić się tutaj cytaty z sekcji komentarzy na youtubie, ale okazały się zbyt wulgarne). 

  (Uwaga! W następnych zdaniach NIE bronię ani terrorystów, ani zbrodni Państwa Islamskie-

go). Sporo osób po obejrzeniu materiału stwierdziło, że ten mężczyzna jest po praniu mózgu. Może to 

prawda, ale chcę powiedzieć, że ludzie nie rodzą się mordercami, ale jest powód, dla którego się nimi 

stają. Nie dlatego, że są źli, czy pochodzą z Bliskiego Wschodu, ale dlatego, że żyją w przekonaniu, 

że to jest dobre, tego chce Bóg, dlatego “zabić ich wszystkich”, które niestety często słyszę, nie jest 

dobrym rozwiązaniem tego konfliktu.  

AKTUALNOŚCI - Dwie strony Bataclanu 
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Adam Brol 

https://www.youtube.com/watch?v=n74HBrrFnIc
https://youtu.be/n74HBrrFnIc?t=19m12s
https://youtu.be/n74HBrrFnIc?t=19m12s
https://www.youtube.com/watch?v=TFRHZMH6yts
https://www.youtube.com/watch?v=TFRHZMH6yts


 Auschwitz. Każdy wie, o co chodzi. Niemiecki nazistowski obóz zagłady, symbol Holocau-

stu i miejsce masowego ludobójstwa Żydów, Polaków, Romów, sowieckich jeńców, w miejscu daw-

nych polskich koszarów. Podstawowym narzędziem terroru był głód połączony z wysiłkiem fizycz-

nym oraz złe warunki sanitarne, częste bezpodstawne kary i bezsensowna praca nieprzynosząca żad-

nych korzyści.  

AKTUALNOŚCI - „Arbeit macht frei” 
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(Artykuł inspirowany wycieczką klas 4B i 4E do Muzeum KL Auschwitz – Birkenau) 

 Dzień więźnia zaczynał się pobudką o 4:30 w lato lub o 5:30 w zimę. Uporządkowanie izb, 

szybkie śniadanie – 0,5 l rozwodnionej kawy, i poranny apel. Sprawdzenie stanu obozowego i wy-

marsz do pracy przy dźwiękach orkiestry, żeby zachować odpowiedni krok. Praca do 19:00 i kolejny 

apel. Częste przynoszenie ciał kolegów, aby stan obozowy się zgadzał i nie trzeba było stać na apelu 

przez długie godziny. A droga na wolność prowadziła jedynie przez komin…  



 Wyzwolenie nadeszło w 1945 roku, dokonane przez Armię Czerwoną. Nie obyło się bez 

ofiar, które nie wytrzymały pochodu śmierci podczas ewakuacji lub po prostu zostały rozstrzelane. 

Ci, którzy przeżyli, odzyskali upragnioną wolność. Ale nie całkowicie. 

 Oprócz tego, że Polska znalazła się w bloku wschodnim, w którym panował komunizm (więc 

trudno nazwać to wolnością), u byłych więźniów zaczęły odzywać się urazy psychiczne. Ludzie ci, 

mimo pozornego powrotu do normalności, założenia rodzin, nie umieli odnaleźć się w nowej rzeczy-

wistości. Nawracające koszmary, strach i przewartościowany system wartości. Oschłość, wycofanie 

wobec innych, nawet wobec członków rodziny. I chowanie skórek chleba w kieszeniach. 

Str. 17 

#Potwierdzone_Info 

 Nie mówi się o tym publicznie, gdyż temat dalej jest drażliwy i wywołuje za dużo emocji. 

Dzieci wychowane przez wycofanych i oziębłych rodziców nie znają rodzinnego ciepła, a ich póź-

niejsze życie jest tym napiętnowane. W ten sposób syndrom przechodzi z pokolenia na pokolenie. 
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Adrianna Słowińska 

 Więc jeżeli twoja prababcia była uwięziona podczas wojny, a Ty obwiniasz ją o oziębłość 

i narzekanie, wybacz jej. Ona przeżyła więcej niż możesz sobie wyobrazić.  

 A muzeum w dawnym obozie? Robi wrażenie. Surowe budynki z czerwonej cegły prze-

rażają swoim skromnym wnętrzem. Jeżeli kiedyś się tam wybierzesz, nie rób wesołych zdjęć z 

przyjaciółmi na tle ściany śmierci. Oddaj hołd tysiącom niewinnych ofiar. I nie zapomnij o chu-

steczkach – przydadzą się choćby w sali z włosami i butami najmłodszych więźniów.  



KĄCIK POLITYCZNY - Czas na polskie 5 minut? 
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Słowniczek : 

*PAD – Prezydent Andrzej Duda  

Wiktor Molenda 

 Chiny są najlepiej prosperującym państwem na świecie, stanowią imperium. Mają ogromne 

znaczenie na arenie międzynarodowej i hamują czasem irracjonalne zapędy Rosji i Stanów Zjedno-

czonych. Widać więc, jak ważną rolę odgrywają dla nas; pisząc „dla nas”, mam na myśli Europę 

środkową, a konkretnie środkowo-wschodnią. Takie państwa jak Czechy, Słowacja, a przede 

wszystkim Polska ze względu na swoje położenie geograficzne także są ważnym partnerem gospo-

darczym dla Chin. W tym wypadku Chiny obrały sobie za cel Polskę, ponieważ jest o wiele większa 

i dynamiczniej się rozwijająca niż inne państwa w tym rejonie. 

 Nowy jedwabny szlak: to o tym mówią ostatnio chińskie media (niestety, polskie media wo-

lą komentować potknięcie się PAD* o kawałek bruku). A co to oznacza dla nas, Polaków? Oznacza 

to, że nasz kraj staje się bramą prowadzącą do Europy; dotyczy to nie tylko transportu towarów, ale 

i wszelkiego rodzaju inwestycji, które będą miały u nas miejsce. W tym tygodniu odbyło się spotka-

nie w tej sprawie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Chin Xi Jinping-iem. W trakcie spotka-

nia padły konkretne sumy sięgające aż $5mld! Prezydent Xi Jinping powiedział, że Chiny mają 

ogromne plany dotyczące Polski, między innymi budowę pierwszej na świecie towarowej kolei eks-

presowej, która będzie jeździła z Chin do Polski, do stacji Łódź Kaliska, otworzenie nowych oddzia-

łów i fabryk chińskich zatrudniających Polaków i wiele więcej, lecz szczegółów nie znamy. Podczas 

wizyty nasz prezydent wypadł niemalże perfekcyjnie i nie są to słowa Polaków, a Chińczyków! 

Wspominał on o stosunkach polsko-chińskich z ukrytym przekazem wskazującym na słynną daleko-

wzroczność Chin i podobnie o ich wszechstronnym myśleniu; nie ulega wątpliwości, że PAD ma 

niesłychanie dobrych ekspertów od dyplomacji chińskiej.  

 Na sam koniec warto wspomnieć, iż Chiny planowały inwestowanie w tej części świata od 

dawna, lecz jak to mówią: „nie było dobrych okoliczności i stosunków z władzą”. Nam pozostaje się 

cieszyć i obserwować działanie rynku, gdyż nie tylko spadnie bezrobocie i wzmocni się nasza walu-

ta, ale też polskie firmy będą mogły działać i rozwijać się w większym obszarze, bo ta umowa doty-

czy również podbijania chińskiego rynku przez nas, co wiąże się z mocniejszą rolą Polski na arenie 

międzynarodowej. 



Z panią profesor Emilią Olędzką – germa-

nistką, wychowawczynią klasy 2E, poliglot-

ką, sportowcem i mamą bliźniąt, rozmawia 

Oliwia Okrasa.  

Dlaczego Kasprzak? 

Chyba wrosłam w tę szkołę jak drzewo! Po-

za tym nie mam pewności, że w innym miej-

scu byłoby mi lepiej. 

Skąd wzięło się Pani zainteresowanie języ-

kami, w szczególności niemieckim? 

Łatwiej przychodziła mi nauka języków niż 

przedmiotów ścisłych. W ogólniaku lepiej 

opanowałam angielski, więc może to była 

chęć opanowania niemieckiego do perfekcji? 

Nie wiem. 

Rada dla uczniów. Jak skutecznie uczyć 

się języków? 

WYWIAD Z BELFREM 
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Przede wszystkim „osłuchać się” z językiem. W In-

ternecie dostępnych jest mnóstwo materiałów – od 

podcastów po audiobooki. A więc słuchać, słuchać i 

słuchać! 

W całej szkole wiadomo, że jest Pani nie tylko na-

uczycielem, ale także sportowcem. Od kiedy Pani 

biega? 

Biegam od kiedy umiem. Od 2009 roku startuję  w 

maratonach. 

A jakiś rekord? 

Moja życiówka to 3:27 w Orlen Warsaw Marathon w 

2014 r. 

Jak wyglądają Pani treningi i jaką mają częstotli-

wość? 

Od dwóch miesięcy trenuję pod okiem 

”KATA” (Jacekbiegarunningteam) – są to więc cztery 

treningi w tygodniu, trwające godzinę do dwóch, cza-

sami trzy godziny. 

Podobno też pływa Pani pod gołym niebem zimą i 

jesienią. Dlaczego? 

 Chciałam tylko raz spróbować być morsem, ale mnie 

wciągnęło! (śmiech) Czuję się dzięki temu lepiej – 

fizycznie i psychicznie. Omijają mnie choroby, po-

prawił się stan skóry, zimna woda też świetnie rege-

neruje mięśnie po treningu. I towarzystwo morsów 

jest fajne! 



Stosuje Pani jakąś specjalną dietę jako spor-

towiec? 

Dieta? Białko i węglowodany w głównej mie-

rze. Dużo warzyw i owoców. Nie jadam „na 

mieście”. Piję 3 litry wody dziennie. 

Jak udaje się Pani pogodzić szkołę, sport i 

wychowywanie bliźniąt? 

Zrezygnować z telewizji! I dobrze zaplanować 

każdą wolną chwilę. Poza tym szkoła, sport i 

dzieci to naprawdę nie jest dużo. Czasem, gdy 

pojawiają się jakieś dodatkowe zajęcia, zmu-

szona jestem trenować po nocach, a to znaczy, 

że pogodzenie tego wszystkiego nie jest łatwe. 

Podobno ma Pani jeszcze inne zaintereso-

wania. Na przykład nalewki... Od jak daw-

na Pani je robi i z czego najchętniej? 

Bawię się tak od paru lat. Robię w sumie ze 

wszystkiego, ale najlepsze są ziołowe.  

Czemu akurat ziołowe? 

Lecznicze właściwości ziół pociągały mnie od 

dziecka, a dobra ziołowa nalewka to świetne 

połączenie przyjemnego z pożytecznym. 

Puenta na koniec rozmowy. Co gdyby nie 

Kasprzak? 

To byłoby mi bardzo smutno! 
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POZNAJ MATURZYSTĘ 
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"Wstawanie wcześnie rano. Bieganie z kumplami, 

przygody, które się z tym wiążą" 

Sebastian Wolniewicz, uczeń czwartej klasy naszej 

szkoły, opowie o swojej nietypowej pasji, szkole, 

przyszłości. 

Z tajnych źródeł wiemy, że interesujesz się milita-

riami. Powiedz, skąd u Ciebie takie hobby. 

Ta pasja przyszła z czasem. Kiedyś zacząłem dużo 

czytać na ten temat i dlatego się na tym znam. Tutaj 

musisz podejmować wyzwania i pokonywać własne 

bariery.  To oddaje mój charakter. Lubię nowe wy-

zwania i ryzyko. 

Jak zaczęła się twoja historia ze Związkiem Strze-

leckim? Dlaczego nie wybrałeś na przykład szkoły 

mundurowej?  

Związek Strzelecki jest o tyle dobry, że mogłem go 

pogodzić ze szkołą. Nie koliduje to z lekcjami, gdyż 

zajęcia zazwyczaj są w weekendy. A szkoły mundu-

rowe? Uważam, że nie przygotowują dobrze do dzia-

łalności wojskowej – tak, jak bym ja tego chciał. 

Opowiedz coś więcej o działalności strzeleckiej. 

Ludzie myślą, że wszystko, co robią wojskowi, to 

bieganie na poligonie i strzelanie, jak w CS’ie. Tak 

naprawdę tutaj człowiek uczy się dyscypliny, każdy 

zna swoje miejsce. Oprócz całego szkolenia strzelec-

kiego mamy różne kursy, np. CLS (Kurs Combat Li-

fesaver – Ratowników Pola Walki). Działalność wią-

że się z dobrą sprawnością fizyczną, dużo biegamy. 

Czasami zdarzają się akcje obejmujące nawet 20 go-

dzin działań. Poszerzamy wiedzę i świado-

mość społeczną. W pewnym sensie uczymy 

się pokory i pomagania innym.  

Co zainteresowało Cię w Strzelcu? 

To jest mój klimat. Wstawanie wcześnie ra-

no. Bieganie z kumplami, przygody, które 

się z tym wiążą. To nie jest coś codziennego. 

Wychodzi to poza dzisiejszy obraz zwykłego 

człowieka. A ja lubię rzeczy nietypowe. 



Jak wygląda rekrutacja do jednostki? Kto może 

dołączyć i jakie kryteria musi spełnić? 

„Dołączyć może każdy, ale nie każdy może zo-

stać”. Przez około pół roku trwają weekendowe 

szkolenia, taktyczne, topograficzne i nie tylko  

gdzie poszerzamy wiedzę. Strzelec musi wiedzieć 

co i jak, nie ma tak łatwo. Więc na początku dużo 

wiedzy i jeszcze więcej musztry. Jeden z więk-

szych testów, jakie każdy musi przejść, to tzw. 

Marsz po odznakę. 40 km jednodniowego marszu 

bez względu na wszystko. Szkolenie rekrutów 

kończy się wisienką na torcie czyli przysięgą strze-

lecką.  

Naszą gazetkę czyta dużo młodych ludzi. Jak 

zachęcisz ich by odeszli od ekranów swoich 

komputerów i dołączyli do Związku? 

Nie da się kogoś zachęcić. Jeżeli chcą dołączyć, to 

to zrobią. Ja osobiście przekonałem się do ZS po 

zobaczeniu grupy ludzi w mundurach i pełnym 

szpeju (wyposażeniu). Wiedziałem, że coś jest na 

rzeczy. 
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A jak dokonałeś wyboru jednostki? Dlacze-

go akurat JS 1003? 

Spotkałem ich na Nocy Muzeów w budynku 

PAST-y. Od początku było widać po nich, że 

mają taką iskrę w oczach. Zaintrygowało mnie 

to. I dołączyłem. 

Czy ideały marszałka Józefa Piłsudskiego, 

twórcy Związku Strzeleckiego  "Strzelec", 

nadal przyświecają jednostce? 

Tak, idee i cele Związku Strzeleckiego zostają 

takie same. Ze względu na inne czasy wypeł-

nianie tych idei trochę inaczej wygląda. Kiedyś 

trzeba było bronić granicy twardą ręką i wal-

czyć o wolność. Teraz już nie musimy stać w 

gotowości do walki. Skupiamy się bardziej na 

przekazywaniu wiedzy i świadomości patrio-

tycznej swoim rówieśnikom. Oczywiście w 

razie konfliktu ważne jest, by być gotowym. I 

to również jest częścią naszego szkolenia. 

Czy uważasz, że Strzelec to przejaw patrio-

tyzmu? 

Nie widzę tego inaczej. Każdy, kto tam dołą-

cza, musi mieć choć odrobinę patriotyzmu. Je-

stem patriotą i kocham swój kraj. Chcę być 

przygotowany na wszelką sytuację, by bronić 

swoich bliskich. 



Jak oceniasz patriotyzm XXI wieku, pełnego 

reklam i promocji? 

Moim zdaniem produkcja wszystkich gadżetów 

typu koszulki itp. jest mocno przesadzona i za 

bardzo nastawiona na pieniądz. Patriotyzm po-

winien być wewnątrz nas, a nie eksponowany 

poprzez koszulki, tatuaże. Z jednej strony – faj-

nie, że ludzie zaczynają pamiętać, z drugiej – 

koleś, który kupi bluzę z największą kotwicą, 

jaka była w sklepie, nie zna podstaw historii. To 

tak nie działa. 

To co według Ciebie powinien robić prawdzi-

wy patriota? 

Po pierwsze – przestrzegaj prawa RP. Po drugie 

– edukuj się i miej własną świadomość. Po trze-

cie – pamiętaj o ważnych datach, idź zapalić 

świeczkę żołnierzom, ale, na Boga, nie pisz o 

tym na Facebooku! 

A co myślisz o muzyce patriotycznej, np. mu-

zyce Sabaton? 

To akurat jest dobry sposób, żeby dotrzeć do 

młodych ludzi, którzy po przesłuchaniu piosen-

ki zaczną chcieć więcej wiedzieć o historii. 

W dzisiejszych czasach dużo mówi się o oso-

bach takich jak Łupaszko, Pilecki albo An-

ders. Pochwalasz taki kult jednostek? 

Ludzie kreują bohaterów, ponieważ ich potrze-

bują – autorytety itp. Jednak nie widzę w tym 

większego sensu. Cały naród walczył, a nie tyl-

ko superbohaterowie. 

Ale przyznasz, że byli genialnymi dowódca-

mi? 

Owszem, lecz takich było wielu… 

A jak według Ciebie można zostać takim bo-

haterem?  

Teraz nie ma czegoś takiego. Możesz starać się 

zmieniać swój kraj, lecz rób to tak, by inni po-

wiedzieli: „kurczę, odwaliłeś dobrą robotę”. 

Teraz nie mamy takich problemów jak kiedyś – 

obrony granic i niepodległości. Teraz problemy 

dotyczą sfery politycznej.  

Czy, patrząc na ogólną sytuację polityczno – 

gospodarczą świata, uważasz, że grozi nam 

ogólnoświatowy konflikt? 

Ten konflikt już jest. I to od dawna. Ukraina, 

uchodźcy… To tylko początek. I właśnie na 

takie przypadki chcę być przygotowany. 
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Przejdźmy do kwestii szkoły. Czym kierowałeś się 

przy wyborze szkoły? 

Informatyka była moją pasją. Teraz priorytety trochę 

mi się zmieniły. Nie mówię, że był to zły wybór. 

Wręcz przeciwnie, dzięki temu dowiedziałem  się, 

czego tak na prawdę chcę. Sądzę, że zwiążę przy-

szłość delikatnie z informatyką, ale nie będzie to 

coś, na czym chcę bazować.  

Jesteś patriotą. Czy nie przeszkadza Ci, że patron 

naszej szkoły był bohaterem bądź co bądź komu-

nistycznym*? 

Nie, ani trochę. Nie widzę nawiązania do komuni-

stycznej ideologii w naszej szkole. Marcin Kasprzak 

jest pewnym symbolem, ale niewidocznym, margi-

nalnym.  

Jakie masz wspomnienia ze szkoły, które będziesz 

mógł opowiadać wnukom? 

Na pewno wyjazd integracyjny, kiedy byliśmy naj-

bardziej porąbaną klasą i tańczyliśmy kankana na 

korytarzu. Nikt z nauczycieli nie wiedział, o co nam 

chodzi. Również wspominał będę różnorodność na-

uczycieli, którzy nas uczyli, to, że niektórzy potrafili 

rozbawiać, a inni świetnie motywować do pracy. 

Rada dla pierwszoroczniaków? 

 

POWODZENIA! 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy. 

Rozmawiali Adrianna Słowińska i Łukasz Zwierz-

chowski.  

Str. 25 

#Potwierdzone_Info 

*Marcin Kasprzak rzeczywiście stał się bohaterem opiewanym w 

podręcznikach w okresie wczesnej PRL. Tak naprawdę był działa-

czem socjalistycznym wtedy, gdy komunizm istniał jeszcze głównie 

na papierze. Ocena działalności Kasprzaka jest niełatwa – aby się o 

tym przekonać, wystarczy poczytać poświęcone mu wpisy na róż-

nych stronach w Internecie (np. http://www.historycy.org/index.php?

s h o w t o p i c = 1 7 0 5 2  a l b o  h t t p : / /

poznanskiehistorie.blogspot.com/2015/02/marcin-kasprzak-i-roza-

luksemburg-czyli.html ). Na jego działalność i poglądy należy pa-

trzeć w kontekście czasów, w których żył. ~ M. Gugała   

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=17052
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=17052
http://poznanskiehistorie.blogspot.com/2015/02/marcin-kasprzak-i-roza-luksemburg-czyli.html
http://poznanskiehistorie.blogspot.com/2015/02/marcin-kasprzak-i-roza-luksemburg-czyli.html
http://poznanskiehistorie.blogspot.com/2015/02/marcin-kasprzak-i-roza-luksemburg-czyli.html


Niedawno, w kinach pojawił się najnowszy film z serii o 

słynnym agencie 007, czyli "Spectre". Jednak w tym arty-

kule nie będzie mowy o samym filmie, lecz o całej serii 

(recenzję samego filmu można także znaleźć w naszej ga-

zetce, zachęcam do przeczytania).  

James Bond, jest brytyjskim szpiegiem pracującym dla 

MI6 (Secret Intelligence Service). Jego zwierzchnikiem 

jest tajemnicza M., zaś sekretarką panna Moneypenny. 

Bond posiada nienaganne maniery, jest wszechstronnie 

wykształcony. Prawie zawsze chodzi w garniturze, a jego 

ulubionym drinkiem jest "Martinni, wstrząśnięte, nie zmie-

szane". Uwielbia towarzystwo pięknych kobiet. W 

"Skyfall" dowiadujemy się, że urodził się w Szkocji, w ty-

tułowej miejscowości. Słynny jest z posiadania masy su-

pergadżetów oraz niezwykłych samochodów. Dwa pierw-

sze zera w jego indetyfikatorze oznaczają licencję na zabi-

janie.  

Po raz pierwszy postać Jamesa Bonda pojawiła się w 1962 

roku w "Doktorze No", kiedy to musiał pokrzyżować plany 

złego tytułowego bohatera, zamierzającego przejąć amery-

kańskie rakiety. Warto dodać, że jest on członkiem organi-

zacji SPECTRE, z którą Bond zmierzy się w najnowszej 

części filmu. Od tamtego momentu powstały kolejne 23 

filmy składające się na jedną z najsłynniejszych serii w hi-

storii kina. 

PO LEKCJACH – FILM - Historia prawdziwa 
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Rolę agenta 007 do tej poty odegrało sześciu ak-

torów (chronologicznie): 

Sean Conery:  1962-1967, 1971 (6 filmów), 

George Lazenby – 1969 (1 film), 

Roger Moore – 1973-1985 (7 filmów), 

Timothy Dalton – 1987-1989 (2 filmy), 

Pierce Brosnan – 1995-2002 (4 filmy), 

Daniel Craig – od 2006 (4 filmy). 

Charakterystycznymi elementami, które od razu 

kojarzą się z agentem 007 i sprawiają, że nie 

można go z nikim pomylić, są między innymi: 

- słynne intro, w którym widzimy przez lufę pi-

stoletu maszerującego 007, po czym nagle obraca 

się on w naszą stronę i strzela, co kończy się zala-

niem całego ekranu na czerwono, 

- słynne przedstawienie się bohatera: „Jestem 

Bond, James Bond”, 

- tradycyjne zamówienie w barze: „Martinii, 

wstrząśnięte, nie zmieszane”, 

- obecność pięknych kobiet, 

-zestaw gadżetów oraz samochód (z kolejną 

dawką gadżetów).  

Str. 27 

#Potwierdzone_Info 

PO LEKCJACH - FILM - SPECTRE, czyli najbardziej 

spektakularny Bond w historii.  

Jest to 24 z kolei film opowiadający o przy-

godach niezwykłego Angielskiego agenta 

walczącego ze złem całego świata. Reżyse-

rem jest Sam Mendes, a odtwórcą głównej 

roli Daniel Craig.  

Po nostalgicznym i zapadającym w pamięć 

„Skyfall”, gdzie po długich latach musieli-

śmy się pożegnać z charyzmatyczną przeło-

żoną Bonda – M., następuje zmiana. Kolory-

styka filmu od samego początku jest ciepła, 

przyjemna dla oka. Sekwencja początkowa 

rozgrywa się w Meksyku. Tam po zaciętej 

walce główny bohater zdobywa pierścień z sym-

bolem ośmiornicy. Oglądając tylko tę sekwencję, 

możemy spostrzec bardzo częste kadrowanie tyl-

ko na jedną osobę, podczas gdy reszta jest zama-

zana. Jest to bardzo rozpraszający szczegół, jed-

nak film jest tak dynamiczny, że szybko się do 

tego przyzwyczaimy. Dla fanów serii nie zabrak-

nie nawiązań do poprzedniej części; jest ich tyle, 

że nawet pierwszy raz oglądający Bonda czło-

wiek spostrzeże, że w danej scenie, przedmiocie 

czy innej rzeczy jest coś więcej.  

Artur Rrzemek 



Wychodząc z kina i dokładnie analizując film 

dojdziemy do wniosku, że praktycznie nie po-

siada on fabuły. Przez cały czas oglądania pro-

jekcji nie wiadomo, o co tak naprawdę chodzi. 

Nie mamy czasu o tym pomyśleć, gdyż akcja 

filmu przenosi się z miejsca na miejsce. Z An-

glii do Włoch, Maroka czy też Austrii. Jak na 

Bonda przystało, nie zabraknie też efektów 

specjalnych zapierających dech w piersiach. 

Osobną sprawą jest rola Moniki Bellucci, a 

mianowicie jej brak. 

Od samego początku twórcy informowali nas, 

że stanie ona u boku Jamesa, a tak naprawdę 

widzieliśmy ją tylko na pogrzebie swojego mę-

ża i chwilkę flirtującą z Bondem. Film jest pe-

łen ironii i posiada sporą jak na tego typu filmy 

ilość humoru. Do niego możemy także zaliczyć 

niekiedy mocno przesadzone umiejętności tajne-

go agenta, jak chociażby latanie samolotem bez 

skrzydeł. James jest praktycznie niezniszczalny, 

nigdy nie leci mu krew i jest zawsze elegancki. 

Elementu krwi właśnie temu filmowi brakuje, 

gdyż nie oddaje tak perfekcyjnie wykonanych 

scen walki czy wybuchów. Lecz najciekawszym 

motywem jest koniec filmu, kiedy to Bond wraz 

ze swoją nową partnerką odjeżdża swoim prze-

sławnym Astonem Martinem DB5, oficjalnie od-

chodząc ze służby. Czy to już koniec Bonda? By 

odpowiedzieć sobie na to pytanie będziemy mu-
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PO LEKCJACH - FILM - Recenzje filmów Spectre oraz Marsjanin  

Dominik Poślada 

Nowy Bond to najlepszy Bond [Recenzja filmu Spectre]  

Bonda można uwielbiać lub nienawidzić, ale 

trzeba przyznać jedno: agent jej królewskiej 

mości to postać kultowa. 

Reżyser Sam Mendes miał ostatnią szansę, 

by zrównać postać Daniela Craiga z takimi 

legendami bondowskich kreacji jak Sean 

Connery czy Roger Moore i wbrew wszelkim 

oczekiwaniom stworzył prawie idealny film o 

agencie 007.  

W tej części mamy wszystko, co tworzy wi-

zerunek Bonda: szpiegowskie gadżety, pięk-

ne kobiety, emocjonujące strzelaniny oraz 

świetną intrygę. Przed obejrzeniem Spectre pole-

cam przypomnieć sobie trzy poprzednie części, 

ponieważ wątki z poprzednich filmów tworzą jed-

ną całość, a łączy je tajemnicza organizacja Spec-

tre i jej enigmatyczny przywódca Ernst Stavro 

Blofeld, arcywróg Bonda. Spectre i Blofeld to 

przeciwnicy Bonda jeszcze z czasów Seana Con-

nerego. Dzięki tym wszystkim elementom Spec-

tre to świetne domknięcie okresu Daniela Craiga 

oraz komentarz na temat czasów, w jakich żyje-

my, czasach ciągłej inwigilacji, w których tacy 

ludzie jak Bond wciąż są potrzebni.  

Dawid Kadaj 
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I will survive [Recenzja filmu Marsajnin] 

Jeśli szukacie ciekawego filmu o Marsie, który 

nie jest nudnym dokumentem, Marsjanin jest 

filmem dla was.  

Film zaczyna się od zwykłego sola na Marsie, 

czyli zbierania kamieni i wykonywania badań. 

Nagle ekspedycję przerywa burza. Członkowie 

ekspedycji postanawiają się ewakuować, zosta-

wiając jednego członka załogi samego na bezlud-

nej planecie. Film Marsjanin nie jest typowym 

filmem sci-fi przepełnionym „techno bełkotem”, 

ale za to jest świetnym poradnikiem, jak radzić 

sobie z problemami. Dzielny astronauta Mark 

Wattney spędza na Marsie prawie dwa lata, słu-

chając hitów muzyki disco. Takie rzeczy powo-

dują, że Marsjanin to film bardzo pozytywny, 

po którym czujemy, że nie zmarnowaliśmy 

dwóch godzin swojego życia. Oczywiście nie 

cały film jest poświęcony Marsowi. Dużą rolę 

w filmie odgrywają ludzie z NASA starający 

się pomóc. Marsjanin precyzyjnie pokazuje, 

jak naprawdę wygląda praca w NASA i że 

każdy jest tam chociaż trochę wariatem. 

Marsjanina polecam, ponieważ każdy znaj-

dzie w nim coś dla siebie. Miłośnicy nauki 

docenią autentyczne realia filmu, a fanów ko-

medii rozbawią komiczne zachowania głów-

nego bohatera.  

Dawid Kadaj 

PO LEKCJACH - KSIĄŻKA – Dan Brown „Cyfrowa Twierdza”  

Dan Brown. Mój ulubiony autor stojący na półce zaraz obok Tolkiena oraz 

Sapkowskiego. Książka „Cyfrowa Twierdza”  wydana w 1998 roku jest jed-

nym z lepszych dzieł autora. Spokojnie można ją ustawić na podium wraz z 

„Zaginionym symbolem” oraz „Aniołami i demonami”.  Książka bazująca na 

wiedzy kryptografów z NSA opisuje, jak działa kryptografia, czym zajmuje się 

NSA oraz jaki wpływ ma ona na życie codzienne ludzi. 

NSA (No Such Agency ) – National Security Agency, czyli tłumacząc na język 

polski –  Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, wybudowała pod ziemią su-

perkomputer, który jest w stanie złamać każdy szyfr za pomocą Brute Force. 

Umożliwia to udaremnianie ataków terrorystycznych oraz akcji szpiegowskich. Pewien japoński 

kryptolog Ensei Tankado,  tworzy szyfr,  którego nie da się złamać. Nazywa go Cyfrową Twierdzą i 

za jego pomocą szantażuje dyrektora NSA. Żąda, aby ujawniono informację o superkomputerze całe-

mu światu. Jeżeli tego nie zrobi, Tankado udostępni algorytm całemu światu. Główna bohaterka Su-

san, matematyczka pracująca dla NSA, uczestniczy w dramatycznym wyścigu z czasem, by ocalić 

agencję, zdemaskować zdrajcę w jej szeregach i odkryć szczegóły planu, którego celem jest znisz-

czenie banku danych wywiadowczych USA.  
Krystian Gaworski 



Czym jest beatbox? 

Z definicji beatbox jest to forma rytmicznego tworzenia dźwięków – np. perkusji, linii basowej, gło-

sów zwierząt,  scratchy  za pomocą narządów mowy – ust, języka, krtani, gardła czy przepony. 

Historia 

Ludzie od niepamiętnych czasów naśladowali dźwięki zwierząt i innych zjawisk natury, ale  o beat-

boxie zaczęto mówić dopiero w latach 80. XX wieku w Ameryce. Tam, gdzie w biedniejszych rodzi-

nach nie było stać ludzi na instrumenty, młodzież zaczęła używać do tworzenia dźwięków ust. Tak 

rozpoczęły się występy a cappella. Beatbox w Polsce pojawił się dość szybko, pierwszym znanym 

beatboxerem występującym niegdyś na festiwalach w Jarocinie był Wiesław Iwasyszyn. 

Beatbox teraz 

Za "ojców" beatboxu  uznaje się kilka osób, m.in. są to Darren "Buffy" Robinson, Doug E Fresh, 

Kenny Muhammad, Biz Markie. Jednak osobą, która wydobyła beatbox z podziemi, jest Rahzel, któ-

ry wydał dwie płyty o beatboxie. 

Beatbox na świecie jest rozpowszechniony i beatboxuje coraz więcej ludzi w różnych kategoriach 

wiekowych. Najbardziej znanym z młodych beatboxerów jest 12-letni Technikx z Ameryki, którego 

umiejętności obejrzało prawie 160 tysięcy osób. 

Mówiąc o beatboxie, trzeba też wspomnieć o nowej szkole (new school). New school skupia się ma 

aspektach technicznych, szybkim tempie, zagęszczeniu dźwięków, wytwarzaniu nowych, unikalnych 

brzmień. Nową szkołę reprezentują m.in. Alem - najlepiej rozwinięty technicznie beatboxer na świe-

cie, Skiller - najszybszy beatboxer świata i Dharni - beatboxer z Singapuru, który swoimi oryginalny-

mi dźwiękami zdobył dwukrotne mistrzostwo świata i współpracował z wieloma artystami, również 

polskimi. 

Zawody 

Pierwsze zawody narodowe zostały zorganizowane w Berlinie w 2002 roku w Niemczech przez Beat-

box Battle Networks. Pierwsze międzynarodowe mistrzostwa świata odbyły się natomiast 9 i 10 

września w Lipsku w Niemczech, w ramach imprezy Hip Hop World Challenge. Polskę reprezento-

wało wówczas wielu beatboxerów, np. Blady Kris, Pejot, Crashu, Zgas, Hardmaniac, Zorak i wielu 

innych  

PO LEKCJACH - ROZRYWKA - Beatbox  
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WBW Beatbox Battle 

Są to mistrzostwa Polski w beatboxie. Odbywają się od 2004 roku w ramach WBW - Wielkiej Bi-

twy Warszawskiej, która wyłania polskich mistrzów mikrofonu. Jak zawsze organizowane są pod 

koniec roku. Imprezę organizuje Microphone Masters przy wsparciu TikTaka, aktywisty beatboxo-

wego z Polski. Dzięki Beatbox Battle Networks, zwycięzca WBW Beatbox Battle ma prawo do 

udziału w mistrzostwach świata. Mistrzem Polski z zeszłego roku jest Gizmo, znany z programu 

"Mam Talent!".  

PO LEKCJACH - TEATR - Wiedźmin w teatrze  

Str. 31 

#Potwierdzone_Info 

Jakub Brzozowski 

Po wydostaniu się teatru IMKA z problemami finansowymi Teatr wraca z repertuarem na rok 2016. 

Najbardziej mnie zaciekawiło, że jedną ze sztuk, które mają być przedstawione, jest "Wiedźmin". Z 

tego, co mi wiadomo, będzie to pierwsza taka sztuka, a jej reżyserem jest Paweł Świątek. Tytułowe-

go Wiedźmina zagra podobno... Tomasz Karolak. Ale to, że Karolak zagra bohatera powieści Sap-

kowskiego, to tylko plotki, zresztą jak sam powiedział: "Obsada nie jest jeszcze znana, natomiast na 

pewno ja nie będę grał Wiedźmina, te informacje to wynik czyjejś dużej wyobraźni. Na pewno chce-

my do głównej roli zatrudnić aktora z odpowiednią wagą." Informacja o wystawieniu tej sztuki oka-

zała się dużym ciosem dla Michała Żebrowskiego, odtwórcy roli Geralta w adaptacji filmowej. Tym 

bardziej, że Żebrowski i Karolak od dawna się nie lubią. Tomasz Karolak powiedział także, że: 

"Powieść Sapkowskiego bardzo działa na wyobraźnię. Ktoś, kto ją czytał, oczekuje w kinie podob-

nych emocji. Teatr się rządzi innymi prawami, tu można coś wybudować symbolem, ja się porównań 

nie obawiam". Tak więc możemy się domyślać, że sztuka będzie nieco odstawała od oryginalnej po-

wieści i wydarzeń w niej zawartych.  

Wiele osób krytykuje pomysł właściciela teatru IMKA i uważa, że sztuka ta będzie kompletną poraż-

ką. Niedługo, w 2017 roku, ma zostać wyreżyserowany film "Wiedźmin" przez Tomasza Bagińskie-

go - polskiego animatora i rysownika. Film zostanie stworzony we współpracy z Sean Daniel Com-

pany odpowiedzialną np. za wyprodukowanie filmu "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka". Prace nad 

scenariuszem powierzono Thanii St. John. Będzie to film aktorski, co niepodobne jest do firmy Plati-

ge Image, która dotychczas zajmowała się tylko animacjami. Również zapowiedziano na rok 2017 

musical "Wiedźmin". Miejmy nadzieję, że chociaż film wyjdzie dobrze.  

Patryk Golba 



Tu rozpoczyna się historia. Tu – znaczy na korytarzu szkolnym. Takim zwykłym. Mimo dużej ilości 

okien, sprawiał on dość klaustrofobiczne wrażenie. Może to przez zbyt duże zagęszczenie ludzi? Bo 

ludzie byli wszędzie – stali w niewielkich grupkach, prowadząc ciche rozmowy, opierali się o ściany, 

niezbyt przytomnym wzrokiem spoglądając w przestrzeń, zwisali z parapetów, z nadzieją wyczeku-

jąc końca dnia i możliwości powrotu do domu, lub siadali gdzieś w kącie, zakładali słuchawki na 

uszy i uciekali w swoje małe, bezpieczne światy, chroniąc się przed hałasem i wciskającą się przez 

wszystkie otwory do głowy Nudą. Nie była to zwykła nuda. Była to ogromna, szkolna Nuda, tak 

wielka i stara, że osiągnęła własną świadomość. Nie wierzycie? Polecam spacer po szkole przed jej 

otwarciem. Jeszcze zanim ktokolwiek przyjdzie. Jeśli się dobrze wsłuchać w opuszczony, zamknięty 

budynek, można usłyszeć jej ciche pochrapywanie dochodzące z sali od historii. Tam jest legowisko 

Nudy.  

TALENTY KASPRZAKA - Nienudna lekcja języka polskiego 
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Obecnie niczym wampir wgryzała się w tętnice uczniów, wysysając wszelką energię i entuzjazm. 

Tylko jednej klasy dotknąć nie mogła. Podekscytowanie otaczało ich niczym tarcza, chroniąc od 

niewidzialnych kłów i szponów. Pozbijani w cztero- lub pięcioosobowe grupki, z wyraźnym oży-

wieniem uzgadniali ostatnie szczegóły. Z lekkim zdenerwowaniem spoglądali w notatki, owijali 

kolegów w prześcieradła i pomagali mocować kawałki tektury do ubrań.  



Dzwonek zastał ich ledwo w połowie przygotowań do lekcji. Pośpiesznie dokańczali przygoto-

wania,  pchając się w drzwiach i zajmując swoje miejsca na krzesełkach. Powstało przy tym 

niezłe zamieszanie.  

Nuda przycupnęła na biurku nauczycielskim, zastanawiając się nad naturą tego zjawiska. Nie-

wiele czasu zajęło jej zorientowanie się w sytuacji – szybko odkryła, że dzieje się najzwyklej-

sza rzecz w świecie – prezentacja. Pierwsza z grup właśnie wstała z krzesełek, gotowa przed-

stawić to, co przygotowała. Nasza bohaterka nie mogła przecież tego przegapić! Płynnym sko-

kiem przefrunęła nad głowami widowni, lądując na ramieniu jednego z uczniów. Ten natych-

miast zwątpił w swą znajomość tekstu, psalm coraz częściej przeplatając samogłoskami suge-

rującymi, że mamy do czynienia jedynie z wersją demo prezentacji. Legenda głosi, że pod każ-

dym „eeee” i „yyyy” kryje się jakaś treść, za pełną wersję jednak należy zapłacić.  
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Kolejnych prezentujących potraktowała jeszcze surowiej, zabierając im całą znajomość tekstu, 

zmuszając do czytania z kartki. Zainteresowanie widoczne w oczach reszty klasy zaczynało już 

przygasać. Nuda wyszczerzyła z leniwym zadowoleniem swe cieniutkie niczym igiełki ząbki, 

przeskakując na ramię kolejnego ucznia i mało nie zrzucając przy tym z niego tekturowej imita-

cji brody. Uczeń pod jej ciężarem zamilkł zupełnie, stojąc jak słup pośrodku klasy.  
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Nuda triumfowała. Zainteresowanie uczniów treścią lekcji spadało już, coraz więcej osób wzrokiem 

uciekało za okna, ku wolności. Pogoda za oknem zachęcała do spaceru lub zabawy na dworze, ale na 

pewno nie do siedzenia w sali. To sprzyjało Nudzie, ułatwiając zapanowanie nad zbyt zainteresowa-

nym lekcją tłumem. Wytłumienie zainteresowania kolejną grupą przyszło jej już z łatwością, mimo że 

mieli ładne, dopracowane stroje. Uczniowie mylili się, motali, czytali z kartek. Reszta klasy zajęła się 

zabawą gumowym bagnetem, zamiast słuchać. Gdyby się ładnie uśmiechnęli do pewnej osoby z klasy, 

dostaliby prawdziwy... To bez wątpienia jeszcze bardziej odwróciłoby zainteresowanie od prezentacji 

słuchanej jednym uchem tylko.  

Nagle stało się jednak coś, czego nasza szara bohaterka nie mogła przewidzieć. Kolejna grupa 

uczniów, zamiast na środek klasy, podeszła do komputera. Cicho zatrzeszczały wyłączające się lampy, 

a oczy wszystkich skupiły się na obrazie pokazywanym przez projektor. Z głośników dała się słyszeć 

muzyka, a obraz na ekranie ożył, ukazując stworzony przez grupę teledysk. Tutaj Nuda nie miała 

szans, przegrywała z kreatywnością uczniów, ba, sama przestawała się nudzić! Nawet ona z zaintere-

sowaniem wpatrzyła się w teledysk, wsłuchując się w słowa. Jej żółte, kocie oczy rzadko widywały 

tego typu rzeczy; była zafascynowana do tego stopnia, że do końca dnia już niczym wierny piesek po-

dążała za uczniami. Nie ugryzła nikogo, ani razu. Z żalem obserwowała, jak opuszczają budynek szko-

ły, nie zaskoczywszy jej niczym więcej.  

Shathi 



Talenty Kasprzaka - Znalezione w zeszycie  
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