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OD REDAKCJI

Niby to nic odkrywczego i nadzwyczajnego, 
ale znów jest... WIOSNA!!!!!! A wraz z nią 
większa chęć do życia. Właśnie - ŻYCIA. Bo 
w piątym numerze gazetki 
#Potwierdzone_Info jest to dominujące 
zagadnienie. Dlatego przeczytacie artykuły, 
felietony i wywiady na temat sportu, 
ratowania życia poprzez krwiodawstwo 
oraz w akcjach strażackich, a także o 
wielkim święcie Życia, jakim jest 
Wielkanoc. Dowiecie się, w jaki sposób i 
przy jakich dźwiękach zadbać o swoją 
lepszą kondycję. Poznacie kilka historii z 
życia pani Lidii Wasilewskiej - eksperta w 
sprawach zdrowia, sportu i krwiodawstwa. 

 
Kwiecień to także miesiąc ważnych rocznic. 
Najpierw - 2 kwietnia - będziemy po raz 
dziesiąty wspominać odejście jednego z 
najważniejszych Polaków XX wieku - Karola 
Wojtyły, czyli Jana Pawła II. Piszemy o Nim, 
ale nie tyle jako o papieżu, co jako o 
sportowcu. Przytaczamy też fragment 
opowieści naszego gościa - prof. Janusza 
Riegera, o jego bliskiej, trwającej wiele lat 
znajomości z Janem Pawłem II. Do 
tematów historycznych odwołuje się 

także artykuł o Zbrodni Katyńskiej. Ponadto 
w związku z 5. rocznicą katastrofy 
samolotu prezydenckiego pod 

Smoleńskiem przedstawiamy trzy 
niezwykłe i warte upamiętnienia osoby, 
które 10 kwietnia 2010 roku po raz ostatni 
wypełniały swą służbę dla Ojczyzny: 
Ryszarda Kaczorowskiego, Annę 
Walentynowicz oraz Zbigniewa Dębskiego, 
bliskiego naszej szkole kombatanta 
Batalionu AK „Kiliński". 

 
Nie zabraknie też spraw uczniowskich. 
Piszemy zatem o praktykach szkolnych, o 
naszych różnych pasjach, prezentujemy 
wiersze jednego z naszych kolegów. Jak 
zawsze też możecie poznać jednego z 
naszych maturzystów. 

 
Następny numer #Potwierdzonego_Info 
dopiero w maju, więc życzymy wszystkim 
naszym Czytelnikom - nauczycielom i 
uczniom Kasprzaka, a także absolwentom i 
wszystkim sympatykom gazetki 
RADOSNYCH, DOBRZE I GŁĘBOKO 
PRZEŻYTYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY 
ZMARTWYCHWSTANIA. 
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Wielkanoc

Wielkanoc, nazywana także Wielką 
Niedzielą, Niedzielą Wielkanocną lub 
Zmartwychwstaniem Pańskim, jest 
ważnym świętem chrześcijańskim 
upamiętniającym zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. Święto to rozpoczyna się 
w Wielką Sobotę po zachodzie słońca. 

W Kościele rzymskokatolickim cały okres 
poprzedzający Wielkanoc nazywamy 
Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby 
tego tygodnia, (czyli wieczór Wielkiego 
Czwartku, Wielki Piątek, Wielka Sobota 
oraz Niedziela Wielkanocna) nazywane są 
Triduum Paschalnym. Początek obchodów 
Wielkiej Niedzieli następuje tuż po 
zachodzie słońca dnia sobotniego, kiedy 
ma miejsce Wigilia Paschalna, podczas 
której zapala się wielką, woskową świecę 
nazywaną Paschałem. 

W Polsce posiadamy wiele tradycji 
związanych więcej lub mniej z religią 
chrześcijańską. Jednym ze starszych 
zwyczajów jest msza rezurekcyjna, która 
kiedyś była odprawiana o północy. 
Aktualnie ta msza jest sprawowana o 
poranku Niedzieli Wielkanocnej. Tradycją 
związaną bezpośrednio z mszą 
rezurekcyjną, jest śniadanie wielkanocne, 
które odbywa się zwykle w rodzinach po 
mszy. Rodzina podczas posiłku składa sobie 
życzenia i dzieli się potrawami ze 
święconki. Święconka, czyli koszyk 
wiklinowy, który przed Niedzielą 
Wielkanocną zanosi się do kościoła na 
święcenie, zawiera takie pokarmy jak jajka  
(symbol nowego życia) w postaci 
 

kolorowych pisanek, baranka (kiedyś 
wykonanego z ciasta, dziś natomiast 
częściej spotyka się baranki cukrowe), 
który symbolizuje zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa, sól kuchenną, która ma 
za zadanie chronić jedzenie przed 
zepsuciem, oraz najpopularniejsze 
pokarmy, czyli chleb, wędlinę, chrzan, 
pieprz oraz ciasta wielkanocne. 

Kolejną tradycją jest dekorowanie jajek w 
różne barwne wzorki, czyli tworzenie tym 
samym tak zwanych pisanek. W zależności 
od sposobu wykonania mają one różne 
nazwy, np. drapanki lub kraszanki. 
Najbardziej chyba znanym zwyczajem 
wielkanocnym jest śmigus-dyngus, którego 
pierwotnym celem było symboliczne 
wiosenne oczyszczenie z brudów, chorób, a 
także grzechu. Później ze względu na 
wierzenia, jakoby woda miałaby sprzyjać 
płodności, zaczęto oblewać wolne panny. 
Oblewanie wodą było dla kobiet bardzo 
ważne, albowiem oznaczało 
zainteresowanie ze strony kawalerów. 
Aktualnie to święto zamieniło się w zwykłe 
oblewanie wodą dla przyjemności bez 
większego celu. 

Nie są to wszystkie tradycje Wielkanocne, 
lecz tylko ich część. Na pewno wiele rodzin 
obchodzi tradycje własne lub regionalne, 
lecz należy pamiętać, że podczas tych świąt 
najważniejsze jest jednoczenie się i 
spędzanie czasu z rodziną ze względu na 
pamiątkę zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa.  

Grzegorz Wójcik
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Adrianna Słowińska 

Krwiodawca pilnie poszukiwany
 

Akcje krwiodawstwa organizowane w naszej szkole to doskonały sposób na pomaganie 
potrzebującym, co jako strażak bardzo cenię. Bez dużego wysiłku można uratować wiele osób, 
dla których nasza krew jest jedyną możliwością pomocy. Osoby, które w tym „siedzą", 
doskonale wiedzą, na czym to polega, jednakże pozwolę sobie opisać przebieg pojedynczego 
oddawania. Osoby z wątpliwościami proszone o uwagę! 
Przede wszystkim krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, o masie 
ciała przynajmniej 50 kg, bez przeciwwskazań w postaci problemów z ciśnieniem lub hemofobii 
(i tu niespodzianka! #Potwierdzone_Info nie tylko bawi, ale i uczy! Wspomniana hemofobia to 
strach przed widokiem krwi. I proszę nie mylić z homofonią, bo to całkiem inna „dziedzina"...) 
czy trypanofobii (pospolity lęk przed igłami). Gdy nadejdzie odpowiedni dzień, w którym do 
naszej szkoły zawitają przemiłe „pijawki", bo tak często określa się pielęgniarki Krajowego 
Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Saskiej w Warszawie, osoby odpowiednio wcześniej zapisane 
stawiają się zwarte i gotowe na sali gimnastycznej. Następuje długi proces papierologii, w 
czasie którego należy wypełnić ankietę z bardzo intymnymi pytaniami - wszystko po to, by 
nasza krew pomagała, a nie szkodziła. Po wypełnieniu wszystkich świstków, udajemy się do 
rejestracji, gdzie przydzielony zostaje nam odpowiedni kod kreskowy oraz zostajemy wpisani 
do bazy. Kolejnym etapem ścieżki początkującego krwiodawcy jest oddanie malutkiej próbki 
krwi z palca oraz określenie idealnej żyły do wkucia. Teraz czeka nas spotkanie z lekarzem, który 
dysponuje wynikami wstępnych badań, wypełnia kwestionariusz dawcy i przeprowadza wywiad 
na temat stanu naszego zdrowia. Z nim należy podzielić się wszelkimi wątpliwościami, jakie 
mogą się pojawić w trakcie wypełniania kwestionariusza. Lekarz ostatecznie zdecyduje o tym, 
czy możesz oddać krew czy nie. 

Po pokonaniu tej krętej drogi nadszedł wreszcie czas na oddanie krwi, zwane donacją. Trwa to 
ok. 10 min, podczas których, w sterylnych warunkach, po prostu leżysz, miarowo ściskasz rękę 
w pięść, a 450ml krwi spływa z ciebie cienką rurką. Krew pełna może być pobierana nie częściej 
niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, przy czym przerwa 
pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 2 miesiące. I tyle. Po całym procesie 
nie tylko dostajesz czekolady i soczek. Przede wszystkim zyskujesz wielką osobistą satysfakcję 
ze spełnienia dobrego uczynku i okazania pomocy potrzebującym. W końcu nie każdy ma 
okazję przyczyniać się na co dzień do ratowania ludzkiego życia! 
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Praktyki zawodowe - marnowanie czasu czy realna szansa 
na sprawdzenie się w swoim zawodzie?

Na to pytanie mieli możliwość odpowiedzieć sobie tegoroczni trzecioklasiści, którzy wzięli 
udział w kolejnej edycji praktyk zawodowych organizowanych przez naszą szkołę. Wiele osób 
wiązało bardzo poważne plany z tym ważnym wydarzeniem w życiu każdego młodego technika. 
Trzeba przy tym zauważyć, że zjawisko "nie chce mi się, i tak każą robić nam jakieś głupoty, 
obejrzę film na komórce", uległo zdecydowanej marginalizacji. Uczniowie znacznie bardziej 
przykładali się do powierzonych zadań w porównaniu do lat poprzednich. Na pewno duży 
wpływ na ten stan rzeczy miał stosunek firm do praktykantów, który uległ na przestrzeni lat 
zdecydowanej zmianie. W większości przedsiębiorstw nie traktowano ich tylko jako 
"niewolników do podawania kawy", dając im możliwość wykazania się w zadaniach 
adekwatnych do posiadanej wiedzy. Argumentem, który jednoznacznie potwierdza dobry 
przebieg tegorocznej edycji praktyk, jest fakt, iż wielu młodych techników otrzymało 
propozycje dalszej współpracy z praktykodawcami. Dlatego też zdecydowana większość 
uczniów była zadowolona, a tylko niewielka grupa osób uważała ten miesiąc za zmarnowany. 
 
Tak trzymać! 

 

 
  

Łukasz Zwierzchowski 
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Wywiad z belfrem
 

Z panią Lidią Wasilewską, nauczycielką 
wychowania fizycznego oraz 
organizatorką akcji krwiodawstwa w 
naszej szkole, rozmawia Kacper Dołowy. 

 

Zacznijmy od początku. Jak znalazła się 
Pani w Kasprzaku i jak Pani wspomina 
swoje pierwsze dni w naszej szkole? 

Do Kasprzaka przyszłam w 1998 roku. 
Poprzednio pracowałam w dużo mniejszej 
szkole, gdzie zdecydowaną większość 
stanowiły dziewczęta. Gdy pierwszy raz 
weszłam do budynku naszej szkoły, 
poczułam się lekko zagubiona - długi hol i 
tłum "młodych facetów" - średnia wzrostu 
190 cm. W czasie rozmowy dyrektor, p. 
Stanisław Kowalski, zapytał: "Czy Pani sobie 
poradzi z chłopakami?". Bez wahania 
odpowiedziałam: "Oczywiście!". Po 
czterech latach prowadzenia przeze mnie 
drużyny siatkarskiej zdobyliśmy 
Mistrzostwo Woli, pokonując drużyny z 

"Kopernika" i "Sowińskiego". 

Ma Pani na swoim koncie wiele życiowych 
sukcesów, lecz jednym z największych jest 
organizacja cyklicznej akcji krwiodawstwa 
w Kasprzaku. Skąd pomysł na tego typu 
działalność? 

Szkoła, to nie tylko zdobywanie wiedzy, do 

sportu nie wszyscy mają predyspozycje, a 

krew może oddać każdy, kto jest zdrowy i 

tego chce. W 2002 roku zorganizowałam 

pierwsze spotkanie z młodzieżą, na którym 

rozmawialiśmy na temat krwiodawstwa. 

Rozdałam informatory, odpowiedziałam na 

pytania zgodnie z posiadaną wiedzą i na 

koniec zadałam pytanie: 

"Kto chce oddać krew i uratować komuś 

życie?". Nie trzeba było powtarzać, zgłosiło 

się około 20 osób. Na początku chodziliśmy 

oddawać krew do Punktu Krwiodawstwa w 

Szpitalu Wolskim; później, gdy punkt 

zamknięto (ze względu na oszczędności!), 

jeździliśmy na Saską do Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Teraz 

zbiórki krwi odbywają się w naszej szkole 

cztery razy w roku, a grupa krwiodawców 

liczy około 60 osób. Maturzyści - 

krwiodawcy odchodzą, a na ich miejsce 

przychodzą nowi. I to jest piękne: chęć 

niesienia bezinteresownej pomocy 

drugiemu człowiekowi. Brian Tracy 

powiedział: "Ludzie sukcesu zawsze szukają 

możliwości niesienia pomocy innym. 

Nieudacznicy pytają: A co mi za to dasz?". 

Oddawaniu krwi towarzyszą inne akcje, np. 

zbiórka czekolad. Krwiodawcy w zamian za 

oddaną krew otrzymują czekolady, lecz i 

tym postanowili się podzielić. Oddają część 

słodyczy, które przekazywane są do 

Ośrodka Pomocy Społecznej na Woli. 
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Na pewno interesuje się Pani sportem, ale 

czy ma Pani inne sposoby na spędzanie 

wolnego czasu? 

Uwielbiam spacery z psem, najlepiej po 

lesie. Nie lubię siedzieć w miejscu, dlatego 

tak trudno jest mi zrozumieć młodzież, 

która potrafi długie godziny spędzać przed 

komputerem. 

Jak sama Pani zauważyła, młodzi ludzie 

wolą spędzać wolny czas przed 

komputerem niż na boisku, czy na hali 

sportowej. Jakie skutki może powodować 

taki tryb życia i jak przekonać młodzież do 

większej aktywności fizycznej? 

Długotrwałe patrzenie w monitor, cały czas 

w tej samej odległości, osłabia nerwy oka, 

oczy wpatrzone w komputer nie mrugają, 

ulegają wysuszeniu, a więc nasz wzrok 

pogarsza się. Skutkiem siedzenia w jednej 

pozycji przez długi czas, może być 

skrzywienie kręgosłupa oraz pogorszenie 

się ogólnego stanu zdrowia (nieprawidłowe 

krążenie krwi, otyłość). Poza tym, 

komputer wciąga psychicznie, gry 

komputerowe tak pochłaniają uwagę

gracza, że często traci on poczucie czasu i 

rzeczywistości. Zamiast grać na 

komputerze, lepiej spotkać się ze 

znajomymi na boisku lub w hali i zagrać 

prawdziwy mecz. Będzie to na pewno miło 

spędzony czas z korzyścią dla zdrowia, bo 

jak wiadomo "w zdrowym ciele, zdrowy 

duch". 

Sport rozwija fizycznie, ale i psychicznie. 

Kształtuje wytrwałość, systematyczność, 

odpowiedzialność, wiarę we własne siły 

oraz szacunek dla przeciwnika. Człowiek 

wysportowany ma ładną sylwetkę, jest 

energiczny, nie boi się wyzwań, potrafi 

współpracować w grupie dzięki czemu 

łatwiej mu osiągnąć sukces. 

W Kasprzaku odbywają się systematycznie 

zajęcia sportowe. Proszę powiedzieć, 

jakich dyscyplin dotyczą i kiedy się 

odbywają? 

W naszej szkole systematycznie odbywają 

się dodatkowe zajęcia sportowe takie jak: 

piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, 

tenis stołowy czy zajęcia na siłowni. Zajęcia 

odbywają się po lekcjach, a harmonogram 

zajęć wywieszony jest w gablocie przy sali 

gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich chętnych! 

Dziękuję za rozmowę!
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Sport w Kasprzaku
 

Nasza szkoła czynnie bierze udział w wielu 
zawodach sportowych. Pod czujnym okiem 
naszych nauczycieli od wychowania 
fizycznego uczniowie przygotowują się do 
tych imprez. Pod „dowództwem" pana 
Norberta Beznosika nasza szkoła w roku 
2015 oraz 2014 zajęła pierwsze miejsce w 
Międzyszkolnym Wolskim Turnieju Tenisa 
Stołowego chłopców. Natomiast w roku 
2012 zajęliśmy drugie miejsce w 
Mistrzostwach Woli w Tenisa Stołowego. 
Jak widać, w ping pongu odnosimy wiele 
sukcesów i z roku na rok jesteśmy coraz 
lepsi! 

W bieżącym roku wyjątkowo nie 
stanęliśmy na podium w Mistrzostwach 
Woli w Piłce Siatkowej. Szkoda, że nie 
odnieśliśmy zwycięstwa, ale miejmy 
nadzieję, że pod przewodnictwem pani 
Lidii Wasilewskiej następnym razem 
wygramy w tych zawodach. Trzymamy 
kciuki za naszą drużynę! Pod okiem pana 
Norberta Beznosika nasza drużyna w 2012 
roku zajęła drugie miejsce w zawodach 
piłki nożnej na Woli. Natomiast w 2014 

roku zdobyliśmy czwarte miejsce w 
Mistrzostwach Woli. Jest się czym 
pochwalić. Obecny rok nie przyniósł nam 
miejsca na podium w Koszykówce, jednak 
pani Wanda Kroplewska w ubiegłym 
sezonie zapewniła nam piąte miejsce w 
tym turnieju. W roku 2013 zajęliśmy 
czwarte miejsce, a w roku 2012 drugie. 
Miejmy nadzieję że w następnych 
zawodach uda nam się zdobyć złoto. 
Trzymamy kciuki za naszych sportowców! 

Jak możemy zauważyć Kasprzak czynnie 
bierze udział w organizowanych imprezach 
sportowych. Mamy czym się pochwalić. 
Nasi koledzy dzielnie walczą o punkty oraz 
wysokie miejsca w tychże zawodach. 
Trzymajmy za nich kciuki w dobrze 
zapowiadającym się nowym sezonie. Nowi 
uczniowie to szansa na nowe gwiazdy 
sportowe. Wiadomo, bez wyszkolenia 
przez naszych nauczycieli nie było by mowy 
o zwycięstwie. Z niecierpliwością czekamy 
na nowe sukcesy! 

Daniel Jóźwik

 

Z wiosną - po zdrowie!
 

Każdy z nas dobrze wie o istnieniu czterech 

pór roku, które następują po sobie, 

tworząc nieprzerwany cykl, czyli rok 

składający się z 12 miesięcy. Na przełomie 

20-21 marca zaczęliśmy kalendarzową 

wiosnę, w związku z tym powinniśmy już 

wszyscy wychodzić ze swoich jaskiń, do 

których udaliśmy się podczas zimy. Czas 

zacząć się ruszać, robić coś ze sobą, 

korzystając z dobrej pogody. Mówi się, iż 

"w marcu jak w garncu"; patrząc na 

zawirowania pogodowe wiążące się z tym 

okresem, trudno się nie zgodzić, ale niech 

nas to nie zniechęca. Niech naszą 

dodatkową motywacją do aktywności 

będzie fakt, iż po wiośnie mamy lato. Nic 

odkrywczego, ale założę się, że większość z 

nas chciałaby móc lepiej się prezentować 

niż teraz. Wiosna to najlepszy czas, aby 

wziąć się za siebie, zwłaszcza po zimie - 

czasie zastoju, lenistwa i dobrych 

obiadków. Korzystajmy z możliwości 
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obecnej pogody, czyli umiarkowanej 

temperatury, widoków zieleni dookoła oraz 

śpiewu ptaków. Kiedyś spędzało się całe 

dnie na dworze, wymyślając coraz to inne 

sposoby umilania sobie wolnego czasu. Z 

wiekiem gry i zabawy, np. zabawa w 

chowanego czy gra w klasy, przestają nas 

interesować i trudno się temu dziwić, ale 

jest wciąż wiele rzeczy, którymi możemy 

się zająć. Osobiście staram się być 

aktywnym człowiekiem i robić coś więcej 

ze sobą niżeli siedzieć w fotelu przed 

telewizorem. Do moich ulubionych form 

spędzania czasu na pewno mogę zaliczyć 

cotygodniową grę w piłkę nożną w 

weekendy oraz bieganie w tygodniu. Czuję 

się z tym bardzo dobrze, wysiłek fizyczny 

człowiekowi jest potrzebny. Przede 

wszystkim trzeba mieć na uwadze zdrowie; 

zmuszając się do ruchu, łatwiej nam jest 

zachować odpowiednią wagę, a nasze ciało 

więcej znosi wraz ze wzrostem kondycji. 

Również dobrze mieć jest na względzie 

"spełnienie wewnętrzne". Jeżeli narzekasz 

na złe samopoczucie, polecam zająć się 

sportem. Podczas wykonywania aktywnych 

zajęć odrywamy się od rzeczywistości, 

skupiając całą uwagę na nich, chcąc dać z 

siebie jak najwięcej. Nie ma lepszego 

uczucia niż po solidnym treningu; po 

wyzwoleniu endorfin w Twoim ciele budzi 

się świadomość, że wykonało się dobry 

krok w celu rozwoju swojego ciała. Gdy 

pracujemy nad sobą i sumiennie się do 

tego przykładamy, to nie ma opcji, aby się 

w to nie wkręcić. Każdy udany trening czy 

gra cieszy, powodując chęć dania z siebie 

jeszcze więcej i zachęca nas do 

pokonywania swoich granic. No dobrze, ale 

czym masz się zająć? Już Ci odpowiadam. 

Jak wcześniej wspomniałem, możliwości 

jest naprawdę wiele i jeżeli dalej nic nie 

możesz dla siebie znaleźć, to po prostu 

jesteś leniem. Otóż do dyspozycji mamy 

niemal cały świat. Możemy biegać, grać w 

piłkę czy też w siatkę lub w kosza na sali, 

chodzić na basen, jeździć na rolkach, desce, 

rowerze. Na terenie Warszawy znajdują się 

różne obiekty przeznaczone do rekreacji, 

takie jak publiczne siłownie, czy miejsce na 

workout (balans, praca ze swoich ciałem). 

Również możemy zainteresować się 

parkourem, zapisując się na specjalne 

zajęcia, bądź iść zwyczajnie na siłownię. Do 

tego park, istna piaskownica... Babington, 

rzucanie ringo, spacery ze znajomymi i 

wiele więcej. To jedynie wierzchołek góry 

lodowej, dlatego zachęcam do ruszenia się 

i sprawdzenia, co takiego fajnego 

moglibyśmy ze sobą zrobić. Nawet 

niewielki wysiłek daje nam jakieś korzyści, 

niemniej jednak musi być on regularny. 

Pamiętajmy również o zdrowym 

odżywianiu, jako że wraz z powszechną 

opinią dobra dieta to 70% treningu, ale nie 

przesadzajmy. Na moją dietę składają się 

posiłki o w miarę stałych porach, a w 

tygodniu obowiązuje absolutny zakaz 

słodyczy - dobrze jest sobie wybrać dzień 

lub dwa "dla siebie". No i przede wszystkim 

woda. Łącząc obie te dziedziny - sport i 

dietę, łączymy przyjemne z pożytecznym. 

Pamiętajcie, że sport to zdrowie, a jak 

zdrowie będzie, to nic nam nie stanie na 

drodze, dlatego trzeba o nie dbać. 

Proponuję wszystkim spróbować, a nóż 

widelec wejdzie w krew - na to liczę. Sport 

to trening, ale przede wszystkim dobra 

zabawa. 

Cezary Lutomierski
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Muzyka do ćwiczeń - lista piosenek, które dodadzą ci 
energii i zmotywują do treningu. 

 
Muzyka do ćwiczeń to świetny sposób, żeby urozmaicić sobie codzienny trening i 

zmotywować się do jeszcze większego wysiłku. Oto lista przebojów, które sprawdzą się 

zarówno jako motyw do ćwiczeń fitness w domu, jak i na siłowni. 

 

Muzyka do ćwiczeń sprawi, że twoje treningi będą skuteczniejsze i przyjemniejsze. Szybki 

rytm pomaga w utrzymaniu stałego tempa ćwiczeń, przez co wysiłek daje lepsze efekty i w 

krótszym czasie gubimy zbędne kilogramy. Dodatkowo muzyka poprawia nastrój, daje 

zastrzyk pozytywnej energii i motywuje do większej pracy. 

 

Poniższa subiektywna lista hitów zawiera 15 piosenek, które świetnie nadają się jako podkład 

do treningu cardio i siłowego. 

 

Muzyka do ćwiczeń fitness - trening fitness w domu nie musi być nudny. Łatwiej przyjdzie ci 

wykonywanie brzuszków i wykroków, jeśli w tle będzie grała melodyjna muzyka z wyraźnym 

bitem. Poniższe piosenki oprócz tego, że są rytmiczne, mają motywujący tekst, który doda ci 

niezbędnej podczas ćwiczeń pewności siebie. 
1. Beyonce - Crazy In Love 

2. Bonnie Tyler - Holding Out For a Hero 

3. Kelly Rowland - Work 

4. Rihanna - Only Girl (In the World) 

5. Britney Spears - Work B**ch 

 

Muzyka na siłownię - ćwiczenia na siłowni wymagają wielu powtórzeń, przez co ten typ 

treningu jest bardzo jednostajny i - na dłuższą metę - raczej nudny. Moja lista piosenek na 

siłownię sprawi, że czas szybciej będzie upływał, sztangi i hantle staną się lżejsze, a ty 

poczujesz się jak sam Rocky Balboa. 

 

1. Survivor - Eye of the Tiger 

2. Katy Perry - Dark Horse (feat. Juicy J) 

3. Linkin Park - In The End 

4. Kanye West - Stronger 

5. Darude - Sandstorm 
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Muzyka do aerobiku - w ćwiczeniach aerobowych najlepiej sprawdzą się żwawe, rytmiczne 

piosenki, które nie pozwolą ci ani na chwilę zwolnić tempa. Nadadzą się nie tylko do treningu, 

ale również na wieczorną imprezę. 

1. Madonna - Jump 

2. Rihanna - Don't Stop the Music 

3. Donna Summer - She Works Hard For the Money 

4. Madonna - Lucky Star 

5. Christina Aguilera - Candy Man 

 

 

Życzę wszystkim owocnych treningów i idealnie wyrzeźbionych sylwetek na sezon letni. 

Patryk Maciński 
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Sportowa Warszawa
 

Sport w Warszawie żyje swoim życiem. 
Warszawiacy bardzo cenią sport, idealnym 
potwierdzeniem tego faktu może być 
choćby to, że w dzień meczu 
eliminacyjnego reprezentacji Polski na 
trybunach zasiada komplet publiczności, 
podobnie w czasie eliminacji do Ligi 
Mistrzów, w których bierze udział Legia. 
Faktem oczywistym jest to, że piłka nożna 
w Warszawie to sport dominujący, lecz 
prócz piłki w stolicy dość dobrze radzą 
sobie również inne sekcje sportowe. W 
koszykówce i siatkówce Warszawa ma 
swoich reprezentantów w najwyższych 
klasach rozgrywkowych w Polsce. 
Sport w stolicy jest na topie, to nie ulega 
wątpliwości; wystarczy wyjść na ulicę, bądź 
pójść do parku wieczorem w wiosenny 
„warszawski wieczór" - zapewniam, że 
spotkamy tam ludzi uprawiających 
zarówno nordic-walking, jak i bieganie. 
Ilość boisk również stale rośnie, 
otwieranych jest coraz więcej orlików, by 
młodzi zawodnicy mieli gdzie szlifować 
swoje umiejętności, wciąż organizowane 
są różnorakie rozgrywki, przykładem może 
być „Nike Playarena", dzięki której 
zawodnicy mogą się umawiać między sobą 
i rozgrywać mecze. 
Wróciła również moda na siłownie, coraz 
więcej ludzi zaczyna na nie regularnie 

uczęszczać, przez co biznes ten stał się na 
pewno bardziej dochodowy, niż 
dotychczas. 
Myślę, że dzięki zapałowi nie tylko 
Warszawy, ale również całej Polski, w 
niedalekiej przyszłości nasi sportowcy będą 
bardzo doceniani nie tylko w Europie, ale i 
na świecie, zarówno w sportach letnich, 
jak i zimowych, bo o tych też trzeba 
pamiętać i wspierać naszych skoczków, 
biathlonistów, łyżwiarzy i narciarzy! 
Nieocenione w tej kwestii pozostają kluby 
sportowe oraz akademie. Legia Warszawa, 
Unia, Znicz oraz Polonia Warszawa 
wychowują obecnie najlepszych piłkarzy, 
MOS Wola szkoli świetnych siatkarzy, a 
MKS Ochota oraz po raz kolejny Znicz i 
Legia świetnych koszykarzy. Musimy 
wspierać kluby, by inwestowały w 
młodzież, w nas, by pozwoliły szlifować 
swój talent na najlepszych obiektach 
sportowych, pod okiem świetnych 
szkoleniowców. Sport w Warszawie 
rozwinął się pod każdym względem: 
przede wszystkim infrastruktura klubów 
wygląda europejsko i można odczuć 
pewien stopień profesjonalizmu, tak więc 
kibicujmy, rozwijajmy i promujmy sport! 
Walczyć, trenować, Warszawa musi 
panować! 

Piotr Pondo
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W kajaku, na nartach, na boisku. Jan Paweł II i sport.

Błogosławiony, święty, papież Jan Paweł II. 
Nie ulega wątpliwości, że przyczynił się do 
rozwoju Kościoła, był ważną postacią w 
Polsce i na świecie, ale także bez wątpienia 
był najbardziej sportowym ze wszystkich 
papieży. Praktykował sport tak długo, jak 
długo zezwalało mu na to zdrowie. Kibic, 
sportowiec, Karol Wojtyła, „Wujek". 

W Wadowicach, w przedwojennym 
gimnazjum, piłka nożna nie była dyscypliną 
mile widzianą. Preferowano inne sporty, 
jak np. piłkę ręczną. Ale to nie zrażało 
„Lolka" do tej dyscypliny. Zamiłowanie do 
futbolu zaszczepił w nim brat „Mundek". 
Karol grał na pozycji obrońcy i nazywany 
był „Martyna" - tak na nazwisko miał 
popularny wtedy reprezentant Polski w 
piłce nożnej. Później „Lolek" grał na 
bramce. „Był bardzo barczysty i świetnie 
sobie radził jako bramkarz" - wspomina 
Eugeniusz Mróz. Jak później pisał brytyjski 
magazyn goal.com, gdyby Jan Paweł II nie 
został księdzem, byłby piłkarzem (jeżeli nie 
poszedłby w stronę aktorstwa). 

Zostając księdzem, Karol Wojtyła nie 
zrezygnował ze sportu. Wręcz przeciwnie. 
Często wybierał się z grupką młodzieży na 
piesze wędrówki, podczas których nie 
rezygnował z mszy świętej i codziennie ją 
odprawiał, czy to w kościele, przy drodze w 
lesie, czy na brzegu jeziora. Uwielbiał także 
kajaki, narty, rowery i pływanie. 

Mogłoby się wydawać, że zostając głową 
Kościoła, Jan Paweł II będzie zmuszony 
zaprzestać zajmowania się sportem, lecz 
tak się nie stało. Był pierwszym papieżem, 
który zasiadł na trybunach jako kibic 
piłkarski. Przyjmował dziesiątki delegacji 
klubów, organizacji sportowych, a także 
różnych zawodników, jak boksera 
Muhammada Ali czy mistrza Świata F1 
Michaela Schumachera. 29 października 
2000 r. papież celebrował mszę świętą na 
stadionie olimpijskim w Rzymie przed 60 
tysiącami widzów. Podczas tego 
wydarzenia podkreślał podobieństwo tego 
obiektu do wielkiej świątyni. "Patrząc na 
was, przypominam sobie sportowe 
doświadczenia mojego życia" - mówił Jan 
Paweł II, wspominając lata swojej 
młodości. Karol Wojtyła był także wielkim 
kibicem Cracovii. Dwukrotnie spotkał się z 
reprezentacją tego klubu w Watykanie. 

 

Pierwszego roku swego papiestwa Jan 
Paweł II zażyczył sobie, by w jego letniej 
rezydencji wybudowano basen. Pływał w 
nim aż do 2002 roku, kiedy ze względu na 
zdrowie pływanie zostało mu zabronione. 
Chociaż już kilka lat wcześniej przestał 
jeździć na nartach, to nadal kibicował 
Adamowi Małyszowi.  
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Zawsze uważał, że sport jest bardzo ważny 
dla współczesnych społeczeństw. Jest to 
świetny sposób wychowania młodych 
pokoleń. "Sport ujawnia nie tylko bogate 
możliwości fizyczne człowieka, ale także 
jego zdolności intelektualne i duchowe. Nie 
polega jedynie na sile fizycznej i 

wydolności mięśni, ale ma także duszę i 
dlatego musi w pełni ukazywać swe 
oblicze. Oto dlaczego prawdziwy 
sportowiec nie powinien dopuszczać do 
tego, aby kierowało nim wyłącznie 
obsesyjne dążenie do doskonałości 
fizycznej, ani podporządkować się 
bezwzględnym prawom produkcji i 
konsumpcji czy też celom wyłącznie 
utylitarnym i hedonistycznym" - mówił 
papież. 

 

Dzięki Janowi Pawłowi II w 2004 roku w 
Watykanie powstał departament sportu, 
który działa na rzecz "promocji sportu jako 
części kultury i nieodłącznego elementu 
rozwoju człowieka w służbie pokoju i 
braterstwa". 

Adam Brol
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Wywiad z profesorem Riegerem

Fragment zapisu spotkania uczniów naszej szkoły z profesorem Januszem Riegerem, 
badaczem języka polskiego na dawnych polskich Kresach Wschodnich, wieloletnim 
pracownikiem naukowym i wykładowcą akademickim m.in. na Uniwersytecie 

Warszawskim. Cały zapis niebawem ukaże się na stronie szkoły. 
Pan Profesor jako student należał do duszpasterstwa prowadzonego przez Karola Wojtyłę. 
Łączyła Pana przyjaźń z Karolem Wojtyłą, późniejszym Janem Pawłem II i trwała ona do 
końca życia papieża. Trwa właśnie rok Jana Pawła II i zbliża się 10 rocznica śmierci Papieża, 
stąd nasze spotkanie. Co ważne, dla nas właściwie jest to już jedna z ostatnich szans 
porozmawiania z osobą, która była blisko tej niezwykle ważnej dla naszej historii postaci, 
tak więc oddaję głos panu Profesorowi. 

Witam panie, witam panów - tak do nas mówiono, gdy byliśmy w gimnazjum, teraz się trochę 
zmieniło. Ja w czasach mojej młodości mieszkałem w Krakowie, chociaż więcej czasu 
spędziłem w życiu w Warszawie. Byłem ministrantem m.in. u św. Floriana, po wojnie 
chodziliśmy tam codziennie na mszę, choć było dość daleko (20—30 minut), potem do szkoły. 
I ze św. Floriana poszedłem potem do św. Anny na ministranta, na końcu do Katedry 
Wawelskiej, ale ze św. Florianem byłem ciągle związany. W pewnym momencie pojawił się 
tam jako wikary młody ksiądz, Karol Wojtyła. Patronował on różnym przedsięwzięciom. 
Jeszcze dodam, że księdzem proboszczem był ksiądz Kurowski, jeden z bardzo światłych i 
świetnych kaznodziejów; to też było bardzo ważne dla mnie, że rozumieliśmy go dobrze i 
zgadzaliśmy się z nim. Ksiądz Wojtyła patronował chórkowi prowadzonemu przez mojego 
przyjaciela Joachima Gudela; ja tam też starałem się czasem przychodzić, ale bez większego 
powodzenia, potem zresztą gdy Wojtyła był w innym kościele, to nas pięciu przychodziło 
śpiewać na chórek i Joachim mówił: Janusz dobrze śpiewasz, ale śpiewaj ciszej. Nie muszę 
mówić co to znaczyło... fałszowałem po prostu potwornie. Ale u św. Floriana w pewnym 
momencie, gdy byłem w klasie maturalnej (to był 1951 rok), ksiądz Karol Wojtyła zaczął 
organizować konferencje dla studentów. Ja też się tam przyplątałem. Były to konferencje 
dotyczące może nie tyle teologii, co problemów światopoglądowych, życiowych. Myśmy byli 
poddani presji ideologii marksistowskiej. To paskudna rzecz. U nas w szkole, jeszcze w 
gimnazjum, tego tak bardzo nie było, ale na studiach już indoktrynacja była silna. A potem się 
okazało, że ksiądz Karol Wojtyła z jednej strony, z drugiej strony mój przyjaciel Jerzy Ciesielski, 
dzisiaj Sługa Boży czekający na wyniesienie na ołtarze, myśleli o tym, żeby wprowadzić nową 
formę duszpasterstwa, mianowicie poprzez turystykę. To jest opisane w książce „Zapis drogi". 

W 1949 roku rozwiązano harcerstwo, które było czymś bardzo atrakcyjnym dla młodzieży, bo 
popularyzowało turystykę. Pojawiła się zatem taka myśl, by połączyć turystykę z 
duszpasterstwem. I zaczęły się rozmaite wycieczki. Pierwsza większa wyprawa, o której wiem, 
że ksiądz Karol Wojtyła brał udział, to była wyprawa w Beskid Niski. Do Bieszczadów 
doszliśmy w 1952 roku. Chyba jestem jednym z 2 czy 3 osób, które jeszcze żyją z tamtej 
wyprawy. Tych wypraw było więcej: to były wyprawy górskie, wycieczki podkrakowskie, 
pielgrzymki do Częstochowy co roku, była pielgrzymka i na rowerach, i pociągiem. Swego 
czasu, pamiętam, że nie byłem za bardzo punktualny i pociąg mi kiedyś uciekł; wtedy jeszcze 
pociągi tak jeździły, że zaczynały wolniej, więc biegłem przez pół peronu, ale no niestety... 
pojechałem następnym oczywiście. 

Opowiadam takie śmieszne rzeczy po to, żeby wam zapadło w pamięć, że te pielgrzymki były 
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bardzo istotne, że to nas kształtowało. I z drugiej strony chcę podkreślić, że tworzyło się 
pewne środowisko. Myśmy się nazywali wtedy Rodzinka. Gdy Karol Wojtyła został papieżem, 
to tak nie wypadało, więc mówiło się Środowisko, i to do dzisiaj funkcjonuje. 

Ja miałem szczęście prowadzenia wycieczek, takich wypraw górskich w Beskid Niski i 
Bieszczady. Nasze wycieczki górskie odbywały się pod szyldem Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, bo to było nie do pomyślenia, żeby grupa ludzi szła sobie, 
wędrowała gdzieś w tamtych czasach, a do tego jeszcze z księdzem. Wobec tego braliśmy 
zaświadczenia z PTTK, wpisywaliśmy trasę i z takim zaświadczeniem mogliśmy chodzić. 

 

Karol Wojtyła był sportowcem, grał w piłkę kopaną, pływał, w 1953 roku doszły kajaki. Ja 
byłem pierwszym majtkiem księdza Karola Wojtyły, ale zmienialiśmy się, by ksiądz mógł 
porozmawiać z każdym, bo każdy miał jakieś swoje problemy do przedstawienia mu. Mówi 
się, że myśmy byli przyjaciółmi Karola Wojtyły. To jest tak, że on nas obdarzył swoją 
przyjaźnią; ja nigdy nie mówiłem, że jestem przyjacielem. Raz tylko powiedziałem, że 
jesteśmy przyjaciółmi: gdy potrzebowałem bilety na wejście na lotnisko wojskowe w 
Warszawie. No i dostałem wtedy te bilety i krzyczeliśmy z dalekiej areny: Wujku, Wujku, i on 
do nas oczywiście przyszedł. 

Dlaczego Wujku? To jest opisane w tej książce („Zapis drogi"). Po prostu dziewczyny się 
zmówiły z kolegami, żeby pojechać w Tatry. Zaprosiły księdza, no ale jak się zwracać do 
księdza, który był w spodniach, a nie w sutannie? A wtedy jeszcze chłopcy nie przyjechali, 
więc powstała taka dwuznaczna sytuacja: ksiądz z dziewczynami, no jakże... To były inne 
czasy. I nasze koleżanki wtedy zaproponowały to „Wujku" i tak pozostało. Gdy Karol Wojtyła 
został biskupem, powiedział, że zostaje Wujkiem; gdy został papieżem, powiedział że Wujek 
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zostaje. My mówiliśmy do niego Wujku, moje dzieci mówiły do niego Wujku, to jest w ogóle 
niesamowite. Obdarzył nas swoją przyjaźnią; pewnie coś z tego brał, interesował się naszym 
życiem rodzinnym, udzielał nam ślubów. Do mnie z Krakowa przyjechał na ślub, choć się 
żeniłem w Warszawie, ale też jechał do Szczecina na ślub mojego kolegi. Już jako biskup 
odwiedzał nas w Warszawie na Jelonkach. 

Powiedzenie: Wujek pozostaje Wujkiem, jest bardzo charakterystyczne. W czasie konsekracji 
biskupiej na Wawelu młody biskup dziękował swoim przyjaciołom inżynierom za to, czego się 
od nich nauczył. Wtedy to była rewolucja. To dopiero Jan Paweł II nauczył nas, że papież jest 
blisko nas, Polaków, że to jest też człowiek. 

Myśmy stworzyli sobie środowisko, czego i wam życzę. To jest bardzo ważne, żeby zawsze 
mieć jakąś paczkę: w szkole, na studiach, w pracy. Myśmy to mieli, z tym że ta paczka była 
związana jeszcze z jednej strony z osobą księdza, z drugiej strony z pewną ideą, najlepiej 

 

wyrażoną przez naszego przyjaciela Jurka Ciesielskiego, który powiedział, że chce dążyć do 
świętości. To jest bardzo górnolotne, ale jednocześnie bardzo praktyczne: chodzi np. o 
pomaganie innym. Drugi mój przyjaciel powiedział: no tak, ale ja nie byłem taki pobożny, na 
to jego żona mówi: bo ci się nie chciało. Ogólnie chodzi o to, żeby mieć jakiś cel, być lepszym. 
Jeżeli to jest to ogniwo, które spaja zespół, to ma on większe szanse przetrwać, bo jeżeli 
chcemy być lepszymi, to nie będziemy sobie np. dokuczać; myśmy potrafili z siebie żartować, 
ale tak, żeby komuś nie robić krzywdy. I takie środowisko wam wszystkim gorąco polecam, bo 
ja jestem w Warszawie już wieki, a jednak nawet na tych przyjaciół, którzy są w Krakowie, 
mogę liczyć. Wiem, że mogę im powiedzieć o swoich kłopotach, i to jest zrozumiane. Więc 
wam tego też życzę, żebyście takie środowiska sobie potworzyli; to niesłychanie wspiera, 
niesłychanie człowieka trzyma. 
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Jak wyglądało życie religijne w czasie wypraw? 

Rano była msza święta. Podczas wypraw, na przykład na spływach kajakowych, układało się 
kajaki. Myśmy pływali na składakach; składaki się składało i był ołtarz. A w górach ołtarz 
układaliśmy na plecakach. Nie zapomnę takiej mszy na Matragonie pod Cisą w Bieszczadach, 
gdzie był piękny widok; jest takie zdjęcie, które zrobił mój brat, jak Karol Wojtyła patrzył w 
góry i widział Pana Boga w tym pięknie przyrody. Na zakończenie dnia, jeżeli było ognisko, to 
był rachunek sumienia prowadzony przez księdza, modlitwa i 
śpiewaliśmy taką harcerską pieśń „Idzie noc ........ ". W drodze czasem był różaniec, czasem 
skupienie. Anioł Pański był zawsze w południe. Do życia religijnego należały także rozmowy z 
Karolem Wojtyłą, to znaczy każdy z nas miał jakieś problemy, w tym także religijne, bo to było 
towarzystwo, które było wychowane religijnie w domu, ale to był akurat taki okres, kiedy 
mieliśmy różne wątpliwości. 

Czy chodził Pan z Karolem Wojtyłą na kremówki? 

Nie, on chodził na kremówki ze swoimi kolegami, ja jego kolegą nie byłem, byłem przecież 15 
lat młodszy. To nie te czasy, kremówki były w Wadowicach. Spotykaliśmy się w domach, w 
karnawale były spotkania; raz była taka zabawa, że aż na dole lampa spadła z sufitu. Do 
kawiarni nie chodziło się, nie było potrzeby, czasu, warunków, wszędzie szpicle byli. Myśmy 
sobie życie uweselali, ale ogólnie wesoło nie było. 

Które wydarzenie ze swojej znajomości z Karolem Wojtyłą najlepiej Pan zapamiętał? 

Byliśmy za Rymanowem, w górach, spaliśmy w namiotach i ksiądz Karol spał w tym samym 
namiocie co ja. Miała do nas dojechać jeszcze nasza koleżanka, ale nie dojechała. Wieczorem 
rozbiliśmy się i nie wiedzieliśmy, czy dojedzie, czy nie. Spaliśmy koło potoku. Nad ranem 
obudził nas krzyk: Wujkuuuuu! Wujkuuuuu! Pomyśleliśmy, że coś się komuś dzieje; 
zerwaliśmy się szybko i lecieliśmy na pomoc, a okazało się, że to nasza koleżanka. Pamiętam 
jeszcze wyprawę w 1952 roku. Wtedy ksiądz nie miał jeszcze prawa odprawiania mszy w polu 
i trzeba było nocować tak, żeby blisko był kościół. Ksiądz nie musiał codziennie odprawiać 
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mszy świętej, ale ksiądz Karol Wojtyła chciał. To było chyba w Desznicy na Łemkowszczyźnie; 
wszystko już było umówione, ludzie się cieszyli, że będzie ksiądz, bo 

tam księdza stałego nie było, ale pech chciał, że poprzedniej nocy na balonach poszły z 
Zachodu antyradzieckie i antysocjalistyczne ulotki. Już ubecja krążyła i nie zgodziła się, by 

 

 
ksiądz odprawił mszę. Zjedliśmy śniadanie i chodziliśmy do pierwszej po górach z ciężkimi 
plecakami; księdzu nie dało się nic zabrać z tego plecaka i on szedł na czczo po to, żeby gdzieś 
o pierwszej lub drugiej odprawić mszę. [Jak ktoś chciał na mszę pójść, to musiał od 24.00 nic 
nie jeść, teraz wystarczy godzina]. Na tej samej wyprawie drugi raz było podobnie. 
Nocowaliśmy pod Chryszczatą, nie doszliśmy tam, gdzie chcieliśmy, bo szlaki były jeszcze 
nieoznakowane i trafiliśmy do Baligrodu. Byliśmy tam koło pierwszej. Nie było miejscowego 
księdza, ale kościelny wziął ten certyfikat księdza Karola; miał go przed sobą do góry nogami, 
ale stwierdził, że wszystko jest w porządku i pozwolił odprawić mszę. To też budziło nasz 
respekt i szacunek, dlatego że nie musiał przecież odprawić tej mszy, mógł z nami zjeść 
śniadanie. A potem już jak nosił ornat i inne rzeczy do mszy, za żadną siłę nie można mu było 
nic z tego plecaka zabrać, przy czym z te ornaty nie były takie lekkie jak teraz. 
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Jaka była Pana reakcja na wybór Karola Wojtyły na papieża? 

Już kiedyś zadano mi to pytanie; powiedziałem, że trochę żal mi się zrobiło człowieka, który 
został tak strasznie odcięty od codzienności. Ale oczywiście byłem wzruszony. Śledziliśmy to 
wydarzenie, słuchaliśmy radia, ale Polskie Radio nie podawało takich informacji, speaker 
wieczorem dopiero powiedział, na wiele godzin po ogłoszeniu wyboru. Jeden z partyjnych 
działaczy, któryś z tych większych, zaklął szpetnie, czego nie powtórzę, i zapytał: A co my 
teraz zrobimy? Ale ja się bardzo ucieszyłem z tego, to była wielka radość. Myśmy wiedzieli, że 
on jest człowiekiem świętym; ta świętość polegała na tym, że coś w nim takiego było. Myśmy 
czuli, że on rozmawia z Panem Bogiem - ja na przykład tego nie potrafię. Obcowanie z 
przyrodą było dla niego takim obcowaniem z Panem Bogiem. Trzeba sobie uświadomić, i to 
niezależnie od tego, czy człowiek chodzi do kościoła, czy nie chodzi, czy wierzy bardziej czy 
wierzy mniej, czy chodzi na msze częściej, czy rzadziej: to jest coś takiego w człowieku, co 
pokazuje, że naprawdę on w to wierzy. Sposób, w jaki Karol Wojtyła trzymał hostię przy 
podniesieniu, sprawiał na mnie nieodparte wrażenie, że to jest coś bardzo autentycznego. 
 

Czy Karol Wojtyła zmienił się jako człowiek po wybraniu go na Papieża? 

Nie. Znaczy jedną zmianę od razu zauważyłem i pewnie inni też. Przedtem mówił z głowy; gdy 
wyszedł jako biskup Rzymu, czytał z kartki. To jest kwestia odpowiedzialności za słowo, 
prawda? Jako człowiek się nie zmienił. Mówiłem, że dla nas został „Wujkiem". Często 
przyjmował ludzi świeckich przy różnych okazjach. Miał jakieś takie podejście. Gdyśmy 
przyjechali do Rzymu niedługo po wyborze, było spotkanie w Castell Gandolfo z jakąś 
wspólnotą. Wtedy Jan Paweł II powiedział: „Przyjechali moi przyjaciele z Polski, dawni 
studenci, teraz profesorowie, inżynierowie. Poświęcili swój czas, żeby tutaj być." Nas to 
zaszokowało, bo to on poświęcił swój czas, żeby z nami się kontaktować. 
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 Zbrodnia Katyńska 1940
  

 

Zbrodnia katyńska należała do 
najkrwawszych rzezi dokonanych na 
Polakach przez policję NKWD .W wyniku tej 
zbrodni zginęło co najmniej 21 768 
ludności polskiej. Większość ofiar należała 
do oficerów wojska polskiego, byli wśród 
nich także przedstawiciele inteligencji. 
Dokładnie 5 marca 1940 roku Józef Stalin 
na prośbę Ludowego Komisarza Spraw 
Wewnętrznych ZSRR Ławrientija Berii 
podpisał rozkaz rozstrzelania ponad 8 
tysięcy polskich oficerów Wojska Polskiego 
oraz ponad 6 tysięcy polskich policjantów II 
RP - jeńców z obozów w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie. Obóz w 
miejscowości Kozielsk, w którym 
przetrzymywano około 4,5 tysiąca polskich 
jeńców, zlokalizowany był w budynkach 
poklasztornych ok. 250 km na południowy 
wschód od Smoleńska. Następnym 
miejscem egzekucji był obóz w 
Starobielsku, położonym ok. 230 km na 
południowy wschód od Charkowa. Mieścił 
się na terenie byłego klasztoru. 1 kwietnia 
1940 roku przetrzymywano w nim 3895 

polskich jeńców. Jeszcze jednym takim 
miejscem był obóz jeniecki w Ostaszkowie, 
położony ok. 250 km na północny zachód 
od Tweru; był największym obozem 
specjalnym, podległym Zarządowi ds. 
Jeńców Wojennych NKWD. Położony na 
wyspie Stołbnyj na jeziorze Seliger, w 
zabudowaniach poklasztornych, 
przeznaczony był do przetrzymywania 
polskich funkcjonariuszy Policji Państwowej 
i Policji Województwa Śląskiego. 

W roku 1941 odkryto znaczną ilość 
pochówków ofiar zbrodni katyńskiej; 
odkryli je polscy przymusowi pracownicy 
kolejowi. Jednym z nich był Teofil Dolata, 
któremu na początku 1942 zamieszkująca 
pod Witebskiem młoda Polka przekazała 
informację o pomordowanych polskich 
oficerach i wręczyła ukrywaną oficerską 
czapkę, którą jeden z Polaków 
przewożonych na egzekucję do lasu 
katyńskiego, miał wyrzucić, wołając 
„Jeszcze Polska nie zginęła". Wkrótce, w 
marcu 1942 roku, w pobliżu miejscowości 
Kozie Góry Teofil Dolata wraz z Janem 
Wachowiakiem i Zygfrydem Musielakiem 
odkryli na terenie ośrodka NKWD, 
znajdującego się w lesie szczątki 
pomordowanych oficerów Wojska 
Polskiego. Odkryte masowe groby zbadali 
Niemcy, próbując wykorzystać tę sprawę w 
rozgrywkach politycznych ze Związkiem 
Radzieckim. Władze sowieckie nie 
przyznały się do dokonania zbrodni, 
przypisując ją Niemcom - taka wersja 
obowiązywała oficjalnie w Związku 
Radzieckim, a także w Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej (choć tu nikt 
chyba w nią nie wierzył), do upadku 
komunizmu.

 

Mateusz Wiśniewski  
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 Ostatni prezydent II Rzeczpospolitej

Ryszard Kaczorowski urodził się 26 

listopada 1919 w Białymstoku. Był 

działaczem społecznym, harcmistrzem, 

komendantem chorągwi Szarych Szeregów, 

a przede wszystkim ostatnim prezydentem 

RP na Uchodźstwie. Zapisał się w historii 

jako człowiek, którego życiorys obfituje w 

daty i wydarzenia symboliczne. 

Miał pochodzenie szlacheckie - jego 
przodkowie pieczętowali się herbem Jelita. 
Przed wojną rozpoczął edukację w 
białostockiej szkole handlowej i - chociaż 
był abstynentem - znalazł pracę w sklepie 
winnym. W 1939 r. Białystok został 
wcielony do Białoruskiej Republiki Rad, a 
Kaczorowskiego w 1940 r. aresztowało 
NKWD. Został skazany na śmierć za 
działalność konspiracyjną, ale otrzymał 
ostatecznie złagodzoną karę 10 lat łagrów i 
został zesłany na Kołymę. Opuścił Związek 

Radziecki razem z armią Andersa w 1942 r. 
i przeszedł szlak bojowy 2. Korpusu 
utworzonego w ZSRR przez gen. Andersa; 
walczył pod Monte Cassino. Po wojnie 
Ryszard Kaczorowski osiadł w Londynie, 
gdzie studiował handel zagraniczny i 
pracował jako księgowy. 
Wielką pasją Ryszarda Kaczorowskiego 
było harcerstwo, w którym działał od 14. 
roku życia. W czasie sowieckiej okupacji 
Białegostoku organizował tam działalność 
Szarych Szeregów. Po wojnie włączył się w 
działalność Związku Harcerstwa Polskiego 
poza granicami kraju: był naczelnikiem 
harcerzy w latach 1955-1967 i 
przewodniczącym ZHP w latach 19671988. 
Pełnił także funkcję komendanta 
reprezentacji polskiej na 
Międzynarodowym Jubileuszowym 
Jamboree w 1957 roku oraz komendanta 
Światowego Zlotu Harcerstwa na Monte 
Cassino w 1969 i w Belgii w 1982 roku. 
Dzięki przewodzeniu emigracyjnemu 
ruchowi harcerskiemu Ryszard Kaczorowski 
znalazł się w centrum życia politycznego na 
uchodźstwie. Działał w Radzie Narodowej 
RP - swego rodzaju parlamencie 
emigracyjnym - a w 1986 r. został 
mianowany przez prezydenta Edwarda 
Sabbata ministrem ds. krajowych. Jego 
obowiązki w tej roli były czasem dosyć 
zabawne (musiał np. zatwierdzać rozkłady 
jazdy nieistniejących pociągów na Kresach 
Wschodnich), ale został doceniony przez 
prezydenta i mianowany jego zastępcą. 
Po nagłej śmierci prezydenta Sabbata w 
lipcu 1989 r. Ryszard Kaczorowski został 
wybrany na jego miejsce. Przysięgę 
prezydencką złożył w tym samym dniu, w 
którym Sejm w niby wolnej Polsce wybrał 
na to stanowisko Wojciecha Jaruzelskiego 
(na podstawie wyborów bynajmniej nie 
demokratycznych). 
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Urzędujący w Londynie prezydent na 
uchodźstwie nigdy nie miał znaczącej 
realnej władzy. Jego rola jako symbolu była 
jednak nie do przecenienia. To właśnie 
Ryszard Kaczorowski w grudniu 1990 r. 
przekazał insygnia władzy prezydenckiej 
Lechowi Wałęsie, podkreślając sukcesję 
władzy między II a III RP i kończąc trwającą 
ponad pół wieku misję władz RP na 
wychodźstwie. Polska prezydentura 
emigracyjna była dla świata znakiem, że nie 
wszyscy Polacy pogodzili się z narzuconą 
zwierzchnością Związku Radzieckiego i 
obcym dla nas systemem komunistycznym. 

Po złożeniu urzędu Ryszard Kaczorowski 
nie angażował się w bieżącą politykę. 
Pozostał jednak aktywny w życiu

publicznym, uświetniając swoją obecnością 
wiele uroczystości w kraju. Jako uznany 
autorytet został uhonorowany wieloma 
doktoratami honoris causa, 
obywatelstwami miast i orderami. W 2004 
r. otrzymał od królowej Elżbiety II w 
uznaniu jego zasług dla Polonii brytyjskiej 
Wielki Krzyż Orderu św. Michała i św. 
Jerzego. 
Śmierć prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego nastąpiła w 
okolicznościach znów symbolicznych i 
historycznych. Zginął 10 kwietnia 2010 
roku w katastrofie samolotu 
prezydenckiego pod Smoleńskiem wraz z 
urzędującym Prezydentem Rzeczpospolitej 
Lechem Kaczyńskim. Miał 90 lat. Został 
pochowany w Świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie. 

Jakub Syta
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 Anna Solidarność

Postaram się przedstawić mało znaną, lecz 
wartą poznania postać Anny 
Walentynowicz: działaczki Wolnych 
Związków Zawodowych, nie bojącej się 
pracy kobiety, a przede wszystkim 
odważnej osoby walczącej o prawa i 
wolność w czasach bezprawia i 
zniewolenia. 

 

Anna Walentynowicz urodziła się 15 
sierpnia 1929 roku w Równem na 
rubieżach wschodnich II Rzeczypospolitej. 
W dzieciństwie ukończyła cztery klasy 
szkoły powszechnej. Mając dziesięć lat, 
została sierotą. W 1941 roku została 
przygarnięta przez obcych ludzi i 
zamieszkała pod Warszawą. 

Historia pracy Anny Walentynowicz jest 
niezwykle bogata i ukazuje ją jako bardzo 
zaradną kobietę. W listopadzie 1950 roku 
zapisała się na kurs spawacza i trafiła do 
Stoczni Gdańskiej. Szybko stała się 
przodownicą pracy, ponieważ wyrabiała 
270% normy (z historii pewnie pamiętacie, 
że w PRL istniała tzw. gospodarka planowa 
zakładająca określone plany produkcyjne). 
Zaczęto ją zauważać, a jej zdjęcia trafiły do 
gazet. Jednakże wkrótce potem oddała 
legitymację ZMP i wstąpiła do Ligi Kobiet. 
Jako działaczka tej organizacji zaczęła 
zabiegać o prawa pracowników. Wtedy 
zaczęły się jej kłopoty z Urzędem 
Bezpieczeństwa Publicznego. 
We wrześniu 1952 urodziła syna Janusza. 

Postanowiła jednakże nie wychodzić za 
mąż za ojca dziecka. Z czasem ciężka praca 
spawacza zrujnowała jej zdrowie, 
zrezygnowała jednak z możliwości 
uzyskania świadczenia rentowego i 
przekwalifikowała się na suwnicową. Gdy w 
1968 roku odkryła defraudację 
pieniędzy z funduszu zapomogowego, 
domagała się wyjaśnienia całej sprawy, lecz 
wtedy podjęto pierwszą, nieudaną, próbę 
wyrzucenia jej z pracy. W obronie koleżanki 
stanęła cała załoga wydziału W- 3, gdzie 
pracowała. 

Podczas robotniczego protestu w grudniu 
1970 roku Anna Walentynowicz 
przygotowywała strajkującym posiłki. W 
styczniu 1971 roku wybrano ją na 
delegatkę na spotkanie z towarzyszem I 
Sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem. 
Była też jednym ze współzałożycieli 
Wolnych Związków Zawodowych w 1978 
roku, a jej mieszkanie stanowiło punkt 
kontaktowy, ona sama zaś działała jawnie. 
To sprowadziło na nią dotkliwsze szykany 
ze strony Służby Bezpieczeństwa MSW: 
zatrzymania na 48 godzin, rewizje, groźby 
zwolnienia z pracy. 

Pięć miesięcy przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego, a dokładniej 8 sierpnia 1980 
roku, dyscyplinarnie zwolniono Annę 
Walentynowicz z pracy. Decyzja dyrekcji 
wywołała 14 sierpnia strajk, w czasie 
którego powstał NSZZ „Solidarność". 
Pierwszym postulatem protestujących 
robotników było przywrócenie Anny 
Walentynowicz do pracy. Władza uległa ich 
żądaniom i wkrótce przywróciła ją do 
pracy. 

Oskarżona o organizowanie strajku pani 
Walentynowicz stanęła przed sądem w 
Grudziądzu 9 marca 1983, a na rozprawę 
przyjechał Lech Wałęsa. Walentynowicz 
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skazano na 1,5 roku pozbawienia wolności 
w zawieszeniu. Do zakładu karnego trafiła 
jednak 4 grudnia 1983 roku za udział w 
próbie wmurowania tablicy 
upamiętniającej górników kopalni „Wujek". 
Z więzienia w Lublińcu zwolniono ją w 
kwietniu następnego roku. 

Nie zniechęciło to Anny Walentynowicz do 
aktywności. W grudniu 1983 roku 
zorganizowała manifestację pod krzyżem 
przy kopalni węgla „Wujek" w Katowicach, 
za co została oskarżona oraz postawiona 
przed sądem. 5 kwietnia 1984 roku ze 
względu na zły stan zdrowia oskarżonych, 
sąd w Katowicach na czas nieokreślony 
odroczył proces Anny Walentynowicz i Ewy 
Tomaszewskiej. Anna Walentynowicz była 
także inicjatorką protestu głodowego po 
zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki, 
przeprowadzonego od 18 lutego 1985 do 
31 sierpnia 1986 roku w krakowskiej parafii 
ks. Adolfa Chojnackiego. 

Po upadku komunizmu Anna 
Walentynowicz nadal angażowała się w 
życie społeczne. Bez powodzenia 
kandydowała do Sejmu w wyborach 
parlamentarnych w 1993 roku. W 1995 
roku w formie listu otwartego zwróciła się 
z szeregiem krytycznych pytań do Lecha 
Wałęsy (ten zwykle pomijał milczeniem 
wszelkie wystąpienia swej dawnej 
współpracowniczki). Odmówiła przyjęcia 
tytułu honorowego obywatela Gdańska w 
roku 2000. Będąc w trudnej sytuacji 
materialnej, w 2003 roku wystąpiła o 120 
tys. złotych odszkodowania za 
prześladowania w latach 80. XX w., choć 
wcześniej nie rozważała takiej sytuacji. W 
lutym 2005 roku Sąd w Gdańsku odmówił 
przyznania jej świadczeń ze względu na 
przedawnienie roszczeń. Po tej decyzji 
Sądu nie zgodziła się przyjąć emerytury 
specjalnej od Prezesa Rady Ministrów 
Marka Belki.  
Ostatecznie w kolejnej instancji 22 lutego 

sąd przyznał jej 70 tys. złotych 
odszkodowania. 
 

 

W lipcu 2006 roku gdański Instytut Pamięci 
Narodowej ujawnił, że Annę 
Walentynowicz inwigilowało ponad 100 
funkcjonariuszy i tajnych 
współpracowników Służby 
Bezpieczeństwa, w 1981 planowano zabicie 
jej przez zniszczenie organizmu mieszanką 
leków. 

Anna Walentynowicz zginęła w katastrofie 
lotniczej 10 kwietnia 2010 roku pod 
Smoleńskiem, lecąc na obchody rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej. 

Przez swoją działalność, uczciwość i stałe 
dążenie do prawdy jej nazwisko na trwałe 
zapisało się na kartach polskiej historii. 
Anna Walentynowicz zawsze znajdowała w 
sobie odwagę, aby powiedzieć, co jest złe i 
co powinno zostać zmienione - dzięki temu 
jej postać już na zawsze pozostanie ikoną 
walki o prawa oraz prawdę Krzysztof 
Wyszkowski ze względu na etos Anny 
Walentynowicz i jej związek z ideą 
Solidarności nadał jej przydomek Anna 
Solidarność. 

Krystian Gawrońsi
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 „Katastrofy dotykają nie tylko obcych, ale też bliskich..." 

Zbigniew Dębski od dawna był związany z 
naszą szkołą oraz szkolnym 
wolontariatemwspieranym przez batalion 
„Kiliński", do którego sam należał. Był 
członkiem Kapituły Orderu Wojennego 
Virtutti Militari oraz powstańcem 
warszawskim, ale przede wszystkim był 
zwykłym mężczyzną w starszym wieku, nie 
skąpił uśmiechu i był skory do rozmowy. 

 

Urodził się 29 listopada 1922 roku w Łasinie, 
a w 1939 roku ukończył gimnazjum jezuickie 
w Gdyni Orłowie. Od sierpnia do września 
1939 roku mieszkał w Toruniu. Przy próbie 
przedostania się na wschód kraju wraz z 
ojcem został aresztowany i osadzony w 
więzieniu w Żabince, potem w Kobryniu. Po 
zwolnieniu z więzienia razem z ojcem 
pojechał do Warszawy. Tam uczył się na 
tajnych kompletach w liceum im. Adama 
Mickiewicza, a następnie w szkole 
budowlanej. W grudniu 1943 roku ukończył 
kurs dla niższych stopniem dowódców w 
szkole podchorążych i służył w batalionie 
Vistula, który w późniejszych latach zmienił 
nazwę na batalion „Kiliński". 

W powstaniu warszawskim był dowódcą 7 
drużyny 3 kompanii Szarych Szeregów- 
Junior (pseudonim Zbych, Prawdzic). 
Uczestniczył w walkach o Pocztę Główną, a 

także był jednym z trzech żołnierzy (obok 
Teodora Karczewskiego Orła i Stanisława 
Zielaskowskiego Wiąza), którzy 20 sierpnia 
1944 roku zawiesili polską flagę na 
pierwszym warszawskim wysokościowcu - 
budynku PAST-y (Polska Akcyjna Spółka 
Telefoniczna). 8 września został ranny w 
trakcie obrony kina Coloseum. Po klęsce 
powstania trafił do niemieckiego obozu w 
Pruszkowie pod Warszawą. Po wyzwoleniu 
obozu przez oddziały brytyjskie służył w 
polskich oddziałach w amerykańskiej strefie 
okupacyjnej. 

W czerwcu 1948 roku powrócił do kraju. 
Cztery lata później ukończył Wydział Chemii 
na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. Pracował w Wytwórni 
Farmaceutycznej "Motor", Instytucie 
Farmaceutycznym, Centralnym 
Laboratorium Chemicznym i w 
Zjednoczonych Zespołach Gospodarczych. 
Był podporucznikiem Armii Krajowej 
Batalionu "Kiliński", współzałożycielem 
Związku Powstańców Warszawskich, 
członkiem prezydium Zarządu Głównego 
Związku Powstańców Warszawskich oraz 
współzałożycielem komitetów budowy 
Pomnika Powstania Warszawskiego. 

Zbigniew Dębski zginął w wieku 88 lat w 
katastrofie samolotu prezydenckiego pod 
Smoleńskiem, jego ciało spoczywa na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Po 
śmierci został awansowany do stopnia 
pułkownika. Otrzymał liczne odznaczenia: 
Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti 
Militari oraz trzykrotnie Krzyż Walecznych. 

Oliwia Okrasa  
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POZNAJ MATURZYSTĘ 
 

Z Piotrem 

Kalbarczykiem, 

uczniem klasy 4E, 

rozmawia Kacper 

Dołowy. 

Co Cię skłoniło do 

tego, aby przyjść do  

   Kasprzaka? 

Na początku chciałem zostać lekarzem. 
Interesowałem się biologią, a w 
szczególności anatomią człowieka, lecz w 
ostatniej chwili zmieniłem decyzję i 
postanowiłem zająć się informatyką. Nie 
miałem byt dużo czasu na to, aby jeździć 
do szkół i zapoznawać się z ich trybem 
nauczania, więc postanowiłem poszukać 
trochę w „internetach" i znalazłem 
Kasprzaka. Przy wyborze szkoły 
zwracałem uwagę na odległość budynku 
od dworca kolejowego, pozycję w 
rankingach, no i oczywiście na jej typ - 
koniecznie musiało być to technikum. Do 
klasy o profilu informatycznym dostałem 
się bez większego trudu. Był to mój 
pierwszy wybór. 

Aktywnie uczestniczyłeś w życiu szkoły. 
Byłeś członkiem Samorządu 
Uczniowskiego, należałeś do Klubu 
Ośmiu, byłeś w poczcie sztandarowym, 
reprezentowałeś szkołę w Młodzieżowej 
Radzie Dzielnicy Wola. Jak byś zachęcił 
młodszych kolegów i koleżanki do 
angażowania się w tego typu akcje? 

Według mnie to świetna okazja do 
poznawania ciekawych osób i zdobywania 
nowych doświadczeń. Dzięki 
angażowaniu się w tego typu akcje 
możemy w praktyce sprawdzić swoje 
umiejętności. Dodatkowo w naszej szkole 
za aktywne uczestniczenie w życiu  

 
Kasprzaka, otrzymujemy punkty do oceny  
zachowania. Jednak nie ma nic lepszego, 
niż ogromna satysfakcja, która 
towarzyszy każdemu realizowanemu 
projektowi. Osobiście lubię działać i 
poświęcać swój czas dla innych. 
Podsumowując, zachęcam wszystkich do 
włączenia się w życie Kasprzaka. Trzeba 
tylko chcieć, a na pewno zostaniecie 
zauważeni przez odpowiednie osoby. Same 
korzyści - nic do stracenia. 

Jesteś mocno zaangażowany w życie 
Kościoła. Z czym wiąże się Twoja rola w 
społeczności katolickiej? 

Zgadza się, jestem katolikiem i działam 
aktywnie w Ruchu Światło-Życie. Jest to 
wspólnota łącząca młodych ludzi, którzy 
chcą się razem modlić, rozwijać swoją wiarę, 
dzielić się nią z innymi i miło spędzać czas. 
We wspólnocie pełnię funkcję animatora. Do 
moich zadań należy zajmowanie się 
bieżącymi sprawami oraz sporadycznie 
prowadzę spotkania. Jestem także 
członkiem Diakonii Komunikowania 
Społecznego, gdzie zajmuję się sprawami 
informatycznymi. Swoją wiedzę na temat 
liturgii pogłębiam w Diakonii Liturgicznej po 
to, aby w przyszłości dzielić się nią z innymi. 

Jakie zadania należą do Twoich 
obowiązków w Diakonii Komunikowania 
Społecznego? Wspominałeś coś o 
informatyce. 

Tworzę strony internetowe na potrzeby 
różnych inicjatyw, współprowadzę profil na 
facebooku, zajmuję się obróbką zdjęć i służę 
ogólną informatyczną pomocą techniczną. 
Jest to dla mnie świetna okazja do tego, aby 
sprawdzić swoje umiejętności, ale także 
niejednokrotnie mogę nauczyć się czegoś 
nowego. 
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Czy to właśnie w Diakonii zaczęła się Twoja 
przygoda z filmem? 
Tak, to właśnie tutaj rozpocząłem swoją 
przygodę z filmem. Zostałem poproszony o 
zaprojektowanie strony internetowej na 
potrzeby festiwalu filmowego "Palma Film 
Festiwal", który był organizowany w Oazie. 
Postanowiłem spróbować swoich sił i 
wziąłem w nim udział. Nakręciłem film 
reprezentujący moją wspólnotę. Miał być to 
krótki epizod związany z jednym z 
konkursowych zagadnień. Ze scenariuszem i 
nagraniami nie mieliśmy większych 
problemów. Najwięcej kłopotów było z 
montażem - pochłonęło to najwięcej czasu. 

Jakie były efekty Twoich starań? 

Mój debiut niestety nie wygrał, ale udało się 
to innemu filmowi, w którym miałem swój 
mały udział w montażu. Wszystkie filmy 
można zobaczyć na stronie 
http://palmafilmfestival.pl. Film mojego 
autorstwa to „Najlepsza strategia", a ten 
drugi to „Przemień serce". 

Czy planujesz związać swoją przyszłość w 
jakiś sposób z filmem? 

W niedalekiej przyszłości planuję 
pracować za kulisami nowego kanału na 
youtube.pl, vlogowo-lifestylowego, 
promującego pozytywne treści 
chrześcijańskie. 

Pod jaką nazwą będziemy mogli znaleźć ten 
kanał? 

Będzie się nazywał "Katolog". Z projektem 
ruszamy zaraz po wakacjach. 

Wiem, że masz bardzo ciekawe pasje i 
zainteresowania. Powiedz coś więcej na ten 
temat. 

Moją główną pasją jest rozwijanie samego 
siebie w szeroko pojętym znaczeniu. Lubię 
szukać nowych zainteresowań. Czytam dużo 
książek, a moimi ulubionymi autorami są: 
Suzanne Collins, Andrzej Sapkowski, J. K. 

Rowling i J. R. R. Tolkien. 
Moją pasją jest także muzyka, a w 
szczególności klasyczna. Uczęszczam do 
prywatnej szkoły muzycznej, gdzie uczę się 
grać na skrzypcach. To mój ulubiony 
instrument muzyczny. Gram w szachy, 
często uczestniczyłem w różnych turniejach, 
należałem do klubu szachowego. Jakiś czas 
temu trenowałem układanie kostki Rubika. 
Osiągałem czasy poniżej 30 sekund i byłem 
najlepszy w Kasprzaku. Czasami lubię grać 
na swoim Xbox360, chociaż ostatnimi czasy 
zaczęły interesować mnie gry planszowe. 

Po czterech latach nauki w naszej szkole 
posiadasz dosyć spore doświadczenie w 
"Kasprzakowym survivalu". Czy masz jakieś 
rady dla uczniów z młodszych klas? 

Może dwie: aby niczego nie zostawiać na 
ostatnią chwilę, a swój czas poświęcać na to, 
co lubimy, co nas interesuje i pozytywnie na 
nas wpłynie. 

Co planujesz robić po skończeniu 
Kasprzaka? Dalsza nauka na wyższej 
uczelni, czy może to Twój koniec edukacji 
szkolnej? 

Na pewno poszukam pracy na wakacje. 
Potem pójdę na studia, by dalej zajmować 
się informatyką, lecz nie jestem jeszcze 
pewny uczelni, bo to zależy od wyników 
matury. Chciałbym pracować jako 
programista i pisać aplikacje na systemy 
mobilne. Aktualnie najbardziej interesuje 
mnie Windows Phone 8, a za kilka miesięcy 
będzie to pewnie ogólna platforma 
Windows 10. Mam już kilka własnych 
projektów w głowie, które czekają na 
realizację. 

Chciałbyś pozdrowić kogoś na łamach 
#Potwierdzonego_Info? To jedyna taka 
okazja. - Jasne, w takim razie pozdrawiam 
moją dziewczynę Natalię i panią profesor 
Edytę Pawłowską, która zachęciła mnie do 
tego wywiadu.

http://palmafilmfestival.pl/
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 Życie prywatne strażaka - ratownika OSP

Życie prywatne strażaka polega na 
nieustannym czuwaniu. Do akcji wzywa nas 
syrena oraz połączenia telefoniczne, które 
uruchamia dyspozytor Powiatowego 
Stanowiska Kierowania (PSK) Państwowej 
Straży Pożarnej. Mamy około 5-10 minut 
od momentu zawycia syreny do wyjazdu do 
zdarzenia. Takie rzeczy jak dokumenty, 
kluczyki do samochodu czy sam samochód 
zawsze muszą być gotowe do szybkiego 
wyjazdu z domu (dostanie się do straży 
zajmuje mi około 2 minut). Każdorazowo 
dźwięk syreny wiąże się z wysokim skokiem 
adrenaliny i działaniem odruchowym, bo 
wtedy nie ma czasu na zastanawianie się, 
co robić. Niezależnie od tego, czy 
odpoczywa się po ciężkim dniu w szkole lub 
pracy, czy spędza się czas z rodziną np. 
podczas świąt, czy uczy się do sprawdzianu, 
czy jest się na spacerze z dziewczyną - 
wszystko nagle przestaje być ważne. 
Najważniejsze staje się dostanie się do 
straży, ubranie w mundur bojowy i jak 
najszybszy wyjazd. Ktoś potrzebuje 
pomocy, którą tylko my jako strażacy 
możemy zaoferować. Słysząc dźwięk 
syreny, nie wiem, gdzie jadę, na jak długo i 
nie wiem, czy wrócę. Każdy wypadek jest 
inny, każdy pożar jest inny, dlatego musimy 
walczyć ze strachem i być przygotowani na 
wszystko, żeby dany pożar nie okazał się 
dla nas ostatnim. 

Ćwiczenia Strażaków - Ratowników OSP. 

Staramy się, żeby każde ćwiczenia jak 
najbardziej odzwierciedlały akcję. 
Prowadzący ćwiczenia wymyślają różne 
dziwne i nieraz skrajne założenia bojowe. 
Nie raz ćwiczenia są bardziej intensywne 
niż akcja ratowniczo - gaśnicza, ale musimy 
być przygotowani na każdą ewentualność. 
Założenia gaśnicze - polegają one głównie 

na jak najszybszym i jak najdokładniejszym 
rozwinięciu kolejno linii głównej, linii 
gaśniczych oraz zasilenia samochodu, w 
zależności od potrzeb danego zdarzenia. 
Kiedy jest pożar, trzeba jak najszybciej 
rozpocząć akcję gaśniczą, dlatego każdy 
musi wiedzieć, co i w którym momencie ma 
zrobić. 

 

Przeszukiwanie budynków w aparatach 
ochrony dróg oddechowych - bardzo 
rzadko zdarza się, żebyśmy przeszukiwali 
znany nam budynek. W trakcie pożaru z 
powodu dużej ilości dymu widoczność po 
wejściu do środka kończy się na 
wyciągnięcie ręki. Nigdy nie wiadomo, jakie 
przeszkody napotkamy podczas 
przeszukiwania i niestety bardzo trudno 
jest je dostrzec. Poruszamy się na 
czworakach wzdłuż ścian, żeby nie zgubić 
się i mieć pewność, że przeszukaliśmy 
wszystkie pomieszczenia. Wyjątkowo 
trudne jest odnalezienie dzieci, które ze 
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strachu chowają się pod łóżka, do szaf i 
innych miejsc, w których czują się 
bezpiecznie, dlatego trzeba przeszukać 
dosłownie każdy kąt. 

Przeważnie ćwiczymy w budynku OSP, 
który każdy dobrze zna. Żeby utrudnić 
zadanie i oddać realizm prawdziwego 
zdarzenia, zasłaniamy wizjery masek 
gazetami lub po prostu je zaklejamy - w ten 
sposób symulujemy zadymienie w 
budynku. Dla każdej kolejno wchodzącej 
roty (pary strażaków) budowany jest tor 
przeszkód. Ustawiane są ławki, beczki, 
krzesła i inne dziwne przedmioty, żeby 
utrudnić przejście i znalezienie osoby 
poszkodowanej. Bywają momenty, że 
trzeba zdjąć butlę z pleców i przeczołgać 
się pod przeszkodą, czasem trzeba przejść 
górą. Całą trasę przechodzimy używając 
tylko zmysłów słuchu i dotyku. Podczas 
przeszukiwania budynku bardzo ważna jest 
komunikacja między strażakami w rocie. 

Ćwiczenia z udziałem drabin - są one 
często łączone z ćwiczeniami założeń 
gaśniczych. Każdy rodzaj drabiny sprawia 
(rozkłada) się inaczej i musimy umieć 
sprawić każdą z nich. Kiedy drabina stoi 
przy budynku i jest odpowiednio 
asekurowana, musimy wejść na nią z linią 
gaśniczą (odcinkiem (wężem) i 
prądownicą), przypiąć się pasem do 
szczebla i podać prąd wody w miejsce 
pożaru. Ciśnienie wody w odcinkach jest 
bardzo wysokie, dlatego musimy ćwiczyć 
dokładne mocowanie się do drabiny, żeby 
po prostu prąd wody nie ściągnął nas na 
ziemię, a działamy nieraz na wysokości 
około 7 - 8 m. 

Ćwiczenia z ratownictwa technicznego - 
ratownictwo techniczne wiąże się z 
wydostawaniem poszkodowanych z 
pojazdów po wypadku, usuwaniem plam 
oleju itp. Tworząc dostęp do osób 
uwięzionych w pojeździe, musimy 
wiedzieć, w których miejscach należy ciąć 

słupki, jak wybijać szyby, jak osłonić 
poszkodowanego przed odpryskami ze 
szkła. Ćwiczenia z ratownictwa 
technicznego głównie odbywają się na 
szrocie, gdzie dostajemy zniszczony 
samochód i usuwamy z niego kolejne części 
za pomocą narzędzi hydraulicznych. Jest to 
bardzo ciężka praca, ponieważ ważą one 
około 20-25 kg. 

 

Ćwiczenia z pomocy przedmedycznej - 
przy każdej akcji może trafić się osoba 
poszkodowana. Tak samo jak każde 
zdarzenie, do którego jeździmy, każdy 
poszkodowany jest inny. Pierwszą pomoc 
łączymy praktycznie z każdym rodzajem 
ćwiczeń. Gdy znajdziemy osobę 
poszkodowaną, musimy zrobić wszystko, 
żeby utrzymać ją przy życiu. Wiąże się z 
tym chociażby ewakuacja z zagrożonego 
miejsca. Musimy wiedzieć, jak korzystać z 
deski ortopedycznej, z każdego rodzaju 
opatrunków, jak podawać tlen itd. Pierwsza 
pomoc jest bardzo rozległym tematem i 
ćwiczenia z niej organizowane są w bardzo 
szerokim zakresie. Każdy strażak musi być 
gotowy na udzielenie pomocy każdemu 
poszkodowanemu. 

Maciej Czerniejewski

 



#Potwierdzone_info 32 

 

 W obronie gier wideo

Słowem wstępu. Ostatnimi czasy można 
łatwo zaobserwować niechęć dorosłych do 
gierwideo; niechęć ta podsycana jest 
jeszcze przez media, prasę i inne tego typu 
środki. Z kolei większość z tych osób, które 
twierdzą, że gry są złe i nie wnoszą nic 
pożytecznego do naszego życia, nie miało 
żadnej styczności z grami, bądź miało, ale 
nie wystarczająco dobrą. Krytycy gier 
komputerowych zwykle nie stosowali 
obserwacji uczestniczącej. Ciągle słyszy się 
od nich że „gry to zło". Zapytani „Czy 
zagraliście chociaż w te gry?", zwykle 
odpowiadali jednogłośnie „Nie". Przyjęło 
się, że gry prowokują i powodują same złe, 
negatywne, naganne zachowania itp. Pora 
udowodnić że to stereotyp. Przygotowałem 
11 argumentów pokazujących, że gry mają 
na nas pozytywny wpływ, tak więc 
zaczynajmy: 

1. Język obcy. Większość znanych tytułów 
gier nie jest polonizowana, a nawet jeśli, to 
zazwyczaj dotyczy to tylko napisów. Więc 
gracz, nie znając języka, a chcąc się 
dowiedzieć, co się dzieje, co ma zrobić na 
danym etapie gry, jest poniekąd zmuszony 
sięgnąć po słownik (internetowy lub 
zwykły) i w tym memencie, chcąc, nie 
chcąc, z automatu wyłapuje jakieś słówka, 
zdania itp. Współczesne gry posiadają 
przetłumaczone linie dialogowe, ale (jak 
wyżej wspomniałem) zwykle jako napisy. 
Dlatego bardzo fajną propozycją, którą ja 
często wykorzystuję grając, jest włączenie 
oryginalnego, dajmy na to angielskiego 
dubbingu z polskimi napisami. Wtedy 
osłuchujemy się z danym językiem, 
widzimy napisy, poznajmy znaczenie słów, 
które słyszymy i z czasem utkwią nam one 
w pamięci. To był pierwszy argument czas 
przejść do kolejnego. 

2. Język ojczysty / interaktywna książka. 
Ten punkt będzie się odnosił głównie do 
gier fabularnych, RPG (Role-Playing Games) 
oraz gier przygodowych, w których 
narracja, fabuła itp. są najistotniejsze. 
Bardzo często wtedy uczymy się poprawnej 
budowy zdań, poznajemy nowe słowa, 
terminy, odniesienia, ciekawe cytaty, np. 
„Pragnienie czegoś nie daje Ci prawa, by to 
mieć"- Ezio Assassin's Creed II lub „Co jest 
lepsze: urodzić się dobrym, czy 
przeciwstawić się swojej złej naturze?"- 
Pearthurnax, Skyrim. Coś takiego bardzo 
dobrze wpływa na rozbudowę naszego 
języka. Często po dłuższym graniu w jakaś 
grę „przestawiamy" się na język, który jest 
tam właśnie używany, słyszymy co mówią 
NPC, podświadomie wybieramy niektóre 
linie dialogowe i wykorzystujemy je w życiu 
realnym. Wiele gier, np. pokroju 
Wiedźmina, uczy nas staropolskiej mowy, 
wyrazów teraz już archaicznych. To by było 
chyba na tyle o języku, teraz chciałbym 
ukazać podobieństwo miedzy grą a książką. 
Jak wiadomo, książki nie są złe i nigdy jako 
takie postrzegane nie były. Otóż gry, tak jak 
książki, posiadają wątki fabularne: główny i 
wiele pobocznych (mówiąc „wiele", mam 
na myśli setki, przejście wszystkich zajmuje 
około 100120 godzin). Są bogate w 
wypowiedzi bohaterów i narratora. 
Zapisanie wszystkich dialogów zajmuje ok. 
50-80 tyś. stron tekstu, przez co również 
można porównać grę do książki. A jak 
książki wpływają na poznawanie nowych 
wyrazów, konstrukcji zdań itp., o tym 
chyba nie muszę mówić. 

3. Historia. Istnieją serie gier „Cywilizacja", 
„Total War", „Company Of Heros", 
„Assassin's Creed", które często budzą w 
nas ciekawość dotyczącą jakiegoś zdarzenia 
historycznego, czy jakiegoś zagadnienia 
poruszonego w nich, lecz nie wyjaśnionego 
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na tyle, by zaspokoić naszą ciekawość. 
Weźmy na przykład serię Assassin's Creed; 
w jej pierwszej części była opisana historia 
templariuszy, która mnie bardzo 
zainteresowała i przez to zacząłem szperać 
w Internecie w poszukiwaniu jakiś 
ciekawych informacji na temat tego 
tajemniczego zakonu. W drugiej części tej 
gry przedstawiony jest okres Renesansu, 
Leonardo Da Vinci i masa innych ciekawych 
postaci i zdarzeń, które bardzo mnie 
zaciekawiły. Co więcej, każda ze 
spotkanych postaci żyła w świecie realnym; 
ludzie odpowiedzialni za tę grę (firma 
Ubisoft) zadbali, aby każda z postaci 
występująca w ich serii była podobna do 
swojego realnego odpowiednika (jeśli taki 
miała) oraz aby okoliczności i data śmierci 
tych postaci zgadzały się z kartami realnej 
historii. Przykłady można by mnożyć, ale 
nie o to tutaj chodzi. Jak widać, gra potrafi 
zainteresować historią, nawet jeśli nie do 
końca ją lubimy; tak było w przypadku 
mojego znajomego, który po jakimś czasie 
grania w gry ocierające się o karty historii 
zaczął się interesować tym przedmiotem, 
mimo że uważał go wcześniej za męczarnię. 

4. Sztuka. W tym punkcie chodzi mi o coś 
w rodzaju interaktywnej galerii sztuki 
współczesnej. Za wirtualnym dziełem, 
jakim jest gra, stoi prawdziwy człowiek. 
Często są to piękne obrazy, prawdziwe 
dzieła sztuki, spokojnie mógłbym niektóre z 
nich postawić na równi z dziełami znanych 
malarzy historycznych. W dzisiejszych 
czasach dobry tablet, komputer, program 
graficzny zastępują starą dobrą paletę z 
farbami, pędzle, ołówki. Z kolei ten 
argument ukazuje, że gry spokojnie mogą 
się zaliczać do dziedzin kultury. 

5. Nauka. Tutaj omówię raczej coś dla 
małych dzieci. Mam na myśli gry często 
wzorowane na bajkach, które w miły, 
sympatyczny sposób uczą dzieci podstaw 
wiedzy, np. dodawania, odejmowania, 
alfabetu itd. Jak wiadomo, zawsze łatwiej 

dziecko zachęcić do nauki, podając mu 
wiedzę w postaci rozrywki. Głównym celem 
tych gier jest oswojenie dziecka z czymś, co 
zwykle kojarzy się z obowiązkiem, 
przymusem itp. A tymczasem nawet nauka 
może sprawiać przyjemność, bo w tym 
przypadku jest to jednak dalej forma 
rozrywki (gra komputerowa). 

6. Nowe znajomości... ale czy tylko 
wirtualne? Oczywiście kiedyś gry 
komputerowe nie były wyposażone w tryby 
dla wielu graczy. Lecz teraz są one 
niemalże w każdej grze. To pozwala nam 
świetnie się bawić, przy okazji poznając 
nowych ludzi, zawierając nowe znajomości, 
być może na dłuższą metę. Gry pozwalają 
poznać osobę o podobnych 
zainteresowaniach, hobby, pasji co nasze. 
Sam posiadam wielu dobrych znajomych w 
sieci, niektórych śmiało mogę nazwać 
przyjaciółmi, nieraz się umawiamy na 
spotkanie, np. na targach gier 
komputerowych. Często też gry stają się 
tylko pretekstem do jakiejś rozmowy i nie 
są jej motywem przewodnim, np. jeśli nasz 
internetowy znajomy mieszka zbyt daleko, 
aby z nim porozmawiać osobiście. Wiele 
gier wymaga współpracy: grając po jednej 
stronie barykady, często w trakcie 
rozgrywki poznajemy wiele ciekawych 
osób, z którymi dzięki takim portalom jak 
np. Facebook możemy utrzymać kontakty 
poza grą. Często też zakładane są gildie, 
ugrupowania, klany itd., co jeszcze lepiej 
wpływa na poznawanie kolejnych osób 
oraz integrowanie się z nimi, nie tylko na 
platformie wirtualnej. Czytałem również o 
przypadkach, kiedy gra zeswatała dwoje 
ludzi, co jest już chyba dobitnym dowodem 
na to, że gry komputerowe nas nie izolują, 
a pozwalają nam na nawiązywanie nowych 
znajomości. 
7. Sport i rehabilitacja. Tutaj oczywiście 
chodzi o wszelkie urządzenia pokroju 
technologii „Move" w Play Station, Kinekt 
w Xbox bądź kontrolery ruchowe na Wii. 
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Nie ma znaczenia, który z nich wybierzemy, 
wszystkie są dobrym przykładem 
obalającym kolejny mit o tym, że gry nie 
mają nic wspólnego ze sportem. Znów 
można bardzo fajnie połączyć, jak 
wcześniej edukację i granie, tak teraz sport 
i granie. W kwestii rehabilitacji chodzi 
głównie o odciągnięcie uwagi mózgu, która 
skupia się na grze, np. od bólu, czegoś 
krępującego, niewygodnego, 
nieprzyjemnego. Nieraz na salach 
rehabilitacyjnych widuje się Kinekty bądź 
jakieś inne kontrolery ruchowe. Możliwość 
oszukania mózgu nie jest wyssana z palca, 
gdyż można nasz mózg oszukać na wiele 
sposobów, np. skaleczywszy się w palec, 
można spojrzeć na ranę przez lornetkę (z 
drugiej strony) i widząc nasze skaleczenie 
jako mniejsze, automatycznie czujemy 
mniejszy ból. Czyli jak widać, rehabilitacja 
pod płaszczykiem gier komputerowych 
potrafi przynosić choremu dobre efekty 
oraz całkiem dobrą zabawę. 

8. Praca i zawód. Branża gier 
komputerowych poprzez swój rozwój 
przyczyniła się do powstania nowych 
zawodów i to nie tylko tych dotyczących 
twórców gier komputerowych, ale także w 
dziedzinie dziennikarstwa gameingowego, 
np. dla recenzentów gier, osób piszących 
ich zapowiedzi, poradniki, wydających 
czasopisma o grach. Gy komputerowe dały 
zawód wielu ludziom. Dla niektórych taki 
tester gier to wymarzona posada, lecz nie 
jest ona tak kolorowa, jak by się wydawało. 
Artyści, jak wcześniej wspomniałem, mogą 
tym razem spełnić się w roli grafików i 
dostaną za to więcej pieniędzy niż gdyby 
sprzedawali swoje obrazy lub robili efekty 
specjalne w filmach. 
9. Medycyna i Zdrowie. Jak gry 
komputerowe pomagają rozwijać się 
medycynie? Fundując np. terapię fobii. 
Była swego czasu gra „Spider Word", która 
pomagała różnym osobom wyzbyć się 
arachnofobii, oswajała z pająkami; mało 

tego, zdarzały się przypadki, że ludzie nie 
tylko się przeprosili z tymi zwierzętami, ale 
nawet kupowali je sobie jako zwierzę 
domowe. Kiedyś było głośno o tym w 
Internecie, lecz oczywiście wszystko, co 
ukazuje gry w dobrym świetle, szybko jest 
wyciszane. Istnieje też zestaw przeróżnych 
gier logicznych; jest to troszeczkę 
zaniedbany gatunek, ale bardzo korzystnie 
wpływa na rozwoju mózgu. Tutaj 
przywołajmy grę „Brain Edge (train your 
brain in minutes)" - jest to właśnie gra 
naszpikowana łamigłówkami, co 
powodowało, że gracze potrafili szybciej 
dochodzić do rozwiązania jakiegoś 
problemu, myśleć bardziej logicznie. 
Niektóre gry poprawiają ostrość wzroku. 
Uniwersytet w Rochester poddał 
eksperymentowi dwie grupy, jedna grała 
tylko w Tetrisa, a druga tylko w unreal 
tournament. Zaowocowało to tym, że po 
miesiącu grania osoby bawiące się w unreal 
tournament mogły pochwalić się lepszym, 
szybszym czasem reakcji, dostrzegały też 
więcej szczegółów.. Została nawet 
stworzona gra uświadamiająca ludzi o 
zagrożeniu AIDS, zatytułowana „Together 
in the Hood". Z kolei gry pokroju „Snow 
Word" opracowane zostały w celu 
uśmierzania bólu - w tym przypadku 
chodziło o to, że pacjent z poparzeniami 
trafiał do gry o skutej lodem scenerii i w 
tym momencie znowu troszeczkę 
oszukiwany był jego mózg: przyzwyczajało 
się go do klimatu panującego w grze 
komputerowej i paradoksalnie pacjenci 
mówili, że ich ból był mniejszy. 

10. Inspiracja. Przeprowadzono na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na 
Wydziale Socjologii, ankietę wśród 
młodzieży, która miała styczność z grami. 
Zadano pytanie: „Czy gry komputerowe są 
dla Ciebie inspiracją do: a) działalności 
literackiej, b) działalności w zakresach sztuk 
pięknych (malarstwo, rysunek, rzeźba), c) 
programowania graficznego, d) 
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komponowania muzyki bądź tworzenia 
coverów utworów usłyszanych w grze,  
e) stworzenia fan-page'a lub blogu o grze, 
f) uczestnictwa w turniejach 
komputerowych E-sport, g) 
zainteresowania się książką, na podstawie 
której zrobiona była gra, lub książką o 
tematyce podobnej do gry, h) 
systematycznego udzielania się na różnych 
forach o grach, i) do niczego, gry są dla 
mnie tylko dodatkową formą spędzania 
wolnego czasu.Odpowiedź „i" zaznaczyło 
niewiele osób, czyli większość znajduje coś 
dla siebie w kwestii inspiracji przez gry 
komputerowe. Jeśli chodzi o mnie, 
tworzyłem GMV- Gaming Music Video; 
polegało to na wycięciu różnych scen z 
danej gry i stworzeniu z nich swego rodzaju 
teledysku do piosenki, która leciała w tle. 
Poza tym gra Wiedźmin zainspirowała mnie 
do przeczytania wszystkich książek 
opowiadających o przygodach bohatera, w 
którego się wcielałem w grze, zaczynając 
od „Ostatniego życzenia", kończąc na 
„Czasie burz". Gry inspirują do tworzenia 
tzw. Fan Artów, kompozycji muzycznych, 
animacji, artykułów, czasami nawet 
nowych gier - może nie na światowym 
poziomie, ale od czegoś trzeba zacząć. 

11. Budowanie postawy.  
Gry komputerowe często budują w nas  
postawę moralną i wpływają na nasze 
zachowania. Zawsze jeśli wybiera się bycie 
w grze „złym charakterem", jest to 
piętnowane przez różne aspekty tejże gry, 
więcej osób nie chce z nami rozmawiać, są 
wrogo nastawieni do naszej postaci, zaś 
kiedy jesteśmy bohaterscy, prawi itd., 
otoczenie w grze reaguje na nas miło, 
przyjaźnie, inne postaci chętniej z nami 
rozmawiają i dzielą się sekretami, które 
mogą okazać się potrzebne w dalszej fazie 
gry. Gry nauczyły mnie myślenia o 
konsekwencjach moich wyborów, o tym, 
żeby zawczasu pomyśleć, zanim coś zrobię, 
nie podejmować decyzji pod wpływem 
emocji. Przykłady mógłbym mnożyć. 
Czasami mówi się, że trzeba się o czymś 
przekonać na własnej skórze - często w 
grach mamy takie właśnie doświadczenia, 
które pokazują, że np. nie wszystkim warto 
ufać, że ludzie bywają mściwi, przez co już 
będziemy ostrożniejsi w życiu realnym. To 
by było na tyle. Mam nadzieję, że ukazałem 
wystarczająco dużo zalet gier, aby móc 
powiedzieć, że przekonanie „gry to samo 
zło" jest tylko stereotypem. 

Mateusz Redzik
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 Mega games-impreza

Intel Extreme Masters Katowice to impreza 
ogólnoświatowa, finał 9. sezonu Intel 
Extreme Masters, na który zostały 
zaproszone najlepsze drużyny i najlepsi 
gracze z imprez organizowanych w 
Shenzhen, Toronto, San Jose, Cologne oraz 
Taipei. IEM trwał od 12 do 15 marca w 
godzinach od 10:00 dla uczestników z 
biletami, bez biletów można było wchodzić 
o 13:00, a impreza kończyła się o 22:00. W 
tym roku wydarzenie różniło się od 
poprzedniego. Wewnątrz katowickiego 
Spodka można było oglądać tylko turniej 
Lol'a oraz finał CS:GO i StarCraft'a 2. 
Niestety tylko na jednej połowie wnętrza, 
druga zaś nie była w żaden sposób 
zagospodarowana dla zwiedzających. W 
Spodku można też było kupować jedzenie i 
różne gadżety: koszulki, kody do gier, 
maskotki, czapki, itp. Reasumując, Impreza 
była nastawiona głównie na 
oglądanie.Podczas IEM'u warto było zajrzeć 
do budynku stojącego obok Spodka, 
wybudowanego właśnie na tę okazję. 
Miejsce to było przeznaczone na różne 
konkursy i gry, w które mogli zagrać 
uczestnicy, nowinki technologiczne,

spotkania z YouTuberami oraz na turniej 
dwóch gier, które nie znalazły się w 
spodku, czyli CS:GO i StarCraft 2. Dostępne 
dla graczy były takie gry jak: League of 
Legengs, CS:GO, Hearthstone, Hex, Heroes 
of the Storm (do którego rozdawano 
klucze), Skill, nowa gra Orcs Must Die - 
Unchained.Podsumowując. Nie ma za wiele 
do opisania, jeżeli chodzi o codzienny 
przebieg wydarzenia. Cała impreza wyszła 
o wiele lepiej niż rok temu. Wejścia dla 
uczestników bez biletów były bardzo 
dobrze zorganizowane, z każdego miejsca 
w Spodku można było oglądać turniej. 
Bardzo fajną rzeczą jest to, że coraz więcej 
mediów zaczyna interesować się e-sportem 
(np. onet.pl czy TVN24). Jednak najlepszą w 
tym roku rzeczą było to, że zwykli 
odwiedzający mogli wykazać się swoimi 
umiejętnościami i wygrać różne akcesoria, 
takie jak na przykład koszulka, klawiatura, 
myszka czy nawet komputer. A pod tym 
linkiem możecie zobaczyć rozpoczęcie 
całego wydarzenia: https:// 

www.youtube.com/watch?v=RjqFe0peu-I 

Mateusz Sobiech
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 O tym samochodzie, co ziemniaki woził

Kant, kredens, bandzior - to tylko kilka z 

wielu określeń wytworu włoskiej myśli 

technicznej i polskiego młotka, Fiata 125p. 

W czasach, kiedy po naszych drogach 

jeździły mizerne syrenki czy warszawy, 

wszechmocna partia robotnicza 

postanowiła, że Polak potrzebuje 

nowoczesnego samochodu. Oczywiście z 

miejsca odrzucono nowe polskie projekty i 

pojechano po wymarzony pojazd każdego 

Polaka aż do Włoch. Włosi z braku laku z 

trzech fiatów złożyli jednego, oczywiście z 

dopisaną literą „p", żeby Polak wiedział, że 

jeździ prawdziwym socjalistycznym autem, 

a nie wytworem kapitalistów. Misterny 

plan partii jakoś wypalił, ludzie kupowali 

samochód, zanim jeszcze wjechał do 

fabryki jako kawałek metalowego klocka. 

Byli jeszcze tacy, co mieli dolary i 

„przywilej" wyboru koloru, a przy dobrych 

wiatrach dostawali samochód praktycznie 

od ręki. Wszystko szło dobrze do czasu, 

kiedy towarzysz Jaruzelski chciał się 

pobawić w wojnę z własnym narodem. Jak

to na wojnie, materiałów nie było, więc 

należało robić samochód z czego popadnie. 

Magicznie pojawiła się wersja o oznaczeniu 

„C", ale nikt do końca nie wiedział, co to 

oznacza, za to samochód w tej odmianie 

wyglądał tak, jakby był składany przez dwa 

latka przy pomocy siekiery. Potem 

mieliśmy już tylko upadek komunizmu i 

zakończenie produkcji fiaciora. Wraz z 

rozwojem wolnego rynku wiele osób 

zobaczyło w fiaciku idealny pojazd do 

wożenia ziemniaków, świń i innego bydła 

na cotygodniowy targ, przez co do 

niedawna nasz polski fiat cieszył się opinią 

idealnego wiesiowozu. Ostanio ceny fiata 

bardzo skoczyły, wiele osób odkryło 

ponadczasowy design tego samochodu. 

Jeżeli chcesz się wyróżnić na drodze pośród 

wpółczesnych plastikowych puszek, jest to 

samochód dla ciebie. Pomimo tego, że 

może nie jest najszybszy ani 

najbezpieczniejszy, to jednak jest nasz, 

POLSKI FIAT. 

Dawid Kada 
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"Malowany człowiek" - recenzja

"Malowany człowiek" jest to pierwsza część "Cyklu Demoniczny" autorstwa Peter'a V. Brett'a. 

Brett urodził się w 1973 roku, jest to amerykański pisarz fantasy z Nowego Jorku. Ukończył 

historię sztuki i literaturę angielską. 
"Cykl demoniczny" rozpoczął wydaniem "Malowanego Człowieka" w 2008 roku. Powieść 

została nominowana do pierwszej nagrody David Gemmell Legend Award oraz umieszczona na 

liście najlepszych 10 książek wg serwisu Amazon. 

Jest to powieść fantasy, której akcja toczy się w stworzonym przez autora świecie, gdzie 

głównym zagrożeniem ludzi są tak zwane "Otchłańce" - są to demony pojawiające się po 

zmroku. Zabijają każdego, kto nie znajdzie się w miejscu chronionym przez runiczne znaki, 

stanowiące jedyną ochronę przed bestiami nocy. Główny bohater książki to Arlen Bales, który 

w późniejszych częściach jest nazywany Malowanym człowiekiem, czy Naznaczonym. 

Młody chłopak jako jedyny ze swojej wioski chciał przeciwstawić się demonom. Po ataku 

Otchłańców, w którym umarła jego matka, oskarżył o tchórzostwo swojego ojca, po czym uciekł 

z domu. W tym miejscu zaczyna się akcja powieści - jest to 319 Rok Plagi. Innymi ważnymi 

postaciami w tym cyklu są Leesha zielarka i Rojer skrzypek. 

Książka jest napisana zrozumiałym językiem, dzięki czemu czyta się ją z przyjemnością. Trzyma 

w napięciu przez cały czas, dzięki czemu trudno jest się od niej oderwać i jednocześnie bardzo 

szybko się ją czyta. 

"Cykl Demoniczny" składać się ma z 5 tomów; w polskiej wersji każdy tom został podzielony na 

dwa, co daje razem 10 książek i do tego 3 oddzielnie powieści związane z tym światem fantasy. 

Seria Cyklu demonicznego obejmuje pozycje: "Malowany człowiek" (księga I), "Malowany 

człowiek" (księga II), "Pustynna Włócznia", (księga I), "Pustynna Włócznia" (księga II), "Wojna w 

blasku dnia" (księga I), "Wojna w blasku dnia" (księga II), "Tron z Czaszek" - premiera 

zapowiadana jest na 31 marca tego roku w Ameryce, "The Core" - tytuł roboczy ostatniej księgi 

cyklu. Książki poboczne tego cyklu to "Tibbet's Brook" - tytuł roboczy, będzie to powieść 

samodzielna, niezwiązana z głównym wątkiem cyklu, oraz "Wielki Bazar, Złoto Brayana" - są to 

dwa opowiadania, które zostały wydane Polsce w jednym tomie. Z kolei "Messenger's Legacy" 

to zapowiadane opowiadanie. Cały "Cykl Demoniczny" zostanie przeniesiony na srebrny ekran 

przez reżysera Paula W. S. Anderson'a i producenta Jeremy'ego Bolt'a, znanych jako twórców 

serii Resident Evil. 

Przeczytałem wszystkie książki tego autora, które wyszły dotychczas. Szczerze polecam ten cykl 

powieści autorstwa Peter'a V. Brett'a. 

Patryk Golba 
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Wiersze
 

Grzegorz Michalczak 

Jestem 

Jestem kim jestem, nie zmienię się 

Jestem kim jestem, zrobię to co chcę 

Jestem kim jestem i nikim więcej Jestem, 

bo muszę, bo kochać pragnę 

Wiosna 

Ptaki z oddali na horyzoncie Wiosną 

chcąc do nas zawitać Wracają do nas z 

powrotem Ponieważ wieść się ziściła 

Słuchajcie wiosna do nas wróciła 

Wiosna 

Duży ogród rozrasta się Słuchajcie, to 

naszej wiosny zew Przychodzi do nas z 

konewką Po to, aby pielęgnować natury 

piękno 


