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Od Redakcji 

Halo, Kasprzaki!!!! Gazetka szkolna 

#Potwierdzone_Info znów z Wami! Wracamy po 

wakacyjnej przerwie (i całkiem już sporym kawał-

ku roku szkolnego) z nową energią, pomysłami i 

chęcią do pisania. Liczymy na równie mocne zaan-

gażowanie Czytelników w śledzenie naszego szkol-

nego czasopisma. 

Zaczynamy od zbioru różności – bo każdy z redak-

torów gazetki po wakacjach ma inne pomysły nie 

tylko na życie, ale i na pracę dziennikarską. Mamy 

nadzieję, że trafimy w najróżniejsze gusta odbior-

ców naszej twórczości. 

Wszystkim Czytelnikom życzymy, aby kolejne nu-

mery #Potwierdzonego_Info inspirowały Was do 

rozwijających przemyśleń i własnych poszukiwań 

wśród ciekawostek fascynującego świata. A spe-

cjalne życzenia kierujemy do wszystkich naszych 

KASPRZAKOWYCH BELFRÓW – bo październik ze 

względu na święto 14 października jest czasem 

refleksji o wielkiej wartości Waszej pracy. Dlatego 

życzymy wszystkim Nauczycielom pasji, nieco sza-

lonych pomysłów oraz radości z każdego kasprza-

kowego ucznia! 
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DZIEJE SIĘ W KASPRZAKU — Jak co roku — matura  

 Na każdego ucznia liceum lub technikum 

przychodzi w końcu taki czas, że musi sobie pora-

dzić z tym, do czego przygotowywał się w szkole 

średniej przez cały jej czas. Jak pewnie się domy-

ślacie, chodzi o maturę. Oczywiście nikt nie ma 

obowiązku brać w niej udziału, jednak świadectwo 

zdania tego egzaminu jest wymagane przez uczel-

nie wyższe od kandydatów. Więc lepiej się zasta-

nowić dwa razy, zanim ktoś zdecyduje się na po-

mysł odpuszczenia sobie matury. Bez wątpienia 

istnieje możliwość napisać ją za rok, ale kto lubi 

marnować swój czas... Lepiej nie zaprzepaszczać 

efektu całej edukacji, przez którą się przechodziło 

od podstawówki.  

 

 W tym roku do egzaminu dojrzałości przystą-

piło ponad ćwierć miliona osób z całego kraju. Z 

tego 92 tysiące absolwentów pochodziło ze szkół 

technicznych takich jak Kasprzak. Jeśli chodzi o 

województwo mazowieckie, to uzbierało się tu 38 

tysięcy chętnych do podjęcia się trudu pisania eg-

zaminów. W naszej szkole do udziału w egzaminie 

zostało dopuszczone 113 osób. Niektórym jednak 

nie udało się znaleźć w tej szczęśliwej grupie. Jed-

nak tegoroczni absolwenci ze świadectwem matu-

ralnym pokazali, że nie zmarnowali czterech lat 

spędzonych w szkole. 

 

 Egzamin dojrzałości w całym kraju udało się 

zdać 78,5% osób, które podeszły do niego. Co daje 

nam ponad 50 tysięcy osób, które nie zaliczyły jed-

nego z przedmiotów podstawowych na co naj-

mniej 30%. Z tego 17 tysięcy nie poradziło sobie z 

więcej niż jednym przedmiotem. Tegoroczna ma-

tura nie poszła aż tak dobrze jak w poprzednim 

roku. Choć różnica wynosi zaledwie 1%, to w me-

diach i tak można było usłyszeć jak to strasznie 

wypadli maturzyści w 2017 roku. Jednak w naszej 

szkole obyło się bez większych niepowodzeń. Te-

goroczną maturę zdało aż 95% absolwentów Ka-

sprzaka. Daje nam to 107 maturzystów, którzy 

zdali w pierwszym terminie. Pozostałe 6 osób uzy-

skało możliwość napisania poprawki w sierpniu. 

Patrząc na wynik naszej szkoły w porównaniu do 

reszty kraju, można śmiało powiedzieć, że nasi ab-

solwenci wzięli na poważnie sprawę egzaminu ma-

turalnego i nie podeszli do niego bez uprzedniego 

przygotowania.  

 

 Teraz przejdźmy do wyników z poszczegól-

nych przedmiotów. Język angielski tegorocznym 

maturzystom w naszej szkole poszedł najlepiej. 

Każda osoba, która podeszła do egzaminu, uzyska-

ła pozytywny wynik. Może nie był to trudny egza-

min, ale i tak 100% zdawalności wśród maturzy-

stów to wynik, którym śmiało można się pochwa-
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lić. Jeśli natomiast chodzi o średni wynik punktowy 

przypadający na wszystkie klasy czwarte, to wy-

niósł on 81,95%. Język polski był przedmiotem, 

który uplasował się na drugim miejscu pod wzglę-

dem zdawalności w naszej szkole. Wśród osób bio-

rących w nim udział 98% napisało go pozytywnie. 

Wynik ten pokrywa się z wynikiem całego kraju, w 

którym również wyniósł 98%. Ostatni z przedmio-

tów obowiązkowych czyli matematykę uczniowie 

Kasprzaka zdali w 96%. Można powiedzieć, że to 

właśnie był największy sukces, ponieważ z tym 

przedmiotem w tym roku było najwięcej proble-

mów. Reszta kraju nie poradziła sobie z nim aż tak 

dobrze. Bowiem liczba wszystkich osób, które na-

pisały go pozytywnie, nie przekroczyła 83%. Trze-

ba jednak przyznać, że nie był to aż taki słaby wy-

nik. Jednak nasi maturzyści utrzymali poziom i po-

radzili sobie z egzaminem z matematyki bez więk-

szych problemów. Trzeba też powiedzieć, że ten 

rok w przeciwieństwie do reszty kraju dla naszej 

szkoły był lepszy od poprzedniego.  

 Spośród wszystkich klas czwartych, które 

podchodziły do matury, dwie spośród nich wyka-

zały się bardziej od innych. Mowa tu o klasie 4B 

oraz 4C. W owych klasach każdy uczeń dopuszczo-

ny do matury zdał. Jednak moim zdaniem w tym 

przypadku to klasa 4B odniosła większy sukces, 

gdyż w owej klasie również wszyscy uczniowie zo-

stali dopuszczenie przez nasze grono pedagogicz-

ne do pisania matury.  

 Z roku na rok coraz więcej uczniów naszej 

szkoły zdaje maturę już za pierwszym razem. Miej-

my nadzieję, że ten trend utrzyma się jeszcze dłu-

go, a nasza szkoła będzie odnosić kolejne sukcesy 

na tym i innych polach.  

Bartek Chreścionko 
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AKTUALNOŚCI — Czwarty wieszcz 

 Niedawno przeżywaliśmy Narodowe Czyta-

nie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Wielki 

młodopolski dramat można było usłyszeć w wielu 

polskich miastach i miasteczkach, a nawet w po-

ciągach PKP Intercity. Z tej okazji przybliżamy syl-

wetkę autora tego wielkiego dzieła, w którym 

przeglądają się jak w lustrze kolejne pokolenia 

Polaków. 

 

Stanisław Wyspiański i słynne "Wesele" 

 

Kim był Wyspiański? 

 Wszechstronnie utalentowany człowiek: dra-

matopisarz, poeta, malarz, scenograf, insceniza-

tor, reformator teatru, witrażysta. 

 

 Żył w latach 1868-1907. Syn rzeźbiarza - 

Franciszka, "zmarnowanego" artysty; pogrążony w 

alkoholizmie nie był w stanie zajmować się synem 

- Stanisław od 11 roku życia wychowywany był 

przez bezdzietne wujostwo. Matka artysty - Maria 

Rogowska cierpiała na obłęd, zmarła w wieku ok. 

35 lat, osierocając siedmioletniego synka. Śmierć 

matki była kolejną tragedią w rodzinie - rok wcze-

śniej, w wyniku zapalenia opon mózgowych, zmarł 

czteroletni brat Stanisława, Tadeusz. 

 

 

 Wyspiański bywa nazywany czwartym wiesz-

czem polskim. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych i 

na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloń-

skiego. Został wykładowcą w ASP, współtworzył 

projekt zabudowy wawelskiego wzgórza. Młodego 

Wyspiańskiego szczególną opieką otoczył malarz, 

słynny Jan Matejko. Wyspiański jest autorem kon-

cepcji teatru monumentalnego (ogromnego), ma-

jącego stanowić syntezę sztuk i nawiązywać do 

tradycji romantycznej. 

 

 Mając 25 lat, Wyspiański oświadcza się swej 

wielkiej miłości, pannie z dobrego domu - Zofii Pie-

traszkiewiczównej. Propozycja zostaje odrzucona. 

Niedługo potem artysta przeżywa kolejny zawód 

miłosny. Powodzenie u kobiet miał ogromne; 

szczęścia w miłości - zdecydowanie mniej. Ożenił 

się z Teofilą Pytko- chłopką, wiejską kobietą bez 

wykształcenia. Przysposobił jej córkę, a jeszcze 

przed ślubem miał z nią dwoje dzieci. 
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 W Paryżu zachorował na kiłę. Zaraził się nią 

od modelki i przyjaciółki imieniem Annah. Jego 

organizm nie reagował na leki, a niektóre z nich 

wywoływały ostrą reakcję alergiczną. Miewał epi-

zody depresyjne. Rana prawej dłoni wywoływała 

niezwykle silne bóle powodujące bezsenność, co 

wpłynęło na jego układ nerwowy; nie skarżył się 

jednak i z godną podziwu wytrzymałością ukrywał 

swoją słabość przed światem. Paraliż, będący kon-

sekwencją kiły, uniemożliwił mu chodzenie (miał 

wtedy 36 lat). Do teatru wnoszony był na krześle. 

Pod koniec życia bardzo schudł; choroba znie-

kształciła mu twarz. Umarł w wieku 38 lat. W 

ostatniej drodze - z kościoła Mariackiego, przez 

Wawel na Skałkę - towarzyszyło mu kilkadziesiąt 

tysięcy osób. 

 

''Wesele" 

 O czym jest? Ogólnie mówiąc, Wyspiański 

przedstawił inteligencję jako warstwę lekceważącą 

chłopów ("Wiecie choć, gdzie Chiny leżą?") , przez 

co nienadającą się na przywódców w walce o nie-

podległość Polski. Chłopi natomiast w każdej chwi-

li gotowi są do walki i poświęcenia ("Chłop potęgą 

jest i basta!"), jednak potrzebują kogoś, kto nimi 

pokieruje. A że różnice między inteligencją a 

chłopstwem są zbyt duże, to na niepodległość 

przyjdzie jeszcze trochę poczekać. 

Dramat wystawiony został po raz pierwszy w Te-

atrze Miejskim w Krakowie 16 marca 1901 roku 

(był to też rok śmierci Franciszka Wyspiańskiego). 

Pisząc „Wesele”, Wyspiański inspirował się drama-

tami Mickiewicza, Fredry i Słowackiego oraz ma-

larstwem Malczewskiego i Maksymiliana Gierym-

skiego. 

Podstawą do napisania utworu stało się huczne 

wesele poety Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczy-

kówny, chłopskiej córki. Ślub odbył się 20.11.1900 

r. w kościele Mariackim w Krakowie, zaś wesele w 

dworku Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach 

(aktualnie w chacie bronowickiej znajduje się Mu-

zeum Stanisława Wyspiańskiego). Świętowanie 

trwało podobno 3 dni. Wesele Rydla było wielkim 

wydarzeniem artystycznym w środowisku Krako-

wa. Na wielkim weselu stawiła się niemal cała lud-

ność Bronowic oraz członkowie rodzin Rydla i Tet-

majera z Krakowa. Jednym z gości był również Wy-

spiański, który zamiast się bawić pilnie obserwo-

wał ludzi "i tam ujrzał swoją sztukę". 

Z książkowym Panem Młodym (Lucjanem Rydlem) 

Wyspiański poznał się już jako dziesięciolatek, obaj 

byli uczniami działającego do dziś gimnazjum św. 

Anny w Krakowie. Zgodnie z pierwotnym pomy-

słem autora postacie miały nosić autentyczne na-

zwiska. Z pomysłu tego Wyspiański miał się wyco-

fać pod naciskiem dyrekcji teatru. Publiczność i tak 

domyśliła się, kto jest kim, a wszelkie wątpliwości 

rozwiał Tadeusz Boy-Żeleński w eseju "Plotka o 

Weselu Wyspiańskiego". Po premierze na autora 

dramatu obrazili się: Gospodarz, Gospodyni, Pan 

Młody oraz Czepiec. Słusznie? 

Klaudia Makaruk 4F 
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AKTUALNOŚCI — Centrum Łączności Zegrze  

9 września bieżącego roku odbył się dzień otwarty 

w Wojskowym Centrum Szkolenia Łączności i In-

formatyki w Zegrzu k. Warszawy. Impreza miała 

miejsce po południu, w godzinach od 14 do 18. 

Na imprezie znajdowało wiele atrakcji, nie tylko 

dla miłośników wojskowości. Po lewej stronie od 

bramy wejściowej występował lokalny zespół mu-

zyczny i miałem również okazję oglądania występu 

iluzjonisty, lecz te pokazy nie cieszyły się za dużym 

zainteresowaniem. 

Natomiast największą atrakcją wydarzenia z pew-

nością okazał się niemiecki czołg w służbie w Pol-

skiej Armii, Leopard 2A5, który 1. Brygada Pancer-

na z Wesołej zgodziła się wypożyczyć specjalnie na 

tę okazję. Zwiedzający mieli okazję wejść do środ-

ka, zarówno od strony dowódcy jak i ładownicze-

go; niestety nie istniała opcja zobaczenia czołgu od 

środka z perspektywy kierowcy. Ku mojemu zdzi-

wieniu wszystkie urządzenia były opisane w języku 

niemieckim, chociaż po chwili wydało mi się to 

jednak oczywiste. Pojazd był tak popularny, że aż 

ustawiła się obok niego niewielka kolejka zwiedza-

jących, którzy również chcieli wejść do tej maszy-

ny. 

Po prawej stronie od czołgu stał polski pływający 

opancerzony wóz bojowy, do którego również 

można było wejść; na szczęście dla mnie raczej 

nikt na niego nie zwracał uwagi, więc nie było pro-

blemu z dokładnym jego obejrzeniem. Również 

obok wozu bojowego stał pojazd z wieloma radia-

mi i urządzeniami łączności. 

Dalej na terenie obiektu wojskowego mieściły się 

dmuchane zamki dla dzieci, maszyna do waty cu-

krowej i prawdopodobnie najlepsza atrakcja dla 

niektórych, czyli namioty z wojskową grochówką i 

kiełbaskami. Tego elementu nie mogło zabraknąć. 

Na koniec wszedłem do budynku, w którym istnia-

ła możliwość zobaczenia na własne oczy jak działa 

noktowizor. Eksperyment polegał na włożeniu heł-
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mu z urządzeniem noktowizyjnym i wyłączeniu 

światła. O tym doświadczeniu powiem tylko tyle, 

że noktowizja wcale nie wygląda jak na filmach. 

Widoczność była słaba, można ją porównać do po-

koju oświetlonego światłem świecy. Pole widzenia 

jest troszkę mniejsze, przez co trzeba patrzeć pod 

nogi, żeby się nie potknąć np. o stopień, a czytanie 

w noktowizorze jest absolutnie niemożliwe. Mimo 

wszystko ciekawe doświadczenie. 

Po wyjściu z budynku, na wzniesieniu przy namio-

tach, można było założyć kamizelkę wojskową, 

hełm i wziąć do ręki prawdziwe karabiny używane 

w wojsku oraz bagnet. 

Swój namiot rozłożone miały nawet służby ochro-

ny kolei. Prezentowano tam hełm, kamizelki kulo-

odporne oraz tarcze podobne do tych, w które jest 

wyposażona policja. Pan ochroniarz pokazywał 

również pałkę teleskopową, paralizator, tazer oraz 

urządzenie GPS. 

Bardzo podobała mi się wizyta w Wojskowym Cen-

trum Łączności i chętnie odwiedziłbym to miejsce 

jeszcze raz, jednak moim zdaniem atrakcje dla 

dzieci były niekonieczne. 

Źródła fotografii: http://cslii.wp.mil.pl/pl/

index.html, własna kolekcja 

Eryk Czekaj 
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WYWIAD Z BELFREM — Praktyki nie tylko dla uczniów, czyli nauczyciele uczą się  

Projekt  „Zwiększenie szans na podjęcie pracy w 

zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu 

Szkół nr 36 w Warszawie”  w naszej szkole cieszy 

się ogromnym zainteresowaniem, ilość złożonych 

wniosków przewyższyła ilość dostępnych miejsc. 

W minione wakacje szansę na poszerzenie swo-

ich kompetencji mieli również nauczyciele. Z 

możliwości tej skorzystali prof. Mariusz Rasz i 

prof. Jan Bogdan, którzy opowiedzą nam, jak wy-

glądają praktyki zawodowe z perspektywy na-

uczyciela. 

 

Na czym polegał projekt? 

JB: Jednym z zadań w projekcie było poznanie hi-

storii, kultury oraz tradycji Irlandii. Następnym ele-

mentem było przećwiczenie umiejętności wyko-

rzystania języka angielskiego w sytuacjach  co-

dziennego życia, takich jak zakupy, kupno biletów 

na pociąg czy też zwykła rozmowa z ludźmi w ty-

powych sytuacjach. Głównym celem stażu był job-

shadowing, czyli forma pobierania nauki i zbiera-

nia doświadczeń w zawodzie polegająca na tym, że 

przez cały dzień roboczy towarzyszyłem - jak cień 

– aktywnemu pracownikowi. Ale w praktyce było 

jeszcze bardziej ciekawie, gdyż po pierwszym dniu, 

kiedy przeszedłem szkolenie BHP oraz instruktaż 

stanowiskowy, zacząłem normalną pracę serwi-

santa. 

 

MR: Podczas jobshadowingu miałem możliwość 

współpracowania z CelignisBiomass Analysis Labo-

ratory. Obserwowałem pracę przedsiębiorstwa, 

poznawałem specyfikę jego działania w obszarze 

badania i analizy biomasy.  

 

Co było Panów zadaniem na tych stanowiskach? 

MR: Miałem okazję współpracować z pracownika-

mi firmy w zakresie tworzenia modułów kodu, któ-

rych zadaniem jest analiza danych otrzymywanych 

z badanych próbek. 

JB: Ja odbierałem zlecenia na naprawę sprzętu 

komputerowego w serwisie. Podam kilka przykła-

dowych napraw, jakich dokonywałem dla klientów 

w Corku. Jedną z nich była wymiana dysku w lap-

topie oraz instalacja systemu operacyjnego wraz z 

oprogramowaniem użytkowym. Drugim przykła-

dem było czyszczenie systemu operacyjnego z nie-

chcianego oprogramowania podczepionego pod 

przeglądarkę internetową. Ciekawym projektem 

było zakupienie przez mojego pracodawcę 10 po-

leasingowych desktopów do odświeżenia i popra-

wienia parametrów tych urządzeń. Moim zada-

niem było wyczyszczenie desktopów, dołożenie 

pamięci RAM, wymiana dysku oraz wymiana pasty 

termicznej pod procesorem. Następnie instalowa-

łem system operacyjny i oprogramowanie użytko-

we oraz przygotowałem sprzęt do sprzedaży. 
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Jak spędzali Panowie czas wolny? 

JB: Pracowałem pięć dni w tygodniu, a w sobotę 

oraz w niedzielę mieliśmy zaplanowane wycieczki. 

Między innymi byliśmy w Cobh, gdzie znajduje się 

muzeum Titanica. Druga wycieczka, po której jesz-

cze został mi smak w ustach, to Destylarnia Midle-

ton znajdująca się w mieście Midleton w hrab-

stwie Cork w Irlandii. Mieści się ona obok starej 

destylarni Old Midleton Distillery, dziś pełniąca 

funkcję muzeum, które nie tylko można oglądać, 

ale w którym również można degustować produk-

ty firmy. Destylarnię Old Midleton Distillery zało-

żyli w 1825 bracia James, Daniel i Jeremiah Mur-

phy. W 1966 roku połączyła się ona z firmami Po-

wers i Jameson, tworząc Irish Distillers Ltd. Budyn-

ki, w których obecnie działa destylarnia, zostały 

wybudowane w 1975. Byłem w Killarney - jest to 

jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałam w 

Irlandii. Park jest bardzo klimatyczny i nastrojowy, 

szczególnie przy jeziorze i zamku, można tam od-

bywać długie spacery i podziwiać  irlandzką przy-

rodę. Będąc w Irlandii, nie można było pominąć 

przepięknych widoków z klifów nad brzegami 

Atlantyku. Oprócz zaplanowanych wycieczek by-

łem w kinie oraz zwiedziłem ruiny zamku w Mal-

low. Z Mariuszem byliśmy w stolicy kraju – Dubli-

nie, gdzie oglądaliśmy stare miasto, pomnik Osca-

ra Wilde oraz Trinity College oraz Spire of Dublin. 

W Corku, w którym pracowałem, zwiedziłem hi-

storyczne więzienie. Z uwagi na burzliwą historię 

Irlandii w więzieniu byli osadzani nie tylko pospoli-

ci przestępcy, ale także  dzieci i kobiety w ciąży. 

MR: W weekendy uczestniczyliśmy w licznych wy-

jazdach. Podczas pobytu miałem możliwość zoba-

czenia pięknych miejsc Irlandii: Klify Moheru, zam-

ku i ogrodów w Blarney, Narodowego Parku w Kil-

larney, Dublina, Corku i innych urokliwych miejsc 

tego kraju. 
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Czy pogoda dopisywała? 

JB: Dla mnie osobiście była w sam raz, nie za cie-

pło nie za zimno, tylko codziennie padało. 

 

Co Panów ujęło w Irlandii? 

JB: Uśmiech Irlandczyków i szacunek do drugiego 

człowieka. Gdy wchodziłem do sklepu, zawsze by-

łem witany z uśmiechem na ustach i standardo-

wym ‘How are you’. Gdy podchodziłem do kasy, 

jeśli posiadałem tylko kilka produktów, to proszo-

no, a wręcz nalegano, abym przeszedł poza kolej-

nością. Podczas spacerów po mieście nie było sy-

tuacji, w których poczułbym się jak przybysz z in-

nego kraju. Przyzwyczaiłem się do ciszy, spokoju 

oraz do tego, że mieszkańcy czas wolny spędzają 

w domu lub lokalnych pubach. 

MR: Życzliwe nastawienie Irlandczyków do siebie i 

do przyjezdnych. Zaważyłem, że ludzie nie spieszą 

się, szanują swój czas i chętnie przeznaczają go na 

swoje hobby. 

Co było dla Panów najcenniejszym doświadcze-

niem? 

MR: Bardzo cennym doświadczeniem była możli-

wość spotkania się z praktykami i ponownego 

przypomnienia sobie, że to, czego uczymy w szko-

le, to nie jest sztuka dla sztuki. To czego uczymy, 

są to umiejętności, które są potrzebne przedsię-

biorcom w różnych firmach. Job shadowing przy-

pominał mi, jak ważne jest tworzenie efektywnego 

kodu programów komputerowych, dostosowa-

nych do potrzeb przedsiębiorstwa. 

 

Co zdziwiło Panów podczas wyjazdu? 

MR: W Irlandii jest możliwe przechodzenie pie-

szych na czerwonym świetle, jeśli to nie stanowi 

zagrożenia dla innych uczestników ruchu lub nie 

blokuje przejazdu dla pojazdów mających zielone 

światło. Panuje tam również wysoka kultura jazdy 

na drogach. W Irlandii większość dróg jest węższa 

niż w Polsce. Kierowcy w celu uniknięcia kolizji 

muszą dostosować szybkość i sposób jazdy do ich 

szerokości. Podczas pobytu na praktykach miałem 

okazję kilkanaście razy jechać z Irlandczykami sa-

mochodem osobowym. Zaobserwowałem, że 

skrupulatnie trzymają się przepisów drogowych i 

nie przekraczają dozwolonej prędkości. W osobie, 

która pierwszy raz przyjedzie do Irlandii, zaintere-

sowanie wzbudzają naklejone na samochodach 

litery N i L. Znak L oznacza, że tym pojazdem kieru-

je osoba szkoląca się w prowadzeniu samochodu, 

a znak N oznacza nowego kierowcę. Inną interesu-



Opracował Piotr Chmielewski 
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jącą kwestią jest umieszczenie na tablicach reje-

stracyjnych samochodów ich roku produkcji. 

Czy poleciliby Panowie wyjazd dla młodzieży z 

naszej szkoły na praktyki w Irlandii? 

JB: Tak, ponieważ moim zdaniem nasza młodzież 

jest postrzegana przez pracodawców z Irlandii jako 

solidni uczniowie i dobrze zorganizowani pracow-

nicy. Celowo tutaj użyłem słowa pracownicy, po-

nieważ nierzadko nasza młodzież zastępuje pra-

cownika już po dwugodzinnym szkoleniu na stano-

wisku pracy. Często cechuje ich wysoka wydajność 

pracy. Zachęcam zatem do pilnej nauki. 

MR: Tak. Wyjazd na praktyki zagraniczne jest to 

wspaniała okazja do poznania kultury pracy w in-

nym kraju i zdobycia doświadczenia zawodowego. 

Jest dobrą okazją do doskonalenia czynnej znajo-

mości języka angielskiego. 

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie tech-
nik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie”  finansowany ze środków ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach pro-
jektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia 

zawodowego”.  
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KASPRZAKOWA SILVA RERUM — Centrum Myśli Jana Pawła II 
Czyli gdzie zadbać o swój rozwój? 

Wielu z nas słysząc słowo  edukacja  myśli od razu: 

„O nie, znowu szkoła”. Otóż niekoniecznie trzeba 

mieć takie skojarzenie.  Istnieje wiele instytucji i 

placówek, których celem jest rozwój intelektualny 

i kulturowy młodych ludzi, w których możemy po-

szerzyć swoją wiedzę w interesujących nas dziedzi-

nach. Pragnę przybliżyć działalność jednego z ta-

kich niezwykle ciekawych miejsc, z którego istnie-

nia nie każdy zdaje sobie sprawę. 

 

Mowa o Centrum Myśli Jana Pawła II, które swoją 

siedzibę ma w kamienicy na ulicy Foksal, niedaleko 

Nowego Światu. To wyjątkowa instytucja kultury, 

działająca w wielu różnych sferach życia społecz-

nego.  Główną ideą działalności jest dokumento-

wanie i rozpowszechnianie życia i nauczania Jana 

Pawła II. Papież Polak może być naprawdę ogrom-

ną inspiracją do działania. Centrum Myśli Jana 

Pawła II zostało otwarte w pierwszą rocznicę 

śmierci naszego wybitnego rodaka, który żyje 

wciąż w pamięci wielu polskich serc. Od tamtej 

pory instytucja działa bardzo prężnie. Najbardziej 

rozpowszechnioną formą działalności są stypendia 

m.st. Warszawy przyznawane uczniom szkół pod-

stawowych, gimnazjów i szkół pomad gimnazjal-

nych, jak również studentom warszawskich uczelni 

wyższych. Chcąc zostać stypendystą, trzeba złożyć 

wniosek w odpowiednim terminie i spełnić kryte-

ria. 

Oczywiście stypendia to nie jedyna aktywność. 

Organizacja jest autorem wielu inspirujących pro-

jektów. Jednym z nich, w którym jako zeszłoroczna 

stypendystka uczestniczyłam, jest Akademia Pa-

triotyzmu, przybliżająca historię Polski i nauki pły-

nące z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Akade-

mia była podzielona na dwie części, jedną z nich 

było zwiedzanie trójmiasta i ważnych miejsc w hi-

storii Polski, drugą częścią, która jest jeszcze 

przede mną, będą warsztaty dziennikarskie pod 

okiem reporterów z Polskiego Radia, finalną ich 

część będzie stanowiło nagranie własnych audycji 

radiowych. 

 

Centrum Myśli Jana Pawła II stwarza wiele okazji 

do ciekawych akcji wolontaryjnych, jak również 

prowadzi szeroką działalność artystyczną. Pod 

opieką tej organizacji istnieje chór, biblioteka, te-

lewizja internetowa i 1 piętro, które zajmuje się 

wydarzeniami kulturowymi. Centrum otwiera wie-

le dróg do różnorakich warsztatów, wycieczek i 

projektów, w których możemy poznać swoje słabe 

i mocne strony oraz spojrzeć na wiele tematów z 

zupełnie innej perspektywy. Dzięki współpracy z 

tym miejscem można poznać wielu naprawdę fan-

tastycznych ludzi, którzy podzielają nasze pasje i 

zainteresowania. Jest to miejsce, któremu warto 

poświęcić trochę uwagi, ponieważ naprawdę moc-

no wspiera nas młodych.  

A.W. 
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KASPRZAKOWA SILVA RERUM — „Nie”Szczęście? 

Wszyscy spotykamy się z ludźmi z niepełnospraw-

nością. Widzimy ich i na pierwszy rzut oka przy-

chodzi nam myśl do głowy: skoro ma niepełno-

sprawność, to musiało mu się przytrafić jakieś nie-

szczęście. Otóż jest inaczej. My postrzegamy to 

jako nieszczęście, bo kojarzy nam się z czymś złym, 

ale tak naprawdę osoba, która jej doświadczyła, 

odbiera ją jak zwykłe wydarzenie w życiu. W tym 

artykule postaram się Wam pokazać, że wypadek 

nie był końcem, tylko tak naprawdę Nowym Po-

czątkiem. 

Jeśli patrzymy na takiego człowieka, wydaje nam 

się, że z niczym sobie ta osoba nie poradzi, że tak 

naprawdę to jej życie ma same minusy. A tak nie 

jest. Najlepszym przykładem plusów jest to, że ta-

ka osoba ma ciągle miejsce siedzące. Również mo-

żemy myśleć, że czynności codzienne stają się dla 

niej wyzwaniem, jednak gdy się temu przyjrzymy, 

to zobaczymy, że osoby z niepełnosprawnością 

wiele rzeczy robią lepiej od nas, ponieważ my robi-

my je z przyzwyczajenia, a od nich każda czynność 

wymaga dokładnego skupienia. 

Przykładem, że życie nie staje się statyczne, tylko 

ma nadal w sobie dynamizm, są sporty specjalne 

dla takich osób, jak np. rugby na wózkach. Może 

nam się wydawać dziwaczne, że osoba na stałe 

„przypięta” do wózka może uprawiać ekstremalny 

sport. Ale taka jest rzeczywistość: osoby te nie 

poddają się i nadal są „ekstremalne”. To, co poka-

zują swoją postawą, może być przykładem dla każ-

dego z nas. Niepoddawanie się, ciągłe dążenie do 

celu oraz walka do ostatniej kropli potu pokazują, 

że jest się sobą, a nie ludzkim balonem na wózku. 

Osoba z niepełnosprawności może być wzorcem 

dla innych. Mimo różnych „nie”szczęść losowych 

nie można się poddać.  

Mateusz Wietrak 
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KASPRZAKOWA SILVA RERUM — Żaglowce i ich historia  

Jak sama nazwa wskazuje, żaglowce są statkami 

wodnymi o napędzie żaglowym (mogą być wspo-

magane wiosłami), które nadały nowy bieg historii 

w XV i XVI wieku. Podstawowo żaglowce, czy to 

większe czy mniejsze, składają się z trzech elemen-

tów są nimi: rufa (tył statku), kadłub (środkowa 

część statku), dziób (przód statku). Na dziobie ża-

glowca mógł znajdować się zestaw żagli kliwerów i 

bomkliwerów, platforma zrzutu kotwic lub zestaw 

armat dziobowych a także kasztele (nadbudówki) 

dla załogi ze stanowiskami lekkich armat. Kadłub 

statku mieścił w swoim wnętrzu pokłady, w któ-

rych mogły być umieszczone stanowiska ciężkich 

armat, stanowiska wioślarskie, cele więzienne, za-

opatrzenie. Na górnym pokładzie, po bokach znaj-

dowały się burty, a w centralnej części, umieszcza-

no maszty. Na rufie statku mogły znajdować się 

kilku pokładowe kasztele dla oficerów ze stanowi-

skami lekkich armat. 

Podział żaglowców może odbywać się przez takie-

lunek, jest to rodzaj osprzętu żaglowego, czyli ja-

kie żagle, gdzie są umieszczone, jakiego są typu 

oraz ile ich jest. Dzieli się je także ze względu na 

ilość kadłubów, od jednokadłubowych po wielo 

kadłubowe (katamarany i trimarany).  

Żaglowce 1-masztowe  

Różnią się one ilością podstawowych żagli przed-

nich: kuter ma przynajmniej dwa, sluter ma do-

kładnie dwa, ale jednocześnie może być używany 

tylko jeden z nich, slup – jeden, a na kecie nie ma 

ich wcale.  

Żaglowce 2-masztowe  

Zarówno jol, jak i kecz mają przedni maszt wyższy 

od tylnego, mogą na nich nosić różne typy ożaglo-

wania. 

Szkuner jest żaglowcem co najmniej dwumaszto-

wym zaś brygantyna i bryg są wyłącznie dwumasz-

towcami.  
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Żaglowce 3-masztowe i większe 

Porządek wielkich żaglowców jest następujący: od 

szkunera (w wersji 3 masztowej) poprzez barken-

tynę noszącą ożaglowanie rejowe (żagiel ma rozło-

żenie przypominające żebra) wyłącznie na pierw-

szym maszcie, bark noszący ożaglowanie skośne 

wyłącznie na ostatnim maszcie, po fregatę w pełni 

urejoną. 

Inne typy żaglowców, klasyfikowane najczęściej 

jednocześnie ze względu na budowę, zastosowa-

nie i epokę historyczną, a czasami nawet miejsce 

występowania, to m.in.: dżonka, fluita, galeon, 

karaka, karawela, kliper, iniowiec, pinasa, wind-

jammer, galera.  

Historia okrętów w najpopularniejszych 

wersjach  

Galeon żaglowy okręt lub statek handlowy, cechu-

jący się wysoką, zwężającą się ku górze nadbu-

dówką rufową oraz galionem – figurą na dziobie 

okrętu, z reguły uzasadniającą jego nazwę. Popu-

larnymi okrętami tego typu były Golden Hind 

(okręt flagowy Francisa Drake’a z jego wyprawy 

dookoła świata) oraz Mars (XVI wieczny galeon, 

należący do wojennej floty króla Szwecji Eryka XIV 

Wazy. Należał do klasy największych szwedzkich 

galeonów. Był największym okrętem wojennym, 

jaki w XVI wieku pływał po Bałtyku.  

Okręt wojenny Mars 
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Karaka  to typ trzymasztowego, rzadziej cztero-

masztowego statku żaglowego, rozwinięty w kra-

jach śródziemnomorskich w XV wieku. Miała za-

okrągloną rufę z wysoką nadbudówką oraz drugą 

niższą nadbudówkę na dziobie. Cechą charaktery-

styczną był umieszczony na dziobie bukszpryt 

(dziobak), który odpowiadał za zwiększanie sta-

teczności okrętu. Najpopularniejsze okręty tego 

typu to: Nao Victoria, Trinidad San Antonio, Con-

cepcion, Santiago(wszystkie 5 okrętów z wyprawy 

Magellana dookoła świata) oraz Santa Maria 

(karaka Krzysztofa Kolumba w jego wyprawie w 

poszukiwaniu drogi morskiej do Indii)  

 Replika Okrętu Golden Hind 

Replika statku Nao Victioria 

Replika Santa Marii Krzysztofa Kolumba 

Mateusz Mrozik 
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KASPRZAKOWA SILVA RERUM — Jak straszyć muzyką? 

Halloween jest magiczną porą, kiedy największe 

koncerny spożywcze wydają dyniowe edycje limi-

towane swoich produktów, nietoperze cieszą się 

nadzwyczajną popularnością, a demony i byty z 

zaświatów wychodzą do naszej rzeczywistości, 

udając przebierańców. Święto to kojarzy się z po-

tworami, nokturnem, horrorami: ze strachem. Mi-

mo że różni ludzie boją się różnych rzeczy, od wie-

lu lat kompozytorzy wykorzystują podobne moty-

wy i techniki pozwalające na wywołanie niepokoju 

u słuchacza. 

 

Prawdopodobnie jednym z najprostszych i naj-

młodszych tricków jest przester, czyli wprowadza-

nie zniekształceń podczas miksowania ścieżek. 

Sprawia to, że w utworze występują załamania 

dźwięku. Często ta technika jest wykorzystywana 

do zmieniania znanych utworów - motywów filmo-

wych czy popularnych piosenek. W takim wypadku 

nie zawsze ma to na celu przerazić odbiorcę, cza-

sem efekt zwyczajnie bawi, jednak przesterowi 

poświęcony jest cały gatunek muzyczny- Noise, a 

zwłaszcza Harsh Noise. Są to głównie odmiany mu-

zyki elektronicznej opierające swój styl nie tylko 

na szumach, trzaskach i ogólnym hałasie, ale i na 

atonalności. Warstwa przekazu często, choć nie 

zawsze, podąża za muzyką, traktując o samobój-

stwie, depresji, sadomasochizmie itp. 

W muzyce Noise można usłyszeć motyw znany już 

od epok klasycznych, kojarzony aktualnie z filmami 

i grami - tzw. Jump Scare’y, czyli nagłe pojawienie 

się zagrożenia mające straszyć z zaskoczenia. Zde-

cydowana ilość fanów dzieł grozy twierdzi, że nie 

należy się posuwać do takich metod, uważając ten 

zabieg za jedną z najprostszych sztuczek, jakich 

może dokonać twórca. I chociaż jest to prawdą, to 

odpowiednio zbudowany Jump Scare potrafi za-

paść w pamięci odbiorcy. Zarówno w muzyce jak i 

w innych typach sztuki budowa jump scare’ów jest 

podobna: budowa narastającego napięcia po 

chwili spokoju, (np. coraz głośniejsza gra instru-

mentów) i rozładowanie go - często przedwcze-

śnie zostawiające poczucie niepokoju, wiedzę, że 

to nie koniec. Po chwili do melodii dodana jest ci-

cha sekunda lub dodatkowy instrument wycho-

dzący ze skali, na nowo budując napięcie, w inny 

niż wcześniej sposób. Dopiero po nim wszystkie 

instrumenty „naskakują” słuchacza, grając głośno 

razem. 

 

Najpopularniejszy sposób wzbudzenia niepokoju 

jest  jednocześnie najefektywniejszy i możliwy do 

połączenia z dwoma poprzednimi: polega na gra-

niu jedynie najniższych i najwyższych dźwięków, 

nie zostawiając nic pomiędzy. Człowiek zaprogra-

mowany jest tak, by kojarzyć niskie dźwięki z duży-
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mi drapieżnikami stanowiącymi dla nas zagroże-

nie, lecz wysokie dźwięki kojarzymy z rzeczami 

przyjemnymi, często uroczymi, np. miauczeniem 

kociaków. Brak jakiegokolwiek połączenia tenora-

mi czy altami buduje w nas uczucie zmieszania. 

 

Większość ludzi na imprezy halloweenowe szuka 

niestrasznych utworów, których tematyka dotyczy 

np. jakichś istot, nieumarłych czy kosmitów, jed-

nak jeżeli ktoś szuka czegoś naprawdę przerażają-

cego, powinien wiedzieć, czego szukać.  

Mateusz Maciejewski 

MIĘDZY NAMI INFO-KASPRZAKAMI – iMac – Maszyna dużych możliwości - cz. 1  

W dzisiejszych czasach wartość używanych urzą-

dzeń firmy Apple spada z roku na rok. Coraz więcej 

ludzi ma iPhone czy Maka. Jest to spowodowane  

przede wszystkim wzrostem postępu technologicz-

nego ze względu na nowe możliwości aplikacji, 

nowe funkcje, które wymagają odpowiednich roz-

wiązań sprzętowych. Większość ludzi uważa, że 

gdy wychodzi nowy model telefonu z  logo nadgry-

zionego jabłka to muszą go już mieć.  Nieprawdą 

jest,  że stary model powinien już wylądować w 

szufladzie.  

  

Kupiłem Maka, bo byłem chętny nauczyć się pod-

staw jego systemu.  Mój budżet domowy nie po-

zwolił mi na kupno nawet nowego Macbook’a Air 

11 w najtańszej konfiguracji. Skusiłem się na uży-

wanego 24-calowego iMac’a z końca 2006 roku z 

procesorem 2,16 GHz.  Przestarzała już generacja, 

nie powiem. Wydałem na niego około 700 zł – to 

nie dużo jak komputer Apple o bardzo dobrej kon-

dycji. Kupiłem go od gościa, który zajmował się 

fotografią cyfrową i obrabiał zdjęcia w Photosho-

pie w wersji CS4. Sprzedawał go, bo przesiadał się 

na najnowszy model też iMac.  Kiedy zobaczyłem 

go pierwszy raz, widziałem białego giganta w pla-

stikowej obudowie z parametrami podobnymi do 

naszych szkolnych komputerów. Moje zdanie o 

nim zmieniło się bardzo szybko po tym, jak go włą-

czyłem.  

 

No cóż mogę powiedzieć, Mac to Mac, nigdy  nie 

przebije Windowsa. Matryca 21-calowa najlepsza, 

jaka tylko mogła być na tamte czasy. Obraz w pro-

porcjach 16:10 o czystych, ładnych kolorach w roz-

dzielczości 1920 na 1200. Głośniki grają ładnie i 

czysto, ale mogłyby grać jeszcze lepiej. Klawiatura 

QWERTY model A1048 z innym układem klawiszy 

(zamiana miejscami klawiszy Alt (w applowskim 

języku nazywa się on “Option”) i Windows po oby-

dwu stronach spacji (działanie niektórych klawiszy 

da się zmienić w ustawieniach) oraz zwiększona 

ilość klawiszy funkcyjnych, płaska bezprzewodowa 

myszka laserowa z gestami Magic Mouse I wywar-

ły na mnie duże wrażenie. Po pierwsze myszka jest 

tak  płaska, że gdy się ją trzyma, ma się poczucie, 

jakby się trzymało w dłoni gruby kawałek szkła, a 
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nie myszkę. Po drugie klawiatura w wersji dla pro-

gramu Final Cut Pro 6 - jak to moja mama powie-

działa -ma cukierkowe klawisze, które przyciagają 

uwagę i mogą pomóc wzrokowcom zapamiętać 

układ klawiszy. Jedyną wadą, jaką znalazłem, jest 

zbyt mała liczba obrotów wentylatorów odpowia-

dających za chłodzenie podzespołów jednostki All-

in-One. Z tym nie było problemu, zawsze można 

zmienić domyślną wartość za pomocą programu  

smcFanControl.  iMac z zewnątrz to taki stylowy 

telewizor bez tunera telewizyjnego. Slot do łado-

wania płytek CD i DVD znajduje się  na prawym 

boku. Jest to szczelinowy napęd SuperDrive. Kom-

puter nie ma fizycznego przycisku do wysuwania 

płyt ani przycisku reset. Aby wysunąć załadowany 

dysk optyczny, należy nacisnąć specjalny klawisz 

na klawiaturze, tak zwany “Eject” lub kombinacje 

klawiszy Command/Apple/Windows+F12.     

 

Przejdźmy do oprogramowania Mac OSX.  Na 

pierwszy rzut oka wygląd systemu Mac OSX w 

wersji 10.7.5 Lion  jest bardzo podobny do linuxo-

wych dystrubucji na bazie Ubuntu.  A tak szczerze 

– jest szybki, bezawaryjny i bardzo wygodny w ob-

słudze. Wszystko zostało stworzone normalnie jak 

dla osoby, która ma dwie lewe ręce do spraw 

związanych z komputerami. Aplikacje na maka 

można pobrać przez sklep (od wersji 10.6.8 i w su-

mie większość appek z Mac App Store jest płatna) 

lub ze stron WWW z aplikacjami np dobreprogra-

my.pl. Są dwa typy instalatorów aplikacji: nowszy, 

ze strony WWW – pobiera się plik z rozszerze-

niem .dmg (Mac OSX go odczytuje jako wirtualny 

napęd), a następnie z folderu wirtualnego napędu 

przeciaga się ikonkę aplikacji do folderu 

“Aplikacje” lub na biurko (tak się nazywa pulpit w 

Mac OSX); drugim sposobem są pliki z rozszerze-

niem .pkg. Są to instalatory, które bardzo przypo-

minają te Setup.exe z Windows. Mac bez żadnego 

“ale” zaprzyjaźnił się z moją drukarką, sterowniki 

dołączone do drukarki nie były mi potrzebne.  

 

Najbardziej spodobał mi się program iMovie 8, już 

mówię dlaczego. W porównaniu do Windows 

Movie Maker jest lepszy. Dobrym przykladem jest 

funkcja koloryzacji czy dodatkowe śmieszne próbki 

dźwiękowe, które możemy wykorzystać np. do 

wszelkiego rodzaju produkcji filmowych. Przete-

stowałem nie tylko ten amatorski, ale także ten 

profesjonalny pakiet Final Cut Studio 2. Odkąd po-

szedłem do gimnazjum, miałem okazję pracować 

w wielu edytorach video i jako amatorski monta-

żysta mogę szczerze przyznać, że iMac, Mac Pro 

oraz  Macbook Pro to najlepsze stacje robocze do 

obróbki video. Sam rendering materiału w forma-

cie PAL trwa 2 albo 3 razy krócej niż na kompute-

rze stacjonarnym z dwurdzeniowym procesorem 

AMD. Ani Final Cut, ani iMovie nie posiadają bez-

pośredniego wsparcia do obsługi plików w forma-

cie AVCHD. Aby móc pracować z plikami z rozsze-

rzeneim .mts, należy je przetworzyć do pliku z roz-

szerzeniem .mov najlepiej w formacie H.264 z 
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dźwiękiem WAV lub AAC.  

 

Odkąd go kupiłem, przetestowałem także pakiet 

Microsoft Office 2011.  Jakoś w porównaniu do 

Office 2010 ma lepszy wygląd i dużo więcej opcji, 

np. raport kompatybilności, który mówi nam, co 

jest źle w naszym dokumencie/prezentacji/

arkuszu i co trzeba  poprawić, aby wygląd naszej 

pracy miał ręce i nogi, kiedy go uruchomimy np. w 

starszej wersji Office’a. 

 

iMac nie jest moim pierwszym urządzeniem od 

firmy Apple. Kiedy do podłączasz iPod do byle ja-

kiego komputera z systemem Windows, to iTunes 

każe ci go formatować, co wiąże się z usunięciem 

całej zawartości z twojego odtwarzacza MP3, zaś 

kiedy podłaczysz go do Maka, to na luzie sobie słu-

chasz muzyczki z iPoda i nic Ci się nie usuwa z nie-

go. Bardzo przypadło mi do gustu iTunes U; jako 

uczeń mam dostęp do podcastów i video wykła-

dów w języku angielskim o różnej tematyce, które 

są prowadzone przez osoby pracujące na topo-

wych, zagranicznych, prestiżowych uczelniach.    

 

Jako uczeń “Kasprzaka” przetestowałem niektóre 

aplikacje, z których korzystamy w szkole na lek-

cjach zawodowych lub informatyce. Często kiedy 

przeglądałem internet przez Safari, miałem pro-

blemy z układem elementów na niektórych stro-

nach, np. YouTube w ogóle nie odpalił mi się w 

rozdzielczości wyższej niż 720p lub w trybie pełno-

ekranowym. Aby przejść te bolączki, zainstalowa-

łem VirtualBoxa i zainstalowałem sobie Ubuntu 

12.04 LTS. W porównianiu do wersji tego progra-

mu na PC, mamy możliwość instalacji nie tylko 

Windows’a lub Linux’a, a także Mac OSX, więc 

Mak pod tym z względem jest wszechstronny. Jest 

jedna rzecz, która bezpośrednio na Maku nie dzia-

łała prawidłowo, chodzi mi o pady do Xbox 360, a 

w szczególności nadajnik do padów. Mogę dodać, 

że średnio da się w coś pograć na maku, a klawia-

tura zbytnio się nie nadaje do grania w jakiekol-

wiek gierki. Próbowałem grać w SuperTuxKart, ale 

nie przypadł mi do gustu na Maku.       

 

Jeżeli mamy już zagłębiać się w wyniki działania 

innych systemów na sprzęcie Apple’a, to ZorinOS 9 

oparty na pakietach Ubuntu bootuje się (z płyty) 

bardzo pięknie za pomocą implementacji Boot-

Camp, ale są pewne wyjątki, np. problem z kartą 

WIFI, sterowniki na winde dołączone do Maka po-

winny załatwić sprawę. Mogę dodać, że Mac OS 

wspiera partycję NTFS, ale tylko do odczytu. Nie-

stety brakuje mu wsparcia dla linuxowych syste-

mów plików np. EXT4. Linux nie obsługuje mako-

wych partycji HFS+. Windowsa na Maku jeszcze 

nie odpalałem, bo nie miałem okazji.  

 

Uważam, że 3 miesiące to jeszcze za mało czasu, 

aby napisać coś więcej o mojej przygodzie z  Mac 
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OS, poza tym mam w planach wymianę dysku iMa-

ca na pojemniejszy. Dlatego w następnym nume-

rze naszej szkolnej gazetki pojawi się kolejna częsć 

przygody z tym komputerem. 

Zamieszczam linki do filmów, które udało mi się 

zmontować w Final Cut Pro 6.  

 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=eGhqwU3oSJg 

https://www.youtube.com/watch?v=zEYr2fjxnNo  

Daniel Ryniec  

MIĘDZY NAMI INFO-KASPRZAKAMI – Znowu Janek nie nadał tytułu 

Ostatnio Apple poczęstował nas trzema nowymi 

produktami. Kolejnymi iPhone'ami. iPhone 8, 

iPhone 8  Plus oraz iPhone X. Jeśli mam być szcze-

ry, wydaje mi się, że Apple w ten sposób samemu 

sobie zrobił konkurencję. iPhone X zawrócił w gło-

wach większej ilości osób swoimi parametrami, 

nowoczesnym wyglądem i ceną. W Ameryce 999$, 

u nas około 4700 zł. iPhone 8 kosztuje od 3479 zł, 

a iPhone plus o większej przekątnej ekranu i lep-

szych parametrach 3979 zł. Płaćcie Polaki biedaki. 

Ale może jednak nie jest aż tak źle, może tym ra-

zem iPhone naprawdę czymś nas zaskoczy. 

W iPhone 8 raczej nie. Po prostu kolejna genera-

cja, nowy lepszy procesor A11 Bionic 64-bitowy 

(prawda, że fajna nazwa?) zapewniający o 30% 

szybsze działanie, dobry do rozszerzonej rzeczywi-

stości. Aparat 12 MP z 5-krotnym powiększeniem 

cyfrowym w wypadku 8, i 10-krotne cyfrowe oraz 

zoom optyczny w wypadku  8 Plus. 

W wypadku tego drugiego telefonu to nadal nie 

koniec jeśli chodzi o sam aparat, a raczej aparaty, 

bo jest ich z tyłu aż dwójka.  Dochodzi do tego tryb 

portretowy i oświetlenie dla niego (na razie w 

wersji beta), a także lepsze przysłony niż w samej 

8. Dalej: iPhone 8 1334 x 750 pixeli, przekątna 4,7 

cala w technologii IPS.  iPhone 8 Plus 1920 x 1080 

pixeli, przekątna 5,5 cała też w tej samej technolo-

gii. 

Oba telefony posiadają powłokę oleofobową, czyli 

tłuszczoodporną po polskiemu. A po polsku, po 

prostu odporną na odciski palców. (Nikt nie będzie 

wiedział że dotykaliscie tego telefonu). Pixele du-

main-domain umożliwią spoglądanie na telefon 

pod wieloma kątami. Dobre rozwiązanie przy oglą-

daniu na telefonie filmu w dziesięć osób. Pod wa-

runkiem, że przekątna ekranu wam odpowiada.  

Kolejne cechy: zoom ekranu, odporność na zachla-

pania oraz pył, wykrywanie twarzy i postaci, czyt-

nik linii papilarnych na przycisku, nagrywanie wi-

deo 4K z częstością 24 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s, 

nagrywanie wideo HD 1080p z częstością 30 kl./s 

lub 60 kl./s, nagrywanie wideo HD 720p z często-

ścią 30 kl./s, optyczna stabilizacja obrazu podczas 

nagrywania wideo, zoom optyczny; 6-krotny zoom 

cyfrowy (tylko iPhone 8 Plus), flesz True Tone z 4 

diodami LED, wideo w zwolnionym tempie w jako-

https://www.youtube.com/watch?v=eGhqwU3oSJg
https://www.youtube.com/watch?v=eGhqwU3oSJg
https://www.youtube.com/watch?v=zEYr2fjxnNo
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ści 1080p z częstością 120 kl./s lub 240 kl./s. Moż-

liwość zakupu od 29 września. 

Najbardziej zaskakuje nas raczej iPhone X. Czego 

jak czego, ale usunięcia obramowania razem z 

przyciskiem (jest to rzecz, która mi się podoba w 

telefonach) to ja się nie spodziewałem. Cena też 

zaskakuje, gdyż wystarczy dołożyć kilkaset złotych 

i można już kupić Maca.  

Kolejne nowości to wyświetlacz zajmujący około 

95% przedniej części telefonu oraz wycięcie na 

sensory, których - muszę przyznać - jest naprawdę 

sporo. Osobiście uważam, że to wycięcie nie jest 

zbyt fajne i estetyczne, gdyż podczas nagrywania 

filmów i możliwe, że też w czasie ich odtwarzania 

zasłania część wyświetlanego obrazu. Po jednej i 

po drugiej stronie wycięcia podobno mają znajdo-

wać się dwa różne rozwijane paski. Muszę przy-

znać, że to akurat całkiem fajny pomysł, ale chyba 

jednak przywykłem do tylko jednego paska. A 

iPhony już przedtem miały dwa: jeden od góry 

drugi od dołu. Jeżeli w tym telefonie tak jak w 8 i 8 

Plus  będzie przycisk do przełączania pomiędzy 

trybem cichym a zwykłym, to plus dla Apple.  

Wyświetlacz 5.8 cala stworzony w technologii 

OLED to pierwszy IPhone z takim właśnie ekra-

nem. Zamiast przycisku używa się gestów, a tele-

fon odblokowuje się twarzą (tu mogę opowiedzieć 

o kolejnej wpadce Apple'a: w czasie prezentacji 

jednego z trzech nowych telefonów prezenter zali-

czył wtopę, próbując odblokować telefon twarzą; 

kamery zarejestrowały przy tym, że pierwsza pró-

ba mu się nie powiodła i musiał powtórzyć próbę 

odblokowania).   

iPhone X też posiada dwa aparaty, każdy po 12Mp, 

Zoom optyczny i 10-krotny zoom cyfrowy i funkcje 

takie jak w poprzednich iPhone'ach: aparat Tru-

eDepth 7Mp , pojemność 64GB i 256 GB, rozdziel-

czość 2436 na 1125 pikseli przy 458 pikselach na 

cal. Nawet najwytrwalsi poszukiwacze pixeli na 

wyświetlaczach poczują się zawiedzeni; są na tyle 

małe, że wprost niewidzialne. Powłoka jest rów-

nież oleofobowa. Czytnik NFC na pewno ułatwi 

nam niektóre sprawy, jeśli w ogóle jest nam po-

trzebny. Niestety SIRI  nie obsługuje polskiego we-

dle tego, co znalazłem na ich stronie.  

To tyle jeśli chodzi o telefony. Nie wspomniałem o 

wielu parametrach, bo niektóre nie są takie nowe 

albo zwyczajnie są po prostu ułożone, ale nic wi-

docznego nie wnoszą, wobec czego znajduje się tu 

tylko garść najprzydatniejszych informacji. Być 

może ktoś z was dzięki temu porównaniu zdecydu-

je się i wybierze jeden z tych telefonów; ja osobi-

ście zostaję przy Samsungu.  

Możliwość kupienia w przedsprzedaży dopiero od 

27 października. Więc jeszcze macie czas by, zaro-

bić z trudem te pieniądze i wydać je na coś, co 

pewnie zaraz zostanie przebite przez kolejną fir-

mę.  

Janek Nowodworski 
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PO LEKCJACH – PODRÓŻE – Dlaczego góry?  

 Gdy nadchodzi czas wakacji, zaplanowanych 

urlopów czy długich weekendów, wielu spośród 

nas wybiera się poza granice swojego miejsca za-

mieszkania. Odwiedzamy różne zakątki świata, te 

bliższe i te dalsze. Każde miejsce oferuje inne 

atrakcje, począwszy od regionalnego jedzenia, 

przez kąpiele, opalanie, kulturę, kończąc na masa-

żach i regeneracji. Zazwyczaj ograniczają się one 

do odpoczynku. Jednak jest wiele miejsc na świe-

cie, gdzie obojętnie w jakich warunkach będziemy, 

nasz odpoczynek będziemy odczuwali dużo moc-

niej niż w kurortach. Chciałbym was przekonać do 

porzucenia siedzącego typu wakacji i zamiany go 

na aktywne spędzanie czasu w górach. Dlaczego 

tam? Posłuchajcie: 

Cisza. W wesołych miasteczkach, na pla-

żach, centrum miasta, czy innych ośrodkach nie 

uświadczycie jej. W wyższych partiach terenu na-

tomiast owszem. Ktoś mógłby powiedzieć, zaraz, 

zaraz. Przecież w górach jest zawsze tłok i wiele 

rozwydrzonych dzieci! To prawda tylko wtedy, jeśli 

o górach myślimy w kategorii „Zakopane i okoli-

ce”. Morskie Oko jest wielką atrakcją i zjeżdża się 

tam wielu turystów, ale poza sezonem raczej nie 

uświadczymy tam tłumów. Poza tym istnieje wiele 

pasm górskich, na których możemy iść i przez długi 

czas nie natknąć się na ani jednego człowieka. 

Towarzystwo natury. Większość górzystych 

terenów znajduje się w obrębie jakichś parków 

narodowych. Czasem generuje to niewielkie do-

datkowe koszty, ale jest to nieporównywalne z 

korzyściami, jakie dostajemy w zamian. Na trasie 

niejednokrotnie możemy spotkać się z przedstawi-

cielami bardzo rzadkich zwierząt, roślin czy innych 

naturalnych tworów. Czy nie byłoby dla was ekscy-

tujące słuchanie głuszców i obserwowanie sala-

mandry wspinającej się po skałach, z których spły-

wają kaskady wodospadu ? 

Kultura. W dużych skupiskach ludzi, np. na 

plażach czy w ośrodkach wypoczynkowych często 

spotykamy się z brakiem kultury, egoizmem, nie-

szanowaniem prawa, prostactwem, cwaniactwem, 

walającymi się wszędzie śmieciami. W górach ta-

kie zachowania spotykane są nadzwyczaj rzadko. 

Większość turystów, z którymi zetkniemy się na 

szlaku, jest bardzo pozytywnie nastawiona, bardzo 

często pozdrawiają innych spacerowiczów i chęt-

nie pomagają. 

Wzmacnianie organizmu i prawdziwy odpo-

czynek. Do prawidłowego odpoczynku w górach 

zalicza sie przede wszystkim porządne wymęcze-

nie organizmu przez chodzenie. Jest to bardzo 

zdrowa forma aktywności, a odpoczynek po niej 

daje odczucie błogości. 

Dla każdego coś się znajdzie. Jeśli jest się 

początkującym górskim wędrowcem, można za-

cząć od mniejszych gór, np. Świętokrzyskich. Jeśli 

jest się fanem ekstremalnych sportów, można za-

interesować się wspinaczką wysokogórską. 

Aktywne spędzanie czasu w południowej partii 

naszego kraju może przynieść wiele korzyści i po 

prostu uzależnić nas od kontaktu z naturą. 

Dominik Poślada 
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PO LEKCJACH – Gry – Gry w kulturze 
“Spec Ops: The Line” adaptacją “Jądra ciemności” 

UWAGA ten artykuł zdradza fabułę opowiadania 

“Jądro Ciemności” i gry “Spec Ops: The Line”. Je-

żeli jesteś osobą, którą interesują gry z ciekawą 

fabułą, a w tę nie grałeś, nie czytaj dalej, ale 

przejdź tę grę (trwa to około 6 godzin, tyle zajęło 

mi samo napisanie tego artykułu) i dopiero wróć 

dalej czytać. 

 

Jądro ciemności Josepha Conrada to jedna z tych 

lektur, które warto przeczytać. Nie jest długa, ca-

łość zajmuje ok. 70 stron. Sama fabuła wydaje się 

bardzo prosta. Charles Marlow opowiada grupce 

przyjaciół o czasach, w których jako kapitan małe-

go statku parowego pływał po rzece Kongo. Tam 

miał kursować między placówkami handlowymi, 

przewozić kość słoniową i odkrywać “Czarny Ląd”. 

W czasie podróży widział skutych w łańcuchach 

niewolników, żyjących i umierających w bardzo 

trudnych warunkach. “Biali dżentelmeni” z dala od 

ojczyzny i cywilizacji stawali się potworami, wyko-

rzystywali tubylców dla zaspokojenia własnej żą-

dzy zysku. 

Marlow miał jeszcze jedno zadanie: odnaleźć nie-

jakiego Kurtza, jednego z agentów kompanii. Czło-

wieka, którego chwalił każdy, z kim bohater roz-

mawiał. Mówiono o nim, że jest najskuteczniej-

szym agentem, dostarcza ogromne ilości kości sło-

niowej, do tego jest poetą, malarzem i muzykiem. 

Nasz bohater naprawił swój parowiec i ruszył w 

drogę. Po wielu trudach dociera do bazy Kurtza. 

Odnaleziony agent jest ciężko chory, ale bardziej 

przeraża Marlowa to, jak bardzo poszukiwany 

przez niego człowiek zmienił się od chwili zejścia w 

głąb afrykańskiego lądu. Kurtz stał się tyranem, 

stworzył pseudo państwo, w którym wykorzysty-

wał tubylców, a jego dom otaczały głowy na pa-

lach. Marlowowi udało się podstępem wywieźć 

Kurtza, lecz ten umiera w drodze powrotnej. Przed 

śmiercią wymawia słowa “The horror! The hor-

ror” (użyłem angielskiej wersji, ponieważ - w jed-

nym z tłumaczeń - Kurtz mówi “Ohyda! Ohyda!”, 

co nie oddaje trafnie oryginału), zdając sobie spra-

wę z własnych grzechów. 

Spec Ops: The Line niemieckiego studia Yager 

Development (scenariusz napisali amerykanie Ri-

chard Pearsey i Walt Williams) to wydana w 2012 

roku gra na komputery i konsole. Akcja toczy się w 

Dubaju po katastrofie, która przez burze piaskowe 

zniszczyła miasto. Ewakuować zdążyli się tylko naj-

bogatsi. Na miejsce tragedii wysłany zostaje 33 

Batalion Piechoty amerykańskiej dowodzony przez 

odznaczonego pułkownika, Johna Konrada. Mimo 

rozkazu opuszczenia miasta, Konrad został wraz z 

żołnierzami, nie chcąc zostawiać mieszkańców na 

pewną śmierć. Po tym burze stały się silniejsze, 

odcinając wszelką komunikację ze światem. 
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Gracz wciela się w rolę kapitana Walkera, dowód-

cę oddziału amerykańskiego Delta Force, wysłane-

go do Dubaju 6 miesięcy po kataklizmie, aby zrobić 

rekonesans i dowiedzieć się, czy w mieście ktoś 

ocalał. Dla Walkera John Konrad jest bohaterem, 

wzorem żołnierza, który uratował mu życie pod-

czas walk w Kabulu. Idąc przez zasypane piaskiem 

miasto, między ruinami budynków, zniszczonymi 

samochodami i leżącymi trupami, kapitan wraz ze 

swoimi żołnierzami porucznikiem Adamsem i sier-

żantem Lugo napotyka ocalałych mieszkańców. 

Nie są jednak pokojowo nastawieni i mimo prób 

negocjacji rozpoczyna się wymiana ognia. Akcja 

toczy się dalej, próbujemy ratować amerykańskich 

żołnierzy, którzy jak się okazuje, prowadzą walki z 

mieszkańcami, do tego dochodzi CIA, które próbu-

je przykryć całą sprawę i konflikt komplikuje się na 

tyle, że całe jego opisanie zajęłoby mi jeszcze kilka 

stron. Na potrzeby tego tekstu najważniejsze jest 

to, że to Konrad, chcąc opanować sytuację, wpro-

wadził w mieście stan wojenny. I tylko ją pogarszy-

ł. 

W tym momencie łatwo zauważyć inspirację Ją-

drem ciemności. Walker to odpowiednik Marlowa, 

a Konrad - Kurtza. Tak samo jak Kurtz, wielce 

chwalony niegdyś pułkownik Konrad staje się po-

tworem doprowadzającym do śmierci wielu ludzi. 

Afrykańskie dżungle zastępuje Dubaj, także odcię-

ty od cywilizacji. Walker, podróżując w głąb mia-

sta, powoli odkrywa ciemność tkwiącą w człowie-

ku, tak samo jak robił to Marlow. I na tym można 

by skończyć, Spec Ops: The Line jest nowoczesną 

adaptacją Jądra ciemności i tyle. Ale to nie koniec, 

bo po wydarzeniach które opisałem, występuje TA 

scena. 

Kto przeżył tę historię, wie, o czym mówię. Między 

bohaterami a ich kolejnym celem stoi ogromna 

ilość żołnierzy 33 Batalionu Piechoty, tych samych, 

którzy przedstawieni są jako mordercy ludności 

cywilnej. Sami nie mają z nimi szans, a nie istnieje 

żadna inna droga do celu. Jednak znajdują wyrzut-

nię białego fosforu, broni, która pozwoliłaby im 

zwalczyć oddziały wroga. Nie mają innego wyboru, 

uruchamiają broń i strzelają do przeciwnika. Aby 

prawdziwie przeżyć tę scenę, trzeba po prostu 

przejść całą grę, ale jeżeli nie chcesz poświęcać na 

nią czasu, trzeba ją przynajmniej zobaczyć. (Aby 

naprawdę zrozumieć resztę artykułu, trzeba obej-

rzeć 6-minutowy film przedstawiający fragment 

gry, na którym widać ludzi umierających i mar-

twych po ataku chemicznym [https://

www.youtube.com/watch?v=-b7TaLjdXMc]) 

Kiedy pierwszy raz grałem w Spec Ops: The Line, 

jedyne co słyszałem o tej grze, to że ma ciekawą 

fabułę, więc grałem w nią tak samo jakbym grał w 

Call of Duty czy inną strzelankę. Przeciwnicy do 

mnie strzelają, ja strzelam do nich, prosta sprawa. 

Idę tam, gdzie jestem prowadzony aż dojdę do na-

pisów końcowych, będę tym amerykańskim boha-

terem, a mój bohater będzie żył długo i szczęśli-

wie. Kiedy doszedłem do TEJ sceny, wiedziałem, co 

mam robić, widziałem to już wiele razy. Dostaję 
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fajny gadżet, klikam na biegające po ekranie ludzi-

ki i idę dalej. Widząc tylu żołnierzy obok siebie, nie 

zastanawiając się, strzeliłem i cieszyłem się, że tylu 

będę mógł załatwić jednym wybuchowym strza-

łem. Jednak idąc między umierającymi żołnierzami 

z powyrywanymi kończynami, zacząłem mocno 

zastanawiać się nad swoimi czynami. Czując pe-

wien żal, chciałem jak najszybciej opuścić to miej-

sce, ale wtedy zobaczyłem, że moje morderstwa 

nie kończą się na “tych złych”, ale że także zabiłem 

dziesiątki niewinnych cywilów – tych, których mia-

łem ratować. Na ekranie termowizyjnej kamery 

wyglądali identycznie jak żołnierze. Obraz spalone-

go ciała matki trzymającej w rękach swoją córkę 

na zawsze pozostał w mojej głowie. Za każdym 

razem, gdy oglądam ten fragment gry, przechodzą 

mnie ciarki. 

To wydarzenie zmienia nastawienie gracza do hi-

storii, w której bierze udział, ale także zmienia bo-

haterów. Militarny żargon zespołu Delta Force ty-

pu “tango down” zostaje zastąpiony frazami typu 

“got that fucker!”. Już wcześniej dochodziło mię-

dzy nimi do kłótni, lecz teraz stają się one coraz 

częstsze i intensywniejsze. Nawet przeciwnicy 

krzyczą na nich “mordercy!”. Walker dostaje obse-

sji na punkcie Konrada: “to wszystko jego wina, 

musi za to zapłacić”. Po drodze Lugo zostaje złapa-

ny i stracony przez cywili. Mimo dalszej chęci ewa-

kuacji mieszkańców, główną motywacją Walkera 

jest zemsta; chcąc osłabić wroga, pomaga znisz-

czyć ostatnią rezerwę wody miasta, skazując 

wszystkich na śmierć. W kulminacyjnym momen-

cie gry główny bohater zostaje sam i dociera do 

miejsca, w którym ma spotkać Konrada, a ten go 

zaprasza na wieżę. Docierając na szczyt, znajduje-

my jedynie martwe ciało pułkownika, który już 

dawno nie żyje, popełnił samobójstwo. Okazuje 

się, że wszelka komunikacja z nim była jedynie wy-

nikiem halucynacji. Pojawia się wtedy przed nami 

Konrad oskarżający Walkera o morderstwo nie 

tylko setek żołnierzy, ale i cywilów. Walker zrobił 

to, czego burza nie mogła dokonać, doprowadził 

do śmierci wszystkich ludzi w mieście. Nie musiało 

do tego dojść. Jego zadaniem był rekonesans, ale 

napotykając się na konflikt zbrojeniowy, nie za-

wrócił, aby powiadomić o tym armię. Bo chciał zo-

stać bohaterem. Jego umysł nie potrafił znieść 

swojego ogromnego poczucia winy, więc zrzucił ją 

na Konrada. Ostatnia scena gry stawia gracza 

przed wyborem. Czy chce nadal wierzyć w to, co 

zrobił? Że to nie jest jego wina, został do tego 

zmuszony? Może zastrzelić Konrada. Jeżeli jednak 

zauważył prawdziwe oblicze swoich czynów, wy-

bierze opcję drugą i Walker popełni samobójstwo, 

strzelając sobie w głowę. 

Może ta fabuła nie brzmi oryginalnie czy ciekawie, 

ale to że Spec Ops: The Line jest grą, sprawia, że 

mimo obejrzenia wielu filmów, przeczytania ksią-

żek to ta produkcja jest dziełem kulturowym, któ-

re zrobiło na mnie największe wrażenie emocjo-

nalne. Przez to, że gry są wyjątkowym, interaktyw-

nym medium, to ja stałem się Walkerem. To ja 



Str. 29 

#Potwierdzone_Info 

strzelałem do bojowników, amerykańskich żołnie-

rzy i agentów CIA. To ja zdecydowałem się na uży-

cie broni chemicznej i strzeliłem do cywilów, to ja 

doprowadziłem do śmierci tysiąca ludzi i to ja 

strzeliłem sobie na koniec w głowę, bo tylko tak 

mogłem to wszystko zakończyć. Wszystko to, bo 

chciałem być bohaterem. 

Jądro ciemności miało ciekawy motyw, którego 

potencjał nie został w pełni wykorzystany. Spec 

Ops: The Line nie jest grą idealną i gdyby była to 

recenzja, przytoczyłbym niejedną wadę. Ale dla 

mnie to było wyjątkowe doświadczenie, którego 

nie dał mi nigdy żaden inny tekst kultury. Niesa-

mowita jest także ilość ciekawych detali związa-

nych z grą: 

Już w menu głównym widzimy powiewającą 

flagę amerykańską, powieszoną do góry nogami, 

oficjalnie rozpoznawany sygnał nieszczęścia. 

 

W menu głównym gry słychać “Star Span-

gled Banner” Jimmiego Hendrixa, hymn Stanów 

Zjednoczonych, w wersji mającej na celu przedsta-

wić okropności wojny. 

 

W napisach rozpoczynających grę, obok re-

żysera itp. pojawia się imię gracza jako gościa spe-

cjalnego. 

 

Bohaterowie wręcz w niemożliwy sposób 

zawsze schodzą w dół, zjeżdżając na linach czy 

schodząc po schodach, coraz głębiej i głębiej. 

Od trzeciego aktu napisy na ekranach ładowaniach 

zmieniają się z typowych wskazówek dotyczących 

gry na teksty typu “Czy pamiętasz dlaczego tu je-

steś”, “Ilu Amerykanów dzisiaj zabiłeś?”, “Nadal 

jesteś dobrą osobą”, “Czy czujesz się już bohate-

rem?”, “Armia Stanów Zjednoczonych nie toleruje 

zabijania nieuzbrojonych bojowników. Ale to nie 

jest prawdziwe, więc czemu miałoby ci to prze-

szkadzać?” 

 

Spec Ops: The Line jest dowodem na to, że me-

dium gier pozwala na tworzenie wyjątkowych 

dzieł, pozwalających na przedstawianie historii, w 

których odbiorca może być dużo bardziej zaanga-

żowany niż w innych mediach kulturowych, ponie-

waż to on podejmuje wybory, a nie jest jedynie 

biernym obserwatorem wydarzeń. 

Ciekawostka: sprzedaż Spec Ops: The Line w Zjed-

noczonych Emiratach Arabskich została zakazana 

za przedstawienie Dubaju w ruinach. 

Album kilku zrzutów ekranu z gry https://

imgur.com/a/OKNDu) 

Adam Brol 

https://imgur.com/a/OKNDu)
https://imgur.com/a/OKNDu)
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PO LEKCJACH – MUZYKA – Najbardziej radioaktywna płyta roku – POLON  

Gdy piszę ten tekst, w moich głośnikach po raz 38-

38900 leci najlepsza płyta roku, czyli właśnie Polon 

rapera Białasa i beatmakera Lanka. Płyta miała 

premierę 15 września. Do dnia premiery w preor-

derze zostało sprzedane już 8000 płyt, co nie jest 

małą liczbą. Dodatkowym plusem, który przema-

wiał za nabyciem płyty jest to, że wersja preorde-

rowa płyty jest wersją Delux. Nabywcy wersji De-

lux cieszą się podwójnie, gdyż otrzymali oni wyda-

nie dwupłytowe, które nigdy nie będzie już do-

stępne. Jako że artyści są członkami SB Maffija La-

bel, to nikogo nie zdziwiło, że przygotowali pre-

zent-niespodziankę, bo Label znany jest z zaskaki-

wania swoich fanów; prezentem okazał się mixta-

pe DJ Johhnego „In hajs we trust”. Tak, więc fani 

nie mogli narzekać. Dodatkowo pakiety preorderu 

były dostępne w 3 wariantach: sama płyta, płyta z 

bluzą i płyta z koszulką, którego to wariantu na-

bywcą zostałem. 

Jeżeli chodzi o to, co znajduje się na krążku, to po-

wiem pokrótce, że byłem przekonany o tym, że nie 

ma rzeczy idealnych. Mój światopogląd uległ zmia-

nie w dniu 15 września. Płyta ta jest po prostu ide-

alna w każdym calu. Od pudełka, przez beaty i na-

wijkę, do treści, wszystkie te części składowe w 

mojej opinii dostają mocne 10/10. W rozmowie z 

członkiem Labelu, usłyszałem o „platynie w grud-

niu”. Jak będzie, to się okaże, ale moim zdaniem 

jest to wielce prawdopodobne. Zamiast próbować 

przekazać wam moje odczucia, odsyłam was na 

kanał SB Maffija na YouTube, gdzie płyta jest do-

stępna do odsłuchu. Kończąc, jeszcze raz chcę 

podkreślić przełomowość tej płyty. To nie jest ko-

lejne wydawnictwo, które po prostu jest. Ta płyta 

jest czyś nowym, czymś, co tworzy coś wyjątkowe-

go, coś co stworzyło nowe pokolenie – POKOLENIE 

POLON! „Właśnie zostałeś napromieniowany.” – 

Polon, Białas & Lanek, 2k17.  

Mateusz Szulc  
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PO LEKCJACH – SPORT – Bieg survivalowy „RUNMAGEDDON’’  

W przedostatni weekend września odbyło się bar-

dzo wiele imprez sportowych. Tym razem posta-

nowiłem zmierzyć się z ekstremalnym zadaniem i 

wziąłem udział w biegu „Runmageddon". To było 

naprawdę super wyzwanie! Trzeba wykazać się 

hartem ducha, żeby wystartować i ukończyć ten 

bieg. Uczestnicy zmagają się z błotem, wodą i 

przeszkodami. Osobiście brałem udział w biegu 

„INTRO”. Miałem do pokonania 3 km i około 15 

przeszkód. Zwykły biegacz pomyśli: 3 km zrobię w 

15 minut. Tak naprawdę bieg RMG najlepsi kończą 

po 40 minutach. Bieg Runmageddon jest napraw-

dę inny niż wszystkie. Te kilka przeszkód czyni go 

wyjątkowym. Trasa była trudna, cała w błocie i do 

tego niektóre przeszkody przeszywały dreszczem, 

np. basen z lodem, noszenie głazów przez błoto, 

przejście ściany z drutu kolczastego czy skok na 

linie przez wodę „Indiana Jones’’. Jak w każdym 

biegu liczy się czas ukończenia go, ale w RMG waż-

ne jest też zachowanie Fair Play, czyli pomoc in-

nym zawodnikom, aby każdy mógł ukończyć ten 

bieg. 

To była niezapomniana przygoda. Myślę, że w 

przyszłym roku również spróbuję swoich sił w tej 

czaderskiej imprezie. 

Mateusz Ryszewski 


