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Od Redakcji 

Właściwie w tym miejscu powinien pojawid się 

artykuł Bartka Błaszczyka. Bo listopad to kawałek 

roku pomyłkowo wymyślony przez Stwórcę. Czują 

to nawet poeci, np. Marcin Świetlicki: 

 

„Listopad, niemal koniec świata, kilka minut przed 
zmierzchem.  
Schroniłem się w kawiarni, siadłem tyłem do światła. 
Wolne? Zajęte – odpowiadam, rzucam kurtkę na to 
drugie krzesło”.  
 

Albo twórcy rockowi. Znacie piosenkę i teledysk 

„November rain” Guns N’Roses? Jeśli nie, to po-

czekajcie ze słuchaniem do maja – teraz może byd 

to zbyt listopadowe doświadczenie („And it’s hard 

to hold a candle in the cold november rain”). 

„Więcej światła!” – sami sprawdźcie, kto i kiedy 

tak powiedział. Ale wyraził to, o czym wielu z nas 

marzy. Bo światełka zaduszkowych zniczy i hallo-

weenowych lampionów już pogasły, a bożonaro-

dzeniowe świeczki na choince zapłoną dopiero za 

półtora miesiąca. Trzeba sobie znaleźd jakiś spo-

sób na przetrwanie. 

Mamy dla Was parę propozycji! Słodkie ciasto 

miodowe (najlepiej z aromatyczną herbatą z goź-

dzikami) – to dla łasuchów. Udanie się do kina lub 

zalegnięcie we własnym fotelu (oczywiście z cia-

stem i herbatą) przed super serialem na ekranie – 

to dla kinomanów. Szperanie we wnętrznościach 

komputera – to dla informatyków. Wycieczka do 

któregoś muzeum związanego z najnowszą histo-

rią Polski – to dla tych, którzy nawet w listopadzie 

uniosą ciężar trudnych tematów. Popracowanie 

nad własnym stylem – języka czy ubioru – to dla 

ludzi z klasą (nie tylko kasprzakowych wychowaw-

ców…). A DLA WSZYSTKICH – czytanie gazetki 

#Potwierdzone_Info od deski do deski! 

Skutecznego oczekiwania na wiosnę życzymy 

wszystkim naszym Czytelnikom. I na przekór jesie-

ni – przesyłamy wiosenny widoczek.  
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AKTUALNOŚCI — Pamięci ofiar wymordowanych w Palmirach 

Każdego roku nasza szkoła organizuje wyjazd 

na obchody pamięci ofiar wymordowanych 

w Palmirach. Wycieczkę organizuje pan Ro-

man Orlicza, który jest weteranem zjazdów 

w tej miejscowości i ich wielkim fanem. Ob-

chody uroczystości są aranżowane przez 

PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze) i zaprasza się na nie obowiąz-

kowo wszystkie hufce harcerskie z Warszawy i 

okolic, a także wszystkich zainteresowanych. Wy-

jazd jest płatny ze względu na uroczystośd, która 

odbywa się w centrum lasu. Na niej zjemy gro-

chówkę wojskową, a także pieczone kiełbaski i wy-

pijemy gorącą herbatę lub kawę. Posilenie się i 

odpoczynek przy ognisku to nie jedyna atrakcja, 

gdyż są też organizowane rekonstrukcje zdarzeo 

historycznych, takich jak na przykład rozstrzeliwa-

nie więźniów przez gestapo.  

Przebieg wycieczki od momentu dojechania do 

miejscowości Truskaw jest następujący: Zbieramy 

się pod wejściem do Kampinoskiego Parku Naro-

dowego, przed którym poznajemy historię jego 

powstania, uczymy się rozróżniad formy ochrony 

przyrody, a także kolory szlaków leśnych. Dro-

ga z tego miejsca do Muzeum Pamięci, a na-

stępnie na cmentarz, jest dosyd krótka (około 

3,5 km). Na szczęście pan Orlicz wie, jak wydłu-

żyd wyprawę i zabiera was w głąb lasu na od-

prężającą wycieczkę przez bagna przechodzące w 

wydmy (krajobraz ten znajduje się na światowej 

liście dziedzictwa UNESCO). Jest to bardzo piękne 

miejsce, nawet jeśli pogoda nie dopisuje. Po przej-

ściu gąszczu lasu czarnym szlakiem dociera się do 

Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. 

Jest to miejsce pamięci obok cmentarza wymordo-

wanych ofiar.  

W muzeum na jednej z pierwszych ilustracji wid-

nieje napis „Palmiry to miejsce pamięci narodowej 

– wstrząsające świadectwo zbrodni Niemiec nazi-

stowskich na ziemiach polskich w okresie II wojny 

światowej”. To co wydarzyło się tam w latach 19-

39 – 1943, wstrząsnęło Polakami dopiero po dru-

Widok na krzyże rozstrzelanych w Palmirach 

Odział Kazimierza Pułaskiego w Palmirach 
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giej wojnie światowej. Gdyż palmirski las to 

„jedyny niemy świadek zbrodni Niemców na Pola-

kach” – nie było innych świadków, którzy mogliby 

wyjawid nam to, co wydarzyło się na terenie Pusz-

czy Kampinoskiej. 

Straty osobowe były bardzo duże, w całej puszczy 

kampinoskiej zostało straconych we wrześniu 

1939 roku prawie 10 000 polskich żołnierzy, co 

stanowiło około 15% strat Wojska Polskiego w ca-

łej kampanii 1939 roku. W 21 masowych egzeku-

cjach przeprowadzonych na ludności cywilnej zgi-

nęło około 2000 Polaków. Dziś odnaleziono i zi-

dentyfikowano 577 ofiar, ponad 500 jest pewne, 

że zginęły właśnie tu, lecz niemożliwe jak na razie 

jest pełne zlokalizowanie ich szczątków. Reszta 

pozostaje nierozwikłaną tajemnicą, lecz pamięd 

nawet o tych nieznanych nie jest zapomniana. 

Obok muzeum znajduje się cmentarz Palmiry, 

przed wejściem do niego stoi kamienna tablica, na 

której paznokciami więźnia Pawiaka zostały wyry-

te słowa „Łatwo jest mówid o Polsce. Trudniej dla 

niej pracowad, jeszcze trudniej umrzed, a naj-

trudniej cierpied”.  

Na cmentarzu odwiedziliśmy cztery ważniejsze 

mogiły. Pierwszą z nich był grób Janusza Kusocio-

skiego, polskiego olimpijczyka rozstrzelanego w 

Palmirach w 1940. Znany był ze swoich wielu 

osiągnięd w biegach średnio- lub długodystanso-

wych, ale najbardziej zasłynął na zawodach olim-

pijskich w Los Angeles w biegu na 10 000 me-

trów, gdzie zdublował prawie wszystkich swoich 

oponentów. Kolejny grób należał do Jędrzeja Cier-

niaka, który został rozstrzelany w 1942 roku za 

działalnośd ludową i wychowawczą. Trzecia mogiła 

należy do Macieja Rataja, który zginął w 1940 z rąk 

Niemców za pełnienie funkcji marszałka sejmu 

Odział Kazimierza Pułaskiego w Palmirach 

Tablica z wejścia na cmentarz 
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R.P. i przewodnictwo chłopom. W ostatnim grobie 

przez nas odwiedzonym była płyta nagrobna Mie-

czysława Niedziałkowskiego, rozstrzelanego za by-

cie czołowym działaczem P.P.S.  

Wyjazd na Palmiry to całkiem świetny sposób na 

spędzenie czasu nie tylko ze względu na poznanie 

historii swojego kraju, ale też na czynny odpoczy-

nek na łonie natury. Bywają różne niuanse, takie 

jak problemy z brakiem chleba do grochówki lub 

zupełny brak jakiejkolwiek wkładki w niej. Ale mi-

mo wszystko gorąco polecam wyjazd i jeżeli ty byś 

chciał zobaczyd, jak to tak naprawdę było, to 

śpiesz do pana Romana Orlicza i zapisuj się na na-

stępny wyjazd już 

za rok!  

Polski CKM Browning wz.30 znaleziony w Puszczy Kampinowskiej 

Grób Macieja Rataja 

Grób Janusza Kusocińskiego 



Mateusz Mrozik 
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Ognisko na uroczystości w środku lasu 

Grób Jędrzeja Cierniaka 

„Męska” porcja grochówki, jaką można było się posilić, ogrzewając się 

przy ognisku 
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AKTUALNOŚCI — Historia więzienia  

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycz-

nych PRL znajduje się na ulicy Rakowieckiej 37 nie 

bez przyczyny. Ten budynek znamy jako więzienie 

na Rakowieckiej, gdzie przetrzymywani byli tacy 

polscy bohaterowie jak m.in. August Fieldorf – 

„Nil”, Witold Pilecki i autor “Rozmów z katem”, 

Kazimierz Moczarski. Więzienie wybudowano za 

czasów zaboru rosyjskiego, w 1904 roku i był to na 

tamte czasy nadzwyczaj nowoczesny obiekt. Został 

skanalizowany w 90%, w pawilonie mieszkalnym 

usytuowane były cele przeznaczone dla 800 więź-

niów. 

W odrodzonej Polsce więzienie mokotowskie było 

jednym z największych i najcięższych zakładów 

karnych. W sierpniu 1944 r., po wybuchu powsta-

nia, Niemcy przeprowadzili pacyfikację więzienia. 

2 sierpnia oddział SS stacjonujący po drugiej stro-

nie ulicy wymordował więźniów i polskich strażni-

ków. Obiekt nie został zniszczony, dzięki czemu w 

1945 r. zajęło go NKWD. W tym okresie więzienie 

na Mokotowie stało się jednym z najstraszniej-

szych miejsc komunistycznego terroru. 

Za władzy komunistów wybudowano “Pałac Cu-

dów”; nazwa ta wzięła się od faktu, że podczas 

wielogodzinnych przesłuchao i tortur przesłuchi-

wani przyznawali się do wszystkiego, nawet do 

niepopełnionych zbrodni. W latach 1945-1956 

przetrzymywano i torturowano tu najważniejsze 

osoby związane z opozycją antykomunistyczną i 

podziemiem zbrojnym, między innymi wymienio-

nych we wstępie bohaterów narodowych. W tym 

okresie na Rakowieckiej zostało zamordowanych 

około 350 osób, szacuje się, że blisko 1000 osób 

zostało zamęczonych w trakcie śledztwa. 

Po 1956 roku oficjalnie zaprzestano kar śmierci, 

lecz istnieją podejrzenia, że nadal nieoficjalnie je 

stosowano. Władze nadal wykorzystywały placów-

kę przy Rakowieckiej do przetrzymywania niewy-

godnych ludzi. W 1968 roku oddział został zapeł-

niony studentami, którzy protestowali na Uniwer-

sytecie Warszawskim. W latach 70. byli tu więzieni 

działacze Ruchu, Komitetu Obrony Robotników, 

Konfederacji Polski Niepodległej. Po wprowadze-

niu stanu wojennego do więzienia na Mokotowie 

zostało przywiezionych kilkudziesięciu działaczy 



Str. 9 

#Potwierdzone_Info 

Solidarności. Przez lata 80. byli tu przetrzymywani 

działacze konspiracyjnych struktur, z Kornelem 

Morawieckim na czele. Zmiana systemu politycz-

nego spowodowała zmianę w funkcjonowaniu 

więzienia na Rakowieckiej. Oddział dla więźniów 

politycznych przestał istnied, a więzienie stało się 

typową jednostką penitencjarną. 

Zwiedzanie  

W tym momencie, chociaż obiekt nazywa się 

“Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Poli-

tycznych PRL”, to nie jest to typowe muzeum. Bu-

dynek jest prawie nienaruszony, wygląda prawie 

tak samo jak rok temu, kiedy areszt nadal funkcjo-

nował. Jedynie przy samym wejściu wiszą tablice z 

opisem historii więzienia, a przy celach stoją dwie 

makiety. Dlatego też zwiedzanie otwarte jest jedy-

nie dla zorganizowanych grup, liczących minimum 

8 osób, całośd trzeba zwiedzad z przewodnikiem. 

Ale dzięki temu można zobaczyd autentyczny ob-

raz tego historycznego miejsca, bez barierek i ta-

bliczek “nie dotykad”, co daje doświadczenie, któ-

rego nie da się opisad, trzeba je przeżyd. 

Przyszłośd muzeum 

Obiekt w dzisiejszym stanie będzie można zwie-

dzad jeszcze przez około rok, później muzeum zo-

stanie zamknięte dla renowacji. Projekt unowo-

cześnienia muzeum jest co najmniej tak ambitny 

jak projekt Muzeum Powstania Warszawskiego, 

przewiduje stałe wystawy w czterech historycz-

nych budynkach aresztu. Pierwsza częśd wystawy 

ma byd poświęcona wyłącznie Żołnierzom Wyklę-

tym, druga dotyczyd będzie opozycji politycznej w 

okresie komunizmu. W ostatniej częśd ekspozycji 

zostanie przedstawiona historia aparatu bezpie-

czeostwa z okresu totalitarnego paostwa komuni-

stycznego. 

Uwielbiam nowoczesne polskie muzea (Muzeum II 

Wojny Światowej w Gdaosku, Muzeum Historii 

Żydów Polskich w Warszawie, Muzeum Powstania 

Warszawskiego w Warszawie itp.), więc chętnie 

odwiedzę i to po renowacji. Ale przewiduję, że bę-

dzie to zupełnie inne doświadczenie, dlatego pole-

cam zorganizowad klasę i zobaczyd je teraz (nasza 

klasa udała się na tę wycieczkę jedynie dzięki zor-

ganizowaniu całości przez naszego przewodniczą-

cego).  

Adam Brol 
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DZIEJE SIĘ W KASPRZAKU— Szkolny wolontariat  

„Bądź jak Ośmiu Wspaniałych” – tak, tak, i ty mo-

żesz zostad Wspaniałym. Brzmi tajemniczo? Już 

wyjaśniam. Ośmiu Wspaniałych – właśnie taką na-

zwę przybrały szkolne koła wolontariatu w wielu 

szkołach. W tym przypadku Kasprzak nie odbiega 

od innych szkół. Również u nas działa prężnie takie 

koło. Każdy, kto ma chęd pomocy, a działalnośd 

społeczna wiele dla niego znaczy, może dołączyd 

do nas. 

Społecznośd wolontariatu w naszej szkole współ-

pracuje z Fundacją Świat na Tak. Angażujemy się w 

wiele akcji. Jako wolontariusze uczestniczymy w 

świątecznych zbiórkach żywności, maratonach i 

biegach okolicznościowych. Oczywiście w zeszłym 

roku nie zabrakło nas również na zbiórce pieniędzy 

na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pomoc 

w organizacji Balu Integracyjnego także nie jest 

nam obca, tak jak i wsparcie akcji „Żonkile”, upa-

miętniającej wybuch powstania w getcie warszaw-

skim w 1943 roku. Z akcji bardziej bezpośrednio 

związanych z miejscem naszej pracy i nauki muszę 

wymienid między innymi sprzątanie grobów żoł-

nierzy z Batalionu AK „Kilioski” na warszawskim 

Cmentarzu Wojskowym „Powązki”. Nasza szkoła 

opiekuje się działaczami tego batalionu, nie tylko 

tymi poległymi, lecz również tymi, którzy wciąż są 

wśród nas. Jeśli już jesteśmy w temacie ludzi star-

szych, w tym roku szkolnym kilkanaście osób zaan-

gażowało się w pomoc przy kursach komputero-

wych dla seniorów. To daje ogromną szansę spoj-

rzenia na wiele kwestii z całkiem innej perspekty-

wy. Rzeczy, które dla nas są błahe i oczywiste, in-

nym mogą sprawiad wielką trudnośd. 

Wolontariat to bezinteresowne działanie na rzecz 

innych. Aby byd wolontariuszem, nie trzeba opróż-

niad swoich kieszeni, portfeli czy kont bankowych. 

Często wystarczy zwykła rozmowa, ludzki  gest w 

stronę innego człowieka. Altruizm uczy nas zacho-

wao ludzkich, budzi w nas uczucie empatii i poka-

zuje, że pieniądze nie są wcale najważniejsze. Wo-

lontariat to również podniesienie pewności siebie i 

okazja do poznania wielu naprawdę wspaniałych 

ludzi. Wystarczy chcied i otworzyd swoje serce na 

ludzi wokół nas!  

Agata Wąsik  
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KAPRZAKOWA SILVA RERUM — Katolicyzm a świat 

Katolicyzm zapewne ma tyle samo wrogów, co i 

zwolenników oraz wyznawców, niemniej jednak 

nie każdy docenia jego wpływ na rozwój Europy i 

Nowego Świata. Bynajmniej nie chodzi tu o sam 

rozwój duchowy, ale raczej o społeczno-moralny.  

 

W czasach średniowiecza Kościół Katolicki był źró-

dłem wielu czynników, dzięki którym nasza kultura 

bardzo się zmieniła. Możemy do nich zaliczyd prak-

tycznie każdy element sztuki, który wtedy był zna-

ny. Kościoły były perłami architektury i są nimi do 

dzisiaj; wtedy nie trzeba było licencji, by byd archi-

tektem. Człowiek mógł się swobodnie spełniad nie 

tylko w tej dziedzinie sztuki, ale również w piśmie 

czy malarstwie. Wpływ Kościoła na ten element 

życia był niekwestionowany i trwał praktycznie do 

czasów industrializacji. W sferze społecznej zaś 

powinniśmy docenid Kościół jeszcze bardziej; w 

naszej kulturze - zachodniej zawsze panował kult 

jednostki, człowiek był wolny, gdyż się taki rodził, 

prawa naturalne pokrywały się z Dekalogiem. Kul-

tura ta była najbardziej rozwinięta  oraz stwarzała 

możliwości wykształcenia; nie dorastały do niej 

kultury czy to azjatyckie, czy to afrykaoskie. Do 

dziś przekłada się to na nasze życie, między innymi 

w posiadaniu równych praw mężczyzn i kobiet, co 

wbrew pozorom nie wszędzie jest takie oczywiste. 

Kultury azjatyckie przed przybyciem Europejczy-

ków nie były wcale tak otwarte, a ludnośd Bliskie-

go Wschodu do dziś nie posiada równych praw dla 

kobiet i mężczyzn. Praktycznie wszystko, co uzna-

jemy dzisiaj za moralne bądź kulturalne, pochodzi 

z odległych dla nas czasów i jest niezmienne od 

tysiąca lat. Należy wziąd to pod uwagę, kiedy mó-

wimy o kulturze europejskiej.  

Wiktor Molenda  

KAPRZAKOWA SILVA RERUM — Cierpienia młodego – czy tylko Wertera?  

Na książkę pt. „Cierpienia młodego Wertera” J.W. 

Goethego trafiłem można by rzec z powodu obo-

wiązku przeczytania jej, ponieważ jest ona lekturą 

dla szkół średnich. Od początku nie wzbudziła mo-

jego zainteresowania, a wręcz jej tytuł skojarzył mi 

się z moim własnym cierpieniem spowodowanym 

przymusowym czytaniem, aby móc ją zaliczyd na 

naszym ukochanym języku polskim. Dopiero w 

momencie poznania głównego bohatera przykuła 

moją uwagę tym, że nie jest to tylko banalna hi-

storia rozkapryszonego młodzieoca, ale powieśd 

poruszająca problematykę naszej codzienności. 

Jest to historia młodego mężczyzny, który w swo-

ich listach do przyjaciela opisuje swój zachwyt i 

szacunek do otaczającej go przyrody, nieszczęśliwą 

miłośd i zupełny brak akceptacji względem własnej 

osoby ze strony arystokracji. Wydaje mi się, że au-

tor nie chce nam pokazad młodego Wertera jako 
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KASPRZAKOWA SILVA RERUM — O tym, jak odnaleźd w sobie wenę  

Znacie to, prawda? Jakiś projekt, praca, coś wyma-

gającego kreatywnego i nieschematycznego my-

ślenia. I kiedy akurat chcecie wydobyd z siebie to 

myślenie, ten pomysł, coś, czego nikt inny nie wy-

myślił przed wami… Pustka w głowie, każdy po-

mysł jest banalny a wszystko oklepane.  

Nie bez powodu mówi się, że najlepsze pomysły 

rodzą się pod prysznicem, w toalecie, podczas 

obiadu czy spaceru. A dlaczego tak jest? Odpo-

wiedź jest dośd prosta. Bo oddajemy się czynności 

niezwiązanej z naszą weną i „duszą twórczą” oraz 

nie myślimy na siłę o czymś, nad czym pracujemy 

lub mamy zamiar pracowad. Czy to za sprawą głu-

piego impulsu, jakiejś sytuacji czy nawet prostego 

odpoczynku od pracy napełniamy się pomysłami; 

potrafią one wyskoczyd w najbardziej niespodzie-

wanym momencie. Motyw jest wam zapewne zna-

ny. Pojawia się często w filmach, a także książkach. 

Problem najwyraźniej jest spory, ponieważ można 

znaleźd chodby specjalne notesy na przyssawkę z 

wodoodpornymi kartkami oraz długopisem. Gad-

żet równie idealny co głupi, bo z jednej strony 

umożliwia natychmiastowe zapisanie naszego po-

mysłu podczas kąpieli pod prysznicem, a z drugiej 

– myśląc logicznie, można wyjśd z łazienki i zapisad 

przypływ kreatywności na normalnej kartce. Ale 

skoro takie rzeczy się sprzedają, to znaczy że może 

mied to sens.  

Więc odpowiadając na pytanie. Jeżeli znasz kieru-

nek oraz zarys tego, co chcesz stworzyd, to spróbuj 

otoczyd się tym podczas normalnego życia i nie 

myśled na siłę co stworzyd. Należy jednak pamię-

tad, mied z tyłu głowy nasze zamiary. Jeżeli jednak 

nie wiesz, co chcesz zrobid, nie masz nawet kierun-

ku, w jakim chcesz podążad tak jak ja pisząc ten 

artykuł, spróbuj stworzyd coś, co pomogłoby tobie 

i tym samym innym. Pomysłów jest wiele, równie 

dużo co problemów. A sytuacji, w których brakuje 

tej często upragnionej weny, jest wiele. Więc 

zwolnij, odpocznij a pomysły same przyjdą. Nie 

bez powodu największe firmy zaczynały w garażu. 

Nie liczy się budżet ani cokolwiek innego. Liczy się 

pomysł!  

Z  p oz d rowien iami,  red akt or  gaz etk i 

#Potwierdzone_Info pozbawiony weny twórczej, 

Bartłomiej Błaszczyk 

nieudacznika i egoisty, ale że młody człowiek czę-

sto nie radzi sobie emocjonalnie z odrzuceniem 

przez środowisko, w jakim się obraca, że osoby 

takie często popadają w depresję, zamykają się w 

sobie, stając się jeszcze bardziej aspołeczne. A zu-

pełny brak pomocy takiej osobie może doprowa-

dzid do najgorszego. Śmiało mogę polecid tę książ-

kę każdemu czytelnikowi bez względu na wiek.  

Dominik Domasiewicz, kl.2B  
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KASPRZAKOWY STYL— Jak nosid koszule? 

Z pozoru pytanie łatwe, niczego jednak nie można 

tak łatwo zepsud jak noszenia koszuli. Odpowied-

nio dobrana koszula to najlepszy sposób, żeby 

ukryd wady albo uwydatnid zalety swojej sylwetki 

oraz żeby pokazad innym że jest się człowiekiem z 

klasą. Noszenia koszuli powinien nauczyd się każdy 

mężczyzna. Dzisiaj będzie mowa o tym, jak robid 

to dobrze.  

Zacznijmy od początku czyli od właściwego doboru 

koszuli. Jeżeli założysz koszulę i zapniesz wszystkie 

guziki poza tym pod szyją, a koszula trzeszczy, to 

znaczy że jest za mała; jeśli wypchniesz lekko pierś 

do przodu i trzeszczy, to dalej jest za mała. Jeżeli 

po założeniu odstaje od brzucha lub klatki piersio-

wej o więcej niż 10 centymetrów, to znaczy, że 

jest za duża. Teraz rzecz najważniejsza - kołnie-

rzyk. Zamiast zostawad w przeświadczeniu, że sko-

ro zapiąłem, jest dobrze, lepiej zrobid tzw. test łok-

ciowy, a mianowicie: zapinasz guzik na samej gó-

rze, siadasz i opierasz łokcie na kolanach, podpie-

rasz brodę pięścią i jeśli w tej pozycji kołnierzyk cię 

przydusza, to potrzebujesz o numer większego 

kołnierzyka. Kolejna ważna sprawa to długośd 

mankietów: mają one zakrywad nadgarstek, ale 

nie zakrywad dłoni.  

Masz już idealnie dopasowaną koszulę, teraz o 

podwijaniu rękawów. Oczywiście można to robid, 

pamiętaj tylko, żeby nigdy ich nie podciągad a wy-

wijad. Wywijanie na raz wygląda, jakbyś niedawno 

umył ręce, dlatego wywijaj na dwa, trzy lub nawet 

cztery razy w zależności od tego, czy chcesz poka-

zad łokcie. Wyznacznikiem szerokości wywinięcia 

zawsze powinna byd szerokośd mankietu. Jest jesz-

cze jeden sposób, osobiście bardzo go lubię. Nie-

którzy nazywają go amerykaoskim, inni nowojor-

skim, a jeszcze inni na Kennedy'ego; mianowicie 

chodzi o to, aby położyd mankiet na bicepsie i na-

kryd go, wywijając rękaw. Warto spojrzed na zdję-

cia: 
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Biała koszula noszona do garnituru nie powinna 

mied guzików w kołnierzyku. Jeśli mówimy o wy-

daniu casual'owo-sportowym z marynarką, wtedy 

guziki w kołnierzyku są ok.  

Jeśli rozmawiamy o koszulach jednolitych, ele-

ganckich, to kolory, które warto mied w szafie, są 

następujące: oczywiście biały, jasno-niebieski, 

ciemno-niebieski i czarny. 

Na koniec ostania ważna rada: jeśli chcesz wyglą-

dad elegancko i z klasą, to unikaj koszul z krótkim 

rękawem.  

Bogusław Idzik 
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MIĘDZY NAMI IFNO-KASPRZAKAMI - iMAC maszyna dużych możliwości, cz.2 

Hej, czytelniku /czytelniczko, pamiętasz może mój 

artykuł o iMacu z poprzedniego numeru gazetki, 

wydawanej w murach “Kasprzaka”? W tym artyku-

le zajmiemy się stroną gamingu na komputerze 

firmy Apple.  

Przede wszystkim klawiatura A1048 jest innej bu-

dowy niż te, które możemy dostad  teraz  w skle-

pach.  Klawisze są jak z klawiatury mechanicznej, 

mają wysoki skok, ale są zamocowane tak jakoś 

pod niewielkim kątem, co powoduje, że nie ma 

wysuwanych podpórek, które wiecznie się psują 

lub wypadają z zawiasów.  

Nie są one podświetlane. Oryginalnie klawisze są 

białe i lubią zbierad brud; w sprzedaży są dostępne 

także wersje z kolorowymi klawiszami, które są 

opisane i ułatwiają prace w programach takich 

jak Fl Studio, Final Cut Pro, krótko mówiąc – w 

programach dla specjalistów branży audio – vi-

deo.  Mam na myśli montażystów, dźwiękow-

ców i grafików.   

Klawiaturka ma wydzielone 4 części: alfanume-

ryczną, klawiszy strzałek oraz nawigacyjną, a także 

numeryczną. Dużą różnicą może byd położenie kla-

wisza alt względem spacji, np. tutaj klawisz co-

mannd występuje jako pierwszy na bok od spacji, 

zaś potem dopiero alt. W takim przypadku łatwo o 

pomyłkę, gdy chce się wpisad polski znak podczas 

pracy z pakietem biurowym iWork lub Microsoft 

Office.  Uważam, że projektanci jabłka zaprojekto-

wali udany model klawiatury. Model jest ciężki i 

nie lata po powierzchni biurka jak niewygodne kla-

wiatury za 5 zł. Kompatybilna z Mac OSX, dobrze 

działa również pod systemami z rodziny Windows 

oraz Linux. Nieprawdopodobną jej zaletą jest to, 

że jest wykrywana w zwykłym BIOS-ie i podłącza-

my ją pod gniazdo USB.  Opisywany tutaj model 

klawiatury posiada hub w postaci dwóch dodatko-

wych gniazd USB, ale ze względu na niskie natęże-

nie prądu, jakie daje hub, nie naładujemy swojego 

telefonu, podłączając go do jednego z nich. Hub 

ten został opracowany tak, aby podłączyd przewo-

dową myszkę z jabłkiem bez zajmowania kolejne-

go gniazda USB w Macu.  
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Teraz pora na kolejny element wyposażenia gra-

cza, to jest mysz. Dobra myszka dla gracza powin-

na się charakteryzowad optymalnym wyważeniem, 

wysoką czułością oraz dobrze wybraną technolo-

gią budowy sensora myszki. Magic Mouse zalicza 

się do takich, ale szklana płytka dotykowa średnio 

pasuje do gier typu FPS (dajmy sobie za przykład 

Counter Strike: Global Offensive). Na plusa zasłu-

guje użyta technologia laserowa oraz dwie baterie 

AA, stanowiące ciężarek i prąd w myszce. Myszka 

łączy się z Mac przy pomocy bezprzewodowego 

interfejsu bluetooth, który niestety powoduje 

opóźnienia. Zawsze można wybierad pomiędzy 

opóźnieniami a częstym czyszczeniem kółka do 

scrolowania ekranu (wada przewodowej Mighty 

Mouse). Myszka jest koloru białego i sprawia wra-

żenie – jak to mój kolega powiedział – “trzymania 

w ręku tafli szkła”.  

iMac jest komputerem dla osób o raczej średnich 

wymaganiach. Kupiłem go, bo chciałem poznad 

cały ekosystem Apple i przy okazji nauczyd tworzyd 

filmy w Final Cut Pro.  Mogłem kupid Mac mini, ale 

wybrałem model z integrowanym ekranem, gdyż 

potrzebowałem korzystad z dwóch ekranów naraz 

i mied dostęp do dwóch środowisk jednocześnie.  

Laptopa nie mam gdzie położyd, bo  nie mam zbyt-

nio miejsca na biurku, a tak to zawsze to brat mo-

że grad na PC , a ja na Mac odrabiad prace domo-

we.  Uważam, że 11-letniego już iMac’a opłaca sie 

kupowad ze względu na zawarte w nim parametry 

podzespołów. Specyfikacja mojego Maca przed-

stawia się w sposób następujący: 

 

2 – rdzeniowy 64-bitowy procesor Intel Core 2 Du-

o E7400 o częstotliwości 2,16 GHz 

3 GB pamięci RAM DDR 2 667 MHz, maksymalnie 

4 GB w konfiguracji 2X2 GB 

dysk twardy o pojemności 250 GB 7200 RPM z in-

terfejsem SATA 2 

karta graficzna Nvidia Geforce 7300 GT z własną 

pamiecią 128 MB GDDR3 o taktowaniu szyny 128 

bitów 

system operacyjny Mac OSX 10.7.5 Lion 

 

Postanowiłem białą strzałę przyrównad z moim 

głośnym kaloryferem (tak nazwałem swojego sta-

rego peceta). Jego bebechy przedstawiają się na-

stępująco: 

 

2 – rdzeniowy 64- bitowy procesor AMD Athlon 64 

X2 5800 o częstotliwości 2,8 GHz 

3 GB pamięci RAM DDR 2 667 MHz 

dysk twardy o pojemności 320 GB 5400 RPM z in-

terfejsem SATA 2  

karta graficzna Radeon 4550 HD z własną pamięcią 

512 MB GDDR3 o taktowaniu szyny 64 bity 

system operacyjny Microsoft Windows 8.1 w wer-

sji 64 – bitowej 
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Sprawdziłem po prostu płynnośd działania darmo-

wej gry wyścigowej, która działa na Linux, Win-

dows, i Mac OSX, a także na mobilnym systemie 

Android. Wymagająca renderingu grafika 3D Su-

perTuxKart obciążyła znacznie podzespoły dwóch 

maszyn, ale mimo to w rozdzielczości 1280x800, 

na różnych ustawieniach graficznych, grało się bar-

dzo płynnie. Oczywiście białej strzale można zarzu-

cid na wstępie kiepski układ chłodzenia, musiałem 

zwiększyd liczbę obrotów wiatraków w obudowie 

iMac’a za pomocą smc FanControl. Poniżej prezen-

tuje się tabelka z ilością FPS dla każdej z maszyn.  

 

Jak czytad tabelkę:  w grze poziomy jakości rende-

rowania grafiki były oznaczone cyframi od 1 do 8. 

Za niskie przyjęliśmy 1 poziom, za średnie 5 po-

ziom, a zaś za wysokie najwyższy z możliwych czyli 

8. 

Kolejny wers oznacza liczbę FPS zapisaną w nastę-

pujący sposób: 

Najniższa liczba uzyskana podczas gry / średnia / 

najwyższa na danych ustawieniacSprawdziłem po 

prostu płynnośd działania darmowej gry wyścigo-

wej, która działa na Linux, Windows, i Mac OSX, a 

także na mobilnym systemie Android. Wymagają-

ca renderingu grafika 3D SuperTuxKart obciążyła 

znacznie podzespoły dwóch maszyn, ale mimo to 

w rozdzielczości 1280x800, na różnych ustawie-

niach graficznych, grało się bardzo płynnie. Oczy-

wiście białej strzale można zarzucid na wstępie 

kiepski układ chłodzenia, musiałem zwiększyd licz-

bę obrotów wiatraków w obudowie iMac’a za po-

mocą smc FanControl. Poniżej prezentuje się ta-

belka z ilością FPS dla każdej z maszyn.  

 

Jak czytad tabelkę:  w grze poziomy jakości rende-

rowania grafiki były oznaczone cyframi od 1 do 8. 

Za niskie przyjęliśmy 1 poziom, za średnie 5 po-

ziom, a zaś za wysokie najwyższy z możliwych czyli 

8. 

Kolejny wers oznacza liczbę FPS zapisaną w nastę-

pujący sposób: 

 

Najniższa liczba uzyskana podczas gry / średnia / 

najwyższa na danych ustawieniach  

PC 

MAC 

 

Wniosek: 

iMac to dobra platforma do gier, ale zabawa bez 

odpowiednich wspomagaczy może się zakooczyd 

przegrzaniem układu chłodzącego i wizytą w auto-

ryzowanym serwisie, gdzie naprawiają urządzenia 

firmy Apple.  Można dodad, że Mac OSX nie wspie-

ra kontrolerów do Xbox 360 oraz Xbox One z po-

wodu braku sterownika.  

LOW MID HIGH 

100/109/110 65/100/110 56/90/111 

LOW MID HIGH 

102/105/109 105/107/108 95/104/107 

Daniel Ryniec 
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PO LEKCJACH — UMIEJĘTNOŚCI – Jak zrobid prawo jazdy? 

\Całkiem niedawno, a mianowicie w sierpniu, roz-

począłem kurs na prawo jazdy kategorii B. Mimo 

że nie jestem jeszcze doświadczonym kierowcą, 

nawet nie zdobyłem jeszcze prawa jazdy, to uwa-

żam, że mogę się podzielid kilkoma cennymi wska-

zówkami z doświadczenia mojego i znajomych, 

niekoniecznie z zakresu techniki jazdy, ale jak zdo-

byd upragniony „kawałek plastiku” możliwie jak 

najszybciej. Ten tekst kieruję do osób, które mają 

zamiar zacząd kurs na prawo jazdy. 

Wiele osób stara się znaleźd szkołę nauki jazdy, w 

której ceny są jak najniższe. Trudno się dziwid, po-

nieważ jest to naturalny odruch każdego, komu 

chociaż trochę zależy na kondycji jego portfela. 

Jednakże z mojego doświadczenia wynika, że nale-

ży tutaj postąpid wbrew instynktowi. Większy 

koszt kursu, to teoretycznie więcej litrów paliwa, 

które instruktor może zużyd na jazdę z kursantem. 

Ponadto jeżeli chcemy zostad rzetelnie przygoto-

wani na egzamin paostwowy, kilka stówek w tę 

czy w drugą stronę nie zrobi różnicy, zwłaszcza, że 

koszt podejścia do egzaminu praktycznego to 140 

zł za każdym razem. Nie każda szkoła jazdy będzie 

dobra, pomimo swojej wysokiej ceny, dlatego war-

to przed wyborem szkoły porozmawiad ze znajo-

mymi, również z tymi o rok starszymi, którzy nie-

dawno kooczyli kurs. 

Najczęściej gdy już skooczymy kurs i nasza szkoła 

jazdy wyda nam wszystkie potrzebne dokumenty, 

mija dużo czasu pomiędzy 30. godziną jazdy a 

praktycznym egzaminem paostwowym. Najczę-

ściej dobrym pomysłem jest wtedy na parę dni 

przed egzaminem umówid się z instruktorem na 

dodatkowe 2 godziny tylko po to, żeby nie wyjśd z 

wprawy i sobie wszystko przypomnied. Nie każdy 

instruktor się na to zgodzi lub może nie mied cza-

su, jednak warto po to mied z nim dobre relacje i 

stały kontakt, przynajmniej do otrzymania prawa 

jazdy. 

Od czerwca 2018 roku zmieniają się przepisy doty-

czące prawa jazdy kategorii B. Dlatego moją ostat-

nią radą dla tych, którzy planują zacząd robid kurs, 

jest nieodwlekanie tego ani minuty dłużej. Dla 

tych niezorientowanych: można rozpocząd kurs 

prawa jazdy na 3 miesiące przed 18. urodzinami, a 

na miesiąc przed można zdawad egzamin pao-

stwowy. Do przystąpienia do egzaminu potrzebny 

jest dowód osobisty, ale na 30 dni przed 18. uro-

dzinami można już samodzielnie złożyd wniosek w 

urzędzie. Warto, bo osoby, które otrzymają prawo 

jazdy po  4 czerwca 2018 roku, będą obowiązywa-

ły o wiele bardziej rygorystyczne przepisy.  

Po pierwsze, przez dwa lata od otrzymania prawa 

jazdy młodego kierowcę będzie obowiązywał tzw. 

„okres próbny”. Następnie, między 4. a 8. miesią-

cem od otrzymania prawa jazdy będzie obowiąz-
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kowe ukooczenie 2 godzin dodatkowego kursu 

teoretycznego i 1 godziny praktyki. Koszt tego to 

około 300 zł, zależnie od ośrodka. Do ukooczenia 

8. miesiąca jazdy będą dodatkowo obowiązywad 

niższe limity prędkości. Nie będzie można przekra-

czad 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h 

poza terenem zabudowanym i 100 km/h na dro-

gach ekspresowych i autostradach. Następnym 

ograniczeniem jest zakaz podejmowania pracy w 

charakterze kierowcy przez 8 miesięcy oraz obo-

wiązek przyklejenia zielonego listka klonu na sa-

mochodzie, niezależnie czy jeździmy swoim, czy 

pożyczonym. Ostatnim dodatkowym przepisem 

będzie wprowadzenie okresu próbnego dla osób, 

którym zostanie odebrane prawo jazdy z powodu 

wykroczeo. 

Mam nadzieję, że te wskazówki okażą się pomoc-

ne dla osób, które planują rozpocząd naukę prawa 

jazdy, lub dla tych, którzy już zaczęli. Najcenniejszą 

moim zdaniem radą jest ta ostatnia: polecam 

wszystkim, którzy planują zdobyd prawo jazdy, 

zrobid to jak najszybciej.  

PO LEKCJACH — SZTUKA KULINARNA – Miodownik z masą budowlaną 

Pyszne, świąteczne ciasto miodowe, przekładane 

masą budyniową oraz dla przełamania słodyczy 

również powidłami śliwkowymi. Ciasto najlepiej 

smakuje, gdy placki miodowe zmiękną. Dlatego 

przy tym cieście trzeba podwiczyd cierpliwośd. Cia-

sto szybciej zmięknie, jeśli będziemy je trzymad nie 

w lodówce, a w innym chłodnym miejscu.  

Składniki: 

Ciasto miodowe: 

 500g mąki pszennej 

 200g margaryny 

 200g cukru pudru 

 2 jajka 

 2 łyżki miodu 

 2 łyżki mleka 

 1 łyżka sody oczyszczonej 

 

Masa orzechowa: 

 200g posiekanych orzechów włoskich 

 100g cukru 

 120g margaryny 

 2 łyżki miodu 

 Masa budyniowa: 

 1 budyo waniliowy lub śmietankowy bez cu-

kru 

 250g masła 

 100g cukru pudru (lub zwykły) 

 400ml mleka 

Dodatkowo: 

ok. 400g powideł śliwkowych 

 

Sposób przygotowania: 

Mąkę wymieszad z sodą. Dodad margarynę i całośd 

posiekad nożem. Dodad cukier i jajka. Mleko i mód 

Eryk Czekaj 
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przełożyd do garnuszka, podgrzad mieszając, aż 

miód się rozpuści. Pozostawid do ostygnięcia. Do-

dad do reszty składników i zagnieśd ciasto. (Można 

również włożyd do miski: mąkę, pokrojoną na ka-

wałki margarynę, cukier puder, jajka, sodę i ostu-

dzony miód z mlekiem i zagnieśd ciasto robotem 

kuchennym używając haka do zagniatania ciasta). 

Ciasto podzielid na 3 części. 

Spód formy o wymiarach ok. 35x 24 cm wyłożyd 

papierem do pieczenia i wykleid 1 częścią ciasta. 

Piec w nagrzanym piekarniku ok. 15 minut w tem-

peraturze 180°C. Pozostawid do ostygnięcia. 

W ten sam sposób upiec drugi placek. Pozostawid 

do ostygnięcia. 

3 częśd ciasta wykleid w formie i odstawid na bok. 

Przygotowad masę orzechową. Margarynę rozto-

pid z miodem i cukrem. Dodad posiekane orzechy i 

smażyd na małym ogniu ok. 5 minut. Gorącą masę 

wyłożyd na trzecie, surowe ciasto. Całośd piec w 

nagrzanym piekarniku ok. 15 minut w temperatu-

rze 180°C. Pozostawid do ostygnięcia. 

Przygotowad masę budyniową. Ugotowad budyo 

według przepisu na opakowaniu, ale tylko w 

400ml mleka i z dodatkiem 100g cukru pudru. Po-

zostawid do ostygnięcia. Miękkie masło utrzed na 

puszystą masę. Dalej miksując, dodawad stopnio-

wo zimny budyo. 

Do formy przełożyd placek bez orzechów. Rozsma-

rowad połowę powideł, a na powidłach połowę 

masy budyniowej. Przykryd drugim plackiem bez 

orzechów i ponownie posmarowad drugą połową 

powideł i masy. Przykryd plackiem z orzechami. 

 

Ciasto przechowywad w chłodnym miejscu. 

Smacznego. 

Klaudia Makaruk 4F 
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PO LEKCJACH — FILM– Thor Ragnarok  

25 października odbyła się Polska premiera (10 

października światowa) jednego z najbardziej 

oczekiwanych filmów Marvela. Tak, mowa tu o 

słynnym Thorze w reżyserii Taika Waititi . Film, 

który miał wyjaśnid najbardziej tajemniczą częśd 

układanki Marvela, mianowicie Kamienie Nieskoo-

czoności. Niestety temat ten nie został poruszony, 

a ujrzeliśmy tytułowy Ragnarok - Nordycką Apoka-

lipsę. W głównej roli zobaczymy ulubionego Chrisa 

Hemsworda oraz takie osoby jak Tom Hiddlestone 

(Loki) Cate Blanchett (Hela). Thor Ragnarok nie 

jest typowym filmem akcji czy Sci-Fiction, ponie-

waż zawiera ZNACZNĄ ilośd fragmentów komedii, 

przez co jest jeszcze bardziej przyswajalny przez 

widzów. Oczywiście prawdziwy fan MCU(Marvel 

Cinematic Universe) znajdzie „smaczki”, których 

zwykły widz nie dostrzeże nawet po dłuższym cza-

sie, ale o to właśnie chodzi – o tajemniczośd i dwu-

znacznośd. Jeśli ktoś chce się dowiedzied, co stało 

się z Pięknymi Nietykalnymi Blond Włosami nasze-

go bohatera, a także zobaczyd losy Hulka po wyda-

rzeniach w Sokowi oraz usłyszed o walecznych Val-

kiriach, niezwłocznie musi pójśd do kina. Osobiście 

sądzę, że film jest jednym z lepszych, jakie ostat-

nio obejrzałem. Ciekawostką w całości jest fakt że 

film jako pierwszy zawiera teksty +18 mimo braku 

zaleceo wiekowych. Moja ocena to solidne 8,5/10. 

Mateusz Wietrak  
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PO LEKCJACH – SERIAL -SONS OF ANAR-
CHY –  

„Synowie anarchii”, bo tak nazywa się tak produk-

cja w tłumaczeniu na „nasze”, opowiada historię 

gangu motocyklowego. Nie będę skupiał się na 

fabule, a bardziej na tym, jak wpłynął na mnie. Na 

wstępie zaznaczę, że nie będzie to długi elaborat, 

tylko parę luźnych myśli spiętych w jeden artykuł.  

Według tego, co wpoili we mnie w podstawówce, 

powinno się iśd od ogółu do szczegółu. Tak też zro-

bię. Zaczniemy od głównej części serialu – motocy-

kle. Zawsze marzył mi się motocykl, ale jako „głupi 

gnojek” (Mateusz, lat 19) chciałem popylad na 

„przecinaku” (kierowcy tych jednośladów szerzej 

nazywani są „dawcami nerek”). Jakiś czas temu w 

moim życiu doszło do pewnych zmian, które zgrały 

się z początkiem oglądania przeze mnie owego 

serialu. Nagle z parcia na Y2K (najszybszy motocykl 

świata) moje serce zwróciło się do chopperów. 

Były one starą miłością, jeszcze z czasów przed-

szkola, więc okazało się, że stara miłośd nie rdze-

wieje. Serial i cholery, do których dostęp mam, 

zawróciły mi w głowie i spowodowały, że jeżeli 

matura będzie napisana przynajmniej na poziomie 

„wystarczającym”, sprawię sobie nagrodę w po-

staci kursu na prawo jazdy kategorii A2 – na moto-

ry troszkę większe niż dla gimnazjum, ale mniejsze 

niż dla dużych chłopców. Pisząc „mniejsze”, mam 

na myśli przede wszystkim proporcję mocy do ma-

sy, bo jest to najważniejszy rozgranicznik kategorii. 

Zaraz po zdaniu egzaminu za pierwszym podej-

ściem, nabędę upatrzoną już maszynę, na której 

doszlifuję swój kunszt prowadzenia jednośladów. 

Idąc dalej według zasad z klas 4-6, skupię się teraz 

na rodzinie i braterstwie. Od zawsze były to dla 

mnie najważniejsze wartości. Serial o „Samcro” 

tylko utwierdził mnie w moim przekonaniu. Moje 

życie składa się z zasad, które staram się stosowad, 

co jest trudniejsze niż się wydaje. W kwestii rodzi-

ny i przyjaciół krążę wokół trzech najważniejszych: 

rodzina jest najważniejsza, 

rodziny nigdy się nie odtrąca, nawet kiedy ona od-

trąca ciebie, 

przyjaciele to rodzina, którą sami sobie wybiera-

my. 

Ładne, co nie? Przede wszystkim prawdziwe. 



Mateusz Szulc 
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„Sons of Anarchy” ukazują postawy bardzo zbliżo-

ne do moich, przez co tak bardzo „wlazłem” w ten 

świat. 

Ostatnia rzecz, którą zawdzięczam temu serialowi, 

to odzyskanie czasu spędzanego wspólnie z moją 

familią. Dawno nie spędzaliśmy czasu razem, a te-

raz? Potrafimy usiąśd i razem przenieśd się do Kali-

fornii, wsiąśd na motocykl i ruszyd w kolejny epi-

zod. To tylko głupie oglądanie seriali, ale za nic w 

świecie nie oddałbym tych wspólnie spędzonych 

chwil.  

Może krótko, ale konkretnie napisałem o tym, jak 

ten nie najnowszy serial na mnie wpłynął. Pierw-

szy raz też otworzyłem się tak w moim artykule. 

Mam nadzieję, że nie zanudziło was czytanie prze-

myśleo „rozwesolonego” filozofa, a udało mi się 

skłonid was do pewnych refleksji. Trzymajcie się, a 

ja wracam do Kalifornii.  


