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Od Redakcji 

Kiedy ukaże się ten numer kasprzakowej gazetki, 

na pewno przekwitną już piękne kwiaty kaszta-

nowców. A to oznacza po pierwsze, że maturzyści 

przeżywają wielki finał swojej szkolnej edukacji, a 

po drugie, że dla reszty uczniów zbliża się finał tyl-

ko trochę mniejszy, w postaci końca roku szkolne-

go. Uczniom klas czwartych życzymy wspaniale 

zdanych egzaminów i dostania się na super kierun-

ki studiów. A młodszym kasprzaczkom – mobiliza-

cji do nauki na ostatniej prostej przed wystawia-

niem ocen. 

 

Razem z czwartymi klasami ubyło nam niestety 

gazetkowych redaktorów. Już za nimi trochę tęsk-

nimy… W grupce tej znalazł się Adaś Brol – redak-

tor z najdłuższym stażem, bo należał do gazetko-

wej załogi od samego początku jej istnienia! A po-

czątki bywały niełatwe… (pozdro dla kumatych). 

Współpracę z nami zakończyli też Klaudia Maka-

ruk – specjalistka od słodkich pyszności oraz Wik-

tor Molenda – specjalista z kolei od spraw poli-

tyczno-społecznych. A razem z klasą 4D opuścili 

redakcję Bartek Chreścionko, Patryk Golba i Ma-

teusz Szulc – trójka nie do podrobienia. Całą ekipę 

żegnamy, trzymając kciuki – niech się Wam jak 

najlepiej układa w życiu. Dziękujemy za wszystkie 

wspólne spotkania redakcyjne i wyprawy na mniej 

lub bardziej nieznane ścieżki. Wspominając pracę 

w gazetce, zajrzyjcie czasem na łamy kolejnych 

numerów. A może coś jeszcze napiszecie? Gazetka 

jest otwarta dla absolwentów Kasprzaka!  

 

Co znajdziemy tym razem w 

#Potwierdzonym_Info? Zbliża się wielkimi krokami 

setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodle-

głości, dlatego też mnożą się w Warszawie imprezy 

o charakterze patriotycznym. Przedstawiamy kilka 

z nich w krótkich raportach. Na pewno w kolejnych 

numerach pojawi się więcej tekstów o tematyce 

niepodległościowej, bo następna taka okazja do-

piero za 100 lat! A oprócz spraw wagi najwyższej 

oczywiście poruszamy tematy z kasprzakowego 

podwórka; tym razem zasięg tego podwórka jest 

spory, bo sięga od warszawskiej Cytadeli po Irlan-

dię. Ciekawi szczegółów? No to do lektury! 
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AKTUALNOŚCI – Testament maturzysty 

 graliśmy, słowo ucznia), zostały wymienione na 

całkiem porządny sprzęt, wystarczający infor-

matykom do nauki. Szkoła przeszła i nadal 

przechodzi solidny remont, straszna szatnia w 

suterenie już nie straszy pierwszoklasistów, 

sale językowe mają nowoczesny sprzęt, w wie-

lu salach wiszą tablice interaktywne. Z tego, co 

pamiętam, nawet dziennik elektroniczny 

wszedł do szkoły wraz ze mną. To, że śmieszne 

posty na Absurdach Kasprzaka są coraz rzad-

sze, oznacza, że Kasprzak już nie jest taki ab-

surdalny. 

 

Z dumą mogę powiedzieć, że jako jedyny 

(oprócz naszej ukochanej Pani Marty Gugały) 

jestem w gazetce szkolnej od samego początku 

jej istnienia. Dziwne może wydawać się, że tra-

fiłem do niej całkowicie przypadkiem. Na po-

czątku pierwszej klasy byłem przewodniczącym 

(na szczęście zostałem szybko wykopany z tej 

posady), więc jednym z moich obowiązków 

było chodzenie na zebrania samorządu itp. 

Pewnego dnia komunikat w radiowęźle wezwał 

przewodniczących klas do sali 304. Nie było to 

jednak spotkanie samorządu, a przyszłej gazet-

ki szkolnej, wtedy jeszcze bez nazwy. No i zo-

stałem, co miesiąc pisząc nowy tekst, omijając 

(chyba) tylko dwa numery. Z początku szaco-

Minęły cztery lata i czas się pożegnać. Ostatnie lekcje 

już za mną, teraz zostało już tylko zdać maturę i ru-

szyć dalej w świat. Dopiero co byłem w pierwszej 

klasie, teraz odebrałem już świadectwo ukończenia 

czwartej. Wiadomo, czas szybko mija, ale podobno 

tylko wtedy, kiedy człowiek się nie nudzi. Mimo że 

Kasprzak to tylko szkoła, to ja się wcale nie nudziłem. 

Może hasło “są szkoły i jest Kasprzak” nie jest tak 

dalekie prawdy. 

 

Wracam myślami do roku 2014, kiedy po raz pierw-

szy przekroczyłem próg szkoły. Sam budynek zrobił 

na mnie pozytywne wrażenie, drewniane filary i ka-

mienna podłoga przypadły mi do gustu. Przyszedłem 

kwadrans po godzinie zamknięcia sekretariatu (jako 

brwinowiak zgubiłem się w wielkiej Warszawie), 

przez co dostało mi się od pani sekretarki, ale na 

szczęście przyjęła moje dokumenty. Kasprzak był 

moim pierwszym wyborem, mimo że spokojnie star-

czyłoby mi punktów na Wiśniową, ale dojazd miałem 

tu lepszy i nie żałuję swojego wyboru. 

 

Więcej o moich pierwszych wrażeniach można prze-

czytać w pierwszym numerze gazetki 

#Potwierdzone_info (pozdro dla kumatych). Sporo 

się zmieniło od tego czasu, po pierwsze komputery, 

na których CS 1.6 działał na najniższych ustawieniach 

w około 30 FPS (do Pana Dyrektora: na lekcjach nie 
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wałem żywot “#Potwierdzonego_Info” na kilka mie-

sięcy, przecież kto mógł się spodziewać, że informa-

tycy i elektronicy będą pisać regularnie artykuły, bez 

żadnej inicjatywy, tak dla siebie. Gazetka szkolna to 

nie tylko obowiązek pisania, ale także ekipa, z którą 

wychodzi się na wycieczki krótsze i dłuższe, miło spę-

dza czas. Mimo że w tym roku gazetka pominęła kil-

ka numerów, wierzę, że czeka ją wielki powrót. Już 

niedługo będę ją czytał nie jako redaktor i uczeń, ale 

jako absolwent. 

Nie dane mi było poznać wszystkich nauczycieli, ale 

albo miałem dużo szczęścia, albo Kasprzak ma na-

prawdę tak dużo świetnych “belfrów”. Nie chcę wy-

pisywać tutaj wszystkich podziękowań, byłoby tego 

kolejne pół strony, ale na pewno chcę wyróżnić wy-

chowawczynię 4E, Panią Emilię Olędzką, z którą moż-

na było porozmawiać o wszystkim, zawsze się za na-

mi wstawiała, była wyrozumiała, można powiedzieć, 

że się nami opiekowała. Nie mogę nie wspomnieć 

także o Pani Marcie Gugale, która stworzyła i jakimś 

cudem utrzymała tę gazetkę. Na przerwach często 

odwiedzałem 304, tak po prostu, żeby pogadać, nie 

jako uczeń z nauczycielem, ale człowiek z człowie-

kiem. 

 

Mogę powiedzieć, że wycisnąłem z Kasprzaka 

wszystko, co się dało. Kilka razy dostałem mniejsze 

lub większe stypendium, raz miałem nawet najlepszą 

średnią z rocznika i dwa razy ex aequo najlepszą z 

innymi uczniami. W trzeciej klasie dostałem się na 

praktyki w Irlandii (o tym więcej w numerach 

19, 20 i 21), a z wynikami z klasy trzeciej 

(miałem czerwony pasek :) ) dostałem się do 

projektu “Mazowsze – stypendia dla uczniów 

szkół zawodowych”, w ramach którego też 

zgarnąłem niezłą kaskę. 

 

Co czeka mnie w przyszłości? Na razie matura, 

którą wiem, że zdam, ale nadal martwię się o 

wyniki z rozszerzeń (matematyki i informatyki). 

Szczytem moich marzeń jest politechnika, nie 

łudzę się na kierunek informatyka, ale może 

uda mi się dostać na Computer Science 

(informatyka w j. angielskim), tam próg jest o 

ponad 20 punktów niższy. Jeszcze nic nie jest 

pewne, może zostanę inżynierem silników od-

rzutowych ;). Nieważne co będę robił w przy-

szłości, na pewno będę dobrze wspominał Ka-

sprzaka, jako cztery lata nauki, rozwijania pasji, 

ale także jako miejsce, w którym poznałem lu-

dzi wartych poznania. Mam nadzieję, że mój 

kontakt z nimi nie umrze. 

Adam Brol 
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W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, a więc 

w tym roku mija równo 100 lat od odzyskania suwe-

renności przez naszą ojczyznę. Na terenie całego kra-

ju organizowane są wydarzenia upamiętniające ową 

rocznicę. Powstała z tej okazji nawet specjalna stro-

na internetowa, na której można znaleźć informacje 

o każdym wydarzeniu związanym ze świętowaniem 

niepodległości, samemu zorganizować wydarzenie, 

jak i poczytać o historii niepodległości. Wyżej wymie-

nioną stronę można znaleźć pod adresem niepodle-

gla.gov.pl. 

Przejdźmy do najciekawszych propozycji, zaczynając 

od Warszawy: 

Noc Muzeów na Politechnice Warszawskiej – Nazwa 

mówi sama za siebie. Raczej nie trzeba dodawać,  o 

jakiej tematyce będą wystawy. Warto jedynie zazna-

czyć, że jest to wydarzenie bezpłatne. 

Noc Muzeów z kobiecego punktu widzenia w Mu-

zeum Wojska Polskiego – Tak ciekawe wydarzenie 

trzeba było wyodrębnić. Szykują się ciekawe warsz-

taty oraz pokaz mody wojskowej. Kolejny bezpłatny 

event. 

III Turniej Niepodległości – W roku 1918 z szermierką 

miał do czynienia każdy legionowy żołnierz. Dlatego 

na Torwarze odbędzie się turniej fechtunku. Będzie 

można obejrzeć za darmo. 

Ciekawsze imprezy w kraju: 

Rejs Niepodległości – 20 maja „Dar Młodzieży” za-

bierze szczęśliwców w podróż dookoła świata, 

zatrzymując się kolejno w Lizbonie, Kapszta-

dzie, Singapurze, Los Angeles i Panamie. Kon-

kurs na bilety niestety się zakończył. 

Aktywna Lekcja Historii na Smoczej Łodzi – Wy-

prawa ma na celu przepłynięcie 100 km Wisłą 

od Czerwińska do Włocławka. Start wydarzenia 

ustawiony w Łowiczu, a cena to 0 zł. 

Wystawa „100 lat motoryzacji w Polsce” – 

Krótko zwięźle i na temat: ciekawe pojazdy po-

kazujące historię motoryzacji, Katowice, od 7 

kwietnia do 10 maja. 

Warsztaty śpiewania pieśni patriotycznych – 

warsztaty zakończone wspólnym śpiewaniem 

w Grębocicach około 20 km od Lublina. 3 maja, 

darmowe wejściówki. 

Formoza Challenge – Biegi survivalowe na dy-

stansach od 4 do 20 km, z obciążeniem i atrapą 

karabinu lub bez, w drużynie lub samodzielnie, 

dniem lub nocą. Każde wydarzenie ma inną 

specyfikę i z pewnością każdy znajdzie coś dla 

siebie. 9 września, Borne Sulinowo. 

Wystawa „Medycyna w stuleciu” – Najważniej-

sze dokonania w zakresie nauk medycznych 

przez ostatnie 100 lat. Wystawa będzie dostęp-

na w Gdańsku od 8 października do 28 grudnia. 

100. URODZINY NIEPODLEGŁEJ 
Obchody 100-lecia niepodległości w Warszawie i Polsce 

Boguś Idzik 
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Stanisława Płońska-Frybes urodzona w 1926 w War-

szawie, była świadkiem wydarzeń w stolicy z lat 1939

-45. Gdy zaczęła się wojna, miała zaledwie 13 lat, 

lecz pomimo młodego wieku wiedziała, że musi po-

magać rodakom w walce. Należała do formacji Woj-

skowa Służba Kobiet Grupa Kampinos, gdzie była 

łączniczką pod pseudonimem operacyjnym 

„Bożena”. Obszarem działań, na którym wykonywała 

swoje zadania, był Żoliborz, Bielany oraz Puszcza 

Kampinowska. Gdy wybuchła wojna, mieszkała na 

Żoliborzu (dzisiejsze Bielany), na osiedlu domków 

Chomiczówka w gminie Młociny powiat Pruszków 

(po wojnie wcielony do Warszawy) wraz z rodzicami i 

dziadkami. 

Gdy zaczęła się wojna, mało kto o tym wiedział, 

oczywiste było to dopiero wtedy, gdy Niemcy rozpo-

częli bombardowanie Warszawy. Gdy ludzie ocknęli 

się z szoku, zaczęli formować się w liczne organiza-

cje, które na różne sposoby będą walczyć z agreso-

rem. Pierwszą rzeczą, jaką zajęła się pani Stanisława, 

była pomoc w pochówku zabitych żołnierzy i cywilów 

na Cmentarzu Wawrzyszewskim. Najbardziej utkwiło 

jej w pamięci zdejmowanie z szyi poległych żołnierzy 

tabliczek z ich imieniem, nazwiskiem oraz datą uro-

dzenia. Jak sama twierdzi: „Do dziś niektóre twarze 

tych młodych żołnierzy mam w pamięci…”. Gdy dzia-

łała jako łączniczka, jej zadania nie ograniczały się do 

przekazywania informacji pomiędzy grupami konspi-

racyjnymi, była także sanitariuszką, a po nocach 

przemieszczała się po ulicach Warszawy, pisząc 

różne hasła ku pokrzepieniu narodu, działając 

na rzecz „małego sabotażu”. Hasła typu „Dziś 

Włosi, jutro Niemcy”, „Pawiak pomścimy”, po-

wieszone swastyki i wiele innych dobrze działa-

ły na postawę obrońców i jednocześnie iryto-

wały Niemców w takim stopniu, że byli gotowi 

zastrzelić dziecko piszące takie hasła na ulicy. 

W tamtych czasach mentalność rodziców była 

zupełnie inna niż dziś ze względu na sytuację. 

Rodzice pani Płońskiej-Frybes od najmłodszych 

lat wpajali jej, aby walczyła do końca, pamięta-

100. URODZINY NIEPODLEGŁEJ  - Spotkania ze świadkami historii  
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ła o swoim narodzie i jeżeli zajdzie potrzeba, poświę-

ciła się za niego. Nie zamierzali powstrzymać 13-

letniej córki przed uczestniczeniem w konspiracji, 

gdyż zdawali sobie sprawę, że jeżeli nie będzie wal-

czących o wyzwolenie, to wkrótce nie będzie kogo 

wyzwalać. Jej ojciec był żołnierzem, lecz na początku 

wojny został zabrany przez Niemców i słuch o nim 

zaginął, za to matka pomagała córce i była jej wspar-

ciem w konspiracji oraz sanitariuszką. 

 

Jako jeden z ostatnich świadków historii, opowie-

działa nam jedną ze swoich przygód, gdy wpadła na 

założony przez Niemców „kocioł”. Było to w pewnym 

domu w Młocinach, gdzie folksdojcze donieśli na 

swoich sąsiadów, gdyż całkiem sporo ludzi przycho-

dziło do tego domu w ostatnich dniach. Było to miej-

sce kontaktów konspiracyjnych, toteż Niemcy szybko 

się nim zainteresowali. Sytuacja, jak opisuje to Stani-

sława Płońska-Frybes, rozwijała się w sposób nastę-

pujący: „Weszłam do tego domu, było w nim kilkoro 

dzieci. Tych dzieci nie znałam, ale była też 

dziewczyna mniej więcej w moim wieku i uda-

łam, że to jest moja koleżanka i ona też się zo-

rientowała i zaczęła mówić o szkole. Niemcy 

siedzieli po cywilnemu. Czekali, kto tam będzie 

wchodził, bo mieli podejrzenia. Tam rzeczywi-

ście przychodzili niektórzy i kontaktowali się. 

To był punkt kontaktowy. Od razu się zoriento-

wałam, ona też, zaczęłyśmy rozmawiać o szko-

le. Później chciałam wyjść, ale Niemcy już mi 

nie dali wyjść i chcieli, żebym siedziała. Myślę 

sobie – muszę się wydostać, bo jak tu ktoś do-

rosły przyjdzie, to przepadnie. Zaczęłam pła-

kać, histeryzować, że chcę do mamusi. Żad-

nych dokumentów oczywiście wtedy przy sobie 

nie miałam. Jeden starszy Niemiec zdenerwo-

wał się na mnie, bo cały czas płakałam i rozpa-

czałam strasznie, złapał mnie za kołnierz, 

otworzył drzwi, a tam były drewniane schody. 

Oni mieszkali na pierwszym piętrze i jak mnie 

kopnął, to od razu znalazłam się na dole. Tylko 

na to czekałam. Poleciałam od razu [do dowód-

cy i komendantki] i zawiadomiłam wszystkich, 

Działalność Małego Sabotażu 
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żeby tam nie chodzili”. Skutecznie unikała areszto-

wań dzięki przebieraniu się za dziecko znacznie 

młodsze niż rzeczywiście była. Podobno w niektórych 

sytuacjach udawała skutecznie dziecko młodsze niż 

13 lat, mając już ponad 16. 

 

Jako łączniczka miała też różne przygody, gdyż mu-

siała przechodzić długie trasy (nawet po 50 kilome-

trów) w głąb Puszczy Kampinowskiej, pod Płońsk, 

aby skontaktować się z oddziałami partyzanckimi i 

przekazywać im różne meldunki. Jak sama przyznała, 

we własnych majtkach miała przygotowane specjal-

ne kieszonki na meldunki, bo wiedziała, że tam 

będą bezpieczne. Jak sama przyznała: „Żeby 

istnieć, musieliśmy walczyć” i dlatego każdy, 

kto chciał doczekać lepszego jutra, pomagał jak 

tylko mógł. 

Po zakończeniu wojny pomagała przy odgruzo-

wywaniu Warszawy, pracowała na poczcie, po-

magała ludziom szukać mieszkań i udzielała się 

społecznie. Najlepszą konkluzją z opowiadań 

Pani Stanisławy są jej słowa: „Polak umie o sie-

bie zadbać i dlatego jeszcze Polska nie zginęła”. 

Obecnie jest członkinią Archiwum Historii Mó-

wionej, na którego stronie można znaleźć wię-

cej informacji o jej życiu z czasów wojny. Spo-

tkania z panią Stanisławą było możliwe ze 

względu na program spotkań ze świadkami hi-

storii, organizowany w szkołach znajdujących 

się na warszawskiej Woli. Było to pierwsze z 

serii pięciu spotkań, o których będzie można 

się więcej dowiedzieć, oglądając na YouTube 

materiał przygotowany przez uczniów klasy 2B  

Działalność Małego Sabotażu 

Mateusz Mrozik  

Link do materiału wideo z spotkania: 

https://www.youtube.com/watch?

v=I2ki3e78pLM&t=28s 

https://www.youtube.com/watch?v=I2ki3e78pLM&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=I2ki3e78pLM&t=28s
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Na marcowym spotkaniu szkół ponadgimnazjal-

nych znajdujących się w obrębie dzielnicy Woli od-

było się spotkanie z panem Zygmuntem Walkow-

skim. Spotkanie miało miejsce w budynku XXIV LO 

im. C. K. Norwida.  Pan Zygmunt Walkowski to czło-

wiek o ogromnej wiedzy na temat historii naszego 

kraju. Zgodził się opowiedzieć o swojej pasji, która 

jak powiedział pan zajmujący się przygotowaniem 

tego spotkania w Norwidzie, "Jest tak bogata, że 

nie jestem w stanie wymienić tego, czym on się 

zajmuje". Na początku spotkania pan Zygmunt 

Walkowski opowiedział o swojej historii i o swoim 

archiwalnym hobby. Potem  pokazał ciekawą tech-

nikę identyfikowania miejsc z czasów okupacji nie-

mieckiej (Warszawa wygląda dziś zupełnie inaczej 

niż przed 1944 rokiem, dlatego taka identyfikacja 

bywa bardzo trudna). Porównywał on zdjęcia lotni-

cze z tamtego okresu i porównywał ze zdjęciami 

lotniczymi zrobionymi już za naszych czasów. Przy-

kładem, którym posłużył się pan Zygmunt, było 

umiejscowienie liceum im. Norwida. Użył do tego 

zdjęcia lotniczego z 7 listopada 1944 roku. Naniósł 

kilka kresek w specjalnym programie i już. Po chwili 

było wiadomo, jak wyglądały tereny przed wybu-

dowaniem owej szkoły. Przez większą część spotka-

nia porównywał różne zdjęcia tą właśnie techniką.  

 

Pod koniec spotkania Zygmunt Walkowski pokazał 

nam skany dziennika, który służył mu do porówny-

wania zdjęć, ponieważ w czasach, gdy zaczął się 

interesować techniką rozpoznawania miejsc, w 

których robione były zdjęcia, nie było kompute-

rów. W dzienniku tym znajdowało się wiele szki-

ców oraz notatek. Pan Zygmunt zajmował się 

również rozpoznawaniem miejsc, które były w 

różnych filmach z tamtego czasu. Dzielił film na 

kilkaset części, po czym zapisywał w tym dzienni-

ku najróżniejsze szczegóły na temat danej klatki 

czy danego ujęcia. W dzienniku tym znajdowały 

się również szkice fotografii, których nie mógł 

zabrać ze sobą. Na szkicach tych znajdowały się 

najróżniejsze sceny z życia na przykład żołnierzy.  

 

Gdy spotkanie dobiegało końca, delegacja liceum 

im. C. K. Norwida wręczyła panu Zygmuntowi po-

darunek za przyjęcie zaproszenia i opowiedzenie 

nam swojej historii.  

100. URODZINY NIEPODLEGŁEJ – Spotkanie ze świadkiem historii 

Przemysław Kucharski 
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Trochę już dawno, bo na przełomie stycznia i lute-

go 2018 roku, grupa wybranych uczniów z naszej 

szkoły wybrała się na praktyki. Na podstawie zna-

nych mi źródeł jestem przekonany, że każdy 

uczestnik projektu jest bardzo zadowolony z wy-

jazdu. Poniżej pokrótce opowiem, jak projekt wy-

glądał z perspektywy uczestnika.  

 

Na początku nie było łatwo, bo zostały przed nami 

postawione takie zadania jak napisanie dwóch ese-

jów, po jednym w języku angielskim i polskim. Ci, 

którzy podołali wyzwaniom i zdobyli odpowiednią 

ilość punktów rankingowych, mogli się 

już uważać za uczestników projektu, ale 

przed nami była jeszcze duża ilość obo-

wiązkowych zajęć z języka angielskiego i 

przygotowania kulturalnego. Na szczęście 

dzięki umiejętnościom pedagogicznym i 

przygotowaniu merytorycznemu pani 

Marta Gugała oraz pan Adrian Opiłowski uczynili 

te zajęcia nadzwyczaj ciekawymi. 

 

Wyruszyliśmy 14 stycznia 2018 roku. Spotkaliśmy 

się wieczorem na lotnisku w Modlinie i stamtąd 

wylecieliśmy, niestety z godzinnym opóźnieniem, 

do lotniska w Shannon. Po przylocie mieliśmy 

zamówiony autokar do Mallow, czyli do miejsco-

wości, w której wszyscy byli zakwaterowani u 

rodzin goszczących. Nasze rodziny czekały na nas 

na parkingu. 

 

Następny dzień był pełen spraw organizacyjnych, 

musieliśmy sobie wyjaśnić zasady panujące na wy-

jeździe (np. kiedy mamy wracać do domów), pod-

pisać regulaminy, przeprowadzić test ewaluacyjny 

itp. Po tym przeszliśmy się z naszymi opiekunami, 

czyli panem Mariuszem Raszem i panem Adrianem 

Opiłowskim po Mallow, żeby zapoznać się z topo-

grafią miasta. Później mieliśmy czas wolny do wie-

czora. 

 

DZIEJE SIĘ W KASPRZAKU — Wrażenia z Irlandii 
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Następnego dnia pierwszy raz poszliśmy na miejsca 

praktyk, z asystą naszych opiekunów oraz bardzo 

miłymi paniami z Your International Training, czyli 

organizacji, która pomagała organizować cały pro-

jekt.  

 

Pierwszego dnia już zaczęliśmy pracę, byliśmy roz-

dzieleni od 1 do 3 osób w firmie. Praca każdego z nas 

różniła się trochę, w zależności od działalności firmy, 

natomiast wszyscy byli zadowoleni ze swojego sta-

nowiska, bo była to doskonała okazja do zdobycia 

cennego doświadczenia pracy w firmie i zo-

baczenia, jak praca informatyka tak napraw-

dę wygląda. 

 

Popołudnia były zwykle wolne, raz na tydzień 

szliśmy do lokalnego pubu z opiekunami, że-

by omówić plany na weekend. W pozostałe 

wieczory najczęściej spotykaliśmy się w 

mniejszych grupach, żeby pozwie-

dzać okolicę, sprawdzić, co irlandzkie 

sklepy mają do zaoferowania oraz 

spróbować jakiegoś lokalnego pro-

duktu. 

 

W weekendy opiekunowie organizo-

wali dłuższą, zwykle całodniową wy-

cieczkę do ważnych miejsc w Irlandii. 

W naszym przypadku mieliśmy oka-

zję zwiedzić Dublin, Cork, klify Mohe-

ru oraz irlandzki Park Narodowy. Po-

znaliśmy zapierające dech w piersiach krajo-

brazy i zabytki, potem zwykle też mieliśmy tro-

chę czasu dla siebie. Jednego wieczora nawet 

obejrzeliśmy mecz hurlingu, czyli typowo ir-

landzkiego sportu. 

 

Dzień wyjazdu był bez wątpienia najsmutniej-

szym dniem całego pobytu. 4 lutego przed po-

łudniem wsiedliśmy do autobusu w Mallow, 

który miał nas zabrać na lotnisko w Shannon. 

Wieczorem nasze rodziny czekały na nas w 
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Modlinie i mimo że już nie byliśmy w Irlandii, to każ-

dy bardzo się cieszył z zobaczenia swoich bliskich z 

powrotem. 

 

Po przyjeździe do Polski byliśmy pod tak wielkim 

wrażeniem, że potrzebowaliśmy paru dni na przy-

zwyczajenie się do dawnego trybu życia. Sam wyjazd 

miał dla nas wielkie znaczenie, choćby dlatego, że 

mieliśmy okazję nawiązać znajomości z ciekawymi 

osobami ze szkoły, na które się na co dzień nie zwra-

ca uwagi, bo najczęściej należą do innej klasy.  

Eryk Czekaj 
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Nasza szkoła zdecydowała się wziąć udział w pewnej 

historycznej grze terenowej. Ma się ona odbyć we 

wrześniu, ale przedtem kilkoro uczniów ma uczestni-

czyć w spotkaniach z kombatantami z powstania 

warszawskiego. Odbyły się już takie dwa spotkania. 

Pełni ciekawości przyjechaliśmy na pierwsze. Odbyło 

się ono w samochodowej szkole zawodowej miesz-

czącej się w okolicy ronda Radosława. Na miejscu 

zastaliśmy delegacje przybyłe z kilku innych szkół, w 

tym jednej mundurowej. 

 

Po wejściu do sali, w której odbywało się spotkanie. 

zostaliśmy poczęstowani kawą i ciastkami. Wkrótce 

na zebranie przybył sam kombatant. Mieliśmy możli-

wość posłuchać jego historii, jego odczuć, a także 

opowieści o tym, jaką pełnił funkcję i z czym przyszło 

mu się zmierzyć. Powtarzał nam, że powstanie mo-

gło tyle trwać dzięki wytrwałej pomocy cywilów. Brał 

udział w zdobywaniu budynku PAST-y, więc opowia-

dał o urządzeniach, których zdecydowali się użyć. 

Planowano skonstruować pompę, która byłaby w 

stanie wyrzucić paliwo lub inną substancję łatwopal-

ną jak najwyżej w kierunku budynku. Użyto w końcu 

strażackich motopomp. Dzięki nim udało się wtło-

czyć do budynku paliwo i je podpalić. To pozwoliło 

polskim żołnierzom zdobyć PAST-ę. W walkach brało 

udział około dwustu pięćdziesięciu żołnierzy, atak 

nastąpił z trzech stron. Z budynku wyprowadzono 

ponad setkę jeńców. Weteran opowiadał też o na-

stawieniu powstańców do jeńców. Mówił o 

tym, że wszyscy żołnierze, których on znał po 

stronie powstańczej, byli przeciwni karygodne-

mu traktowaniu jeńców. Wprost przeciwnie. 

Traktowali ich zgodnie z wszelkimi zasadami i 

prawami, które się należały jeńcom wojennym.  

W trakcie jego opowieści wyświetlane były 

zdjęcia, w większości na temat tego, o czym 

aktualnie była mowa. Bliżej końca spotkania 

była możliwość zadania pytań. Padały pytania 

o osobiste przeżycia kombatanta, o to czy, mu-

siał kiedyś zabić wroga. Odpowiedź na to pyta-

nie była twierdząca. Bo gdyby on pierwszy nie 

pociągnął za spust, to pociągnąć mógłby ktoś 

inny.  

 

Na drugim spotkaniu mieliśmy możliwość usły-

szeć historię kombatantki. Miłej starszej pani. 

Służyła ona przez pewien czas w oddziale, któ-

ry zajmował się między innymi naprawą broni. 

Śmiała się z tego, że gdy przez pewien czas pra-

cowała w drukarni, często proszono ją o zapa-

rzenie kawy, lecz ona nie umiała tego zrobić. W 

trakcie powstania jej praca w większości pole-

gała na noszeniu listów. Niewiele dowiedzieli-

śmy się na temat tego, czym dokładnie były te 

listy, lecz wiadomo, że były bardzo ważne. 

Kombatantka musiała je dostarczyć nie do 

skrzynki pocztowej czy pod drzwi, lecz do rąk 

DZIEJE SIĘ W KASPRZAKU — Gra z historią 
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własnych adresata. Służba ta była o tyle trudna, że 

posłanka nie miała zwykle przy sobie broni ani truci-

zny na wypadek, gdyby ją pojmano. Bo, jak sama 

mówiła, najgorszą rzeczą nie jest dać się złapać, lecz 

dać się złapać i zdradzić swoich. Dużo mówiła o tym, 

jak ważną rolę odgrywali cywile w trakcie powstania. 

Podała nawet przykład, jak ranna i z oczami zasypa-

nymi kurzem próbowała się przedostać do szpitala 

polowego na zlecenie dowódcy oddziału. Była sama i 

w pewnym momencie, gdy znalazła się na przeciwko 

jednej z najbardziej ostrzeliwanych ulic Warszawy, 

na pomoc jej ruszyły dwie kobiety. Z kubkiem wody i 

prowizorycznym opatrunkiem przebiegły mocno 

ostrzeliwaną ulicę, byle móc przetrzeć jej oczy, napo-

ić ją, opatrzyć, odprowadzić do szpitala. Takie czyny, 

jak mówiła, wymagały wielkiej odwagi. To właśnie 

dzięki cywilom powstanie nie skończyło się zbyt 

szybko upadkiem. Weteranka opowiadała też o jed-

nej z najprzyjemniejszych chwil w jej życiu, gdy w 

pierwszych dniach powstania wchodziła na oswobo-

dzoną już wtedy ulicę Hożą, ludzie wychodzili z 

mieszkań specjalnie po to, by uścisnąć jej dłoń, po-

dziękować i jakoś pomóc. Czuła wtedy, że walka ma 

wielki sens, a to dodawało żołnierzom sił. Tak jak po-

przednim razem, po zakończeniu opowiadania, moż-

na było zadać pytania. Jedna z osób na sali zapytała 

się o broń używaną przez kombatantkę. Ta odpowie-

działa, że gdy służyła w oddziale, który zajmował się 

także naprawami konkretnych karabinów, mieli wła-

śnie takie. Ich wadą było tylko to, że nie miały ognia 

pojedynczego, co jest bardzo ważne, gdy trzeba osz-

czędzać naboje, zgodnie z zasadą “jeden po-

cisk, jeden Niemiec”.  

 

Na tym spotkanie się skończyło. To drugie było 

bardziej wypełnione emocjami, które dało się 

wyczuć w opowiadanych historiach. Trudno mi 

będzie teraz spojrzeć na ulice Warszawy i nie 

dostrzec tego, ile osób na nich walczyło o życie 

i wolność. Czekamy na kolejne takie spotkania. 

Janek Nowodworski  
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26 kwietnia w trakcie długiej przerwy uczniowie 

klasy 3h oraz gazetkowicze zebrali się przed wyj-

ściem i wspólnie z panią Martą Gugałą wybrali się 

do warszawskiej Cytadeli. Dowiedzieliśmy się na 

miejscu wielu informacji o więźniach, którzy byli 

tam przetrzymywani. Jednym z nich był nie kto in-

ny jak patron naszej szkoły, Marcin Kasprzak.  

 

Poznaliśmy naszego patrona od bardzo niecodzien-

nej strony. Cytując naszego przewodnika: “miał moc-

ne przyłożenie, a także był lubiany przez kobiety, 

które dosłownie, nie umiały mu się oprzeć”. Widzieli-

śmy celę, a raczej loch, w którym karnie Marcin Ka-

sprzak spędził kilka tygodni w całkowitej ciemności, 

w towarzystwie Bóg wie ile czasu nie sprzątanych 

fekaliów, na brudnej ziemi. Doskwierał mu brak kon-

taktu z rodziną, a nawet ze strażnikami, którzy co 

najwyżej mogli przychodzić i naśmiewać się z więź-

nia. Brak poczucia czasu, światła, i jeden posiłek w 

ciągu dnia w postaci kubka wody i kilku kromek chle-

ba. W pozostałych celach, z racji że było to 

więzienie śledcze, warunki były lepsze, czego 

przykładem jest luksus w postaci tzw. “wesołej 

celi”.  

 

Wesoła cela zawierała cztery łóżka, więc także i 

czterech więźniów. Było więc z kim pogadać, a 

w dodatku zapewniono przetrzymywanym sze-

reg udogodnień. Należał do nich wychodek po-

za celą, do którego prowadził strażnik, lub w 

postaci dużej blaszanej beczki z pokrywką w 

środku celi, którą Rosjanie opróżniali raz na 

dobę o wskazanej przez więźniów porze. Dalej 

– duży dzban wody z możliwością kazania 

strażnikowi, by dolał kolejnej porcji, gdy po-

przednia się skończy; duże okno, przez które 

można było wywietrzyć celę; balwierz 

(golibroda), który raz na tydzień przychodził i 

można było skorzystać z jego usług. Oraz trzy 

posiłki  dziennie. Co prawda w normalnych ce-

lach aż takich udogodnień nie było, lecz nie 

DZIEJE SIĘ W KASPRZAKU — Więzienie z Kasprzakiem w tle 
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było też aż tak źle. Więźniowie nie mieli obowiązku 

przymusowej pracy, a wszystkie zajęcia, takie jak 

sprzątanie cel, uzupełnianie wody i rozpalanie w 

kominku należały do strażników i żandarmów. 

 

W jednym holu na muzealnej ścianie znajduje się 

wielki, wysoki na około 3 metry i długi na około 6 

metrów obraz namalowany przez więźnia Aleksan-

dra Sochaczewskiego po jego powrocie z Syberii, 

na której wytrzymał dwadzieścia lat. Obraz pod 

tytułem “Pożegnanie Europy” (został namalowany 

już na wolności) przedstawiał scenę z Syberii: wi-

dać duży słup i dookoła wiele postaci, skazańców i 

strażników. Warto też wspomnieć, że na Syberii, 

by odróżnić skazanych od pozostałych ludzi, golo-

no im połowę głowy na łyso, a pozostałą część gło-

wy zostawiano zarośniętą – ten detal również od-

dał malarz. 

 

Ostatnim punktem wycieczki był film w specjalnie 

do tego przygotowanej sali projekcyjnej połączony 

z krótką prelekcją. Film składał się z wymieszanych 

scen inscenizowanych z rozmowami z osobami, 

które opowiadały historię. Ten fabularyzowany 

dokument poświęcony był losom Polaka, Kazimie-

rza Leskiego, który pełnił ważne funkcje wywia-

dowcze w czasie II wojny światowej. Jego losy sta-

nowią żywy scenariusz filmu w stylu Jamesa Bon-

da. Cytadela zaprasza co drugi czwartek, najczę-

ściej o godzinie 13, kiedy to mają miejsce właśnie 

takie spotkania filmowe.  

Jan Nwodworski 
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Jakiś czas temu miałem przyjemność zwiedzać Cyta-

delę Warszawską. W tym tekście chciałbym zatem 

opowiedzieć trochę o obiekcie. O tym, jak kiedyś żyli 

w nim ludzie oraz jaką funkcję budynek ten pełni te-

raz. Zacznijmy od początku.  

Cytadela została wybudowana na rozkaz Mikołaja I, a 

służyła jako więzienie dla polskich obywateli. Cały 

budynek jest surowy i szczerze mówiąc określenie 

„typowo więzienny” będzie tutaj trafne. Podczas 

zwiedzania w oczy rzuciły mi się ogromne skrajności, 

jakie panowały w cytadeli. Dlaczego? Aby w odpo-

wiedni sposób to przekazać, zacznę od paru słów o 

celi, w której Marcin Kasprzak, patron naszej szkoły 

swoją drogą, miał nieprzyjemność przebywać. Szcze-

rze mówiąc nie nazwałbym tego pomieszczenia celą. 

Było to małe ceglane pomieszczenie bez podłogi, 

światła, łóżka. Tak naprawdę bez niczego. Cela ta 

była najbardziej rygorystycznym wariantem kary 

(poza karą śmierci) jaki można było dostać. Znajdo-

wała się pod ziemią, a więc o żadnych odgłosach ani 

zapachu nie było mowy. Jedzenie podawano raz 

dziennie i składało się ono z chleba i wody. Oczywi-

ście więźniowi przebywającemu w tym jakże 

zaszczytnym miejscu nie przysługiwały spacery, 

korzystanie z korespondencji czy wizyty z bli-

skimi. Jak to ujął miły pan przewodnik, czło-

wiek w jednym rogu spał, a w drugim załatwiał 

inne potrzeby.  

Słysząc opis takiego miejsca, człowiek wyobra-

ża sobie najgorsze rzeczy. Jednak, mówiąc 

szczerze, nie było w Cytadeli wcale tak źle, jak 

mogłoby się wydawać. W innych celach, w któ-

rych rygor był mniejszy więźniowie przebywali 

w pomieszczeniach z podłogą, oknem, łóżkami, 

ogrzewaniem, możliwością spacerów, widywa-

nia się z rodziną, otrzymywania paczek i listów 

oraz wiele więcej. Zadziwił mnie fakt, że kiedy 

osobie przebywającej w takiej „normalnej” celi 

było zimno, miała prawo poinformować o tym 

strażnika, a jego obowiązkiem było dołożyć do 

pieca, na takiej samej zasadzie działało opróż-

nianie pojemnika na nieczystości oraz prowa-

dzenie więźnia do toalety oraz związana z tym 

przywilejem tajna poczta łazienkowa. Polegała 

KASPRZAKOWA SILVA RERUM — Warszawska Cytadela 
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ona na tym, że więźniowie z innych cel chodzili do 

toalety, po kolei zostawiając w skrytkach małe wia-

domości. Najciekawsze jest to, że rosyjscy strażnicy 

przez cały czas funkcjonowania więzienia nie odkryli 

tego sposobu na przekazywanie informacji. Jednym z 

ciekawszych przywilejów więźniów była możliwość 

dbania o własny zarost. Więźniowie, jeżeli sobie ży-

czyli, mogli korzystać z usług golibrody, który chodził 

po więzieniu i strzygł osadzonych.  

Więc jak widać ten budynek kiedyś był pełen skraj-

ności. A co znajduje się w nim obecnie? Obecnie w 

Cytadeli warto odwiedzić muzeum poświęcone a jak-

że – cytadeli. Przechadzając się po całym obiekcie, 

można poczuć klimat. Choć widać nowoczesne udo-

godnienia, to kiedy człowiek wejdzie do celi i usią-

dzie na skrzypiącym łóżku, czuje efekt. Dlatego 

szczerze zachęcam do obejrzenia wszystkiego osobi-

ście. Faktem jest, że słowami da się przekazać dużo. 

Ale doświadczając tego osobiście potęgujemy efekt. 

Poznajemy historię, a raczej doświadczamy jej.  

Bartłomiej Błaszczyk 
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Pod koniec zeszłego roku miałem wielką przyjem-

ność znaleźć się na drugim końcu świata, w Chi-

nach, na wyspie Xiamen. Poleciałem tam z rodziną, 

aby odwiedzić siostrę, która tymczasowo studiuje 

tam teraz język chiński. Spędziliśmy razem 10 dni w 

okresie Bożego Narodzenia. 

Kiedy podróżujemy po różnych krajach Europy, pra-

wie wszystko jest nam znajome, wszystko wygląda 

podobnie jak u nas. Jednak kiedy znajdziemy się 

8000 kilometrów od domu, sprawy zaczynają wy-

glądać inaczej. Przez to mam bardzo dużo do napi-

sania, więc najlepiej zacznę od początku. 

 

 Loty i lotniska 

 Nasz lot do Xiamenu obejmował dwie przesiad-

ki, jedna z nich miała miejsce w Pekinie. Jeszcze 

przed lądowaniem widać było architekturę chińskie-

go miasta; z lotu ptaka obraz Pekinu był zdomino-

wany przez odmiany szarości, więc cieszyło mnie, że 

nie jest to nasz cel ostateczny. Samo lotnisko robiło 

ogromne wrażenie, ma powierzchnię 1480 hekta-

rów (14.8 km²), terminale łączy system kolejowy. 

Niestety kontrola paszportowa o 7 rano czasu lokal-

nego nie jest zbyt szybka, przez co spóźniliśmy się 

na lot, a kolejny mieliśmy dopiero o 15. Wynudzeni 

i głodni poszliśmy szukać jedzenia. Niechętni ekspe-

rymentom z chińską kuchnią znaleźliśmy się w lotni-

skowym Burger Kingu, symbolu zachodniej kultury, 

jednak pierwsze, co się rzuciło nam w oczy, to czer-

wona tabliczka na ladzie, na której coś było napisa-

ne po chińsku, a w rogu… złoty sierp i młot. Nie 

było to ostatnie spotkanie z komunistycznym sym-

bolem, w końcu Chińska Republika Ludowa to pań-

stwo o ustroju komunistycznym, co nie zmienia 

faktu, że było to bynajmniej dla mnie dziwne. 

 

 Witamy w Xiamenie 

 Muszę przyznać, że Xiamen nocą, z samolotu, 

wyglądał niesamowicie. Budynki miały oświetlone 

kontury, różnokolorowe barwy mieniły się w ok-

nie, niektóre wieżowce działały jako ogromne wy-

świetlacze, których barwne animacje przyciągały 

wzrok. Niewiarygodny widok. Opóźnieni o 8 go-

dzin w końcu znaleźliśmy się na miejscu, znaleźli-

śmy siostrę i ruszyliśmy taksówkami w stronę ho-

telu. Po drodze mogłem zaobserwować kolejne 

“ciekawe” zjawisko, mianowicie sposób jazdy kie-

rowców. Otóż (słowo daję) co najwyżej 10% z nich 

wiedziało, do czego służą kierunkowskazy. Cała 

reszta wyznawała zasadę, że chęć zmiany pasa czy 

KASPRZAKOWA SILVA RERUM — Po chińsku pisząc 
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skręcenia sygnalizuje się… zmianą pasa lub skręce-

niem. Jeżeli ktoś stał na drodze, to a) trąbi się na nie-

go, b) wjeżdża się w niego, aż się odsunie. Jedyne, co 

ich ratowało to fakt, że każdy jechał powoli, głównie 

z powodu fotoradarów błyskających non-stop po 

oczach. 

Dojechaliśmy do hotelu, w którym nikt nie rozumiał 

ani słowa po angielsku. W Chinach nie można wyma-

gać znajomości angielskiego od nikogo, znajomość 

tego języka może pomóc tylko w takich miastach jak 

Pekin czy Szanghaj, ale w Xiamenie nic nie dawała. 

Na szczęście moja siostra potrafi już się z Chińczyka-

mi dogadać, więc jakoś sobie poradziliśmy. Godzina 

nie była jeszcze taka późna, więc poszliśmy na spacer 

po okolicy. 

 

 Miasto 

 Chińskie miasta różnią się od naszych głównie 

wysokością budynków. Tam większość budynków ma 

po 30-40 pięter, a najwyższy budynek w Xiamen ma 

67 pięter. A przecież dla Chińczyków to nie jest wca-

le duże miasto, mieszka tu tylko jakieś 2 miliony 

osób, co stawia je na około 30 

miejscu w rankingu populacji. Te 

miliony muszą zmieścić się na 

powierzchni około 280 km² 

(trochę ponad połowa po-

wierzchni Warszawy), a że wszy-

scy chcą mieszkać i pracować 

przy centrum, stąd potrzeba tylu wieżowców. 

Jeśli ktoś oglądał Ghost in the Shell, to pewnie 

pamięta montaż przedstawiający futurystyczne 

Tokio (jeżeli ktoś nigdy nie oglądał tego filmu, 

to polecam obejrzeć przynajmniej ten 3-

minutowy fragment youtu.be/ARTLckN9e7I ). 

Patrząc w górę, przypomniałem sobie tę scenę, 

czułem się jak w cyberpunkowym świecie de-

kadę lub dwie w przyszłości. Mimo że miasto 

wydawało się bezpieczne, kiedy zejdzie się tro-

chę z głównej drogi, można zobaczyć mury z 

drutem kolczastym i ponabijanym szkłem ni-

czym z prowizorycznego obozu koncentracyj-

nego.  

https://youtu.be/ARTLckN9e7I
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No, ale nie wszystko było takie straszne. Bardzo rzu-

cała się w oczy zieleń; wszędzie zieleń i to na takim 

fantastycznym poziomie, że nigdy bym się czegoś 

takiego nie spodziewał (szczególnie po Chinach). 

Przy ulicy bujny pas zieleni z kwiatami, pnączami, 

przystrzyżonymi krzewami, z automatycznym podle-

waniem. Przy chodniku podobnie, do tego drzewa i 

palmy. Parki wyglądały lepiej niż wiele naszych 

ogrodów botanicznych, do tego pełne były bambu-

sów, palm, egzotycznych kwiatów i drzew. Do tego 

mostki, ławki, barierki itp. zawsze zgrywały się z ca-

łością; raz odkryliśmy nawet, że jeden z głazów przy 

schodkach był sztuczny, postawiony jako barierka, 

ale wykonano go na tyle dokładnie, że w podróbce 

zorientowaliśmy się przypadkiem, stukając w niego. 

Inne barierki, które wyglądały na drewniane lub 

bambusowe, były w rzeczywistości betonowe, jedy-

nie imitowały drewno, ale na tyle dobrze, że na 

pierwszy rzut oka łatwo można tego nie zauważyć. 

 

Moich rodziców (z zawodu rolników) fascynowały 

uprawy rozsiane po całym mieście, gdzie tylko 

znajdował się kawałek ziemi. Na zdjęciu przedsta-

wiony jest skrawek między parkiem a osiedlem. 

Widzieliśmy nawet ziemniaki uprawiane w jednej z 

tych betonowych donic przy ulicy. Nic nie może się 

zmarnować. 

 

 G̶o ̶o ̶g̶l̶e̶   Baidu Translate  

Kolejną moją fascynacją podczas pobytu w Chi-

nach były komicznie przetłumaczone napisy na 

tabliczkach. Moje ulubione znajdowały się w parku 

niedaleko naszego hotelu, ale tak naprawdę to 

trudno było znaleźć poprawne tłumaczenia gdzie-

kolwiek, nawet w miejscach turystycznych. Prawie 

wszystkie wyglądały, jakby zostały przetłumaczone 

przez Google Tłumacza. 

A raczej Baidu Translate. W Chinach Google nie 

istnieje. Nie ma dostępu do Google, Google Tłu-

macz, Google Mapy, Dysk Google, Gmail, czy You-

Tube, tak samo z Twitterem i Facebookiem, bez 

VPNa nie dostaniemy się do tych serwisów. Jest to 

część tak zwanego “Great Firewall of China”. Chiny 

mają swoje własne odpowiedniki, większość usług 

oferuje Baidu (wyszukiwarka, mapy, dysk interne-

towy), ale najciekawsza jest aplikacja do czatowa-

nia — WeChat.  



Str. 25 

#Potwierdzone_Info 

WeChat 

W Polsce większość osób korzysta z facebookowe-

go messengera, niektórzy używają innych aplikacji 

lub kurczowo trzymają się SMS-ów. W Chinach każ-

dy używa WeChata, sam go używałem i nadal uży-

wam do pisania z siostrą. Jest to całkiem fajna apli-

kacja, pozwala na pisanie, rozmowy głosowe z ka-

merką lub bez niej, wysyłanie zdjęć, filmów i pli-

ków. Zamiast pisać, można też się nagrywać, co, 

jak zauważyłem, jest dość popularne: ludzie na uli-

cy, w autobusach nagrywali się lub odsłuchiwali 

wiadomości, często przez głośnik. 

WeChat to nie tylko rozmowy, to także sposób 

płatności. Za jedzenie, taksówki, czy mniejsze zaku-

py każdy płaci telefonem. Byle babcia z pierożkami 

czy mango przyjmowała płatność WeChatem. Pole-

ga to jedynie na zeskanowaniu kodu QR i wpisaniu 

sumy, a płatność odbywa się natychmiastowo, bez 

żadnych dodatkowych kosztów. Tak samo z przele-

wami do innych osób. Zamawiacie jedzenie w kilka 

osób? Jedna osoba zapłaci, reszta odda jej swoją 

działkę przez WeChata. Dzięki temu, że każdy z te-

go korzysta, jest to niesamowicie wygodne, można 

wyjść z domu bez pieniędzy i nie mieć żadnego 

problemu z płatnościami. Nawet nie wiem jak wy-

glądają Yuany, oprócz banknotu 1 ¥, którym płaci-

łem za przejazd autobusem. 

 Transport publiczny 

 

 No właśnie, autobusy. Przejazd kosztował 1 ¥, 

chyba że jechało się całą trasę, wtedy 2 ¥ (to około 

0,5 zł i 1 zł). Od warszawskich miejskich autobusów 

(oprócz ceny biletów) różniły się tym, że były zro-

bione dla średnio niższych ludzi, przez co uchwyty 

zwisały o jakieś 20 cm niżej, a telewizory grające w 

środku nie były wyciszone jak u nas, ale grały cał-

kiem głośno (zazwyczaj reklamy). 

Płatność za autobus odbywała się na zasadzie wrzu-

cania banknotu do skrzynki przy kierowcy, nie było 

żadnych prawdziwych papierowych biletów, kart 

miejskich czy kanarów. Raz jechaliśmy strasznie za-

tłoczonym autobusem i stała się rzecz niesamowita. 

Niektórzy zmuszeni byli wejść tylnymi drzwiami, z 

dala od skrzyneczki. Żeby zapłacić za przejazd, po-

dawali ludziom dalej pieniądze, czasami kartę auto-

busową (którą trzeba przyłożyć do czytnika przy 

wejściu, z określoną liczbą przejazdów), niekiedy 

wraz z przypiętymi kluczami. Pieniądze były wrzuca-
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ne do skrzynki, karty przykładane do czytnika i odda-

wane z powrotem właścicielom. W Polsce byłoby to 

nie do pomyślenia. 

Pociągi też mają swoje niepowtarzalne cechy. Dwor-

ce były wielkości małych lotnisk, miały wydzielone 

“gate’y”, przy wejściu na peron ustawiała się kolejka, 

a ludzi wpuszczano tylko tuż przed odjazdem. Tablica 

opóźnień wyświetlała czas przyjazdu co do minuty, 

czasem nawet ogłaszała, że pociąg przyjedzie minutę 

wcześniej. Same pociągi, jak można się spodziewać, 

pędzą jak strzały. Ten, którym ja jechałem (średniej 

klasy), rozpędził się do ponad 200 km/h, ale jego 

prędkość na lepszych torach wynosi 250 km/h 

(normalnie z pasażerami). 

 

 Transport niepubliczny 

 W Xiamenie prawo zakazuje jazdy starymi 

samochodami i spalinowymi skuterami, więc 

ulicami jeździły głównie średniej klasy samo-

chody i elektryczne skutery. Mimo temperatu-

ry 15-25 stopni Celsjusza, większość skuterów 

była wyposażona w takie okrycie jak na zdję-

ciu, lub przynajmniej w wielkie rękawice 

(podobne jak do pieca). 

Chiny mają masę własnych marek samochodo-

wych, o których zachód nigdy nie słyszał, jed-

nak i tak 80% osobówek to marki zachodnie 

lub japońskie. Co innego z ciężarówkami czy 

autobusami, te były w 100% chińskie. 

 

 Ludzie 

 Podczas tego 10-dniowego pobytu ludzi 

białych, jakich widziałem (poza lotniskami), 

mógłbym policzyć na palcach rąk. To nie jest 

miejsce turystyczne dla Europejczyków czy 

Amerykanów, więc trzeba było się przyzwycza-

ić do widoku samych Chińczyków. 

Przez to, że mieszkańcy Chin przyzwyczajeni są 

do wyższych temperatur (powyżej 40 stopni 

przez lato), to kiedy my zdejmowaliśmy kurtki i 

bluzy, Chińczycy nie ważyli się rozpiąć żadnej z 

trzech nałożonych warstw. Oczywiście ich 

ubranie w większości jest identyczne z naszym, 

tradycyjne stroje już odeszły w przeszłość, a 

“chińskie czapeczki” widziałem chyba tylko na 

głowach farmerów. Mimo że Xiamen to najbar-

dziej zielone miasto, jakie w życiu widziałem, o 
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poziomie smogu zdecydowanie niższym niż War-

szawa, to nadal widać było wiele osób w masecz-

kach. 

Czego nie dało się nie zauważyć, a raczej usłyszeć, 

to ich straszliwie głośnie charkanie i spluwanie. 

Nasze podstawy manier kategorycznie zakazują 

takiego zachowania, jednak tam jest ono całkowi-

cie naturalne. 

No a jak reagują na “białasów”, których tak rzadko 

widzą? Zazwyczaj nie reagują, co najwyżej zerkną, 

przechodzą obok. Niektórzy (szczególnie dzieci) 

mówili “hello”, ale nic poza tym. Gdy byłem z sio-

strą, to czasami mówiła mi, że jakiś dzieciak wła-

śnie krzyknął “Mamo, zobacz! Zagraniczniki!”, 

wskazując na nas palcem. Raz, gdy zwiedzałem 

pewną świątynię, podeszła do mnie grupka nasto-

latków i spytali się, czy mogą sobie zrobić ze mną 

zdjęcie. Odpowiedziałem, że niestety jestem tro-

chę chory (złapało mnie wtedy zapalenie płuc), po 

czym stwierdzili, że w takim razie nie będą mnie 

męczyć. 

 

 Jedzenie 

Skoro już jestem przy męczeniu, czas na ulubiony 

temat pytań do podróżników. Jedzenie. Jedzenie 

było inne. Było kilka potraw, które mi smakowały, 

jak np. pierożki z mięsem gotowane na parze czy 

makaron z pewnego typu rosołkiem. Cała reszta to 

tak średnio. Zobaczcie na te bułki na zdjęciu. Z 

czym są? Z jagodami? Z dżemem? Jakąś słodką 

marmoladą? Nie. Wszystkie są z fasolą lub pastą 

fasolową (no może oprócz tej parówki tam z tyłu). 

Takie zaskoczenia pojawiały się na każdym kroku. 

Moją osobistą fascynacją podczas podróżowania 

po różnych krajach są regionalne słodycze. Chiny 

mnie zawiodły, bo tutaj nikt nie je słodyczy (i chyba 

dzięki temu nie ma tam ludzi otyłych). Dział ze sło-

dyczami w supermarkecie był bardzo mały, jedyne 

co go ratowało, to różne egzotyczne smaki Oreo. 

Może tego nie wiedzieliście, ale Coca Cola smakuje 

inaczej w różnych rejonach świata (np. w Ameryce 

stosuje się syrop kukurydziany zamiast cukru). Z 

mojego testu wnioskuję, że chińska kola jest tro-

chę mniej słodka i gazowana, bardziej w stylu Pep-

si, niż naszej Coca Coli. 



Str. 28 

#Potwierdzone_Info 

 Łazienki 

 Skoro o jedzeniu już napisałem, to teraz czas 

na łazienki. Hotelowa była w miarę normalna, 

oprócz tego, że w ubikacji nie wolno spuszczać 

papieru toaletowego. Za to publiczne są robione 

“na narciarza”, a przy umywalkach rzadko można 

znaleźć mydło. Plusem jest to, że są one liczne i 

darmowe. 

 

 Zabytki 

 O łazienkach już starczy, teraz czas na trochę 

bardziej istotne budynki. Głównymi zabytkami Xia-

menu są buddyjskie świątynie. Kolorowe, pięknie 

zdobione, są czymś, czego w Europie nie znajdziemy. 

Większość odwiedzających skupiała się na zwiedza-

niu, jedynie kilka osób można było zobaczyć podczas 

modlitwy. 

Świątynia przy uniwersytecie na Xiamenie jest szcze-

gólnie piękna, za nią znajduje się wzgórze, na które 

można wejść i z góry zobaczyć panoramę miasta. Po 

drodze na szczyt porozstawiane są pojedyncze figur-

ki Buddy, a w jednym miejscu (na zdjęciu obok), pod 

Zakończenie 

Wniosek taki, że warto zobaczyć, jak ludzie żyją 

po drugiej stronie naszej planety. Wiele moich 

wyobrażeń o Chinach okazało się nieprawdzi-

wymi, bardzo wiele rzeczy pozytywnie mnie 

zaskoczyło, zobaczyłem różne rozwiązania, o 

których nigdy bym nie pomyślał. Mam nadzie-

ję, drogi czytelniku, że ty też się czegoś nauczy-

łeś. W nagrodę za przetrwanie 7 stron tej ama-

torskiej relacji otrzymujesz dostęp do zdjęć z 

mojego wyjazdu, polecam sobie przejrzeć 

https://photos.app.goo.gl/7ES1Vx56dCoiK22K3 .  

Adam Brol 

https://photos.app.goo.gl/7ES1Vx56dCoiK22K3
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 1.Mactracker  

 

Każdy z przyszłych techników informatyków zaczyna 

od zdania kwalifikacji E.12/ EE.08. W naszej szkole 

skupiamy się głównie na Windowsie, a także na Linu-

xie. Zbyt mocno przymykamy oko na Mac OS X. Jed-

nym z zadań na egzaminie praktycznym jest wypisa-

nie informacji na temat stanowiska, na którym zdaje-

my praktykę. Ten darmowy program pozwoli nam na 

dokładne sprawdzenie, na jakich podzespołach jest 

zbudowany nasz mac, a także możemy zobaczyć spe-

cyfikacje wszystkich urządzeń od Apple’a, a także 

historię tego giganta na rynku IT. 

 

 2. Narzędzie Grapher* 

 

Kiedy nie wiesz, co masz liczyć, to licz deltę. Z tym 

stwierdzeniem spotyka się każdy uczeń szkoły śred-

niej, nawet kasprzakanin z Kasprzaka. Grapher - to 

domyślnie instalowany składnik sytemu na kompute-

ry od Apple’a. Przyda się jako pomoc w zrozumieniu 

zarówno funkcji prostej i jak kwadratowej. Można 

znaleźć go, wchodząc w: Finder/ Aplikacje/ Narzędzia  

 

 3. Narzędzie Grab* 

 

Zarówno na zajęciach zawodowych, jak i na egzami-

nie trzeba jakoś udokumentować nasze odpo-

wiedzi do zadań. Dobrym pomysłem jest wyko-

rzystanie kolejnego składnika systemu, który 

też jest domyślnie instalowany. Program po-

zwala nam na wykonanie rzutów ekranu różne-

go typu, a także zapisanie ich bezpośrednio do 

pliku z rozszerzeniem .png 

 

4. Parallels Desktop  

 

W porównaniu do wcześniejszych programów, 

które opisałem tutaj, ten program jest płatny. 

Każdy zna jego darmowy odpowiednik, z które-

go korzystamy na lekcjach zawodowych. W po-

równaniu do Virtualboxa znajdziemy tutaj lep-

szą wydajność dla  postawionych systemów-

gości na maszynie wirtualnej (można zgrać w 

coś dobrego, np. takie GTA III albo Wiedźmin 

1), a także możliwość przypisywania fizycznych 

kart sieciowych dla  każdego systemu-gościa, 

np. Mac OS X czyli system-host może się łączyć 

z siecią poprzez Adapter Thunderbolt-

GigabitEthernet, Windows 7 czyli system-gość 

może się łączyć przez  kartę AirPoirt, a  kolejny 

system-gość Windows Server 2012 przez wbu-

dowaną w maca przewodową kartę sieciową.  

 

MIĘDZY NAMI INFO-KASPRZAKAMI 
10 programów na Mac’a, które mogą pomóc w zdaniu egzaminu zawodowego  
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 5. Asystent BootCamp 

 

Pytanie, skąd wzięły się charakterystyczne białe Maki 

z Windows’em w sali 116? Całą tajemnicę kryją moż-

liwości tego składnika, instalowanego domyślnie w 

systemie od Apple’a. Aplikacja pozwoli nam na stwo-

rzenie odpowiedniej struktury rozruchowej naszego 

dysku rozruchowego dla maca, tak aby dało się uru-

chomić Windows’a jak na zwykłym komputerze. Po-

zwala to nie tylko na instalację Windows’a, ale także 

na jego konfigurację po instalacji systemu od firmy 

Microsoft (mam tu na myśli ściągnięcie odpowied-

nich sterowników dla naszego modelu komputera).   

 

 6. CotEditor 

 

Dobry programista nie istnieje bez dobrego edytora 

kodu, czyli inaczej mówiąc edytora tekstowego. Ten 

darmowy program stanowi dobrą alternatywę do 

programu Notepad++ na platforme Windows czy ge-

dit na platforme Linux. Ten program ma ogromną 

zaletę na tle swojej konkurencji, może być instalowa-

ny nie tylko na komputerach z prockiem od Intela, 

ale także na już retro maszynach opartych o archi-

tekturę PowerPC.  

 

7. iWeb 

 

Jeżeli mamy już się zagłębiać w programowanie, to 

trzeba przyznać, że lekcje tworzenia aplikacji inter-

netowych zbytnio nie przypadły uczniom do gustu. 

Zapamiętać składnie wszystkich  instrukcji też 

nie jest łatwo. Apple stworzył świetną aplika-

cję; co prawda dostęp do niej jest troszkę 

utrudniony, niektórzy muszą zakupić cały pa-

kiet iLife, a użytkownicy nowszych maszyn mo-

gą za free ściągnąć ją z sklepu Mac App Store. 

Program pozwala nam na tworzenie stron 

WWW bez potrzeby żmudnego pisania kodu i 

późniejszego dochodzenia do błędów w kodzie 

strony, o ile jakieś popełniliśmy.  

 

 8. Kekka 

 

Darmowa alternatywa dla Windowsowego 

WinRara. Mac OS X ma wbudowane w system 

swoje narzędzie do archiwizacji plików, ale nie 

obsługuje wszystkich rozszerzeń, które obsłu-

guje WinRar. Jako Macuser z prawie rocznym 

doświadczeniem polecam zainstalować tę apli-

kację jako pierwszą po instalacji systemu Mac 

OS X. 

 

 9. Paint S  

 

Niezwykle ciekawa  i darmowa alternatywa  dla 

np. Painta od Microsoftu lub  komercyjnego 

Fireworksa od Adobe. Może przydać się do 

tworzenia kreatywnych grafik do naszych wła-

snoręcznie napisanych stronek WWW lub apli-

kacji. Darmowa wersja ma pewne ogranicze-

nia, ale masa funkcji w appce wystarczy, aby 
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obudzić w sobie duszę artysty-grafika komputerowe-

go. Aplikacje można pobrać bezpośrednio z Mac App 

Store.  

 

 10. QuickTimePlayer 

 

Bez tej aplikacji na Windowsie nie da się uruchomić 

filmów zapisanych w formacie .mov albo jak kto woli 

QuickTime. Kolejna aplikacja od Apple’a na naszej 

liście. Na Windowsie znana jako odtwarzacz multi-

medialny, zaś na Mac OS X niezwykłe narzędzie o 

bardzo dużych możliwościach, wbudowane domyśl-

nie w system. Umożliwia nam nie tylko odtwarzanie 

filmów, ale także ich konwersję na inne formaty oraz 

przycinanie. Program w mniejszej części zastąpi pro-

gramy do nagrywania pulpitu. Ta funkcja nie-

raz przydała mi się w odrobieniu pracy domo-

wej na zajęcia zawodowe. Jedynym minusem 

jest brak wsparcia dla formatu AVCHD 

(stosowanego głównie w małych amatorskich 

kamkoderach).   

 

 

*podczas pisania tego artykułu, korzystałem z 

angielskiej wersji systemu Mac OS X 

 

Wszystkie opisane tutaj aplikacje zostały prze-

testowane pomyślnie na komputerze z Mac OS 

X 10.6.8 Snow Leopard oraz 64-bit. 

PO LEKCJACH — FILM — Avengers: Wojna bez granic 

Film, na który czekało wielu fanów MCU (Marvel Ci-

nematic Universe), a także innych miłośników kina. 

Nie ważne w jakim wieku oglądało się ten film – jeśli 

lubi się te klimaty, zapadł on w pamięć, a do tego na 

pewno zdziwił. W reżyserii braci Russo, z takimi akto-

rami jak Robert Downey Jr. (Tony Stark), Chris Hem-

sworth (Thor) czy Josh Brolin (Thanos). Szczerze 

można powiedzieć, że sam tytuł, a dokładniej część 

„Bez granic” opisuje ten film. Jest tak, ponieważ ła-

mie on klamry typowe dla tego rodzaju filmów, tzn. 

zaczyna się od początku akcją, cały film jest dyna-

miczny (brak dłuższych momentów z rozmowami), i 

co najważniejsze nie kończy się typowym 

happy endem. Mimo iż film od początku był 

zapowiadany jako „stonowany”, nie zabrakło w 

nim śmiechu. To właśnie połączenie tych 

wszystkich elementów dało reżyserom feno-

menalny skutek (w pierwszym tygodniu zarob-

ki z filmu przekroczyły 250 mln dolarów i dzięki 

temu film znajduje się na 1. miejscu pod wzglę-

dem dochodowości).  

 

 

 

Daniel Ryniec 
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Natomiast jeśli chodzi o samą fabułę filmu, to BEZ 

SPOILERÓW można powiedzieć, że jak na 160 min 

filmu, idealnie zebrała w sobie wszystkie 10 lat MCU. 

Ukazuje wszystkich bohaterów od Iron Mana po 

Czarną Panterę, nie zapominając o Strażnikach Ga-

laktyki. Według mnie film został podzielony na 3 po-

mniejsze wątki, które swój łącznik mają w punkcie 

kulminacyjnym, a same przeskoki między nimi są tak 

płynne, że na ekranie nie zabraknie żadnego z boha-

terów. Zdaję sobie sprawę, że piszę o tym filmie w 

samych superlatywach, ale według mnie ten film 

właśnie na to zasługuje; nawet scena, która była im-

prowizacją, wyszła na tyle dobrze, że mimo iż jest to 

film akcji, wzruszył niejednego widza.  

Jak jesteśmy już przy widzach, to nawiązując 

do nietypowego końca, warto powiedzieć o 

tym, że moment końcowy zaparł wszystkim 

dech w piersiach i dosłownie cała sala umilkła 

(nie chcę się tutaj rozwijać, żeby nie zaspoile-

rować). Jedyne co można powiedzieć o zakoń-

czeniu, to że reżyserowie genialnie zakończyli 

film, przerywając go w takim momencie, że 

tylko czekać na kolejną część.  

Mateusz Wietrak  


