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Od Redakcji 

Wiosna jest z jednej strony cudowna ze względu na powtarzający się co roku cud powrotu życia w całej 

przyrodzie, z drugiej strony banalna – bo wszyscy się nią zachwycają, od dzieci wreszcie wylegających na 

boiska i place zabaw po domorosłych poetów piszących wiersze o jaśminie, miłości i słowikach. Jedno nie 

ulega wątpliwości – wszyscy ją zauważają i jakoś dają wyraz swoim wiosennym emocjom. W naszej gazet-

ce też prawie same kwietniowe tematy. Ale niekoniecznie banalne. Polska wiosna naznaczona jest trudny-

mi rocznicami, wśród których najbardziej bolą dwie – rocznica Zbrodni Katyoskiej i mocno z nią związana, 

budząca ciągle żywe emocje już siódma rocznica Katastrofy Smoleoskiej. Redaktorzy gazetki 

#Potwierdzone_Info odwiedzili jedno z ciekawszych, a chyba mało znanych miejsc w Warszawie – Mu-

zeum Katyoskie. Materiały zebrane podczas wycieczki prezentujemy w kilku rocznicowych artykułach.  

 

Kwiecieo to ostatnia prosta przed maturą. Maturzyści dopiero skooczyli zachwycad się zdjęciami ze stud-

niówki, a tu już trzeba zadbad o oceny koocoworoczne i solidnie zabrad się do maturalnych powtórek! Ła-

two nie jest, bo nie dośd, że wiosenna aura woła człowieka na dwór (rower! bieganie! rolki!), to jeszcze 

zmęczeni rokiem szkolnym nauczyciele szybciej niż zwykle tracą cierpliwośd przy wiecznych poprawach 

ocen. Nic to, nie dajcie się własnemu stresowi i nerwowym belfrom! Trzymamy kciuki, żebyście podołali 

wielkiej próbie kooca szkoły i maturalnych egzaminów. 

 

Zresztą za chwilę Wielkanoc. Będzie wszędzie pachniało mazurkiem, białym barszczem i wędzoną kiełba-

ską ze święconki. Spotkamy się z dawno niewidzianymi ciociami i wujkami. Kołatki w czasie triduum pas-

chalnego, a potem rezurekcyjne dzwony przypomną, że warto na chwilę zatrzymad się w szkolnym i przed-

świątecznym biegu i pomyśled o jakości własnego życia. Wszystkim tego serdecznie życzymy.  
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TEMAT NUMERU - Katyo 

Gdy byłem jeszcze małym brzdącem, a dokładniej 

w okresie, gdy chodziłem do podstawówki, nauczy-

ciele do bólu wałkowali temat, że jako Polak mam 

święty obowiązek byd zapoznanym z faktami z hi-

storii mojego kraju. Jedna z nauczycielek była 

szczególnie wyczulona na każdy przypadek, w któ-

rym wykazaliśmy się niewiedzą. Za każdym razem 

doprowadzało ją to do momentu, kiedy oburzona 

prawiła nam kazanie o tym, jakimi to strasznymi 

dziedmi jesteśmy. Przecież to niedopuszczalne, że-

by dzieci nie znały wszystkich faktów o swojej uko-

chanej ojczyźnie, w której przecież żyją i się wycho-

wują. Oczywiście trzeba zaznaczyd, że w części mia-

ła rację. Jako obywatele naszego kraju powinniśmy 

mied chociaż w stopniu ogólnym przyswojone in-

formacje o  historii naszego paostwa. Niepotrzeb-

ne zabarwienie emocjonalne może jedynie znie-

chęcid ludzi do poznawania swojej historii. Na ogół 

najlepiej słucha się o rzeczach, które napawają nas 

dumą jako polskich obywateli. Można by było przy-

toczyd na przykład bitwę pod Grunwaldem albo 

odsiecz wiedeoską – podczas tych bitew Rzeczpo-

spolita pokazała wyraźnie, na co stad Polaków, jeśli 

chodzi o zmagania wojenne. Niestety istnieją rów-

nież mniej podniosłe momenty w historii naszego 

kraju. Zapewne rozbiory Polski i II wojnę światową 

już przerabialiście na historii, więc rozumiecie o 

czym mówię. Nasz kraj przechodził przez momen-

ty, które wolelibyśmy, aby nigdy się nie wydarzyły. 

W okresie PRL władze starały się przedstawid 

dzieje naszego paostwa w taki sposób, aby Sowie-

ci byli ukazani w pozytywnym świetle. Z tego po-

wodu nie o wszystkim mówiono, a nawet całkowi-

cie zatajano różnego rodzaju niewygodne fakty na 

temat działao komunistów. Jedną z  najbardziej 

podłych i bestialskich zbrodni, jakich dopuściły się 

sowieckie służby, było zamordowanie polskich 

oficerów, podoficerów, szeregowców oraz poli-

cjantów w 1940 roku w Katyniu. Egzekucji na ofia-

rach dokonało NKWD poprzez strzał z broni krót-

kiej w tył głowy. Ich ciała zostały następnie po-

grzebane w masowych mogiłach, o których istnie-

niu nikt nie miał się dowiedzied.  

 

Pierwsze podejrzenia o zbrodni pojawiły się, kiedy 

to bliscy ofiar zbrodni w Katyniu nie mogli się w 

żaden sposób z nimi skontaktowad. Rodziny nie 

dostawały żadnych wiadomości, a ich korespon-

dencja była zwracana z powodu braku odbiorcy 

lub rzekomo złego adresu. Poważniejsze podej-

rzenia zaczęły się w 1941 roku, kiedy to generał 

Anders formował polską armię po zawarciu ukła-

du  Sikorki-Majski na terenie ZSRR. W skład owe-

go wojska wchodzili polscy jeocy wojenni oraz 

inne osoby przebywające np. w łagrach, którzy 

zostali objęci tzw. amnestią po zawarciu porozu-

mienia. Wtedy zaczęto zauważad braki w kadrze 

oficerskiej, co następnie zapoczątkowało działania 
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mające na celu wyjaśnienie tej sprawy. Tego same-

go roku odbyło się spotkanie generała Sikorskiego 

ze Stalinem, które miało na celu ostatecznie po-

twierdzid postanowienia układu. Podczas spotkania 

została również poruszona sprawa owych zaginio-

nych oficerów, ale przywódca ZSRR odpowiedział, 

że nie jest w posiadaniu żadnych informacji na te-

mat ich aktualnego miejsca pobytu.  

 

Już w 1941 roku mogiły, w których pochowane były 

ofiary Zbrodni Katyoskiej, zostały odkryte przez 

dwóch przymusowych robotników. Jednak dopiero 

w 1943 okoliczni mieszkaocy przekazali władzom 

niemieckim informację na temat miejsca pochów-

ków. Niemcy dokonali ekshumacji mogił. Ich odkry-

cie posłużyło im jako świetne narzędzie propagan-

dowe, które wykorzystywali do walki z ZSRR. Oczy-

wiście Sowieci wypierali się wszystkich oskarżeo, 

próbując przy tym zrzucid winę na nazistów. Tak 

oto tragiczna dla Polaków sprawa stała się przed-

miotem gry politycznej wielkich mocarstw. Doszło 

nawet do momentu, w którym podczas procesów 

norymberskich ZSRR próbowało na arenie między-

narodowej zrzucid całą winę za zbrodnię na i tak 

już mocno osłabione Niemcy. Na szczęście Sowie-

tom nie udało się udowodnid, jakoby to naziści od-

powiadali za dokonanie mordu. Dopiero w 1990 

roku rząd rosyjski przyznał się do zbrodni katyo-

skiej i określił ją jako jedną z wielu „zbrodni stalini-

zmu”. 

 

Trzeba było nam czekad ponad pół wieku na to, 

aby fakty o tej zbrodni mogły w koocu ujrzed 

światło dzienne. Muzeum Wojska Polskiego otwo-

rzyło swój oddział w Cytadeli Warszawskiej, który 

jest właśnie poświęcony Zbrodni Katyoskiej. Jest 

to jedno z nowocześniejszych muzeów; posiada 

bogatą kolekcję eksponatów z badao ekshumacyj-

nych w Katyniu oraz szczegółowe działy na temat 

zbrodni. Jeśli czujecie niedosyt informacji, to wła-

śnie tam możecie dowiedzied się więcej.  

Bartek Chreścionko 3D  
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TEMAT NUMERU - Wycieczka do Muzeum Katyoskiego 

W czwartek, 23 marca, redakcja czasopisma 

„#Potwierdzone_Info” wybrała się do Muzeum Ka-

tyoskiego. Celem wyjścia było lepsze poznanie hi-

storii ofiar Zbrodni Katyoskiej, jak również tła histo-

rycznego tych wydarzeo. Zebraliśmy również mate-

riały do najnowszego numeru gazetki. 

Wystawa mieści się w budynku Cytadeli Warszaw-

skiej. Została tam przeniesiona stosunkowo nie-

dawno, dlatego sprawia wrażenie bardzo nowocze-

snej. Komunikacja do tego miejsca jest całkiem 

przystępna, a na dodatek wstęp tam jest wolny. 

Pierwsze wrażenie po wejściu zrobił na mnie kli-

mat. Grube mury Cytadeli tworzą idealne warunki 

do stworzenia miejsca zachowanego w mrocznym 

oświetleniu pozwalającym się skupid na kontem-

placji biogramów ofiar Zbrodni Katyoskiej. Na ścia-

nach pierwszego korytarza za głównym wejściem 

umieszczono projekcje cieni ludzi w łaocuchach 

prowadzonych na miejsce rzezi, a przez głośniki 

nadawane są mrożące krew w żyłach odgłosy temu 

towarzyszące. Z korytarza wchodziliśmy do głów-

nego holu, w którym znajdowała się szatnia i do-

datkowo spotkaliśmy grupkę kilkunastu obcokra-

jowców dyskutujących zawzięcie na temat polskiej 

historii. 

Dalej znajdował się ogólny rys historyczny dający 

pojęcie o tle dla wydarzeo w Katyniu. Opis zaczynał 

się już od czasów odzyskania niepodległości przez 

Polskę w 1918 roku oraz od opisu sowieckiego sto-

sunku do tego wydarzenia. Dalej tematyka prze-

chodziła przez drugą wojnę światową, a kooczył 

się na całkiem świeżych wydarzeniach, czyli przy-

znaniu się Rosjan do tamtych wydarzeo oraz Kata-

strofie Smoleoskiej przed obchodami rocznicy 

Zbrodni Katyoskiej w 2010 roku. Wystawa ma 

charakter multimedialny, więc oprócz zdjęd i tek-

stów na ścianie mogliśmy zobaczyd prawdziwe 

artefakty z tamtych czasów w przeszklonych szu-

fladach oraz posłuchad poruszających serce na-

grao. Zwiedzający mieli również dostęp przez 

wielkie dotykowe ekrany do obszernej bazy da-

nych zawierających portrety, krótkie życiorysy 

oraz zdjęcia pamiątek po osobach zamordowa-

nych w Katyniu.  

Pod koniec wystawy wyeksponowane zostały 

przedmioty osobiste znalezione podczas ekshu-

macji oraz archeologicznych wykopalisk w Katy-

niu. Było ich cała masa, dawały doskonałe wy-

obrażenie o życiu codziennym tamtych ludzi. Na-

leżały do nich takie rzeczy jak mundury, ubrania, 

grzebienie, fiolki z lekami, guziki, drewniaki, oku-

lary czy lusterka. 

Osobiście bardzo polecam wybranie się do Mu-

zeum Katyoskiego każdemu, kto chociaż trochę 

jest zainteresowany tym, jak potoczyły się tamte 

wydarzenia. Sądząc po nastrojach panujących po 

wyjściu, reszcie redakcji również się podobała wy-

cieczka. 

Eryk Czekaj  
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TEMAT NUMERU - W nurcie historii i cierpienia ofiar katyoskich 

Zbrodnia Katyoska to jedna z największych tajem-

nic związanych z naszą historią. Zbrodnia, na którą 

składały się szeregi kłamstw, manipulacji oraz zata-

jania prawdy. Obecnie trudno jest sobie to wszyst-

ko wyobrazid. Patrząc na liczbę osób, które poległy, 

zapominamy niekiedy, że każda z nich ma swoją 

własną historię. 

 Na szczęście są miejsca, które mogą pozwolid nam 

poczud potężną dawkę klimatu tego wydarzenia. 

Jednym z nich jest Muzeum Katyoskie, które znaj-

duje się w Warszawie niedaleko Wisły. Osadzone 

jest ono w starym więzieniu carskim; mury oraz 

specyficzna architektura zwiększają doznania oraz 

poczucie zamknięcia. Klimat, który uderza na po-

czątku, tworzy ponury korytarz ukazujący cienie 

idące wraz z nami. Taki zabieg stawia nas na miej-

scu tych ludzi, niejako wplata w ich cierpienie. Ko-

lejne części ekspozycji pokazują nam historię. Listy 

do bliskich pisane przez ludzi, którzy zginęli w Katy-

niu, ich pamiętniki, teksty historyczne, plakaty oraz 

gazety z tamtych lat. Człowiek idzie i chłonie tę 

wiedzę, ten urywek z historii. Na drodze można 

napotkad filmy propagandowe i informacje o rze-

komej „pomocy” III Rzeszy w ekshumacji ciał, która 

w rzeczywistości posłużyła Niemcom tylko w celach 

propagandowej walki ze Związkiem Radzieckim. 

To, co trzeba zobaczyd, to elektroniczna księga 

cmentarna. Tysiące imion i nazwisk, każde z nich 

można włączyd i zobaczyd zdjęcia danej osoby, 

wiek, historię i wszystko, co do tej pory o niej wia-

domo. Księga ta jest swojego rodzaju rozdziałem 

w naszej podróży. Kooczymy go, wsiadając do 

windy, tym samym zaczynamy drugi etap wę-

drówki, który zapadł mi w pamięci bardziej.  

Na drugim piętrze wyeksponowane są rzeczy wy-

dobyte z grobów, między innymi pamiątki po ro-

dzinie polskich jeoców oraz to, co nosili oni ze so-

bą. Patrząc na te wszystkie przedmioty, zdajemy 

sobie sprawę, że ci ludzie – ich właściciele – to nie 

liczby. Te ponad dwadzieścia tysięcy ludzi miało 

swoje życie, rodziny, historie. Na muzealnych pół-

kach leżały grzebienie, monety, szachy, breloki, 

obrączki i setki innych przedmiotów używanych 

przez ofiary. Przy wyjściu czeka na nas jeszcze jed-

na trudna niespodzianka, nie chcę zdradzad 

wszystkich sekretów, jakie kryje Muzeum Katyo-

skie. 

 Nie będziecie się tam dobrze bawid. Mogę powie-

dzied, że jest to miejsce, po odwiedzeniu którego 

nie traktujemy Zbrodni Katyoskiej jako jednego z 

wielu wydarzeo w historii, urywku wojennego 

cierpienia, a ludzi jako liczby zabitych. Jeśli nie 

macie pomysłu na swój dzieo, udajcie się do Mu-

zeum Katyoskego, przeżyjcie chod ułamek tego, 

czego doświadczyli nasi przodkowie. Zyskacie po-

jęcie o tym, co prawie 80 lat temu przytrafiło się 

niewinnym ludziom, tym samym doceniając to, co 

mamy teraz.  

Bartłomiej Błaszczyk  
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Zbigniew Herbert 

Guziki  
Pamięci kapitana Edwarda Herberta 

 

Tylko guziki nieugięte 

przetrwały śmierć świadkowie zbrodni 

z głębin wychodzą na powierzchnię 

jedyny pomnik na ich grobie 

 

są aby świadczyć Bóg policzy 

i ulituje się nad nimi 

lecz jak zmartwychwstać mają ciałem 

kiedy są lepką cząstką ziemi 

 

przeleciał ptak przepływa obłok 

upada liść kiełkuje ślaz 

i cisza jest na wysokościach 

i dymi mgłą smoleński las 

 

tylko guziki nieugięte 

potężny głos zamilkłych chórów 

tylko guziki nieugięte 

guziki z płaszczy i mundurów 

 
Źródło: Zbrodnia Katyńska. Teki edukacyjne IPN., Kraków – Warszawa 2014. 



Ponad dziesięd lat po upadku PRL stan świadomo-

ści niepodległościowej wielu Polaków był dośd 

marny. Aby poprawid ten stan rzeczy, Wiktor Wę-

grzyn, powróciwszy do ojczyzny z Chicago w USA, 

zaproponował wyjazd motocyklami do Katynia. 

Otrzymał wsparcie od byłego jeoca z sowieckiego 

obozu specjalnego w Kozielsku, którego koledzy 

zostali zamordowani w Katyniu i Smoleosku, Ks. 

Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. I tak 

w 2001 roku, rajd wyruszył z Warszawy na wschód. 

Przodownik ustalił dwie stałe trasy, uwzględniając 

po pierwsze: możliwości oraz umiejętności towa-

rzyszy i ich maszyn, po drugie: aspekt historyczny. 

Uczestnicy mają do wyboru podróż czternastodnio-

wą (3500 km) lub ośmiodniową (2000 km).   

 

Czysta teoria mówi nam, że Rajd Katyoski jest 

świetną okazją na wycieczkę. Może się nam wyda-

wad, że dzięki dobrej organizacji podróży jazda po-

lega na dolewaniu benzyny do baku i robieniu so-

bie zdjęd. Po przeczytaniu opisów uczestników i 

dokładniejszym zagłębieniu się w temat można 

dojśd do wniosku, iż Wiktor Węgrzyn osiągnął swój 

cel, a motocykl był jedynie przynętą na rodaków. 

Coraz większe grono Polaków odwiedza miejsca 

pamięci narodowej na Kresach Wschodnich. Na 

tym etapie uczestnik uświadamia sobie, że moto-

cykl jest jedynie środkiem transportu, a wyjazd 

prowadzi do mentalnego połączenia się z poległy-
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TEMAT NUMERU - Rajd Katyoski 

mi. Podczas rajdu motocykliści zbierają informa-

cje, o których nie mają czasu i siły myśled podczas 

podróży. Dopiero po powrocie do domu, na pod-

stawie wspomnieo, są w stanie podsumowad 

swoje wrażenia. Można by pomyśled, że pod ka-

skiem jest jedynie łysa głowa, a tak naprawdę to 

między innymi właśnie tacy ludzie dbają o pamięd 

i okazują patriotyzm na swój specyficzny sposób.  

Jakub Jeznach  
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AKTUALNOŚCI — Wiosna 

Już od dłuższego czasu nie spotkaliśmy się ze śnie-

giem. Dni stają się coraz dłuższe, cieplejsze i sło-

neczne zarazem. Na ustach wielu ludzi zauważamy 

zwiększenie intensywności uśmiechu. Jednym sło-

wem: wiosna. Wszędzie widad jak wściubia się w 

nasze życie. Rankiem nie trzeba się wsłuchiwad, by 

usłyszed radosne trele różnych gatunków ptaków. 

W lesie możemy zobaczyd białe dywany zawilców i 

budujące się ochoczo gniazda. Drzewa puszczają 

pąki, trawa się zieleni a zagorzali działkowcy spę-

dzają całe dnie w pocie czoła, sadząc, pieląc i na-

wożąc swoje uprawy. Rolnicy tak jak zapaleni dział-

kowcy, ale z pomocą maszyn wysiewają zboże. 

Uczniowie spędzają coraz więcej czasu na łonie na-

tury, a maturzyści, łapiąc się za głowę, próbują w 

jak najkrótszym czasie przypomnied sobie cały za-

kres materiału szkół średnich. Na niebie pojawiają 

się burze, lekkie wiosenne opady i gdzieniegdzie 

tęcze. Niekiedy z ranka pojawiają się mgły i po 

przejściu małego odcinka, patrząc na swoje nogi, 

zauważamy na nich plamki rosy albo i nawet całe 

mokre buty.   

 

Niestety wiosna nie dla wszystkich jest taka wspa-

niała. Pylące drzewa mocno uprzykrzają życie aler-

gikom. Roztopy zwiększają ilośd wody dostępnej na 

powierzchni ziemi, a towarzyszące temu częste 

opady atmosferyczne powodują wylewanie się rzek 

i nieprzyjemne w skutkach podtopienia, a nawet 

powodzie. Jest to trudna pora roku dla osób star-

szych i schorowanych. Dla ludzi młodych jest to 

okazja do dobrego zaprezentowania się w towa-

rzystwie i do ich głów wpadają różne szalone po-

mysły skutkujące połamaniami, poranieniami i 

innymi dziwnymi rzeczami. Oprócz budzących się 

przyjaznych dla człowieka stworzeo uaktywniają 

się też te mniej przyjemne. Poza zwiększoną licz-

bą infekcji, w lasach, na polach, łąkach a nawet w 

mieście możemy się spotkad z pasożytami różne-

go rodzaju. Dla właścicieli małych dzieci i psów, a 

właściwie dla każdego nieprzyjemne może okazad 

się spotkanie z kleszczem. Wywoływana przez nie-

go choroba, borelioza może bardzo uprzykrzyd 

nam życie.  

Dominik Poślada  
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AKTUALNOŚCI — Prima Aprilis 

Jak pewnie wiesz, 1 kwietnia obchodzimy dzieo 

żartów. To międzynarodowe święto znamy wszy-

scy. Każdy z nas wie, na czym polega ten dzieo, ale 

nie każdy wie, jak powstał czy jak się go obchodzi 

w innych krajach. Dziś sie tego dowiesz, jeśli tylko 

przeczytasz ten artykuł. 

 

Geneza 

Owo święto zaczęło byd popularne w późnym śre-

dniowieczu. Rozmaicie obchodzili je przedstawicie-

le różnych narodowości. 

 

Niektórzy uważają, że geneza zwyczaju ma związek 

z rzymskim zwyczajem Cerialii, obchodzonym na 

początku kwietnia na cześd bogini Ceres. Według 

jednej z legend, kiedy poszukiwała ona swojej po-

rwanej córki, została przez bogów wyprowadzona 

w pole.  

 

Także Grecy wiążą historię tego dnia z mitem o De-

meter i Persefonie. Persefona miała zostad porwa-

na do Hadesu na początku kwietnia. Matka Deme-

ter, szukając jej, kierowała się echem głosu córki, 

ale echo ją zwiodło. 

 

We Francji Nowy Rok zaczynał się w różnych 

dniach. W VII wieku zmieniono ten dzieo na 1 mar-

ca, a później na 1 kwietnia (zależnie od ruchomej 

daty Wielkanocy). Obchodzono go w podobny spo-

sób jak obecnie – z przyjęciami i taocami. Kiedy w 

1582 roku, Grzegorz XIII wprowadził nowy kalen-

darz dla świata chrześcijaoskiego, a Nowy Rok za-

czął obowiązywad w dniu 1 stycznia, nadal w wie-

lu krajach prezenty noworoczne otrzymywano 1 

kwietnia. Inni w tym dniu robili różne kawały i na-

zywano ich „kwietniowymi głupcami”. 

 

Dzisiaj nazwa Prima Aprilisa we Francji nawiązuje 

do przypinania do pleców kartki z rybą wtedy, kie-

dy się kogoś nabierze. Pierwotnie w zwyczaju tym 

osobom nieświeżym (to znaczy nieświadomym) 

kazano iśd po świeżą rybę w czasie, w którym po-

łowy były zakazane ze względu na okres tarła ryb. 

 

Obchody 

Obyczaj ten dotarł do Polski z Europy Zachodniej 

w XVI wieku. W XVII został już uznany za „modę 

staroletnią”, zaczął on byd wtedy obchodzony w 

podobnej formie, w jakiej występuje do dzisiaj. 

Przeświadczenie to przeniknęło nawet do najwyż-

szych kręgów paostwowych. Dzieo ten uważano 

za niepoważny i starano się nie robid w nim żad-

nych ważnych rzeczy. 

 

W krajach anglojęzycznych 1 kwietnia jest nazy-

wany „Dniem Głupców” (April Fools’ Day lub All 

Fools’ Day). W Wielkiej Brytanii, Australii i RPA 

wzajemne żartobliwe oszukiwanie się jest upra-
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wiane tylko do południa. 

W krajach germaoskojęzycznych dzieo ten jest na-

zywany po prostu "1 kwietnia", a żart zrobiony te-

go dnia Aprilscherz lub np. Aprilskämt (Szwajcaria). 

We Francji prima aprilis jest określany jako „dzieo 

kwietniowej ryby” (Jour du poisson d’avril) a 

pierwszokwietniowe żarty nazywane są 

„kwietniowa ryba” (Poisson d’avril). 

W Rosji 1 kwietnia nosi nazwę „dzieo śmie-

chu” (День смеха). Pierwszy pierwszokwietniowy 

żart miał w Rosji miejsce w Moskwie w 1703 roku. 

Wtedy to heroldowie na ulicach zapraszali 

mieszkaoców Moskwy na "niesłychane przedsta-

wienie". Kiedy ludzie masowo przybyli na wskaza-

ne miejsce, uniosła się kurtyna, odsłaniając napis 

"Pierwszy kwietnia – nie wierz nikomu!" Na tym 

przedstawienie się wówczas zakończyło.  

Bogusław Idzik  

Warszawskie Dni Informatyki to corocznie organizo-

wane, największe wydarzenie IT w Polsce. W tym 

roku, 28 i 29 marca, na terenie Politechniki War-

szawskiej na Wydziale Matematyki prowadzone 

były wykłady i warsztaty na tematy związane z pro-

gramowaniem w różnych językach, sieciami i chmu-

rą, gamedevem, data science i spekulacjami na te-

mat przyszłości technologii i zawodów IT. Oprócz 

zajęd w budynku odbywała się także giełda pracy IT, 

przy stanowiskach różnych firm można było poroz-

mawiad z pracodawcami o ofertach zatrudnienia. 

 

Jak co roku wstęp był darmowy; jedyne, co trzeba 

było zrobid, aby dostad się do środka, to zarejestro-

wad się na stronie 

www.warszawskiedniinformatyki.pl i zapisad się na 

interesujące nas wykłady i warsztaty. Każdy uczest-

nik po odwiedzeniu chociażby jednego wykładu 

mógł odebrad ‘giftbag’, w którym znajdowała się 

darmowa koszulka, a pierwsze 200 osób dostało 

także powerbanka. W obydwa dni można było 

także zjeśd pizzę, która pojawiała się w porze 

obiadowej. WDI oferuje uczestnikom także zwol-

nienie z zajęd. 

 

Całe wydarzenie było profesjonalnie zorganizo-

wane, wykłady rozpoczynały i kooczyły się we-

dług wyznaczonego planu, mówcy w ciekawy 

sposób prowadzili prezentacje, chętnie odpowia-

dali na pytania, obyło się bez problemów tech-

nicznych, a sale były pełne na prawie każdych 

zajęciach. 

AKTUALNOŚCI — Warszawskie  Dni Informatyki 

Adam Brol 

http://www.warszawskiedniinformatyki.pl/
http://www.warszawskiedniinformatyki.pl/
http://www.warszawskiedniinformatyki.pl/
http://www.warszawskiedniinformatyki.pl/
http://www.warszawskiedniinformatyki.pl/
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AKTUALNOŚCI — Otwarte Mistrzostwa Zachodniego Mazowsza 
w piłce nożnej 

Czy oglądasz mecze piłkarskie? Czy lubisz piłkę noż-

ną? Czy trenujesz w klubie lub ze znajomymi? Czy 

nie chciałbyś poczud dreszczu rywalizacji i stanąd w 

szranki z zawodnikami z twojej okolicy? Jeśli na 

wszystkie pytania odpowiedziałeś tak, to znaczy, że 

nasz turniej jest dla Ciebie. 

 

Zapraszamy do udziału w Mistrzostwach Zachod-

niego Mazowsza czyli pojedynku mistrzów z nasze-

go regionu. Turnieje rozgrywane będą w Grodzisku 

Mazowieckim, Błoniu, Mszczonowie, Żyrardowie, 

Ożarowie Mazowieckim, Piastowie, Pruszkowie 

oraz Brwinowie. W rozgrywkach obejmujących mi-

nione dwa oraz przyszłe sześd weekendów wyłoni-

my lub już wyłoniliśmy mistrzów każdej miejscowo-

ści. Zawody skierowane są do miłośników aktywne-

go trybu życia, a przede wszystkim sympatyków 

piłki nożnej. Wszystkie turnieje rozgrywane są na 

świeżym powietrzu na Orlikach lub boiskach szkol-

nych. W zawodach może wziąd udział każdy nieza-

leżnie od wieku. 

 

Dlaczego warto wziąd udział w naszych zawodach? 

 

Do każdego z turniejów podchodzimy profesjonal-

nie, wszystkie mecze są na żywo komentowane. 

Dla drużyn nieposiadających klubowych koszulek 

przewidzieliśmy znaczniki z 

numerami. Podczas rozgry-

wek nie zabraknie także posiłków dla zawodników 

przygotowanych przez firmę ARTDIET. Spragnieni 

piłkarze mogą liczyd również na napoje dostarczo-

ne przez firmę CocaCola. Finałowe mecze w każ-

dej miejscowości transmitowane są na żywo przez 

telewizję internetową TJN24. 

 

Za zajęcie miejsca na podium przewidziane są me-

dale dla wszystkich zawodników oraz puchary dla 

każdej z drużyn. Dla szczególnie odznaczających 

się zawodników przygotowano nagrody indywidu-

alne, otrzymają je najlepszy strzelec meczu oraz 

najlepszy bramkarz. Zwycięzcy z poszczególnych 

turniejów nie tylko uzyskują tytuł mistrza miasta, 

ale również zapewniają sobie awans do wielkiego 

finału. 

 

Największe emocje towarzyszyd nam będą pod-

czas wielkiego finału, który odbędzie się 27 maja 

w Grodzisku Mazowieckim. Wtedy to osiem zwy-

cięskich drużyn zawalczy o tytuł mistrza zachod-

niego Mazowsza. Imprezę dodatkowo uświetnią 

między innymi: 

 pokaz sztuczek piłkarskich prowadzony przez 

Krzysztofa Golonkę - najbardziej rozpoznawal-
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ną osobę w tej dziedzinie w Polsce, 

 pokazy taneczne cheerladerek oraz tancerek 

Studia Taoca Magdy Wójcik uświetniające pił-

karskie zmagania oraz zagrzewające zawodni-

ków do walki, 

 oprawa muzyczna na najwyższym poziomie w 

przerwie między meczami, 

 szeroka gama atrakcji dla dzieci, które tego dnia 

pojawią się wraz z rodzicami na terenie obiektu, 

 punkty gastronomiczne zapewniające różnego 

rodzaju przekąski oraz większe posiłki. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, 

zarówno zawodników, jak i kibiców. 

Szczegółowe informacje można znaleźd na stronie 

internetowej www.omzm.pl 

 

Zachęcamy do śledzenia nas na facebooku: https://www.facebook.com/events/1864296270458097/ 

Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Kreator Sportowych Emocji  

https://www.kreatorsport.com/ https://www.facebook.com/kreatorsport/?fref=ts  

Piotr Chmielewski 

http://www.omzm.pl
https://www.facebook.com/events/1864296270458097/
https://www.kreatorsport.com/
https://www.facebook.com/kreatorsport/?fref=ts
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AKTUALNOŚCI — Światowy Tydzieo Pieniądza 

Światowy Tydzieo Pieniądza trwa w dniach 27.03-

02.04.2017. Na samą myśl o tym pojawia się pyta-

nie: kto z nas nie chciałby mied grubego portfela, 

żeby za każdym razem, kiedy potrzeba lub nie po-

trzeba, coś sobie kupid? No ale jak to zrobid, skoro 

nikomu z nas się nie chce pracowad, bo przecież 

praca to rzecz trudna. W ramach ŚTP przeprowa-

dziłem wywiad z kolegą, który połączył przyjemne z 

pożytecznym i nie poddał się, dzięki czemu dużo 

zyskał.  

W wieku 12 lat, ponieważ sam lubił grad w gry, 

stwierdził, że fajnie by mied swój prywatny serwer, 

dzięki któremu będzie zarabiad. No ale jak? Jak to 

wszystko przygotowad i zrobid tak, żeby działało? 

Do pomysłu dołączyło się trzech kolegów, dzięki 

czemu wspólnymi siłami dali radę już coś zrobid. 

Oczywiście nie obyło się bez obejrzenia tysięcy (jak 

nie milionów) filmików jak zrobid… na YT. Wszystko 

wydawało się łatwe: postawid serwer, dodad plugi-

ny, opcja płatności i do dzieła! No właśnie nie do 

dzieła. Nim pierwsze fazy testowe ruszyły, wszyst-

ko potrwało rok. Oczywiście nie obyło się bez do-

datkowych kosztów: żeby coś zyskad, trzeba dad 

coś od siebie. Na szczęście znajomym się to opłaci-

ło, bo przez trzy lata działania tego serwera zyskali 

średnio cztery razy więcej, bo od małego serwera 

ze znajomymi znajomych przedsięwzięcie przero-

dziło się w coś na większą skalę. Niestety to co do-

bre, też się kooczy: i tak również to się skooczyło; 

po 3,5 roku wszystko upadło, gdyż wraz ze 

zmniejszeniem się zainteresowania grą, spadło 

zainteresowanie akurat ich serwerem. Osobiście 

patrzyłem na to z boku, gdyż wtedy nie zwraca-

łem uwagi na popyt na akurat tę grę. Każdemu z 

Was którzy to czytają polecam: jeśli macie marze-

nie, żeby nie prosid rodziców o kieszonkowe, 

spróbujcie w swoim otoczeniu robid to, co lubicie, 

znaleźd coś, co razem z przyjaciółmi (bądź same-

mu) wykorzystacie na +.  

Mateusz Wietrak  
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AKTUALNOŚCI — Światowy Dzieo Telekomunikacji  
i Społeczeostwa Informacyjnego 

Dnia 23 marca grupa uczniów wraz z profesorem 

Mateuszem Nadolnym udała się do Zespołu Szkół 

nr.37 im. Agnieszki Osieckiej, aby wziąd udział w 

obchodach Światowego Dnia Telekomunikacji i 

Społeczeostwa Informacyjnego. Dzieo ten został 

ustanowiony przez ONZ w 2007 roku w celu upa-

miętniania powstania Międzynarodowego Związku 

Telekomunikacyjnego. W Polsce obchody tego dnia 

połączone są z wykładami i konferencjami dotyczą-

cymi zarówno zagadnieo informatycznych, jak i 

elektronicznych. 

 

Na miejscu zostaliśmy przywitani przez dyrektora 

szkoły oraz zaproszeni na zwiedzanie jedynej w 

Warszawie pracowni światłowodowej. Pracownię 

tworzyło kilka stanowisk, na których uczniowie na-

bywają praktyczne umiejętności w zakresie monta-

żu, spawania i łączenia światłowodów. Podczas za-

jęd uczniowie własnoręcznie mogą wykonywad 

czynności na profesjonalnym sprzęcie wykorzysty-

wanym przez specjalistów. 

 

Po oględzinach i krótkiej przerwie udaliśmy się do 

auli, na której nastąpiło oficjalne przywitanie oraz 

przemówienia zaproszonych gości. Następnie głos 

zabrał prof. dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, który 

wygłosił referat o bezpieczeostwie teleinforma-

tycznym. 

 

Następnie nastąpiła przerwa, podczas której moż-

na było obejrzed stoiska firm obecnych podczas 

wydarzenia. Wystawcy pozwalali między innymi 

na wykonanie spawu światłowodowego. Wojsko-

wy rejon wsparcia teleinformatycznego przygoto-

wał wystawę urządzeo radiowych oraz pozosta-

łych urządzeo telekomunikacyjnych. 

 

Po przerwie nadszedł czas na „gwóźdź programu” 

czyli dziesiąty turniej wiedzy technicznej dla 

uczniów techników. Z naszej szkoły wzięło w nim 

udział dwóch uczniów, niestety nie udało im się 

zakwalifikowad do rundy finałowej. Podczas kon-

kursu padały pytania banalnie proste oraz bardzo 

trudne, zdarzały się też takie, których sformuło-

wanie budziło wątpliwości. Zwycięzcą konkursu 

okazał się uczeo z warszawskiego technikum elek-

tronicznego nr 3 (Zajączek). 

 

Kiedy konkurs dobiegł kooca, rozpoczęła się częśd 

artystyczna w wykonaniu szkolnego teatru 

N.O.R.A. Następnie wręczono nagrody dla zwy-

cięzcy konkursu oraz rozdano świadectwa kwalifi-

kacji uczniom ZS 37. 

Na koniec zaproszono nas na poczęstunek oraz 

zaproponowano możliwośd zwiedzania szkolnych 

laboratoriów. 

Adam Brol i Piotr Chmielewski 
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WYWIAD Z BELFREM 

Tym razem rozmawiamy z panią Beatą Pytlarczyk, 

naszą nauczycielką chemii oraz fizyki. Niebanalne-

go zadania przeprowadzenia wywiadu podjął się 

Dawid Kadaj. Tekst opracował Krystian Gawroo-

ski. 

 

Proszę mi powiedzied, jak Pani rozpoczęła tutaj – 

w Kasprzaku - pracę? 

Tylko dlatego, że miałam blisko. A tak naprawdę to 

dawno, dawno temu były takie czasy, kiedy stwier-

dziłam, że może warto sobie iśd do pracy w szkole i 

wysyłałam do szkół w pobliżu swoje CV, no i to była 

szkoła, która się odezwała. Zaprosili mnie na spo-

tkanie i zaproponowali, że chętnie nawiążą ze mną 

współpracę i tak to się zaczęło. Studiowałam sobie 

na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Che-

micznym, robiłam specjalizację technologia i cha-

rakteryzacja ciała stałego, a po ludzku to było ciało 

stałe. Pracowałam tam z grupą bardzo fajnych ludzi 

i to jest najważniejsze, bo to oni mnie i zmotywo-

wali i jakoś tak podbudowali. Nie powiem, żeby 

studia były dla mnie najprzyjemniejszym okresem 

mojego życia. Strasznie się rozczarowałam chemią i 

mówiąc szczerze to mówiłam: „jej, co ja będę po 

tej chemii robid?”. Nauczyli mnie niewiele i to był 

okres jakiegoś takiego mojego niedowartościowa-

nia siebie, chyba uważałam, że niewiele wiem, koo-

czę studia, będę miała tytuł magistra inżyniera i w 

zasadzie nic więcej. No i stwierdziłam, że pójdę do 

szkoły, bo tam będzie czysto, ładnie przyjemnie, 

będę mogła mied czyste ręce.   

 

Dlaczego podjęła Pani studia akurat w tym kie-

runku? 

Bo chciałam zrobid na złośd mojej mamie, która 

życzyła sobie, żebym poszła na medycynę. Moi 

rodzice strasznie chcieli, żebym została lekarzem, 

a ja po prostu mdleję na widok krwi. I to w zasa-

dzie dyskwalifikowało mnie totalnie, bo widok 

krwi doprowadzał mnie do tego, że już należało 

mnie wynieśd i koniec. I zostało mi tak niestety do 

dziś. 

 

Czyli od zawsze myślała Pani nad studiami na-

ukowymi? 

Chemia, matematyka to były te przedmioty. Bo 

długo, długo, długo była tylko matematyka, na-

prawdę to była w ogóle tylko i wyłącznie matema-

tyka i nic poza tym. Ja w ogóle nie widziałam 

świata poza matematyką, bo to mi sprawiało 

straszną frajdę. A w pewnym momencie jakoś tak 

stwierdziłam, że ojejku, to tak tu gdzieś można 

coś przelad, przylad, dołożyd, coś stworzyd, coś 

zrobid i to mnie zafascynowało i stwierdziłam, że 

może jednak ta chemia, no i poszłam na chemię. 

 

Czyli zdecydowanie żaden kierunek humanistycz-

ny nie był brany pod uwagę? 
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Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Przedmioty 

humanistyczne omijałam bardzo skutecznie. Tak, 

żeby nie robid sobie problemów. 

 

A nawiązując jeszcze to tych studiów. Z tym wią-

zała się jakaś praca naukowa, tak? 

Nie, tzn. nie można powiedzied „praca naukowa”, 

bo ja to robiłam w ramach mojego dyplomu, zwy-

kłego dyplomu, żeby uzyskad tytuł magistra. Bo 

najpierw dostawaliśmy jakieś prace, żeby dostad 

tytuł inżyniera. Wtedy były jednolite studia, naj-

pierw coś tam trzeba było zrobid na okolicznośd 

inżyniera, więc ja wraz z grupą moich przyjaciół 

robiliśmy pracę na temat oczyszczalni ścieków 

chromowych. Chrom jest fajnym pierwiastkiem, ale 

ciężko go oczyścid, no i stwierdziliśmy, że sobie to 

zrobimy i udało nam się, a potem właśnie dostałam 

temat pracy „Wytwarzanie monokryształów i 

warstw epitaksjalnych azotku galu”. Boże, jak to 

fajnie brzmi, no nie? Straszne to było. Znaczy to 

była taka żmudna robota. Bo ja siedziałam, żeby 

wytworzyd taki azotek galu, taki monokryształ – to 

nieprzerwanie trzeba to robid kilkanaście godzin, 

więc musiałam przyjśd, nastawid piec, trzeba było 

wyciąd jakieś łódeczki z blachy, jakieś cuda, więc to 

trwało strasznie długo. Bywało tak, że przychodzi-

łam o ósmej rano na uczelnię, a wychodziłam np. o 

21/22, więc to nie było takie fajne, bo już nikogo 

nie było. Był tylko dozorca i ja. Byłam zwykłym sza-

rym studentem, ale mój pan promotor, bardzo 

sympatyczny facet, uznał, że w zasadzie dlaczego 

nie. No i trzeba było np. wszystko posprawdzad, 

czy wszystko pozamykałam, czy się nie będzie 

ulatniał np. amoniak, który ładnie doprowadza do 

ruiny komputery, a w tamtym czasie jak wiadomo 

komputery były dosyd drogie, więc to tak trochę 

mnie obciążało. A poza tym Politechnika War-

szawska kiedyś nie miała pieniędzy. To nie jest tak 

jak teraz, że laboratoria są takie piękne. Ja dosta-

łam taki stary piec, stawiałam go sobie przy 

drzwiach. Ten piec musiałam rozgrzad do tempe-

ratury 1500-1600 stopni, zajmowało mu to jakieś 

pięd godzin. Przez ten, czas jak on się rozgrzewał, 

ja musiałam zrobid preparat. Czyli po pierwsze 

poustawiad wszystkie parametry, a codziennie jak 

nastawialiśmy takie cudo, to codziennie jakiś pa-

rametr sobie zmienialiśmy. Bo wiadomo, wiedzie-

liśmy mniej więcej, z czego chcemy zrobid, ale 

moim zadaniem było zbadad to tak, żeby jak naj-

ładniejsze kryształy powstały. No i jak np. wzięłam 

sobie amoniak, który wiadomo, że jest gazem i 

nośnikiem tego amoniaku, był azot, i tak dmuch-

nęłam sobie za mocno, to mi to wszystko wyfru-

nęło. I np. piekłam 10 godzin, po czym „ojej, nic 

nie ma”, bo wcześniej sobie dmuchnęłam za moc-

no i wyfrunęło, więc to tak prawie półtora roku 

bujałam się codziennie. I tak codziennie, codzien-

nie, codziennie, no i kiedyś nam się udało dostad 

taki niewielki monokryształ. Cieszyliśmy się jak 

dzieci, bo stwierdziliśmy, że ojej, on taki piękny, 
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taki maluteoki, on miał półtora milimetra chyba. 

Ale był piękny, monokryształ bez skaz żadnych. Ro-

biliśmy mu zdjęcia na każdą możliwą okazję. Nawet 

gdzieś mam zdjęcia tego kryształku. Więc wyglądał 

prześlicznie, a wszyscy się cieszyliśmy jak małe 

dzieci. Bo okazało się, że jesteśmy jednymi z pierw-

szych, którym się udało akurat w tych warunkach 

takiej wielkości kryształek uzyskad. I to opatento-

waliśmy, ja byłam jako współtwórca tego cuda, ale 

też mój promotor i cała rzesza, ale patent jest nasz 

wspólny. 

 

A czy utrzymuje Pani ciągłe zainteresowanie che-

mią i fizyką poza tym, co robi Pani w szkole? 

Lubię się uczyd, to jest najważniejsza sprawa, dlate-

go co jakiś czas idę sobie na jakieś studia, nieko-

niecznie związane z fizyką i chemią, bo interesuje 

mnie parę rzeczy. Więc skooczyłam sobie takie 

krótkie podyplomowe studia związane z psycholo-

gią młodych zdolnych ludzi. I tych bardzo zdolnych 

i tych mało zdolnych. Myślę, że już miałam dużą 

przerwę i nie kooczyłam żadnych studiów ostatnio, 

więc jest pewna szansa, że w najbliższej przyszłości 

jakiś kierunek wybiorę… Interesuje mnie psycholo-

gia, bardzo chciałabym skooczyd w ogóle studia 

psychologiczne bo… bo tak. Dla siebie.  

 

A może Pani zdradzid, skąd wziął się pomysł na 

niedawny konkurs chematfisek? Jak powstał? 

Powiem tak. Ja bardzo długo jednak pracowałam 

na to, żeby mied miano zołzy. Ja się nie kryję z 

tym absolutnie. Rzeczywiście to było dosyd zamie-

rzone, chciałam, żeby młodzi ludzie czuli przede 

mną respekt, bo tak się łatwiej pracuje, niestety. 

Ale moje przedmioty są piekielnie trudne i zawsze 

powtarzam, że i fizyka, i chemia to są przedmioty 

bardzo, bardzo trudne, a ostatnio trochę zanie-

dbywane i bardzo bym chciała, żeby młodych lu-

dzi oswoid z tymi przedmiotami. Bo one są cieka-

we. Jest dużo fajnych nowych rzeczy, ale rzeczy, 

których my nie jesteśmy w stanie wprowadzid, 

pokazad, bo jest to dla was za trudne. W związku z 

tym uznaliśmy jeszcze z nauczycielami fizyki i ma-

tematyki, że to jest fajny pomysł. Konkurs, taki 

bardzo dla was, bardzo łatwy, taki konkurs, w któ-

rym przeciętny młody człowiek mógłby się wyka-

zad. I rzeczywiście tak wyszło, że przez ten pierw-

szy etap konkursu przeszli nie faworyci, tylko ci, 

którzy myślą, którzy potrafią kombinowad, to jest 

też fajne.  

 

A jakie są Pani zainteresowania osobiste? 

Boże, uwielbiam robid mnóstwo rzeczy, jestem w 

ogóle chyba i choleryczką, i mam adhd, bo nie po-

trafię usiedzied w miejscu. Uwielbiam mnóstwo 

różnych rzeczy, uwielbiam słuchad muzyki najróż-

niejszej, uwielbiam czytad książki (nigdy nie mam 

czasu na to), uwielbiam zwiedzad, oglądad nowe 

rzeczy, poznawad nowe rzeczy. Poza tym uwiel-

biam sport. Nie tylko oglądad, ale też uprawiad, 



Str. 34 

#Potwierdzone_Info 

więc nie siedzę na miejscu, ciągle coś robię. Co do 

muzyki. I tutaj też jestem wariatem, dlatego że kie-

dyś słuchałam tylko i wyłącznie muzyki klasycznej 

jak to ładnie się mówi. Tylko i wyłącznie, katowa-

łam wszystkich muzyką klasyczną, a w tej chwili w 

zależności od tego, jaki mam nastrój, słucham ab-

solutnie wszystkiego. Natomiast jak chcę się zdoło-

wad, to słucham sobie oczywiście polskiej muzyki 

dawnej. Czyli lata 80. i Dżem to jest mało atrakcyj-

ne, bo tego wszyscy słuchają. Takim super, super, 

super wykonawcą to był Ciechowski. I nie znoszę, 

jak ktoś profanuje jego muzykę. Nie znoszę cove-

rów. Nie znoszę, jak ktoś inny śpiewa jego utwory. 

Natomiast jak jestem w dobrym nastroju, to nawet 

jak ktoś puści disco polo, to jestem w stanie to 

przeżyd. Straszne, prawda? Natomiast nie zawra-

cam sobie głowy np. autorami. Nigdy nie wiem co 

czytam, nigdy nie wiem, jakiego autora czytam 

książkę, bo po prostu otwieram i jeżeli mi się podo-

ba, to czytam, a jeżeli mi się nie podoba, to się 

zmuszam do pewnego momentu, natomiast jeżeli 

coś jest nie halo, to są książki, które już czytam kil-

ka lat. Na przykład Kapuścioskiego, to pamiętam 

akurat, bo nie mogę przez niego przejśd.  

 

Wspominała Pani o podróżach 

 Lubię podróżowad. 

 

A gdzieś konkretnie? 

Tak, w różne miejsca. My jesteśmy w ogóle taką 

rodziną śmieszną, bo lubimy rodzinnie podróżo-

wad. Wsiadamy do samochodu, samolotu i jedzie-

my w świat. Nie jesteśmy typami podróżników z 

przewodnikiem. My po prostu jak wychodzimy w 

miasto czy wychodzimy gdzieś,  to idziemy. I pa-

trzymy. Nigdy nie łazimy po miejscach kultu dane-

go miejsca, tylko po prostu idziemy sobie i tyle. W 

ostatnie święta przeszliśmy w kilka dni ponad 

120km.  

 

Imponujące 

No, ale w nogach było czud. 

 

Co Pani myśli o kuchni i gotowaniu? 

Lubimy smakowad. Ja sama nie znoszę gotowad, 

to jest po prostu coś masakrycznego, ale muszę 

gotowad. W zasadzie nie jem mięsa, a cała moja 

rodzina jest absolutnie mięsożerna, więc moje 

gotowanie wiąże się z ogromną ilością garów, bo 

jest inne jedzenie dla mnie, inne jedzenie dla całej 

reszty rodziny. Nie jestem fanatycznym niejada-

czem mięsa. Jeżeli przyjdzie moment, że mam 

ochotę zjeśd mięso, to je zjadam i nie mam z tego 

powodu wyrzutów sumienia, natomiast mogą byd 

miesiące, kiedy w ogóle nie spojrzę na mięso i też 

żyję. Ale lubię sobie właśnie pooglądad, popatrzed 

i powąchad różne smaki w różnych miejscach.  

 

Dziękuję za rozmowę. 
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KASPRZAKOWA SILVA RERUM — Akademia Obrony Narodowej (AON) 

Akademia Obrony Narodowej: cywilno – wojsko-

wa wyższa uczelnia w Warszawie. Na jej terenie 

kształciły się wyższe kadry dowódcze Sił Zbroj-

nych RP, a także cywilnych specjalistów z dziedzin 

nauk o obronności i bezpieczeostwie kraju. Uczel-

nia ta funkcjonowała w latach 1990-2016, w roku 

2016 jej miejsce zajęła Akademia Sztuki Wojen-

nej. Akademia prowadziła badania w dziedzinie 

nauk o obronności, obejmujących problemy stra-

tegii, sztuki operacyjnej i taktyki wojsk lądowych, 

lotnictwa i obrony powietrznej oraz nauk humani-

stycznych i ekonomicznych. Prace badawcze miały 

charakter prognostyczny, modelowy i studyjny. 

AON uczestniczył też w badaniach naukowych pro-

wadzonych przez NATO Defence College. Akade-

mia Obrony Narodowej kształciła studentów w 

programach studiów wszystkich trzech stopni (od 

licencjackich do doktorskich). 

 

Ważną rolę w działalności uczelni odgrywały stu-

dia podyplomowe z zakresu obronności paostwa, 

edukacji obronnej i zarządzania kryzysowego, 

bezpieczeostwa informacyjnego i zarządzania lot-

nictwem. AON szkolił kadry cywilne na rzecz 

obronności paostwa, m.in. przedstawicieli parla-

mentu, administracji paostwowej i samorządo-

wej. W każdym roku akademickim blisko 250 słu-

chaczy kształciło się na Wyższych Kursach Obron-

nych.  

 

Początki działalności uczelni sięgają 1775 roku, 

wtedy została założona Szkoła Rycerska 

(Akademia Szlacheckiego Korpusu Jego Królew-

skiej Mości i Rzeczypospolitej) przez Stanisława 

Augusta Poniatowskiego. Została zamknięta w 

1794 roku po insurekcji kościuszkowskiej. Po po-

nad 100 latach (1919) utworzono Wyższą Szkołę 

Wojenną, która kształciła cywilów i wojskowych 
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w sztuce wojennej do roku 1946. W roku 1947 na-

zwa uległa zmianie na Akademię Sztabu General-

nego, która kształciła kadry na potrzeby władz lu-

dowych oraz wprowadzała radzieckie tradycje do 

polskich sił zbrojnych – taki stan trwał do roku 19-

90, kiedy zmieniła się na Akademię Obrony Naro-

dowej. Od roku 2016 jest Akademią Sztuki Wojen-

nej.  

 

Dla upamiętnienia poprzednich polskich szkół woj-

skowych wystawiono dawne machiny wojskowe na 

terenie całego ośrodka, tworząc park militarny, do-

stępny do zwiedzania, z możliwością wchodzenia 

na eksponaty. Akademia Sztuki Wojennej jest naj-

większą nietechniczną uczelnią cywilno-wojskową 

w Polsce. Na jej trzech wydziałach studiuje blisko 

7500 studentów i słuchaczy. ASzWoj posiada 

uprawnienia do doktoryzowania w zakresie dwóch 

dyscyplin naukowych: nauk o bezpieczeostwie oraz 

nauk o obronności. Oprócz militariów znajdziemy 

tam także liczne tablice pamiątkowe poświęcone 

ważnym Polakom, np. Janowi Pawłowi II. Jest to 

świetne miejsce, do którego można się wybrad, 

aby dowiedzied się czegoś z historii obronności 

naszego kraju, o ważnych Polakach lub po prostu 

pochodzid i podziwiad malownicze parki i wieko-

we budowle.  
Mateusz Mrozik  
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AKTUALNOŚCI — Zabójcza gra? 

Ostatnimi czasy bardzo głośno było o grze, która 

wywołała spore zamieszanie na całym świecie. Mo-

wa tu o wszystkim znanym „Niebieskim wielory-

bie”.  

Gra powstała na rosyjskim portalu społecznościo-

wym VKontakte. Tak właściwie samą grę można 

nazwad społecznością, ponieważ składa się ona z 

graczy, czyli „wielorybów” i opiekunów wyznacza-

jących zadania. Każdy gracz ma jednego opiekuna. 

Spór powstał nawet o samą nazwę, niektórzy tłu-

maczą ją z języka angielskiego jako „płetwal błękit-

ny”, jednak oryginalny tytuł jest w języku rosyjskim 

i oznacza właśnie „niebieski wieloryb”. Sama na-

zwa wzięła się od tego, że wieloryby mają skłonno-

ści samobójcze. 

Gra trwa 50 dni, a na każdy dzieo otrzymuje się 

jedno z zadao, które są dostępne dla wszystkich w 

Internecie. Ostatnim, pięddziesiątym zadaniem jest 

samobójstwo. Media podają, że grę ukooczyło w 

Rosji już ponad 100 osób. Czemu tylu ludzi poddało 

się tak bezsensownej grze? Zdania są podzielone. 

Prawdopodobnie zaczynali z czystej ciekawości.  

Pierwszym zadaniem jest samookaleczenie i wysła-

nie zdjęcia jako dowodu do opiekuna. Wszystkie 

zadania bardzo mocno wpływają na psychikę, m.in. 

uzależniają od społeczności. Na przykład nakazują 

nie rozmawiad z nikim cały dzieo, spotkad się z in-

nym graczem lub porozmawiad na wideo czacie z 

opiekunem. Takimi działaniami można uzyskad 

większe zaufanie gracza, a byd może nawet jego 

uczucie odrzucenia przez znajomych. Przez wiele 

dni gracz musi wstawad o 4:20, słuchad muzyki i 

oglądad filmy, które przyśle mu opiekun, innym 

razem wejśd na jak najwyższy dach, a raz odwie-

dzid wszystkie tory kolejowe, jakie znajdzie. Sam 

początek zadania, czyli wstanie w nocy i brak snu, 

wpływają negatywnie na gracza, bo powodują u 

niego zwiększenie stresu. Opiekun może narzucid 

graczowi dosłownie wszystko. Podaje mu nawet 

datę jego śmierci, którą gracz ma zaakceptowad. 

Dlaczego jednak nikt tego nie przerwie? Przecież 

początkowa ciekawośd powinna minąd po wszyst-

kim, czego dowie się gracz. Chodzą plotki, że nie 

działa to jak zwykła gra, gdzie wystarczy kliknąd 

„wyjdź” lub „zakoocz”. Podobno kiedy gracz chce 

zrezygnowad z gry, opiekun zaczyna go szantażo-

wad, że coś może stad się jego rodzinie, jeśli teraz 

się wycofa. Okazuje się, że od początku każdy 

gracz jest obserwowany, a nawet śledzony przez 

opiekuna i inne „wieloryby”. 

Mimo wszystko czy nie wydaje wam się to nieco 

podejrzane? Tylu ludzi dałoby się złapad w taką 

O tym czego nie widzimy na co dzieo 
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pułapkę dobrowolnie? Są domysły, że tak napraw-

dę chodziło tylko o reklamę serwisu VKonakte, co 

zresztą miało by sens, bo wiele osób założyło tam 

konta tylko po to, żeby zobaczyd, czy gra naprawdę 

istnieje. Jaka  jest prawda? Tego nikt nie wie, mo-

żemy się jedynie domyślad, jednak moim zdaniem 

ma to też pewne przesłanie. Nie zauważamy, jak 

łatwo dajemy się  manipulowad oraz jak bardzo 

jesteśmy uzależnieni od kontaktu przez Internet. 

Gdyby całą grę potraktowad jako przenośnię, 

wszystkich ludzi i zwykłych użytkowników można 

porównad do graczy, a media do opiekunów. Wi-

dzicie tę zależnośd? Oczywiście nie rozkażą nam 

one popełnid samobójstwa czy się okaleczyd, ale 

mogą nam wiele rzeczy narzucid. Zostawiam wam 

to do przemyślenia, drodzy czytelnicy.  

Diana Włodarczyk 

Pierwsza częśd relacji Daniela z jego wyjazdu uka-

zała się w poprzednim numerze gazetki 

#Potwierdzone_Info. 

 

Czwartek 23 lutego 2017  

23 lutego, kto w tym dniu obchodzi swoje urodzi-

ny? No oczywiście, że ja. Swój dzieo zacząłem od 

śniadania, potem Q&A z Sylwią Lipką, a następnie 

warsztaty taneczne z Kat & Matt czyli z zespołem 

tancerzy, którzy taoczą z Sylwią Przybysz na koncer-

tach. Na zajęciach uczyliśmy się układu do cover’u 

„Masterpiece”,  śpiewanego przez Sysię. Było cał-

kiem fajnie, ale trochę gubiłem się w krokach. Jesz-

cze przed obiadem wpadła do nas do pokoju nie-

spodziewanie Lipcia niczym Kinder Niespodzianka. 

Po obiedzie kolejna godzina warsztatów z tancerza-

mi YS Dance. Tym razem była nauka układu do naj-

nowszego singla Sysi, który ukaże się wkrótce na jej 

kanale YouTube. Oczywiście nasze dzikie densy były 

Young Stars Winter Camp 2017 – relacja dzieo po dniu – cz. 2  

rejestrowane na VHS. W trakcie odpoczynku 

przed kolacją wpadli do mojego apartamentu 

Remik i jego Kumpel Karaś znany z pranków Do-

minika, syna Remika. Udało mi się uzyskad auto-

graf na obydwu płytach Remika, czyli 

„Remofere” i „MZJR”, jedną z kilkunastu tysięcy 

piłeczek użytych w pranku syna Remika, oczywi-

ście jest ona z podpisem Macieja Ryby.  Nie za-

brakło fotek w 

stylu gangsta:  
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Po kolacji odbył się 

koncert Sylwii Lipki, 

ostatni na tym obozie. 

W trakcie koncertu 

nastąpiły dwa  bardzo 

emocjonujące mo-

menty: pierwszy, kie-

dy wyszedłem na śro-

dek sceny i około 95 

osób śpiewało mi „Sto 

Lat” z okazji moich 17 

urodzin, a drugi mo-

ment, kiedy Sylwia 

kazała nam wstad, po-

nieważ po jej koncer-

cie miało byd już tylko oficjalne pożegnanie. Dla 

obozu to pożegnanie było jak jakiś pogrzeb. Był 

płacz, zgrzyt, lały się tony łez, ale mając silny cha-

rakter, nie rozpłakałem się tak szybko, jak inni. Po 

powrocie do pokoju spakowałem swoje ostatnie 

rzeczy do walizki. Była ona wielka. Pomieściła nie-

zbędne rzeczy na 7-dniowy wyjazd, głośniki, sta-

tyw, a nawet koc, ledwo co walizkę zamknąłem. 

Gdy artyści wchodzili do mojego pokoju, nie wie-

rzyli jakości dźwięku i wielkości głośników. Padały 

słowa w stylu: „Jaki sprzęcik!”, „Ale fajne basy!”, 

„To u was tak muzyka gra?”, „No po prostu HIT!”. 

Te małe bezprzewodowe pipki JBL to totalny prze-

gryw, w porównaniu do moich Logitech X-530. Ko-

cham muzykę, bez tych głośników nie wyruszam na 

obozy.  

Piątek 24 lutego 2017  

Na śniadaniu dostaliśmy płyty ze zdjęciami z obo-

zu, niektóre zdjęcia zamieszczone w tym artykule 

pochodzą właśnie z pamiątkowej płyty i zostały 

wykonane przez Radka, gratulacje dla niego za 

super sesje z artystami YS. Sztosik z niego foto-

graf. Po porannym posiłku rozjechaliśmy się wszy-

scy do swoich domów. W taki oto sposób zakoo-

czyłem pewien etap w swoim życiu, pełen emocji, 

których słowami się nie da opisad. Spotkałem na 

obozie ludzi, których pasja jest warta więcej niż 

tysiąc słów. Ten obóz na początku wydawał się 

byd trochę jak obóz koncentracyjny, ale na koocu 

jednym słowem: SZTOS! Mogłem poznad nowe 

osoby o podobnych zainteresowaniach nie tylko z 

Warszawy. Na obozie wpadła mi w oczko jedna 

osoba. Podoba mi się tak bardzo, że zastanawiam 

się, jak mi chodzi po tej mojej głowie, to czy nie 

bolą ją przypadkiem nogi. Tym oto miłosnym ak-

centem kooczymy relację z 3 turnusu obozu Yo-

ung Stars Winter Camp 2017. Zapraszam do prze-

czytania dalszej części artykułu, w ęktórej przed-

stawiam moją opinie na temat tego wydarzenia 

oraz nie zapomnijcie zajrzed na kanał  

#nietypowyvlog, bo pojawił się nowy film, w no-

wej lepszej jakości. Wszystkie linki na dole w przy-

pisach. 
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Moja opinia o Campie 

Z mojego punktu widzenia cena SAMEGO obozu 

była ok, a nawet strona rezerwacyjna wyglądała 

super kolorowo. Ale nie wszystko było spoko, po 

przeczytaniu regulaminu stwierdziłem, że będzie 

strasznie. Zaskoczyła mnie cena samego dojazdu z 

Warszawy. Zbyt drogo to wyglądało, czyli 170 zł w 

dwie strony. Jadąc samemu, mogłem zaoszczędzid 

aż ponad 50 zł. Było by taniej i szybciej, a tak to 

niewygodne fotele, brak warunków do pracy na 

komputerze przenośnym, czyli brak gniazdek 230 V 

i stabilnego stolika, na którym można by coś posta-

wid, np. puszkę z Pringelasami. Lepszy już ten stolik 

z Pendolino, bo duży i ze ściankami, które powodu-

ją, że nic nie wypada. Już na miejscu w pokojach 

był zasięg, nawet LTE, więc komfort pracy na PC po 

prostu luksus. Gorzej było z łóżkiem, bo pierwszego 

dnia, gdy chowałem piżamę pod poduszkę, zoba-

czyłem kurz na moim łóżku, a kolega z tego same-

go pokoju dostał brudny koc. Podczas zamiatania 

pokoju wymiatałem sporo kurzu. Nie przyjechałem 

tu, aby zamiatad swój pokój, tylko żeby odpocząd 

od szkoły i swojego codziennego życia w domu, a 

także się rozerwad, poznad nowych ludzi oraz roz-

wijad nowe talenty i pogłębiad dotychczas posiada-

ną wiedzę przydatną w moim przyszłym zawodzie, 

jakim jest technik Informatyk. Okropne i ubogie 

było też jedzenie, przejdźmy więc do zajęd. Były 

one dobrze dobrane i ciekawie prowadzone, ale 

przydałoby się więcej czasu na spotkania z artysta-

mi, na czas wolny i w ogóle więcej samowoli, bra-

kowało zajęd integracyjnych, po prostu My Music 

musi pójśd w dobrą stronę czyli pasja, bo na razie 

ten zimowy obóz, jak potwierdzam licznymi do-

wodami, był organizowany dla kasy. Za dużo dzie-

ciaków, takie optimum to tak 35 osób max, lepiej 

można się  poznad i w ogóle grupa wychowawcza 

powinna składad z osób w podobnym wieku, np. 

15-17, a nie 12-17. To zbyt duże utrudnienie, aby 

dostosowad grafik zajęciowy do danej grupy. W 

mniejszej grupie łatwiej się prowadzi się zajęcia; 

Joker narzekał, że pół godziny dla 30-osobowej 

grupy to za mało czasu na przeprowadzenie zajęd 

„On Air”.  Pomijając te wady, mogę polecid ten 

obóz osobom, które vlogują, śpiewają, niewyraź-

nie wymawiają, malują się.  Jestem ciekaw, co się 

będzie działo na letniej edycji Young Stars Camp 

2017.  

Daniel Ryniec  
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KASPRZAKOWA SILVA RERUM – Młode Wilki 

Jak rodzą się młode gwiazdy sceny muzycznej? Ta-

lent show? Pieniądze? Znajomości? Często gęsto 

właśnie tak. Są jednak dwa gatunki muzyki, przy 

których przede wszystkim liczy się ciężka praca i 

zacięcie. Jest to muzyka klasyczna i rap. Przy muzy-

ce klasycznej artyści wypływają na konkursach typu 

Konkurs Chopinowski. W przypadku raperów wy-

gląda to nieco inaczej. Żeby zyskad rozgłos, są dwa 

sposoby. Zabłysnąd na scenie freestylowej albo 

ciężko pracowad na własną rękę i byd wyłowionym 

przez większy label. Skupimy się na największym 

polskim projekcie łączącym w jednej chwili style i 

artystów, którzy są dośd młodzi na scenie, a już 

wiele na niej znaczą. Projekt, o którym mówimy, to 

„Popkiller Młode Wilki”. 

 

Pierwsza edycja ruszyła w roku 2011. Od tamtego 

momentu odbyło się 5 edycji tej akcji. Dzięki niej 

na szerokie wody wypłynęły takie grube ryby jak 

Białas, Kękę, Kuban czy Żabson. Jedni wykorzystali 

swoją szansę, inni ją zaprzepaścili. Tegoroczne 

„Młode Wilki” w moim odczuciu siadły najbardziej 

ze wszystkich edycji. Jest to jeden wielki mix sty-

lów, które wydawad by się mogło, że się nie zgrają, 

a finalnie stworzyli coś wielkiego. Bez większych 

wstępów przedstawię artystów, którzy przyłożyli 

rękę do powstania tegorocznej edycji. 
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EmesMilligan 

Urodzony: 1991 

Miejscowośd: Tomaszów Lubelski  

Mój ulubiony kawałek: Ostatni Raz  

 

 

 

Plan Be 

Urodzony: 1996 

Miejscowośd: ??? 

Label: QueQuality 

Mój ulubiony kawałek: HOLLYWOOD$ 

 

 

 

Reto 

Urodzony: 1995 

Miejscowośd: Piastów 

Label: New Bad Label 

Mój ulubiony kawałek: Papierosy_rmx 

 

 

 

Smolasty 

Urodzony: 1995 

Miejscowośd: Warszawa 

Mój ulubiony kawałek: Cały Klub To My 

 



Str. 43 

#Potwierdzone_Info 

Duchu  

Urodzony: 1992 

Miejscowośd: „Trójmiasto” (Gdaosk) 

Mój ulubiony kawałek: Jesieo w mieście Gdaosk 

 

 

Tymin  

Urodzony: 1993 

Miejscowośd: Sosnowiec 

Mój ulubiony kawałek: Wszystko na pokaz 

 

 

 

Anatom  

Urodzony: 1993 

Miejscowośd: Rabka-Zdrój 

Label: Bozon 

Mój ulubiony kawałek: Przepis na sukces 

 

 

Bedoes 

Urodzony: 1998 

Miejscowośd: Bydgoszcz  

Mój ulubiony kawałek: C'est la vie 

 

 



Mateusz Szulc 
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Paweł Bokun 

Urodzony: 1992 

Miejscowośd: Choszcznie/Drawno 

Mój ulubiony kawałek: Reina de la Noche 

 

 

The BluMantic 

Urodzony: 1990 

Miejscowośd: Killeen (Teksas, USA) 

Mój ulubiony kawałek: "B.Y.O.C." 

 

Tym krótkim artykułem chciałem przybliżyd wam 

postaci, które przyłożyły się do projektu, który 

zwieoczono niesamowitym krążkiem. Owa płyta 

miała premierę 15 marca, więc jest jeszcze ciepła. 

Jeśli nie wiesz, czy chcesz przeznaczyd na nią parę 

groszy, to całośd jest do odsłuchania na YT, do któ-

rego was odsyłam. Tymczasem 3majcie się i strzeż-

cie się watahy, bo te wilki zjadają grę . 
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PO LEKCACH — FILM Ghost  the Shell 

Rupert Sanders podjął się trudnego zadania, jakim 

jest fabularna ekranizacja kultowego Ghost in the 

shell. Jak mu to wyszło? 

 

Akcja Ghost in the Shell rozgrywa się w niedalekiej 

przyszłości, w mieście łączącym kulturę zachodnią z 

azjatycką. Mira Killian (Scarlett Johansson) to cy-

borg do zadao specjalnych. Jedyna na świecie hy-

bryda człowieka i robota stojąca na czele elitarnej 

jednostki Section 9, której przewodzi Aramaki 

(Takeshi Kitano), specjalizującej się w walce z naj-

niebezpieczniejszymi przestępcami. W skład zespo-

łu wchodzi także Batou (Pilou Asbæk). Ku uciesze 

swojego twórcy doktor Ouelet (Juliette Binoche) 

potrafi podejmowad racjonalne decyzje, kierując 

się w nich nie tylko zimną kalkulacją. Czym jednak 

nasza bohaterka wykonuje więcej misji, tym bar-

dziej zaczyna powątpiewad w sens swojej pracy. 

 

Sposób prowadzenia historii Major ociera się miej-

scami o banał. Nie ma tu miejsca na interpretację 

dla widza, wszytko jest podane na tacy i opowie-

dziane tak, by wiedział dokładnie, jaki efekt reżyser 

chciał osiągnąd. Jednak to nie dla samej opowieści 

widzowie powinni wybrad się na ten film. Ghost in 

the Shell zachwyca swoją stroną wizualną. 

 

Kolorowe, świecące się przez całą dobę, futury-

styczne miasto przypominające Tokio jest tak na-

prawdę bardzo mrocznym miejscem. Odpowie-

dzialny za zdjęcia Jess Hall postanowił zabawid się 

konwencją, skupiając się na szczegółach, takich 

jak rozpryskujące się szkło czy krople deszczu pa-

dające na bohaterów. Gdy do tego dodamy 

wszystkie sceny walki w zwolnionym tempie, to 

dostaniemy kino akcji osadzone w futurystycznym 

azjatyckim klimacie. 

 

Na wszystkich fanów padł blady strach, gdy ogło-

szono, że to Scarlett Johansson zagra główną rolę. 

Pojawiło się wiele opinii, że nie pasuje i nie da ra-

dy. Moim zdaniem jest to najjaśniejszy punkt tej 

produkcji. Aktorka dodaje filmowi Sandersa odpo-

wiedniego charakteru. Znakomicie łączy dwie oso-

bowości: zawodowego zabójcy i uczącego się ota-

czającego ją świata cyborga o mentalności dziec-

ka. 

Nie wiem, czy amerykaoska wersja Ghost in the 

Shell jest bliska oryginałowi, czy nie. Dla mnie jest 

to kino akcji, pięknie zrealizowane pod względem 

wizualnym i trochę banalne pod względem przed-

stawionej filozofii.  

Klaudia Makaruk  


