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Postanowiłem w końcu przetestować Win-
dows 11. Sama aktualizacja przebiegła bez pro-
blemów. Po restarcie nowy Windows przywi-
tał mnie odświeżonym interfejsem  
i przypadł do gustu. Ciekawą zmianą jest nowy, 

wyśrodkowany wygląd menu Start: według 
mnie schludny i estetyczny, mimo iż średnio 
praktyczny w porównaniu z Windows 10. Od-
świeżony został również wygląd ikonek  
i eksploratora plików. 
Nie sposób jednak nie zauważyć wad no-
wego systemu. Należy do nich menu kontek-
stowe.  O ile sam wygląd nowego menu jest 
poprawny, o tyle jego praktyczność – 

wielce wątpliwa. 

 

 
 
 
 
 
 
Jest ono bardzo skromne w opcje: aby zoba-
czyć te bardziej zaawansowane, trzeba skorzy-
stać z przycisku, przy czym po jego aktywacji wi-
dzimy dokładnie to samo menu, co  
w Windows 10. 
Oprócz tego Windows 11 ma dosyć wiele drobnych 
błędów, które skutecznie irytują użytkownika. 

Według mnie nowy system od Microsoftu ma 
potencjał, ale nie wykorzystuje go w pełni.  
Z powodu błędów postanowiłem wrócić do Win-
dows 10,  ale mam nadzieję że już wkrótce  
w pełni przekonam się do „jedenastki”. 
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Rozmowa z Michałem Jab-
czyńskim,  uczniem klasy IIIP, 

uczestnikiem projektu 
„Zwolnieni z teorii”, przeprowa-
dzona 25 października br. 

 

Paweł Słowikowski: 
NNaa cczzyymm ppoolleeggaa pprroojjeekktt 
„„ZZwwoollnniieennii zz tteeoorrii ii””?? 

Michał Jabczyński: [Inicjatywa 
– dop. red.] polega na stwo-
rzeniu projektu 
prospołecznego, tj. mającego 
pomóc innym. 

 

PP..SS..:: CCoo ddaajjee CCii uuddzziiaałł?? 

M.J.: Pozwala rozwijać kre-
atywność, uczy, jak rozma-
wiać z ważnymi osobami,  
w skrócie – pomaga zdobyć 
doświadczenie. 

Dodatkowo każdy, kto dotrze do 
końca, odbierze 
międzynarodowy certyfikat PMI 
[Project Management Institute – 

dop. red.] ułatwiający później 
dostanie się na wyższą uczelnię. 

PP..SS..:: JJaakkii jjeesstt eettaapp pprraaccyy?? 

M.J.: W tej chwili projekt został 
wstrzymany, ponieważ MZK 
[uczestnicy zamierzali przygotować 
zadanie w ramach współpracy z tą 
instytucją – dop. red.] nie zezwolił 
na jego realizacje – z prostego 
powodu: pracuje już nad takim 
projektem. Skupiamy się więc na 
wymyśleniu kolejnego. 

[o przebiegu prac poinformujemy na 
łamach kolejnego wydania – dop. 

red.] 

 

szczegóły:https://zwolnienizteorii.pl 

https://zwolnienizteorii.pl/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 5 listopada trwa konkurs 
„Twarze Niepodległości”. 

Szczegółowych informacji 
udziela p. Katarzyna Orłowska. 

 

Przypominamy, że w zakładce 
„Dla Uczniów” na stronie głównej 
TTI możecie zapoznać się  
z regulaminem 

wewnątrzszkolnego konkursu ję-

zykowo-literackiego „Miesiąc z…” 

oraz zasadami trwającego do marca 

2022 r. Wielkiego Maratonu Czy-

telniczego. Koordynatorem obu 

projektów jest p. Aleksandra 

Stolarczyk. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
Uznaliście, że TTI to symbol-marka przyszłości in-
formatycznej – bo przecież to, co najlepsze kry-
je się nawet w słownikowym znaczeniu słowa 
„przednia”, które pojawiło się w odpowiedziach 
na pytanie o to, jak bardzo podoba się Wam 
nasza Szkoła.  

Nie mylą się także ci, którzy mówiąc „przed-
nia”, myślą – „wiodąca”. Dążymy przecież do 
jak najlepszych wyników! 



 
 
 
 
 
 
Paweł: CCzzeeśśćć GGrrzzeeggoorrzz!! JJeesstteeśśmmyy  
zz DDaawwiiddeemm uucczznniiaammii kkllaassyy ddrruuggiieejj 

G:  Poznawajcie ludzi, bo nie wiadomo, co 

przyniosą Wam te znajomości po paru latach 

iinnffoorrmmaattyycczznneejj.. CChhcciieell iibbyyśśmmyy zzaaddaaćć CCii                        (czasem jest to praca, czasem  wsparcie,                                         
ppaarręę ppyyttaańń   ddoottyycczząąccyycchh TTwwoojjeeggoo żżyycciiaa              a czasem po prostu dobrze spędzony czas), 
ppoo uukkoońńcczzeenniiuu nnaasszzeejj  szkoły oraz                          znajdźcie pasję i szlifujcie ją ciężką pracą  
oo  wwssppoommnniieenniiaa  zz  nniiąą  zzwwiiąązzaannee..                            i determinacją.                                                                                                       
Grzegorz: Cześć! Nie ma żadnego problemu. 

Śmiało pytaj! 

 

D: CCoo ww ddoorroossłłyymm żżyycciiuu lliicczzyy ssiięę  nnaajjbbaarrddzziieejj?? 

Dawid: DDoobbrrzzee,, ttoo jjaa zzaacczznnęę.. WW kkttóórryymm         G: Ludzie i miłość do tego, co się robi w życiu.                                               

rrookkuu uukkoońńcczzyy łłeeśś sszzkkoo łłęę?? 
G: Ukończyłem ją w 2021 roku.  

P: AA jjaakkii pprrooffiill uukkoońńcczzyyłłeeśś?? 

G: Technik-Informatyk                                                  

 

P: II oossttaattnniiee ppyyttaanniiee.. CCoo ssąąddzziisszz oo sszzkkoollee  

ii nnaauucczzyycciieellaacchh ,, kkttóórrzzyy CCiięę  uucczzyyll ii?? 

P: KKttoo bbyyłł TTwwooiimm wwyycchhoowwaawwccąą ii jjaakk ggoo                  

wwssppoommiinnaasszz?? 
G: Pani Renata Bartz – wspominam jako 
osobę twardą i skupioną na matema-
tyce. 

D: JJaakkiiee zzddaarrzzeenniiee ((zzaabbaawwnnee,, wwaażżnnee……)) 
zzee sszzkkoollnnyycchh llaatt sszzcczzeeggóó llnniiee uuttkkwwii łłoo CCii  
ww ppaammiięęccii?? PPrroosszzęę oo nniimm ooppoowwiieeddzziieećć.. 

G: Za każdym razem, gdy byliśmy w sali na 

górze, gdy żartowaliśmy sobie i gadaliśmy 

„na luziku”.  

G: TTI to była dobra szkoła, bo pozwalała mi 
na spokojny rozwój zawodowy . Miała ge-
nialny klimat, było mało osób i każdy znał 
się z każdym. Nauczycielom jestem 
wdzięczny, bo pokazali wiele fajnych rzeczy  
i zawsze można było z nimi porozmawiać. 

P: Dziękujemy bardzo za udzieleniu wywiadu. Ży-

czymy sukcesów w karierze zawodowej i miłego 

dnia. Pozdrawiamy. 

                G: Również dziękuję za miły wywiad i powo-   
                                                                         dzenia w nauce. Pozdrawiam. 

 

D: JJaakk ppoottoocczzyyłłaa ssiięę TTwwoojjaa ddrrooggaa zzaawwooddoowwaa?? 

G: Zostałem inżynierem oprogramowania 
i kierownikiem zespołu w Craftserve, który jako 
firma istnieje i dominuje na polskim rynku  
od prawie 10 lat. 
P: JJaakkiieejj rraaddyy uuddzziieelliiłłbbyyśś uucczznniioomm nnaasszzeejj 
sszzkkoołłyy?? JJaakkiiee uummiieejjęęttnnoośśccii nnaabbyywwaannee ww llaattaacchh 
sszzkkoollnnyycchh ookkaazzuujjąą ssiięę nnaajjbbaarrddzziieejj pprrzzyyddaattnnee  
ww pprraaccyy zzaawwooddoowweejj?? 

 

 
 



 
 

 

 

We wrześniu TTI nawiązało współpracę z Uniwersytetem Narodowym im. Iwana  
Ohijenki w Kamieńcu Podolskim. W skład naszej redakcji wchodzą studenci  
z Ukrainy, którzy na łamach prasy opowiadają o swoim kraju. 

 

Bakota lub ukraińska Atlantyda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ww  ddrrooddzzee...... 
 
BBaakkoottaa –– uujjęęcciiee ppaannoorraammiicczznnee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uukkrraaiińńssccyy  

eekksspplloorraattoorrzzyy BBaakkoottyy 
 
Bakota to zalana wieś na Podolu, blisko 
Kamieńca Podolskiego. Dziś to miejsce sły-
nie z niesamowitych widoków i ciszy. Pół 
wieku temu setki rodzin porzuciły tu swoje 
domy i gospodarstwa. Ludzie zostali 
eksmitowani, a wieś zatopiona, aby 
zbudować olbrzymi zbiornik dla potężnej 
elektrowni wodnej.  

Bakota 40 lat temu zniknęła z map i za-
gościła w przewodnikach turystycznych. 
Droga do Bakoty jest dość długa, ale bez 
wątpienia warta trudów jej pokonania. 

cchhwwiillaa  wwyyttcchhnniieenniiaa  

 
Przed nami roztaczają się naprawdę bajeczne 
krajobrazy: rzeka, żółto-pomarańczowe lasy, 

ogromne białe skały. Od takiego piękna za-

piera dech w piersiach. Przed nami wiją się 

długie i wąskie ścieżki prowadzące do wody 
i skalnego klasztoru.  

Starożytny skalny klasztor z jaskiniami 

mnichów to miejsce często odwiedzane przez 
rzesze podróżnych. Nie inaczej było w dniu 

naszej wycieczki. Z tego miejsca dzieli nas już 

tylko pół godziny do plaży u podnóża skał.  
A tu: zasłużony wypoczynek, regenerujący 

posiłek, czas na pamiątkowe zdjęcia  

i przygotowania do wspinaczki w drogę 
powrotną. 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
14 listopada o godzinie 19.00 w Auli UMK odbę-
dzie się koncert 10 tenorów i Orkiestry Teatru 
Wielkiego Operetki Kijowskiej. To wydarze-
nie uwielbiane przez europejską publiczność. 

10 wspaniałych męskich głosów zaśpiewa zna-
ne i lubiane światowe przeboje. Toruński koncert 
zostanie wykonany w nowym, premierowych 
repertuarze. Wspaniałe połączenie klasyki  
z nowoczesnością. Tego koncertu nie można 
przeoczyć! 



 
 
Dołączcie do zabawy i odkryjcie szeroki 
zakres słowa „komputer”. Warunkiem 
udziału w konkursie jest napisanie ry-
mowanego wiersza na temat wła-
snego sprzętu komputerowego.  

 
Propozycję, wraz z imieniem i nazwi-
skiem, należy przesłać do 25 listopada 
drogą elektroniczną:  

redakcjatti@gmail.com 

 
Najciekawsze pomysły wyłoni Jury, a na-
grodzone prace zostaną przedstawione na fo-
rum Szkoły (i nie tylko). 
 

Na zwycięzcę czeka specjalna nagroda. 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

mailto:redakcjatti@gmail.com


Redakcja 

Kacper Chojnacki (II inf) 

Paweł Dębiec (II inf) 

Dawid Janowski (II inf) 

Karol Jurzyk (II prg) 

Wiktor Mąkólski (III P) 

Paweł Słowikowski (III P) 

Arkadiusz Śliwiński (III P) 

studenci Uniwersytetu im. I. Ohijenki  

w Kamieńcu Podolskim  

pod opieką p. Natalii Stachniuk 

Oprawa graficzna 
Kacper Chojnacki (II inf) 

Daniel Cieszyński (II prg) 

Koordynacja 
  p. Aleksandra Stolarczyk 


