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Karta graficzna rtx 3050 została niedawno wprowadzona  
na rynek. To nie lada techniczny kąsek, bo kto z nas nie 
chciałby 30rtx w swoim komputerze… 
Cena karty waha się od 2100 zł do 2600 zł. To dobra cena jak 
za 30rtx. Karta graficzna ma 8GB pamięci, od 2 do 3 
wentylatorów, bardzo dobrą wydajność w grach i oferuje m.in. 
ray tracing, DirectX 12. Obsługuje do 4 monitorów; maksymalna 
rozdzielczość 7680 x 4320. Opłaca się ją kupić.  
Uważam, że jest podobna do 1050 lub 1650, ale bardziej 
wydajna! 



 
 
 

 

 

 

 

Paweł Dębiec (P.D.): CCzzeeśśćć JJaanneekk!! 

JJeesstteemm uucczznniieemm 22 kkllaassyy nnaasszzeeggoo 
tteecchhnniikkuumm  ii pprrzzeepprroowwaaddzzaamm ccyykkll 
wwyywwiiaaddóóww zz  aabbssoollwweennttaammii.. 

JJeesstteeśś cchhęęttnnyy,, bbyy  ooddppoowwiieeddzziieećć 

nnaa ppaarręę ppyyttaańń?? 
Jan Łapczyński (J.Ł.): CCzzeeśśćć!! NNiiee 
mmaa pprroobblleemmuu,, zzaammiieenniiaamm ssiięę  
ww ssłłuucchh.. 

P.D.: ZZaacczznniijjmmyy oodd ppoocczząąttkkuu..  

WW  kkttóórryymm rrookkuu uukkoońńcczzyyłłeeśś 
sszzkkoołłęę??  

J.Ł.: EEdduukkaaccjjęę zzaakkoońńcczzyyłłeemm nniiee ttaakk  
ddaawwnnoo,, ww 22002211 rrookkuu.. WWsszzyyssttkkiiee  
wwssppoommnniieenniiaa zzwwiiąązzaannee zz tteecchhnniikkuumm  
ssąą bbaarrddzzoo żżyywwee.. 
P.D.: ZZ ppeewwnnoośścciiąą mmóóggłłbbyyśś 
ooppoowwiieeddzziieećć wwiieellee hhiissttoorriiii ii aanneeggddoott 
zzwwiiąązzaannyycchh zz ttyymm ookkrreesseemm.. PPoowwiieeddzz 
mmii pprroosszzęę,, jjaakkiiee zzddaarrzzeenniiee zz ttyycchh llaatt 
wwssppoommiinnaasszz nnaajjlleeppiieejj?? 

J.Ł.: TToo pprraawwddaa,, mmaamm wwiieellee  
wwssppoommnniieeńń zzwwiiąązzaannyycchh zz ttąą sszzkkoołłaa,,  

aallee jjaakkoo ppiieerrwwsszzee pprrzzyycchhooddzzii mmii nnaa  
mmyyśśll uuppaallaanniiee ggrruuzzaa  [[ssiicc!!]] ww lleessiiee 
wwrraazz zzee  zznnaajjoommyymmii zz kkllaassyy [[cchhooddzzii 
oo ttaanniiee  aauuttaa zz nnaappęęddeemm nnaa ttyyllnnee 
kkoołłaa,, kkttóórree  ddaajjąą ssiięę zzaabbuukkssoowwaaćć,, 

cczzyyllii  wwiieellookkrroottnniiee oobbrróócciićć  
ww mmiieejjssccuu ––  ddoopp.. rreedd..]] 
P.D.: MMóóggłłbbyyśś ppoowwiieeddzziieećć oo ttyymm ccoośś 
wwiięęcceejj?? 

JJ..ŁŁ..:: OOcczzyywwiiśścciiee,, wwrraazz zz kkoolleeggaammii  
zz łłoożżyylliiśśmmyy ssiięę nnaa jjaakkiieeggoośś ggrruuzzaa,,  

nniieesstteettyy,, nniiee ppaammiięęttaamm jjaakkiieeggoo  
ddookk łłaaddnniiee,, ppoo pprroossttuu ppoo lleekkccjjaacchh 
„„kkaattoowwaalliiśśmmyy”” ggoo ww lleessiiee.. 

 

 

 

 

P.D.: WWaażżnnąą cczzęęśścciiąą sszzkkoołłyy ssąą  
nnaauucczzyycciieellee.. JJaakk wwssppoommiinnaasszz  
ppeeddaaggooggóóww,, kkttóórryycchh ppoozznnaałłeeśś?? 

J.Ł.: BBeezz wwąąttppiieenniiaa nnaajjwwaażżnniieejjsszząą  
nnaauucczzyycciieellkkąą bbyyłłaa mmoojjaa  
wwyycchhoowwaawwcczzyynniiąą,, PPaannii BBaarrttzz.. BByyłłaa  
nnaauucczzyycciieelleemm wwyymmaaggaajjąąccyymm,, ddaałłoo  
rraaddęę ssiięę zz nniiąą ddooggaaddaaćć,, ssłłuucchhaałłaa  
wwsszzyyssttkkiicchh ii bbyyłłaa bbaarrddzzoo mmiiłłaa oossoobbąą.. 

P.D.:  AA ppoozzoossttaallii nnaauucczzyycciieellee?? 

J.Ł.: NNaauucczzyycciieellee oodd zzaajjęęćć  
zzaawwooddoowwyycchh bbyyllii bbaarrddzzoo ddoobbrrzzyy,,  

ppoottrraaffii ll ii wwyyttłłuummaacczzyyćć tteemmaatt.. ZZaarraażżaallii  
ppaassjjąą ii wwzzbbuuddzzaallii ggłłóódd wwiieeddzzyy.. ZZaaśś  
nnaauucczzyycciieellee pprrzzeeddmmiioottóóww ooggóóllnnyycchh  
bbyyllii tteeoorreettyykkaammii,, ttee zzaajjęęcciiaa nniiee  
nnaalleeżżaałłyy ddoo mmooiicchh uulluubbiioonnyycchh.. DDoobbrrzzee  
wwssppoommiinnaamm zzaarróówwnnoo ddyyrreekkccjjęę,, jjaakk  
ii  ppeerrssoonneell sszzkkoollnnyy.. SSzzcczzeerrzzee sszzaannuujjęę 
iicchh  pprraaccęę ii zzaaaannggaażżoowwaanniiee.. 
P.D.: PPrrzzyysszzeeddłł cczzeerrwwiieecc 22002211 rrookkuu.. 

MMuussiiaałłeeśś ppoożżeeggnnaaćć sszzkkoollnnee mmuurryy  
ii rruusszzyyćć ddaalleejj.. JJaakk ppoottoocczzyy łłaa ssiięę 
ttwwoojjaa ddrrooggaa zzaawwooddoowwaa?? 

J.Ł.: TTaakk jjaakk cchhcciiaałłeemm.. DDzziięękkii  
pprraakkttyykkoomm nnaabbyyttyymm ww sszzkkoollee  
uuppeewwnnii łłeemm ssiięę,, żżee wwyybbóórr tteecchhnniikkuumm  
iinnffoorrmmaattyycczznneeggoo bbyyłł ddllaa mmnniiee bbaarrddzzoo  
ddoobbrryymm wwyybboorreemm.. NNiiggddyy nniiee cchhcciiaałłeemm  
kkoońńcczzyyćć eedduukkaaccjjii nnaa ttyymm eettaappiiee,,  

ddllaatteeggoo oobbeeccnniiee kksszzttaałłccęę ssiięę ddaalleejj.. 
JJeesstteemm ssttuuddeenntteemm II rrookkuu.. WWiieerrzzęę,, żżee 
ddzziięękkii tteemmuu bbęęddęę mmóóggłł wwkkrróóttccee ppooddjjąąćć 
wwyymmaarrzzoonnąą pprraaccęę.. 



 
P.D.: W Twojej wypowiedzi daje się zauważyć dorosłe 
myślenie. Dzieli nas tylko kilka lat – Ty już mówisz o pracy. 

Co w takim razie, według Ciebie, w dorosłym życiu liczy się 
najbardziej? 

J.Ł.:  Szacunek  do  innych.  Według  mnie  jest 
najważniejszy. Poza tym nie lubię wywyższania się  
i wymądrzania. W tym, jak mówisz – dorosłym życiu – trzeba 
pamiętać, że wszyscy jesteśmy równi. Dorosłość to także 
odpowiedzialność, dlatego trzeba pamiętać, aby wszystko 
zrobić na czas, a tych „goniących terminów”   

w dorosłym życiu jest naprawdę dużo. 

P.D.: Póki co muszę pamiętać o zadaniach domowych  
i terminach sprawdzianów. Janku, powiedz czego życzyłbyś 
obecnym uczniom szkoły? Czy są jakieś rady, których byś im 
udzielił? 

J.Ł.: Przede wszystkim uczniom naszej szkoły życzę czerpania 
garściami z wiedzy nauczycieli. Słuchania na lekcjach 
zawodowych i aktywnego udziału w zajęciach. Nie bójcie się 
pytać. Nauczyciele chętnie wszystko Wam wyjaśnią. Poza 
tym pamiętajcie o znajomych. To tu możecie nawiązać 
przyjaźnie na całe życie. Cieszcie się z tego, że tu jesteście. 
P.D.: Dziękuję Ci bardzo za miło spędzony czas i życzę 
powodzenia w dalszym rozwoju zawodowym. 

J.Ł.: Również dziękuję. Wszystkim uczniom naszej szkoły 
życzę wszystkiego, co najlepsze i… powodzenia  
w szkole. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
W czerwcu/lipcu 2021 r. oraz w styczniu br. uczniowie 
obecnej klasy IV mierzyli się z zadaniami 
egzaminacyjnymi potwierdzającymi kwalifikacje  
w zawodzie. Poprosiliśmy naszych starszych kolegów  
o ocenę stopnia trudności zadań kwalifikacji EE.08 – 
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych i sieci oraz EE.09 – 

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami 
internetowymi i bazami danych. Zdecydowana 
większość (grupa ankietowanych liczyła 20 osób) 

uznała, że były trudne. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 lutego obchodzimy Dzień JJęęzzyykkaa OOjjcczzyysstteeggoo. 

CZY WIECIE, ŻE… 

Około 50 milionów osób na świecie mówi w języku 

polskim. Daleko naszej rodzimej mowie do 
popularności języka angielskiego czy hiszpańskiego, 

ale i tak mamy powody do dumy. Język polski zalicza 
się  do jednego z najtrudniejszych na świecie. 

Rozstrzygnijcie sami – która forma jest poprawna: nie 
mam smartfonu? A może nie mam smartfona?  

 

Zaprzyjaźnieni z naszą szkołą studenci z Kamieńca 
Podolskiego też uchylają rąbka tajemnicy. Jedną  

z językowych „atrakcji” ukraińskiego jest bogactwo 
form  zdrobniałych. Nawet słowo „wrogowie” ma 

czułą formę użytą w hymnie Ukrainy: „Згинуть 

нашı вороженьки, як роса на сонцı” (czytamy: Zhynut’ 

nasz’i vorożen’ky jak rosa na sonc’i). 

Oznacza to: ‘Nasi wrogowie [zdrobniale dosłownie: 
wrogożkowie, choć w języku polskim takiego słowa nie 

ma) zginą jak rosa na słońcu’. 



 
Połowa roku szkolnego już za nami. Warto 
powoli przygotowywać plan na wakacje. 
Napiszę dziś o swojej ostatniej wyprawie  
do Włoch i może przy okazji zachęcę Was do 
podróży.  

Swoją zagraniczną przygodę zacząłem w Weronie. Moją 
uwagę przykuły marmurowe ulice oraz ogromny 
antyczny amfiteatr. W Weronie jadłem pyszną 
pizzę oraz lody pistacjowe. 

Dotarłem też do Wenecji, która słynie z wodnych 
kanałów. Warto tam zwiedzić plac Świętego Marka 
oraz most Rialto. Daje się tam we znaki tłok. 

W pobliżu Wenecji znajduje się mała wyspa 
Burano, na której nie ma aż tylu turystów. 
Jest to niezwykle kolorowe i barwne miejsce  
we Włoszech. 



Następnie pojechałem do Toskanii – słynącej z trufli oraz sera pecorino. 

Rejon ten słynie również z przepięknych i malowniczych miasteczek. 

Jednym z nich jest Castiglion Florentino, w którym znajdują sie ruiny Etrusków. 

Jadłem również przepyszne kieszonki truflowe. 

Byłem  w San Gimignano, mieście charakterystycznych wież oraz 
zapachu trufli. Warto wspomnieć też o „drodze gladiatora”, na której 
nagrywano sceny filmu „Gladiator” w reż. R. Scotta. 

 

Kolejnym punktem 
podróży było 
Wybrzeże Liguryjskie 
rozciągnięte  do 
Cinque Terre. 

Region ten mieści 

się nad morzem, na 
zboczu góry. Jest to 
piękne miejsce, lecz 
niestety oblegane przez 
tłumy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Była to dla mnie wyjątkowa podroż przez zakątki przepięknej Italii. 
 

Fotografie ze zbioru prywatnego Wiktora . 



 
„Książki to są twoi najlepsi przyjaciele.  

Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele” 

– pisał Jan Rak. O udziale w Ogólnopolskim 
Maratonie Czytelniczym i sposobach 
wykorzystania doświadczenia w edukacji 
rozmawiali Jan Butrym i Marcin Kołpacki  
z klasy IIIP. 

 

JJaanneekk: Witam wszystkich Czytelników, 

witam również mojego gościa – Marcina 
Kołpackiego, uczestnika Ogólnopolskiego 
Maratonu Czytelniczego. Dzień dobry 
Marcinie! 

 

MMaarrcciinn: Dzień dobry! 
 

JJ: Marcinie, na czym polega Maraton 
Czytelniczy? 

 

MM: Ogólnopolski Maraton Czytelniczy polega 
na przeczytaniu konkretnej książki w danym 
miesiącu. W wyznaczonym terminie 
przystępujemy do napisania testu, za który 
możemy zdobyć 21 punktów. Wszystkie 
pytania dotyczą treści powieści, jej 
problematyki. Nad całością czuwa Pani 
Aleksandra Stolarczyk. 

 

JJ: Rozumiem. A jak ten test wygląda? 

Ile macie czasu na wykonanie zadań? 

 

MM: Test składa się z 20 pytań. Najpierw są 
pytania zamknięte (a,b,c,d) lub 
prawda/fałsz, potem przechodzimy do zadań 
otwartych. Na wypełnienie testu mamy 
45minut. 

 

JJ: Co się dzieje później? 

 

MM: Test jest sprawdzany przez Panią, później 
otrzymujemy informację zwrotną. 

Dowiadujemy się, jak nam poszło. Wyniki  
z każdego testu są przekazywane do 
Organizatora w Gdańsku. 

 

JJ: Czego dotyczyła ostatnia książka? O czym 
opowiadała? 

 
 

 
MM: Książka stycznia to ,,Światło ukryte  

w mroku” Sharon Cameron. Jest to 

przejmująca historia oparta na faktach. 

Opowiada o siostrach Podgórskich – Helenie  

i Stefanii. Ocaliły one trzynaścioro Żydów. 

Ukrywały ich na poddaszu własnego domu 

podczas II wojny światowej, konkretnie  

w 1943 roku. Więcej nie będę zdradzał 

Czytelnikom. Zachęcam do przeczytania, 

ponieważ jest to powieść pełna wrażeń  

i emocji. 
 

JJ: Niesamowite... Czy Maraton zachęca Cię 

do czytania więcej książek? Czego uczy? 

 

MM: Tak, wykorzystuję to. Doświadczam wielu 
emocji: smutnych i radosnych. Maraton uczy 

mnie również zapamiętywania. Aktualnie 

czytam kody programu C++ , które łatwiej 

zapamiętuję. Książki, które czytam do 

Maratonu przydadzą się też do napisania 

wypracowania. Czuję, że kiedyś nie miałem 

pomysłu na wypracowanie, a teraz mam. I to 
na dobre wypracowanie. Wykorzystuję 

poznane książki. 
 

JJ: Dziękuje za przybliżenie nam zasad 
udziału w Ogólnopolskim Maratonie 

Czytelniczym i za to, że zechciałeś 

podzielić się swoimi wrażeniami. 

 

MM: Dziękuję. 

 
Czytelników zachęcamy do udziału  
w Konkursie. Szczegóły na stronie głównej 

TTI.  



 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie  
z okazji Dnia Języka Ojczystego. 
Odpowiedzi należy przesłać 21 lutego  
(i tylko w tym dniu): rreeddaakkccjjaattttii@@ggmmaaiill..ccoomm 

 

Pytania: 

1) Kiedy zapisano pierwsze zdanie w języku 
polskim? Jak brzmiało? 

2) W którym roku i gdzie powstał pierwszy 
polski druk? 

 
Nie zapomnij podać swojego imienia  
i nazwiska. Na uczestników, którzy 
udzielą poprawnych odpowiedzi, czekają 
nagrody. 
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