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Jeżeli masz ciekawy artykuł  
albo po prostu chcesz kogoś 
pozdrowić ,to pisz do nas na 

adres:  
 

sqlpress@gmail.com 

SQLpress działa w oparciu o przepisy art. 25, 26, 29 
(zamieszczając także wypisy dla celów dydaktycznych) 
33 i 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i "prawach 
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (DzU z dn. 23 lutego 
1994 r. nr 24, poz. 83) oraz przyjęte zwyczaje edytorskie.  
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Ojciec pyta syna:  
- Co robiliście dziś na matematyce?  
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, 
też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że 
też nikt go do tej pory nie znalazł... 

Przychodzi Małysz do 
kiosku: 

- poproszę bilet 
-proszę 3złote 
-a nie wystarczą a 
srebrne i 2 brązowe? 

Spotyka się dwóch 
biznesmenów: 
-Zauważyłem, że w twojej 
firmie wszyscy przychodzą do 
pracy bardzo wcześnie. Jak ty 
to robisz? 
-Prosty trik! Mam 20 
pracowników i 15 miejsc 
parkingowych. 

W najwyższych górach świata, 
drogą nad przepaścią jedzie 
autokar z turystami. 
-I co, boicie się? - pyta 
przewodniczka. 
-Tak! - krzyczą pasażerowie. 
-To proszę robić to, co 
kierowca! 
-A co robi kierowca? 
-Zamyka oczy. 
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 Pozdrowienia dla Agiszy , Izz i Trezora. 
=] - Jowkaa 

 Pozdrowienia dla klasy II LOA od  
Wychowawczyni  
 Pozdrowienia dla Klaudii Subocz—za 

wszystko i za nic ! :* KC! :**** 
 Pozdrowienia dla Rybci Grybci! Od ciche-

go wielbiciela 
 Pozdrowienia dla chłopców z III LOB 
 „Prawdę mówiąc” pozdrawiamy p. Boro-

wiecką—kl. III LOB 
 Pozdrowienia dla św. Mikołaja i jego re-

niferów, a w szczególności Rudolfa czer-
wono nosego od Dziadka Mroza 

 Gorący Mietek pozdrawia swoją cichą 
wielbicielkę, panią Władzię. 

 Pozdrowienia dla samego siebie, bo nikt 
inny by tego nie zrobił. Lisek. 

 Pozdrowienia znad Niemna dla pani Elizy 
Orzeszkowej 

 Pozdrowienia dla Pauliny od Ziuty 
 Pozdrawiam Pretensję i Liska 
 Pozdrawiam moją wspaniałą dziewczynę 

Genowefę Pigwę z III LOB 
 Duży pozdrawia Małą, nawiedzoną, 

uśmiechniętą dziewczynę ;) 
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 sqlpress@gmail.com 

Wstępniak 
 

Witajcie! 
Trzymacie w rękach świeżutki numer 
grudniowego wydania „Sqlpressu”. Zasypało wszystko i wszystkich 
dookoła, ale nasi dzielni redaktorzy postarali się i napisali kilka 
ciekawych artykułów, które możecie przeczytać w tym numerze. 
Znajdziecie tam propozycje na sylwestrowy stół, matematycy 
znajdą temat dla siebie, humaniści także :) 
Święta to czas spędzony w gronie rodzinnym, w ciepłej i radosnej 
atmosferze. Cała redakcja życzy Wam udanego Bożego 
Narodzenia (żebyście nie zapomnieli o tym, co najważniejsze — 
nie, nie o prezenty chodzi), abyście znaleźli wymarzone prezenty 
pod choinką (w tym roku  brodaty święty dojedzie na pewno) i 
żebyście spędzili wystrzałowego i niezapomnianego Sylwestra 
(nikomu nie życzymy syndromu „dnia wczorajszego”). Mam 
nadzieję, że spotkamy się w nowym roku (tak, tak spotkamy się 
dopiero po nowym roku) cali i zdrowi. Moim redaktorom życzę 
nowych, świeżych i nieustających pomysłów :) 

 
P.S. Święty Mikołaju, jeżeli wpadnie Ci w ręce nasza gazetka, to 
chcielibyśmy dostać nowy (niekoniecznie najlepszej technologii, 

najważniejsze, żeby był sprawny i miał szybszy czas reakcji) 
komputer dla  działu technicznego, bo niedługo chłopcy dostaną 

nerwicy na przemian z depresją. Na oknie w kantorku zostawimy 
Ci gorące mleko i czekoladowe ciastka, tak jak lubisz.      
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Zbliżają się święta.  
Jak już zdążyliście zauważyć jest to dział 
poświęcony kulinarnym rewolucjom  ;). Nie 
przeznaczę tak cennego miejsca wyznaczonego 
przez Panią Redaktor na pisanie jak 
przygotować barszcz czerwony, czy jak 
usmażyć karpia. Zajmę się przepisami na 
Sylwester. Wiadomo czas zabawy , szaleństwa i 
choroby po imprezowej. Prócz koreczków, 
pieczonych kawałków kurczaka, grzybków , 
ogórków , przeróżnych sałatek może znaleźć się 
coś odmiennego. A zatem : 
 
JABŁKA W SOSIE WANILIOWYM 
 
Składniki: 
- 4 jabłka 
-0,5l mleka 
- 2 łyżki budyniu 
-2 łyżki cukru 
- 1 cukier waniliowy lub laska wanilii 
 
Jabłka obrać, wyciąć gniazda. Wrzucić do garnka z wodą. 
Pilnować by jabłka się nie rozgotowały, by były na pół twarde. 
100 ml mleka wymieszać z budyniem, cukrem i cukrem 
waniliowym/ laską wanilii. Wlać do to otworów , które wcześniej 
wycięliśmy z jabłek ( tzw. gniazdo). Pozostałą część mleka 
ugotować i dodać budyń. Jabłka polać sosem. 
 
 

SQLpress003________________________________________________________________29 

 

Wielu nastolatków z 

r ó ż n y c h  p r z y c z y n 

wychodzi do szkoły nie 

zjadłszy śniadania. Często 

są oni pouczani, że może 

to źle wpływać na ich 

wyniki szkolne, ale do tej 

pory trudno było znaleźć 

w  p i ś m i e n n i c t w i e 

przekonujące dowody 

naukowe doświadczalnie 

potwierdzające takie 

stwierdzenia. Cytowana 

praca jest jedną z 

pierwszych poprawnych 

m e t o d y c z n i e  p r a c 

d o ś w i a d c z a l n y c h 

oceniających funkcje 

poznawcze młodzieży w 

czasie dnia spędzonego w szkole w zależności od zjedzenia lub nie 

zjedzenia śniadania. Wykonano eksperyment badawczy na grupie 

104 nastolatków w wieku 13-20 lat. Wykazano, że zjedzenie 

standardowego, zgodnego z zasadami dietetyki śniadania przed 

wyjściem do szkoły, wyraźnie poprawia funkcje poznawcze i uwagę 

w szkole w porównaniu z wyjściem do szkoły bez śniadania. Wyniki 

opublikowało najbardziej znaczące amerykańskie czasopismo 

pediatryczne “Pediatrics” w sierpniu 2008. 
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Białe plamy na nowych zimowych kozakach? Zacieki, 

których nie da się usunąć zwykłą wodą? I to wtedy gdy 

masz bardzo ważne spotkanie, na którym chcesz 

prezentować się doskonale. Mamy na to sposób!  

 

Sól wysypywana w 

zimie na chodniki 

ratuje nas przed 

upadkiem, ale jest 

zabójcza dla obuwia. 

Po każdym spacerze 

pojawiają się nowe 

białe szlaczki. Te 

„ozdoby” sprawiają, 

że nasze buty 

wyglądają mało estetycznie. Oczywiście, zawsze można brać 

coś do przebrania, poruszając się po zasolonych ścieżkach w 

starych, brzydkich butach, których i tak nam nie szkoda. 

Tylko co, jeśli gdzieś na ulicy spotkamy miłość swojego 

życia, a na nogach będziemy miały okropne, rozpadające się 

kamasze? 

 

Olka 
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BATONIKI Z MARCEPANEM 
Składniki: 
20 dag mąki pszennej 
- 5 dag mąki ziemniaczanej 
- 15 dag cukru pudru 
- 1 łyżka cukru waniliowego 
- 15 dag masła 
- 20 dag masy marcepanowej 
- 4 żółtka 
- łyżka kakao 
- łyżeczka proszku do pieczenia 
- 2 łyżki soku owocowego 
- biała i ciemna polewa do dekoracji 
Połowę marcepana utrzeć z cukrem 
pudrem i cukrem waniliowym, 
masłem, żółtkami, kakao, mąkami, 
proszkiem. Uformowanie ciasteczka 
piec 15 min. 
 
Resztę marcepana zgnieść z 
sokiem. Rozwałkować, pokroić, ułożyć na ciasteczkach. Ozdobić. 
Gotowe! 
 
Wydaje się trudne do zrobienia, albo ciężkie do znalezienia 
składników. Nie prawda! Przepisy są ‘ bajecznie’ proste. 
Wystarczy pochodzić po paru sklepach i składniki będą. 
Powodzenia! 
 
 
 

K ;) 
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LD jest to sen wyjątkowy, bowiem osoba śpiąca zdaje sobie 
z tego sprawy. Może też wpływać na treść swoich marzeń 
sennych. Osoba, która potrafi świadomie śnić, może 
realizować swoje marzenia, poprzez kontrolowanie fabuły 
snu.  
 
Umiejętność panowania nad wydarzeniami we śnie jest możliwa 
wówczas, gdy podczas marzenia sennego osiągniemy świadomość i 
zdamy sobie sprawę, że otaczająca nas rzeczywistość jest iluzją. 
Ponieważ świat snu jest bardzo plastyczny, możemy kształtować 
go tak jak tylko zechcemy.  
 

Świadome sny mogą 
pomóc nam w zwalczaniu 
koszmarów albo też służyć 
naszej rozrywce. W snach, 
gdzie śniący posiada 
odpowiednio wysoki 
poziom kontroli nad treścią 
marzenia sennego, można 
zrealizować każde swoje 
pragnienie. 
 
 
 

Czy LD można się nauczyć? Tak, jednak nie jest to łatwe. Mały 
odsetek ludzi rodzi się z tą umiejętnością, reszcie pozostają 
ćwiczenia mentalne opracowane przez różnych mniej lub bardziej 
kompetentnych specjalistów tej dziedzinie.  

 
 

Klaudia Nawolska kl. I LOb 
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Czyli o tym jak o. Jezuici odwiedzili naszą szkołę 
Kim jest Bóg? Czym jest wiara? Jakie są moje relacje z Bogiem? 
Czy spotykam się z nim? Czym dla mnie jest msza święta? Czy to 
tylko „wierszyk, piosenka, wierszyk, piosenka …”?  

Te wszystkie problemy poruszali o. Jezuici, którzy zawitali do naszej 
szkoły w środę – 8 grudnia. Na spotkanie z młodzieżą młodzi ojcowie 
przyjechali  z Gdyni. Są oni organizatorami rekolekcji dla młodzieży w 
ciszy. Na takie rekolekcje zaprosili również naszych uczniów. 

Podczas spotkania w sposób interesujący poruszyli problemy wiary i 
naszych relacji z Panem Bogiem. Dowcipnymi stwierdzeniami, 
interesującymi opowieściami sprawili, że młodzież z zaciekawieniem 
wsłuchiwała się w ich słowa a tak na prawdę owoce tego spotkania 
poznamy po latach … 
Niektórzy z uczniów wyrazili swoją opinię o tym spotkaniu: 

 
Spotkanie bardzo interesujące, podobało mi się, chciałabym pojechać na 
takie rekolekcje, tylko czy dam radę przez trzy dni nic nie mówić? 
Asia 
 
Spotkanie zaje… fajne, ubaw po pachy, a pod pachy AXE. Myśli dnia to 
rozmowy niedokończone z oknem: „wierszyk, piosenka, wierszyk, 
piosenka …”. I choć jestem tylko kurą, to wciąż marzę o orlich 
skrzydłach i zapiszę się na rekolekcje… 
Bladaczka 
 
Super spotkanie, dobry przekaz, a na rekolekcje … oczywiście zapisałam 
się. 
Ewa 
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Opiekun: 

p. Andrzej Rudnicki 
 

Przewodniczący: 
 

Daria Połudzień II LOB 
 

Z-cy Przewodniczącego: 
 

Przemysław Rudnicki II LOD 
Skarbnik 

Alicja Bartkiewicz II LOA 
 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: 
Rafał Hatłas II LOA 

Mateusz Wojtaszek II LOB 
Karolina Machała II LOC 

Alicja Duś II LO D 
Izabela Reszka II LOD 

 
Aleksandra Dwornik I LOA 
Mikołaj Granatowski I LOA 

Olga Kozłowska I LOA 
Mateusz Majocha I LOA 
Damian Reszka I LOA 

Paulina Kaczmarska I LOB 
Natalia Kulczycka I LOC 

Rafał Osóbka I LOC 
Patrycja Szafkowska I LOC 
Agnieszka Maćkowiak I LOD 

Mateusz Gątarek I Tm 
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1. W stanie Alabama (USA) zabronione jest granie w domino w niedzielę. 
2. W Nowej Gwinei zapłata za ślub z "nową" narzeczoną to 240 dolarów, 5 
świń i jeden ptak. Dwie świnie, ptak i jedyne 30 "zielonych" wystarcza, aby 
zapłacić za żonę z odzysku (rozwódkę lub 
wdowę). Nic nie płaci się za byłą dwukrotną 
mężatkę. 
3. W miejscowości Fairbanks (Alaska, USA) nie 
wolno częstować myszy wódka. 
4. W Haletrophe (Maryland, USA) podlega 
sankcji prawnej publiczne całowanie się dłużej 
niż przez sekundę. 
5. Władze Rumunii wydały zakaz wjazdu na 
swoje terytorium brudnym samochodom. 
6. W stanie Minnesota (USA) kobieta, która 
przebierze się za świętego Mikołaja może trafić 
do więzienia na 30 dni. 
7. Na Alasce (USA) prawo zabrania rozmawiania z niedźwiedziem. 
8. W Kalifornii (USA) ludziom bez uprawnień myśliwskich zabronione jest 
stawianie pułapek na myszy. 
9. W stanie Kentucky nielegalne jest noszenie ukrytej broni dłuższej niż 6 
stóp, czyli około 180 centymetrów 
10. W mieście Gary (Indiana, USA) 
obowiązuje zakaz chodzenia do teatru przed 
godziną szesnastą po zjedzeniu czosnku. 
11. W miejscowości Saratosa (Floryda, USA) 
zakazane jest śpiewanie w slipkach. 
12. Na Florydzie (USA) niezamężne kobiety 
pójdą do więzienia, jeśli będą skakać na 
spadochronie w niedziele. 
13. W Waterwille (Maine, USA) zakazane jest 
publiczne wycieranie nosa. 
14. W San Francisco (USA) karalne jest mycie 
samochodów zużytą bielizną. 
15. Sąd w Kansas (USA) nakazał Arturowi 
Younkinowi (waga:225 kg) schudniecie o 50 
kg i zakazał jedzenia więcej niż jednego posiłku dziennie. Skazany stracił z 
powodu otyłości prace i nie spłacał kredytu. Odchudza się w więzieniu. 

Paulina Ślaź 1LOB 
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Używanie wulgaryzmów w potocznym języku 
uznawane jest najczęściej za brak 
kultury i wychowania. Te właśnie 

niekulturalne zwroty w dzisiejszych 
czasach używane są również w muzyce 

hip-hop. Mam na myśli znaczenie 
wulgaryzmów tam zawartych. Wydaje 

się, że w niektórych utworach 
wulgaryzmy zastępują przecinki. Jest 

ich mnóstwo. Przez to tracą konkretne 
znaczenie w muzyce. Jednak nie 

wszyscy twórcy muzyki hip-hopowej 
bazują się tylko na używaniu tzw. 

przekleństw. Jeśli autor utworu użyje w 
nim wulgaryzmów, ale w odpowiedni 

sposób to jednocześnie wiarygodność 
piosenki wzrośnie. 

Hip hop to przede wszystkim gatunek wyrażający 
ból i uczucia autorów tekstu, którzy przedstawiają 

świat takim jaki jest, nic nie ubarwiając.  
Przedstawia zwykłe, szaro bure, ale prawdziwe 

życie człowieka. 
Wulgaryzmy służą rozładowaniu agresji i bólu 

autora, czasem wyrażają ból lub bezsilność wobec 
otaczających go problemów. Użyte w odpowiedni 
sposób i w odpowiednim miejscu potrafią wyrazić 

uczucia targające bohaterem piosenki. 
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1948 r., na zaproszenie krewnego Szalonego Konia, wodza Dakotów Henry'ego 

 

 
Od dawnego czasu, najlepsi inżynierowie, mechanicy, marzą o 
samochodach które w pewnym stopniu przestaną zanieczyszczać 
środowisko naturalne. Wielu wspaniałych budowlańców starało się 
nawet zbudować taki o to samochód lecz skończyło się to na zwykłych 
prototypach. Pisząc Hybrydy myślę, ze wielu z was słyszało już to 
pojęcie, jeżeli nie to najwyższa pora, bo to genialny postęp w 
dziedzinie motoryzacji. Przedstawiam nowy model samochodu, 
zawierający moc jak i wydajność w jednym, to wymarzony wynalazek 
każdego fana samochodów!  
 
1.Połączenie dwóch rodzajów napędu. 
Hybrydy napędzane są dwoma rodzajami mocy. Jedną z nich jest zasilanie Bio 
paliwem. Bio paliwo jest bardziej ekologicznym wariantem od  standardowych 
paliw. Paliwo to powstaje z przetwórstwa produktów organizmów żywych 
takich jak rośliny , mikroorganizmy. Napęd energią słoneczną – jak wszyscy 
wiedzą, nie ma bardziej ekologicznego uzyskiwania energii jak energia 
słoneczna! Dodając ją do samochodów powstaje zupełnie nie wyobrażalne 
połączenie. Ilość energii, i moc zależny jest od wielkości baterii dodatkowo 
panele słoneczne umieszczone są na dachu, przez co mogą być ładowane 
podczas podróży jak i postoju. Prędkość samochodu jak i moc podczas jazdy 
na bateriach słonecznych jest niższą niż podczas prowadzenia na innych 
produktach z przetwórstwa ropy naftowej, dlatego eksperci dodali do niego 
napęd paliwem biochemicznym. Dajmy przykład : jadąc sobie spokojną trasą, 
nie potrzebujemy dużej ilości energii, więc komputer uaktywnia 
automatycznie napęd na  energię słoneczną, ale gdy nagle potrzebujemy 
przyśpieszyć bądź wyprzedzić, to komputer w bardzo szybkim tempie zmienia 
nasz napęd na większą w mocy -  energię pozyskiwaną z spalania bio paliwa, 
dzięki czemu możemy bez problemu wyprzedzić wolniejsze pojazdy bądź 
pokonać wzniesienia. 
2. Produkcja 
Do tej pory samochody były tylko prototypami tego, co zawitało na rynku 
motoryzacji. Hybrydy weszły do masowej produkcji. Każdy producent stara się 
mieć przynajmniej jeden model Hybrydy w swojej ofercie. W dzisiejszych 
czasach są to jednak samochody drogie i niewielu klientów jest na nie stać ze 
względu na swoją wysoką cenę. 
 
         Bartosz Korolik I Loa     
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 Polak buduje największy pomnik monument 
poświęcony wodzowi Dakotów Oglala Szalonemu 
Koniowi (Tasunka Witko) i Indianom. Monument, 
kuty w skale góry Thunderhead w Górach 
Czarnych (ang. Black Hills) w Dakocie 
Południowej jest największym na świecie 
(nieukończonym jeszcze) pomnikiem. Rzeźba 
będzie miała 195 m długości i 172 m wysokości. 
Sama głowa, której wykuwanie zakończono w 
1998 roku, ma 25 m wysokości. Dla porównania, 
znajdujące się 15 km na północny wschód głowy prezydentów wykute w 
zboczu Mount Rushmore mają wysokość 18 m. Pomnik jest główną atrakcją 
tzw. Crazy Horse Memorial Center Pomnik przedstawia wodza Dakotów Oglala 
Szalonego Konia, który wsławił się w bitwie nad Little Bighorn w 1876 r., a 
krótko potem został zdradziecko zamordowany. Prace nad rzeźbą rozpoczął w 
1948 r., na zaproszenie krewnego Szalonego Konia, wodza Dakotów Henry'ego 
Standing Beara, rzeźbiarz polskiego pochodzenia, Korczak Ziółkowski. Dziś 
kontynuuje je jego rodzina.. 
 
 Klimatyzacją z witaminą C. W nowych modelach Nissana będzie 
montowana klimatyzacja podająca wdychaną postać witaminy C, 
prędkościomierz przypominający kierowcy o ważnych datach, np. rocznicy 
ślubu lub urodzinach, oraz fotele zainspirowane technologią NASA 
 
 Naukowcy amerykańscy przeprowadzili badania, które dowodzą, że z 
wiekiem człowiek na prawdę staje się mądrzejszy. Chociaż z upływem lat 
pamięć krótkotrwała i zdolność rozumowania zaczynają szwankować, pamięć 
długotrwała nie ulega żadnym zmianom, zaś umiejętności interpersonalne, 
inteligencja emocjonalna oraz słownictwo ulegają nawet poprawie. Odkrycie, 
jakiego dokonali badacze z nowojorskiej akademii medycznej Mount Sinai, 
podważa teorię, zgodnie z którą człowiek jest u szczytu swoich możliwości 
intelektualnych pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Zdaniem ekspertów, osoby 
starsze sprawniej podejmują racjonalne decyzje, ponieważ ich mózgi są 
bardziej odporne na dopaminę, odpowiadającą za podejmowanie decyzji 
impulsywnych, zaś ich większe doświadczenie życiowe sprawia, że pomimo 
wolniejszego funkcjonowania komórek nerwowych, często rozwiązują 
problemy szybciej, ponieważ korzystają z różnych zasobów mózgowych. 
 

Inka & Krystynka 
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Hip hop adresowany jest do osób, które potrafią 
zrozumieć ogólną treść i wartość utworu,  a nie 
słyszeć w nim wyłącznie wulgaryzmy. Żeby   
zrozumieć znaczenie wulgaryzmów w hip hopie, 
powinniśmy najpierw zrozumieć sam ten gatunek. 
Hip hop opowiada o życiu, a wulgaryzmy są jego 
częścią, która tworzy całość i jest wartością sama 
w sobie. W każdym 
stylu muzycznym są 
piosenki dobre i złe, w 
jednym jest ich więcej 
w drugim mniej, ale 
słysząc tylko część z 
tych piosenek nie 
można od razu  
przekreślać całego 
stylu (właśnie np. ze 
względu na 
wulgaryzmy w hip 
hopie). 
 
 Tak więc nie oceniajmy pochopnie różnych 
gatunków muzyki, zanim ich bliżej nie poznamy 

. 
 
 

Wiktoria Kowalczyk ILOb 
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No to drogie dzieci, kto powie mi jakie liczby mieszczą się 
w przedziale od minus nieskończoności, do 
nieskończoności? Chyba 
wszystkie liczby? Otóż nie 
drogie dzieci! 
 
Czym w ogóle są liczby zespolone? 
Pojawiły się one jako rozwiązania 
równań typu x2 + 1 = 0. Jeśli takie 
równanie ma wynik, to x 
podniesiony do kwadratu musi 
wynosić -1, a jak wszystkim 
dobrze wiadomo kwadrat każdej 
liczby rzeczywistej jest dodatni. 
Więc jeśli chcemy aby równanie 
takie było możliwe do rozwiązania, 
trzeba wymyślić nowe liczby, które po podniesieniu do kwadratu, 
dawałyby wynik ujemny. 
Tak też zrobiono i do liczb rzeczywistych dodano urojone, nazywane 
też Imaginarius (z łaciny wyobrażony). Od teraz pierwiastek z -1 
wynosi i, co jest wykorzystywane do rozwiązywania równań takich jak 
powyższe.  Liczby te oznaczamy symbolicznie C. W zapisie z = (a,b), a 
to część rzeczywista, a b to część urojona liczby z. Zapisujemy re (z)
=a oraz im(z)=b. 
Liczby rzeczywiste stają się szczególnymi liczbami zespolonymi, takimi, 
których część urojona b jest 0 (czyt. zerem).  Jeśli chodzi o liczby 
zespolone, których część rzeczywista a jest zerem, są to liczby 
urojone. Kwadrat czystej liczby urojonej daje wynik ujemny! Czyż to 
nie fascynujące? 
Liczby zespolone w postaci (0, b) nazywamy jednostką urojoną i 
oznaczamy (0, b) = i. Liczba ta ma bardzo ciekawą własność, 
mianowicie i2 = -1!  
Liczby te potrzebowały długiego okresu, aby przyjęto możliwość ich 
występowania. W 1545 roku Girolamo Cardano załamał zakaz i zapisał 
pierwiastek z liczby ujemnej!Dopiero w 1777 roku Leonard Euler 
zamiast liczby  -1 wprowadził symbol i, który oznacza jednostkę 
urojoną wynosząca pierwiastek z -1. 
Jak więc widzicie, jest więcej liczb niż tylko rzeczywiste, których na co 
dzień każdy z radością używa na matematyce. Świat skrywa dużo 
więcej równie ciekawych rzeczy, więc łapmy za encyklopedie! 
 

           Miki 
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 Wielokrotnie na spotkaniach 
redakcji gazetki szkolnej, czuwająca 
nad nami pani redaktor i opiekun 
gazetki pani profesor Szafkowska, 
dawały nam wskazówki by pisać o 
tym, co się dzieje w szkole. W 
sumie racja. W naszej szkole dzieje 
się wiele. Życie „ na górce”, to nie 
tylko wydarzenia, ale również 
uczucia uczniów, kadry 
nauczycielskiej, pracowników. 
Właśnie ten artykuł pragnę 
poświęcić uczuciom. Nie ma chyba lepszego czasu do opisania tego, jak czas 
Świąt Bożego Narodzenia.. 
Spotkaliśmy się we wrześniu. Obce nam zupełnie osoby, niektóre znane, 
niektóre po raz pierwsze widziane. Nauczyciele patrzący z politowaniem na 
nas, my— nie umiejący się odnaleźć. Minęły kolejne miesiące. Minął czas 
poznania się, czas pierwszych kłótni. Minęła pierwsza wigilia. Pierwsze 
łamanie się opłatkiem. Zakończenie roku. Powtórka z rozrywki. Kolejny rok. 
Kolejne kłótnie, kolejne potyczki, kolejne próby by wybić się z szarości 
szkolnego ucznia.. Powiem wam z własnego doświadczenia, że nie sądziłam, 
że miesiące od września do grudnia mogą zlecieć tak szybko. Wielkie 
zamieszanie studniówkowe, matura na horyzoncie, słowa nauczycieli 
mobilizujące, czasem wręcz przeciwne do nauki, do starania się, do podejścia 
właściwego względem matury. Uczniowie klas maturalnych są w pewnym 
stopniu odłączeni z życia ‘rozrywkowego’ szkoły. Ale radość, która wywołuje 
zastępstwo nauczyciela, który nie był na zwolnieniu przez 3 lata naszej nauki. 
Współczucie i radość mieszające się wzajemnie. Takie małe chwile, takie 
wydarzenia praktycznie niewiele zmieniające, a tak zakodowują się w pamięć. 
Siedząc i pisząc to zastanawiam się, jak to będzie na tegorocznej wigilii 
klasowej. Ostatnia wigilia dla klas maturalnych. Pierwsza dla pierwszaków. 
Dla klas odchodzących będzie to na pewno chwila wzruszenia. Dla 
pierwszaków moment takiego zmieszania i przełamania pewnych barier.. Czy 
podczas łamania opłatka będzie płacz czy wielki uśmiech ? Wigilia czas 
radości, czas spełnienia, czas narodzin nadziei, czas wielkich zmian. Ale czy 
tak na prawdę będzie? Ludzie poznają się przez całe życie licealne zmieniają 
ludzi, powodują, że osoby się do siebie przywiązują, sprawiają, że czas 
rozstania staje się szybszy niż sekundowa wskazówka w zegarku. Mam 
nadzieję, że tegoroczne spotkania wigilijne we wszystkich klasach wywołają 
uśmiechy na twarzach, że zostaną wybaczone wszelkie niesnaski,  jak i 
również da nadzieję że to nie ostatnie spotkanie w takim gronie.  Ja ze swojej 
strony życzę wszystkim spełnienia marzeń, nawet tych najmniejszych – w 
końcu trzeba od czegoś zacząć, ale przede wszystkim nadziei na lepsze jutro. 
 

K ;) 



 22_______________________________________________________________SQLpress003 

 

 Niedługo święta, a chwilę 
po nich będzie SYLWESTER. 
Gdzie i jak kto go spędzi, 
chyba każdy ma już 
o b g a d a n e .  N i e k t ó r z y 
wyjeżdżają,  idą na imprezę, 
do znajomych, rodziny, 
przyjaciół, chłopaka itd, inni 
spędzają go z 'dwójką' (tvp2). 
W tym jakże najważniejszym i 
ostatnim dniu roku musimy 
pamiętać o bezpieczeństwie. 
Nie możemy przesadzać: 
 
Po 1. (to kieruje do osób 
pełnoletnich ;).. ) Możecie pić 
alkohol, ale z UMIAREM, bo 
następnego dnia też trzeba 
żyć. 
 
Po 2. Petardy- wszyscy lubią 

bawić się tym wspaniałym prochem, który robi świetne, kolorowe 
efekty i potrafi umilić życie. Ale, zawsze musi być jakieś ale, najlepiej 
kupować petardy u sprawdzonych sprzedawców,  jak nie wiemy, jak 
czegoś używać musimy zapytać się sprzedawcy, pamiętajcie, że nogi, 
ręce i inne narządy macie do końca życia. 
 
Po 3. Jeżeli chcecie wybrać się na powolny obchód miasta w celu 
spotkania znajomych, ubierzcie się ciepło (widzicie co się dzieję za 
oknem) , chyba nie chcecie, żeby odmarzły wam np. stopki? 
O Sylwestrze można pisać i pisać, czego robić, a czego nie. Bawcie 
się dobrze! Życzę wam udanych Świąt i Sylwka przede wszystkim! 
                                                                 

 
Pałka. 
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W artykule zastanowimy się nad tym czy istnieje w ogóle to 
miejsce? A jeśli istnieje to gdzie się ono znajduje? Zacznijmy od 
odpowiedzenia sobie na pytanie: Co to w ogóle jest ,,Ziemia 
Obiecana''?  

A wiec jest to miejsce, w którym wszystko jest dobre, spokojne, 
poukładane. Miejsce, gdzie panuje szczęście i radość, a ludzie żyją 
beztrosko. Wiele ludzi wyjeżdża za chlebem do innych krajów np: Anglii, 
Niemczech, Irlandii itd. Ale czy jest to ''Ziemia Obiecana" ? Pracują tam,   
ponieważ  pieniądze, praca, mogą im pozwolić  na wiele więcej. Ale chyba 
wiele osób się ze mną zgodzi, że pieniądze to nie wszystko… 

Wszyscy ludzie marzą o dobrej 
pracy, karierze, pieniądzach. 
Wyjeżdżają do dużych miast, mając 
nadzieję, że uda im się coś 
osiągnąć. Czasem poświęcają temu 
cale życie. Są tak zaślepieni 
karierą, że nie zauważają rzeczy, 
które są w życiu naprawdę ważne, 
lecz i tak niewielu osobom udaje się 
osiągnąć cel. Czy naprawdę warto 
poświecić życie karierze? 

''Ziemia Obiecana" jest tam gdzie szczęście i miłość. Nie trzeba szukać jej 
daleko. Wystarczy rozejrzeć się dookoła - na swoją rodzinę, przyjaciół, a 
na pewno ją znajdziemy. Dla większości ludzi religijnych  Ziemią Obiecaną 
jest życie po śmierci, życie w niebie. Dla mnie jest to miejsce, w którym 
panuje niewyobrażalne szczęcie, nieograniczona miłość do bliźniego, 
miejsce, w którym spotykamy wszystkie ukochane osoby. Mam nadzieję, 
że to miejsce istnieje bez względu na słowa innych ludzi przeciwnych 
mojej wierze. Mam nadzieję, że po tym artykule, ludzie uświadomią sobie 
co jest w życiu naprawdę ważne i że przysłowiowa ''Ziemia Obiecana" jest 
blisko nas. Praktycznie w każdej rodzinie. Aby ją zobaczyć, należy tylko 
otworzyć oczy…                                                                                          
Hania  
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Road trip's over   
Węgorzyno, u Brody, ul. ks. 

Fortunata Sosnowskiego 15-01-2011  
Road Trip's Over jest kapelą  ,która 
nie powstawała z myślą o graniu 
muzyki dla konkretnej grupy ludzi. 
Ich muzyka wywodzi się  z 
melodyjnego pop punka.  "Wszystko 
opiera się  na energetycznych i 
melodyjnych dźwiękach, pomieszanie 
smutku z euforią." Zespół wykonuje 
swoje utwory w języku polskim oraz 
angielskim. 
godzina 2100 

 
DJ Falcon 
Szczecin Klub City Hall, 3 Maja 18 
15-01-2011  
Jest jednym z najlepszych polskich Dj-ów/
turntablistów oraz Mistrzem Polski Dj-ów 
IDA 2007, 2008, zajął także 3 miejsce 
Mistrzostw Świata IDA 2008.Muzyka, jaką 
gra na imprezach to elektryczna 
mieszanka wszystkiego, co najlepsze w 
klubowej muzyce.  
Hip-hop, funk, soul, reggae, house, 
electro. 
godzina: 2100 
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 Starajcie się wczuć w robienie prezentów, najlepiej wybierzcie się na 
taki maraton z osobą, która zna się na tym i która nie wyobraża sobie ży-
cia bez zakupów- najczęściej sprawdza się w tej roli dziewczyna/
koleżanka/przyjaciółka/siostra / KOBIETA. 
 
Nie mam więcej rad dla was dotyczących kupowania prezentów. Powiem 
wam jedno, nie ważne jak bardzo tego nie lubicie, ale uśmiech wywołany 
w momencie otwierania upominku udowodni wam, że jednak było warto. 
Trzymam kciuki za owocne zakupy! 
K ;) 
 

 

 Kolejna odsłona Ikon 
Mody. Dziś przedstawiam znana, 
cenioną, matkę, żonę, modelkę 
Giselle Bundchen. 
 
 Gisel Bundchen, dziś 30-
letnia, piękna kobieta, o 
nieskazitelnych proporcjach, 
długich nogach, pięknym 
uśmiechu i błysku w oczach. 
Bundchen na samym początku 
chciała zostać gwiazdą sportu. 
Długie nogi pozwalały jej na 
karierę siatkarki. Co było jej 
młodzieńczym marzeniem. Jednak Jej kariera nabrała rozpędu, kiedy „łowca 
modelek” odkrył ją w McDonaldzie, gdzie Giselle zatrzymała się na obiad. Po 
paru miesiącach, jako 13 latka miała już na koncie pierwsze sukcesy modelki. 
Brazylijska piękność od wielu lat rozchwytywana jest przez największych 
projektantów, fotografów, producentów. 
 Giselle, dzięki swojej urodzie, jak i inteligencji została rzeczniczką ponad 
20 światowych marek na całym świecie. Pokochały ją miliony dzięki okładką 
zdjęciowym w Vogue, Time,  Vanity Fair, GQ, Elle. Giselle była twarzą 
niezliczonych kampanii reklamowych takich firm, jak: Dior, Dolce & Gabbana, 
Versace, Givenchy, Valentino, Ralph Lauren czy Chloe. Gisele podpisała 
wielomilionowy kontrakt z amerykańskim potentatem komputerowym Apple. 
Świat mody otworzył jej drzwi do spełnienia się jako aktorka. Grała m.in. w  
Taxi” i „Diabeł ubiera się u Prady”. Od wielu lat współpracuje z Victoria Secret, 
gdzie jest jedną z najlepszych „Aniołków”. Została okrzyknięta najbogatszą 
modelką świata. Po urodzeniu synka Benjamina, w kilka tygodniu Gisele 
wróciła na wybieg. 

K. :) 
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 Święta zbliżają się wielkimi 
krokami. Reklamy nie pozwalają nam 
zapomnieć o nadchodzącym czasie, 
gdzie karp leży koło grzybków, dzieci 
czekają na Mikołaja, a dorośli z 
przerażeniem w oczach wydają 
kolejne pieniądze na świąteczne 
przygotowania. 
 
 Czas kupowania prezentów, wielki 
zamęt w centrach handlowych 
przypominający bardziej wędrówkę 
zwierząt w Afryce do wodopoju niż radość 
z obdarowania kogoś małym 
upominkiem. 
 
 Gdziekolwiek się nie obejrzymy 
widzimy napisy z PROMOCJAMI, które tak na prawdę nimi nie są. Ale 
przechodząc do sedna sprawy. Czy faktycznie kupowanie upominków jest 
tak straszne? Wszystko zależy od tego czy ktoś lubi robić zakupy. Jeśli ktoś 
jest fanem tłoku przypominającego zatłoczone ulice Japonii to ma istny raj 
na ziemi, jeśli ktoś jest zwolennikiem mniejszości to wyrazu współczucia. 
 
 Co kupić by się spodobało? Mamy taki nawyk, że kupujemy zazwyczaj 
albo skarpetki i inne części bielizny, albo kosmetyki. No i oczywiście różnego 
rodzaju „ dekoracje” domowe ( czyt. „Robótki ręczne” wykonane w 
fabrykach”). Czy chodzi o to, by było dużo , efektownie i drogo? Nie, no 
chyba, że obracamy się w towarzystwie arystokracji. Najważniejsze by 
upominek był czymś wyjątkowym, czymś, co by przypomniało osobie, która 
go dostanie o tym ważnym czasie, jakim są Święta ( nie koniecznie musi 
dostać Mikołaj czy Jezusa w żłóbku). Kupujmy rzeczy niedrogie, ale 
uderzające w serca osobie, która go dostanie. Nie wydawajmy pieniędzy na 
prezenty, które zaraz po otworzeniu zostaną skomentowane „ OOO… 
dzięki?”  z pachnącym sarkazmem bardziej niż jemioła w korytarzu. 
 
 Nie podam wam przykładu takiego prezentu, bo wy sami dokładnie 
wiecie, co wasi przyjaciele, rodzina, bliscy lubią najbardziej. Jeśli dalej nie 
macie pomysłu, co kupić, podpytajcie co, by chcieli dostać. Jeśli usłyszycie 
Mercedesa, domek letniskowy na Majorce, czy torebkę od Versace to kupcie 
im to na ich własny rachunek ;D. 
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Eldo 
 
Gorzów Wlkp. Miejskie Centrum 
Ku l t u r y , u l .  D r zyma ły  26  
29-01-2011 godzina 2400 

Leszek „Eldo” Kaźmierczak, znany 
także jako Eldoka. Polski raper i 
muzyk, członek nieistniejącego już 
z e s p o ł u  h i p - h o p o w e g o 
Grammatik. Tworzy głęboki, 
refleksyjny, liryczny rap, któremu 
często blisko jest do poezji. 
Cena biletu:  25/30zł  

Krzysztof Kolumb to tak na prawdę Krzysiek Kolumbowicz - syn 
Władysława III Warneńczyka. Taką opinię wydał Manuel Rosa, 
( wykłada na Duke University w Stanach Zjednoczonych) . Ustalił 
on po 20 latach, że Krzysztof Kolumb nie jest wcale synem 
włoskiego tkacza, ale szlachetnie urodzonym potomkiem samego 
Władysława III Warneńczyka - króla Polski. Manuel Rosa jest 
szanowanym ekspertem, którego dorobkiem chwalą się władze 
uczelni, na której pracuje. Ze spostrzeżeniami Rosy dotyczącymi 
pochodzenia Kolumba zgadza się też zacne gremium profesorów z 
całego świata. 
 

Jowa 
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W średniowieczu święto Bożego 
Narodzenia było świętem wesołym 
i obchodzonym niezwykle hucznie, 
dopiero w XVII wieku zaczęła się 
kształtować tradycja jaką znamy 
do dziś, a więc święta radosnego 
ale też pełnego zadumy nad 
życiem, śmiercią i zbawieniem. 

Historia i Geneza 
Pierwsze informacja o święcie 
Bożego Narodzenia 
obchodzonego 25 grudnia 
pochodzi z roku 356 n.e. 
Wcześniej prawdopodobnie dzień 
narodzin Jezusa obchodzono 6 
stycznia. 25 grudnia ustanowiono 
dniem świątecznym jako 
przeciwwagę do pogańskiego 
święta słońca. Podobnie jak 
dzień, nieznany jest dokładny rok 
narodzin Jezusa, wiadomo już 
prawie na pewno, że rok 0 (zero) 
nie jest rokiem narodzin 
Chrystusa. Wiadomo, że 
wzmiankowany w Nowym 
Testamencie, król Herod zmarł w 
4 roku p.n.e. toteż niektórzy 
badacze skłaniają się do 
przyjęcia tego roku jako roku 
narodzin Jezusa, inni natomiast 
podejrzewają, że 'gwiazda 
betlejemska' towarzysząca 
narodzinom była kometą Haleya 
widoczną w 12 roku p.n.e lub 
kometą opisaną także przez 
chińskich kronikarzy w 5 roku 
p.n.e.  

 
Boże Narodzenie to chrześcijańskie święto upamiętniające 
narodziny Jezusa Chrystusa z Nazaretu, obchodzone 25 
grudnia.  
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Anioły dwa 
Anioł przed mną stanął… 
Swymi ogromnymi skrzydłami 
zakrył mój świat… 
Powiedział żebym, choć raz na 
drogę nie patrzyła… 
I pozwoliła się poprowadzić… 
Ja nie słuchając go przez skrzydła 
gęste zaglądałam z obawy przed 
potknięciem… 
On o miłości mi bredził! 
Coś o nadziei i dobru… 
Ja dalej pomiędzy skrzydła 
patrzyłam… 
Słuchać Go wcale nie miałam 
zamiaru… 
aż opuścił swe skrzydła i odszedł w 
smutku… 
Minęło trochę czasu… 
Czarny Anioł przede mną staną… 
Skrzydła swe szklane rozłożył… 
I drogi zakrywać mi nie chciał… 
mówił o nienawiści… 
O podłości i smutku… 
Ja wpatrzona w niego jak obrazek 
byłam… 
Nie chciałam, aby odszedł 
bo wcale mi nie przeszkadzał… 
Mówił to co chciałam usłyszeć… 
I pokazywał to co złudna iluzja 
było… 
 

Lecz i on musiał odejść… 
Znów minęło trochę czasu… 
I oba Anioły na mej drodze stanęły… 
Szacunku oba do siebie nie miały… 
Pytanie jedno padło… 
Który z nas ma drogę Ci wskazać?… 
Ja patrząc na nich dylemat mam nie 
mały… 
Bo oba wady i zalety mają… 
Jeden wolność mi ofiarowuje… 
Swobodę i beztroskę… 
Drugi zaś wysiłek i wybory trudne… 
Oba piękne są… 
Lecz jeden od Boga pochodzi, 
drugi zaś od węża przebiegłego… 
Wybór trudny mnie czeka… 
Boże daj mi rozsądku i pokory 
W wyborze abym nie czyniła 
wszystkiego 
na przekór Tobie… 
Daj mi odwagi abym wybrała białego 
Anioła któremu zaufam bez 
patrzenia na swą drogę… 
I dam mu szansę na naprawienie 
mego życia… 
Boże… Ufam Ci i wiem że cokolwiek 
postanowisz dobre dla mnie będzie… 
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Duma 
Gdzie się podziały szczęśliwe lata naszej 
chwały, 
Kiedy się do nas korony świata ubijały? 
Kiedy Czech, Węgrzyn, Wołoch, Prus 
hardy poddaje się 
I od północy Moskwicin twardy berło 
niesie. 
 
Póki po zbroi Polaka brodę wiatr 
rozwijał, 
Jadł swoje zboże, pił swoje wodę, 
wtenczas bijał. 
Ale jak zbytki, co wszystko psują, 
nastąpiły, 
Z Polską się bronią same mocują rdze i 
pyły. 
 
Wstań z zimnych grobów, obudź 
zaspałe, mężu jaki, 
Pokaż do sławy pozarastało męstwa 
szlaki! 
I kiedy z siebie nie damy szydzić do 
ostatka, 
Swoich się dzieci nie będzie wstydzić 
Polska -matka. 

 
Franciszek Karpiński 

 

Mrok 
Spójrz w mrok…. 
Nie, nie ten! 
Nie ten, który otacza ziemie… 
Spójrz w mrok! 
Ten, który ciągnie Cię do zła! 
Spójrz w niego! 
Wpatrz się w ten bezmiar 
pustki… 
I usłysz bicie swego serca… 
Ono wiele prawd Ci opowie… 
Prawd o samym sobie… 
Kiedy ujrzysz już ten mrok, 
Zamknij oczy… 
Zamilcz na wieczność… 
Aby nikt nie dowiedział się 
jak przerażające i mroczne 
może być twoje serce… 
Ja spojrzałam w mrok… 
utonęłam w nim i umarłam… 
Lecz Pan wyciągnął do mnie 
rękę… 
I do życia mnie przywrócił… 
I jedyna myśl mnie przeszywa… 
Kto raz w swoim życiu w mrok 
spojrzy przenigdy wzroku nie 
odwróci… 
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Tradycje 
 
Do głównych tradycji Bożego Narodzenia ,zwanego także od 
'Gwiazdy Betlejemskiej' Gwiazdką, należy biesiadowanie i 
spotykanie się z rodziną i krewnymi, obdarowywanie się 
prezentami, choinka, śpiewanie kolęd, opłatek, życzenia, 
kolędnicy, szopka. W niektórych kościołach (także polskim) 
większą wagę przywiązuje się do dnia poprzedniego – Wigilii Świąt 
Bożego Narodzenia. Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród 
ludów germańskich przeszło 300 lat temu. W dniach przesilania 
zimy i nocy zawieszano u sufitu gałązki jemioły, jodły, świerka, 
sosny jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, 
światła nad ciemnością. Kościół chętnie przejął ten zwyczaj jako 
zapowiedź, znak i typ Jezusa Chrystusa. Na drzewku zawieszamy 
światła, bo tak często Jezus o sobie mówił, że jest światłością 
świata. W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek i zawsze 
pierwszy. Dopiero gdy podzielimy się opłatkiem, możemy 
skosztować czerwonego barszczu z uszkami, czarnego maku, 
brązowych orzechów i srebrnych ryb. Przedtem nie wypada 
śpiewać nawet kolęd. Najczęściej prezenty rozdaje dzieciom 
Mikołaj, jednak nie zawsze tak jest. Zmienia się to w różnych 

regionach naszego 
kraju. Wśród Polaków 
n a  K r e s a c h 
Wschodnich może być 
to także Dziadek Mróz, 
na Górnym Śląsku 
Dzieciątko, Aniołek w 
Galicji lub Gwiazdor w 
Wie lkopo lsce,  na 
Kujawach czy tez 
Pomorzu. ;) 
  

Ola z I loa. ;) 
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 Poniżej zamieściliśmy zabawne fragmenty wypracowań 
uczniów z naszej szkoły  (Makbet): 
 
 Jedna popełniła samobójstwo, a druga ma zwidy… 
 
 Rozmawiała z nim chodząc po wiosce jak i siedząc w domu 
 
 Można nazwać go motywem uniwersalnym bo ciągle jest 

świeży 
 
 Mówi sama do siebie o plamach na swoich dłoniach, oraz 

próbuje je zmyć 
 
 Obydwa fragmenty łączy jakaś tragedia 
 
 Wchodząc obcierała sobie ręce, jakby tym sposobem je 

umywała.  
 Oczy ma otwarte, lecz ich władzę zawartą. 
 
 Biega po nocy ze świecą w ręku i prowadzi monologi, ma zwidy 

i stany lękowe 
 
 Korusia jest postacią której zmarł Jasieniek 
 
 Do komnaty wchodzi lady Makbet, pokazując znów swój obłęd. 

Wykrzykuje przy tym różne zdania. 
 
. 
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 Szaleństwo: Jest to choroba umysłowa, którą można zarazić 

się pod wpływem doznanych emocji lub doświadczeń w 
przeszłości 

 
 Akcja rozgrywa się w miasteczku, jednak za dnia 
 
 Obydwie bohaterki prześladują zwidy 
 
 Z rozpaczy i tęsknoty biegnie za cieniem Jasieńka, upada i 

umiera 
 
 Przyczyną takiego zachowania mogło by być przegrzanie, 

jednakże nie jest to powodem dziwnego zachowania Karsi. 
 
 Jej obłęd przejawiał się dość spektakularnie 
  
 Jesteśmy w zamku Makbeta i jego żony, która dzięki świetne-

mu wyczuciu czasu zjawia się w komnacie. Mylicie się my-
śląc że to przedawkowanie, więc postaram się was oświe-

cić 


