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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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Przychodzi blondynka do lekarza ze spa-
lonymi uszami.  
lekarz się pyta:  
-co pani dolega?  
-no bo prasowałam, a z przed pokoju za-
dzwonił telefon, a ja odruchowo przyłoży-
łam żelazko do ucha.  
-a dlaczego ma pani spalone drugie?  
-a bo chciałam zadzwonić po pogotowie. 

Jadą dwie blondynki na rowerach. Po 
chwili jedna zatrzymuje się i wypuszcza 
powietrze z kół. Druga widząc to pyta się 
jej co robi.  
- wypuszczam powietrze z kół, bo mam 
siodełko za wysoko.  
Druga schodzi z roweru i przekręca kie-
rownicę i siodełko. Pierwsza się pyta:  
- a co ty robisz??  
- zawracam nie będę jechała z taką idiot-
ką.  

Rozmawiają dwie blon-
dynki:  
-Słyszałam, że pani mąż 
złamał sobie nogę, jak 
to się stało?  
-Robiłam właśnie obiad 
i poprosiłam męża żeby 
poszedł do piwnicy po 
ziemniaki. Schodząc 
pośliznął się i tak wła-
śnie to było.  
-To straszne, i co pani 
zrobiła w takiej sytu-
acji?  
-makaron...  

 
Dzwoni blondynka na 
policję:  
- Dokonano kradzieży w 
moim aucie. Skradziono 
deskę rozdzielczą, kierow-
nicę, pedał gazu, hamulec, 
radio itp.  
Rozłączyła się. Za chwilę 
dzwoni:  
- Przepraszam, zgłoszenie 
nieaktualne, usiadłam na 
tylne siedzenie.  

Blondynka pyta swojego chłopaka:  
- Czy to prawda, że płazy nie mają 
mózgu?  
- Prawda żabciu.  

Wpada ślepa blondynka na ślepą blon-
dynkę:  
- Nie widzisz, że nie widzę?  
- Nie widzę!  
- No widzisz!  

Brunetka, blondynka i szatynka założyły się która pierwsza przepłynie 1000 metrów. Płynie 
brunetka 250 metrów utonęła, płynie szatynka 500 metrów utonęła, płynie blondynka 999 me-
trów zmęczyła się zawróciła.  
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-Pozdrowienia dla Kasi Dz :* , Damiana L :* 
KC  
-Daria I LOD Pozdrawia (nie mogę Się roz-
czytać) - ale kogoś na  pewno, może cie-
bie ?  
-Gorące buziaki dla Olusi Kępińskiej z I LOB 
-Pozdrowienia dla  p. prof.. Małgorzaty 
Osińskiej od klasy I LOA 
-Pozdrowienia dla całej II LOC  
- Pozdrowienia dla Marcina Michalskiego od 
chłopaków z I LOA :* 
- Pozdrowienia dla Grzesia :*** AJJJ LOFF 
JU !! 
-Pozdro dla Mariana ;)) 
-Pozdro dla Ziutki ! :D od paróffki 
-Pozdro dla Rybci mojej małej głupiej pi 
…! :D 
-Pozdrowienia dla p. Borowieckiej od klasy 
II LOB ! :D 
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 sqlpress@gmail.com 

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 
kwietniowym wydaniu „Sqlpressu”. Święta już za nami, my 
wracamy do nauki, do pracy i do pisania artykułów. Czasem 
ciężko jest pogodzić te wszystkie rzeczy ze sobą i bywają 
poślizgi z wydaniem albo występują jakieś problemy 
techniczne. Chciałabym też zauważyć, że wiosna przyszła, 
cieplejszy wieje wiatr i niektórzy mają problemy z 
napisaniem chociażby jednej linijki tekstu. No, bo jak tu się 
skupić i siedzieć w domu, przed komputerem i gapić się w 
monitor, kiedy za oknem tak pięknie?! 

W związku z zaistniałą sytuacją, jaka wydarzyła się 10 
kwietnia w Smoleńsku powiem tylko, że jest to sytuacja 
tragiczna dla wszystkich. Ale też nie trzeba nam teraz 
siedzieć i płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba działać. 

Oprócz tego, życzymy maturzystom połamania 
długopisów na egzaminach pisemnych i języków na 
egzaminach ustnych! ;-) Trzymamy za Was kciuki! 
 

      Ewelina  

Wstępniak 
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Dnia 10. kwietnia ok. godziny 9:00 w mediach pojawiły się tragiczne 
informacje, które wstrząsnęły całą Polską. Niedaleko lotniska w Smoleńsku 
w Rosji rozbił się polski samolot. Pasażerowie, w tym Prezydent RP Lech 
Kaczyński z małżonką, lecieli na uroczystości z okazji 70. rocznicy mordu w 
Lesie Katyńskim. Wszyscy zginęli na miejscu. 
 
Według dostępnych źródeł, samolot miał kłopoty podczas lądowania, do 
którego pilot podchodził kilka razy. Przy ostatniej próbie maszyna zahaczyła 
lewym skrzydłem o drzewo i rozbiła się. Powodem komplikacji była 
prawdopodobnie gęsta mgła. 
 
Na pokładzie samolotu znajdowało się 96 osób, w tym Pierwsza Para oraz 
kilkudziesięciu najważniejszych ludzi w państwie. Nikt nie przeżył 
tragicznego wypadku. 
 
Obowiązki Prezydenta przejął Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. 
Ogłoszono żałobę narodową, która ma trwać tydzień. W najbliższym czasie 
mają odbyć się wybory prezydenckie. 
 
Wszystkim ciężko jest otrząsnąć się po tej katastrofie. Do mediów 
napływają coraz to nowsze informacje. Pozostaje tylko śledzić dalszy 
przebieg wydarzeń. 
 
Klaudia Dowejko  
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Ekologiczna para młoda 

Prawie jak komisja w totolotku :)  
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Czarne skrzynki, które znaleziono po katastrofie samolotu zostały 
wstępnie odczytane, jak informuje radio RMF FM. Ze wstępnych badań 
wynika, że przyczyną tragedii nie była niesprawna maszyna. Obecnie 
rozważa się inne czynniki, które mogły być przyczyną wypadku - błąd 
człowieka albo zła pogoda. Taką informację przekazał Aleksander 
Bastrykin, szef komitetu śledczego przy prokuraturze Rosyjskiej 
Federacji premierowi Władimirowi Putinowi.  
 
Rosjanie od początku śledztwa byli przekonani o tym, że samolot był 
sprawny. Już kilka godzin po katastrofie dyrektor zakładów Samary, 
gdzie w grudniu remontowany był prezydencki samolot, podkreślał, że 
maszyna była w dobrym stanie technicznym.  
 
Czarna skrzynka w istocie jest skrzynką pomarańczową. Jest 
rejestratorem parametrów lotu i zmian tych parametrów - tzn. 
wysokości, kursu, prędkości, również pracy silników. Drugi rejestrator 
zapisuje rozmowy załogi z kontrolą obszaru powietrznego, jak również 
załogi między sobą. W czarnej skrzynce informacje są zapisywane na 
nośnikach pamięci, np. magnetycznych.  
 
 
Czarna skrzynka wytrzymuje silne uderzenia, wibracje, wysokie 
temperatury, może być zanurzona pod wodę. Zwykle umieszczane są w 
tylnej części kadłuba. Czarne skrzynki są otwierane przez specjalistów 
w przygotowanych do tego laboratoriach. 
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Czym jest Zbrodnia Katyńska? 
Zbrodnia Katyńska to rozstrzelanie ponad 14 tysięcy 
polskich jeńców wojennych i blisko 7 i pół tysiąca cy-
wilnych więźniów (razem ponad 21 tysięcy osób), do-
konane wiosną 1940 r. na polecenie najwyższych 
władz Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich 
(ZSRS). Za zbrodnię tę odpowiada zatem państwo 
sowieckie jako takie: jego funkcjonariusze – pań-
stwowi i partyjni. Nazwa Zbrodni pochodzi od miej-
scowości Katyń koło Smoleńska, gdzie odnaleziono 
pierwsze groby zamordowanych. 
 

Dlaczego rozstrzelanie ponad 21 tys. Po-
laków jest zbrodnią? 
Po pierwsze, jej ofiarą padli bezbronni jeńcy 
wojenni, których prawo międzynarodowe za-
braniało mordować. Po drugie, cywilni więź-
niowie nie popełnili żadnych przestępstw prze-
ciwko Związkowi Sowieckiemu, wobec czego 
skazanie ich na śmierć było bezprawiem i 
zbrodnią. 
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Już jest! Nowa edycja programu "You Can Dance– po prostu 
tańcz". Jedną z najlepszych tancerek tej to edycji jest miesz-
kanka naszego miasta Kasia Mieczkowska. Uznanie wśród juro-
rów, którymi byli : Augustin Egurrola, Michał Piróg i Anna Mu-
cha  zdobyła na castingu w Krakowie. To właśnie tam pokazała, 
na co ją stać! 
Wieloletnia tancerka Formacji Słońce -Słoneczna Gromada,z 
którą osiągała największe sukcesy. Uczennica 2 roku na Akade-
mii Muzycznej w Łodzi na kierunku Choreografia i technika tań-
ca. Na swoim koncie  ma Mistrzostwa świata i europy w forma-
cji. Najszczęśliwszą chwilą, etapem w życiu-nie związane z tań-
cem było zdobycie złotego medalu w sprincie(400m) na Mi-
strzostwach Polski LZS. Jej stylem tańca jest liryczny jazz. Dla-
czego akurat taniec?   
KASIA:”Bo wyraża emocje, bo daje ujście tym, które siedzą w nas, 
gdzieś tam głęboko, bo praca z muzyka jest niesamowita- wiele osób 
słyszy ją inaczej, bo w tańcu MOŻNA WSZYSTKOOOOOOO!!!!!!!!” 
 
Na castingu w programie nauczyła się, że nie wolno w siebie 
wątpić. W Izraelu nauczyła się przekraczać granicę własnych 
możliwości. Zachwycają ją ludzie ,którzy się nigdy nie poddają. 
Jej marzeniem jest wystąpienie w jednej z choreografii MIA MI-
CHAELS i DESMONDEM RICHARDSONEM. 
Jako tancerka miałam bliższą okazje poznania Kasi. Jej ksywką 
artystyczną jest "miecz mocy" .Kiedy prowadzi warsztaty ta-
neczne, stara się jak najwięcej przekazać, oddać nam młodym 
tancerzom swoich umiejętności, które sama zdobywała przez 
większość swojego życia. 
 
 Motto życiowe Kasi: 
"Dla mnie nie istnieją słowa takie jak: nie dam rady, tego się 
nie da zrobić, juz nie mogę."  
 

 Daria. 
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Jaki był stosunek Sowietów do polskich jeń-
ców wojennych? 
Gdyby chcieć określić ten stosunek jednym słowem, 
należałoby powiedzieć: niejednolity. Kim innym byli 
dla nich oficerowie i policjanci, kim innym – szere-
gowcy. Tych pierwszych uważano za element wrogi, 
tych drugich zaś za nieszkodliwych przedstawicieli 
„mas ludowych”. Rezultat takiego nastawienia mógł 
być tylko jeden: „wrogów” zatrzymano w niewoli i 
ściśle strzeżono, szeregowych, jako „braci klaso-
wych” – w większości zwolniono. Zatrzymaną część 
szeregowych postanowiono przejściowo wykorzy-
stać do budowy dróg i pracy w kopalniach. W więk-
szości przeżyli i potem odzyskali wolność. 
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Jakie są perspektywy, że Katyń przestanie 
dzielić Polaków i Rosjan? 
W dociekanie prawdy o Zbrodni Katyńskiej znowu 
wmieszała się polityka. Jeśli Rosja zrozumie, że 
Katyń to nie problem polityczny, tylko prawny i 
moralny, droga do wznowienia dialogu stanie 
otworem. 
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Wywiad postanowiłam przeprowadzić z moją siostrą Agnieszką Worach, 
która studiuje psychologię kliniczną, na uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. 
- Jak wrażenia odnośnie studiowania w większym mieście, czy szybko 
odnalazłaś się w nowej sytuacji? 
- Na początku  było jak dla mnie trochę  „nieswojo”,  zgiełk mia-
sta, ciągłe dojazdy tramwajami,  było dla mnie trochę uciążliwe. 
Jednak bardzo szybko odnalazłam się w nowej sytuacji 
- Co możesz powiedzieć odnośnie placówki, w jakiej kontynuujesz 
kształcenie? 
- Jest to w pewnością  jeden z najlepszych polskich uniwersyte-
tów w Polsce.  Nie ukrywam: dostać się na niego, jest nie lada 
wyzwaniem, ale naprawdę warto  ubiegać się o miejsce na UAM. 
Oprócz psychologii jest również wiele rozmaitych kierunków, 
więc każdy może znaleźć coś dla siebie.  Jest szereg stypendiów 
socjalnych jak i naukowych. Osobiście mam możliwość korzysta-
nia ze stypendium naukowego, więc warto starać się o wysokie 
wyniki z egzaminów i zaliczeń. 
- Jesteś już na 5 roku,  co zamierzasz robić  dalej? 
- Teraz jestem pochłonięta  pisaniem pracy magisterskiej.  Nie 
ukrywam , wymaga to dużo czasu i wysiłku. Chciałabym już w 
tym czasie nabywać jakiegoś doświadczenia, pracując w jakiejś 
placówce typu: przedszkole, szkoła czy też szpital. Pomoże mi  to 
zdobyć jakieś przyuczenie, a przy tym środki do życia. 
- Gdy już osiągniesz wszystkie cele w kierunku kształcenia: skończone 
studia, praca magisterska, doświadczenie, gdzie chciałabyś pracować po 
zakończeniu całej edukacji? 
- Moim chyba najbardziej  „pożądanym” miejscem pracy jest  kli-
nika, ze względu na moją specjalizację. Oczywiście chciałabym 
stworzyć jakiś własny gabinecik i z tego się utrzymać, ale to 
oczywiście jest moim małym marzeniem, które mam nadzieję w 
przyszłości się spełni. 
- Jakie rady dałabyś osobom, które zdają niedługo maturę, a wciąż za-
stanawiają się jaki kierunek będzie dal nich najlepszy? 
- Na pewno to, by mieli na  wglądzie  swoje marzenia i dążyli do 
nich. Wierzyli w siebie, że stać ich na dostanie się na lepszą 
uczelnie oraz nie załamywali się, gdy coś pójdzie nie po ich my-
śli. By swoją sumiennością i wytrwałością pokazali na co ich 
stać !!! 
- Dziękuję za  te cenne wskazówki. J 
 Kaska Worach IILO 
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14. Jakie oczekiwania/nadzieje wiążesz ze swoim udziałem w progra-
mie?   
Mam nadzieje, że zgłębię tajniki wszystkich technik tanecznych :> 
15. Jak zamierzasz olśnić widzów programu? 
Zamierzam ich olśnić po prostu sobą. 
16. Gdzie chciałbyś/abyś być za 10 lat i co chciałbyś/abyś robić? 
Hm za 10 lat...... chciałabym być zadowolona ze wszystkiego co zrobiłam do tej 
pory w swoim życiu. 
17. Niezapomniane wydarzenie, największe przeżycie związane z tań-
cem?  
NIGDY NIE ZAPOMNĘ WYJAZDU NA WARSZTATY DO IZRAELA ( z wami of cour-
se :P). 
18. Najsmutniejsza chwila w życiu – opisz ją. 
Gdy z powodu poważnej kontuzji i pobytu w szpitalu nie mogłam wystąpić w waż-
nych dla mnie mistrzostwach tanecznych. 
19. Twoje motto życiowe? 
"Dla mnie nie istnieją słowa takie jak: nie dam rady, tego się nie da zrobić, juz 
nie mogę.....:)" 
20. Czego nauczyłaś/eś się dotychczas w programie? (podczas poszcze-
gólnych etapów – casting, Izrael). 
Na castingu nauczyłam się, że nie wolno w siebie wątpić i trzeba walczyć o uwa-
gę, z kolei w Izraelu nauczyłam się przekraczać granicę własnych możliwości. 
21. Jakiej muzyki słuchasz i do jakiej muzyki lubisz tańczyć?    
Oj gdy mi smutno to lyrycal jazz polecam ANOUK i ADELE, dobremu nastrojowi 
sprzyja zaś dobry clubowy housik :> 
22. Z jaką gwiazdą chciałbyś/ chciałabyś wystąpić na scenie? 
Zawsze marzyłam o występie z (albo zatańczeniu jednej z choreografii :P) MIA 
MICHAELS i DESMONDEM RICHARDSONEM. 
23. Ideał kobiety/mężczyzny? 
Moi rodzice !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
24. Co cię zachwyca? 
Ludzie, którzy się nie poddają. 
25. Co cię denerwuje?  
Leczenie swoich frustracji na innych ludziach. 
26. Najważniejsza, najszczęśliwsza chwila, 
etap w życiu – nie związana z tańcem. 
Zdobycie złotego medalu w sprincie (400m) na 
Mistrzostwach Polski LZS :> 
27. Co cenisz w ludziach najbardziej i dlacze-
go? 
Szczerość i umiejętność dążenia do celu, bo połą-
czenie tych dwóch cech sprawia, że można osią-
gnąć sukces nie idąc po trupach. 
 
 
 

 
        źródło: TVN 
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To właśnie tam 24 wiosny temu postarano się bym dziś mogła dla Was tańczyć. Lu-
bię taniec, muzykę i nieprzeciętnych ludków, a najlepiej wszystko to w jednym cza-
sie :P Nie będę tego rozwijać bo Wy pewnie też, więc dobrze mnie rozumiecie:) 
Na co dzień, a raczej co weekend studiuję w Łodzi na Akademii Muzycznej, doszka-
lając swoje pląsy taneczne. Jednak gdy tańczę jazz, to dopiero wtedy czuję, że to 
właśnie to - naprawdę polecam. Mam jedną siostrę ( niestety panowie juz zajęta :), 
która razem z rodzicami jak nikt wspiera mnie w tym co robię. Startuje w tym pro-
gramie, by przekonać wszystkich ludzi z małych miasteczek, że jeśli tylko chcą tez 
mogą się znaleźć w YCD:) 
1. Twoje imię i nazwisko? 
Kacha Mieczkowska 
2. Ile masz lat? 
24 
3. Z jakiego miasta pochodzisz? 
Barlinek (górą :P) 
4. Twoje miejsce zamieszkania? 
Łódź ( z moim chłopakiem niestety moi rodzice jeszcze o ty nie wiedzą :>) 
5. Ksywka/pseudonim artystyczny? 
mieczu (miecz mocy hahaha) 
6. Ile miałeś/aś lat gdy zacząłeś/aś tańczyć?    
8 ( zaraz po pierwszej komunii św.) 
7. Czy się jeszcze uczysz? (jeśli tak napisz do jakiej szkoły chodzisz) 
Jestem na 2 roku Akademii Muzycznej w Łodzi na kierunku Choreografia i techniki 
tańca. 
8. Czy kiedykolwiek pobierałeś/aś profesjonalne lekcje tańca? 
OJ tak i to dużo :> szkole się to tu to tam :> 
9. Jak określiłbyś/abyś swój styl tańca?  
liryczny jazz czasem z odrobiną pazurka :> 
10. Dlaczego akurat taniec? Co takiego wyjątkowego jest w tańcu?  
bo wyraża emocje, bo daje ujście tym, które siedzą w nas, gdzieś tam błęboko, bo 
praca z muzyka jest niesamowita- wiele osób słyszy ją inaczej, bo w tańcu MOŻNA 
WSZYSTKOOOOOOO!!!!!!!! 
11. Jakie inne talenty, zdolności i hobby posiadasz?  
sporty i to w każdym wydaniu od biegania, siatkówki, koszykówki, po skok wzwyż, 
jazdę na łyżwach i grę w bilard :> 
12. Czy ktoś z Twoich bliskich/rodziny również tańczy zawodowo/
profesjonalnie? 
Oj niestety nie, ale bardzo udzielają się we wspieraniu mnie ( oj kocham ich za 
to :>) 
12. Czy ktoś z Twoich bliskich/rodziny również tańczy zawodowo/
profesjonalnie? 
Oj niestety nie, ale bardzo udzielają się we wspieraniu mnie ( oj kocham ich za 
to :>) 
13. Czy masz na swoim koncie profesjonalne występy? Jeśli tak, wymień je. 
Mistrzostwa świata i europy w formacji :> 
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Nagroda Akademii Filmowej – powszechnie znana ja-
ko Oscar (ang. Oscar lub Academy Awards) – doroczna nagroda przyznawa-
na przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej (Academy of Mo-
tion Picture Arts and Sciences) w dziedzinie filmu. Została ufundowana 
w 1927 roku. Ceremonia rozdania Oscarów od 2002 roku odbywa się 
w Teatrze Kodaka w Hollywood. 

Statuetka 
Nagroda jest statuetką przedstawiającą rycerza opierającego się na dwuręcz-
nym mieczu, stojącego na rolce filmu posiadającej pięć szprych, z której każ-
da symbolizuje jedną z grup zawodowych reprezentowanych w Akademii: 
aktorów, scenarzystów, reżyserów, producentów i techników. 
Wykonana jest z tzw. „britannium”, pokrytego 24-karatowym złotem. Sta-
tuetkę zaprojektował Cedric Gibbons w 1928 r., a jej odlew wykonał rzeź-
biarz George Stanley. 

Kategorie 
W 1929 roku po raz pierwszy Nagrody Akademii przyznano w 13 katego-
riach. Obecnie Oscary są przyznawane w 24 kategoriach. 
Oprócz takich kategorii jak: Produkcja, Aktorskie, Techniczne, Dźwięki i 
efekty specjalne, Muzyczne, Kostiumy i charakteryzacja, Animacje 
oraz Dokumentalne wyróżniamy jeszcze dwie: 
Pozostałe: Najlepszy Film Nieanglojęzyczny i Najlepszy Krótkometrażowy 
Film Aktorski 
Okolicznościowe: Oscary Specjalne i Honorowe, Nagroda im. Irwinga G. 
Thalberga, Nagroda za działalność humanitarną im. Jeana Hersholta, 
Nagroda im. Gordona E. Sawyera, Academy Juvenile Award 

Rekordowi zdobywcy Oscarów 
* Dotychczas trzem filmom udało się zdobyć najwyższą dotąd liczbę jedena-
stu oscarowych statuetek. Są to: Ben-Hur, Titanic oraz Władca Pierście-
ni: Powrót Króla. 
* Zdobywca największej liczby nagród: Walt Disney - 26 
* Najczęściej nagradzani aktorzy: Jack Nicholson (3) i Katharine He-
pburn (4) 

Ciekawostki 
*  Najmłodszy zdobywca Oscara: Tatum O'Neal - 10 lat i 148 dni za drugo-
planową rolę kobiecą w filmie Papierowy księżyc 
* Zdobywca największej ilości statuetek podczas jednej edycji: Walt Di-
sney - 4  
* Pierwszym zdobywcą Oscara dla Najlepszego filmu spoza Hollywood 
był Hamlet (1948), sfinansowany i zrealizowany w Anglii. 
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„NAZNACZONA” 
 
Ostatnio w księgarniach 

pojawiła się książka P.C. Cast i Kristin 
Cast pt. Naznaczona. Jest to pierwszy 
tom cyklu Dom Nocy. Opowieść 
przeznaczona jest dla fanów 
romansów, intryg.. i fantastyki. Tak, 
fabuła ma niewiele wspólnego ze 
światem realistycznym, w którym 
przyszło nam żyć. 

Zoey to zwyczajna nastolatka, 
która dzieli życie między szkolną 
monotonie a problemy rodzinne. 
Pewnego dnia cały jej świat staje na 
głowie. Zostaje naznaczona i musi 
udać się do Domu Nocy, aby tam 
przejść niezbędną przemianę w 
dorosłego wampira. Dziewczyna próbuje odnaleźć się w nowym, 
fascynującym świecie. Wkrótce odkrywa, że jest wyjątkowa, co 
przysparza jej wielu wrogów. Sprzymierzeńcem Zoey okazuje się 
Erik, jeden z najprzystojniejszych i najbardziej utalentowanych 
wampirów w szkole. 

Jak widać znowu mamy do czynienia z wampirami, co jest 
wadą książki, ponieważ może zniechęcić czytelników, którzy 
sięgnęli wcześniej po sagę Zmierzch Stephanie Mayer,  jednakże 
nie jest powiedziane, że nie ma tu nic nowego. Zalet jest 
zdecydowanie więcej.. Fabuła różni się od innych utworów o 
podobnej treści, mamy zupełnie inne spojrzenie na świat 
wampirów, ich wygląd oraz zwyczaje i rytuały. 

Książka jest przystosowana dla nastolatków, ponieważ 
właśnie o nich opowiada. Nie ma w niej skomplikowanych 
sformułowań, niezrozumiałych słów, co jeszcze bardziej podkreśla 
wymowność i prostotę odbioru tego tekstu. 

Jesteście ciekawi? Sięgnijcie po dzieło panien Cast – nie 
pożałujecie. 

 
 

Kamila Gubernat kl. I LO „a” 
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Studia prawnicze dają absolwentowi nie tylko 
znakomitą orientację teoretyczną, ale także 
umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i 
funkcjonowania prawa. Posiada umiejętności po-
sługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogma-
tycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii pra-
wa, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu na-
uk społecznych i ekonomicznych. Posiada umie-
jętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej 
z zachowaniem zasad etycznych. Posiada umie-
jętności rozumienia tekstów prawnych, posługi-
wania się regułami logicznego rozumowania oraz 
interpretowania przepisów. Ma możliwości dalsze-
go specjalizowania się w dowolnej dziedzinie pra-
wa polskiego lub obcego. Zna język obcy na po-
ziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie 
posługiwać się językiem specjalistycznym z za-
kresu  prawa, administracji i ekonomii, w stopniu 
koniecznym do wykonywania zawodu.  
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Kierunki dla maturzystów 
Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania 
zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodaro-
wania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialny-
mi. Powinien być przygotowany do przeprowadzania ana-
lizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających 
podejmowanie racjonalnych decyzji, osadzonych w kano-
nach nauk ekonomicznych i społecznych.  
Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Euro-
pejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy.  
Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać wiedzę i 
kompetencje z zakresu gospodarowania zasobami finan-
sowymi, ludzkimi lub materialnymi, wsparte umiejętno-
ściami wykorzystania zaawansowanych metod analitycz-
nych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz 
modelowania ich przebiegu w skali mikro-, makro- i me-
ga-ekonomicznej. Absolwent powinien być przygotowany 
do opracowywania projektów, świadczenia usług dorad-
czych, przeprowadzania audytu oraz podejmowania ra-
cjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wyko-
rzystaniem zasobów (kapitału finansowego, kapitału ludz-
kiego, kapitału rzeczowego) przez podmioty sektora pry-
watnego i publicznego – w kraju i za granicą.  
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Tym razem, zgodnie z obietnicą opiszę 3 filmy, które 
obejrzałam przez święta. Bez zbędnych ceregieli, od razu 
zabieram się do przedstawienia ich Wam- głodnej kultury (?) 
grupie młodych ludzi. 
 1.„Sprawa się rypła” ( na podstawie sztuki Ryszarda Latki pt. „ Tato, tato, 
sprawa się rypła!) to film reżyserii Janusza Kidawy z 1984 roku. Większość zdjęć 
nakręcano w Beskidzkich wsiach i właśnie tam rozgrywa się akcja komedii. 
Obchodzony jest jubileusz setnych urodzin babki plackowej. We wsi panują 
przygotowania do uroczystości, przyjechała 
nawet telewizja a dla jubilatki przewidziane są 
dość cenne prezenty. Nieszczęściem kilka dni 
przed urodzinami babka Plackowa umiera. W 
dzień ceremonii dom Placków odwiedza 
urzędniczka z upominkami dla sędziwej 
kobiety, odbiera je jej syn tłumacząc 
nieobecność Plackowej pobytem w kościele. 
Później, ten sam mężczyzna odbiera od 
prezentera tekst wywiadu, który staruszka 
miała udzielić. Aby nie stracić „sławy” i 
drogocenności rodzina postanawia przebrać 
głowę rodziny-Placka za babkę. Towarzyszy temu szereg zabawnych sytuacji, 
nieporozumień i niejasności. Film polecam każdemu, komu nie przeszkadzają 
konwulsje bólu spowodowane śmiechem podczas oglądania. 
 
2. „Motór”- film fabularny z 2005 roku 
według reżyserii i scenariusza Wiesława 
Palucha. Film opowiada historię dwóch 
kolegów Bazyla i Tęgiego, którzy podczas 
podróży do Warszawy wspominają rok 
1983. Wówczas razem z innymi kolegami 
założyli swego rodzaju „sektę” wielbiącą 
tytułowe „motóry” , czyli motocykle WSK. 
Sekta „motórzystów” działa w Biłgoraju, 
czyli rodzinnym mieście bohaterów. Oprócz 
wątku związanego z motorami, jest również 
wątek miłosny, wątek przyjaźni i ten, w którym bohaterowie walczą z 
milicją. Wyraziście są również ukazane realia życia nastolatków w PRL. 
Dzieje się tak dzięki kilku charakterystycznym dla tamtego okresu 
elementom: tanie wino, charakterystyczna muzyka( w filmie przewija się 
między innymi Black Sabbath, a konkretnie pamiętam utwór „Paranoid” w 
jednej scenie) , sposób mówienia bohaterów a nawet pojazdy. Biorąc pod 
uwagę to, że film należy do kategorii niezależnych ( czyli tzw. „offowych) , 
nie ogląda się go tak łatwo jak innych o podobnej tematyce, jest raczej 
dość specyficzny. Warto chociażby dla świetnej muzyki. 
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3. „Baśń o ludziach stąd”. Film z 2003 roku, 
wyprodukowany przez niezależną zielonogórską 
wytwórnię A’YoY.  W zasadzie nie wiem ( tak 
jak w przypadku „Dnia świra”) czy nazwać to 
komedią czy dramatem, chociaż może lepiej i 
dla filmu i dla nas jeśli w ogóle nie będziemy się 
starali go zaszufladkować. Prawdą jednak jest, 
że obsada rodem z kabaretu, bo mamy Macieja 
Stuhra, Katarzynę Piasecką , Roberta Górskiego i wielu, wielu innych. 
Film opowiada o ludziach żyjących gdzieś na marginesie normalnego, "naszego 
świata", a właściwie poza nim. Akcja rozgrywa się w dwóch światach: TU i TAM. 
Pierwszy jest światem slumsów, drugi to świat szklanych wieżowców i 
przepychu. Światem TU rządzi prezes, który jest tak bogaty, że mógłby żyć w 
świecie TAM - ale nie chce, TU jest królem. 
Mnie zachwycił i mogę napisać tylko jedno-POLECAM.  

Paulina Szkwarek IILOA
 

Być sobą? 
 
 Teoretycznie nie ma nic prostszego...nie ulegam wpływom, 
mam własne poglądy i wiarę w siebie. Nie wstydzę się tego, kim 
jestem i indywidualizm zajmuje u mnie szczytne -pierwsze 
miejsce. A jak wygląda to w praktyce? 
 Każdy z nas chce być akceptowany, lubiany i szanowany... 
Chętnie kopiujemy zachowanie i styl od tych, których uważamy 
za ,,bossów". Tylko po co? Przecież każdy z nas lubi coś innego. 
Podświadomość podpowiada Ci, że jeśli ubierzesz się jak koleżanka 
X, uczeszesz jak koleżanka Y i zaczniesz się uśmiechać jak 
koleżanka Y, będziesz fajniejsza? Zastanawiam się tylko, czy jesteś 
szczęśliwa, wiedząc, że tak naprawdę wewnątrz tkwi ktoś inny i 
Twój styl zewnętrzny w ogóle o tym nie świadczy.  
 Jeżeli jesteśmy sobą, nadajemy temu światu więcej różnic i 
kolorów. ,,Jeśli wytniesz z siebie wszystko po kolei, to któregoś 
dnia osiągniesz wolność absolutną, staniesz się niczym huragan El 
Nino, absolutnie wolny, absolutnie nieosiągalny, absolutnie 
nieprzewidywalny. . . - ale przestaniesz być człowiekiem." 

Agnieszka Gwit 1LO,,a"
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-Szympans wysłany na kurację odwykową: 
 Szympans Żora z rosyjskiego ogrodu 
zoologicznego został wysłany na kurację 
odwykową, ponieważ opiekunowie uznali, że jego 
uzależnienie od piwa i papierosów wymknęło się 
spod kontroli. Samiec, który przez kilka lat 
występował w cyrku, został odesłany do zoo w 
mieście Rostów, kiedy stał się zbyt agresywny 
podczas swoich występów. W swoim nowym 
domu Żora spłodził kilkoro małych szympansiątek, nauczył się 
rysować flamastrami i niestety również zaczął sięgać po alkohol i 
papierosy, które wypraszał u zwiedzających zoo gości. Z powodu 
narastającego uzależnienia szympans został wysłany na terapię do 
kliniki odwykowej w Kazaniu. 
-Niezniszczalne koszulki 
 Zwykłą bawełnę, używaną np. do produkcji T-
shirt'ów, przekształcono w nanokompozyt o 
niewiarygodnej wytrzymałości. Nowy materiał w 
przyszłości posłuży do produkcji kuloodpornej 
odzieży - podaje "Advanced Materials". 
Produkowane dziś kamizelki kuloodporne choć 
są bardzo wytrzymałe i niejednej osobie ocaliły życie, ze względu 
na grubość i sztywność dość mocno utrudniają swobodne 
poruszanie się w terenie. Z tego powodu prowadzone są badania 
nad nowymi materiałami z wykorzystaniem osiągnięć 
nanotechnologii. Krokiem w stronę kuloodpornej odzieży XXI wieku 
jest nowo opracowany nanokompozyt, w skład którego wchodzi 
węglik boru (jeden z najtrwalszych materiałów znanych ludzkości) 
- wytwarzany bezpośrednio na włóknach bawełny, z której 
produkowana jest odzież. Naukowcy z międzynarodowej grupy 
badawczej, której prace koordynował profesor Xiaodong Li z 
University of South Carolina (USA) opracowali nowatorski sposób 
wytwarzania niezwykle wytrzymałych tekstyliów poprzez 
bezpośrednią syntezę nanowłókien węglika boru na kawałku 
bawełny. 

                                                                                        Inka 
& Krystynka 
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-Kobiety wiedzą lepiej jak zarządzać pieniędzmi : 
Kobiety znacznie lepiej, niż mężczyźni radzą 
sobie z zarządzaniem pieniędzmi, co może 
być dosyć zaskakujące dla panów 
oskarżających swoje małżonki o trwonienie 
rodzinnych finansów na buty i torebki. 
Najnowsze badania dowodzą, że kobiety 
kontrolują swoje wydatki i rzadziej popadają 
w długi spłacając terminowo wszystkie 
rachunki, pożyczki i karty kredytowe, 
podczas gdy mężczyźni częściej ignorują 
narastające zadłużenie. Ankieta na 3000 
Brytyjczyków wykazała, że przeciętny 
mężczyzna ma na swojej karcie kredytowej 2176 funtów 
zadłużenia, natomiast w przypadku kobiet średnie zadłużenie 
wynosi 1987 funtów. 
 
-Szybka jazda samochodem sprzyja zdrowiu mężczyzn: 
 Szybka jazda samochodem pozytywnie odbija się na zdrowiu 
współczesnego mężczyzny, powodując 
w jego organizmie podniesienie 
poziomu testosteronu. Jak 
poinformował londyński dziennik "Daily 
Express", do wniosku takiego doszła 
grupa naukowców kanadyjskich. 
Podczas prowadzenia auta o dużej 
mocy u kierowcy następuje znaczny wzrost poziomu tego 
hormonu, mającego zdolność obniżania ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych. Testosteron zapobiega też cukrzycy i 
nie dopuszcza do rozwoju depresji. Tradycyjnie wydzielanie 
tego hormonu nasilało się u mężczyzn podczas zagrożenia lub 
nieoczekiwanego zwrotu wydarzeń, który wymagał od nich 
wykazania najodważniejszych stron swojego charakteru. 
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Paulina Szkwarek IILOA 

Podświadomość podpowiada Ci, że jeśli ubierzesz się jak koleżanka 

koleżanka Y, będziesz fajniejsza? Zastanawiam się tylko, czy jesteś 

                                                                                                                                
Agnieszka Gwit 1LO,,a" 

 
 
 
 
Witam Was moi drodzy. Z tego miejsca chciałabym gorąco przeprosić, że 
tak długo nie pisałam. Ale szczerze mówiąc – nie było o czym. Cóż, jako 
Polacy niewątpliwie mamy powody do dumy, np. po zimowych igrzyskach 
olimpijskich w Vancouver. Oczywiście kto najbardziej utkwił w naszej 
pamięci? Z całą pewnością Justyna Kowalczyk, kobieta, która w jednej 
chwili podbiła miliony serc, również moje. Swoją determinacją, 
sprawnością i uczciwością, myślę, że tym ostatnim ujęła mnie najbardziej. 
W odróżnieniu od większości swoich rywalek, pokazała wszystkim, czym 
jest sport, rywalizacja i oddanie swojej dyscyplinie. O pięknie sportu 
przypomniał nam również ‘weteran’ skoczni narciarskich – Adam Małysz. 
Uważam, że jest to osoba niesamowicie niesamowita  choć nie mogę 
powiedzieć, żebym była wielką fanką jakiegokolwiek sportu zimowego, to 
tegoroczne igrzyska zmobilizowały mnie do podjęcia działań i następną 
zimę zarezerwowałam na naukę jazdy na nartach. Oczywiście zachęcam 
wszystkich, jak zawsze, do czynnego spędzania wolnego czasu. Ale koniec 
o zimie, myślę że tego roku każdy miał jej już po dziurki w nosie. Dlatego 
przejdźmy do obecnych, wiosennych wydarzeń. 
Myślę, że jak każdy wielbiciel piłki nożnej, najważniejszym wydarzeniem 
obecnie są mecze Ligi Mistrzów. Mecz Fc Barcelona – Arsenal, był dla 
mnie nie lada przeżyciem i choć się zawiodłam, ponieważ typowałam, iż 
FcB rozgromi Arsenal, to mecz był przedni. Mecz na wyjeździe, 
zakończony bramkowym remisem – 2:2. Sędzia sypał kartkami, jak para 
młoda drobnymi po wyjściu z kościoła. Możecie się nie zgodzić z moją 
opinią dotyczącą karnego, oczywiście obiektywnie patrząc, karny jak 
najbardziej słuszny, ale nie na czerwoną kartkę. No ale to oczywiście tylko 
moje zdanie. Koniec marudzenia, rewanż rozstrzygnie wszystko J 
To by było na tyle. Więcej nie mam do powiedzenia, choć nawet jakbym 
miała, to bym nie powiedziała, bo coś mi się klawiatura psuje. Ludzie 
bierzcie się za siebie, WIOSNA przyszła! 
  
        Jagodziana. ;D 
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Majówka w tym roku będzie 3dniowym weekendem, rozpoczynającym się w 
sobotę 1 maja, a kończącym się w poniedziałek 3 maja. Majówka obejmuje 
dwa święta: 1 maja, czyli Święto Pracy, które obchodzone jest jako dzień 
wolny nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, natomiast  3 maja jest 
świętem ustanowionym na cześć uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 ro-
ku.  
Dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych majówka będzie nieco dłuższa. Bę-
dzie trwała 1-6 maja, ponieważ po długim weekendzie maturzyści będą pisać 
egzamin dojrzałości. W tych dniach uczniowie będą mieli wolne od szkoły. 
Majówka 2010 – omówienie świąt 
Nazwa majówka wzięła się od Nabożeństwa majowego, czyli święta kościel-
nego odprawianego w maju ku czci Matki Bożej, podczas którego odmawia 
się lub odśpiewuje Litanię Loretańską oraz modlitwę Pod Twoją obronę. W 
niektórych regionach Polski (Dolny Śląsk, wschód Polski) nabożeństwa te 
odbywają się również w czerwcu (do trzeciej niedzieli czerwca) oraz we 
wrześniu (pierwszy tydzień września - ma to związek z nowiem Księżyca). 
Jak można spędzić majówkę ? 

1. Jeśli na co dzień prowadzisz zapracowany tryb życia, przeznacz 
majówkę na upragniony wypoczynek. Zafunduj sobie śniadanie do 
łóżka, wyjdź do ogrodu lub do parku, poczytaj książkę, a jeśli na 
nic nie masz siły – nie krępuj się i śpij. 

2. Jeśli pogoda będzie sprzyjająca, zaproś znajomych na wspólnego 
grilla lub ognisko. To doskonała okazja na dobrą zabawę, jeszcze 
lepsze jedzenie i odrobinę wytchnienia na łonie natury. 

3. Wybierz się z rodziną lub przyjaciółmi na krótki wypad nad jezioro 
lub nad morze. Jeśli za daleko, rozważ piknik w parku lub długi 
spacer. Postaraj się wykorzystać majową pogodę na aktywny wy-
poczynek. 

Wera kl. 
II LOC 
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W ostatnich latach możemy zauważyć, że bardzo wzrosło zainteresowanie tzw. 
„sztucznym” opalaniem zwłaszcza wśród młodych kobiet i nastolatek. 
Jednak czy taka wizyta i 
skorzystanie ze sztucznych 
promieni słonecznych może być na 
pewno całkowicie pozbawiona 
negatywnych skutków? 
Drogie Koleżanki, niestety nie 
znajdziecie porad jak opalać się 
bezpiecznie w solarium, gdyż 
moim zdaniem nie jest to 
możliwe! Poszukując materiału na 
ten artykuł, spotkałam się nawet z 
określeniem, że solarium to 
„maszyna do robienia raka skóry”. 
Może to zbyt mocne stwierdzenie, 
ale ma w sobie trochę prawdy. W 
latach osiemdziesiątych, gdy 
pojawiło się pierwsze solarium, nie 
wiedziano jeszcze wszystkiego na 
temat promieniowania 
ultrafioletowego, jakim poddajemy się opalając w sposób nienaturalny. Wtedy 
powstał mit mówiący, że taki sposób opalania jest jakoby bardziej pewny i 
mniej groźny niż naturalne przebywanie na słońcu. Więc gdzie ta straszna 
maszyna powodująca raka? Otóż wszystko zaczęło się ujawniać z biegiem 
czasu. 
Jeden z brytyjskich dermatologów dr Jon Hawk zajął się stanem skóry ludzi, 
którzy korzystali z łóżek opalających. Wyniki okazały się zaskakujące. Połowa 
badanych odczuwała negatywne skutki uboczne, czyli zaczerwienienia, 
swędzenie, podrażnienie i znaczne wysuszenie skóry. Ponadto zauważono 
oddziaływanie w pewnym stopniu na układ odpornościowy organizmu 
powodując jego osłabienie. Wizyty w solarium doprowadziły do tego, ze badani 
stali się bardziej podatni na infekcja wirusowe i bakteryjne. 
Mało tego, podano, że osoby korzystające z łóżek opalających są trzykrotnie 
częściej narażone na raka skóry niż osoby nie stosujące takich zabiegów. 
Częściej występują zaawansowane zmiany w komórkach o charakterze 
nowotworowym. Skóra staje się gruba, szorstka, twarda, mało sprężysta, 
często z rozszerzonymi naczynkami. 
Zastanówcie się czy warto narażać się na coś, co może aż w taki sposób 
zaważyć na naszym zdrowiu! Czy nie lepiej czekać te kilka miesięcy na słonko i 
cieszyć (ale też w umiarkowanych ilościach!) jego promieniami z przyjaciółmi 
nad jeziorem, morzem, na łące lub w górach? Sądzę, że odpowiedź nie jest 
trudna… 
                                                                           Inka&Krystynka 
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