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WWWW    
stępniakstępniakstępniakstępniak    
 
  
 
No helloł wszystkim! Tipsy w górę:)  
Witam was tym razem w  nowej, jak dla mnie, 

roli. Do tej pory do tej pory oglądaliście tylko efekt końcowy mojej i 
towarzysza szefa technicznego pracy, czyli pięknie złoŜonej gazetki. 
Od dzisiaj będziecie teŜ mogli przeczytać to, co napisze na tej stronie:) 
 
Pojawił się pierwszy śnieg. Nasi polscy drogowcy, mino zapewnień, Ŝe 
uwaŜnie obserwują pogodę, znów zostali zaskoczeni… Dodajmy, Ŝe 
nie pierwszy raz, a ty kierowco płać i zmieniaj opony na zimowe. 
 
Muszę wspomnieć równieŜ, Ŝe nasza redakcja wzbogaciła się w 
wysokiej klasy sprzęt informatyczny. Nie musimy juŜ szukać w szkole 
jakiegoś wolnego komputera, by złoŜyć SQLpress. Jesteśmy 
niezaleŜni! I tu podziękowania dla pana Wiesława Kulczewskiego. 
 
Ja tu gadu-gadu, a co w tym numerze? 
I tu mam do zaoferowania ekskluzywny wywiad z panią dyrektor 
Małgorzatą Osińską – warto przeczytać a takŜe wróŜby andrzejkowe, 
ciekawe zawody – straŜak i stylista. W razie problemów 
komputerowych mamy wywiad z informatykiem:) Poza tym wiele, wiele 
ciekawych artykułów. 
Zapraszam do lektury. 
 
Wiszu 
PS W razie jakby cos nie miało ładu i składu to sorki – jestem tu nowy. 

sqlpress@gmail.com 
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Andrzejki tuŜ, tuŜ. Dziś mam dla was sześć wróŜb andrzejkowych. 
MoŜecie je wykorzystać podczas tego święta, a nawet po;) śyczę miłej 
zabawy i udanych wróŜb! 
 
Zapałki 
Pomyśl sobie Ŝyczenie i zapal dwie zapałki. Trzymaj je płonącymi 
łebkami do góry. JeŜeli zapałki będą palić się “ku sobie”, Ŝyczenie się 
spełni w ciągu roku, a jeśli nie –będziesz musiała dłuŜej poczekać na 
jego realizację. 
(Uwaga! Opcja tylko dla piromanów.) 
 
Obierki z jabłek 
NaleŜy wybrać tyle jednakowej wielkości jabłek, ile jest uczestniczek 
zabawy. KaŜda z nich obierając jabłko stara się uzyskać jak najdłuŜszą, 
nieprzerwaną ostruŜynę. Która wygra, ta będzie najdłuŜej chodzić ze 
swoim chłopakiem. W drugim etapie kaŜda dziewczyna bierze swoją 
ostruŜynę w rękę i rzuca za plecy. Teraz naleŜy uwaŜnie się przyjrzeć 
leŜącej na podłodze skórce czy nie układa się w jakąś literę alfabetu. 
Jeśli tak, to moŜe być pierwsza litera imienia chłopaka, z którym będzie 
się w tym roku spotykać. 
(UwaŜajcie na swoje palce przy obieraniu. 
Naprawdę.) 
 
Owoce 
NaleŜy ustawić w rządku klika owoców. Osoba z 
zawiązanymi oczami wybiera jedno z nich. 
Rumiane i czerwone jabłko oznacza szczęśliwy 
związek. Cytryna oznacza zły wybór partnera lub 
konieczność poczekania na partnera jeszcze 
pewien czas. Suszona śliwka oznacza, Ŝe czeka 
d a ną  o s o bę  s t a r o p a n i eń s t wo  l u b 
starokawalerstwo. 
(Po wróŜbie moŜna zjeść jabłko.) 
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Buty 
Dziewczęta ustawiają swoje buty wzdłuŜ ściany. Właścicielka buta, 
który pierwszy przekroczy próg, najwcześniej wyjdzie za mąŜ. 
Podobnie wróŜą sobie chłopcy. 
(Czuby mają z góry większe szanse…) 
 
Serce.  
By wykonać tę wróŜbę naleŜy wyciąć serce z papieru i napisać na nim 
imiona męskie i damskie. Następnie trzeba serce odwrócić zapisaną 
stroną do dołu i przekłuć je igłą. Imię na które natrafimy, naleŜy do 
naszego przyszłego ukochanego/ukochanej. JeŜeli nie przekłujemy 
Ŝadnego, to oznacza, Ŝe na miłość trzeba jeszcze poczekać... 
(Prosimy o ostroŜność, aby nie ukłuć osoby trzymającej serce.) 
 
Kubeczki 
Pod trzema spodeczkami naleŜy schować: obrączkę, monetę i listek. 
Czwarty spodeczek naleŜy pozostawić pusty. Następnie naleŜy 
spodeczki zamienić miejscami oraz wybrać jedną z nich. JeŜeli trafimy 
na obrączkę - czeka nas miłość, listek - ślub, monetę - pieniądze. 
Natomiast pusta filiŜanka oznacza, Ŝe nowy rok nie przyniesie nic 
nowego w Ŝyciu. 
(Najlepiej, aby monetą był grosik, Ŝeby nie kusiło was, Ŝeby podkraść.) 
 

Nati 
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Zachęcamy do ciekawej lektury 
wywiadów z …. Mamy nadzieję, Ŝe w 
ten sposób przybliŜymy wam sylwetki 
pedagogów. 
W bieŜącym numerze gazetki 
prezentujemy wywiad z panią dyrektor 
Małgorzat ą Osińską. 
 
1. Ile lat pracuje pani w naszej 
szkole? 
Pytanie to jest dość złoŜone, 
poniewaŜ w szkole, czyli fizycznie w 
tym budynku pracuję od niedawna. 
Wcześniej pracowałam wiele lat w 
liceum, które mieściło się przy ulicy 
Leśnej. Po reorganizacji sieci szkół 
nasze liceum zostało przeniesione 
tutaj, w związku z tym w zespole szkół 
pracuję 4 lata. W zawodzie 

nauczyciela natomiast 25 lat. 
2. Uczy pani matematyki, czy ta 
dziedzina wiedzy to pani jedyne 
zainteresowanie? 
Matematyka pochłania duŜo czasu. 
Nie są to jednak moje jedyne 
zainteresowania. Bardzo lubię czynnie 
spędzać czas. Jeśli tylko mam taką 
moŜliwość, to pływam, jeŜdŜę 
rowerem, uprawiam aerobik. Bardzo 
lubię czytać ksiąŜki, ale tej 
przyjemności mogę się oddać dopiero 
podczas wakacji. 
3. Sprawia pani przyjemno ść praca 
z młodzie Ŝą? 
Tak. Lubię swoją pracę. Gdy słyszę 
pytanie zadawane nie tylko przez 
młodzieŜ, ale równieŜ przez 
dorosłych, czy wybrałam właściwie i 

czy bym coś 
zmieniła - 
mówię: Jestem 
zadowolona i 
sądzę, Ŝe jeśli 
chodzi o zawód, 
to dokonałam 
właściwego 
wyboru 
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4. Jakie ma pani zawodowe plany?  
Plany zawodowe? Myślę, Ŝe dalej 
będę pracowało w tej szkole i rozwijała 
swoje umiejętności. Mam nadzieję w 
dalszym ciągu kształcić się, czyli jeśli 
to będzie moŜliwe, jakieś studia 
podyplomowe, kursy podnoszące 
kwalifikacje… . Nie wiem jak długo 
będę na stanowisku wicedyrektora. 
ZaleŜy to od dyrektora i od tego czy 
jest zadowolony ze współpracy ze 
mną. 
5. Czy w najbli Ŝszym czasie 
planowane s ą jakieś zmiany w 
szkole? 
Zmiany będą z pewnością dotyczyły 
reformy, która w przyszłym roku 
wkracza do gimnazjum a w 
konsekwencji przyjdzie do nas. Na 
pewno pod tym kierunkiem będziemy 
szykowali jakieś zmiany. 
6. Co pani wspomina najlepiej ze 
swojego okresu licealnego? 
Czy jest coś takiego? hmmm…. 
Są to wspomnienia związane z 
ostatnią klasą nauki. Właściwie z 
balem studniówkowym. Byliśmy, 
bowiem jedynym rocznikiem, który nie 
miał studniówki. 
W tym czasie trwał stan wojenny, 
obowiązywała godzina policyjna, a w 
tym wszystkim my i ostatnia klasa 
maturalna. Do dziś pozostał niedosyt i 
Ŝywe wspomnienia. Drugim 
niezatartym wydarzeniem w mej 
pamięci jest dzień pisania matury. 
Pamiętam swój strój, ławkę, w której 
siedziałam, kaŜdą chwilę. Wiem, Ŝe 
takie wspomnienia we wszystkich 
pozostają na długo. 
7. Czy mogłaby pani pod ąć jakieś 
wydarzenie anegdotyczne z tego 

okresu? 
Oczywiście mieliśmy takich 
profesorów, którzy byli bardzo 
charakterystyczni, ale czy są to 
anegdoty warte powtórzenia ich 
dzisiaj? (śmiech) Chyba nie do końca. 
KaŜdy gdzieś tam w swoim gronie 
wspomina takie sytuacje. Z pewnością 
i wy wyniesiecie ich wiele z pobytu w 
tej szkole. 
8. Co pani uwa Ŝa za swój 
najwi ększy sukces zawodowy? 
Moim sukcesem jest to, Ŝe pracuję z 
młodzieŜą licealną i mogę 
przygotowywać ją do matury. Myślę, 
Ŝe kaŜdy dzień i ocena pozytywna, 
którą wystawiam za sprawdzian czy 
pracę klasową jest sukcesem. 
8. Rozmow ę kończę pytaniem: 
Jakiej rady udzieliłaby pani dyrektor 
pierwszoklasistom, poniewa Ŝ 
uwaŜam, Ŝe są to bardzo cenne 
wskazówki dla wszystkich uczniów. 
 Z moich obserwacji, pierwszoklasiści, 
którzy przychodzą, są jeszcze tacy 
„nieopierzeni”, jak ja to mówię, 
gimnazjaliści. Okres adaptacji w nowej 
szkole trwa tak średnio ok. 3 miesięcy. 
Moja dobra rada? Korzystajcie 
maksymalnie z czasu, który majcie na 
lekcji. Nie wyłączajcie się i nie 
szukajcie alternatywy: „ a jakoś. to 
będzie - będą korepetycje i coś tam 
uzupełnię”. UwaŜam, Ŝe jeśli lekcja jest 
dobrze wykorzystanym czasem, to 
zaowocuje odpowiednią wiedzą i 
porządnymi ocenami. Tego wam 
naprawdę z całego serca Ŝyczę. 
 
   Dziękuję bardzo za 
udzielone odpowiedzi. K. Worach 
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Co prawda to dopiero początek grudnia, ale my juŜ myślami jesteśmy przy 
świętach, które uwielbiamy. 
Wyjątkowość tego święta warto podkreślić szczególnym strojem i dobrze 
dobraną biŜuterią. 
Kolacja wigilijna naleŜy do najbardziej uroczystych i celebrowanych zdarzeń 
w rodzinno świątecznym kalendarzu większości rodzin. Panują wokół niej 
róŜnego rodzaju zwyczaje  i nawyki .. tak więc jak się przystroić na ten czas?  
Nasz ubiór w tym dniu nie powinien być wyzywający (nie pokazujmy zbyt 
głębokiego dekoltu, czy odkrytego brzucha) ani zbyt strojny. Z bogatymi 
kreacjami wstrzymajmy się do karnawału. JuŜ niedługo, bo podczas 
S y l w e s t r a  b ę d z i e m y  m o g ł y  j e  z a p r e z e n t o w a ć .  
Strój, w który będziemy ubrane w wigilię powinien być strojem, w którym 
będziemy się czuły dobrze. Warto wybrać na ten dzień coś ze świątecznej 
gamy kolorów. 
Zestaw spódnica i bluzka  jest klasyczny, na tyle konserwatywny, Ŝe na 
wigilię się nadaje i na tyle teŜ modny w tym sezonie, Ŝe nie uczyni z nas cioć 

kloć. Tylko te elementy 
stroju trzeba dobrać z 
głową. 

Nie martwcie się o czym 
będziemy pisały w 
kolejnym grudniowym 
numerze. Zaniepokojonym 
p r z y p o m i n a m y  o 
sylwestrze ;) 

Moniś & Marzen  
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Patrzysz na swoj ą piękną kole Ŝankę i 
myślisz: „Ta to ma dobrze. Gdybym była 
taka jak ona, moje Ŝycie byłoby o wiele 
łatwiejsze...”. Czy aby na pewno?   
 
ZA  
 
1.Większość ludzi jest wzrokowcami i – 
przynajmniej na początku – ocenia innych 
po wyglądzie. Ładne dziewczyny mają fory 
juŜ na starcie. Mogą przebierać w 
kolesiach, podczas gdy te mniej atrakcyjne, 
muszą dopiero udowadniać, Ŝe są warte 
zainteresowania.  
 
2.Dzięki swojej urodzie są lepiej 
traktowane przez otoczenie. To właśnie 
najpiękniejsza dziewczyna jest 
delegowana przez klasę, Ŝeby coś 
załatwić, np. przełoŜenie klasówki, bo 
wiadomo, Ŝe jej nauczyciel nie odmówi :).  
 
3.Ładnym więcej się wybacza. Wystarczy, 
Ŝe zatrzepocze rzęsami i juŜ nie 
pamiętasz, o co się na nią gniewałeś. 
Badania pokazują, Ŝe w sądzie atrakcyjne 
osoby mogą liczyć na niŜszy wyrok. I gdzie 
tu sprawiedliwość?!  
 
4.Ładnym osobom przypisuje się same 
dodatnie cechy. Inni uwaŜają je za 
szlachetne, miłe, sympatyczne itp. (Nawet 
małe dziecko wie, Ŝe w bajkach wszyscy 
pozytywni bohaterowie są piękni, a złe 
wiedźmy brzydkie jak noc!). 
PRZECIW  
 
1.Ładne dziewczyny mają opinię głupich, a 
to jest bardzo krzywdzące. Muszą wciąŜ 
udowadniać, Ŝe nie wszystko zawdzięczają 

tylko urodzie, ale posiadają takŜe rozum i 
zdolności. Kiedy taka panna osiągnie 
sukces, wielu myśli, Ŝe to „za ładne oczy”.  
 
2.Atrakcyjny wygląd wzbudza 
zainteresowanie nie tylko fajnych kolesiów. 
Ładne laski uwaŜane są za łatwe. Muszą 
znosić chamskie zaczepki facetów, 
komentarze, gwizdy itp. To wcale nie jest 
przyjemne.  
 
3.Chłopcy boją się ślicznych dziewczyn i 
wolą podziwiać je z daleka, niŜ normalnie 
podejść i zagadać. A Ci, którzy chcą się z 
nimi spotykać, traktują je jak trofeum lub 
ozdobę, a nie dziewczynę, z którą moŜna 
się po prostu przyjaźnić.  
 
4.Atrakcyjne laski bywają samotne. Trudno 
im znaleźć przyjaciółkę, bo która chciałaby 
mieć konkurencję? Inne dziewczyny im 
zazdroszczą, obgadują, knują za plecami... 
 
Pamiętaj!   
1. Uroda wystarcza tylko na pierwsze 
wraŜenie. Im bliŜej kogoś znamy, tym 
mniejsze ma dla nas znaczenie to, jak 
wygląda. Liczy się charakter tej osoby.  
2. Nie da się daleko zajechać tylko na 
ładnej buzi. Ludzie szybko orientują się, kto 
jest pustą laską, a kto ma coś w głowie.  
3. No i... nie ma brzydkich dziewczyn! Co 
najwyŜej są tylko niezadbane. KaŜda moŜe 
odkryć ukryte w niej piękno :). 

                                                                                                                             
Chrumbak  
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Pan Arkadiusz Plenzner - wła ściciel 
firmy PHPU OMEGA w Barlinku.  
Zajmuje si ę sprzeda Ŝą, serwisem i 
napraw ą sprzętu komputerowego.  
 
Komputery otaczaj ą nas coraz 
szerszym kr ęgiem. Wła ściwie 
doszli śmy ju Ŝ do takiego punktu, w 
którym nie mo Ŝemy si ę bez nich 
obejść. Zdominowały wi ększość 
obszarów naszego Ŝycia, wi ęc nie 
pozostaje nam nic innego, jak tylko 
nauczy ć się z nimi Ŝyć i korzysta ć z 
ich mo Ŝliwo ści. Ale nie jest to takie 
proste, jak mogłoby si ę nam 
wydawa ć. Sporo musimy si ę 
dowiedzie ć, zanim zaczniemy si ę 
dobrze we wszystkim orientowa ć. 
Dlatego mamy do Pana kilka pyta ń, 
na które odpowiedzi bardzo nas 
nurtuj ą: 
 
Gdzie tkwi przewaga Intela nad 
AMD? Czy mo Ŝe Intel wcale nie jest 
lepszy? 
UwaŜam, Ŝe ani jednego, ani 
drugiego procesora nie moŜna 
jednoznacznie uznać za lepszy od 
konkurencyjnego. Obydwa mają 
zarówno pewne wady, jak i zalety. 
Wybór odpowiedniego zaleŜy w tym 
wypadku od tego, do czego będzie on 
w głównej mierze wykorzystywany 
przez uŜytkownika. Wydaje się więc, 
Ŝe przy zakupie sprzetu decydującym 
kryterium będzie stosunek ceny 
procesora do jego wydajności. 

 Markowy GeForce czy 
konkurencyjny ATI? Co wybra ć? 
W przypadku kart graficznych 
sytuacja przedstawia się podobnie jak 
w przypadku procesorów.  Dwie, 
konkurujące ze sobą firmy: Nvidia i 
ATI prezentują coraz to nowe układy 
o bardzo zbliŜonych parametrach. 
Wybór uzaleŜniony jest od 
indywidualnych preferencji 
kupującego. Jeden i drugi układ 
graficzny prezentowany przez ww. 
firmy ma tyluŜ zwolenników, co i 
przeciwników. Rozsądnym wydaje się 
tu takŜe zastosowanie podobnego 
kryterium, jak w przypadku procesora. 
 
Chcę kupi ć komputer. Na co wyda ć 
najwi ęcej, a co dokupi ć później? 
Przy zakupie komputera podstawową 
kwestią jest wybór solidnej i markowej 
płyty głównej, jako elementu 
bazowego do ewentualnej rozbudowy 
naszego sprzętu w przyszłości. 
Równie waŜną częścią składową 
(często bagatelizowaną przy zakupie 
komputera) , na której nie naleŜy za 
bardzo oszczędzać, jest dobrej 
jakości zasilacz. To od niego w 
głównej mierze zaleŜy stabilność 
całego systemu. Reszta zaleŜy od 
tego, do czego komputer będzie nam 
słuŜył oraz od tego, czy zamierzamy 
go w przyszłości modernizować. 
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Kiedy kupowa ć, Ŝeby nie straci ć? 
Niestety na to pytanie nie jestem w 
stanie odpowiedzieć jednoznacznie. 
Wszystko zaleŜy od zasobności 
portfela kupującego. Tak czy inaczej, 
uwaŜam, Ŝe nie naleŜy ulegać 
modzie i kupować nowinki 
techniczne, które nie dość, Ŝe są 
zwykle bardzo drogie, to nie 
koniecznie spełnią nasze 
oczekiwania. Najlepiej jest poczekać 
kilka miesięcy i zakupić "nowość" o 
50% taniej, w dodatku mając za 
podstawę opinię uŜytkowników, 
którzy zdąŜyli dany element juŜ 
przetestować. Inną kwestią jest fakt, 
Ŝe firmy produkujące sprzęt 
komputerowy ciągle prześcigają się 
w wymyślaniu coraz to nowszych i 
bardziej atrakcyjnych rozwiązań, więc 
co i kiedy byśmy nie kupili, juŜ 
wkrótce straci na wartości. Polecam 
w tej materii zachowanie jak najdalej 
idącego rozsądku i „nie gonienie za 
cieniem". 
 
Na co zwraca ć uwagę przy zakupie 
sprzętu? Dro Ŝszy i markowy, czy 
tańszy, ale nowy (nie znany na 
rynku)? 
Przede wszystkim naleŜy zastanowić 
się, do czego sprzęt będzie 
wykorzystywany (będzie słuŜył do 
gier lub do tworzenia filmów, a moŜe 
do komponowania muzyki lub tylko 
do pisania?). MoŜliwości jest wiele. 
Dlatego waŜnym jest, aby przed 
zakupem podjąć decyzję co do 
przeznaczenia komputera, gdyŜ od 
tego będzie w konsekwencji zaleŜał 
wybór odpowiedniego procesora, 

karty graficznej, karty dźwiękowej i 
całej dalszej gamy róŜnorodnych 
podzespołów. Istotnym jest takŜe, na 
co szczególnie polecam zwrócić 
uwagę, to problem obsługi 
technicznej i zasad serwisowania 
(chodzi o łatwy dostęp do otrzymania 
niezbędnej pomocy w przypadku 
wystąpienia problemów podczas 
uŜytkowania). Natomiast co do ceny i 
marki, jestem zdania, jak juŜ wyŜej 
wspomniałem, Ŝe decydują tutaj dwie 
kwestie: zasobność portfela i 
preferencje przyszłego uŜytkownika. 
 
Vista - chwyt marketingowy? Czy 
moŜe warto „przesi ąść się” z XP? 
"Najmłodsze dziecko" firmy Microsoft, 
mimo Ŝe juŜ jakiś czas funkcjonuje na 
rynku, nie zyskało pełnej aprobaty ze 
strony uŜytkowników poprzednich 
systemów operacyjnych.  Owszem, 
ma piękną szatę graficzną, ale jego 
bezproblemowe działanie  
pozostawia wiele do Ŝyczenia. Mam 
na myśli fakt, Ŝe posiada on spore 
wymagania sprzętowe, co oczywiście 
wiąŜe się z pewnymi kosztami,  jakie 
w przypadku "przesiadki" z  XP 
naleŜy ponieść (modernizacja). 
TakŜe jego kompatybilność z 
pozostałym oprogramowaniem, 
szczególnie tym wcześniejszym nie 
jest najlepsza. Natomiast  system XP 
istnieje na rynku juŜ wiele lat i 
wszelkie jego początkowe 
niedociągnięcia zostały 
wyeliminowane. Na dzień dzisiejszy, 
osobiście skłaniałbym się do 
pozostania przy "XP-ku", ale wybór 
naleŜy oczywiście do kupującego. 
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Zapraszamy na 

www.barlinekfototeam.pl 

Nowe—lepsze—BFT 

________________________________________________________________________ 
REKLAMA 

3 najczęściej wyst ępujące bł ędy 
przy zakupie komputera. 
Najczęściej popełniane błędy to: 
1) sugerowanie się tylko i wyłącznie 
niską ceną sprzętu, 
2) nie zwracanie uwagi na kwestie 
dotyczące pomocy technicznej, 
serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego, 
3) niewłaściwy dobór 
parametrów komputera 
w stosunku do jego 
przyszłego 
zastosowania. 
No cóŜ, nie musimy się 
znać na wszystkim. 
Kto pyta, nie błądzi - 
mówi stare przysłowie, 
więc zanim kupimy 
nowy sprzęt pytajmy: 
sprzedawcę, 
znajomych. 
Skorzystajmy z 
dobrodziejstwa 
Internetu, gdzie przy 
odrobinie wysiłku 
znajdziemy wiele 
informacji i opinii 

zamieszczonych przez uŜytkowników 
róŜnorakiego sprzętu. 
 
Dziękujemy za rozmow ę. 
Dziękuję.     
      
Rozmawiali: Kamil Mielcarek i 
Mateusz Hajduk  
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 Od straŜaka 
o c z e k u j e  s i ę 
dobrego s tanu 
zdrowia, to jest w 
t ym  z a w o d z i e 
n a j w a Ŝ n i e j s z e . 
WaŜna jest takŜe 
sprawność fizyczna, 
spryt, odwaga, a 
t a k Ŝe  s z yb k i e 
p o d e j m o w a n i e 
decyzji. Nie kaŜdy 

jest w stanie naraŜać swoje Ŝycie dla 
innego człowieka. Najczęściej do tego 
zawodu angaŜuje się ludzi młodych, do 30 
roku Ŝycia. 
 Osoba starająca się o pracę w 
straŜy musi przejść testy sprawnościowe, 
m.in. sprawdza się umiejętność pracy na 
wysokości. NaleŜy równieŜ ukończyć 
jedną ze szkół poŜarniczych. W Polsce 
istnieje tylko jedna szkoła kształcąca 
oficerów, a mianowicie Szkoła Główna 
SłuŜby PoŜarniczej w Warszawie. 
Najtrudniejsze są testy wstępne, czyli test 
z chemii, fizyki i języka obcego oraz 
egzamin sprawnościowy z wychowania 
fizycznego. W jego skład wchodzi: bieg na 
1000m, bieg na 50m, podciąganie się na 
drąŜku, badania psychologiczne oraz 
ocena stanu zdrowia przez komisję 
lekarska. Na koniec naleŜy pozytywnie 
odbyć rozmowę kwalifikacyjna po testach. 
Kandydat musi posiadać świadectwo 
dojrzałości i nie moŜe przekraczać 25 roku 
Ŝycia, nie moŜe być karany. KaŜdy 

absolwent jest zobowiązany do 5-cio 
letniej słuŜby w Państwowej StraŜy 
PoŜarnej. 
 Chętnych na to stanowisko jest 
bardzo duŜo. Nawet dziewczyny ubiegają 
się o pracę w jednostkach straŜy poŜarnej. 
Wielu młodych ludzi zapisuje się do 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Biorą oni 
udział w zawodach, uczą się 
podstawowych rzeczy, udzielania 
pierwszej pomocy, gaszenia poŜarów, 
podejmowania szybkich i dobrych decyzji. 
Sama byłam kiedyś w OSP i muszę 
przyznać, Ŝe była to dla mnie ciekawa 
przygoda. Teraz jestem bogatsza w nowe 
doświadczenia. UwaŜam, Ŝe warto choć 
spróbować i zobaczyć jak cięŜką pracę 
wykonują dla nas straŜacy. Mimo, Ŝe 
początkowe zarobki nie są zbyt duŜe, bo 
800zł, to z biegiem czasu, zdobywając 
nowe doświadczenia i umiejętności 
stawka ta podnosi się. 
 

„Stra Ŝacy – druhowie 
                    I z miasta i wsi 

       Czuwaj ą by człowiek  
Bezpiecznie mógł Ŝyć” 

 
Ania 
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Aktorkę trzeba odmłodzić, politykowi zrobić "efekt zmęczonych oczu", a 
zwykłej kobiecie - dodać pewności siebie nową fryzurą, strojem , makijaŜem 
Oto zadanie dla stylisty ! 
 Stylizacja jest upiększaniem, a więc w jakimś sensie manipulowaniem. To 
takie pozytywne, słodkie oszustwo. Staramy się, Ŝeby piękne kobiety były 
jeszcze piękniejsze, a ci, którzy na nie patrzą, czuli się tak wspaniale jak one. 
To ciekawa praca z lud źmi, ró Ŝnorodna, twórcza . Zadowolenie klientów 
daje duŜą satysfakcję. Zawód stylisty to czarowanie. Pomaga niektórym 
smutnym ludziom, którzy chcą coś w sobie zmienić i poczuć się lepiej. Ta 
praca to równieŜ nieustanne wyzwanie. Stylista jest ciągle zaskakiwany 
nowymi zadaniami, pytaniami. W jego Ŝyciu zawodowym nigdy do końca nie 
wiadomo, co się wydarzy. 
Sztuka powstanie tylko wtedy, gdy potraktuje się to zajęcie powaŜnie. W 
sposób, który wymaga obszernych studiów, niekoniecznie na uczelni, ale pod 
okiem dobrego nauczyciela. Albo co najmniej w specjalnej szkole policealnej. 
WaŜne są równieŜ wszelkie ukończone kursy wizaŜu lub doradztwa 
stylizacyjnego. 

Przykłady szkół: 
*Policealne Studium Zawodowe WizaŜu i 
Stylizacji, Wrocław 
* Akademia Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
wzornictwo specjalność: stylistyka mody 
* Policealne Szkoły Kosmetyczne 
AKADEMIE PRENTKI, Warszawa 
zawód: STYLISTA WIZERUNKU 
* Francuska Szkoła WizaŜu - Stylizacji & 
Charakteryzacji, Kraków - Katowice 
Kierunek: STYLIZACJA, Zawód: stylista 

Asik 



SQLpress015________________________________________________________________15 

 

 Uczciwy i znany ze swojej poprawności politycznej Pan Krzysiu 
konserwator zawiesił pracę w naszej pełnej usterek szkole. I tu powaŜnie: 
Ŝyczymy Panu Krzysztofowi szybkiego powrotu do zdrowia. Bez naszego, 
pełnego ekspresji i szaleństwa w oczach Pana konserwatora jest po prostu 
szaro i nudno. …tylko kto nam naprawi klamki, zamki i karnisze? 
 

 W ostatnim numerze pisaliśmy o otwarciu sezonu zimowego i 
nawoływaliśmy o pozostawianiu swoich płaszczy i kurtek w szatni. Owszem 
prawda, ale kto wam kazał mieć ich aŜ tyle. Znana i lubiana Pani Władzia 
ma pełne ręce roboty, a od numerków dostaje oczopląsu. Tym razem 
apelujemy o powrót do wiosennego odzienia wierzchniego, a „nóŜ” zmylicie 
zimny klimat i powróci do nas cieplejsza aura. 
 Dnia 28 informujemy, Ŝe szatnia była nieczynna. Zastanówcie się jak 
wycieńczona musiała być Pani Władzia… 

 Całkiem niedawno doszła do nas szokująca informacja. Pani Krysia, 
znana z ostrych komentarzy na wybrany temat, zniknęła ze swego 
stanowiska pracy! Zamiast niej mogliśmy podziwiać w obsługiwaniu ksero 
inną młodą damę. Do naszego podziemia napłynęły zgodne komentarze, 
Ŝe doświadczenie Pani Krysi jest nieocenione i tylko ona zna dokładnie 
nasze potrzeby. Fanów Pani „ksero” uspokajamy i informujemy, Ŝe wasza 
idolka niedługo wróci. 
 

 Pod naszą szkołę zagościł niedawno radiowóz policyjny. Wiemy 
jedynie tyle, Ŝe wizyta dotyczyła tzw. palaczy. Byliśmy pewni, Ŝe nałóg 
tytoniowy zabija, powoduje choroby, ale Ŝe wchodzimy przez niego z 
konflikt z prawem. Attancion- szkolni palacze strzeŜcie się! A w niedalekiej 
przyszłości na opakowaniach wyrobów tytoniowych będą drukowane nowe 
ostrzeŜenia. ;D 
 

          <dśENia> 
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Kradną ze szkolnej kuchni ziemniaki i 
robią z woźną frytki. 
 
NaraŜa kolegów na śmierć, rzucając 
kredą po klasie. 
 
Na wf-ie nosi za małe spodenki. Zapy-
tana dlaczego, twierdzi, Ŝe 
takie są bardziej sexy. 
 
Rzuca w koleŜanki spreparowaną Ŝa-
bą. 
 
Kowalska i Jóźwiak nie chcą podać 
swego nazwiska. 
 
Pociął koledze sweter, chcąc spraw-
dzić jakość wyrobu. 
 
Zjada ściągi po klasówce. 
 
Zamknął nauczyciela na klucz i odmó-
wił zeznań. 
 
Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze 
słowami: "Jak kocha, to 
wróci". 
 
Rzucił w nauczyciela doniczka i krzyk-
nął: "Trafiłem!". 
 
Przyłapany na paleniu w toalecie broni 
się, mówiąc Ŝe wykurza 

robale z kibla. 
 
Zwalnia się z lekcji. Mówi, ze boli ją 
głowa, a potem widzę ją z 
przystojnym brodaczem. 
 
Demonstrując działanie gejzeru, opry-
skał pomidorem całą klasę. 
 
Pije wodę z kranu, mówiąc: "Kaca 
mam". 
 
Z radości, ze nie ma nauczyciela, zwa-
lił tablice. 
 
Śmieje się parszywie. 
 
W czasie odpowiedzi z historii, co drugi 
wyraz wtrąca słowo "facet". 
 
Nie uwaŜa i biega na lekcjach wf-u. 
 
Rozmawiałam z nią i nie dala mi dojść 
do słowa. 
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Jeszcze nas dzielą jakieś waŜne 
sprawy, 
jakŜe niewaŜne w niepokoju rozstań. 
Stoimy niemi nas uśpionym czasem, 
nie chcemy odejść, nie moŜemy zo-
stać... 
 
Smutno się mieni poblask słów w 
źrenicach, 
Przed nami - droga, miejsce obok - 
puste. 
Wliczeni wszyscy w kartki kalenda-
rza, 
tchnienie nas dzieli i granica luster. 
 
Za oknem pada biały śnieg. 
A moje serce kirem okryte. 
Bo zabrakło mi nadziei. 
Bo zabrakło mi chęci Ŝycia. 
Odeszła niczym roztopiony śnieg. 
Znikła, jak spłoszony ptak. 
I nie wróciła. 
I nie wraca. 
A ja czekam nadal. 
By ktoś nauczył mnie, jak mam Ŝyć. 
By któs dał mi chęć do Ŝycia. 
I przerwał smutku czas. 
 
Nikt jej nie lubił, nikt jej nie chciał. 
Była jak Czarna Owca wśród białych 
kóz. 
Wszyscy mówili: Zabij to dziecko! 
Niech 
Nasze cieprienie jej widokiem się 
skończy! 
Lecz nik się tego nie podjął, 

A Czarna Owca nadal Ŝyła. 
 
AŜ przyszedł maj, czas gdy kawale-
rowie 
Z całego świata zjeŜdŜali do tegoŜ to 
miasta. 
I przyjechali, przystojni, wysocy i 
cudni. 
Wszyscy szukali dla siebie Królowej, 
która 
Zasiądzie na tronie ich serca. 
Wszyscy odjechali, pozostał tylko 
jeden. 
Nadal szukał damy, która serce mu 
zabierze. 
 
I idąc aleją ze złota zrobiona zoba-
czył ją. 
Czarna Owcę stojacą nad brzegiem 
tafli jeziora, 
Próbójacą popełnić samobójstwo. 
Skoczyła, lecz nie wpadła do wody 
lodowatej. 
Wpadła w ramoina zakochanego 
człowieka ... 
 
 
 
WYSŁANNICZKA 
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Daniel Hurley, 12-latek z Wielkiej Brytanii, zmarł z powodu nadmiernego 
stosowania dezodorantu. Pewnego ranka zamknął się w łazience i długo nie 
wychodził, dlatego jego ojciec musiał wywaŜyć drzwi. Reanimował 
nieprzytomnego chłopca, ale mu się nie udało, więc wezwał karetkę. Po 5-
dniowym pobycie na Oddziale Intensywnej Terapii w szpitalu nastolatek zmarł. 
 
 
Holandia wprowadza od grudnia zakaz hodowli i sprzedaŜy świeŜych grzybków 
halucynogennych. Samobójcza śmierć w marcu 2007 roku 17-letniej 
Francuzki, amatorki grzybków halucynogennych, która rzuciła się z mostu w 
Amsterdamie, wywołała w Holandii debatę na temat ryzyka związanego z tymi 
grzybami. ChociaŜ nie ustalono formalnego związku między spoŜywaniem 
grzybków a jej śmiercią, większość holenderskich deputowanych domagała się 
zakazu takich grzybków we kaŜdej postaci. 
 
 
W Białogardzie pobity został rekord Guinnessa w rzucie pralką. Nowym 
rekordzistą jest 30 letni Dariusz Słowik, mistrz Kanady w rzucie dyskiem. 
Rzucił on 48-kilogramową pralką na odległość 3 i pół metra, a rzut dedykował 
14 letniej, chorej na raka krwi Weronice. Akcję zainicjował burmistrz Białogardu 
Stefan Strzałkowski, który za młodu zapisał się jako rekordzista w księdze 
Guinnesa w toczeniu beczki z piwem. 
 
 
Naukowcy japońscy skonstruowali okulary, które zapamiętują połoŜenie 
róŜnych waŜnych przedmiotów, np. kluczyki do samochodu. Okulary Smart 
Goggle rozpoznają przedmioty i zapisują ich połoŜenie, po czym przypominają 
uŜytkownikowi gdzie i kiedy po raz ostatni uŜywał poŜądanej rzeczy. 
Wynalazca Yasuo Kuniyoshi z uniwersytetu w Tokio wykorzystali w gadŜecie 
najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane oprogramowanie. Niestety 
eksperymentalny model jest zbyt duŜy. 
 
          by Maciek Łapiński 
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Witamy ponownie.  
W ostatnim artykule mówiliśmy o lustrzankach, co jednak gdy taka 
juŜ zakupiliśmy?! Musimy zobaczyć czego nam brakuje. Najczęściej 
są to obiektywy, które dzisiaj opiszę. Gdy brakuje nam przybliŜenia 
wybieramy teleobiektyw. Popularne ogniskowe to 70-300mm i 70-
200mm. Przesłony to f/4-5.6 lub ze stałym światłem f/4 lub nawet 
f/2.8, które jednak z racji na duŜą jasność i wagę (duŜa średnica 
soczewek) kosztują kilka tysięcy.  Jaki kupimy to juŜ zaleŜy od 
grubości  portfela i potrzeb.  JeŜeli robimy zdjęcia we wnętrzach to 
potrzebujemy lepszego światła, jeŜeli sport to szybkiego autofocusa, 
czyli z napędem ultradźwiękowym. Przy zdjęciach robionych „z ręki” 
moŜe się przydać stabilizacja obrazu. Wszystko to kosztuje, ale 
podwyŜsza komfort pracy. 
 
Przykłady obiektywów w róŜnych kategoriach cenowych wg. BFT: 
SIGMA 70-300mm f/4-5,6 APO 800zł 
CANON 55-250mm f/4-5,6 800zł 
Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G AF-S VR 1500zł 
Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM 1700zł 
Canon EF 70-200mm f/4 L USM 1800zł 
Sigma 70-200mm 2.8 APO 2900zł 
Canon EF 70-200mm f/4.0 IS USM 3500zł 
 

Karas 
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 Chcesz dowiedzieć się jaka jest twoja szczęśliwa cyfra oraz jaki jest 
twój rodzaj osobowości? Nic prostszego! Sprawdź i dowiedz się jaka/i je-
steś! Miłej zabawy! J  
 
Jak to zrobić? - dodaj do siebie wszystkie cyfry swojej daty urodzenia, a na-
stępnie cyfry wyniku, np.  

23.09.1990. - 2+3+0+9+1+9+9+0= 33=3+3= 6 
 

Jaką cyferk ą jesteś? 
 

 Masz zdolności przywódcze, świetnie dogadujesz się z ludźmi, któ-
rzy cię doceniają. Jesteś osobą przebojową, w przypadku konfliktów 
twoje nastawienie jest nieco bojowe. Nie dajesz innym wchodzić so-
bie na głowę.| 

 Cechuje cię wraŜliwość i uczuciowość. Łatwo cię zranić, bo przejmu-
jesz się opiniami innych. MoŜe niepotrzebnie! Pamiętaj, Ŝe nieśmia-
łość i wraŜliwość to nie wady! 

 Jesteś urodzonym optymistą, oczekujesz od Ŝycia samych przyjem-
ności. Jesteś zdecydowany/a, jasno wyraŜasz swoje poglądy. 

 Do większości spraw podchodzisz z duŜą powagą. Lubisz wygry-
wać, nie lubisz zbytnio się wygłupiać. Szanujesz i liczysz się z uczu-
ciami innych. 

 Masz niesamowite poczucie humoru, jesteś wiecznie zabiegany/a, 
bo rozpoczynasz wiele spraw naraz. Mimo chaosu w twoim Ŝyciu 
świetnie się w tym wszystkim odnajdujesz. 

 ZaraŜasz wszystkich swoim urokiem. Kochasz Ŝycie. Lubisz stawiać 
czoła wyzwania. Jednak czasami moŜesz sprawiać wraŜenie osoby 
zbyt wyniosłej. Nie daj odczuć przyjaciołom, Ŝe ich ignorujesz! 

 Jesteś osobą ambitną, zawsze chcesz duŜo zdobywać i wspinać się 
na sam szczyt swoich moŜliwości.  Wymagasz duŜo od siebie i od 
innych. Wyzwania są tym, co kochasz! 

 Lubisz dyskusje, potrafisz się zacięcie bronić i stawać w obronie 
słabszych. Jesteś osoba opiekuńczą i sympatyczną, zaleŜy ci na 
dobru innych. 

 Cechuje cię mądrość, jesteś osobą miłą. Masz o sobie wysokie 
mniemanie i przez to czasami zachowujesz się jak ,,pępek świata”. 
Pamiętaj, Ŝe inni teŜ się liczą.   

 
                                                                                       <M27P>  
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Dnia  19.11 zorganizowaliśmy sobie wieczorek kultury greckiej. 
Dziewczęta po uprzedniej zbiórce pieniędzy zakupiły  wszystkie po-
trzebne produkty do zrobienia przepysznej sałatki greckiej, fety z pie-
ca(a właściwie z mikrofalówki ^^), gyrosa w zupełnie innej odsłonie i 
wiele innych przysmaków J Chłopcy zajęli się przygotowaniami od 
strony technicznej, przynieśli telewizor, podłączyli  kable i czuwali, aby 
wszystko sprawnie działało. Najpierw zaprezentowaliśmy zrobione 
przez siebie slajdy o kulturze greckiej. Mogliśmy bliŜej poznać grec-
kich filozofów, bogów, obyczaje Greków i ich ulubione rozrywki
(literatura, teatr). Później obejrzeliśmy film pt. „Trzystu” i „Poznaj mo-
ich Spartan”. Po zakończeniu seansu zajęliśmy się sprzątaniem klasy. 
O której zakończyliśmy wieczorek? Nie pamiętamy, ale zapewne było 
bardzo późno(szczęśliwi czasu nie liczą^^). Kto był niech się cieszy, 
Ŝe skorzystał, a kto nie był niech Ŝałuje. 

Ewelajna 
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Zaczęło się bardzo kulturalnie.. 

Przemawiała pani dyrektor 
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Sesja w kuluarach, czyli niepozowane zdjęcia 

Jeszcze przy stole... 
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I tylko Zorby brak... 

Siedzą jak na greckim kazaniu 
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Pili i udawali Greka... 

… i dalej pili i dobrze się bawili... 
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DŜołki i betony 

Przez wieś jedzie motorem: Jasio, Bartosz , który strasznie się jąka i Szymek. W pew-
nym momencie Bartosz mówi:  
- Szy... szy... - na to Jasio:  
- Co? Szybciej? Okej, jedziemy szybciej!  
- Szy... szy...  
- Co? Jeszcze szybciej? Dobra, jedziemy jeszcze szybciej!  
- Szy... szy...  
- Jeszcze szybciej??? Człowieku, na liczniku setka i ty sie nie boisz???  
- Szy... Szy... Szymek SPADŁ!!  
 
W celi straceń skazany czeka na egzekucję. Podchodzi do niego policjant i mówi:  
- Za godzinę zostanie pan powieszony, ale zanim to nastąpi, spytają o pańskie ostatnie 
Ŝyczenie. Czy mógłbym mieć do pana prośbę?  
- Tak, słucham.  
- Niech pan poprosi, Ŝeby mi podwyŜszyli pensję! 
 
Pierwszy wykład z japonistyki. Profesor do studentów w auli:  
- Dzisiejszy wykład poświęcimy zagadnieniu, jak rozpoznać, gdzie jest góra, a gdzie dół 
podręcznika.  
 
Parka wprowadza się do małego Motelu. On około 50-tki. Pan z brzuszkiem. Widać Ŝe 
nadziany. Złoty Rolex. Mercedes SLK. Ona - na oko 20 letnia blondynka... 
Recepcjonista pyta: 
- Zanieść Państwu bagaŜe? 
- Nie... poradzimy sobie... 
- A Ŝona na pewno nic nie potrzebuje? 
- A dobrze, Ŝe mi Pan przypomniał! Macie pocztówki? 
 
Do Pinokia przyszedł Mikołaj. 
Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia z Pinokiem: 
- O! ...widzę, Ŝe nie cieszysz się z tego zwierzątka, które ci podarowałem. 
- Bo ja chciałem pieska albo kotka! 
- Niestety zabrakło! ...inne dzieci teŜ nie dostały. 
- Ale ja się boję tego bobra! 
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Pozdrowienia od ekipy 9-osobowej dla kochanej Pani Dyrektor-Małgorzaty 

Osińskiej 

-III LO”B” 

Pozdrowienia dla najwspanialszej wychowawczyni  na świecie Pani Marty 

Szafkowskiej-Szafki 

-kochana klasa I LOB 

Pozdrowienia dla niedocenionych i nieocenionych, cudownych rodziców! 

-DŜenia J 

Pozdrawiam  cudowną ekipę klasy III LO”B” 

-Fazi 

Pozdrowienia  i podziękowania dla wszystkich łączników z biblioteki za ich 

cięŜką pracę (te kilogramy ksiąŜek) od wszystkich bibliotekarzy. 

Całuski dla Pani Leszczyńskiej od wszystkich łączników J 

Pozdrawiam Monikę Milewską i Majora ! 

-Aloon 

Pozdrowienia dla moich dwóch kochanych dziewczyn-KałuŜki i Pauliny 

-Terminator 

Pozdrowienia dla Pani Władzi od chłopców z klasy I LOB 

Pozdrowienia dla Mamy i Taty 

-Paweł Lisecki 

Pozdrowienia dla wszystkich dziewczyn z klasy I LOB 

- Chłopacy z klasy I LOB 
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JeŜeli masz ciekawy artykuł  
albo po prostu chcesz ko-
goś pozdrowić to pisz do 
nas na adres:  
 

sqlpress@gmail.com 

SQLpress działa w oparciu o przepisy art. 25, 26, 29 
(zamieszczając takŜe 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.  

Stopka rekakcyjna 

 
Redaktor naczelny 

Mateusz Wiszniak III LOa (Wiszu) 
 
Z-cy red. naczelnego 

Joanna Lewandowska III LOa (Asiuchna) 
Mateusz Hajduk I LOa 
 
Sekretarz redakcji 
Natalia Majczak I LOb 
 
Szef działu technicznego/skład 

Wojciech Majchrzak III LOa (Karas) 
 
Opiekun 

Marta Szafkowska (Szafka) 
 
Redaktorzy 

Marcin Szaja III LOa (mcks) 
Anna Kucharska III LOa (Ania) 
Joanna Durlak III LOa (Chrumbak) 
Marzena Olejnik III LOa 
Monika Kranich III LOa 
Jakub Trząsalski III LOa (Jakt) 
Piotr Karpiński III LOa (Shini) 
Magdalena Leoszko III LOb (DŜenia)  
Mariola Wojtanowska III LOb (Mariola) 
Katarzyna Worach I LOb 
Ewelina Piotrowska I LOb 
Jagoda Szmidt I LOb 
Jakub Lubelski I LOb 
Martyna Przelazły I LOb 
Paulina Szkwarek I LOa 
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