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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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Wściekły profesor wchodzi do sali 

wykładowej i mówi:  

- Wszyscy nienormalni proszę 

wstać!!!!  

Nikt się nie rusza.Po dłuższej 

chwili wstaje jeden student.  

- No, proszę! - mówi ironicznie 

profesor i pyta się studenta.-

Czemu uważa się pan za 

nienormalnego??  

- Nie uważam się za 

nienormalnego, ale głupio mi, że 

pan profesor tak sam stoi....  

Do komisariatu 
wchodzi mężczyzna i 
zgłasza zaginięcie 
teściowej.  
- Kiedy zaginęła?  
- Trzy tygodnie 
temu.  
- I dopiero teraz 
zgłasza pan 
zaginięcie?  
- Tak, bo nie mogłem 
uwierzyć w to 
szczęście.  

Przychodzi baba do lekarza z 
kranem na czole i w ręce trzyma 
chipsy. Lekarz pyta:  
- Co pani dolega?  
- Kranczips  

Tylko Chuck Norris umie tak 
szybko zamknąć szafkę na klucz, 
że klucz zostawia w środku.  
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 Pozdrowienia dla Maliniaczka z 2LOB !! ;) 
 Pozdrawiam lale polceranową z 1LOB 
 Pozdrowiam Jowite (z klasy IIB). Jowka 
forever O_o 
 Pozdrawiam Paukę i Wojtka i Jakuba z IIA 
 Pozdrawiam panią Szafkowską, bo uczy nas 
polskiego. 
 Pozdrawiam Ewe z Must Be The Music.—Ewa 
na pewno wygrasz!  
 Pozdrowienia dla Pani Kozioł, Pauki, Wojtka, 
Michała, Magdy,Pauliny, Damiana 1, Damiana 
2, bo malowali i remontowali klase 104, która 
jest najładniejsza w szkole. 
 Pozdrowienia dla pracowników gazetki  
 Pozdro dla Magdy, Izy  z II lob 
 Pozdrowienia ze słonecznego Miami : * 
 Pozdrowienia dla gwiazdy. :* 
 Pozdrawiam wszystkie pały w mieście i 
warszawską weterynarie oraz Norwida  
 Pozdrowienia dla Dawida Swata xD ;*** 
 Pozdrowienia dla zbioru pustego  
 Pozdrowienia dla Ukasza od swego misia, 
Bobka małpy  
 Pozdrawiam wszystkich, którzy lubią 
sandały  
 Hasło Okoń  
 Pozdro dla Benka ( wizyta u psychiatry 
zamówiona ), 
 Pozdrowienia dla kochanej wychowawczyni 
od II loa  
 Pozdrowienia dla Olki D. od Damiana  
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Wstępniak 
  Witam gorąco w marcowo-kwietniowym wydaniu 
gazetki. Niestety święta mamy już za sobą i na nowo 
wpadamy w wir intensywnej nauki - aż się serce z 
radości kraje, bo kto tego nie lubi? 

  

Ponoć to już wiosna, ale jakoś w chwili gdy to piszę 
nie widać tego za oknem. Jakby nie patrzeć póki co 
jest chłodniej niż w marcu, a  to powinno nas skłonić 
do głębszego zamysłu nad naszym życiem. 

  

W tym numerze ponownie dodaliśmy konkurs do 
rozpracowania dla tęgich umysłów, poza tym nowe 
koncerty, ogłoszenia i wszystko to co lubicie. Nie 
będę wam dłużej stawał na drodze do zapoznania się 
z treścią tego numeru. Niniejszym zapraszam na 
poważną ucztę intelektualną w wykonaniu naszej 
skromnej redakcji. 

  

Pozdrawiam 

Kamil 
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 Dnia 3 marca w sali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Barlinku odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Myśliborskiego w Halowej 
Piłce Nożnej Dziewcząt. Bardzo dobrze spisała się 
reprezentacja naszej szkoły, która zajęła pierwsze 
miejsce. W pierwszym swoim meczu nasze 
zawodniczki pokonały „Ekonomik” 2 – 0. W drugim 
spotkaniu zremisowały z ZSP nr 3 Myślibórz 2 – 2. 
Trzeci mecz to wygrana naszych pań z ZSP  Dębno 
1 – 0.Reprezentacja szkoły zagrała w 
następującym składzie: Joanna Łyszyk, Monika 
Gudajczyk,  Kinga Paluch, Agnieszka Sobór, Monika 
Tesarek, Magdalena Tuchmacher, Karolina 
Urbanowska, Karolina Zacharska, Paulina Zommer, 
Patrycja Bil. Opiekunem drużyny był niezawodny 
Zbigniew Blezień. 
B.J.  

 W konkursie na plakat promujący 
naszą szkołę po raz trzeci zwyciężył 
uczeń klasy IV Ti Michał Łukowski. 
Gratulujemy i życzymy powodzenia na 
maturze. 
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 W pierwszym etapie programu udało nam się zrealizować 
następujące działania w regionie:  

 rozpropagowanie Dnia Drzwi Otwartych w 
Zachodniopomorskim Centrum Onkologii  

 opracowanie ankiety dotyczącej rozpoznawania raka jelita 
grubego oraz przeprowadzenie jej wśród nauczycieli, 
pracowników oraz rodziców uczniów naszej szkoły 

 opracowanie i rozdawanie ulotek oraz materiałów edukacyjno-
informacyjnych 

 ekspozycja na pierwszym piętrze szkoły dotycząca profilaktyki 
nowotworowej z uwzględnieniem raka jelita grubego 

 organizacja zbiórki materiałów papierniczych, które młodzież 
przekaże do placówek społecznych 

 zbieranie podpisów pod deklaracją „Zachęcę 1 osobę do 
wykonania badania profilaktycznego” 

 współorganizacja koncertu charytatywnego na rzecz naszego 
ucznia chorego na nowotwór 

 organizacja „Dnia Hakowicza” 

 przeprowadzenie wywiadu z lekarzem chorób wewnętrznych, 
specjalistą medycyny rodzinnej panią dr. Anną Ubych. 

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do podniesienia 
świadomości z zakresu profilaktyki nowotworowej, przez co być może 
uda nam się uratować niejedno ludzkie życie.  
                                                                                           

Szkolna drużyna MHNR wraz z opiekunem 
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 Jest to Ogólnopolski Program Profilaktyczny dla 
młodzieży, który w tym roku przeprowadzany jest w szkołach 
ponadgimnazjalnych już po raz piąty. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego 
„MORRO” w Barlinku przystąpił po raz drugi do „walki z rakiem”. 
Program objął już kilka kampanii społecznych: 

„Wystarczy tak niewiele” – związana z rakiem piersi 

„Nie pakuj się do trumny, zrób cytologię” – promująca profilaktykę 
raka szyjki macicy 

„Nie krępuj się, zerwij z milczeniem” – odnosząca się do profilaktyki 
raka prostaty 

„Nie wiąż się z papierosem” – dotycząca raka płuca. 

Obecna 5. już edycja programu – dotyczy profilaktyki raka jelita 
grubego. 
W skład szkolnej drużyny wchodzą następujący uczniowie: 

Klaudia Nawolska z kl. II LOb 

Karolina Zwierzchowska z kl. I LOc 

Dawid Dylewski z kl. I LOb 

Piotr Burakowski z kl. II Lob 

Szymon Żołądziejewski z kl. II LOb 

Opiekunem szkolnej drużyny jest nauczyciel biologii – Teresa 
Wróblewska. Największą bolączką onkologii na całym świecie jest brak 
dostatecznej edukacji zdrowotnej, rozpowszechniającej wiedzę na temat 
zagrożeń, jakie niosą choroby nowotworowe oraz metod ich 
rozpoznawania i leczenia. Program ten umożliwia młodym ludziom 
zdobyć tę wiedzę, przekazać swoim rówieśnikom oraz dorosłym 
poprzez swoje działania. Uczestnicy programu mają możliwość 
rozwijania swoich umiejętności, m.in. komunikacyjne, organizacyjne, 
zarządzanie projektem. 
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 Dnia 6 marca odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Myśliborskiego w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Dębnie. Udział w turnieju brały drużyny 
ze szkół w Smolnicy, Dębnie, Barlinka oraz dwie drużyny z 
Myśliborza.  W pierwszym meczu nasi chłopcy pokonali Smolnicę 
2:1. Drugi mecz  to zacięta walka naszej drużyny z ZSP Dębno i 
niestety przegrana 1:2. Na następny mecz chłopcy wychodzą 
mocno zmobilizowani i wygrywają z ZSP nr 3 Myślibórz 2:1. Ostatni 
mecz to prawdziwy horror, gdzie walka toczy się punkt za punkt. 
Trochę więcej szczęścia w końcówce spotkania mają zawodnicy ZSP 
nr 2 Myślibórz i to oni wygrywają 2:1.W konsekwencji nasi 
reprezentanci zajmują trzecie miejsce w całym turnieju. W skład 
naszej drużyny wchodzili : Patryk Bil, Paweł Kubacki , Paweł Łuba, 
Marcin Michalski, Kuba Sępiński, Krzysztof Michalak i Bartosz Pitura. 
Trenerem naszej drużyny jest pan Jarosław Bednarek. 

Tydzień później 12 marca w Barlinku swoje Mistrzostwa 
Powiatu w Siatkówce rozegrały dziewczęta. Do rywalizacji 
przystąpiły cztery drużyny ze Smolnicy, Dębna, Myśliborza i 
Barlinka. Podobnie jak nasi chłopcy dziewczęta uplasowały się na 
trzecim miejscu. W pierwszym spotkaniu uległy ZS Smolnica 2:0, w 
drugim meczu pokonały ZSP Dębno 2:0. W trzecim ostatnim swoim 
meczu przegrały z ZSP nr 3 Myślibórz i tym samym uplasowały się 
na trzeciej pozycji. W reprezentacji szkoły wystąpiły: Patrycja Bil, 
Agata Kowalczyk, Natalia Sadkowska, Kinga Paluch, Karolina 
Kucharska, Karolina 
Urbanowska, Paulina 
Zommer, Edyta 
Szczęsna, Agnieszka 
Sobór, Monika Tesarek, 
Magdalena Tuchmacher. 
Opiekunem drużyny był 
Jarosław Bednarek. 
Paweł Kubacki 
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 Dnia 13 marca w Dębnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Myśliborskiego w Halowej Piłce Nożnej Chłopców. Do rywalizacji 
przystąpiło sześć zespołów z Dębna, Smolnicy, Myśliborza ( ZSP nr 2, ZSP 
nr 3) i Barlinka (ZSP nr 1, ZSP nr 2). Rywalizacja przebiegała systemem 
„każdy z każdym”. Już w pierwszym spotkaniu doszło do bratobójczej 
walki gdzie nasi chłopcy rozbili w puch drużynę barlineckiego „ekonomika” 
9-0, a łupem bramkowym podzielili się: Lisowski 2, Zawadzki 2, Świercz 4, 
Kubicki 1. W drugim spotkaniu nasza reprezentacja nie sprostała ekipie ZS 
Smolnica przegrywając 4-1, honorową bramkę zdobywa Michał Świercz. W 
kolejnym meczu ponownie po bramce Świercza remisujemy z ZSP Dębno 
1-1. Czwarty mecz to gładkie zwycięstwo 8-1 z ZSP nr 2 Myślibórz, a na 
listę strzelców tym razem wpisali się: Kubicki 1, Baranowski 1, Banaś 2, 
Świercz 3. Ostatni mecz to minimalne zwycięstwo naszego teamu 2-1 z 
ZSP nr 3 Myślibórz po bramkach Kubickiego i Świercza. Cały turniej 
wygrywają reprezentanci ZSP Dębno którzy w pięciu spotkaniach 
zgromadzili 13 punktów. Nasi piłkarze z 10 punktami uplasowali się 
na  drugim miejscu, a najniższe miejsce na podium zajęła drużyna ZSP nr 
3 Myślibórz, która zgromadziła 9 pkt. W naszej reprezentacji zagrali: 
Bartłomiej Siejko, Patryk Tazbir, Michał Banaś, Adam Lisowski, Mateusz 
Kubicki, Szymon Zawadzki, Michał Świercz, Daniel Baranowski. Opiekunem 
d r u ż y n y  b y ł  p a n  J a c e k  Ś w i e r c z . 

ROZGRYWKI W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ  

 Dnia 13.03.2012  został przeprowadzony w naszej szkole I Etap 
Regionalnego Konkursu Języka Niemieckiego. Celem konkursu jest 
motywowanie uczniów do podnoszenia poziomu umiejętności 
językowych oraz zainteresowanie ich kulturą państw niemieckiego 
o b s z a r u  j ę z y k o w e g o . 
Uczestniczyć w nim mogli 
wszyscy uczniowie, nie tylko 
najlepsi, by sprawdzić stan 
swo ich  kompetencj i .  I 
Etap  polegał na rozwiązaniu 
t e s t u  g r a m a t y c z n o -
leksykalnego, zawierającego 
z a d a n i a  n a  p o z i o m i e 
średniozaawansowanym. Miał 
on na celu wyłonienie dwóch 
najlepszych uczniów, którzy 
reprezentować będą naszą 
szkołę w etapie finałowym w 
Myśliborzu. 

 

I ETAP REGIONALNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
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W wielu krajach do żartów prima aprilisowych dołączają się media. 
Można wtedy usłyszeć w radiu, telewizji lub przeczytać w Internecie o 
znalezieniu wody na Marsie czy prostowaniu Krzywej Wieży w Pizie. 
Zdarzyło się, że stacje radiowe słynące z muzyki klasycznej nadawały 
ciężkiego rocka, a YouTube emitował filmiki do góry nogami. 
Zeszłorocznym kawałem Burger Kinga było wprowadzenie 
hamburgerów dla leworęcznych, a dwa lata temu Google zmienił 
nazwę na "Topik". Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie żarty są 
śmieszne i w dobrym guście. Niektóre mogą skończyć się naprawdę 
źle. Przekonali się o tym np. pracownicy amerykańskiej stacji 
radiowej, którzy w tym dniu nadali zmyśloną historię o śmierci 
burmistrza swojego miasta w wypadku samochodowym. Oboje stracili 
pracę. Najtragiczniejszym skutkiem Prima Aprilis była jednak 
ogromna liczba ofiar tsunami, które uderzyło w Hawaje i Alaskę po 
trzęsieniu ziemi na Aleutach 1 kwietnia 1946r. Zginęło 165 osób, 
ponieważ większość mieszkańców potraktowała wszystkie ostrzeżenia 
jako żart. po prostu 1 kwietnia, a żart zrobiony tego dnia Aprilscherz 
lub np. Aprilskämt. We Francji prima apilis jest określany jako „Dzień 
kwietniowej ryby”, a pierwszokwietniowe żarty nazywane są 
„kwietniowa ryba” (Poisson d’avril). W Szkocji znany jest jako 
„polowanie na głupca” (Hunt the gowk Day), na Litwie „Dzień 
kłamcy” (Melagio diena), w Portugalii „Dzień kłamstwa” (Dia da 
mentira), a w Rosji „Dzień śmiechu” (Dien smiecha). W krajach 
hiszpańskojęzycznych obchodzony jest 28 grudnia jako Día de los 
Santos Inocentes - katolickie święto Dzień Niewiniątek. Również 
jest on okazją do 
żartów i kawałów. 
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Chyba każdy z nas zna datę tego zabawnego święta i wie na czym 
polega. Jednak po przeczytaniu całego artykułu można 
dowiedzieć się nieco więcej o dniu 1 
kwietnia. 

Zwyczaj ten zaczął być popularny już w późnym 
średniowieczu. Możliwe też, że nawiązuje do 
dawnych dziejów starożytnych. Grecy wiążą 
historię tego dnia z mitem o Demeter: jej córka 
Kora miałą zostać porwana do Hadesu na początku 
kwietnia. Demeter, szukając jej, kierowała się 
echem głosu córki, jednak echo ją zwiodło. 
Niektórzy uważają, że geneza zwyczaju ma 
związek z obchodzonym na początku kwietnia 
rzymskim zwyczajem Cerialii - według jednej z 
legend, kiedy bogini Ceres poszukiwała swojej 
porwanej córki, została wyprowadzona w pole. 

Teoria oparta o rysy historyczne: kiedy w 1582 roku Grzegorz 
XIII wprowadził nowy kalendarz dla świata chrześcijańskiego, a Nowy 
Rok zaczął obowiązywać w dniu 1 stycznia, nadal w wielu krajach 
prezenty noworoczne otrzymywano 1 kwietnia. Jednakże byli ludzie, 
którzy nie słyszeli lub nie wierzyli w zmianę daty i nadal obchodzili Nowy 
Rok właśnie 1 kwietnia. Inni w tym dniu robili im kawały i nazywali ich 
„kwietniowymi głupcami”. Kolejna, rdzennie chrześcijańska teoria mówi o 
1 kwietnia jako dacie narodzin Judasza Iskarioty - Apostoła, który 
zdradził Jezusa. Ze względu na to przyjęto tę datę jako dzień kłamstwa i 
obłudy. 

Prima aprilis na świecie: W krajach anglojęzycznych 1 kwietnia jest 
nazywany „Dniem Głupców” (April Fools’ Day lub All Fools’ Day). W 
Wielkiej Brytanii, Australii i RPA wzajemne żartobliwe oszukiwanie jest 
uprawiane tylko do południa. W inncyh krajach germańskockojęzycznych 
dzień ten jest nazywany 
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Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: 
Małgorzata Blezień-Lach i Agnieszka Sobkowiak.   
Do konkursu przystąpiło 9  uczniów. 
Najlepszy wynik uzyskał uczeń klasy II LOC – Rafał Osóbka, drugie 
miejsce natomiast uczennica klasy III LOC – Anita Malicka. 
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie finałowym. 
M. Blezień-Lach/A. Sobkowiak 

 PISA – PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej 
Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International 
Student Assessment) – międzynarodowego badania 
koordynowanego przez OECD. Celem Programu Międzynarodowej 
Oceny Umiejętności Uczniów 
jest określenie, na ile 
młodzież w różnych krajach 
przygotowana jest do 
pełnego uczestnictwa w 
„dorosłym” życiu. 
Do badania, dzięki któremu 
można określić, jakie 
zmiany zachodzą w 
umiejętnościach młodzieżyi 
jak zmienia się pozycja 
polskich uczniów na tle 
innych krajów, 
wylosowanych zostało 
niespełna 400 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wszystkich 
województw.  Wśród nich znalazła się nasza klasa, czyli I LO a. 
Wszyscy poczuli się wyróżnieni tym, że to nasza drużyna, w skład 
której wchodzi 25 uczniów została objęta badaniem i będzie 
promować szkołę. 

14 marca br. cała klasa I LO a wzięła udział w V. edycji tego 
programu. Sprawdzana była umiejętność praktycznego zastosowania 
wiedzy nabytej w szkole i poza nią, a więc określenie skuteczności 
systemu edukacji w każdym z krajów uczestniczących w badaniu.  
Test sprawdzający wiedzę zawierał trzy elementy:  czytanie i 
interpretacje tekstu, matematykę oraz rozumowanie w naukach 
przyrodniczych.  O godz. 9. 00 wszyscy przystąpiliśmy do 
rozwiązywania zadań.  Dużym zaskoczeniem dla nas była ilość stron 
arkusza i liczba pytań. Pierwszy sprawdzian  został podzielony na dwie 
części,  trwające po 60 minut. Drugi zaś miał formę ankiety, z której 
można było wywnioskować co ma wpływ na nasze wykształcenie i co 
można poprawić, aby nauka była skuteczniejsza.   
Jak się okazało arkusze badania PISA w komentarzach uczniów naszej 
klasy były całkowicie zróżnicowane. Część z nas bez problemu 
poradziła sobie z 60 stronami arkusza.  Najlepszym uczniom jednak 
zabrakło czasu na wykonanie całości.   
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Mimo tego, sądzimy że udało nam się podołać temu badaniu i poradziliśmy 
sobie z tym wielkim wyzwaniem. Zdaniem naszych kolegów zadania w 
arkuszu wymagały posiadania wiedzy z różnych dziedzin życia, 
kreatywności i rozumowania. Pani przeprowadzająca badanie była mile 
zaskoczona pozytywną opinią młodzieży na jego temat, twierdząc że 
rzadkością jest aby większość uczniów  zdołała rozwiązać cały test. 
Ciekawostką jest, że Polska według badań PISA z 2009 roku zajmuje 15 
miejsce w czytaniu, 25 miejsce w matematyce i 19 miejsce w naukach 
przyrodniczych.  Nasz kraj znalazł się w nielicznej grupie 13-tu krajów, 
które w latach 2000-2009 poprawiły swój wynik. Polscy uczniowie 
zanotowali jednocześnie największy skok w rankingu, bo aż o 21 punktów. 
Jest to najwyższa zmiana spośród krajów OECD, które osiągnęły wynik 
powyżej średniej. Mimo powszechnej krytyki gimnazjów, a nawet 
zapowiedzi przez niektóre partie ich likwidacji to one w największym 
stopniu przyczyniły się do poprawy wyników. Zmiany wprowadzane w 
Polsce są uznawane za jedne z najskuteczniejszych na świecie. Najwięcej do 
poprawienia jest w zakresie matematyki, gdyż postęp w tej kategorii jest 
niewystarczający. Obowiązkowa matura z matematyki ma w przyszłości 
przynieść bardziej okazały skok w badaniu PISA.  

Anna Łacek i Eliza Łaskiewicz, uczennice klasy I LO a  

     Kiedy zbliżaliśmy się do pierwszego z większych miasteczek na naszej 
drodze, jako że szedłem z przodu w miejscu, gdzie doskonale widać z to-
rów drogę asfaltową wypatrzyłem chłopaka, mniej więcej w naszym wie-
ku, który kłócił się z dwoma osiłkami prawdopodobnie o plecak, jaki miał 
na sobie, gdyż tamci dwaj chcieli go mu zabrać. Rzuciłem plecak, skinając 
głową w stronę Tomka, który szedł tuż za mną i pobiegłem w ich stronę.  
-Zostawcie go! - Krzyknąłem, widząc, jak przewracają chłopaka i biją go 
zabierając mu jego bagaż. - Zostawcie go powtórzyłem! -  
Zareagowali jedynie wyciagnięciem zza pazuchy jakichś prętów i skiero-
wania wzroku w moją stronę. Kiedy się do nich zbliżyłem, zdążyłem jedy-
nie unikać ciosu jednego z nich i pchać go ostrzem w pierś, kiedy cios 
drugiego w bark zwalił mnie na kolana. Na szczęście zachowałem na tyle 
siły, ażeby pchnąć go ostrzem w podbrzusze w odpowiednim momencie, 
gdyż zamachiwał się już na mnie, celując od góry w moją głowę.  
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 23 marca w Poznaniu będzie miało miejsce, wydarzenie 
kulturalne czyli Pyrkon, zjazd fanów i fanek najróżniejszych odłamów 
fantastyki, science-fiction i właściwie wszystkiego czego dusza 
zapragnie. Prawda jest taka, że na konwentach tego typu każdy znajdzie 
tematy prelekcji mu odpowiadające, od nowatorskich nauk 
eksperymentalnych po spotkania fanów mangi i anime (raczej bym na 
nich uważał ;] ). Przez cały weekend odbędzie się tam ponad 500 godzin 
prelekcji, w 20 różnych salach.. Szczegółowe informacje na temat tego 
przedsięwzięcia można znaleźć na stronie www.pyrkon.pl. Jeśl podoba 
ci się idea, ale wiesz, że nie dasz rady pojechać do Poznania, żeby wziąć 
udział w tym wydarzeniu, nie martw się, 
Konwenty fantastyczne odbywają się cały rok na terenie całego kraju, 
najważniejsze z nich to właśnie pyrkon, polcon, copernicon, starforce. 
Takiej atmosfery jak tam nie ma w żadnym innym miejcu. Pojedź nie 
pożałujesz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miki 
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 Wiosna to najpiękniejsza pora roku. Jest to sezon 
szaleństw, zabaw kolorami. Czy wiecie co będzie modne tej 
wiosny 2012? Projektanci przywracają modę na lata 20., w 
których kobiety stały się odważne i niezależne. Obniżony stan, 
brak wcięcia w talii, frędzle i połysk przywodzą znów na myśl 
międzywojenny glamour. Ciemne, ciężkie kolory i poprawne 
gładkie materiały rzucamy w kąt. Nadchodzi sezon szaleństw i 
radości. Obowiązkowo nową energię odzwierciedla feria barw i 
mix prontów, a także moda na super krótkie szorty. Piękny i 
subtelny kolor ciepłych dni to na pewno biel Jeśli zamierzacie 
na niego postawić już teraz myślcie o kremie brązującym. W 
zestawieniu z bladą, pozimową skóra wygląda kiepsko. Dawno 
niewidziany fason na bluzki z wycięciem na ramiona lub 
wiązania na szyi jak u Elie Saab są mocnym i wyrazistym 
trendem w nadchodzącym sezonie. Odradzamy go 
dziewczynom ze spadzistymi barkami. Jeśli kochacie wszystko 

co różowe, pastelowe i girly - like 
nadszedł wasz czas. Możecie 
śmiało ubierać się jak cukiereczek 
i zamiast infantylnie wyglądać 
s u pe rm odn i e .  Modn a  n a 
połączenia kolorów neutralnych z 
neonowymi. A wśród 
butów na obcasie znajdziecie tu 
dwa hity - szpilki i grube słupki. 
Jak wam się podoba ta 
kolekcja? 
 

Kasia i Pati ;) 
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 Reszta klasy podbiegła do mnie, kiedy to się skończyło. 
- Nic Ci nie jest? – Zapytała Asia, wysoka i szczupła 
blondynka o niebieskich oczach patrzących zza 
okularów. Była jedną z dziewczyn, z którymi miałem 
lepszy kontakt w grupie. 
- Nie, wszystko w porządku. – Skłamałem, pamiętając 
o ustaleniu, które podjęliśmy w trakcie drogi, że 
rannym w jakikolwiek sposób obowiązuje większa 
racja żywności, mimo tego że bark bolał niemiłosiernie 
od ciosu drewnianą pałką od osiłka. 
- Boże Arek! – Krzyknęła Amelia – Wszystko dobrze?! 
– Te i poprzednie słowa mówiła ona do chłopaka, 
którego uratowałem. 
     Usiłowałem sobie przypomnieć, skąd znam owego chłopaka. Wtedy 
przypomniało mi się, że jest to brat Amelii, który był od nas kilka lat 
młodszy, więc chodził do szkoły jeszcze w rodzinnym miasteczku, które 
nawiasem mówiąc, było właśnie tym kolejnym przystankiem na naszej 
drodze. Ucieszyłem się, widząc, że nic mu nie jest i oboje z Amelią cieszą 
się ze spotkania. Spojrzałem się na wszystkich i dałem znak w kierunku 
grupy, że idziemy dalej. 
     W obecnej sytuacji musieliśmy odpuścić sobie przystanek w rodzinnym 
miasteczku Amelii, Lipianach. W drodze rozmawiałem z jej bratem i 
dowiedziałem się, że ich miasto również zostało zaatakowane i wybite. 
Jemu samemu udało się uciec, tylko dlatego że kiedy to się zaczęło, wracał 
ze szkoły do domu, a że jego dom znajdował się blisko drogi na Barlinek, 
uciekał w tym kierunku, mając nadzieję, że znajdzie jakąś pomoc. 
     Obóz rozbiliśmy w miejscu osłoniętym przez pagórki miejscu na linii 
kolejowej z daleka od jakichkolwiek zabudowań, żeby żaden ork nie 
dostrzegł ogniska, jakie rozpaliliśmy z gałęzi nazbieranych z pobliskiego 
małego lasku i zarośli.  
     Prowizoryczne nakrycia pod siebie ułożyliśmy sobie z przykryć, jakie 
wzięliśmy ze sobą z supermarketu. Nie był to może szczyt naszych 
marzeń, ale w obecnej sytuacji było to i tak bardzo dużo. Rozłożyłem się 
na zboczu pagórka około dziesięciu metrów od ogniska, za głównym 
kołem, jakie stworzyła reszta klasy. Myślałem wtedy, co się dzieje z moją 
rodziną? Czy mama i tata dalej są w Szczecinie? Czy udało im się jakoś 
uciec? A może orki… Nie… Nie mogłem tak myśleć, przecież jak dotrę do 
Szczecina, wszyscy spokojnie odpłyną, a ja znajdę swoich rodziców i 
również odpłyniemy gdzieś, gdzie będzie bezpiecznie. Z tego całego 
zamyślenie wyrwał mnie cichy, znajomy głos dziewczyny. Kiedy uniosłem 
wzrok, zobaczyłem Amelię, która usiadła obok mnie i uśmiechnęła się 
delikatnie do mnie. Dziewczyna była wzrostu metra siedemdziesiąt i 
posiadała szczupłą sylwetkę, na jej twarzy widniały wąskie usta, piwne 
oczy oraz mały nos, a bujne brązowe włosy opadały na ramiona.  
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- Chciałam podziękować za uratowanie brata – powiedziała nieśmiało do 
mnie. 
- Nie musisz mi za nic dziękować, ciesz się nim, niewiele nam dzisiaj 
zostało powodów do radości. – Powiedziałem i obróciłem głowę z 
powrotem w stronę ogniska. Szczerze mówiąc, nie potrafiłem się cieszyć 
wtedy jej szczęściem, nie potrafiłem w ogóle się cieszyć, nie wiedząc czy 
dożyjemy jutra albo czy moja rodzina jest tam gdzieś daleko i czy wciąż 
żyją czy już dawno leżą gdzieś na ulicach Szczecina martwi. 
     Amelia dalej siedziała obok mnie i patrzyła na mnie uważnie, 
obserwowałem ją kątem oka, licząc że po prostu odejdzie, 
przywiązywanie się do kogokolwiek w naszej sytuacji nie było zbytnio 
wskazane szczególnie, że jako jedyny, poza kilkoma chłopakami, 
potrafiłem się bronić, a rozkojarzenie nie było wskazane podczas walki.  
     Dziewczyna, jednak zamiast tego, przytuliła się do mojego ramienia, 
obejmując je. 
- Nie martw się, wszystko będzie dobrze – Powiedziała do mnie czułym, a 
zarazem pełnym opiekuńczości głosem. 
- Nie martwię się o siebie, boję się, że dałem wam nadzieję… Nadzieję, 
której nie powinienem dawać… - Odpowiedziałem jej tym, co czułem w 
sercu. Było mi obojętne czy dożyję jutra, jednak świadomość, że 
zostałem odpowiedzialny prawie za trzydzieści osób z mojej klasy, była 
jednak zbyt wielka, żeby móc bez obaw iść spać.   
- Dzięki Tobie i tej nadziei dalej wszyscy żyjemy. – Powiedziała, kładąc 
swoją dłoń na moim policzku i obracając głowę w jej stronę tak, że mimo 
słabego światła jakie dawało ognisko mogłem zobaczyć jej zielone oczy 
patrzące na mnie przenikliwie. – Dziękuję za wszystko. – Odpowiedziała, 
całując mnie delikatnie.  
     Dawno nie czułem takiego ciepła, jakie wtedy mnie ogarnęło. 
Przyjemnie było poczuć się potrzebnym w ten okropny dzień, który mimo 
tego wszystkiego zakończył się względnie dobrym akcentem. Jej brat 
spał razem ze znajomym kolegą od siebie z miasta, więc Amelia poprosiła 

mnie czy może położyć się obok, jak, że rozłożyłem 
się sam. Zgodziłem się na to mimo, że czułem, że 
nie powinienem. Zasnęła, obejmując mnie jedną 
ręką, ja natomiast nie pamiętam, kiedy ani w jakiej 
pozycji usnąłem, wiem tylko, że pomodliłem się do 
Boga o siłę i inne potrzebne mi łaski i ostatnim, co 
widziałem, było niebo pełne gwiazd. Zastanawiałem 
się, ile osób zasypia tej nocy tak jak my wypełnieni 
obawami o jutro, a ile już od dawna śpi smacznie w 
swoich łóżkach. Może jeszcze kiedyś też tak zasnę?  
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2.Gdybyś mógł cofnąć czas, czy zmieniłbyś coś przy wyborze szkoły 
tudzież profilu? 
-Raczej nie, akurat profil 
matematyczno-geograficzny 
przypadł mi do gustu i za nic nie 
zmieniłbym swojej decyzji, pyza 
tym atmosfera w klasie była tak 
pozytywna, że z chęcią 
powtórzyłbym to jeszcze raz  
 
3.W 3 klasie przyszedł czas na 
maturę. Jakie przedmioty 
wybrałeś? Czy podstawy 
programowe naszej szkoły 
pozwoliły Tobie odpowiednio się 
przygotowc? 
-Jeśli chodzi o maturę, to zbytnio 
się nie stresowałem. Jako 
dodatkowe przedmioty wybrałem 
sobie matematykę rozszerzoną i 
fizykę na poziomie podstawowym. 
Na podstawie wyników matury 
mogę powiedzieć, że program, 
jaki realizowała szkoła w zupełności wystarczył i przygotował mnie 
należycie do tego, aby uzyskać dobry rezultat.  
 
4.Po opuszczeniu szkolnych murów nadszedł czas na podjęcie bardzo 
ważnej decyzji, mianowicie, odpowiedzenia sobie na  
pytanie: Co dalej? Czy podjąłeś się studiów? 
 -Po szkole od razu podjąłem decyzję dalszej nauki, obecnie jestem 
studentem 1 roku studiów, na kierunku „Finanse i rachunkowość”, 
zamierzam ukończyć ten kierunek, a co potem? To czas pokaże   
 
5.Na zakończenie- czy masz jakąś radę dla tegorocznych 
maturzystów? 
Hmm… Nie stresować się i sumiennie podejść do nauki z 
przedmiotów, które wybrali. Życzę powodzenia wszystkim 
maturzystom! 
M i K :) 
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Czas nieubłagalnie płynie.. Trzy lata nauki, początkowo 
wydający się nigdy nie kończyć okres edukacji, 
niewyspanie,  
towarzyszący stres, godziny spędzone z „nosem w 
książkach“, setki zapisanych stron w zeszytach.. Po 
drodze zawiązanie  
nowych znajomości.. 
Dopiero patrząc z perspektywy czasu jesteśmy w stanie 
zobaczyć, że był to tak naprawdę jedynie epizod naszego życia, 
do którego chcielibyśmy powrócić, ponieważ związane są z nim 
nasze wspomnienia. Czasy, które nie tylko wniosły wiele do  
naszego życia i dzięki którym każdego dnia stawaliśmy się- 
często nieświadomie- mądrzejsi, ale także pozostawiające 
pewien sentyment. Doskonałym przykładem są absolwenci 
naszej szkoły. 
 
Na pytania odpowiadał były uczeń klasy LOA-Damian 
Rożek- Absolwent 2011 roku. 
  
1.Zacznę od standardowego pytania. Dlaczego wybrałeś 
edukacje w I Liceum Ogólnokształcącym w Barlinku im. kpt. 
hm. Andrzeja Romockiego "MORRO"? 
-Wybierając tę szkołę, kierowałem się tym, iż znajduje się ona 
stosunkowo blisko, co do mojego miejsca zamieszkania. Prócz 
tego statystyki, które mówiły o procencie zdanych matur na 
wysokim poziomie, co dawało mi do zrozumienia, że szkoła 
stawia na dobre przygotowanie uczniów do zdania egzaminu 
dojrzałości.  
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"Dzień przedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym 
podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w 

planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. 
 
 

Po raz dziewiąty odbył się 
22.03.2012r. Polegał na tym, że 

uczniowie zgłosili się do wybranych 
przez siebie firm na umówioną 

godzinę. Następnie przedstawiciel, w 
formie wywiadu, zapoznawał uczniów 

z działalnością firmy, instytucji lub 
urzędu. Indywidualni opiekunowie 

zapoznawali uczniów z przydzielonymi wcześniej 
stanowiskami, zakresem obowiązków oraz zadaniami  

na dany dzień. Podczas kilkugodzinnych praktyk 
opiekun zaprasza ucznia do współpracy, powierzając 

mu wykonanie prostych zadań.  
 

 Choć dla części drugoklasistów był to dzień  
„legalnych wagarów”, uważam, że jest to bardzo potrzeby program, który 

pomógł uczniom zapoznać się w praktyce ze specyfiką wymarzonego 
zawodu i w zdobyciu informacji o wymaganym wykształceniu, 

umiejętnościach oraz predyspozycjach niezbędnych do jego 
wykonywania.  

 
 

Klaudia N.  
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The Brew  
The Brew jest jednym z najbardziej ekscytujących, porywających i 
omawianych zespołów tego wieku. Pochodzący z Grimsby (Wielka 
Brytania) i zainspirowani eksperymentalną muzyką lat 60-tych, szokują 
publiczność swoimi występami, jednocześnie zyskując sobie uznanie u 
innych wielkich artystów z całej Europy.Dzięki długim trasom 
koncertowym po Europie, szybko zdobywają nowych fanów. Występy w 
telewizji, jak i radiostacjach w Belgii, Niemczech, Polsce, Hiszpanii i 
Francji potwierdzają fakt, że The Brew są jednymi z najbardziej 
interesujących zespołów Wielkiej Brytanii.  

Gdzie:  Szczecin - Free 
Blues Club al. 
Powstańców 
Wielkopolskich 20  
Data: 24.05.2012  
Godzina: 2000  

Cena Biletu: nieznana  

SQLpress003________________________________________________________________21 

 

Jak się szybko uczyć? 
 

Oto przykładowa ścieżka ucznia przygotowującego się do 
egzaminu maturalnego: 
Przygotuj otocznie – wywietrz pokój, ustaw lampkę, zrób 
porządek na biurku, wyłącz telefon, przygotuj wszystkie potrzebne 
książki, zeszyty i przybory, żebyś potem już ich nie szukał. 
Teraz przygotuj siebie: umyj ręce, przebierz się w coś 
wygodnego, napij się wody, zjedz coś, usiądź przy biurku. Jeszcze 
nie otwieraj książek, najpierw powiedz sobie: dziś się uczę tego i 
tego. Zapal lampę, ustal co zawsze otwierasz najpierw: książkę, 
zeszyt czy notatnik i tego zawsze się trzymaj. Przekonasz się, że po 
kilku razach takie postępowanie da ci poczucie spokoju i chęci do 
pracy. ;) Sam zobaczysz, że gdy zapalisz lampę, nagle poczujesz 
mobilizację całego organizmu. Mając stały styl pracy, wiedząc z 
góry, w jakiej kolejności i w jaki  sposób zabierasz się do pracy, 
ograniczasz do minimum stres związany z decydowaniem i 
oszczędzasz masę czasu! 
Miej zawsze stałe sposoby na wszelkie trudności. Na przykład gdy 
nie możesz czegoś nowego długo zapamięta, skorzystaj z 
proponowanych metod i po nie sięgaj: 
 

SKOJARZ – poczuj nowe słowo i wymyśl, jak je zapamiętać. 
POWTÓRZ – około dwudziestu, trzydziestu razy, tak długo, aż 

straci sens i stanie się dźwiękowym dziwolągiem. 
ZASTOSUJ – od razu powiedz komuś 

coś z użyciem nowego terminu. 
NAUCZ KOGOŚ – idź do młodszego 

brata, zadzwoń do przyjaciela i 
powiedz to, co ty masz zapamiętać. 
Zapamiętasz od razu! 
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PROPONUJEMY: 
 

1. Zajrzyj do kalendarza ekologicznego 
• 1 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ptaków 
• 1-7 kwietnia Tydzień Czystości Wód 
• 5 kwietnia Dzień Leśnika i Drzewiarza 
• 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia 
• 18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 
• 22 kwietnia Dzień Ziemi 
• 25 kwietnia Międzynarodowy Dzień 
Świadomości Zagrożenia Hałasem 
 
2. Czytaj i analizuj wyniki pomiarów 
meteorologicznych – wykonywane są 
właśnie dla Ciebie 
 
3. Myśl ekologicznie w trosce o nasze 
środowisko 
 
• Gaś światło 
• Zakręcaj kran 
• Segreguj śmieci 
 
UWAGA ! 
Cały czas w naszej szkole trwa zbiórka makulatury (w szatni) oraz 
zbiórka plastikowych nakrętek (w gab.207). Zapraszamy więc do 
udziału w tym szczytnym celu. 
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GrubSon  
Gdzie: Szczecin - Dom Kultury Słowianin - DK, ul. Korzeniowskiego 2  
Data: 19-04-2012   
Godzina: 2030  

Cena Biletu: nieznana  
GrubSon, właściwie Tomasz Iwańca to polski raper i producent muzyczny. 
Grubson działalność artystyczną rozpoczął pod koniec lat 90.W 2009 roku 
nakładem MaxFloRec ukazał się pierwszy oficjalny album rapera 
zatytułowany O.R.S... Grubson współpracował z takimi wykonawcami i 
grupami muzycznymi jak: East West Rockers Sound System, Junior Stress, 
Miodu & Frenchman, Abradab, Natural Dread Killaz, DJ FEEL-X, Rahim, 
Ras Luta, Dreadsquad czy DonGURALesko  

Perfect  
 
Gdzie: Gorzów Wielkopolski - Amfiteatr, Park Siemiradzkiego  
Data: 11-05-2012  
Godzina: 2000  

Cena Biletu: nieznana  
Perfect jest polską grupą rockową założoną w 1977 roku przez Wojciecha 
Morawskiego, Zdzisława 
Zawadzkiego oraz Pawła Tabakę W 
niedługim czasie do zespołu 
dołączył Zbigniew Hołdys jako 
wokalista i gitarzysta.Perfect był 
jednym z najpopularniejszych 
zespołów w Polsce w latach 
osiemdziesiątych. Rozwiązany 
przez Zbigniewa Hołdysa w marcu 
1983 po koncercie w warszawskiej 
Stodole, wrócił na 3 koncerty w 
ramach „Perfect Day" w 1987, 
jeszcze z Hołdysem, a na stałe, już 
bez niego, w roku 1994 z 
Grzegorzem Markowskim na czele.  
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 Dawno temu, gdy byłem  dzieciakiem , w telewizji emitowano różnego 
rodzaju bajeczki, kreskówki, lecz 
najbardziej przyciągały moją 
uwagę kreskówki o heroicznych 
czynach superbohaterów. Każdy 
superbohater miał  swoją 
oryginalną moc, którą ratował 
ludzi w potrzasku lub niszczył 
swych wrogów.Gdy byłem mały, 
zawszę chciałem mieć swoja 
moc, lecz z wiekiem 
uzmysłowiłem sobie, że czegoś 
takiego nie ma… pomyliłem 
się, gdy ostatnio przeczytałem pewien artykuł o niezwykłych ludziach...A więc. 
Pewien człowiek pochodzący z Holandii Wim Hof uwielbia zimno i świetnie się 
czuje w warunkach, w których normalny zwykły człowiek nie mógłby 
wytrzymać nawet kilka chwil. Wim  mówi, że "nie czuje zimna, czuje moc" Wim 
Hof dokonał już niezwykłych rzeczy, które budzą respekt np: 
-Wejście na górę Kilimandżaro (zajęło mu to dwa 2 dni, wszedł w samych 
szortach) 
-Maraton polarny (przebiegł 20 km w -20 stopni Celsjusza,miał na sobie tylko 
majtki) 
-pobił rekord przebywania w wodzie w naczyniu pełnym lodu na 1 godzinę i 44 
minuty, twierdzi że posiada zdolność regulacji temperatury swojego ciała za 
pomocą mózgu. 
Przez  dokonania Wim'a  Hof'a wszyscy jego przyjaciele nazywają go "Iceman" 
Pochodzący z Serbii Slavia Patjic potrafi przewodzić prąd  o różnym natężeniu 
i z konfrontacji z jego zabójczymi dla większości właściwościami zawsze 
wychodzi bez szwanku. Za pomocą swoich gołych dłoni pełniących rolę 
przewodnika, jest w stanie zapalić żarówkę czy upiec kiełbaskę. Slavia może 
dotykać przewodów elektrycznych przewodzących prąd o napięciu 220 woltów i 
wyższym. Serb odkrył swoją zdolność przez przypadek. Twierdzi, że 
praktycznie w ogóle się nie poci i w ten sposób jego skóra stanowi formę 
izolatora. 
Patjic mierzył się już z różnymi wyzwaniami.  
W jednym z wywiadów powiedział, że jego marzeniem jest podróż do Stanów 
Zjednoczonych i przetestowanie na własnej skórze krzesła elektrycznego, jakie 
niegdyś stosowane były podczas egzekucji. Umiejętność smażenia kiełbasek 
gołymi rękoma  ma też skutki uboczne xd. 
Slavia nie ma włosów na głowie brwi itd. Mieszkańcy jego miasteczka nazywają 
go "Electric Man" 
 
  Frącek  
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Dnia 29.03.2012r w Barlineckim Ośrodku Kultury Panorama odbył się 
koncert charytatywny na rzecz uczennicy ZSP nr 1 w Barlinku – Magdy 
– walczącej z ciężką chorobą. 
Na tej imprezie pojawili się młodzi wykonawcy z naszego miasta:  

 
•    Zespół Wokalny „Presto”; 
•    TB Blues Band; 
•    Sound Check; 
•    Zioło & Nunek; 
•    INW; 
•    Burn Them All; 

 

 
W trakcie imprezy odbyła się loteria fantowa, na której można było wylosować 
ciekawe nagrody, sprzedaż pysznego ciasta oraz książek.  
Bilety sprzedawane były z dwutygodniowym wyprzedzeniem w redakcji „Echo 
Barlinka”, Sklepie Spożywczym „Zdunowski” na ulicy Przemysłowej, „Multico” 
na Górnym Tarasie oraz u członków wolontariatu. Można je było nabyć również 
przy wejściu na koncert. Nie brakowało plakatów w różnych częściach miasta, 
które zostały rozniesione przez uczniów.  
Jako pierwszy zaprezentował się Zespół Wokalny „Presto”, który składał się z 
uczniów barlineckich szkół podstawowych i średnich. 
W drugiej kolejności wystąpiła Sound Check prezentując muzykę pop rock’ową, 
m.in. Maroon 5 – This Love .  Następnymi uczestnikami była kapela TB Blues 
Band wykonując covery znanych i lubianych utworów, np. Eric Clapton - 
Cocaine. Jako kolejni weszli na scenę Zioło & Nunek pokazując dawkę swoich 
umiejętności beatbox’owych, która zachwyciła publiczność. 
Tuż po nich na scenie pojawiła się długo oczekiwana grupa INW, w której skład 
wchodzą młodzi barlineccy raperzy: Patryk Tazbir,  Adrian Świderski i Kacper 
Karbowniak. Jako ostatni wystąpił zespół Burn Them  All grający muzykę black 
metal oraz darth metal. Chłopaki pokazali również bardzo ciekawy układ 
choreograficzny.  ;) 
 
Ku naszemu zadowoleniu impreza przyciągnęła bardzo wielu mieszkańców 
Barlinka i okolic, którzy okazali wiele zrozumienia i empatii w tak ważnej 
sprawie jaką jest pomoc ciężko chorym. 
 
Jako klasa II LOC i Samorząd Uczniowski chcielibyśmy serdecznie podziękować 
wszystkim  zespołom  za wspaniałe występy oraz wszystkim gościom za liczne 
przybycie. 
Organizatorami koncertu byli redakcja "Echo Barlinka" oraz Samorząd 
Uczniowski przy ZSP nr 1 w Barlinku. 
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Gdy kupujemy nowy komputer, często musimy pozbyć się 
naszego starego i tu pojawia się mały problem. Jeżeli nasz 
komputer jest jeszcze na chodzie i całkiem dobry, to możemy 
go sprzedać. Najpopularniejszym miejscem, gdzie możemy się 
pozbyć starego i już niepotrzebnego nam sprzętu, są serwisy 
aukcyjne np. Allegro itp. Jeżeli cena naszego sprzętu jest już 
tania możemy popytać 
kolegów, znajomych czy nie 
potrzebują komputera lub 
jakiś części do niego. Gdy 
kupujemy nowy monitor, a 
s t a r y  j e s t  n a m  j u ż 
niepotrzebny i nikt go nie 
chce, jego pozbycie jest dosyć 
kłopotliwe. W takiej sytuacji 
zawsze można spytać się 
sprzedawcy w sklepie czy, 
kiedy kupimy u niego już 
nowy monitor odbierze od nas 
stary i odda do recyklingu. Powinien on to zrobić, nie biorąc 
pieniędzy, podobnie jak kupuje się nowy telewizor, pralkę czy 
lodówkę. Jeżeli niestety odmówi, a nadal chcemy pozbyć się 
sprzętu, nie wynośmy go do zwykłego kosza na śmieci. Najlepiej 
odszukać, gdzie znajduje się najbliższa jednostka zajmująca się 
zbieraniem odpadów i powierzyć w ich ręce zużyty już sprzęt 
elektroniczny. Prawie w większości miast znajduję się takie 
miejsce i można tam pozbyć się gratów za darmo. 
 
 
 

Dawid Dylewski 
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Choroba lokomocyjna to schorzenie wywołane podczas poruszania się 
dowolnymi środkami transportu. Wynika z wrażliwości aparatu 
przedsionkowego , usytuowanego w uchu wewnętrznym i wraz z móżdżkiem 
odpowiedzialnego za utrzymywanie równowagi . 
Gdy do mózgu docierają sprzeczne informacje, nasz komputer pokładowy 
szaleje. Bo jak się w tym wszystkim połapać? Gdy siedzimy np. w 
samochodzie, zmysł dotyku wysyła sygnał, że nasze ciało się nie 
przemieszcza. A oczy widzą co innego. I wtedy zaczyna się choroba 
lokomocyjna zwana też morską lub kinetozą. Możemy mieć objawy, które 
przypominają zatrucie pokarmowe: mdłości, wymioty, bladość skóry, zimny 
pot na ciele i nadprodukcję śliny. Takie dolegliwości zwykle występują u 
dzieci, ale też u nadwrażliwych dorosłych, kobiet w ciąży, u osób z 
podrażnionym żołądkiem oraz ze schorzeniami ucha wewnętrznego. 
Osoby mające dolegliwości związane z chorobą lokomocyjną 
powinny: 
-siadać przodem do kierunku jazdy; 
-w autobusie i pociągu wybierać miejsce jak najdalej od osi kół (najlepiej 
środkowa część autobusu); 
-w czasie lotu samolotem usiąść w fotelu zlokalizowanym nad skrzydłem, 
najlepiej od strony okna; 
-przed wyjazdem zjeść tylko lekki posiłek; 
-przed wyjazdem nie pić napojów gazowanych; 
-w czasie jazdy patrzeć na horyzont - stabilny punkt w krajobrazie, 
ponieważ obserwacja mijanych drzew czy słupów przydrożnych wzmaga 
dolegliwości chorobowe; 
-jeśli to możliwe, wybrać pozycję półleżącą (opuścić nieco oparcie fotela), ze 
stabilnym podparciem głowy; 
-często wietrzyć pojazd, a także robić krótkie odpoczynki na świeżym 
powietrzu; 
-wypocząć i wyspać się przed podróżą; 
-gdy wystąpią mdłości, zamknąć oczy i głęboko oddychać, odsunąć szybę i 
zaczerpnąć świeżego powietrza; 
-zaopatrzyć się w torebki 
foliowe – na wypadek nagłego 
wystąpienia wymiotów. 
 
 noo , to by było na tyle ;) 
 
Dżamajka .  
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Rusza kolejny konkurs, w którym możecie wykazać się 
sprytem i szybkością, ponieważ tylko 5 pierwszych 
poprawnie rozwiązanych zagadek otrzymuje nagrodę. 
Wystarczy rozwiązać jedno z dwóch sudoku, aby 
zdobyć na pewno  przydatną niepytkę. 
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