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Rok 2008/2009 nr 1 
 
 
wrzesień - październik 
 
 
W tym numerze: 

 
 
DEN  1 
 
 

Rocznica września 
1939r.              2/3 
 
 

Trzydziesta rocznica 
wyboru papieża 4 
 
 

Plany SUS 5 
 
 

Nowinki komputerowe 
                               7/8 
 
 

 
 
 

 

Dzień Edukacji Narodowej 
 

W tym tak szczególnym dniu pragnie-

my złożyć Wam, drodzy pracownicy oświaty, 

podziękowanie za Waszą cierpliwość, zrozu-

mienie, za wspaniałe słowa, które często kie-

rujecie w naszą stronę, niczym słowne drogo-

wskazy życiowe. 

Takimi słowami skierowanymi do dy-
rekcji, nauczycieli i pracowników szkoły roz-
poczęła się uroczystość poświęcona Świętu 
Edukacji Narodowej. Część artystyczną przy-

gotowali uczniowie klas IV 
m T, II i LP, II d T oraz I a 
T. Składały się na nią za-
bawne wiersze, poważne 
życzenia i piosenki. Wi-
dzom najbardziej podobał 
się sposób prowadzenia 
imprezy i profesjonalny 
występ Pauliny Daniszew-
skiej z klasy I a T, która za-
śpiewała dwie piosenki.  

Część oficjalną roz-
poczęło wystąpienie mgra 
Krzysztofa Smugały, który 
poprosił o uczczenie minutą 
ciszy niedawno zmarłej Ha-
liny Gesse, która przez dłu-
gie lata kierowała Związ-
kiem Nauczycielstwa Pol-
skiego w Słupsku. Następ-
nie głos zabrał dyrektor szkoły, mgr inż. Ta-
deusz Pacholczyk. W swoim wystąpieniu m. 
in. przypomniał sylwetkę wybitnego nauczy-
ciela naszej szkoły Józefa Stanisławskiego. 
Uroczystość zakończyła się wręczeniem na-
gród nauczycielom wyróżniającym się 
w pracy oraz upominków pracownikom ob-
chodzącym jubileusz. 
 Do życzeń złożonych pracowniom 
oświaty w dniu ich święta dołącza się Redak-
cja Parady:  
by każdy dzień był dla Was radosny i pełen 

wrażeń, 

by praca dawała Wam wiele satysfakcji,  

byście osiągali sukcesy w pracy i spełnienie 

w życiu prywatnym.   D.R. ,D.B. 

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował! 

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
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O T R Z Ę S I N Y  
 

Tradycyjny tydzień adaptacyjny orga-
nizowany dla uczniów klas pierwszych, 
w czasie którego odbywały się spotkania 
z dyrekcją szkoły, pedagogami i przedsta-

wicielami Samorządu Szkolnego oraz wy-
cieczki (do takich firm, jak Lauber, SCANIA, 
KAMIR) zakończył się otrzęsinami 
i ślubowaniem. Uroczystość przygotowały 
panie: mgr Elżbieta Guzińska, mgr Danuta 
Ptak i mgr Dorota Piegat-Hedeszyńska. O ja-
kości tej imprezy świadczyło zachowanie 
młodzieży, która wspaniale się bawiła i bar-
dzo chętnie uczestniczyła w przygotowanych 
dla niej konkursach. Kociaki m. in. piły mle-
ko (nawet niektórzy wychowawcy trochę do-
stali) i obcinano im ogony. Spontaniczna za-
bawa zakończyła się poważnie – uroczystym 
ślubowaniem. W ten sposób nowy rocznik 
młodzieży został przyjęty w szeregi społecz-
ności „Mechanika”. 

 

Krew darem życia 
 
 

Twoja krew może uratować czyjeś ży-
cie. Wielu ludzi oczekuje na cenny dar życia, 
jakim jest krew, dlatego uczniowie ZSP nr 4 
włączyli się do akcji krwiodawstwa, która od-
była się 23 października. Osoby, które oddały 
krew, w dniach 23 i 24 października były 
zwolnione z zajęć lekcyjnych. W akcji brały 
udział również inne szkoły oraz szkoła policji. 
Łączne podczas akcji oddano 220 litrów krwi.
    Maciej Wójcik 

 
 

RoczRica wrześRia 1939 roku 
We wrześniu uczniowie naszej szkoły 

wysłuchali audycji na temat wydarzeń zwią-
zanych z wybuchem II wojny światowej. Po-
staram się przybliżyć najważniejsze fakty do-
tyczące tego okresu w dziejach Polski.  

Decydującym dla przebiegu wojny był 
pakt Ribbentrop - Mołotow. Podpisali go 23 
sierpnia 1939 roku ministrowie spraw zagra-

nicznych Joachim Ribbentrop i Wiaczesław 
Mołotow w imieniu swoich przywódców, 
Adolfa Hitlera i Józefa Stalina. W ramach 
układu III Rzesza i ZSRR dokonały podziału 
strefy wpływu w Europie Środkowej 
i Wschodniej. W tajnym protokole do tego 
układu podzielono pomiędzy oba państwa ob-
szar Polski. Podpisanie paktu spowodowało 
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przesunięcie terminu ataku na Polskę z 26 
sierpnia na 1 września 1939 roku. 1 września 
1939 roku o godzinie 4.45, w ramach operacji 
,,Fall Weiss", siły zbrojne Niemiec i Słowacji 
zaatakowały państwo polskie wzdłuż granic, 
od Morza Bałtyckiego po Karpaty. W pierw-
szym dniu wojny Niemcom nie udało się 
zniszczyć polskiego lotnictwa, w związku 
z jego tajnym przemieszczeniem na lotnisko 
polowe. 3 września Wielka Brytania, a na-
stępnie Francja wypowiedziały wojnę Niem-
com, jednakże nasi sojusznicy przyszli 
z pomocą walczącej Polsce.  

17 września wojska ZSRR przekro-
czyły granice Polski.  Na wieść o tym ataku 
rząd Polski na czele z prezydentem Ignacym 
Mościckim ewakuował się do Rumunii, lecz 
w Polsce nadal toczyły się walki. Otoczona 
i bombardowana Warszawa broniła się do 28 
września. Do 2 października bronił się Hel, w 
tym samym dniu odbyła się też ostatnia bitwa 
wojny obronnej, stoczona pod Kockiem przez 
zorganizowaną na Polesiu Samodzielną Gru-
pę Operacyjną gen. Franciszka Kleeberga. 
Grupa ta złożyła broń 5 października. Polska 

po kampanii wrześniowej 1939 roku dostała 
się pod  okupację Niemiec i ZSRR. Nadzieję 
na odzyskanie niepodległości dało narodowi 
polskiemu wybranie na terenie Francji prezy-
denta Rzeczpospolitej, a następnie utworzenie 
rządu Władysława Sikorskiego oraz formo-
wanie Wojska Polskiego u boku sojuszników.  
Polskie jednostki walczyły w Afryce Północ-
nej, Włoszech, Francji, Holandii, Belgii, 
w Niemczech, natomiast 1 Armia Ludowego 
Wojska Polskiego wyzwalała ziemie polskie, 
a swój szlak bojowy zakończyła w maju 1945 
wyjściem na brzeg Łaby i szturmem części 
swoich oddziałów na Berlin. 
Polska, mimo że należała do państw zwycię-
skich, tę wojnę przegrała. Została ,,zdra-
dzona" przez sojuszników i oddana pod 
wpływy ZSRR. Dopiero powstanie NSZZ 
,,Solidarność", a także wybory w 1989 roku 
sprawiły, że Polska znów odzyskała wolność. 
Wspomnianą wyżej audycję przygotował pan 
Tomasz Szumiło. Poprosiłem go o rozmowę.  
 
- Co skłoRiło PaRa do przygotowaRia audy-

cji Ra temat wydarzeń z wrześRia 1939 ro-

ku? 
- Chciałem przypomnieć młodzieży szkolnej 
ważne wydarzenia historyczne i  wzbudzić 
postawy patriotyczne. Ponadto jest to moim 
zadaniem z racji przydziału obowiązków dla 
nauczycieli. 
- Czy przygotowaRie do tej audycji wiązało 

się z przedmiotem, którego PaR Raucza? 

- Tak. Ponieważ nauczam historii. Temat au-
dycji był jak najbardziej związany z przed-
miotem.  
- Czy uczRiowie chętRie uczestRiczyli 

w przygotowaRiach? 

- Bardzo chętnie zgodzili się na współpracę 
i zobowiązali się do przeczytania tekstu, który 
przygotował praktykujący w naszej szkole 
student. 
- Jak długo trwały przygotowaRia?  
- Około dwóch tygodni (napisanie tekstu, do-
bór muzyki itp.) 
- Skąd czerpał PaR materiały Ra teR temat? 

- Z książki i własnej wiedzy. 
- Jakie były reakcje uczRiów Ra tę audycję? 

- Myślę, że mogli się czegoś nowego dowie-
dzieć, wzbogacić swoją wiedzę historyczną. 

Damian Ślędak 
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Dnia 18 października bieżącego roku przypa-
dła trzydziesta rocznica wyboru Karola Woj-
tyły na papieża. 
Pamiętnego dnia 16 października 1978 roku 
polski kardynał Karol Wojtyła został wybrany 
papieżem i przyjął imię Jan Paweł II.  

16 października z tej właśnie okazji 
w naszej szkole odbyła się audycja przypomi-
nająca najważniejsze fakty z życia papieża. 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 
1920 roku w Wadowicach.  

Kim był? To: 
• polski duchowny katolicki, 
• arcybiskup krakowski, 
• kardynał, 
• papież,  
• sługa Boży kościoła katolickiego, 
• kawaler Orderu Orła Białego, 
• poeta, 
• poliglota, 
• aktor, 
• dramaturg, 
• pedagog, 
• filozof historii, 
• fenomenolog, 
• mistyk, 
• przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. 
 
Jan Paweł II był zarówno pierwszym 

papieżem z Polski, jak i pierwszym po 455 la-
tach biskupem Rzymu niebędącym Włochem. 
Wielokrotnie sam przywoływał spełnione 
proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza 
Słowiański papież. Wybór na głowę Kościoła 
osoby z kraju socjalistycznego wpłynął zna-
cząco na wydarzenia w Europie Wschodniej 
i Azji w latach osiemdziesiątych XX wieku. 

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 
roku o godz. 21:37. Jego następcę wybrano 

19 kwietnia. Został nim jeden z najbliższych 
współpracowników zmarłego papieża, nie-
miecki kardynał Joseph Ratzinger, który przy-
jął imię Benedykta XVI.  

 
Jan Paweł II szczególnie umiłował mło-

dzież. Mawiał: Wy jesteście moją nadzieją. 
Nie wolno nam zapomnieć przesłania tego 
wielkiego człowieka. Pamiętajmy jego słowa:

 
� Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. 
� Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje. 
� Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. 
� Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co 

ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 

 
 

Weronika Krzymowska
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Co planujemy w ramach programu Szkoły 

uczącej się w bieżącym roku szkolnym? 

 
W programie SUS uczestniczymy od roku 
szkolnego 2004/2005. Szkoła ucząca się 
to program realizowany od 2000 roku przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-
Amerykańską Fundację Wolności. Powstał 
z myślą pomocy szkołom w ich dążeniu 
do poprawy jakości i efektywności pracy, w 
zaprojektowaniu, a następnie w doprowadze-
niu do osiągnięcia satysfakcjonujących zmian. 
Uczestnicząc w  programie, braliśmy udział w 
szkoleniach programowych, podczas których 
określaliśmy cele swoich działań, sposoby ich 
osiągnięcia oraz metody monitorowania wła-
snej pracy. W minionym roku szkolnym 
zmierzaliśmy do dwóch celów: „Nauczyciele 
motywują uczniów do osiągania coraz lep-
szych wyników na egzaminach zewnętrz-
nych” oraz „Nasza szkoła pomaga uczniom 
w rozwijaniu swoich zainteresowań”. 
Jakie działania podjęliśmy, by osiągnąć zało-
żone kryteria sukcesu? Jakie są ich efekty? 
Czytelników "Parady" zapraszam do odwie-
dzenia szkolnej strony internetowej, na której 
zamieściliśmy szczegółowe sprawozdanie. In-
formacje o wynikach badań są również pre-
zentowane w gablocie umieszczonej na parte-
rze szkoły.  
 W tym roku szkolnym pracujemy nad 
kolejnymi celami. Najważniejsze przedsię-
wzięcie, jakie obecnie jest związane z realiza-
cją programu SUS, to zorganizowanie w na-
szej szkole panelu koleżeńskiego. Panel kole-
żeński jest spotkaniem osób zainteresowa-
nych podnoszeniem jakości pracy szkoły – 

nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz 
władz terytorialnych, którym podlega szkoła. 
W jego trakcie prezentowane są działania 
szkoły zmierzające do osiągnięcia wcześniej 
przyjętych celów oraz ich efekty. Panel daje 
okazję do zaprezentowania działań szkoły in-
nym członkom Klubu SUS, a także poddania 
się ich życzliwej krytyce. Celem spotkania 
jest wzajemne uczenie się od siebie i moty-
wowanie do dalszej pracy, a także udzielenie 
pomocy szkole, aby mogła stale się rozwijać. 
 Chcąc przystąpić do panelu, musieli-
śmy spełnić szereg warunków. I tak, między 
innymi, zostaliśmy członkami klubu SUS 
i pracowaliśmy zgodnie z procedurami SUS-
a. Przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli 
w trzech panelach w innych szkołach, 
w Ogólnopolskiej Konferencji Klubu SUS 
oraz w Letniej Szkole Klubu SUS. Wzięliśmy 
udział w szkoleniu „Panel koleżeński”. Przy-
gotowaliśmy i przesłaliśmy do CEO „Raport 
z działań szkoły”. Ukończyliśmy dwa moduły 
programów szkoleniowych "Doskonalenie 
pracy Szkoły Uczącej Się" (SUS). 
 Obecnie czekamy na akceptację na-
szego „Raportu z działań” przez Radę Jakości 
SUS. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi 
podejmiemy kolejne działania, które zostaną 
uwieńczone zorganizowaniem panelu w na-
szej szkole oraz - mamy nadzieję - przyzna-
niem ZSP nr 4 prestiżowego tytułu "Szkoły 
Uczącej Się". 

 
Opracowała Monika Szczepkowska
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Chodzi mi o to, aby język giętki 
PowiPdział wszystko, co pomyśli głowa. 

J. Słowacki BPniowski 
 
Rok szkolny 2008/2009 będzie przebiegał pod ha-
słem dbałości o czystość języka polskiego. Redak-
cja gazetki popiera tę akcję i chce ją wspierać. Za-
mierzamy rozwiewać wątpliwości naszych czytel-
ników w zakresie poprawnej pisowni, fleksji, 
składni i nie tylko. Postaramy się wyjaśnić każdy 
językowy problem. Prosimy o przekazywanie swo-
ich pytań opiekunkom zespołu redakcyjnego i jego 
członkom. Żeby Was zachęcić do przyjęcia badaw-
czej postawy w stosunku do naszego zasobu słow-
nikowego, przedstawiamy w tym numerze znacze-
nie imion naszej kochanej DYREKCJI: 
 

Tadeusz – imię wywodzi się z języka łacińskiego 
od słowa oznaczającego "odważny", "śmiały". Wła-
ściciel tego imienia jest człowiekiem dobrym, szla-
chetnym, inteligentnym i kulturalnym. Stara się 
zdobywać i poszerzać wiedzę humanistyczną. Jest 
dobrym popularyzatorem nauki. Posiada zmysł or-
ganizacyjny oraz precyzyjny umysł. Dzięki swej 
cierpliwości osiąga wszystko to, co sobie zamierzył. 
Jest wrażliwy na porażki, czuły i kochający acz-
kolwiek cechuje ich pewna szorstkość. Posiada sil-
ny zmysł przyjaźni, ale zdarza się mu robienie 
wszystkim wokół niegrzecznych i uszczypliwych 
uwag.  
 
Jadwiga – rodowód imienia jest germański. Wy-
wodzi się od słowa oznaczającego walkę. Kobiety o 
tym imieniu wiele czasu poświęcają na doskonale-

nie swojej osobowości, kultury bycia i podnoszeniu 
ogólnego wykształcenia. Osoby te cenią piękną 
mowę, występują często jako wspaniałe oratorki lub 
lektorki. Wiodą ożywioną egzystencję i nieraz burz-
liwe życie rodzinne, ale trudno się nudzić w ich to-
warzystwie, gdyż są pełne wdzięku. 
Mira - imię Mira to skrót od słowiańskiej Mirosła-
wy lub Sławomiry, ale może też pochodzić do wło-
skiego imienia Mirabella. Po łacinie zaś „Mira” 
znaczy "zdumiewająca, cudowna, osobliwa", „mi-
raże” to "dziwić się", zaś „miraculum” - "cud". W 
gwiazdozbiorze Wieloryba jest gwiazda Mira Ceti, 
nazwana tak dlatego, że okresowo jej blask tak 
słabnie, że gwiazda znika dla oka - i po jakimś cza-
sie rozbłyskuje na nowo.  
Zgodnie z magią tych słów kobiety używające 
imienia Mira nigdy nie są kimś przeciętnym i bez-
barwnym - wręcz przeciwnie. Często przy tym po-
stępują w życiu zgodnie ze wskazaniami swojej 
liczby, ósemki. Nie boją się odpowiedzialności, nie-
rzadko występują roli szefa; często też jako pierw-
sze próbują mody i obyczajów, których wcześniej 
nikt nie znał w ich okolicy. Bywają emancypant-
kami, feministkami. 
Barbara – imię wywodzi się od przymiotnika bar-
baros oznaczającego "barbarzyńcę", a ściślej od je-
go łacińskiego odpowiednika w rodzaju żeńskim 
Barbara, co oznacza "barbarzynkę". Barbara ma 
ciekawą osobowość. Jest uczuciowa, spokojna, nie-
zależna, pewna siebie, czuła na krzywdę ludzką 
i szlachetna. Interesuje się sztuką i życiem towarzy-
skim. Zawsze pozostaje lojalna wobec przełożo-
nych. Jest wierna swym życiowym zasadom, ciągle 
poszukuje dobrych rozwiązań trudnych życiowych 
spraw. Lubi poznawać inne kraje, toteż dużo czyta 
i podróżuje.  
Leszek – Pochodzi od staropolskiego imienia Lech. 
Osoby o tym imieniu to ludzie dobrzy, kulturalni, 
inteligentni, wykształceni, prostolinijni. Gdy czegoś 
pragną, uzyskują to nawet siłą. Potrafią wejść na 
wyższy szczebel hierarchii państwowej, przez co 
zaniedbują dom i rodzinę. Jednak mimo to są wierni 
swojej partnerce.  
     Redakcja 
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INWAZJA PUNK ROCKA NA SŁUPSK 
 
Imprezy były w Rajlepszym stylu i miały 

teR RiepowtarzalRy klimat. 

 

Dnia 7 października młodzież słup-
ska miała okazję wyszaleć się przy dźwię-
kach gdańskiej kapeli RADIO BAGDAD, 
czyli punk rockowego zespoliku grającego 
życiowe, a zarazem anarchizujące utwory. 
Wspomniany koncert odbył się w pubie 
Keller przy ulicy Murarskiej. Ich muzyka 
i teksty trafiają w szczególności do młode-
go pokolenia. Kapela promowała swoją 
nową płytę, która ukaże się dopiero w 
marcu 2009r. Nadarzyła się również nie-
codzienna okazja wypicia „Koktajlu Moło-
towa”, bo tak również nazywa się ich de-
biutancka płyta (Słodkie Koktajle Mołoto-

wa). Ponieważ impreza odbyła się 
w późnych godzinach wieczornych, była 
niestety przeznaczona tylko dla osób peł-
noletnich, ale to nie jedyny minus (a zara-
zem plus), ponieważ wstęp był płatny -10 
złotych.  
Osobiście byłam, zobaczyłam, wyśpiewa-
łam, wybuliłam dychę, ale wiem jedno – 
opłacało się. 

W tym samym tygodniu w Słupsku 
zagrał zespół z Łodzi COOL KIDS OF 
DEATH. Mogliśmy ich posłuchać i zoba-
czyć na żywo w piątek 10 października 
w Młodzieżowym Centrum Kultury przy 
ulicy 3-ego Maja. Ta rockowa kapela dała 
czadu na deskach Parteru, promując swoje 

„niedawno narodzone dziecko” - Afterpar-

ty. Dawno nie widziałam, żeby przyszło 
tyle młodzieży i jak jeden mąż bawiło się 
na imprezie. Parkiet cały czas był przepeł-
niony i rozgrzany. Co najciekawsze, nawet 
wstęp płaty (15 złotych, a w dzień koncer-
tu 18 złotych) nie odstraszył tak dużej pu-
bliki.  
Moja opinia – choć sala była duszna 
i wstęp był płatny, i tak było warto. 
 
Organizatorzy postarali się, ponieważ im-
prezy były w najlepszym stylu i miały ten 
niepowtarzalny klimat. Jedynym minusem 
był płatny wstęp, ale dla prawdziwych fa-
nów, to tylko mały dyskomfort, bo prze-
cież chcieć, to móc;). 
 
 
Była, zobaczyła i zdała relację: 

Kornel 
 

Najnowsze testy antywirusów - który jest najlepszy? 
 

Niedawno znalazłem w Internecie in-
formację, że organizacja badawcza Virus 
Bulletin opublikowała wyniki najnowszych 
testów rozwiązań antywirusowych, prze-
prowadzonych na platformie Windows Se-

rver 2008. Liderem rankingu Virus Bulletin, 
z 52 nagrodami VB100, pozostaje firma 
ESET, producent rozwiązań programów 
Smart Security (którego sam używam ☺☺☺☺) 
oraz NOD32 Antivirus. 
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Liderem testów Virus Bulletin pozostaje firma 
ESET, która zgromadziła na swoim koncie 52 
nagrody VB100. Równocześnie rozwiązania 
firmy ESET osiągnęły w testach Virus Bulletin 
najwyższy wśród aplikacji antywirusowych 
wskaźnik skuteczności wykrywania zagrożeń, 
który sięga obecnie ponad 96%. Dla porówna-
nia większość producentów rozwiązań antywi-
rusowych może pochwalić się wykrywalnością 
na poziomie 50-75%.  

- Analiza wyników wykazała, że wskaźnik wy-
krywalności zagrożeń był zwykle niemal ideal-
ny, prędkość skanowania znacząco wzrosła, 
a badane pliki zostały wyleczone, nie pomijając 
przy tym ani jednego zagrożenia z listy „in the 
wild”. ESET dodał do już i tak rekordowego 
porftolio kolejną nagrodę VB100 - skomentował 
wyniki najnowszych testów John Hawes z Vi-
rus Bulletin. 

Dzięki mechanizmom sztucznej inteligencji 
rozwiązania ESET Smart Security oraz ESET 
NOD32 Antivirus chronią użytkowników zarów-
no przed znanymi i sklasyfikowanymi już za-
grożeniami, jak i przed nowymi, nieznanymi 
jeszcze wirusami i wrogimi programami. 

Poniżej lista programów: 

Programy, które nie przeszły testu i nie 
otrzymały wyróżnienia: 

 

ArcaBit ArcaVir (93 pominięte zagrożenia*, 3 
fałszywe alarmy) 

Avira AntiVir (1 fałszywy alarm) 
CA e Trust (1 pominięte zagrożenie) 
F-Secure (1 fałszywy alarm pozytywny) 
Kaspersky (1 fałszywy alarm pozytywny) 
MicroWorld (1 fałszywy alarm pozytywny) 
Quick Heal (1 fałszywy alarm pozytywny) 
Redstone (1 pominięte zagrożenie, 1 fałszywy 
alarm) 

* zagrożenia z listy „in the wild”  

 

Programy, które zaliczyły procedurę 
testową pozytywnie: 
Agnitum Outpost 
AhnLab  
Alwil  
AVG (Grisoft) 
Eset NOD32 
Fortinet FortiClient 
Frisk F-PROT 
Kingsoft 
McAfee VirusScan 
Microsoft Forefront 
Norman Security Suite 
Sophos Endpoint Security 
Symantec Endpoint 
AEC Trustport Antivirus 
VirusBuster Professional 

 
 Aby poznać opinie uczniów naszej szko-
ły na temat programów antywirusowych, prze-
prowadziłem krótki wywiad z kolegą z klasy. 
 
- Czy używasz programu antywirusowego, 
jeśli tak, to jakiego? 
- Oczywiście, że używam. Korzystam z pro-
gramu Kaspersky. 
- Czy wg Ciebie antywirus jest potrzebny 
w komputerze? 
- Antywirus jest niezbędnym programem, po-
nieważ chroni on komputer przed różnego ro-
dzaju wirusami, tj. trojanami czy innymi złośli-
wymi robakami, które zaśmiecają komputer 
i uniemożliwiają jego normalną pracę. 
- Jakie widzisz zalety posiadania owego 
oprogramowania? 
- Jedną z nich może być np. swobodne surfo-
wanie po Internecie, bez obawy o to, że nas 
zaatakuje jakiś szkodliwy robal. Ponadto, gdy 
posiada się bardzo dużą bazę danych, to cięż-
ko byłoby znaleźć jakiś błąd w systemie, a an-
tywirus zrobi to szybko, sprawnie i dobrze. Za-
let jest na pewno dużo, dużo więcej. Ale w tym 
momencie nic innego nie przychodzi mi do 
głowy. 

Klomfi ;) 


