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Wstępniak  ostatni w tym roku szkolnym…
To wydanie gazetki szkolnej jest ostatnim w tym roku szkolnym i w tym
składzie redakcyjnym… Po wakacjach wiele się zmieni. Ale to nie powód do
zmartwień! Cieszymy się, że mogliśmy dzielić się z Wami naszymi relacjami,
recenzjami, playlistami… Zapraszamy do przeczytania naszego ostatniego,
wspólnego wydania “Sqlera”! Dziękujemy!
ŻYCZYMY UDANYCH I SŁONECZNYCH WAKACJI!!!

Redakcja Sqlera

Podsumowanie redaktor naczelnej:
Marysi Kiedrowicz
Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Doszłam do tego wniosku,
kiedy zorientowałam się, że to ostatnie wydanie gazetki szkolnej w tym
składzie redakcyjnym. Nie mogę uwierzyć, że ten czas tak szybko
upłynął. Dużo się działo przez te półtora roku pracy nad każdym
wydaniem “Sqlera”. Od stycznia 2015 roku do teraz opracowałam aż 90
artykułów  w tym m.in. 18 wywiadów, 14 Kącików Mody, 14 relacji, 11
playlist, 9 recenzji…
Pisanie sprawiało i nadal sprawia mi wielką przyjemność. Jestem
bardzo wdzięczna Panu Markowi Pauli, który zaproponował mi pracę w
redakcji. Dzięki niemu mogłam rozwijać swoją pasję i robić to, co
kocham. Dziękuję Panu za wsparcie, podsuwanie pomysłów i
satysfakcję z pracy nad gazetką. Dużo się nauczyłam przez ten czas i
spędziłam najlepsze piątki na spotkaniach redakcji w gronie cudownych
ludzi. Dziękuję Kubie Kass i Dawidowi Florkowi za rozbawianie mnie do
łez, Zuzi Przeniosło i Weronice Szymańskiej za wspólną pracę nad
artykułami, Zuzi Pobłockiej za liczne recenzje, Michałowi
Karczewskiemu za poprawianie mi humoru i wszystkim, którzy
przyczyniali się do powstawania kolejnych numerów gazetki. Dziękuję
też Wam, czytelnikom, bo to dla Was pisaliśmy nasze artykuły!
Mam nadzieję, że podobały się Wam wydania gazetki i że każdy
znalazł w nich coś dla siebie. Myślę, że bycie redaktorką naczelną
gazetki to jedna z najlepszych rzeczy, jaka mi się przytrafiła. Będzie mi
tego bardzo brakowało w liceum, ale jestem pewna, że nowa redakcja
gazetki będzie kontynuować pracę pod okiem Pana Marka.
PS Na koniec mogę Wam zdradzić, że to ja pisałam wszystkie
wstępniaki w imieniu redakcji ;)

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Wywiad z nauczycielem  pani
wicedyrektor mgr Ewa Rauch
Oto wywiad z panią wicedyrektor Ewą
Rauch, która mimo dużej ilości pracy
i obowiązków znalazła czas, aby
odpowiedzieć na kilka moich pytań.
Zapraszam do przeczytania wywiadu.

1. Dlaczego postanowiła Pani zostać nauczycielką?
Właściwie powinnam zacząć od tradycji rodzinnych. Cała moja rodzina
zarówno ze strony mamy jak i taty to nauczyciele, również moje dwie siostry
są nauczycielkami (uczą matematyki).
Od dzieciństwa przesiąkałam
atmosferą szkoły. Odkąd sięgnę pamięcią zawsze kogoś uczyłam. Najpierw
były to moje koleżanki i koledzy z klasy Uwielbiałam uczyć, tłumaczyć. Mogę
śmiało powiedzieć, że zawód nauczyciela wybrałam z zamiłowania.
Nie wyobrażam sobie życia bez pracy z moimi uczniami, ponieważ wiem, że
jest to moje powołanie. W szkole pracuję już 30 lat i obce jest mi tzw.
„wypalenie zawodowe”. Moi uczniowie przez cały czas inspirują mnie do
działania. Staram się pokazywać, że matematyka to nie straszny potwór, ale
ciekawy świat, który warto zgłębić.
2. Który przedmiot lubiła Pani w szkole najbardziej, a który najmniej?
W liceum zdecydowanie były to przedmioty ścisłe Mniej przykładałam się do
przedmiotów humanistycznych, ale nie mogę powiedzieć, że ich nie lubiłam,
no może poza plastyką – rysunki nie były moją mocną stroną.
3. Kiedy zainteresowała się Pani matematyką?
Matematyką zainteresowałam się w drugiej klasie liceum, dzięki wspaniałemu
profesorowi, który przygotował mnie do olimpiady matematycznej, odniosłam

sukces, rozwijałam swoje matematyczne zainteresowania i po skończeniu
liceum wybrałam studia matematyczne.

4. Jakie jest Pani hobby?
Moje hobby to głównie brydż i żagle. Mówi się, że brydż nie jest grą w karty to
gra przy pomocy kart. Uczy logicznego myślenia i koncentracji – polecam
wszystkim.
Natomiast moja przygoda z żeglarstwem zaczęła się na studiach. Od
pierwszego rejsu po Jeziorach Mazurskich żeglarstwo stało się moją wielką
pasją.
5. Jakie ma Pani motto życiowe ?
Chciałabym móc powiedzieć „wszystko co zrobiłam w życiu, zrobiłam najlepiej
jak potrafiłam”.
6. Jakie są Pani najważniejsze wartości w życiu?
Nie będę chyba oryginalna – najważniejsza jest dla mnie rodzina, zdrowie,
miłość, przyjaźń, wiara, praca...…

Wywiad z nauczycielem 
pani mgr Katarzyna Rogolińska
Przedstawiam Wam jeden z dwóch ostatnich wywiadów w tym roku
szkolnym. Na moje pytania odpowiedziała jedyna nauczycielka od
muzyki w naszej szkole, przemiła pani Katarzyna Rogolińska.

1. Kiedy zainteresowała się Pani muzyką?
W wieku 5 lat rodzice zaprowadzili mnie na zajęcia baletowe. W wieku 6 lat
zapisali mnie na rytmikę do szkoły muzycznej i wtedy zafascynowało mnie
piękne, połyskliwe pianino oraz dźwięki z niego płynące, dzięki pani
prowadzącej zajęcia… Potem wszystko potoczyło się szybko: szkoła
muzyczna (cała młodość), a w finale Akademia Muzyczna w Gdańsku
(wspaniały okres w moim życiu).
2. Którego artystę ceni Pani najbardziej ?
Nie potrafię wybrać jednego. Jest tylu wybitnie utalentowanych artystów
prezentujących różne style i gatunki muzyczne w swojej twórczości…
Podam kilkunastu: Rafał Blechacz, Christina Aguilera, Sting, Chris Botti, Josh
Groban, The King’s Singers, Kathleen Battle, Kayah, Michaił Barysznikow,
Adele, Luciano Pavarotti, Gaia Philharmonic Choir (Tokio, Japonia), Tina
Turner, Pink Floyd, Fred Astaire, Mazowsze, The Kirov Ballet, Konstanty
Andrzej Kulka, Gaba Kulka, Alexandra Burke, Celtic Woman, Irish Dance
Group, Sylwia Grzeszczak itd.

3. Spełnia Pani ważna rolę w naszej szkole jako jedyna nauczycielka
muzyki. Czy praca z dziećmi i młodzieżą sprawia Pani przyjemność?
Praca z dziećmi i młodzieżą sprawia mi ogromną przyjemność. Co roku
współpracuje ze mną kilkadziesiąt osób: Chór szkolny, Zespoły wokalno –
instrumentalne, tancerze, soliści, obsługa nagłośnienia. Najbardziej lubię
proces twórczy – czyli „drogę”, która prowadzi do celu, jakim jest występ
(koncert, konkurs, apel). Nasze próby zawierają wiele żartobliwych
akcentów…Na planowych lekcjach muzyki przybliżam uczniom wszystkie
elementy muzyki, przygotowując ich w ten sposób do odbioru
tzw. „sztuki
wysokiej”. Jestem szczęśliwa patrząc jak się rozwijają.

4. Który przedmiot lubiła Pani najbardziej w szkole, a który najmniej?
Najbardziej język polski, najmniej fizykę…

5. Jakie jest Pani motto życiowe ?
Mam kilka:
„Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku”
(Konfucjusz)
„Bądź takim, abyś nie musiał czerwienić się przed samym sobą”
(Wiktor Hugo)
„Wybierz sobie zawód, który lubisz, a nigdy nie będziesz zmęczony”
(Konfucjusz)
6. Jakie są dla Pani najważniejsze wartości w życiu ?
Rodzina, szczęście, prawda, szacunek, miłość, uczciwość, wykształcenie,
kultura osobista, spokój, wiara, wolność, uśmiech, sztuka, zdrowie, pokój na
świecie.

Wywiady przeprowadziła:
Marysia Kiedrowicz

Recenzje Zuzi Pobłockiej  Stare, ale jare
Zazwyczaj recenzuję książki i filmy z ostatnich lat, takie, o których każdy
na pewno słyszał. Wiem, że recenzji jakiś staroci nikt nie chciałby czytać.
Jednak jest wiele takich dzieł, o których na pewno słyszeliście i mają już parę
lat, a są bardzo fajne. Nie sięgamy po nie, bo stare, bo nudne, ale w tych
krótkich opisach postaram się pokazać, że wcale tak być nie musi.
Film
Amelia

Jest to film z 2001 roku. Opowiada o bardzo nieśmiałej, ale jakże wrażliwej
kelnerce Amelii. Ma ona niezwykłą wyobraźnię. Spędziwszy całe dzieciństwo
zamknięta w domu, w dorosłym życiu zachowuje się nadal jak dziecko i śni na jawie.
Punktem zwrotnym w jej życiu jest odnalezienie w swoim mieszkaniu pamiątek
poprzedniego lokatora. Kobieta postanawia go odnaleźć i od tej pory uszczęśliwiać
innych ludzi – każdego z nich w niezwykły i zadziwiający sposób. Przy okazji sama
nie może poradzić sobie ze swoim problemem, jakim jest nieszczęśliwe zakochanie.
Film ten jest moim zdaniem czymś nadzwyczajnym i pięknym. To prawdziwa
rozkosz dla miłośników muzyki, która przenosi nas do pocztówkowego Paryża
ukazanego na ekranie. W filmie występuje narrator, co nadaje mu charakteru bajki.
Główna postać jest oryginalna i śmieszna, co nadaje komizmu całości. Wspaniale
zagrała ją odtwórczyni głównej roli – Audrey Tautou. Polecam to nominowane do
Oscara cudo marzycielom i ludziom wrażliwym, bo tym, którzy nie wiedzą, co to
znaczy marzyć, wyda się ono tylko dziwne.

Planeta skarbów

Film animowany inspirowany książką „Wyspa skarbów”, zrealizowany przez
studio Disneya w 2002 roku. Akcja opowieści rozgrywa się w kosmosie, w różnych
zmieniających się galaktykach. Głównym bohaterem jest młody Jim Hawkins. Panuje
opinia, że nic z niego nie wyrośnie, i że jest tylko kłopotem dla swojej samotnej
matki. Jednak pewnego dnia w jego ręce trafia dziwna mapa prowadząca do
legendarnej Planety Skarbów. Jim wyrusza w niezwykłą podróż, by odkryć skarb i
pomóc mamie. Musi jednak uważać, gdyż po piętach depczą mu piraci oraz dziwny
cyborg imieniem John Silver.
Z opisu może wynikać, że to głupia bajeczka z ufoludkami w tle, jednak nie o
to tu chodzi. Przesłanie filmu mówi o tym, że każdy – nawet najgorszy chuligan – ma
serce i jest kimś. O tym jest też świetna piosenka umieszczona w filmie („Jestem
kimś”). Bo w rzeczywistości Jim to dobry chłopak o złotym sercu, które przyćmiły
przykre zdarzenia z przeszłości i życie bez ojca. Animacja jest wzruszająca. Widz z
całej siły dopinguje głównemu bohaterowi, ale jednocześnie śmieje się na widok
mieszkańców galaktyk i wielu innych rzeczy. Zastosowano tu bardzo ciekawą
krzyżówkę starych czasów  w których kobiety chodziły w wielkich sukniach i
podróżowało się na statkach  z przyszłością, gdzie owe statki są napędzane
energią świetlną, a za broń służy laser. To bardzo piękny, pomysłowy i intrygujący
film z głębokim przesłaniem, który spodoba się nie tylko dzieciom.

Książka
W 80 dni dookoła świata 
– Juliusz Verne

Na pewno każdy słyszał ten tytuł. Nieliczni mogli obejrzeć film, ale
zapewniam, że książka jest bardzo fajna! Pochodzi z 1872 r. i w tym również roku
rozgrywa się jej akcja. A zatem powieść ma już wiele lat. Opowiada o
ekscentrycznym londyńskim dżentelmenie Fileasie Foggu (imiona bohaterów są inne
w różnych tłumaczeniach), którego życie opiera się na wygodnictwie i grze w karty.
Jednak pewnego wieczoru zaskakuje wszystkich, zakładając się z kolegami o 20
000 funtów o to, że okrąży kulę ziemską w 80 dni. Dziś nie byłoby w tym nic
dziwnego, ale w owych czasach i z owymi środkami transportu podróż taka
wydawała się niemożliwa. W przygodzie Foggowi towarzyszy jego lokaj – Francuz
Jan Obieżyświat, i inni sojusznicy. Niestety po piętach depcze mu również policja,
która niesłusznie oskarża go o pewne haniebne przestępstwo…
Powieść podobała mi się przede wszystkim dlatego, że jest bardzo zabawna.
To zasługa postaci Obieżyświata, którego polubiłam od pierwszego momentu. Lokaj
jest poczciwy, impulsywny i trochę ciapowaty. W większości przypadków sprawia
swojemu panu kłopoty, jednak w wielu chwilach wykazuje się prawdziwym
bohaterstwem. Ponadto historia ta jest bardzo interesująca dzięki swoim
geograficznym informacjom. Czytelnik czuje potrzebę narysowania trasy podróży
Fogga i poznaje poprzez lekturę różne kultury (Indie, Japonia, Anglia, Stany
Zjednoczone) i historię. I mimo że znałam zakończenie, dopingowałam głównemu
bohaterowi do samego końca i razem z nim przeżywałam jego porażki i sukcesy.

Alicja w Krainie Czarów – 
Lewis Carroll

Tytuł ten słyszałam już wszędzie, a to za sprawą fabularnej adaptacji książki.
Z przykrością muszę jednak poinformować, że jest to t a k a adaptacja, że w sumie
nie ma prawa do tego miana. Zarówno ten film, jego kontynuacja, jak i animowana
wersja Disneya są tak niezgodne z powieścią, że aż się wściekam. Pomijam, że nie
ma wielu zdarzeń, a niektóre są pozmieniane. Sęk w tym, że wszystkie te filmy
mieszają ze sobą „Alicję w Krainie Czarów” z „Alicją po drugiej stronie lustra”, która
jest drugą częścią historii.
Jak każdy wie, książka opowiada o przygodach małej dziewczynki, która
wpada do króliczej nory i przeżywa przedziwne przygody w Krainie Czarów. Na
swojej drodze spotyka Szalonego Kapelusznika, Kota z Cheshire, Czerwoną
Królową, Fałszywego Żółwia, Dodo i wiele innych zwariowanych postaci. Cóż,
książka ta nie ma większego sensu, bo główna bohaterka nie wyciąga żadnej lekcji
ze swoich przeżyć. Nie okazuje też takich emocji jak strach czy smutek, które
powinny jej raczej towarzyszyć. Historia jest przedziwna i zupełnie pokręcona. Do
tego stopnia, że momentami zastanawiałam się, czy autor na pewno był zdrowy na
umyśle, kiedy pisał. Niemniej jednak, mimo tych wszystkich dziwactw, czuję
sympatię do „Alicji”, bo książka jest bardzo zabawna i interesująca. Z jednej strony
wyśmiewam Lewisa Carrolla za wymyślenie tak absurdalnego świata. Z drugiej zaś
podziwiam go, bo nie jestem pewna, czy byłabym w stanie wymyślić coś podobnego
 coś tak pozbawionego sensu, a jednak zawierającego matematyczne i literackie
aluzje (autor był wykładowcą matematyki), które ponoć mają ukryty przekaz.
Powieść ta zaintrygowała mnie na tyle, że przeczytałam też kontynuację
i „wkręciłam” się w ten magiczny świat. Myślę, że powinniście ją przeczytać, żeby

mieć pojęcie, o czym tak naprawdę jest to słynne dzieło i ile z ekranowej wersji nie
zgadza się z oryginałem J .
Muzyka
Dwa słowa: MIKE OLDFIELD!

Artykuł długi, a dzieł jeszcze tyle do opisania! Na tym jednak poprzestanę, a
to jeszcze parę propozycji „staroci” wartych obejrzenia/przeczytania:
Film: „Mary Poppins”, „Kto wrobił królika Rogera?”, „Pocahontas”, „Gwiezdne
wojny”, „Zakochany kundel”
Książka: „Klasa pani Czajki” – Małgorzata Karolina Piekarska, „Jedynaczka” –
Klara Jarunkova, „Dziadek do orzechów” – E. T. A. Hoffman, „Winnetou” –
Karol May i wszelkie książki Astrid Lindgren

Opracowała:
Zuzia Pobłocka

Recenzja książki “Audrey w domu”
W marcu ukazała się długo wyczekiwana książka syna słynnej
aktorki Audrey Hepburn. Oto recenzja tej wyjątkowej biografii!

Tytuł: Audrey w domu
Autor: Luca Dotti
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Już od najmłodszych lat interesowałam się życiem i twórczością Audrey
Hepburn. Podziwiałam jej talent, urodę i działalność charytatywną. Biografię
tej aktorki dostałam na urodziny i przeczytałam ją jednym tchem.
Postanowiłam podzielić się z Wami moją opinią.
“Audrey w domu” wyróżnia się na tle innych biografii. Nie jest to zwykła
książka o życiu gwiazdy kina. Luca Dotti, syn aktorki, stworzył niesamowitą
skarbnicę wspomnień, rodzinnych anegdot, przepisów na ulubione dania
Audrey i wcześniej nieopublikowanych zdjęć. Biografia pełna jest także
prywatnych listów i pięknych cytatów.

Najbardziej podoba mi się to, że książkę o życiu Audrey napisała bardzo
bliska jej osoba. Syn opowiedział o aktorce z perspektywy dziecka i dorosłego
człowieka, bazując na wspomnieniach. Zapamiętał ją jako kochającą mamę,
która porzuciła karierę, aby zająć się rodziną. Unikała blichtru Hollywood
i czerwonych dywanów. na pierwszym miejscu zawsze stawiała bliskich.
Biografię czyta się szybko i przyjemnie, dzięki swobodnemu językowi
i interesującej historii Hepburn. Luca Dotti udostępnił fanom Audrey wiele
ciekawych informacji m.in gdzie lubiła spędzać czas i co sprawiało jej radość.
Wyjątkowym dodatkiem do biografii są przepisy, które aktorka zbierała
w swoim życiu. Dzięki temu mamy okazję przyrządzić ulubione dania rodziny
Hepburn. Z biografii możemy dowiedzieć się, jaka Audrey była w domu, a nie
w świetle fleszy.
Moim zdaniem Luca Dotti przedstawił historię swojej mamy w niezwykle
przemyślany, obiektywny sposób. Książka “Audrey w domu” będzie idealna
dla kogoś zainteresowanego życiem i twórczością sławnych osób, którym
“woda sodowa nie uderzyła do głowy”. Polecam !

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Plaże, które warto polecić na Pomorzu na wakacje
1. Karwia  czysta plaża, szybkie dojście z parkingu do plaży, dużo
restauracji i atrakcji turystycznych

2. Dębki  czysta plaża, dużo restauracji i atrakcji turystycznych

3. Karwieńskie Błota II  czysta plaża, szybkiej dojście z parkingu do
plaży, mało tłumów ludzi

4. Hel  dużo atrakcji turystycznych i restauracji, łatwy transport
tramwajem wodnym z Gdyni

5. Gdańsk Brzeźno  w miarę czysta plaża, szybkie dojście z
parkingu do plaży, łatwy transport z centrum/Gdyni/Sopotu,
trójmiasto, dużo atrakcji turystycznych i restauracji

Opracował:
Michał Karczewski

Kącik Mody  wydanie czternaste
Cara Delevingne to młoda modelka, muza Karla Lagerfelda i posiadaczka
wymarzonych przez miliony dziewczyn...brwi. W ekspresowym tempie
stała się popularną osobowością w modelingu.
Pozwólcie, że opowiem Wam o jej życiu i stylu.

Ma dopiero 23 lata, a na swoim koncie kampanie reklamowe dla Zary i
Burberry, sesje dla “Vogue” i wybiegi Chanel, Moschino i Dolce&Gabbana.
Niedawno została ambasadorką firmy Rimmel London. Jest to modelka o
wielu talentach! Oprócz modelingu próbowała swoich sił w aktorstwie. Zagrała
m.in w filmie ”Papierowe Miasta” na podstawie książki Johna Greena oraz
odegrała rolę Melanie w “Twarzy Anioła”. Potrafi też śpiewać i rapować.
Cara Delevingne to moim zdaniem jedna z nielicznych modelek, która
wyróżnia się swoją nietypową urodą. Piorunujące spojrzenie, piękne kości
policzkowe i te słynne brwi, o których marzą nastolatki...
Co sprawia, że coraz więcej marek chce zaprosić ją do współpracy?
Wystarczy spojrzeć na jedno jej zdjęcie, żeby dostrzec jej oryginalność.
Łamie stereotypy, wywołuje skandale, ale i tak kochają ją miliony.
Poznajcie jej styl!

MODA
Przygotowałam dla porównania dwa kolaże zdjęć. Na jednym z nich Cara
występuje w 4 eleganckich stylizacjach, na drugim w codziennych zestawach.
Trudno uwierzyć, że to ta sama osoba. A jednak!

Na “ściankach” i czerwonych dywanach Cara wygląda jak milion dolarów, a na
codzień jak zwykła dziewczyna. Uwielbia czapki, kolorowe bluzki i okulary.
W wielu wywiadach podkreślała, że lubi swój naturalny wygląd, dlatego woli
być bez makijażu. Wydaję się, że profesjonalna modelka nie powinna tak
mówić, ale Cara lubi łamać stereotypy. Mimo, że ma zgrabną figurę, nie unika
fast foodów i nie jest fanką treningów.
Jeśli podoba Ci się jej styl, to w Twojej szafie powinny znaleźć się bluzy,
spodnie z niższym krokiem, czapki (obowiązkowo!) i koszule.
Tak Cara prezentuje się na okładkach “Vogue’a” i na wybiegach.

Modelka o dwóch obliczach ;)

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Playlista  Wakacje 2016
Hity tego lata zapowiadają się obiecująco! Oto one:

1. Justin Timberlake  Can’t Stop The Feeling!
2. Drake  One Dance (feat. Wizkid & Kyla)
3. Calvin Harris  This Is What You Came For (feat. Rihanna)
4. Sia  Cheap Thrills (feat. Sean Paul)
5. Years&Years  Desire (feat.Tove Lo)
6. DNCE  Cake By the Ocean
7. Dua Lipa  Be The One
8. Fifth Harmony  Work From Home
9. Twenty One Pilots  Stressed Out
10. Coldplay  Adventure of a Lifetime

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

SPORT
Finał Ligi Mistrzów
28 Maja odbył się 61 Finał Ligi Mistrzów po rzutach karnych Real wygrał z
Atletico. Finał ten był identyczny jak 2 lata temu.

Finał w 2014 roku Real 4:1 Atletico

Finał w 2016 roku Real 1(5):1(4) Atletico
Opracował:
Dawid Florek

