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Jubileusz XX-lecia Szkoły
Mamy ogromną przyjemność poinformować wszystkie osoby zainteresowane przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością naszej szkoły o przypadającym w tym roku
szkolnym - 2012/2013 jubileuszu naszej placówki. We wrześniu minęło dwadzieścia lat
jej funkcjonowania. Szkoła obchodzi swoje urodziny! To już dwadzieścia lat trudu wielu
pokoleń nauczycieli i uczniów, dumy, radości, czasami też smutku. Dwadzieścia lat, w
ciągu których zawierały się piękne przyjaźnie, kształtowały umysły i postawy młodych
ludzi. Wybierzmy się razem w sentymentalną podróż! Powspominajmy, odświeżmy
pamięć, przywróćmy blask wspomnieniom!
Zwracamy się z apelem do nauczycieli - tych aktywnych zawodowo oraz tych, którzy są
już na emeryturze; do absolwentów, zaprzyjaźnionych mieszkańców osiedla oraz
wszystkich tych, których los choćby na chwilę związał z naszą szkołą o wyszperanie z
zakamarków szuflad starych fotografii, pamiątek.
Szczególnie zależy nam na:
*fotografiach przedstawiających różne etapy budowania szkoły,
*fotografiach z pierwszych lat jej funkcjonowania - kadrę nauczycielską, szkolne uroczystości, zdjęcia klasowe, wycieczki krajoznawcze,
*starych dyplomach, listach gratulacyjnych, podziękowaniach itp.
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Tych, co mają lekkie pióro, trochę weny i chęci, prosimy o słowo pisane - kilka zdań
sentymentalnych wspomnień. Za wszelkie dostarczone nam elektronicznie lub osobiście materiały będziemy wdzięczni.
Jubileusz szkoły to nie jedyny powód i okazja do świętowania. Miło nam poinformować
wszystkich zainteresowanych, że Szkoła Podstawowa nr 46 i Gimnazjum nr 18 otrzymają imię. Patronem obu placówek zostanie Franciszek Sokół - człowiek związany z
przedwojenną Gdynią, zasłużony dla miasta i gospodarki morskiej, człowiek o bogatym
i chwalebnym życiorysie; prawdziwy patriota, sercem gdynianin. W związku z nadaniem
imienia obu szkołom odbędzie się również ceremonia przekazania sztandaru.
Oto potrójna okazja do świętowania ! Potrójna radość, którą chcemy się dzielić ! Termin uroczystości - Jubileuszu 20-lecia szkoły, nadania jej imienia Franciszka Sokoła
oraz przekazania sztandaru wyznaczyliśmy na 30 listopada br. Szczegółowy plan święta podamy już wkrótce.
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Koncert Jennifer Lopez
Kim jest Jennifer Lynn Lopez?
Jennifer Lynn Lopez znana też jako J.Lo, latynoska piękność urodzona w Bronxie w 1969
roku. W wieku siedemnastu lat zagrała pierwszą rolę w niskobudżetowym filmie ''Moja mała
dziewczynka''. Rozwijała też talenty taneczne przy boku samej Janet Jackson a także w
serialu In Living Color. Swój pierwszy album pt.''On the 6'' wydała w 1999 roku. Album
szybko wbił się na 1. miejsce tego zestawienia i długo stamtąd nie schodził.
Oprócz kariery wokalnej i aktorskiej prowadzi liczne interesy m.in. jest bussines woman, posiada własną linię perfum, ubrań, butów asygnującą znakiem ''J.Lo'' oraz własną restaurację
Madre's. Na swoim koncie ma 6 albumów studyjnych ok.24 filmów, ostatnim jej filmem jest
komedia pt. Jak urodzić i nie zwariować''.
Według magazynu People została ogłoszona najładniejszą kobietą show biznesu a 12 maja
2012 wg magazynu Forbes najbardziej wpływową gwiazdę pokonując m.in. Oprah Winfrey.
Jej majątek szacuje się ok 52 mln dolarów. Oprócz licznych biznesów gwiazda również
wdaję się w liczne romanse, co jest udokumentowane w prasie i mediach. A w 2008 roku
została mamą uroczych bliźniąt Emme i Maxa. Obecnie jest związana z tancerzem, Casparem Smartem.

Koncetowe emocje
27 września do Polski zawitała Jennifer Lopez w ramach trasy koncertowej "Dance Again
Tour" promującej jej najnowszy album. Polscy fani musieli czekać na Lopez 13 lat i wreszcie
się doczekali. Gwiazda występowała na gdańskim stadionie, PGE Arena.
Koncert wstępnie miał się rozpocząć o 19.30, jednakże gwiazda spóźniła się pół godziny.
Zostało sprzedanych 25 tyś. biletów, fani przybyli z różnych części Polski i Europy. Show
rozpoczęło się efektownie krótką projekcja filmu, następnie na scenie pojawiła J.Lo wraz
z tancerzami. Piosenkarka nawiązała szybko kontakt z publicznością. Uczestnicząc w takim
show człowiek odnosi wrażenie, jakby oderwał się od rzeczywistości i zawitał do świata
sławy, pieniędzy i luksusu.
W koncercie wykorzystano następujące piosenki: Get Right, Love Don't Cost a Thing, I'm Into
You, Waiting for Tonight, Goin' In, medley: I'm Real / All I Have / Ain't It Funny, Jenny from
the Block, Baby I Love U!, Hold It Don't Drop It, If You Had My Love, Until It Beats No More,
Let's Get Loud, Papi, On the Floor, Dance Again. Na telebimach przy piosence ''Until It Beats
No More'' piosenkarka udostępniła prywatne video gdzie spędza czas ze swoimi dziećmi.
Występ zakończył się ok. godziny 22.10. Moim zdaniem nawet osoby, które niespecjalnie
przepadają za twórczością Jennifer z chęcią obejrzałyby tak spektakularne wydarzenie. Było
to dopracowane, profesjonalne widowisko na wysokim poziomie. Z przyjemnością
i zaciekawieniem oczekuję przyjazdu innych gwiazd tego formatu co J.LO.
Czwartkowy występ uważam za baaaardzo udany.

Na koncercie była i relację napisała: Marta Stankowska

Intouchables
Przyznam, że nieczęsto chodzę do kina. Filmy oglądam raczej w domowym
zaciszu. Ostatnio jednak skusiłam się na 'wypad' do kina. Zachęciły mnie do
tego opinie ludzi na temat filmu 'Nietykalni'. Oczywiście nie zawiodłam się.
Film Oliviera Nakache i Erica Toledano zdecydowanie trzyma poziom.
‘Intouchables’ to historia sparaliżowanego od szyi w dół arystokraty (Philippe)
i jego czarnoskórego pielęgniarza(Driss). Driss pochodzi ze slumsów i różnice
między nim a pracodawcą są bardzo wyraźne. Jednak już po jakimś czasie
mężczyźni stają się przyjaciółmi, czego nie psuje nawet pojawiająca się w
pewnym momencie przeszkoda w postaci sytuacji rodzinnej chłopaka.

To co poruszyło mnie najbardziej
w tym filmie to pokazanie, że osobista
tragedia, nawet największa, nie musi
niszczyć całego przyszłego życia. Dzięki
Drissowi Philippe odzyskuje poczucie
humoru, powraca do starego hobby
(paralotnie!), a nawet decyduje się na
spotkanie
z
korespondencyjną
‘przyjaciółką’. ;)
Mocną stroną filmu jest też humor Drissa.
Jedną z moich ulubionych scen jest ta,
w której mężczyźni dzielą się ze sobą
swoją ulubioną muzyką. Philippe, jak na
arystokratę przystało, uwielbia muzykę
poważną, w której chłopak rozpoznaje
tylko melodyjki z reklam. Później czas na muzykę Drissa.
Zaczyna on wtedy tańczyć i śpiewać porywając ze sobą
tłum w postaci gości zgromadzonych na urodzinach sparaliżowanego.

Absolwentka ZS13: Anita Wasiluk
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Jeden z najlepszych dni w moim życiu
Orange Warsaw Festival

Speaker
zapowiedział 5 minut
do rozpoczęcia.
Wchodzą, a my
znajdujemy się w 2
(słownie: DRUGIM)
rzędzie pod sceną na
koncercie Linkin
Parku!!!!!!

Dzień 9 czerwca 2012
roku = jeden z najlepszych dni w moim życiu.
Wtedy to stawiłam się w
Warszawie na długo
oczekiwanym przeze
mnie Orange Warsaw
Festival. Serce przyspieszyło, gdy zobaczyłam
tłumy pchające się do
bramek, a rozśmieszył
nas, ponieważ byłam
jeszcze z moją przyjaciółką, widok bezsilnych
ochroniarzy próbujących
uspokoić rozszalały tłum.
Pepsi Arena nie gościła
chyba nigdy wcześniej
tak dużej ilości ludzi.
Trybuny
zapełnione,
płyta powoli się zagęszcza a my dumne jak paw

z opaskami na płytę kierujemy się w tymże kierunku. 20 metrów od
sceny. Nagle na telebimach pojawia się liczba
10 potem 9 czekamy
chwile i jest wyczekiwana przez nas cyfra 1.
Światła się zapalają, tłum
szaleje, a na scenę wybiega dwóch niepozornych mężczyzn, Fisz
i Emede. Z ich koncertu
jednak nie za dużo zapamiętałyśmy,
byłyśmy
niestety zajęte pchaniem
się dalej. De La Soul.
Atakujemy scenę od
wschodu. 15 metrów. Nie
powiem, chłopaki z De
La
Soul
rozruszali
publiczność, wszyscy
bansowali jak w amery-

kańskich teledyskach.
Godzina 20.00 czekamy
na Garbage. Specyficzni

20.15-cisza. Po kolejnych 10 minutach stania
w bezruchu wciśnięte
między spocone ciała ALLELUJA - wyszli. Na
krańcu sceny stanęła
drobniutka
kobiet a,
Shirley Manson i to właśnie ona wzbudziła największy entuzjazm publiczności. Zaczęło się
delikatnie, o ile to właści-

we słowo, a koncert
skończyli z prawdziwym
prz yt u pem.
Skaka li
wszyscy: od 10-letniego
chłopca, przez nas, po
parę małżeństwa – lat na
oko 50. Skończyli, nasze
stopy są całe zmiażdżone, ale to nie przeszkadza nam w przepychaniu
się dalej. Oczywiście
muzycy z Linkin Parku

nie omieszkali się spóźnić. Nam akurat taka
kolej
rzeczy
b ył a
zdecydowanie
na
rękę, w ruch poszły łokcie, byłyśmy bezlitosne
dla otaczających nas
ludzi.

Jesteśmy w 10 rzędzie,
zostali sami najtwardsi.
Rozmawiam z Igą,
opracowujemy taktykę
jak tu ich obejść.
Speaker zapowiedział 5
minut do rozpoczęcia.
Wchodzą, a my znajdujemy się w 2 (słownie:
DRUGIM) rzędzie pod
sceną na koncercie
Linkin Parku!!!!!! Jak to
się stało do dziś stanowi
dla mnie zagadkę.

Nie ma słów żeby opisać
koncert LP. Chłopaki
założyli
koszulki
Reprezentacji Polski w
Piłce Nożnej i rozwiesili
na scenie otrzymaną od
fanów flagę. Perkusista,
Rob Bourdon rzucił
swoje pałeczki od perkusji co wywołało zamęt
pod sceną
Żadna ze
stron nie chciała odpuścić, w końcu mała blondyna przechytrzyła rywala wychodząc z pojedyn-

ku
zwycięsko.
Na
marginesie, wyobrażacie
sobie dostać najprawdziwszą
pałeczkę
perkusisty Linkin Parku,
ja za to bym oddała moją
bogatą kolekcję kubków i
gotowa byłabym nawet
do dalszych poświęceń!

osobnicy o długich tłustych
włosach, ubrani na czarno
niebezpiecznie się
się

ekscytują, przeskakują
z nogi na nogę. ponad
tłum żeby zobaczyć co
się dzieje.

ROK 1, NUMER 1

W trakcie wykonania
piosenki „Numb”, najpiękniejszy na świecie,
Chester Bennington skoczył na publiczność. Fala
poniosła go aż do końca
pierwszej strefy płyty.
Niesamowite, niemożliwe, niewyobrażalne być
tak blisko Chester’a.
Dosłownie na wyciągnięcie ręki. Tłum oszalał,
przez chwile zgubiłam
Igę jednak kiedy Chester
„popłynął” dalej, odnalazła się.
Poturbowane,
zgniecione ale niezmiernie szczęśliwe wychodziłyśmy z Pepsi Areny w
kierunku samochodu
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mamy Igi. Nawet po powrocie do warszawskiego mieszkania Igi i jej
mamy ciągle żywo dyskutowałyśmy o koncercie. Niestety nie dane
nam było wziąć udziału
w drugim dniu festiwalu,
a już o 19 następnego
dnia Iga wraz z mamą
odprowadziły mnie na
samolot powrotny do
Gdańska.
Tak oto skończył się
dla
mnie
pierwszy
Orange
Warsaw
Festival, choć mam
pewność, że nie ostatni. :)

Marta Chyła

W tym numerze gazetki nie zamierzam pisać Wam o ubraniach, bo tych
jest wiele w kolorowych czasopismach. Chcę opisać Wam technikę malowania paznokci, która podbiła świat! ;D

Technika Ombre zawojowała nie tylko świat fryzur, kreując nowe, świetliste uczesania, ale
wkroczyła też śmiało do świata makijażu. Ombre, czyli stopniowanie koloru i zabawa nim,
sprawdza się nie tylko na włosach, ale i w makijażu ust, oczu, a także paznokci.
Ombre Manicure, zwany też Ombre Nails lub Gradient Nails to technika malowania
paznokci bazująca na półcieniach i stopniowym przechodzeniu jednego koloru, w drugi.
Ombre Manicure to pomysł dla znudzonych ciągłą poprawnością makijażu, bo oprócz
stopniowania gradacji na każdym paznokciu, oferuje też gamę różnokolorowych lakierów
w obrębie całej dłoni. To powód, dla którego Ombre Nails nie jest nudny, wprowadzając do
procesu zdobienia paznokci odrobinę szaleństwa i indywidualizmu. Idealnie nadaje się na
wakacje ;D

A teraz opiszę Wam kilka prostych kroków, do wykonania, aby uzyskać piękny
wygląd paznokci:

Krok 1 Przygotuj dwa lakiery podobne do siebie barwą
np. niebieski i pistacjowy, różowy i fioletowy, żółty i pomarańczowy), możesz też użyć odżywki, dla nadania połysku. Potrzebna Ci będzie także gąbeczka oraz patyczek do odsuwania skórek.

Krok 2 Pomaluj paznokieć jedną warstwą (najlepiej jaśniejszą barwą)

Krok 3 Na kartce papieru nałóż na siebie oba kolory. Patyczkiem rozmaż przejście między nimi.

Krok 4 Gąbeczkę przykładamy i dociskamy do powstałej plamy. Następnie odciskamy ją
na paznokciu.

Opracowała: Marta Magdalena Jurewicz

Ombre - Maja Ściechowicz
Ombre możemy zrobić praktycznie na wszystkim, jest to pomieszanie najczęściej
2 kolorów, które w wyniku nałożenia na paznokcie mają się na siebie nakładać. Ombre
można zrobić na:
paznokciach
włosach
ubraniach
I wielu innych rzeczach :
Jak zrobić Ombre na włosach?
Ombre na ciemnych włosach robi się rozjaśniaczem, a na jasne włosy najczęściej nakłada się
szamponetkę ;]
Krok 1: zmoczyć końcówki włosów na wybraną przez siebie długość (zazwyczaj od 4 do 10
cm w zależności od długości włosów).
Krok 2: wylać około pół zawartości opakowania szamponetki na ręke i nałożyć ją na
zmoczone, wilgotne włosy, następnie wcierać je w oddzielne pasma włosów.
Krok 3: zawiązać włosy w kucyk i zawinąć by nie pobrudziły innych rzeczy czekać tyle
czasu ile podano na instrukcji na opakowaniu
Krok 4: Następnie zdejmujemy folię i płuczemy porządnie włosy, suszymy i efekt jest od razu
widoczny ;]]

Opracowała: Maja Ściechowicz

„Faceci w Czerni 3” jest kontynuacją kultowej
serii filmów o agentach specjalnej jednostki
rządowej. Zadaniem tej jednostki jest
zajmowanie się kontaktami z kosmitami
i utrzymywaniem społeczeństwa w nieświadomości, jak częste są te wizyty. Pojawiają się
bez zapowiedzi, znikają bez śladu.
Ich znakiem rozpoznawczym są czarne garnitury i okulary, a także cały zestaw kosmicznych gadżetów. Tym razem dwaj najbardziej
znani agenci MIB ( Men In Black ) zmierzą się
z kosmitami w niezwykłym śledztwie
pokonującym bariery nie tylko przestrzeni, ale
i czasu.
Agenci w czerni bronią Ziemi przed
kosmitami już po raz trzeci - dwie pierwsze
części cyklu zyskały sobie na całym świecie
rzeszę wiernych fanów, zarabiając odpowiednio 600 i 400 milionów dolarów.
Ten film z pewnością spodoba się fanom
Will’a Smitha, jak w każdym filmie jest
zabawny, a zarazem poważny. Mi bardzo podobał się film szczególnie zakończenie,
którego nie będę wam zdradzać, bo pewnie
większość z was, tak samo jak ja, nie lubi, jak
ktoś im opowiada filmy. ;) Ta produkcja na
pewno spodoba się nie tylko fanom Will’a,
lecz tym, którzy są fanami dobrych efektów
specjalnych, jak również kosmitów. ;)

Co to bookcrossing?
Jest to uwalnianie książek. Pomysł narodził się w USA. Z początku ludzie zostawiali książki w autobusach, restauracjach, kawiarniach, żeby ktoś je mógł zabrać i przeczytać. Tutaj jest link do oficjalnej polskiej strony bookcrossingowej www.bookcrossing.pl, który umożliwia tworzenie specjalnych
półek z uwolnionymi książkami, recenzowanie ich, nadawanie im numerów.
Gdzie można „uwolnić” swoją książkę?
Spotkania odbywają się cyklicznie w pierwsze środy miesiąca w kawiarni Cynamon, która znajduje
się na ulicy Świętojańskiej. Jeżeli nie będziesz mógł pojechać do kawiarni na spotkanie, możesz
codziennie skorzystać z półki, która znajduje się po lewej stronie baru. Może spokojnie podejść
i wybrać książki, ale najpierw musisz nakleić, na każdej pierwszej stronie, przyniesionej przez
siebie, książki naklejkę, na której widnieje napis: „Ta książka została uwolniona w kawiarni
Cynamon!”.
Uwaga!
Możesz wziąć z półki tyle książek, ile przyniosłeś do wymiany.
Kiedy następne spotkanie?
Najbliższe odbędzie się w środę 7 listopada o godz. 19.
Serdecznie zapraszam do „uwolnienia” swoich książek! ;)
Opracowała: Tosia

Bookcrossing w Poznaniu jeden z Miejskich Regałów
Książkowych.
Bookcrossing (inaczej nazywana uwalnianiem książek,
krążeniem książek lub
książkokrążeniem) – zasada
nieodpłatnego przekazywania
książek najczęściej poprzez
zostawianie ich w specjalnie
oznaczonych miejscach, by
ktoś mógł je zabrać, przeczytać
i znów zostawić w tym samym
lub innym wyznaczonym do
tego miejscu.

Małe miasteczko Manham. Lekarz, który wszystkich
swoich pacjentów pozdrawia na ulicy. Mały kościółek. Kilka sklepów. Cisza i … spokój? Ha, dobre sobie. Nie tutaj. Nie teraz. Ale tak nie było zawsze.
Poznajemy miłego doktora Davida Huntera – mężczyzna młody, atrakcyjny, inteligentny. Obcy. Obcy
dla całego miasteczka, ponieważ mieszka tam dopiero 3 lata. Bagatela, wręcz turysta. Lecz nikt nie
wie o jego przeszłości. Nagle ginie kobieta, po kilku
dniach policja znajduje jej ciało. Wszystko normalne
(jak na morderstwo), prawda?
Tylko nie każde ciało, które znajduje się w lesie, ma
skrzydła. I to nie jakie – ale łabędzie! Coś tu chyba
nie gra. I w tym momencie dowiadujemy się, że
dr.David może pomóc miejscowej policji. Ale
ćśśśś… nikt o tym nie może wiedzieć. Wy też nie,
dopóki nie przeczytacie książki. Może jeszcze, żeby
podsycić Waszą ciekawość dodam, że ‘po drodze’
spotykamy jeszcze kilka istot, już niezupełnie żywych, typu ludzie i zwierzęta. Brzmi intrygująco?

Dla mnie, dość ważną rzeczą jest pierwsze zdanie książki. Czasami decyduje o tym, czy książka jest warta
zainteresowania. W tym przypadku się nie zawiodłam. Myślę, że amatorzy kryminałów, nie zawiodą się tym,
że ‘Ciało ludzkie zaczyna się rozkładać cztery minuty po śmierci.’ Interesujące, zgodzicie się ze mną? Simon
Beckett mocno zaczyna, jak i zresztą mocno kończy. Co jakiś czas zwalnia, ale tylko po to, żebyśmy wkrótce
mogli się spodziewać kolejnego uderzenia. Chociaż tutaj niczego się nie możemy spodziewać. Moim zdaniem,
najbardziej zaskakujące jest zakończenie. Mocno trzyma w napięciu.
Pomimo, że nie jest to najlepsza książka, którą czytałam, poleciłabym ją fanom kryminałów i tym, którym nie
przeszkadzają opisy z punktu widzenia antropologa. Chociaż osobiście nie jestem wielką fanką tego typu
‘rzeczy’, nie przeszkadzało mi to w czytaniu, a wręcz urozmaicało lekturę.
Jest to pierwsza część przygód dr. Davida Huntera, a mi nie pozostaje nic innego, tylko ... Zabranie się za
pozostałe części.

Opracowała: Kasia Kasperska

Opis wydawcy.
Najnowsza powieść niekwestionowanego mistrza thrillera z fabułą
stworzoną według sprawdzonej recepty Alfreda Hitchcocka - najpierw
trzęsienie ziemi, a potem napięcie musi wzrosnąć. Dwadzieścia lat
temu czworo nastolatków wymknęło się do lasu z letniego obozu.
Dwoje odnaleziono później z poderżniętymi gardłami. Pozostała
dwójka jakby zapadła się pod ziemię, nie pozostawiając po sobie
nawet najdrobniejszego śladu.
Była wśród nich siostra Paula Copelanda, obecnie prokuratora i owdowiałego ojca sześcioletniej Cary. Paul ma ambicje polityczne, ale jego
plany mogą lec w gruzach, gdy w zastrzelonym na Manhattanie mężczyźnie rozpoznaje ofiarę tamtej tragedii. Nie ma wyjścia, musi postawić sobie pytanie - czy jego siostra żyje? Jaką tajemnicę skrywa milczący las? Co naprawdę wydarzyło się owej pamiętnej nocy?

Recenzja Kasi.
Książka, która szła 'na pewniaka'. Podobno cały świat czyta i uwielbia Coben’a. Ogólnie rzecz biorąc,
kryminały są moim ulubionym gatunkiem, więc pewnie spora część recenzji, będzie właśnie
'kryminalistyczna'. ;)
Już nie raz słyszałam, że Coben pisze świetne powieści kryminalne. W końcu miałam szansę przekonać
się o tym na własnej skórze. Na początku myślałam, że mnie trochę znudzi akcja, w opisie jest ujęte, że
'Paul ma ambicje polityczne'. Oj nie, polityka to nie dla mnie. Jednak czytając powieść, muszę przyznać,
że nic mi nie przeszkadzało, może dlatego, że właśnie o polityce nic nie było. Prawda, była wzmianka, że
główny bohater ma takie ambicje - ale na tym temat się kończy. Książkę pochłonęłam w 2 dni. Uwielbiam,
kiedy w książkach, ze szczególnością o morderstwach, są wstawki humorystyczne, kiedy postaci mają
zabawne kwestie. To trochę rozluźnia atmosferę. Tu, pomimo że tych wstawek nie było zbyt wiele, jak już
były to śmiałam się jak mysz do sera. Może mam po prostu specyficzny humor. ;) Ale nie zaprzeczę, że
jest to jeden z najlepszych kryminałów, jakie dotąd czytałam.
Świetne, zaskakujące zakończenie. Jestem jak najbardziej na tak. I już znalazłam kolejną książkę Coben'a, której recenzji możecie się wkrótce spodziewać.

Opracowała: Kasia Kasperska

Jeżeli chcesz wstąpić do zespołu
redakcyjnego gazetki Sqler, bądź masz
jakieś ciekawe pomysły, które pomogą
nam rozwijać nasze pasje nie wahaj
się - wal do nas jak w dym

