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21.12.12—KONIEC ŚWIATA

Tytułem Wstępu
Koniec świata się zbliża, ale my nie dajemy wiary, że tak wyczekiwane i wytęsknione święta nie nadejdą. Dlatego już dzisiaj, 21 grudnia, Wam wszystkim, zarówno nauczycielom, uczniom jak i innym
pracownikom naszej szkoły życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT!
Aby wszystkie Wasze marzenia się spełniły, abyście otrzymali
wymarzone prezenty i spędzili Boże Narodzenie w gronie waszych
najbliższych i w świątecznej atmosferze. :)
REDAKCJA GAZETKI SQLER

Ważne tematy:
Mamy imię!
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WESOŁYCH ŚWIĄT!

Mamy imię!
30 listopada 2012 roku nasza szkoła obchodziła jubileusz 20-lecia
placówki, który połączono z ceremonią nadania Szkole Podstawowej nr 46 i Gimnazjum
nr 18 imienia Franciszka Sokoła.
Uroczystość rozpoczęła się w kościele Niepokalanego Serca Maryi mszą świętą
koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.
Następnie przybyli goście, wśród których był syn patrona - pan Bogusław Sokół - wraz
z najbliższą rodziną, a także przedstawiciele władz miasta, instytucji lokalnych, służb
mundurowych, dyrektorzy gdyńskich szkół, byli pracownicy szkoły oraz wiele innych
osób związanych z naszą placówką, uczestniczyli w drugiej części uroczystości. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski poświęcił sztandar szkoły.
Następnie przedstawiciel Rady Miasta, pan Stanisław Borski, odczytał uchwałę w sprawie nadania imienia szkole. Przewodniczący Rady Rodziców, pan Jarosław Surawski,
poprosił fundatorów sztandaru o wbicie gwoździ honorowych, a następnie przyjął
wspólnie z panem Bogusławem Sokołem rolę ojca chrzestnego sztandaru, który przekazali panu dyrektorowi - Andrzejowi Gogoli.
W dalszej kolejności dyrektor przekazał sztandar społeczności szkolnej. Przedstawiciele
samorządu uczniowskiego złożyli uroczyste ślubowanie. Zgromadzeni goście, nauczyciele, przedstawiciele klas obejrzeli prezentację multimedialną, która przybliżała postać
patrona szkoły - Franciszka Sokoła, jego dzieciństwo, młodość, karierę wojskową,
administracyjną, działalność w Gdyni, jak również jego wojenne i powojenne losy. Prezentację uzupełniały piosenki chóru szkolnego i solistów.
Następnie uczniowie zaprezentowali spektakl oparty na pamiętniku Franciszka Sokoła
pt. "Żyłem Gdynią". Widzowie przenieśli się w lata trzydzieste XX wieku, kiedy to
Komisarz Rządu Gdyni podejmował różne mozolne działania, aby nasze miasto stało się
"miastem z morza i marzeń".

Trzecią część uroczystości rozpoczęła niespodzianka – chór wykonał hymn, który na okoliczność jubileuszu i nadania imienia, skomponowała pani Katarzyna Rogolińska - nauczycielka muzyki i opiekunka chóru. Piękna melodia, której towarzyszyły mądre słowa wszystko to wywołało wzruszenie wśród publiki. Podobnych odczuć dostarczył również
występ najmłodszych uczniów. Tańce, piosenki, wiersze o szkole i nauczycielach przypomniały wszystkim beztroskie lata.
Natomiast prezentacja multimedialna, składająca się fotografii ukazujących chronologicznie dwadzieścia lat funkcjonowania szkoły, przywołała wspomnienia i rozbawiła
osoby na widowni. Oczywiście częścią składową uroczystości stanowiły przemowy: gospodarza - dyrektora szkoły i gości. Nie zabrakło także nagród dla uczniów za udział w konkursach o patronie, wiedzy o Gdyni, konkursie plastycznym o Gdyni ; gratulacje i nagrody
dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi; podziękowania za pomoc przy organizacji święta. Uroczystość zakończyła się na holu szkoły. Tam można było obejrzeć wystawę poświęconą Franciszkowi Sokołowi, starej i młodej Gdyni. Święto ukoronowały
fajerwerki na jubileuszowym torcie, który przedstawiał front szkoły z nowym napisem:
" im.Franciszka Sokoła". STO LAT SZKOŁO!!!
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Kevin sam w domu
„Kevin sam w domu” – ten
jakże znany od ponad 20 lat
(bo aż od 1990r.) film
reżyserii Chrisa Columbusa
możemy obejrzeć w niemal
każde święta. Co takiego ma
w sobie, że kolejne pokolenia,
siedząc przy wigilijnym, stole
przebierają nogami, by
skończyć posiłek i włączyć
„Kevina”? Tak naprawdę nikt

nie zna odpowiedzi na to
pytanie. Fabuła jest dość
prosta: 8-letni chłopiec
przez przypadek zostaje sam
w domu na święta, podczas
gdy jego rodzina leci
samolotem do Francji.
Świetnie
się
bawi
w towarzystwie dwóch złodziejaszków– Harry’ego i
Marv’a.

Kevin dokucza włamywaczom

co roku w święta powtarzany

SAT zapowiedziała, że nie

na wszelkie możliwe sposoby,

jest oklepany „Kevin” a i tak

puszczą kultowego filmu, ich

a na koniec przyczynia się do

coroczna oglądalność pobija

skrzynka

złapania przestępców przez

rekordy. W zeszłym roku,

dosłownie pękała w szwach od

policję. Co prawda każdy wie,

gdy stacja telewizyjna POL-

petycji,

że to nierealne, by tak mały
chłopiec

poradził

sobie

i

innych

przysłanych

przez zaciekłych oglądaczy.

Nadchodzą święta,
on nadchodzi

wielu ludzi narzeka na to, że

nienawidzą

pism

korespondencji

z dwójką dorosłych złodziei;

Niektórzy

pocztowa

W tym roku POLSAT wyemi-

tać

„Kevina”, inni natomiast nie

tował

w Święta zostanie puszczony

wyobrażają sobie świątecz-

w domu” 24.11.2012r. Złośliwi

tylko

nej atmosfery bez jego obej-

twierdzą, że stacja chciała

25.12.12

rzenia. Kiedy POLSAT wy-

zarobić

emituje filmy "Kevin sam w

Końcem Świata. Drugą część

26.12.12 – „Kevin sam w domu po

domu" oraz "Kevin sam w No-

sagi,

raz czwarty” (godz. 12:35) – jest

wym Jorku"? – Takie notki

w Nowym Jorku”, mogliśmy

można przeczytać na wielu

o b e j rz e ć

portalach.

6.12.12r. Jak można przeczy-

„Kevina

przed

czyli

samego

słynnym

„Kevin
w

Sam

M ik o ł a j k i

na

stronie
jeden
–

POLSATU
„Kevin”:

„Kevin

sam

w Nowym Jorku” (godz. 19:30)

to podróbka „Kevina”, która swoją
popularność zawdzięcza tylko
i wyłącznie swojej nazwie.

Opracowała: Marta Jurewicz

2O12, GRUDZIEŃ NR 14

Str. 5

Str. 6

ŚWIĄTECZNY SQLER

Jak możemy pomóc innym w święta?
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
‘Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Odbywa się tradycyjnie w druga niedzielę stycznia każdego roku.
Całość pokazywana jest w bezpośredniej transmisji przez drugi program Telewizji Polskiej. Składają się na to bloki,
czyli tzw. wejścia na żywo, rozmieszczone w całodziennej ramówce.’
Oprócz tej ‘klasycznej’ wersji WOŚPu, którą każdy z nas zna (zbieranie pieniędzy do puszek), przez cały dzień
w studiu TVP2 trwa licytacja złotych serduszek. Najbardziej zacięta walka toczy się o serduszko z numerem „1”.
Podczas trwania XVII Finału wylicytowane za 1 009 000 zł. Najwyższą cenę osiągnęło serduszko w XVIII finale: 1
110 000 zł. Oprócz serduszek, licytowane są również ‘Złote Karty Telefoniczne’ oraz upominki podarowane przez ludzi
z Polski i świata na rzecz Fundacji..
Jurek Owsiak w każdym roku stara się pomóc innej grupie ludzi. Podczas I edycji zbierał datki dla osób z chorobami
serca. W zeszłym roku pieniądze przeznaczono na zakup urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych. Natomiast tegoroczna zbiórka ma na celu pomóc w ratowaniu życia dzieci i wesprzeć godną opiekę medyczną
seniorów.
Jak ty możesz pomóc?
Wrzuć pieniądze do puszki – może to niewiele, ale cegiełka do cegiełki i …
Zlicytuj np. Złote Serduszko lub Złotą Kartę Telefoniczną – każdy sposób jest dobry!

Mam marzenie
Fundacja Mam Marzenie istnieje po to, aby spełniać marzenia dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu.
Choć wyobraźnia małoletnich nie zna granic, ich marzenia można podzielić na cztery kategorie :
• chciałbym dostać...( rower, lalkę Barbie, komputer)
• chciałbym być...( księżniczką, strażakiem, modelką, policjantem)
• chciałbym spotkać...( Papieża, Prezydenta, znanego piłkarza)
• chciałbym zobaczyć...( delfiny, Disneyland, Morze Egejskie)
Do tej pory fundacja spełniła marzenia 4174 dzieci, a liczba ta cały czas rośnie.
Jak ty możesz pomóc?
Zostań wolontariuszem
Wspomóż fundację finansowo
Zaadoptuj marzenie
Podziel się 1% podatku
Opracowała: Kasia Kasperska
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Boże Narodzenie
Dzień

25 grudnia

Typ święta

chrześcijańskie

Zwyczaje
Znaczenie
Symbole

Inne nazwy

Wigilia
Pasterka
kolędy
Narodziny Jezusa Chrystusa
choinka
opłatek
szopka
prezenty
Święty Mikołaj
Gwiazdka

Kiedy słyszymy melodie znanych od dzieciństwa pięknych kolęd, a idąc ulicami miasta
oglądamy witryny, które są zapełnione bogato ozdobionymi choinkami, to znak, że Święta
Bożego Narodzenia tuż-tuż.
I jak każdego roku poprzedzi je gorączkowa krzątanina w kuchni i przygotowywanie
świątecznego menu, bo przecież to tradycja w naszych domach kultywowana od pokoleń.
Na naszym świątecznym stole nie może zabraknąć 12 potraw, w tym karpia w galarecie,
śledzi, barszczu z uszkami, pierogów, kompotu z suszu i innych potraw. A buszowanie
po sklepowych półkach w poszukiwaniu podarków dla najbliższych czy przyjaciół to dla każdego z nas mile spędzony czas, pod warunkiem, że nie kupujemy prezentów w pośpiechu.
A gdy już nadejdzie ten magiczny dzień i na niebie rozbłyśnie pierwsza gwiazdka, zapalimy
świeczki i z opłatkiem w ręku zgromadzimy się wokół wigilijnego stołu, składając sobie
wzajemnie świąteczne życzenia. Myślami będziemy powracać do zdarzeń przemijającego roku.
Niewątpliwie dla każdego z nas będzie to niesamowicie spędzony czas. I właśnie tego Wam
życzę, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy
Rok niósł ze sobą same sukcesy.
Opracowała: Wiktoria Skubisz

2O12, GRUDZIEŃ NR 14

Str. 9

Atlas Chmur - recenzja Tosi
Film oparty na epopei Davida Mitchella. Ukazuje losy postaci z różnych epok i zakątków świata, których decyzje i czyny mają duży wpływ na teraźniejszość, przyszłość i przeszłość naszej planety.
„Atlas Chmur” to nie tylko uczta dla rasowych kinomanów. Jest to też odpowiedź na wszystkie
pytania
dotyczące
naszego
istnienia.
Produkcja
oczarowuje
wspaniałymi
krajobrazami, muzyką i doskonałą grą aktorską. W tym filmie wystąpili m.in. Halle Berry, Tom Hanks,
Hugh Grant, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Doona Bae i wielu innych znakomitych
aktorów, którzy specjalnie dla tej produkcji zagrali po 6 ról.
„Wcielenie się w tyle postaci to
prawdziwa przyjemność. Przy okazji doskonale wpisuje się to w konwencję opowieści.” –
wypowiedział się na ten temat Jim Broadbent
Każda kolejna rola to również nowa charakteryzacja. Niektórzy nie poznawali swoich kolegów
z planów, takie cuda potrafi zdziałać makijaż. Taką historię opowiedziała w jednym z wywiadów
Hale Berry: „ To niesamowite. Przed chwilą rozmawiałeś z Hugh Grantem, po czym wychodząc
z garderoby spotykasz jednego z wojowników ze złowrogiego plemienia i rozmawiasz z nim zupełnie,
jak z kimś, kogo dobrze znasz. Dopiero później rozumiesz, że osoba, z którą dyskutujesz to wciąż
Hugh Grant! Jedna osoba, a zupełnie inne wcielenie. Możliwość zagrania siebie, ale w różnych
czasach i w skórze postaci o innym pochodzeniu etnicznym.”

„Ten film to spełnienie marzeń wielu aktorów. Nie tylko ze względu na ilość ról. Ale i ze względu na
niesamowitą grupę aktorów.”- Keith David
„Nie było nigdy wcześniej takiego filmu.” - Jim Broadbent
Chciałabym wam napisać jeszcze wiele na temat filmu, ale wtedy musiałabym zdradzić zakończenia
kilkunastu historii. „Atlas Chmur” trzeba koniecznie zobaczyć. Ja, po wyjściu z kina, rozmyślałam dobre dwie godziny na temat wszystkich kwestii poruszonych w filmie. Jedno mogę wam powiedzieć:
b
ę
d
ą
to trzy najlepiej spędzone godziny w kinie w całym waszym życiu. Każdy z was znajdzie w filmie coś
dla siebie. „ Musicie iść koniecznie wybrać się na Atlas Chmur, bo od 10 lat nie było takiego filmu i
przez kolejne 10 lat na pewno nie będzie” – Tom Hanks. Zatem gorąco polecam „Atlas Chmur” i zapraszam do kin!

Tekst: Antonina Tucka

Operacja Argo

Ostatnio do kin wszedł now
y film „Operacja Argo” ory
ginale „Argo” . Film
ten jest produkcją amerykań
ską, ukazującą prawdziwą his
torię próby uratowania sześciu dyplomatów z
Iranu i przerzucenia ich do
strefy amerykańskiej.
Cała akcja rozgrywa się w 197
9 r. podczas irańskiej rewolu
cji. 4 listopada
bojownicy szturmują amery
kańską ambasadę w Teherani
e
i
biorą 52
zakładników. Sześciorgu z nic
h udaje się uciec. Żadna am
basada nie chce ich u
siebie ukryć. W końcu zna
jdują schronienie w domu kan
adyjskiego
ambasadora. Jednak ich życ
iu wciąż zagraża niebezpiecz
eństwo. Rządy USA
i Kanady zwracają się do CI
A o pomoc w uratowaniu ich
z irańskiej strefy
i ewakuowania do Stanów Zje
dnoczonych. Postanawiają wy
słać najlepszego
specjalistę od spraw ewaku
acji ludności z terytorium zag
rożonego. To Tony
Mendez, który już w Iranie
przygotowuje 6 dyplomatów
do ucieczki, pod pozorem szukania scenerii na
nowy film science – fiction
właśnie o tytule „Argo”.
To z grubsza cała fabuła.
Nie można zarzucić twórcom
monotonii,
jednak jest to film pokazując
y tylko jedną stronę medalu.
Historia oparta na
faktach, jednak niespecjalnie
przekonuje mnie pomysł cią
głego wyolbrzymiania
zasług Ameryki, a umniejsz
ania roli Kanady. Takie wychw
ala
nie waleczności
i odwagi Amerykanów w połow
ie filmu już zaczyna zniech
ęca
ć do bohaterów.
„Operację Argo” polecałabym
tym, którzy złaknieni kolejn
ych niesamowitych
wyczynów Ameryki, po raz
kolejny chcą zobaczyć to sam
o. Historia oparta na
faktach, jednak „oparta” wc
ale nie znaczy taka sama, a
niektóre
„przekoloryzowania” są tak
widoczne, że nie chce się tem
u wierzyć.
A plusy?
No cóż, niektóre teksty boh
aterów powodują rozbawien
ie, a hasło przewodnie
całej operacji, powtórzone
wielokrotnie, sprawia, że na
film
zaczynamy patrzeć z większym skupienie
m.
Zakończenie

Jak w każdej recenzji, zakońc
zenia się nie zdradza , jednak
w tym filmie
można domyślać się co i jak
. Dodam tylko, że scena człow
iek
a
powieszonego na
dźwigu jest baaaaardzo rea
listyczna.
Julia Przeniosło

