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Nowa ekipa gazetki szkolnej
W nowym roku szkolnym 2013/2014 w projekcie Gazetki
Szkolnej Sqler uczestniczą:
Redaktor naczelny - Marta Tendera - osoba odpowiedzialna za to, co znajduje się
w całej gazetce. Koordynuje pracę redaktorów i generalnie nadstawia za wszystkich
karku,
Zastępca redaktora naczelnego - Jakub Kilanowski - osoba odpowiedzialna za to,
co znajduje się w całej gazetce. Koordynuje pracę redaktorów i generalnie nadstawia
za wszystkich karku, czuwa nad systematycznym wydawaniem gazetki oraz
koordynuje pracę innych osób. Zajmuje się również redakcją tekstów,
Grafik - Weronika Jasnoch - odpowiedzialna za stronę artystyczną i graficzną gazetki, dba o wygląd każdej strony (tytuły, rozkład materiału, elementy graficzne, zdjęcia),
Korektor i Łamacz - Marta Tendera wychwytuje i poprawia błędy stylistyczne
i literowe, tworzy gotowe kolumny: rozmieszcza artykuły, zdjęcia, elementy graficzne
(elektronicznie, kiedyś - przy pomocy nożyczek i papieru),
Fotoreporter - Zuzia Czajka - wykonuje zdjęcia: z wydarzeń ("newsowe") lub
ilustrujące zjawiska, tematy,
Reporterzy- Oliwia Pranszke, Paweł Łogin, Kamil Jackiewicz - tworzą artykuły z
wydarzeń ("newsowe") lub ilustrujące zjawiska, tematy,

Absolwenci Gimnazjum nr 18 - poprzednia ekipa Sqlera. Poniżej część nowej ekipy
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Wspomnienia starej ekipy
W pierwszej gimnazjum usłyszałam o możliwości dołączenia do gazetki szkolnej. Uznałam
to za całkiem fajny pomysł, dlatego rok później postanowiłam przyłączyć się do grona
redaktorów, pisarzy, sama właściwie nie wiem jakie określenie byłoby najwłaściwsze.
Podobało mi się, że można podzielić się przemyśleniami na określone tematy z szerszą
grupą osób, niż tylko najbliżsi znajomi czy rodzina. Najlepiej z drugiej klasy wspominam
pierwszy numer, kiedy pani Martyna Wojciechowska zgodziła się odpowiedzieć na kilka
pytań. I był to w dodatku pierwszy numer, kiedy byłam redaktor naczelną „Sqlera”.
Zaskoczyło mnie to, że pan Pauli, który był opiekunem gazetki, nie narzucał tematów.
I nie zrozumcie mnie źle, nie zakładałam od razu, że nauczyciel będzie tylko dyktował co
i jak mamy pisać, ale szczerze, byłam przekonana że pomysły nie będą pochodzić tylko od
nas. Natomiast pan Pauli nie ograniczał nikogo – dał nam „wolną rękę” (oczywiście pewne
ograniczenia były). Tak więc każdy, który pisał w „Sqlerze” mógł przedstawić swoją opinię
na dany temat. Wyglądało to tak, że to my – uczniowie mogliśmy skomentować aktualne
wydarzenia szkolne. I tak działo się przez te dwa lata mojej pracy byłam w gazetce.
Nie oznacza to, że wszystko przebiegało bezkonfliktowo. Kłótnie wokół tego, co ma być
w danym numerze, obejmowały prawie wszystkich. Każdy chciał powiedzieć, co według
niego będzie interesującym materiałem na artykuł, a co niekoniecznie. Z perspektywy czasu
myślę, że dobrym pomysłem były te „burze mózgów”, które miały miejsce przed każdym
numerem. Wszyscy zainteresowani siedzieli i „rzucali” tematy, które zapisywano na tablicy.
Najciężej było z tymi aktualnymi, jak na przykład w grudniu opisywanie pomysłów na
prezent, ale to były przynajmniej moim zdaniem jedne z najambitniejszych zadań. Później
rozpoczynała się debata: co mam napisać?, kiedy rozdzielano określone tematy. A później,
kiedy wszyscy chcieli się rozchodzić, dla mnie był najtrudniejszy moment – określenie
terminu oddania prac. Szczęśliwcy, których nie udało mi się dopaść i poinformować
o czasie, jaki został do złożenia gazetki, mogli wytłumaczyć się prostym: „nic nie mówiłaś”.
Dlatego zaraz po rozdzieleniu tematów, na tablicy zapisywałam, bądź też mówiłam coś
w stylu: błagam ,wyróbcie się na następny piątek!
Podobno wiele osób zaciekawiła rozmowa o nastawieniu nastolatków do Wychowania
Fizycznego. Portal społecznościowy opublikował informacje o niechęci dziewczyn do
ćwiczeń. O tym powiedział nam (mam na myśli „gazetkowiczów”) p. Pauli. Zaproponował
przeprowadzenie rozmowy na ten temat. Wydaje mi się, że z dziewczynami (właściwie
w tym roku prawie zawsze pisze płeć piękna)poruszyłyśmy nie tylko ten temat, ale każda
była zadowolona z tej dyskusji. Co prawda największą katorgą jest spisywanie wypowiedzi
dziewczyn, ale wtedy Tosia (bo to chyba była ona?) dała naprawdę radę. Co do najbardziej
stresującego momentu, wydaje mi się, że było to wtedy, kiedy rok temu miała przyjść na
gazetkę dziennikarka z gazety wielkoformatowej. Każdy chciał wypaść dobrze i powiedzieć
coś błyskotliwego, ale stres widać było u każdego – w sposobie wypowiedzi bądź
zachowaniu. Pani przyszła, zadawała pytania i każdy dzielił się swoim zdaniem. To był
chyba jedyny stresujący moment-termin, artykułu. Ale łatwiej pisać o cudzych, lub
powszechnych błędach.
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Dlatego dla przyszłych redaktorów taka drobna rada: Bądź konsekwentny.
Czego żałuję? Chyba najbardziej tego, że nie udało mi się dotrzeć do pana Marka Wałkuskiego, aby porozmawiać z nim o Ameryce i jego książce („Wałkowanie Ameryki”).
Chyba też żałuję, że w tym roku prawie żaden chłopak nie chciał napisać nic do danego
numeru. Na zakończenie dodam, że ktoś podczas wywiadu dla Gazeta.pl powiedział, że
najfajniejsze w tworzeniu gazetki było wymyślanie nazwy – to była praca grupowa, każdy
podobno podchodził i dodawał coś od siebie. I fajnie by było, gdyby tak pozostało.
Wspomnienia opracowała: Julia Przeniosło

Koniec roku szkolnego 2012/2013 oznacza koniec z uczestniczenia w najbardziej interesującej
gazetce szkolnej w Gdyni.
Dzięki niej poznałam świat dziennikarski i smak ciężkiej pracy. Dowiedziałam się o wielu
pasjonujących przygodach innych ludzi, przeprowadziłam wywiady ze sławnymi gwiazdami
i byłam na wielu ciekawych pokazach, z których następnie zdawałam wam relacje w gazetce.
Będzie mi brakowało tych wspólnych chwil spędzonych z innymi, tych spontanicznych tekstów
i zabawnych zdjęć. Gazetka zostanie przekazana młodszemu pokoleniu i mam nadzieje, że będzie
równie ciekawa jak tegoroczna, będę odwiedzać tą szkołę i nadal śledzić jej losy w gazetce.
Wspomnienia opracowała: Maja Ściechowicz
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Schoolwizja 2013
31 października ,w ramach Międzynarodowego Dnia Języków Obcych,
odbyła się w naszej szkole druga edycja festiwalu piosenki obcojęzycznej
„Schoolwizja 2013”. W konkursie wzięło udział dziesięcioro
wykonawców, którzy zmagali się z tak znanymi utworami jak „Best Song
ever”(Zuzia Manowska, Dominika Szulc, Maja Kucharska, Daria
Filipowicz)
„Wrecking Ball” (Natalia Szypowicz) „Pumped the
kicks” (Kasia Brzezińska, Julia Derezińska), „Warrior” (Martyna Szarek),
„Everytime we touch” (Julia Jankowska) czy
„50 Mila” (Delfina
Olszewska). Tegorocznymi jurorami byli pani dyrektor Beata Jurkowlaniec
oraz panie Dorota Wojtkowiak i Katarzyna Barczewska. Jury stanęło przed
bardzo trudnym zadaniem wyboru najlepszej piosenki, gdyż poziom
uczestników był niezmiernie wysoki. Interpretacja Delfiny Olszewskiej,
która wykonała piosenkę w języku włoskim, okazała się strzałem
w dziesiątkę i uczennica klasy III D zdobyła główną nagrodę. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy występu i już teraz zapraszamy do udziały
w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.
opracowała: p. Agata Kitkowska
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Dzień nauczyciela
14 października odbywa się Dzień Edukacji Narodowej potocznie zwany Dniem
Nauczyciela. Jest on wolny od zajęć dydaktycznych więc uczniowie obchodzą święto
swoich opiekunów w inny dzień.
W Zespole Szkół nr 13 był on świętowany w piątek 11 października. Wszyscy
uczniowie przyszli do szkoły ubrani na galowo, a większość z nich przyniosła
drobne upominki, które wręczyli pracownikom szkoły, na przykład grupa uczniów
z klasy III Gim C przygotowała kwiatki orgiami. Również w tym dniu, na dwóch
długich przerwach, odbył się mini koncert przygotowany przez panią Rogolińską
oraz jej zespół.
Nauczyciele, chociaż nie było to święto uczniów, odwdzięczyli się za pamięć nie
pytając i nie zadając pracy domowej.
opracował: Paweł Łogin

NAZWA FIRMY
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Moda w kratę
Po tylu różnorodnych sezonach doszło do sporego nagromadzenia się
trendów, dlatego też ciężko w obecnej chwili nie być po prostu - na czasie.
Powszechny styl militarny, parki, koronki, nadal są aktualne. Teraz hity
z minionych dekad (lata 50-80) powracają, lecz odmienione, na nowo.
Warto więc wybrać się na „wycieczkę” do sieciówek, które wzorując się na
projektantach, posiadają dużo ciekawych propozycji jak np. H&M czy
Reserved.

Jak zawsze podstawowym elementem są kolory. Jesień
zazwyczaj kojarzy nam się z burgundem, szarościami czy
zgniłą zielenią. W tym sezonie dochodzą do tego morskie
odcienie niebieskiego, granat, kobalt, szafir, malinowa
czerwień błyszczące złoto, żółć, brązy oraz beże.

Myślę, że wzorem, który najbardziej wpadł Wam obecnie w oko jest krata - mocno
zauważalna zarówno w Internecie jak i na naszych szkolnych korytarzach. Jest ona
chyba znakiem rozpoznawczym tego sezonu. Wraz z nią sklepy skupiają się teraz
na stylu punkowym- czarna skóra, ćwieki, agrafki, ciężkie buty nabijane nitami,
mocna biżuteria, ramoneski.

Do tego dochodzi styl grungowy („na śmietnikowego żula” J) kojarzący się głownie
z latami 90. i Nirvaną- poprzecierane, dziurawe spodnie, duże, rozciągnięte swetry,
ubieranie się warstwowo- na cebulkę, nagromadzenie przeróżnych materiałów.

Spódnice?
Jeśli już to tylko za kolano.
Jest to dosyć niebezpieczna
długość, ponieważ bardzo
łatwo skraca nogi. Dlatego
też spódnice za kolano to
propozycja głównie dla pań
+170cm, najlepiej w
fasonie ołówkowym lub
rozkloszowanym z koła.

Dopasowane, obcisłe ubrania?
Stanowczo: Nie. O ile w ostatnich sezonach było dużo propozycji podkreślających
kobiece yhymm... kształty, to teraz nastają czasy oversizów, napompowanych
powietrzem, zakrywających ciało ubrań. Nie znaczy to, że mamy wyglądać
skromnie. Obecnie modne bardzo duże, wyraziste, podkreślające cały strój
dodatki, mogą być to naszyjniki, kolie, ciężkie bransolety, pierścionki, czy
broszki, często stanowiące główny element stroju.

Jakie wzory?
Teraz z dużym nasileniem powracają printy
zwierzęce, a w szczególności panterka ładna, grzeczna panterka. Pozostają motywy
kwieciste, jednak
na jesień w bardziej stonowanych kolorach
niż na lato. Coraz częściej w sieciówkach
możemy spotkać się z wzorami graficznymi
w kontrastowych kolorach.

A co z czernią i bielą?
To zestawienie nigdy nie wyjdzie z mody. Teraz często możemy spotkać się
z Malenżem- nie, nie żadną imprezą, tylko splotem czarnych i białych nici.

Torebki?
Obecnie w każdym sklepie możemy spotkać się z torba
w fasonie trapezu, czyli wzorze na projekcie Celine trapeze
bag. Do tego fasony retro, kuferkowe, shopper’y oraz plecaki.

Na koniec chciałabym Wam doradzić, abyście nie byli w 100% zaślepieni w
trendy, nie każdemu wszystko pasuje, zawsze trzeba iść za własnym stylem,
nie kupować tego co się nam nie podoba, tylko to w czym naprawdę dobrze
sie czujemy i w czym będziemy chodzić.
opracowała: Oliwia Pranszke

HALLOWEEN
Kto z nas nie przebierał się tego dnia za potwory i nie chodził po sąsiadach by
zdobyć cukierki. Niestety niekiedy odmawiano nam upragnionych słodyczy
tłumacząc to faktem nie obchodzeniem tego święta. W Polsce jest to święto
kontrowersyjne. A przecież wymyślili je nasi sąsiedzi Brytyjczycy.
W noc poprzedzającą dzień zmarłych celtyccy druidzi łączyli się z przodkami
zapraszając ich pod strzechy i wyganiając złe duchy. Przywdziewali wtedy czarne
szaty i upodabniali się do demonów. My w dzisiejszych czasach kojarzymy
Halloween bardziej z USA, gdyż tam jest to najbardziej praktykowane. W Ameryce
tej nocy dzieci przebierają się za przeróżne stwory i terroryzują sąsiadów prosząc ich
o cukierki. Dzisiaj jednak stroje w które się ubieramy są o wiele mniej straszne niż
było to 50 lat temu. Wtedy ludzie nie mieli jeszcze tak precyzyjnych narzędzi do
tworzenia strojów jakie są używane dzisiaj. Robili wtedy stroje ręcznie co było
bardziej przerażające. Ludzie wpadali też na przeróżne pomysły związane
z kostiumami. Ale to święto to nie tylko kostiumy.
W Halloween chodzi przede wszystkim o zabawę. Istnieją niektóre ustalone zabawy
dla tego święta. Najpopularniejsze jest trick or treat czyli cukierek albo psikus. Ale
poza tym są jeszcze takie zabawy jak wyławianie jabłek z misy z wodą używając
tylko ust. Nic nie jest śmieszniejsze od widoku kolegów i koleżanek, którzy cali
mokrzy trzymają jabłko w ustach. Symbolem tego święta jest dynia z wyciętą twarzą.
Jest to znak pochodzący od Jack
O' Lantern. Celtyccy chłopi
uważali dynie za twarze duchów
które mają chronić domostwa.
Podczas Halloween w Polsce
młodzież spotyka się w domach
i ogląda horrory, wspólnie
spędzając całą noc, świetnie się
bawiąc.
opracował: Kamil Jackiewicz

Wywiad z księdzem Jarosławem Piotrowskim
Z księdzem Jarkiem rozmawiają Marta Tendera i Kuba Kilanowski

Marta i Kuba: Czemu ksiądz został księdzem?
Ksiądz Jarek: Początkowo chciałem zostać oficerem straży pożarnej i pójść do Głównej
Szkoły Pożarniczej w Warszawie, ale w momencie, kiedy przeprowadziłem się z rodzicami
do Pruszcza Gdańskiego po roku powstała nowa parafia i tam przyszedł młody ksiądz,
który mi zaimponował. Zacząłem go obserwować i po jakimś czasie, po dwóch latach,
zrodziło się powołanie i to była kwestia, czy pójść do seminarium tutaj w Gdańsku czy do
jakiegoś zakonnego, ale wybrałem seminarium diecezjalne, żeby pracować na terenie
diecezji Gdańskiej.
MK: Jak się ksiądz czuje tutaj u nas na plebani i w szkole?
Ks: Czuję się fantastycznie tutaj w Gdyni, tu w szkole, bo z początku pracowałem w
parafiach gdańskich, teraz pracuję w parafii w Gdyni Karwinach, która była mi wcześniej
znana. Pracuje mi się dobrze, to zależy głównie w szkole od środowiska nauczycieli, od
grona pedagogicznego i od uczniów, których oceniam bardzo wysoko.
MK: Czy jest ksiądz zadowolony z wykonywanej posługi?
Ks: No bardzo, przede wszystkim lubię kontakt z młodzieżą i cieszę się że w szkole uczę
najstarsze klasy gimnazjalne oraz że w parafii jestem odpowiedzialny za młodzież.
MK: Co się stało z księdzem Lisicą?
Ks: Ksiądz Jarek trafił do parafii św. Stanisława Kostki w Gdańsku Oliwie, my nazywamy
to potocznie parafią prezydencką, bo na terenie tej parafii mieszka pan prezydent Lech
Wałęsa.
MK: Jakby taka wymiana, ksiądz tu, ksiądz tam.
Ks: No nie do końca, ale jeżeli chodzi o taką sytuację, to zabawne jest, że ja zmieniłem
Jarka, mnie zmienił Jarek, także na domofonach nie zmieniło się nic.
MK: Przygotowuje kogoś ksiądz do bierzmowania w tym roku?
Ks: W tym roku nikogo nie przygotowuje do bierzmowania, w parafii ,w której pracuję,
zajmuje się tym ksiądz Łukasz. Ja tylko i wyłącznie uczę. W szkole katechizuję, w parafii
zajmuję się głównie młodzieżą oazową. Oczywiście starsi to jest akcja katolicka żywy
różaniec. Są to osoby, które codziennie modlą się na różańcu i złożyli taką przysięgę,
zobowiązanie, że do końca swojego życia będą codziennie odmawiać jedną tajemnicę
różańca.
MK: Co ksiądz sądzi o pedofilii?
KS: Jest to problem, który trzeba odpowiedzieć bardzo surowo, bo pedofilia to nie problem
wyłącznie kościoła. Dotyczy przede wszystkim współczesnego świata.
MK: Bo w wiadomościach, podają, że tylko księża i księża są za to odpowiedzialni.

Ks: Zgodzę się z wami, tylko że też czasami trzeba pamiętać o jednej kwestii. Jeżeli mielibyśmy patrzeć na grupy tak zwane zawodowe, to trzeba by było zobaczyć, jaka to jest skala. Procentowo czy promilowo. Natomiast wiem o jednej rzeczy, czytając na przykład ten
artykuł, że szczególnie dla niektórych mediów jest to woda na młyn.
MK: A jaką ksiądz ma specjalizacje?
Ks: Jeżeli chodzi o kwestie stanowiska, to jestem wikariuszem w parafii i jestem katechetą,
natomiast jeśli chodzi o kwestię takiej specjalizacji, o kwestię studiów, to kończyłem studia
doktoranckie z politologii i nauk społecznych.
MK: Co ksiądz sądzi o opętaniach?
Ks: Powiem jedną rzecz, Marto i Kubo, no one są. Świat, który stworzył Pan Bóg jest światem duchowy i materialnym. Świat duchowy to są aniołowie, którzy mają wolną wole i są ci
aniołowie, którzy upadli, którzy nie zgadzają się z Panem Bogiem, tak jak i ludzie. Ludzie
różnią się od aniołów tylko jedną rzeczą, że człowiek ma materie, a anioły nie mają. Nie
wierzę w to, że człowiek jest w stanie żyć w jakiejś takiej jedności właśnie ze światem duchów.
MK: Niech nam ksiądz opowie o swoim życiu i rodzinie.
Ks: Dobrze. Do szkoły podstawowej chodziłem do szkoły na gdańskim Przymorzu, szkoła
średnia to Technikum Budowlane w Gdańsku Wrzeszczu. Następnie studiowałem w seminarium w Gdańsku przez 6 lat. Moją pierwszą parafią była parafia Chrystusa Zbawiciela w
Gdańsku Osowej, drugą parafią była parafia Chrystusa Odkupiciela na Gdańskiej Żabiance,
później była parafia Matki Odkupiciela w Gdańsku Wrzeszczu, a teraz parafia Niepokalanego Serca Maryi, Gdynia Karwiny.
MK: Co ksiądz sądzi o Halloween?
Ks.: No co sądzę? Po prostu jest to próba przerzucenia tradycji , która jest tradycją pogańską, ze świata kultury celtyckiej, w świat tutaj nasz i myślę że jeżeli mielibyśmy coś powielać, to myślę, że warto by było wrócić do korzeni, czyli do „Dziadów” polskich, kiedy tego
dnia właśnie wspominamy swoich przodków, tak jak zachęcał nas Adam Mickiewicz, nie
Halloween ale Dziady.
MK: A o wywoływaniu duchów?
Ks.: O, to tym bardziej. Zostawmy zmarłych w spokoju, oni potrzebują naszej modlitwy.
MK: Dziękujemy za rozmowę.

