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Wstępniak - powrót gazetki z nową ekipą redakcyjną!
Na początek chcielibyśmy przedstawić Wam osoby, które w tym roku szkolnym
postanowiły dołączyć do redakcji ,,Sqlera’’:
Jakub Dobrosielski, Dawid Florek, Jakub Kass i Jakub Malek.
Serdecznie zachęcamy Was do przeczytania tego wydania, a na pewno znajdziecie
coś dla siebie! Dla fanów kina - relacja z Festiwalu Filmowego w Gdyni, dla fanów
motoryzacji - artykuł Dawida, dla fanów muzyki - playlista Zuzi i Marysi oraz artykuł o
tegorocznym Open’erze, a dla fanów elektroniki - Konferencja firmy Apple i ranking
telefonów. Jak co miesiąc Kalendarz Imprez i Kącik Mody.
Oprócz tego wywiad z Panią Martą Cygert, recenzje Zuzi Pobłockiej i wiele innych!

Redakcja ,,Sqlera’’ życzy miłego czytania :)

Festiwal Filmowy w Gdyni 2015 (relacja Marysi)
Tegoroczny Festiwal Filmowy w Gdyni odbył się w dniach 14-19
września. Była to czterdziesta edycja tego wydarzenia! W ciągu
“festiwalowego” tygodnia Gdynię odwiedzili najwybitniejsi filmowcy
polscy i miłośnicy kina. Nie zabrakło znakomitych filmów, licznych
konferencji i spotkań oraz niestety… tragicznego finału.
Przeczytajcie moją relację z Festiwalu, a dowiecie się więcej!

Na początek lista 18 filmów nominowanych do Konkursu Głównego:
,,11 Minut’’ - reż. Jerzy Skolimowski
,,Anatomia zła’’ - reż. Jacek Bromski
,,Body/Ciało’’ - reż. Małgorzata Szumowska (Złote Lwy)
,,Chemia’’ - reż. Bartosz Prokopowicz
,,Córki Dancingu’’ - reż. Agnieszka Smoczyńska
,,Demon’’- reż. Marcin Wrona
,,Excentrycy czyli po słonecznej stronie ulicy’’ - reż. Janusz Majewski
(Srebrne Lwy)
,,Hiszpanka’’ - reż. Łukasz Barczyk
,,Intruz’’ - reż. Magnus von Horn
,,Karbala’’ - reż. Krzysztof Łukaszewicz
,,Letnie przesilenie’’ - reż. Michał Rogalski
,,Moje córki krowy’’ - reż. Kinga Dębska
,,Noc Walpurgi’’ - reż. Marcin Bortkiewicz
,,Nowy Świat’’ - reż. Elżbieta Benkowska, Łukasz Ostalski, Michał Wawrzecki
,,Obce niebo’’ - reż. Dariusz Gajewski
,,Panie Dulskie’’ - reż. Filip Bajon
,,Ziarno Prawdy’’ - reż. Borys Lankosz
,,Żyć nie umierać’’ - reż. Maciej Migas

Marysia: Znaczną część tygodnia festiwalowego spędziłam niestety w
szkole. Mimo to starałam się wykorzystać każdą wolną chwilę na spacer
po Skwerze Kościuszki, zwiedzanie nowego Gdyńskiego Centrum
Filmowego oraz przede wszystkim wybranie się do kina lub teatru na
seanse filmowe! Przyznam, że obejrzałam jedynie trzy filmy
nominowane do Nagrody Głównej : ,,Body/Ciało’’, ,,Excentrycy czyli po
słonecznej stronie ulicy’’ oraz ,,Demon’’.
Trzy rewelacyjne, pełne wybitnych polskich aktorów produkcje filmowe
tego roku, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. ,,Body/Ciało’’
Małgorzaty Szumowskiej widziałam już w marcu , ale jestem dumna, że
to właśnie ten film zdobył główną nagrodę na Festiwalu w Gdyni. Oprócz
Złotych Lwów, jury przyznało także wiele innych, prestiżowych nagród.
Moją recenzję tego filmu znajdziecie w wielkanocnym wydaniu gazetki :
http://www.zs13gdynia.pl/files/gazetka/gazetkanr24.pdf

Na zdjęciu Małgorzata Szumowska (reżyser i producent ,,Body/Ciało’’) oraz
Maja Ostaszewska (aktorka, odtwórczyni roli Anny) z nagrodami.

W czwartek 17 września byłam na premierowym pokazie filmu ,,Demon’’
Marcina Wrony w Teatrze Muzycznym im.Danuty Baduszkowej.

Szczerze mówiąc ten komedio-horror poruszył mnie swoją nietypową
fabułą oraz zachwycił grą aktorską m.in izraelskiego aktora Itaya Tirana
oraz Andrzeja Grabowskiego, Tomka Schuchardta, Adama
Woronowicza i Tomka Ziętka. Po filmie udałam się na spotkanie z
twórcami.. Poniżej znajduje się kadr z ,Demona’’.

Ostatniego dnia festiwalu obejrzałam ,,Excentryków’’ Janusza
Majewskiego. Lekki i przyjemny film w rytmie jazzu i swingu. W rolach
głównych zagrali Maciej Stuhr, Sonia Bohosiewicz, Anna Dymna i
Natalia Rybicka oraz znakomici aktorzy drugoplanowi Wojciech
Pszoniak, Wiktor Zborowski i Adam Ferency.

Ostatniego dnia festiwalu wszystkich pasjonatów polskiego kina
zasmuciła wiadomość o nagłej śmierci Marcina Wrony.
Był jednym z najlepszych polskich reżyserów młodego pokolenia.

Miał 42 lata i kilka świetnych filmów na swoim koncie m.in. nominowany
do
tegorocznego Konkursu Głównego ,,Demon’’ oraz ,,Chrzest’’
(zdobywca kilku nagród na Festiwalu w Gdyni w 2010 r.)
Ze względu na to tragiczne wydarzenie, gala zakończenia
jubileuszowego festiwalu odbyła się w wersji skróconej.

Marcin Wrona (1973- 2015)
Poniżej znajduje się link do strony Festiwalu Filmowego,
znajdziecie tam wszystkich laureatów tego roku:
http://www.festiwalgdynia.pl/aktualnosci/news/---436-_laureaci-40.-festiwalufilmowego-w-gdyni.html

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Wywiad z nauczycielem - Pani mgr Marta Cygert
Nowy rok szkolny wiąże się z powrotem naszych wywiadów z nauczycielami!
W tym miesiącu postanowiłyśmy przeprowadzić wywiad z przemiłą Panią
Martą Cygert, która uczy chemii w naszej szkole.

1. Dlaczego postanowiła Pani zostać nauczycielką chemii?
Jakoś samo przyszło :) Zaczynając studia nie wiedziałam, że będę nauczycielką.
Poszłam na dydaktykę chemii, by mieć dodatkowe uprawnienia i możliwości. Po
skończonym drugim roku studiów w każde wakacje pracowałam w laboratorium i
początkowo sądziłam, że tam zostanę. Po praktykach w szkole i pierwszych
kontaktach z młodzieżą byłam pewna, co chciałabym najbardziej robić i co daje mi
satysfakcję - uczyć młodzież.
2. Co najbardziej docenia Pani w swoim zawodzie?
Najbardziej cenię sobie kontakt z młodzieżą. Jak uda mi się "dotrzeć" do któregoś
"młodego człowieka" i w jakiś sposób pomóc mu rozwiązać problem, to czuję, że ta
praca ma sens i warto to robić.
3. Jaki przedmiot lubiła Pani najbardziej w szkole ?
W szkole najbardziej lubiłam biologię i z tego przedmiotu zdawałam maturę :) Bardzo
lubiłam również chemię i matematykę - chyba dlatego, że nie miałam problemu z
nauką z tych przedmiotów. Moja nauczycielka chemii cały czas mnie namawiała,
żebym poszła na studia chemiczne i chyba "wykrakała" :) Jednak jakby ktoś w
liceum powiedział mi, że pójdę na studia w tym kierunku albo co lepsze będę uczyć
chemii - nigdy bym nie uwierzyła. Wiązałam plany z biologią - życie ułożyło się
inaczej, ale absolutnie nie żałuję, bo teraz uwielbiam chemię :)

4. Jakie są Pani zainteresowania?
Bardzo lubię układać pytania na sprawdziany i to ostatnio pochłania większość
mojego wolnego czasu :)
5. Jaka jest najzabawniejsza sytuacja jaka przytrafiła się Pani w szkole?
Jest wiele różnego typu sytuacji na lekcjach, przerwach, wyjściach. Są sytuacje
bardziej i mniej zabawne, to właśnie wyróżnia ten zawód wśród innych. Nie wiadomo
czego można się spodziewać każdego dnia. W tej pracy nie można raczej narzekać
na monotonię, a właśnie to przeszkadzało mi podczas pracy w laboratorium.
6. Co fascynuje Panią w chemii?
W tym przedmiocie uwielbiam jego różnorodność, to że większość rzeczy można
doświadczalnie sprawdzić, zobaczyć jak to wygląda i dzięki temu lepiej zrozumieć :)
7. Co podoba się Pani najbardziej w uczniach?
Każdy uczeń jest inny, każdy ma " to coś", co wyróżnia go wśród innych, a dzięki
czemu staje się wyjątkowy. Ilu jest uczniów, tyle pozytywnych cech, które sobie
cenię, nie potrafię wskazać jednej, dwóch, które lubię najbardziej, ale na pewno NIE
lubię jak uczeń kombinuje, oszukuje, kłamie.
8. Którą część lekcji lubi Pani najbardziej?
Oczywiście tę, kiedy wybieram osobę do odpowiedzi - żartuję :) Jak już mówiłam
każdy dzień, każda lekcja jest inna, więc ciężko mi wskazać jedną konkretną część
lekcji. Dla mnie zawsze lekcje są za krótkie, mam wrażenie, że dopiero co zaczęłam
tłumaczyć dane zagadnienie, a już dzwoni dzwonek :) Bardzo lubię jak uczniowie
zadają pytania, włączają się w dyskusję, sami wyciągają wnioski z doświadczeń :)
9. Jaki jest Pani ulubiony pierwiastek i dlaczego?
No chyba jak większość kobiet - złoto oczywiście :) - żartuję. Nie mam jednego
ulubionego pierwiastka, każdy ma swoje charakterystyczne właściwości i każdy
inaczej reaguje z innymi pierwiastkami, czyli każdy na swój sposób jest fajny i
ciekawy :)

Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzanna Przeniosło

Ankieta - ulubiony sport na WF
Oto ankieta przeprowadzona wśród uczniów naszej szkoły:
Postanowiliśmy przeprowadzić ankietę, której celem było sprawdzenie,
jaka jest ulubiona dyscyplina sportowa na lekcjach WF w naszej szkole.
Zgodnie z tradycją - Piłka Nożna, Siatkówka i Koszykówka plasują się na
podium. Zaskakującą informacją jest fakt, że Piłka Ręczna zdobyła
marne 6 % i zajmuje razem z Unihokejem ostatnią pozycję w naszej
ankiecie.

Opracował:
Jakub Dobrosielski

Jak organizować swój czas? #RadyMarysi
Z pewnością większość z Was boryka się z problematycznym, szybko
upływającym czasem. Nauka, zajęcia dodatkowe, praca w domu - to wszystko
sprawia, że często brakuje nam czasu na przyjemności.
Pokażę Wam, jak organizować swój dzień, aby zdążyć ze wszystkim na czas!

1. Przygotuj notes i wypisz wszystkie swoje obowiązki oraz ustal dni w
tygodniu, które będziesz w stanie poświęcić na ulubione czynności np.
jazdę na rowerze, taniec lub pływanie.
2. Zaznacz markerami najważniejsze zadania.
3. Każdego dnia zapisuj swoje prace do wykonania. Na pierwszym
miejscu powinny znaleźć się priorytety czyli sprawy do załatwienia ,,na
jutro’’. Dzięki temu nie zapomnisz o projekcie czy ważnym
sprawdzianie.
4. Pilnuj czasu i trzymaj się zasady ,,Najpierw obowiązki, potem
przyjemności’’.
5. Rób przerwy pomiędzy zadaniami, ale nie obijaj się.
6. Pamiętaj, że nic się samo nie zrobi i nie unikniesz obowiązków.

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Recenzja filmu ,,Sekrety morza’’

Reżyser: Tomm Moore
Gatunek: Animacja, familijny, fantasy
Data premiery: 8 maja 2015r. (Polska)
Wybrałam się w wakacje na film, który skrycie bardzo chciałam zobaczyć.
Mimo, że mam 15 lat uwielbiam kino animowane, a ta propozycja od razu
przyciągnęła moją uwagę. Głównie dlatego, że na wszystkich plakatach widać, że
nie jest to kolejny film w animacji 3D o głupich tematach, tylko coś wyjątkowego.
Produkcja ta jest nominowana do Oscara w kategorii „Najpiękniejsza bajka”.
Zapraszam do poznawania sekretów morza…
Niema Sirsza kończy 6 lat. Nie jest szczęśliwa – ma brata Bena, który jej
nienawidzi, ojca, który jest ciągle pogrążony w rozpaczy i babcię, która próbuje
namówić ich do przeprowadzenia się z wyspy do miasta. A wszystko przez to, że w
dniu, w którym dziewczynka się urodziła, jej mama w dziwny sposób zaginęła, nic
nikomu nie wyjaśniając. Jedyną pamiątką po niej jest grająca morska muszla, którą,
niestety, podarowała Benowi. Ale Sirszę bardzo fascynuje morze, do którego nie
może wchodzić i tajemniczy prezent matki. W nocy wykrada muszelkę bratu, a kiedy
na niej gra, wszystko się zmienia. Niezwykłe świeciduszki doprowadzają ją do
magicznego płaszczyka. Dziewczynka zakłada go i wchodzi do morza, gdzie
odkrywa niezwykły sekret. Całe to zajście widzi babcia, która postanawia zabrać
dzieci do miasta. Ale kiedy dziewczynka gra na muszli, dzieją się dziwne rzeczy.
Rodzeństwo odkrywa, że wszystkie legendy o duchach i magii, które kiedyś
opowiadała ich mama, są prawdą, a Sirsza jest kimś naprawdę wyjątkowym i może
uratować świat.
Film jest faktycznie oryginalny – niewiele jest już dzisiaj takich bajek
z przesłaniem, a tym bardziej z tego typu animacją. Obraz zapiera dech w piersiach,
składa się na niego każdy misterny wzór na kamieniu, czy fali. Wizualnie ta

produkcja jest po prostu zachwycająca. Ale piękna animacja to nie jedyny atut owej
bajki. Za serce chwyta także muzyka autorstwa Bruno Coulais’a, która wspaniale
oddaje baśniowy klimat opowieści i sprawia, że widz przeżywa wszystko dwa razy
mocniej. A jest co przeżywać. Film jest naprawdę wzruszający. Przy oglądaniu
czujemy strach, radość, ciekawość i smutek. Z trudem opanowałam łzy na seansie,
moja jedenastoletnia siostra ich nie kryła, a mój sześcioletni brat informował mnie
parokrotnie, że mu smutno. To dobrze, że film wzbudza takie emocje. Kiedy
szukałam wypowiedzi na temat tej bajki w Internecie, nie spotkałam się z żadną
nieprzychylną opinią. Komentarze na stronie kina lub na portalu filmowym pisali
dorośli ludzie - zarówno rodzice, krytycy, jak i zwykli widzowie. Wszyscy byli
zachwyceni.
Jedynym minusem produkcji jest pewna niejasność. Nie będę zdradzać
fabuły, ale pewien szczegół historii matki Sirszy i Bena nie został wyjaśniony. Aspekt
jej śmierci pozostaje tajemnicą i cała legenda się komplikuje. Przeszkadzało mi to
trochę, ale i tak nie mogłam oderwać wzroku od ekranu.
Wyszłam z kina bardzo zadowolona. Myślałam, że to będzie film dla
małolatów, ale się myliłam. Po paru pierwszych scenach myślałam też, że mój mały
brat nic nie zrozumie, ale i tu się myliłam. Moje rodzeństwo było równie zachwycone,
jak ja i bez problemu streściło mi tę (jak mi się wydawało) za trudną dla nich fabułę.
Polecam ten film każdemu – dzieciom, które mają we krwi oglądanie bajek,
nastolatkom, które potrafią docenić dobry film, muzykę i animację, i rodzicom, którzy
chcą obejrzeć coś całą rodziną. To opowieść o budowaniu więzi i przebaczaniu.
O rodzinie i potrzebie miłości. Każdy powinien to zobaczyć.
„Bardzo poruszająca, piękna opowieść o rodzinie […]. Wszystkich, którzy szukają
oryginalnych i niezwykłych, a przy tym mądrych i pięknych opowieści zapraszam na
nową bajkę, która wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom wszystkich rodziców.”
- Małgorzata Kożuchowska (głos Mamy)

Opracowała:
Zuzia Pobłocka

Recenzja książki ,,7 razy dziś’’
Autor: Lauren Oliver
Wydawnictwo: Moondrive

Szkoła i życie nastolatków to dość zawiła sprawa. Nikt do końca nas nie
rozumie, a czasem my sami też nie. W tym świecie najważniejszy jest dobry makijaż,
wynik w grze komputerowej i potrzeba bycia lubianym. Na podstawie tych informacji
możemy sobie w głowie nakreślić obraz idealnego (jeśli tak można powiedzieć)
nastolatka. Właśnie taką postać przedstawiła nam Lauren Oliver w powieści „7 razy
dziś”.
Główną bohaterką książki jest Samantha Kingston. Dziewczyna jest
popularna i lubiana. Jej życie to ciągłe imprezy, zwariowane przyjaciółki i chłopak, do
którego wzdychają wszystkie koleżanki. Sam świetnie się bawi, łamiąc zasady –
te szkolne i moralne. Będąc na szczycie tej dziwnej hierarchii, nie przejmuje się tym,
że sprawi komuś przykrość – i tak zawsze wszystko jest w porządku. Nie zawraca
sobie głowy tymi „mniej lubianymi”, bo nie są dla niej ważni. Liczy się tylko dobra
zabawa. Do czasu, kiedy wracając razem z przyjaciółkami z imprezy 12 lutego, ginie
w wypadku samochodowym. Ginie. A jednak… Następnego dnia budzik dzwoni jak
zwykle, ale kalendarz pokazuje znowu 12 lutego. Sam przeżywa znowu ten sam
dzień. Z czasem okazuje się, że jest zmuszona go przeżyć aż 7 razy. Z początku
dziewczyna traktuje to jako karę, na którą nie zasłużyła. Jednak później zdaje sobie
sprawę, że to może być jej szansa. Szansa na zmianę i naprawienie błędów.
Podczas tej wędrówki przez pętlę czasową Sam zajrzy w głąb siebie, pozna
tajemnice, o których nie miała pojęcia i zrozumie, że życie to nie tylko popularność
i zabawa…
Autorka przedstawiła tutaj świat amerykańskich nastolatków w swojej pełnej
„okazałości”. Nie przypadł mi do gustu i z początku byłam przerażona tym, co się
w nim dzieje. Ciężko było mi czytać te fragmenty – były zbyt… mocne. Postacie Sam
i jej przyjaciółek były aż do przesady niemiłe i okropne, ale może taka jest prawda,
tylko ja jej nie dostrzegam? Całe szczęście główna bohaterka w porę odnosi takie
wrażenia jak ja. Muszę przyznać, że książka wciąga i mimo wszystko, nie mogłam
się od niej oderwać. Autorka ciekawie opisuje tu śmierć i dzieli się z nami trafnymi
przemyśleniami i uczuciami Samanthy. Bohaterka dzięki tej przygodzie odkrywa
siebie i miło się o tym czyta. Niestety, tytuł zdradza, że dziewczyna będzie
przeżywała ten sam dzień 7 razy i trochę brakuje tu elementu zaskoczenia.
W pewnym momencie się nudziłam, bo miałam wrażenie, że kolejne dni będą
wyglądały tak samo, a ja już wiem, co się stanie. Całe szczęście tak nie było, ale jak
już wcześniej mówiłam, gdy każdy z tych siedmiu dni zaczyna się tak samo, można
być trochę znużonym.
Na koniec pragnę dodać, że jest to książka dla starszej młodzieży. Są tam
poruszane tematy, których uczniowie podstawówki (nie chcę nikogo urazić!) mogą

nie zrozumieć albo zrozumieć je źle. W niektórych miejscach sama miałam z nią
problem. Nie chcę nikogo nazywać dzieckiem, ale jest to raczej powieść dla osób
powyżej 14, ewentualnie 13 lat. I jednak zdecydowanie bardziej przypadnie do gustu
dziewczętom.
Mimo, że wypatrzyłam w tej książce parę niuansów, które mi przeszkadzały
w jej odbiorze, podobała mi się. Przeczytałam ją szybko, mimo drobnego druku.
Naprawdę polecam. Po jej przeczytaniu będziecie mieli różne odczucia, ale kiedy nie
macie nic ciekawszego do roboty, sięgnijcie po nią i zastanówcie się nad nią chwilkę.

Opracowała:
Zuzia Pobłocka

Playlista motywacyjna
Szkoła dopiero się zaczęła, a Ty już masz dość nauki i nudnej,
dziennej rutyny? Mamy na to sposób! Te piosenki sprawią, że
z uśmiechem na twarzy przyzwyczaisz się do swoich obowiązków.
Tradycyjnie każda z nas wybrała po 5 utworów.

Top 10 motywacyjnych piosenek:
1. Felix Jaehn - Ain’t Nobody (feat. Jasmine Thompson)
2. Florida - I Don’t Like It, I Love It (feat. Robin Thicke)
3. Madcon - Don’t Worry (feat. Ray Dalton)
4. Clean Bandit - Stronger (feat. Olly Alexander )
5. Coldplay - Viva La Vida
6. Kelly Clarkson - Stronger
7. Icona Pop - I Love It (feat. Charli XCX)
8. Survivor - Eye Of The Tiger
9. Lady Gaga - Do What You Want (feat. R.Kelly)
10.
R. Kelly - I Believe I Can Fly

Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzanna Przeniosło

Kalendarz imprez na październik
Wrzesień - pierwszy miesiąc szkoły, w którym wszyscy starają się jak
najlepiej. Po tak ciężkim czasie pora oczywiście na zasłużony relaks! W
październiku będziemy mieli ku temu wiele okazji.
W tym czasie w Trójmieście czeka nas wiele koncertów, premier, ale i
innych imprez. Zacznijmy od tych pierwszych, czyli koncertów.
Na gdyńskiej scenie już 3 października będzie można zobaczyć zespół
Happy Sad, który wystąpi w Klubie Ucho. Ponadto w ten sam dzień
odbędzie się koncert Lady Pank na Ergo Arenie w Gdańsku.
A teraz coś dla sportowców! W niedzielę będzie miał miejsce finał
Biegowego Grand Prix w Gdańsku! Zostaną ogłoszone wyniki i wyłonieni
zwycięzcy poszczególnych kategorii.
Wracając do muzyki. 16 października odbędzie się koncert Kultu na
gdyńskiej Arenie. Dokładnie tydzień później w tym samym miejscu
będzie można usłyszeć zespół Dżem w wykonaniu symfonicznym. Od 7
października startuje Sopot Jazz Festival, który będzie trwał do 10.10 w
Sopocie.
Teraz coś dla osób lubiących festiwale. W niedzielę - 17.10 odbędzie się
Hoop Likes Festival, na którym będzie można spotkać wielu sławnych
blogerów, Youtuberów. Oprócz tego odbędą się koncerty między innymi
Dawida Kwiatkowskiego, Domowych Melodii, Artura Rojka.
Mam nadzieję, że październik przyniesie Wam dużo radości i zabawy.

Opracowała:
Zuzanna Przeniosło

Open’er 2015
Tegoroczny Open’er można zaliczyć do jednych z bardziej udanych. Można
było na nim spotkać takie sławy jak Hozier, Years and Years, Major Lazer czy
The Dumplings. Czterodniowy festiwal przyciągnął tysiące fanów muzyki.
Organizatorzy także o inne atrakcje niż muzyczne. Można było zagrać
w przeróżne gry na wielu stoiskach.

Organizatorzy zdążyli już ujawnić nazwiska wykonawców, którzy wystąpią
w przyszłym roku. Wiadomo już, że wystąpi Florence and The Machine.
Miejmy nadzieję, że przyszłoroczny festiwal będzie równie wspaniały jak
tegoroczny.

Opracowała:
Zuzia Przeniosło

Kącik Mody - wydanie siódme
W tym wydaniu chciałabym skupić się na modzie z Open’era, który odbył się
w dniach 1-4 lipca tego roku. Udało mi się uczestniczyć w ostatnim dniu tego
wspaniałego festiwalu i przyjrzeć się różnym ciekawym stylizacjom.
Przedstawiam Wam hity tegorocznego Open’era:
1. Kwiaty we włosach lub na włosach

2. Metaliczne tatuaże w złotym lub czarnym odcieniu

3. Frędzle królowały na ,,Open’erowym wybiegu’’.

4. Festiwalowe fanki wybierały wygodne, przewiewne bluzki i krótkie
spodenki. Istotnymi dodatkami były modne plecaki, kolorowa
biżuteria, trampki, a także duże kapelusze.

Na Open’erze pojawiło się wiele sławnych osób m.in:

Od lewej : Anja Rubik, Maffashion oraz Osi Ugonoh
Moim zdaniem, wybierając się na festiwal, powinniśmy kierować się wygodą i
odrobiną fantazji. W tym roku tysiące osób zastosowało tę zasadę w wyborze
ubrań na ,,Opka’’ i uważam, że niektóre stylizacje były naprawdę godne
uwagi. To jak? Widzimy się za rok na Open’erze? :)

W następnym numerze: Stylizacje na każdy dzień tygodnia.

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Muzeum emigracji
Muzeum emigracji nie jest miejscem, które da się obejrzeć w ciągu jednego
dnia. Wiele stanowisk wymaga uwagi i skupienia.
Wielką zaletą tego miejsca jest to, że powstał w budynku dawnego dworca
morskiego, który został wiernie odtworzony nie tylko z zewnątrz, ale
i w środku.

Centralne miejsce w pierwszej sali zajmuje wielki metalowy model ziemi.
W jego wnętrzu można zobaczyć wiele zdjęć.

Z sali głównej można wyjść na taras z pięknym widokiem na morze oraz
zwiedzać kolejne miejsca. W następnym pomieszczeniu ukazana jest historia
emigrantów z przełomu XIX i XX wieku. Można w niej także usłyszeć biblię w
kilku językach min. hebrajskim, niemieckim, rosyjskim. W kolejnych salach
opisane są losy emigrantów z czasów II Wojny Światowej oraz okresu
powojennego. Bardzo dobrze pokazane są warunki w jakich podróżowali
niezamożni emigranci oraz jak byli traktowani w krajach do których przybywali.
Wielką zaletą tego miejsca jest to, że można usłyszeć wiele autentycznych
historii emigrantów.

Opracowała:
Zuzia Przeniosło

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Miejskiego w Gdyni
W dniach 19-22 odbył się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Miejskiego w Gdyni.
W sobotę dnia 19 września można było się przejechać za darmo historyczną linią
101 na trasie Gdańsk Wojewódzki Urząd Marszałkowski - Gdynia Dworzec Główny
PKP. Linia ta była obsługiwana przez najnowsze autobusy ZKM Gdańsk (Mercedes
Conecto G) jak i PKM Gdynia (Man Lion’s City G) z częstotliwością co 30 minut. Na
trasie można było spotkać Hostessy, które rozdawały cukierki, gazety oraz Puzzle
czy inne gadżety.

W niedzielę 20 września można było korzystać oczywiście za darmo z uprzejmości
Miasta Gdynia, ZKM Gdynia, ZKM Gdańsk oraz KultowyIkarus.pl Łukasz
Staniszewski. Do użytku zostały oddane autobusy Ikarus 280 “Platynowiec” oraz
Jelcz 043, znany także pod kryptonimem “Ogórek”. Na pętli można było spotkać
i porozmawiać na temat zabytkowych pojazdów z przemiłymi kierowcami:
p. Tomaszem Naszkiem (Jelcz 043 - Ogórek) oraz z p. Łukaszem Staniszewskim
(Ikarus 280 - Platynowiec), którzy od dzieciństwa pasjonują się komunikacją miejską.
Można było zrobić sobie selfie przy kierownicy i zobaczyć, jak kiedyś wyglądała
ta ciężka, niemalże rzemieślnicza praca kierowcy autobusu.

A tutaj jeszcze małe spotkanko

Na dodatek był obchodzony jeszcze w tym samym dniu Europejski Dzień
Trolejbusowy na Skwerze Kościuszki.
W dzień trzeci 21 września. Niestety nic się nie działo...
W dzień czwarty 22 września każdy posiadacz lub współposiadacz samochodu mógł
jeździć za darmo w całym Trójmieście (Gdynia, Sopot, Gdańsk) oraz Małym
Trójmieście (Wejherowo, Reda, Rumia). W Gdańsku natomiast odbywać się będą
Targi Expo, na których Solaris (Polska firma produkująca Tramwaje, Trolejbusy,
Autobusy, Autokary oraz znane nam Ambulansy do pobierania krwi) zaprezentuje
tramwaj Tramino Olsztyn oraz autobus New Urbino 12 i 18, które otrzymały nagrodę
za nowoczesny, a zarazem świetny design.
To na razie na tyle kochani! Kolejne wydanie w Październiku. Będziemy omawiać
nowoczesne rozwiązania zastosowane właśnie w nowym Urbino od Solarisa.

Opracował:
Jakub Kass

Motoryzacja
W tym numerze:
-Pierwsze zdjęcia Nowe Renault Megane
-Pierwszy test Mercedes GLE 350d 4Matic Coupe
-Historia motoryzacji - Ferrari

Nowe Renault Megane
A więc stało się! Od dawna prezes Francuskiej marki samochodów Renault, Carlos Ghosn,
mówił, że planuje nowy samochód. Pojawiły się pierwsze zdjęcia nowego Renault Megane.

Megane jest trzecim najlepiej sprzedającym się autem marki Renault. We Francji oraz w
kilku innych krajach Europy jest jednym z najbardziej chwalonych aut. Jego IV generacja
pojawi się w salonach na wiosnę 2016.

Nowy Mercedes Gle 350 d 4Matic Coupe
Do sprzedaży trafił pierwszy i jedyny rywal BMW X6, Mercedes Gle 350 d 4Matic Coupe.
W 2008 roku kiedy zaprezentowano X6 fachowcy orzekli, że może to być pierwsza od lat
pomyłka BMW. I tak minęło 7 lat, a BMW X6, było jednym z najczęściej wybieranych Suvów, dlatego fabryka z Monachium zaprezentowała drugą odsłonę samochodu. Mercedes nie
mógł dłużej patrzeć na sukces głównego rywala na Europejskim Rynku, dlatego
zaprezentował swojego SUV-a.

Mercedes

BMW

Historia Motoryzacji-Ferrari
Ferrari – włoska marka samochodów sportowych. Przedsiębiorstwo założone w 1947 roku przez
Enzo Ferrari obecnie należy do koncernu Fiata. W ramach tego koncernu, Ferrari znajduje się w
grupie Ferrari Maserati, która jest niezależna konstrukcyjnie od pozostałych marek koncernu.
Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Maranello we Włoszech.

Ferrari Testarossa - marzenie, każdego fana motoryzacji w latach 80-tych.

Ferrari Enzo, zostało zbudowane ku pamięci założyciela firmy.

Enzo Ferrari

Historia firmy
Enzo Ferrari od 1929 roku prowadził stajnię wyścigową o nazwie Scuderia Ferrari i osiągał
znaczne sukcesy w wyścigach samochodowych.
Stosunkowo niewielkie silniki 8- i 12-cylindrowe w układzie V, odznaczające się wysokimi
osiągami oraz specyficznym brzmieniem i piękny wygląd czynią wozy Ferrari obiektem
pożądania.
Od wielu lat głównymi konkurentami marki Ferrari są produkty Porsche i Lamborghini.

Po prostu dzieło sztuki. Ferrari LaFerrari zaprezentowane w 2012 roku.

Logo
Logo producenta pochodzi z emblematu, jaki miał na swoim samolocie pilot Włoski z czasów I
wojny światowej, Francesco Baracca. Enzo Ferrari, będąc pod wrażeniem jego umiejętności,
użył tego samego symbolu - czarnego rumaka, stojącego na dwóch tylnych nogach.

Ferrari 458 Italia, duma fabryki z Maranello
Skrót "F" oznacza Ferrari a liczby 40 i 50 to rocznice założenia przedsiębiorstwa produkującego
samochody seryjne, jakie Ferrari świętuje, co 10 lat budując pojazdy o nieprzeciętnych osiągach
i wyrafinowaniu technicznym. Najnowszy model limitowanej serii Ferrari nazwano FXX, ponieważ
początkowo planowano montaż jedynie 20 sztuk. Ostatecznie, 31 najbardziej lojalnych klientów
Ferrari otrzyma swój egzemplarz.
W 2007 roku miał zostać oficjalnie pokazany model F60, by kontynuować tradycje Ferrari
budowania samochodu supersportowego, na kolejne dziesięciolecie istnienia marki. Jednak
firma Ferrari wstrzymała się z tym pomysłem.

Ferrari 599 GTO

Ferrari 458 Italia w wersji wyścigowej.

Opracował:
Dawid Florek

Bubble Tea - herbata przyszłości!
Witajcie! W tym artykule zajmiemy się herbatą przyszłości czyli Bubble
Tea. Na początek chciałbym przedstawić Wam wywiad z Bubbleologiem
z tajemniczego labolatorium Bubbleology.
Ja: Dzień Dobry! Chciałem się zapytać z czego jest robiona Bubble
Tea?
Bubbleolog: Witam! Bubble Tea jest robiona na bazie herbaty zielonej
lub czarnej, a jeśli chcemy uzyskać mleczne Bubble Tea dodajemy po
prostu mleko.
Ja: A z czego są zrobione dodatki takie jak tapioka, kulki boba czy
galaretki?
Bubbleolog: Tapioka jest dowożona do nas codziennie i przyrządzamy ją
sami, galaretki są na bazie mleczka kokosowego nasączone są sokiem,
a kulki jest to sok pokryty powłoką z alg morskich.
Ja: Dobrze mamy jeszcze pytanie jakie smaki najczęściej są
kupowane.
Bubbleolog: Najczęściej sprzedajemy smaki sezonowe np.: w wakacje
najlepiej sprzedawał się Banan z Marakują.
Ja: A jaką kompozycję Pani lubi najbardziej?
Bubbleolog: Ja najbardziej lubię chyba Kiwi z truskawką na bazie
herbaty.
A teraz poszerzając nasz zakres wiedzy dopowiem, że:
- tapioka to jest skrobia z manioku, czyli takiego czegoś jak u nas
ziemiak;
- soki owocowe są robione na bazie soków naturalnych z dodatkiem
fruktozy/cukru, wody oraz z naturalnego barwnika, niestety
niektóre firmy mogą dodawać produkty, które mogą nas wprost
mówiąc tuczyć, dlatego powinniśmy dopytywać się z czego jest co
zrobione, a jeśli coś nas niepokoi to dlaczego jest to dodane;
- herbata, niestety i tutaj niektóre herbaciarnie stosują przekręty,
np.: dodają odpady z herbaty do zaparzenia i herbata nie ma
wyrazistego smaku lub dodają granulat, który niestety nie wiemy
z czego jest zrobiony, także radzę pytać jaka jest herbata,
najpopularniejsza jest i najsmaczniejsza zielona herbata i herbata
Assam;

- Aby tak jak pisałem nie tuczyć siebie, odradzam bardzo częstego
picia tego napoju z jogurtu, najlepiej wybierać herbaty, ewentualnie
z dodatkiem mleka. Natomiast myślę, że jogurt raz na trzy
tygodnie nie powinien nam zaszkodzić, ważne wtedy jest by nim
nie popijać tylko wypić w co najwyżej 7 minut.
Mam nadzieję, że ta herbata wam się spodoba, niestety jej cena może
was zniechęcić tj. 10-14zł za 500ml oraz 14-19 za 700ml. Polecam
osobiście sprawdzone herbaciarnie w Rivierze (Bubbleology i BoboQ
z którą może zorganizujemy konkurs na darmowe Bubble Tea) oraz
w Galerii Bałtyckiej (Bubbleology). Obecnie sam przygotowuję sobie
i znajomym Bubble Tea, smakuje tak jak te kupne, ale czasami pokuszę
się kupić i posmakować nowych smaków w Bubbleology.

Opracował:
Jakub Kass

Konferencja Apple
Dziewiątego września odbyła się konferencja znanej firmy - Apple.
Zostały na niej zaprezentowane najnowsze produkty min. iPad Pro, który
wzbudził największe zainteresowanie wśród obserwatorów.
Podczas konferencji zostały podany informacje o iPhonach 6s i 6+s,
jednak znajdowały się one na drugim planie. Największe zaciekawienie
wzbudził najnowszy produkt firmy Apple - iPad Pro. Stworzono go w celu
zastąpienia laptopów. Posiada następujące akcesoria:
● 12,9-calowy ekran Retina
● 64-bitowy procesor A9X 3. generacji
● 4 głośniki
● 10 godzin czasu pracy na jednym ładowaniu
● kamera iSight 8MP
● łączność 802.11ac z MIMO
● prędkość LTE do 150 Mbit/s
● TouchID
● po raz pierwszy dodano rysik tzw. Apple Pencil (za 99 dolarów) i klawiaturę
podłączaną przez nowe złącze smart connector (za 169 dolarów)
● jest niewiele cięższy od iPada 1. generacji – 1,57 lb, czyli około 712 g)
Produkt trafii do sprzedaży już w listoadzie! Istnieją trzy warianty cenowe:
○ 32 GB – 799 $ (Wi-Fi)
○ 64 GB – 949 $ (Wi-Fi)
○ 128 GB – 1079 $ (Wi-Fi + LTE)
Ponad to firma zaprezentowała wiele nowych akcesoriów, takich jak Apple Pencil rysik, klawiatura z nowym złączem.
Ich produkty wykonywane są z wielką precyzją. Aktualnie są jedną z dwóch gigantów
technologicznych. Miejmy nadzieje, że Apple nie przestanie nas zaskakiwać.

A oto kilka zdjęć cudów technologicznych firmy Apple:
Oto tzw. Apple Pencil oraz nowa klawiatura:

Opracowała:
Zuzanna Przeniosło

Jaki telefon wybrać?
Porównanie parametrów:
(Wszystkie klapki, z proponowanych telefonów są wykonane z plastiku)
Samsung Galaxy S III mini

Szczegóły dotyczące telefonu:
-Telefon działa ma systemie Android 4.1 Jelly Bean, posiada dwurdzeniowy procesor 1 GHz,
1 GB RAM.
-Ekran SuperAMOLED o przekątnej 4 cali, rozdzielczość 480 x 800 pikseli.
-Aparat 5 Mpx, posiada funkcje autofocus i diodę doświetlającą (LED).
-Posiada przednią kamerę o znacznie niższej jakości.
-Pojemność pamięci 8/16 GB, można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD.
-Cena ok. 500-600 zł.

Motorola Moto E LTE (2 gen.)

Szczegóły dotyczące telefonu:
-Działa na systemie Android 5.0.2 Lollipop, posiada czterordzeniowy procesor 1,2 GHz, 1
GB RAM.
-Ekran o przekątnej 4,5 cala.
-Aparat 8 Mpx, z przodu 0,3 Mpx.
-Pojemność pamięci 8 GB, można rozbudować za pomocą karty microSD.
-Cena ok. 500 zł.

KRUGER&MATZ SOUL 2

Szczegóły dotyczące telefonu:
-Działa na systemie operacyjnym MS Windows 8.1, posiada czterordzeniowy procesor 1,2
GHz, 1 GB RAM.
-Ekran o przekątnej 4,7 cala.
-Aparat 8 Mpx, z przodu 2 Mpx.
-Pojemność pamięci 8 GB, można rozbudować za pomocą karty microSD.
-Funkcja DualSIM umożliwiająca korzystanie z dwóch kart SIM.
-Cena ok. 300-400 zł.

Microsoft Lumia 532

Szczegóły dotyczące telefonu:
-Działa na systemie operacyjnym MS Windows Phone 8.1, posiada procesor 1,2 GHz, 1 GB
RAM.
-Ekran o przekątnej 4 cale.
-Aparat 5 Mpx, z przodu 0,3 Mpx.
-Pojemność pamięci 8 GB, można rozbudować za pomocą karty microSD.
-Cena ok. 400 zł.

MYPHONE S-LINE

Szczegóły dotyczące telefonu:
-Działa na systemie operacyjnym Android 4.2 Jelly Bean, posiada czterordzeniowy procesor
1,2 GHz, 1 GB RAM.
-Ekran o przekątnej 4,7 cala.
-Aparat 8 Mpx, z przodu 2 Mpx.
-Pojemność pamięci 4 GB, można rozszerzyć za pomocą karty microSD.
-Posiada funkcje DualSIM.
-Cena ok. 500-600 zł.

Microsoft Lumia 640
Szczegóły dotyczące telefonu:
-Działa na systemie operacyjnym MS Windows Phone 8.1, posiada czterordzeniowy
procesor 1,2 GHz, 1 GB RAM.
-Ekran o przekątnej 5 cala.
-Aparat 8 Mpx, z przodu 1 Mpx.
-Pojemność pamięci 8 GB, można rozszerzyć za pomocą karty microSD.
-Cena ok. 500-600 zł.

Porównanie ceny z parametrami wykazuje, że najlepszym wyborem
w zakresie cenowym 300-600 zł będzie KRUGER&MATZ SOUL 2, lub
Motorola Moto E LTE (2 gen.). Okazuje się, że najgorszą możliwą
propozycją z podanych telefonów będzie bardzo często używany
Samsung Galaxy S III mini.

Opracował:
Jakub Malek

