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Nadobry,
straszny
początek...
W pierwszym numerze gazetki SQLER w tym roku szkolnym tematem
przewodnim będzie halloween. Dowiecie się, że nie jest to zwyczaj związany tylko
z przebieraniem się za duchy i zbieraniem cukierków trzydziestego pierwszego
października. Opowiemy Wam o pewnej tradycji – o słowiań
s
kim halloween –
o którym mało kto wie. Następnie zobaczycie coś, co trudno usunąć z pamięci –
najstraszniejsze dzieła motoryzacji na świecie (z przymrużeniem oka). Polecimy
Wam filmy, które warto obejrzeć z rodziną mrocznym wieczorem. A czy wiecie,
że w Gdyni jest wiele tajemniczych miejsc? Są tak straszne, że mało kto chciałby
tam pójść? My się udaliśmy na cmentarz na Karwinach, a nawet dotarliśmy
do ruin pewnego budynku w Orłowie. Wielu uczniów lubi w szkole tylko
przerwy, ale i tak mogłyby być jeszcze lepsze. Mamy dla Was artykuł o tym, jak
wyglądałby wymarzony czas pomiędzy lekcjami. Na koniec porozmawiamy
z
osobą,
która
na
co
dzień
próbuje
oszukać
przeznaczenie
i
walczy
ze
śmiercią.
Październikowy numer naszej szkolnej gazetki ukrytą ma także
niespodziankę – konkurs. Pierwsze trzy osoby, które przyniosą rozwiązanie wraz
z uzupełnionym zadaniem do pani Joanny Szynal-Gajewskiej w piątek
3
listopada
(od
godz.
10.45
do
14.40),
zostaną
nagrodzone.
Czy
jesteście
gotowi
na
czytelniczą
przygodę?

ZuzannaChaniewska
Redaktornaczelna
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NA
BIEŻĄCO
Halloween
po
słowiańsku
W słowiańskiej tradycji ludowej wierzono, że przesilenie jesienne to czas, kiedy
dusze naszych zmarłych powracają do swoich domostw. Dlatego noc między
31 październikiem a 1 listopadem nazywano Dziadami. W związku z tym w czasie tego
obrzędu
wXVIiXVIIwiekuludziemieliróżnetradycje:
● Jedną z nich było zapalanie świateł w domach, aby ogrzać powracających
na ziemię zmarłych. Ten zwyczaj my dzisiaj w pewien sposób kontynuujemy,
oświetlającgrobynaszychbliskichzmarłychzniczami.
● Urządzano również cmentarne uczty. Żyjący dzielili się swoim jedzeniem
z
duszami,zostawiającsłodyczeczyinnesmakołykinamogiłach.
● W
domachotwieranodrzwi
iokna,abyduszemogłyswobodniewejść.
● Nie można było wykonywać wielu czynności na przykład kisić kapusty, podnosić
upuszczonej łyżki czy uderzać ręką w stół przy posiłku. To wszystko, aby
niezakłócićspokojuzmarłych.
● Podczasbiesiadymożnabyłorozmawiaćtylkoonieżywych.
● W wielu kościołach katolickich wierzono, że w tej nocy powrócą dusze zmarłych
księży. W kościele zostawiano ich trumny, mszał i stułę. Sądzono, iż dusze
kapłanów odprawią o północy mszę dla dusz czyśćcowych nieżyjących już
parafian.Niewolnobyłozatemwchodzićdoświątyni.
Te i inne zwyczaje opisał Adam Mickiewicz w książce pod tytułem Dziady, którą
Wam
serdeczniepolecamy.
Teraz już wiecie, że trzydziesty pierwszy października to nie tylko zbieranie
cukierków i przebieranki. Warto znać rodzime tradycje, które mogą okazać się równie
ciekawe
jakteinnychnarodów.

AleksandraKozłowska
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ZPRZYMRUŻENIEM
OKA
Najdziwniejsze
automobile
naszych
czasów

http:/moto.onet.pl/testy-uzywane/uzywane-fiat-multipla-genialny-brzydal/922qrn
http://tatamotors.com/product/magic-iris/

Te dwa auta to jedne z najbrzydszych dzieł motoryzacji. Są tak straszne, że nie
muszą
się
przebieraćnahalloween,bonawetbezliftinguwyglądająprzerażająco.
Pierwszy z nich to Fiat Multipla. Po raz pierwszy został przedstawiony
na targach motoryzacyjnych w Paryżu w 1997 roku. Według listy 50 najbrzydszych
samochodów wszech czasów gazety ,,Time” Fiat Multipla jest najbrzydszym modelem
pojazdu
czterokołowego.
Natomiast drugie auto to Tata Magic Iris. Pierwszy raz przedstawiony 5 stycznia
2009
roku.
Powiedzcieszczerze,czychcielibyściejechaćktórymśznich?
AleksandraKozłowska
OliwierOlszewski
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TOP
5

Gorącapiątka,czyli…
filmyidealne
na
mroczny
wieczór
Halloween to czas, kiedy warto zrobić coś więcej, niż tylko zbierać cukierki
od nieznajomych. Można także późnym wieczorem usiąść przed telewizorem i oglądać
klimatyczne filmy razem z całą rodziną. Przedstawię tutaj TOP 5 filmów, które według
mnie
wartoobejrzećnahalloween.

1.
MiasteczkoHalloween–Jesttofilmanimowanyopowiadający
o
królu
miasteczkaHalloweenzafascynowanymjednakinnym
świętem.
Doczegosięposunie,abydowiedziećsięwięcej?Komu
chce
odebraćtakważnąszczególnie
dladziecifunkcję?

Okładkakolektorskiejwersji.
Źródło:http://www.grsail.com/miasteczko-halloween-tattoo/

2. Gnijąca panna młoda. – Victor i Victoria mają wziąć ślub. Jednak
mężczyzna nie jest tym zachwycony. W wyniku zbiegu okoliczności
w dzień ceremonii trafia on do głębokiego, ciemnego lasu. Budzi on
nieżyjącą młodą dziewczynę, nakładając obrączke na jedną z gałęzi
iwypowiadatekst,którymusijeszczeprzećwiczyćprzedślubem.

Źródło:http://www.filmweb.pl/Gnijaca.Panna.Mloda
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3.
Hotel
Transylwania–Ażchcesię
powiedzieć:potworyto
też
ludzie!Amoże:ludzietoteżpotwory?Dużadawka
uśmiechuinaukatolerancji.Filmdoskonałyidladużych,
i
dla
małych...

Źródło:http://www.filmweb.pl/film/Hotel+Transylwania-2012-363042

4. 
Jeździec bez głowy – Klasyczny, halloweenowy film z bardzo dobrą obsadą (Johnny
Depp).
Jeździecbezgłowysprawi,żedużoludzipodzielijegolos…

5. 
Jestem legendą – Film rozpoczyna się wynalezieniem lekarstwa na raka. Wszystko ma
układać się dobrze, ale tajemniczy wirus zamienił prawie całą ludzkość w bezmyślne
bestie. Naukowiec Robert Neville stara się znaleźć szczepionkę na zamienienie potworów
z
powrotemwludzi.Czymusięuda?

OskarSadowski
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OBLICZA
GDYNI
Mrocznezakątki,
czyli
opuszczony
Dom
Profilaktyczno-Wypoczynkowy
,,Zdrowie”
oraztajemniczy
cmentarz
Dom
Profilaktyczno-Wypoczynkowy,,Zdrowie”

Położone w Gdyni Orłowie opuszczone sanatorium przy ul. Zacisznej 2 przyciąga
m.in.: imprezowiczów, wielu turystów, lecz także bezdomnych. Zostało zamknięte
w 2005 roku z powodu osuwającej się skarpy. Dzisiaj pokażemy jego klimatyczne ruiny,
które często stają się plenerem do różnorodnych sesji zdjęciowych czy projektów
filmowych.ZostałytunakręconescenyzfilmuAndrzejaKotkowskiego.
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Może
kąpielsolankowa?

CmentarznaKarwinach

Czy wiedzieliście, że w pobliżu naszej szkoły znajduje się opuszczony cmentarz
ludzi zmarłych w 1831 roku na cholerę? Na jego miejscu postawiony jest krzyż
upamiętniającyosoby,któreprzeztęchorobę,częstoprzedwcześnie,opuściłytenświat.
Więcejinformacjimożecieznaleźćnastronie:
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/1031521,gdynia-cmentarne-wzgorze-z-krzyzemupamietniajacym-ofiary-epidemii-cholery-zdjecia,id,t.html
AleksandraKozłowska
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COWSZKOLE
PISZCZY
Czas
na
przerwę
Za co uczeń lubi szkołę, o ile w ogóle ją lubi? Za możliwość spotkania
ze znajomymi, za obiady, za miłych nauczycieli, za przerwy. Wielu uczniów
uważa,
żeszkołajestciekawatylko
podczasprzerw.
Postanowiłyśmy sprawdzić, jak większość z was spędza czas między lekcjami.
Rzut oka na szkolny korytarz. Najczęstszym widokiem jest uczeń z telefonem
w dłoniach. Poza kolorowym ekranikiem nie widzi świata i nie zwraca uwagi na nikogo.
Rzadkim
widokiemsągrupkiosób
rozmawiającychnajakiśtemat.Szkoda.
Nasze reporterki poszukały odpowiedzi na pytanie: Jak wyglądałaby przerwa
waszych
marzeń?
Przede wszystkim przerwy powinny być dłuższe. Wielu ankietowanym marzą się
wygodne miejsca do wypoczynku. Ten pomysł popierają też zapytani przez nas
nauczyciele. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu i adrenaliny chcieliby móc gdzieś
poszaleć. Stąd nierealne pomysły np. o rollercoasterze na dachu szkoły. Wśród waszych
propozycji były też te związane ze sportem. Niektórzy uczniowie chcieliby spędzać
przerwy w sali gimnastycznej. Świetny pomysł, ale trudny do zrealizowania ze względów
bezpieczeństwa. Ciekawą propozycją było puszczanie muzyki wybranej przez uczniów
na holu szkolnym. Na początek w jeden wybrany dzień tygodnia. W realizacji tego
pomysłu
przydałobysięwsparciestarszychuczniówisamorząduuczniowskiego.
Dziękujemy za Wasze ciekawe propozycje. Niektórych marzeń nie zdołamy
zrealizować. Jednak pamiętajcie, że to od nas samych zależy, czy przerwy będą ciekawe
czy
nudne.

WiktoriaŚwist
EmiliaBudziwojska
MagdalenaRzoska
MałgorzataOrlikowska
AmeliaKazimierczak
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Ktowalczy
ze
śmiercią?
ROZMOWAZRATOWNIKIEM
MEDYCZNYM
PANIĄMARTĄ
SZPILMAN
Marta: Dzień dobry! Nazywam się Marta Fijałkowska. Jestem uczennicą 7. klasy. Wielu
uczniów zastanawia się, co chcieliby robić w swoim życiu, którą drogę wybrać.
ChciałabymzadaćPanikilkapytańdotyczącychPanizawodu–ratownikamedycznego.
Pani Marta Szpilman: Dzień dobry! Jest mi niezmiernie miło, że zainteresowała się Pani
zawodem
ratownikamedycznego.Zprzyjemnościąodpowiemnatychkilkapytań.
M:
Jak
długopracujePaniwzawodzieratownikamedycznego?
PMSZ: 
Na to pytanie ciężko odpowiedzieć. Dyplom ratownika medycznego uzyskałam
w czerwcu 2011 roku i od stycznia 2012 roku pracuje na Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym oraz w Zespołach Ratownictwa Medycznego (karetki). Jednak przygodę
z ratownictwem zaczęłam już dużo wcześniej, bo w liceum. Były to kursy i szkolenia
z pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kursy ratownictwa
morskiego (WOPR), a także wolontariat w szpitalach. W zawodzie jako ratownik
medycznypracujędwalataaratownictwemzajmujesięokołodziewięciu.
M:
Co
byłonajtrudniejszenapoczątkupracywzawodzie?
PMSZ: 
Najtrudniejszą rzeczą jest chyba zachowanie się w absolutnie każdej sytuacji jak
człowiek, pozostając przy tym profesjonalnym medykiem. Mam tu na myśli empatię do
każdego pacjenta, cierpliwość, gdy już jej brakuje podczas kolejnych godzin dyżuru
nocnego, dobre słowo i uśmiech, które jest zawsze od nas oczekiwane, nawet od najmniej
miłego pacjenta. Trudne jest także pogodzenie się ze śmiercią pacjenta, o którego
walczyło się godzinami, a następnie patrzenie, jak rodzina zmarłego pogrąża się
w
żałobie.
M:
Czy
zawszechciałaPanipracowaćwsłużbiezdrowia?Dlaczego?
PMSZ: 
Od zawsze wiedziałam, że chcę pomagać drugiej osobie. W ratownictwie
trzeba działać szybko, często w niesprzyjających warunkach, kombinować.
Jednocześnie jest to jeden z niewielu zawodów, w których mamy możliwość
towarzyszenia człowiekowi na każdym etapie jego życia oraz być wsparciem w tych
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najcięższych momentach. Ratownik medyczny doświadcza cudu narodzin (zdarza się,
że w karetce) oraz niejednokrotnie jest obecny podczas śmierci. Jest to w pewien sposób
olbrzymi
przywilej,aletakżeiodpowiedzialność.

M:
Jaki
byłPaninajtrudniejszyprzypadekmedyczny?
PMSZ: Każdy przypadek to oddzielna historia. Niektóre będę pamiętać do końca życia,
a innych nie. Pamiętam małego chłopca, rocznego, który wylał na siebie wrzącą kawę.
Był właściwie cały poparzony. Brzuszek, klatka piersiowa, rączki, nóżki... Pamiętam
płacz jego matki i przerażenie w oczach jego siostry. Był też motocyklista, którego
przygniótł balot siana. Walczyliśmy o niego kilka godzin. Leki, pompy, TK, USG,
konsultacje, kolejne telefony, transport Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
do Centrum Urazowego. Pan zmarł na Oddziale Intensywnej Terapii tydzień później.
Nigdy nie zapomnę jego żony, która pytała się mnie ze łzami w oczach, czy jej mąż
będzie chodził. Nie zapomnę także miny jego kolegi, który jechał obok niego, gdy to się
wydarzyło.Jemunicsięniestało,balotgoominął.
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M: 
Czy kiedykolwiek nie wiedziała Pani jak pomóc pacjentowi? Proszę o opisanie
sytuacji.
PMSZ: Jest wiele sytuacji, w których nie wiem, jak pomóc. Nie mówię tu o wyborze
metody pomocy czy leku, kiedy przyjeżdżam na miejsce wypadku lub na wezwanie
do domu. Myślę tu bardziej o wsparciu psychicznym… Gdy druga osoba cierpi, zawsze
staram się postępować tak, jak ja bym chciała być traktowana, gdybym była swoim
pacjentem. Zdarza się czuć bezsilność wobec cierpienia, bezradność, gdy leki się kończą
i
nie
ma
jużmożliwościterapeutycznych.
M: 
Czy mogłaby Pani dać kilka rad dla tych, którzy pragną być ratownikiem
medycznym?Cozrobić,abyspełnićswojemarzenie?
PMSZ: Zawsze, niezależnie od tego, czy marzy się o zostaniu ratownikiem czy
piosenkarką, aktorką lub weterynarzem, należy robić wszystko, aby spełnić swoje
marzenia. Zawody medyczne są ciężkimi zawodami. Dają olbrzymią radość, ale także
powodują łzy i czasem zwątpienie. Jeśli jednak chce się pomagać drugiej osobie
w sytuacjach nagłych, to zawód ratownika medycznego jest jak najbardziej tym
odpowiednim. Aby zostać medykiem, należy ukończyć trzyletnie studia, odbyć praktyki.
I przede wszystkim być człowiekiem i nie zapominać, że pacjent też nim jest…Tylko
tyle,
albo
i
aż.

MartaFijałkowska
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KTOPIERWSZY,
TEN
LEPSZY!
Krzyżówka
(rozwiązania
do
pani
JoannySzynal-Gajewskiej-3listopadaod10.45do14.40)

1.JakąnazwęnosiDomProfilaktyczno-Wypoczynkowy?
2. Jak się nazywa choroba, z powodu której zmarły osoby pochowane na cmentarzu
naKarwinach?
3.

Jaki

tytuł

nosi

książka

opowiadająca

o

dawnych

zwyczajach

nocy

między

31październikaa1listopada?
4.PodczasDziadówwkościelezostawianotrumnę,mszałi…
5.JednymznajbrzydszychsamochodównaświeciejestTataMagic…
6.Jakiewedługuczniówpowinnybyćprzerwy?
7.Nazwiskoautorafilmukręconegow
ruinachznajdującychsięwGdyni.
8. Według jakiego czasopisma Fiat Multipla jest najbrzydszym modelem pojazdu
czterokołowego?

1

2
3
4
5
6
7

8
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Dziękujemy
za
uwagę!
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