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Pierwsza Akcja Caritasu !
Szkolne Koło Caritas działa w naszej szkole
od kilku lat. Głównym zadaniem Koła jest wychowanie do niesienia pomocy osobom potrzebującym z własnego środowiska. Poprzez wrażliwość na krzywdę drugiej osoby, poświęcenie
własnego czasu, gotowość bezinteresownej pomocy działamy w ramach wolontariatu Caritas.
Nasza działalność to nie tylko akcje związane z
Wigilijnym Dziełem Pomocy "Caritas" czy akcja "Żonkil", ale to przede wszystkim stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od
siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości i rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za innych.
Pierwsza Akcja:
Pierwsza Akcja Caritasu Odbyła się 27 września bieżącego
roku. Celem jej była zbiórka Pieniędzy na obiady dla biedniejszych osób z naszej szkoły. Polegała ona na sprzedaży ciast rodzicom, którzy w tym czasie przychodzili na wywiadówki.
Uczniowie z Naszej Szkoły z chęcią upiekli różnego rodzaju
ciasta poczynając od murzynków, makowców a kończąc na
babkach i babeczkach. Przy kawiarence zatrzymywało się mnóstwo osób, ciasta schodziły migiem. Nawet nauczyciele z chęcią
kupili kawałki pysznych wypieków. Sama obsługa kawiarenki
była miła, serdeczna i zachwycała uśmiechem. Po akcji zaczęło
się liczenie datków. Łącznie uzbierało się ok. 350zł!!! Pierwsza
zbiórka przebiegła znakomicie, miejmy nadzieje, że inne akcje
będą takie, lub jeszcze lepsze!
Weronika Ochocka
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Pilnujemy morza
23 września z pod szkoły wyjechał autokar z grupą zagorzałych biologów i kilkoma dziennikarzami naszej gazetki szkolnej. Wycieczka zmierzała do Jastarni a jej zadaniem było
zdać relację stanu tamtejszej plaży.
Polegało to na przejściu odcinka brzegu i wypełniania specjalnie przygotowanej karty pytań. Można tam było
znaleźć pytania takie jak liczba śmieci
i ich rodzaj oraz ogólny stan czystości
lini brzegowej. Zadanie nie było proste z powodu wielu przeszkód terenowych takich jak bagna i lasy. Na
szczęście takie przeszkody nie były
żadnym wyzwaniem dla dwóch harcerzy w naszej grupie i dzięki ich doświadczeniu przekroczyliśmy nietrudności. Po dotarciu do celu (port w Jastarni) wsiedliśmy do autokaru. Zmierzając do wsi gdzie posililiśmy się
ciepłym bigosem i herbatą. Po nasyceniu się trzeba było wracać do domu.
W drodze powrotnej „pięknym” śpiewem umilała nam czas klasa III ale po
wielu błaganiach zaprzestali tej czynności i resztę podróży przeżyliśmy w
niezmąconej ciszy.
Obserwator?
Obserwator Wybrzeża Europy (Coastwatch
Europe) powstał w 1987 roku w Irlandii. Za
cel inicjatorzy akcji przyjęli uzyskanie danych
o stanie ekologicznym możliwie najdłuższego
odcinka wybrzeża tego kraju. Przez 18 lat w
polskiej edycji „Obserwatora Wybrzeża Europy” wzięło udział ponad 30 tysięcy uczestników. To ogromna rzesza uczniów, którzy przy
okazji uczestnictwa w akcji była na wybrzeżu
nie tylko dla wypoczynku. Przyglądali mu się
uważnie, poznawali mieszkańców, zauważali
zazwyczaj niedostrzegane nieczystości i zagrożenia. I na nowo odkrywali niezwykłość
tego jednego z najpiękniejszych fragmentów
Polski.
Paweł Kińczyk
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Wycieczka do Piaśnicy
W niedzielę 3 października z pod szkoły wyjechała wycieczka do
Piaśnicy. Aby uczestniczyć w mszy świętej ku czci ofiar mordu, oraz na
poświęceniu kaplicy upamiętniającej to zdarzenie.
Piaśnica
Jest to miejsce gdzie w 1939r bestialsko zamordowano 12tysięcy Polskich patriotów.
Całą akcje przeprowadzali nietrzeźwi esesmanie (ponieważ żaden człowiek nie jest w
stanie w tak okrutny sposób zabić nie tylko
dorosłego człowieka ale także dziecko).
Elżbiety Ellwart z Wejherowa, dla Iwony Rogackiej z Dziennika Bałtyckiego. Jedyny żyjący świadek tej tragedii;
„- Pani Elżbieta mieszkała w Orlu, wsi oddalonej kilka kilometrów od Wejherowa - opowiada Regina Osowicka. - Była w zaawansowanej ciąży. Któregoś dnia wybrała się do swoich teściów przez piaśnicki las. Nieświadoma tego, co tam się
dzieje została zatrzymana przez esesmanów. Niemcy chcieli pozbyć się niewygodnego świadka, bowiem kilka metrów dalej
trwała egzekucja, zabrakło im jednak amunicji. Rozkazali jej nie ruszać się z miejsca, a sami poszli po naboje. Pani
Elżbieta mimo przestróg rozglądała się niepewnie, podeszła bliżej krzaków, ale to co zobaczyła, poraziło ją. Myślała, że
ma przywidzenia. Zobaczyła bowiem pod innym drzewem dwóch mężczyzn w białych koszulach, czarnych spodniach i
butach z cholewami. Obaj byli mocno zakrwawieni, a jeden z nich trzymał dziecko może dwuletnie za nóżki rozdzierał
je, a potem uderzał główką kilkakrotnie o drzewo. Od tego widoku pani Elżbieta nie mogła się już uwolnić. Właściwie
ona cudem ocalała, gdyż jeden z esesmanów kazał jej uciekać. Mówiła mi, że biegła co tchu w piersiach. Była przekonana, że esesman strzeli jej w plecy. Była bliska obłędu.”

Gdy Niemcy zaczęli przegrywać wojnę by
zatrzeć ślady wykopali ciała ofiar i przy pomocy więźniów z pobliskich obozów koncentracyjnych ułożyli w wielki stosy i spalili
a szczątki porozrzucali, dla tego znalezienie
grobów jest takie trudne. Przez wielu ludzi
Piaśnica jest nazywana Kaszubską Golgotą.
Ale jedno jest pewne miejsce to jest obrazem bezduszności Hitlera i jego podwładnych podczas II wojny światowej.
Paweł Kińczyk
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Wycieczka: wystawa 1939
„Trzeba by zapisać nie jedno dzieło,
Ale całą bibliotekę, by odzwierciedlić to wszystko,
Co się stało i co się działo na ziemiach polskich w ciągu sześciu lat najazdu (…)
Ta burza szału zniszczenia, uzupełniona akcją szabru w
wielkim stylu, Przeszła i przez wybrzeże polski.”
Eugeniusz Kwiatkowski

O godzinie 10 rano, przed Zespołem Szkół Nr 13,
zebrała się klasa III C czekając na rozpoczęcie wycieczki. Po chwili ruszyliśmy na przystanek autobusowy. Cała klasa z entuzjazmem wsiadła do trolejbusu i ruszyliśmy na wystawę pt.” Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kocimiu w 1939r.”. Jazda zajęła ok. 30 minut, po czym
poszliśmy do Klubu Riviera, gdzie znajdowała się
wystawa.
Weszliśmy na ostatnie piętro budynku, gdzie znaleźliśmy się w sali im.
Wiceadmirała Andrzeja Karwety. Rozglądaliśmy się po całej sali, czytaliśmy
informacje i podziwialiśmy zdjęcia ludzi którzy przeżyli tamte czasy. Zdziwieniem było to, że o wielu osobach w ogóle nie słyszeliśmy. Sceny przedstawione na tablicach otwierały nam szeroko oczy. Niektórych przerażały, niektórych
przyprawiały o dreszcze i smutek. W końcu doczekaliśmy się otwarcia wystawy. Usłyszeliśmy niedługą, ale bardzo sensowną i wyczerpującą wypowiedz
Wicedyrektora Klubu. Następnie przemawiać zaczęła Pani, która opowiedziała
nam wszystko co powinniśmy wiedzieć o tamtych chwilach i osobach. To jak
walczyły, broniły się oraz jak wytrzymały te ciężkie chwile. Zdziwienie, które
było na naszych twarzach, nie mogło odzwierciedlić naszego wewnętrznego
zmieszania. Nie wiedzieliśmy jak się zachować, bo w końcu nie wiedzieliśmy
jak to jest żyć w takich warunkach. Wkrótce po tym dostaliśmy karty pracy.
Ich rozwiązanie nie sprawiło nam kłopotu. Szybko sprawdziliśmy karty pracy,
by jedno z nas dostało dyplom za poprawne jej rozwiązanie. Chwilę potem Pani rozstała się z nami, a my uzupełnialiśmy swoją wiedzę. Wreszcie przyszedł
czas na pamiątkowe zdjęcie z tego dnia.
Usatysfakcjonowani wyszliśmy z klubu i zmierzaliśmy w stronę przystanku. Po drodze zahaczyliśmy jeszcze o pomnik osób, które zostały zasłane
na Sybir. Wewnętrznie każdy z nas współczuł osobom żyjącym w czasie II wojny światowej. Nikt nie powinien przeżywać takich chwil. Z czasem Klasa III C
udała się do swoich domów, dzieląc się z innym swoimi wspomnieniami i zdobytą wiedzą.
Weronika Ochocka

,,Zadowoleni
wyszliśmy z klubu
i zmierzaliśmy w
stronę przystanku.„
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Mam talent: Tomek Porada
Imię i Nazwisko: Tomek Porada
Data Urodzenia i Klasa: 08.02.1996 r, 2gim.c
Hobby: gitara, kosz, rysowanie
Co robi w wolnej chwili: rozwija hobby.
Wzrost: 188

„Niee.
Kocham
moją’’

Hej Tomek!
Czy mogę Ci zadać parę pytań?
Hej Hej! ;D No jasne!
A więc. Co skłoniło cię do gry na gitarze?
Trudne pytanie. Zawsze mnie to kręciło,
ale chyba głównym powodem był dzień, kiedy
po raz pierwszy usłyszałem kawałek
i zobaczyłem jego teledysk zespołu AC/DC .
Długo już ćwiczysz?
Już czwarty rok
Jesteś samoukiem czy chodzisz na jakieś zajęcia?
Cóż. Pierwsze dwa i pół roku uczęszczałem na zajęcia z instruktorem.
Teraz już jestem samoukiem i sam podążam tą ścieżką.
Jaką grasz muzykę i czego chciałbyś się nauczyć?
Gram Rock i Heavy metal. Chciałbym nauczyć się grać solówki
z „Back In Black”.
A masz związane z tym instrumentem jakieś plany zawodowe?
Nie, raczej nie.
Marzysz o jakieś specjalnej gitarze?
Niee. Kocham moją <śmiech>
Masz jakieś idola?
Oczywiście… A kto nie ? ;D Moim idolem jest Angus Young .
Gitarzysta i współzałożyciel AC/DC .
Widzę że bardzo lubisz AC/DC.
A co byś poradził młodym gitarzystom?
Przede wszystkim, myślę że najważniejsze jest ćwiczenie etiud.
Dzięki za wywiad.
Paula Konecka
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Mam problem
Rzuciła cię dziewczyna?
Ogórek spadł ci na spodnie i została
plama?
Jednym słowem masz problem i chcesz
się nim podzielić?
A może potrzebujesz dobrej rady?
Napisz na adres:

redakcja.sqler@gmail.com
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Aikido Dojo - po prostu
Aikido jest to sztuka walki pochodząca z Japoni, stworzona przez
Morohei’a Ueshibe, pod koniec
XIX i na początku XX wieku.
Ideą tej sztuki walki jest pokonać
przeciwnika nie robiąc mu przy
tym krzywdy.
Sam ćwiczę Aikido prawie 2 lata
(6 kyu), jednak aby nauczyć się
czegokolwiek, wystarczy zdecydowanie mniejszy okres czasu. Na
treningi chodzę z tatą, gdyż Aikido to jedna z niewielu sztuk walki, na które
mogą uczęszczać ludzie w każdym wieku.

„Z 70 kg żywej
wagi zrobiło się 50
i nadal nie tyję’’

Na Aikido można też zrzucić zbędny tłuszczyk, biorąc przykład ze mnie, z 70 kilo zrobiło się 50 i nadal nie tyję. Zachęcam zatem
do skorzystania z oferty klubu, zyskamy nowych przyjaciół, poznamy wiele ciekawych
technik i sztuk walki, zyskamy wymarzoną
figurę. Jeśli chcesz to osiągnąć, wejdź na
stronę http://www.aikido-ikeda.pl i kliknij, w
zakładce nasze sekcje, Gdynię.
Paweł Celiński
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Shakira - Waka Waka
Today's your day, I feel it
You paved the way, believe it

You're a good soldier
Choosing your battles
Pick yourself up
And dust yourself off
And back in the saddle
You're on the frontline
Everyone's watching
You know it's serious
We're getting closer
This isn't over
The pressure is on, you feel
it
But you've got it all, believe
it
When you fall get up, oh
oh...
And if you fall get up, eh
eh...
Tsamina mina zangalewa
Cuz this is Africa
Tsamina mina eh eh
Waka Waka eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Listen to your God
This is our motto

Your time to shine
Don't wait in line
Y vamos por todo

If you get down get up,
oh oh...
When you get down get
up eh eh...
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Tsamina mina eh eh
Waka Waka eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa aa

Tsamina mina eh eh
Waka Waka eh eh
Tsamina mina zangalewa

Jesteś dobrym żołnierzem,
wybierającym swoje bitwy.
Podnieś się do góry
I się otrzep
I z powrotem do siodła.
Jesteś na linii frontu
Każdy to obserwuje
Wiesz , że to groźne
Dostajemy się bliżej
To nie koniec
Jest nacisk, czujesz go
Ale masz to wszystko,
uwierz w to.
Kiedy upadasz, powstań,
och, och
i jeśli upadasz wstań, eh
eh...
Skąd pochodzisz?
Bo to jest Afryka
Chodź, ech, ech
Zrób to, ech, ech
Skąd pochodzisz?
To czas dla Afryki
Posłuchaj swego Boga To jest nasze motto.
To twój czas, by błyszczeć

To Twój dzień, czuję to
Wybrukowałeś drogę,
uwierz w to
Jeśli spadasz w dół,
podnieś się, och, och
Kiedy spadasz w dół,
wstań, ech, ech
Skąd pochodzisz?
Jest to czas dla Afryki
Chodź, ech, ech
Zrób to, ech, ech
Skąd pochodzisz?
To jest moje
Chodź, ech, ech
Zrób to, ech, ech
Skąd pochodzisz?
Jest to czas dla Afryki
Chodź, ech, ech
Zrób to, ech, ech
Skąd pochodzisz?
To jest moje
Chodź, ech, ech
Zrób to, ech, ech
Skąd pochodzisz?
Jest to czas dla Afryki

Pozdrawiamy !
Nasza ekipa:
Michał Kowalczewski - redaktor naczelny
Weronika Ochocka - sekretarz naczelny
Paulina Konecka - łamacz, reporter, fotoreporter
Agata Wrześniewska - grafik
Anita Wasiluk - korektor, fotoreporter, reporter
Mieszko Syska - reporter, grafik
Natalia Sowa - reporter, fotoreporter
Adam Sztandar - reporter
Paweł Celiński - reporter
Paweł Kińczyk - reporter
Gazetka powstała pod czujnym okiem Marka Pauli

