Dzień Otwarty
w Zespole Szkół nr 13
Dzień Otwarty
w Zespole
Szkół nr13
w Gdyni

Jest taki jeden
dzień w roku, kiedy
otwierają się szeroko drzwi
naszej szkoły i wszyscy
mogą tu zajrzeć. Taki dzień
miał miejsce 31 marca bieżącego roku.
Od samego rana
było gwarno i wesoło,
mimo że pogoda nie dopisała. Zimno, śnieg- jednym
słowem aura sprzyjająca
siedzeniu w domu. Na
szczęście nasi goście okazali się być odważnymi
ludźmi i nie zawiedli.
Rzutka ekipa oprowadzała
zwiedzających po obiektach
szkolnych. W każdej sali,
w każdym zakamarku coś
się działo.
Uczniowie naszej szkoły
prezentowali swoje talenty
plastyczne - tworzyli prace
techniką origami, wycinali
postacie z papieru, robili
witraże, malowali farbami.

Nie
obyło
się
bez pokazów sprawności
fizycznej naszych uczniów na salach gimnastycznych
toczył się bój o zwycięstwo
w grach zespołowych,
prezentowano umiejętności
taneczne.
Umysły ścisłe czas
spędzały przy łamigłówkach
matematycznych, budowały
bryły przestrzenne, wykonywały ciekawe i efektowne
doświadczenia
fizyczne
i chemiczne, wzięły udział
w warsztatach programowania.
W programie Dnia Otwartego nie mogło zabraknąć
tematyki związanej z profilaktyką - zorganizowano
kącik kulinarny ze zdrową
żywnością, w innym miejscu
badano ciśnienie. Goście
mogli również skorzystać z
porad dotyczących zdrowego stylu życia.

Działo się !
Uczniowie gimnazjum prezentowali efekty
swojej pracy związanej z
projektami edukacyjnymi.
Goście mogli cofnąć się do
września 1939 roku i
uczestniczyć w obronie
Westerplatte, mieli możliwość obejrzenia wystaw
poświęconych Czesławowi
Miłoszowi, Janowi Pawłowi II, nowym technikom

wojennym. Plakaty pozwoliły poznać zabytki Londynu i krajów niemieckojęzycznych. Strudzeni zwiedzaniem goście mogli odpocząć w kawiarence, która
przygotowała
mnóstwo
pyszności, i zobaczyć finałowy koncert muzyczny.
Przedstawiciele
Rady
Rodziców dzielnie pełnili
wartę, kwestując na cele

związane z planowanym
jubileuszem 20-lecia szkoły
i nadania imienia Franciszka Sokoła, (komisarz rządu
przed wojną) w Gdyni
szkole. Mamy nadzieję, że
wszyscy odwiedzający nas
goście wyszli usatysfakcjonowani i w rezultacie dzień
ten zaowocuje napływem w
nasze gościnne mury nowych uczniów w przyszłym
roku szkolnym.
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Bookarnia
Witam! W tym miesiącu zapraszam na lekturę książki pod
tytułem „Druga Połowa Żyje Dalej” autorstwa Sophie
Hannah.
Na okładce widnieje napis „Inteligencja, klasa i cudownie gotycka
wyobraźnia”, który jest cytatem z „The Times”. Cóż… Gotyku w
tej książce nie znajduję, ale zdecydowanie jest inteligencja!

Ruth, główna bohaterka , po przeżyciu czegoś naprawdę strasznego, próbuje
rozpocząć nowe życie. Nowe życie w nowym miejscu, wśród nowych ludzi. Po
jakimś czasie poznaje Aidana, w którym szybko się zakochuje. Funkcjonują razem przez długi czas, wiedząc, że każde z nich ukrywa coś przed drugim. Parę
poznajemy właśnie wtedy, kiedy postanawiają się sobie zwierzyć. Ruth nie jest
w
stanie
powiedzieć
wszystkiego,
czemu
trudno
się
dziwić, jednak Aidan mówi o wszystkim wprost. „Zabiłem kiedyś kobietę.
Nazywała się Mary Trelease.” Ruth jednak wie, że to niemożliwe! Ona zna
Mary Trelease! Mówi o tym Aidanowi, ale on nie chce słuchać. Jest pewny, że
zabił kobietę, która żyje!
O co w tym wszystkim chodzi?
I czy przyjaciele rzeczywiście nimi są?!

Kochasz robić zdjęcia? Chcesz pochwalić się
swoim talentem? Jeżeli tak, to wyślij swoje
zdjęcia na email: jantka@wp.pl
Ze wszystkich nadesłanych do nas zdjęć
wybierzemy najlepsze i umieścimy je
w naszej gazetce. Ponad to z autorem
najciekawszych zdjęć zostanie
przeprowadzony wywiad, który umieścimy
w gazetce szkolnej. Jeżeli za
pierwszym razem Ci się nie uda, nie
poddawaj się, bo co miesiąc możecie
przysyłać kolejne wasze zdjęcia.

Patron Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Miło jest nam poinformować Państwa, że Rada Pedagogiczna, Rada
Rodziców i Samorząd Uczniowski ZS nr13 dokonał wyboru kandydata na Patrona. Jest nim przedwojenny Komisarz Rządu Gdyni – FRANCISZEK SOKÓŁ –
człowiek znany i szanowany, który znaczną część swojego życia poświęcił Gdyni.
O jego miłości do tego miasta świadczą wspomnienia, które zatytułował „Żyłem
Gdynią”. Władze komunistyczne robiły wszystko, aby zatrzeć pamięć o żołnierzu
Legionów, operatywnym i skutecznym zarządcy Miasta z morza i marzeń.
My odkrywamy pamięć o nim !

Franciszek Sokół

– Komisarz Rządu w Gdyni

Wśród ludzi niepospolitych, do jakich Gdynia miała szczęście, był Franciszek Sokół,
Komisarz Rządu w Gdyni.
Stefan Franciszek Sokół urodził się w grudniu roku 1890, w wielodzietnej
rodzinie chłopskiej, we wsi Cyranka, koło Mielca. W roku 1913 ukończył gimnazjum
w Mielcu, maturę złożył u dyrektora Józefa Niemca – który to w czasach późniejszych
związany był z gimnazjum w Gdyni (którego to gimnazjum tak tradycje, jak i budynek
przejęło II Liceum Ogólnokształcące). W czasach szkolnych poznał Eugeniusza
Kwiatkowskiego. Ta przyjaźń zaowocowała w latach późniejszych ścisłą współpracą
obu panów.
Lata I wojny światowej dla Franciszka Sokoła oznaczały przerwanie nauki na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 14 sierpnia 1914 wstąpił do Legionów
Polskich. Służył od 6 sierpnia 1914 roku do 5 marca 1918 w I Brygadzie
Piłsudskiego. Walczył w 35 bitwach i potyczkach – najpierw jako kapral, potem jako
sierżant liniowy. Po pobycie w szpitalu Fortecznym w Krakowie w roku 1915 i
rekonwalescencji, dalszą służbę pełnił w Piotrkowie. W roku 1918 działał w Radzie
Głównej Opiekuńczej w okolicach Kutna.
W listopadzie 1918 roku został mianowany podreferendarzem, potem
referendarzem, w Starostwie Powiatowym w Kutnie. W 1925 roku ukończył Wydział
Prawa na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.

ETAP GDYŃSKI
W latach 1931-1933 był wicewojewodą w Stanisławowie. W wyniku zatargu
z wojewodą został przeniesiony w styczniu 1933 na stanowisko Komisarza Rządu
w Gdyni. O tej „nominacji” sam tak pisał w swoich wspomnieniach pt. „Żyłem
Gdynią”:
„Do Gdyni przeniesiony zostałem karnie – po to, abym się, jak to pospolicie się
nazywało – w morzu utopił lub w Gdyni się wykończył.”
Do nowej funkcji przyjechał jednak dobrze przygotowany i po początkowym
okresie wyobcowania, wrósł w środowisko i został przez nie zaakceptowany. Zyskał
nie tylko sympatię ale i uznanie.
Funkcja Komisarza Rządu skupiała zarówno władzę prezydenta miasta, jak
i przewodniczącego Rady Miejskiej oraz starosty grodzkiego. Spadła więc na Franciszka Sokoła ogromna odpowiedzialność i duży zakres. Potrafił jednak dobrać sobie
doskonałych i oddanych pracowników. Siedem lat spędził Komisarz Rządu Sokół
w Gdyni. W tym czasie, Gdynia z miasta zaniedbanego, „przyklejonego” do portu,
zaczęła wyrastać na piękne miasto o światowym obliczu. Nazywano ja polskim
Nowym Jorkiem. Liczba mieszkańców wzrosła z 48 tysięcy do 120 tysięcy. Brak
środków finansowych nie pozwolił na realizację wszystkich śmiałych planów, ale i tak
Gdynia zyskała za rządów Sokoła oblicze wielkomiejskie.

Mało osób wie, iż dwupasmową Aleję Zwycięstwa (dawną Szosę Gdańską) od
Urzędu Miasta (dawnego Komisariatu Rządu) do dzisiejszej ulicy Wielkopolskiej
zawdzięcza Gdynia właśnie Franciszkowi Sokołowi. Wybudowano ją za kwotę 600
tys. złotych (sumę wówczas niebotyczna) w roku 1939.
Sokół zmierzał do wykupienia przez miasto z rąk niemieckich wszystkich majątków na Kępie Oksywskiej, jako że właśnie u jej podnóża znajdował się port
wojenny i umocnienia Marynarki Wojennej. To on wysłał w pierwszych dniach
września pismo do Przedsiębiorstwa Żegluga Polska w Gdyni, nakazujące wykonanie 500 drążków do osadzania kos i bagnetów dla oddziałów Kosynierów Gdyńskich.
We wrześniu 1939 Franciszek Sokół roku został mianowany komisarzem obrony cywilnej Gdyni, a władza jego rozciągała się na cztery powiaty: Morski, Kartuski, Kościerski i grodzki w Gdyni. W dniu 12 września został wezwany przez adm. Unruga do
opuszczenia miasta. Kiedy plany uratowania Komisarza zawiodły, Dowódca Floty powołał go do służby czynnej, licząc na to, iż jeżeliby dostał się do niewoli zostanie potraktowany zgodnie z konwencją o jeńcach wojennych.
W nocy z 16 na 17 września Sokół odpłynął na Hel, i tam został przydzielony do sztabu
kmdr Frankowskiego. Wraz z załogą helską dostał się do niewoli 2 października 1939
roku. Trafił do Oflagu w Nürnburg nad Wezyrą, później w Spittal nad Drawą.
W marcu 1940 został przewieziony do Gdańska, gdzie oskarżono go o działalność na
szkodę III Rzeszy.

Po długim śledztwie osadzono go w obozie w Sztutowie. Przeniesiono go później
do Mauthausen, i tam doczekał wyzwolenia. 18 czerwca 1945 roku wrócił do kraju.
Wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski ściągnął go wkrótce do Delegatury Rządu do Spraw
Wybrzeża w Gdańsku i powierzył mu stanowisko szefa Działu Odbudowy Miast, później Działu Zagadnień Materiałów i Wyposażenia Technicznego.

W roku 1947 roku zmuszono go do przeniesienia się do Warszawy. W październiku
1947 został Dyrektorem Biura Ekonomicznego w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej,
a jednocześnie był wicedyrektorem w Departamencie Zatrudnienia. W styczniu 1950 został
przeniesiony na stanowisko Głównego Inspektora w Urzędzie Pełnomocnika
Akcji Rozbiórkowych.
Umarł w Krynicy w czerwcu 1956 roku.

Igrzyska Śmierci -film, o którym słyszał już chyba każdy
nastolatek. W ciągu 2 tygodni zarobił on 400 milionów dolarów. Czy jest tego wart? Sami oceńcie.
Katniss pochodzi z Dwunastego Dystryktu - jednego z najbiedniejszych regionów w państwie Panem. Kiedy jej
młodsza siostra, Primrose Everdeen, zostaje wylosowana
do udziału w Igrzyskach śmierci, corocznym turnieju
organizowanym przez bezwzględne władze, Katniss
zgłasza się by zająć jej miejsce. Opuszcza nie tylko rodzinę, której jest żywicielką, ale i Gale’a, który zdaje się być
kimś więcej niż przyjacielem. Aby ich jeszcze zobaczyć,
musi zwyciężyć w transmitowanych przez
telewizję Igrzyskach. Przeżyć może tylko jeden uczestnik.
Pochodzący z biednego dystryktu i nie szkoleni w walce
Katniss i chłopak Peeta, w oczach widzów skazani są na
porażkę. Igrzyska są jednak nieprzewidywalne.
Między młodymi rodzi się uczucie, a odważna
szesnastolatka rozpala w ludziach nadzieję na zmiany. Staje
się symbolem buntu i walki z niesprawiedliwością.
Jednak, jeśli kiedykolwiek ma zobaczyć jeszcze rodzinny
Dystrykt 12, musi dokonać rzeczy niemożliwych.
Niektórych z was opis nie musi szczególnie interesować, ale nie sugerujcie się nim. Ja osobiście
n i e
b y ł a m
d o
k o ń c a
p r z e k o n a n a
d o
t e g o
filmu, ale po wyjściu z kina – zachwycona.
Nie chcę wam już zdradzać większych szczegółów, bo to trzeba przeżyć. Film jest adaptacją
książek Suzanne Collins. Ja osobiście najpierw poszłam do kina, dopiero teraz zakupiłam całą
trylogię.
Polska premiera miała miejsce dnia 23 marca,
w kinach, więc zachęcam do przeżycia Igrzysk Śmierci.
Polecam,
Tosia Tucka

ale

film

nadal

jest

grany

Królewna Śnieżka
Jak zapewne część z Was już zauważyła, w naszych kinach brak
szczególnie wybitnych filmów. Z nudy postanowiłam wybrać się na
śnieżkę kierowana „zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci”. Moim
skromnym zdaniem nawet znakomita Julia Roberts nie pomogła tej
produkcji.
Film w miarę trzyma się ram , które znamy z disneyowskiej wersji Śnieżki: Jest piękna, blada, czarnowłosa dziewczyna o naturze aż za bardzo dobrotliwej. Jest i zła macocha, królowa rządząca w sposób okrutny (co
prawda nie stwierdzono, czy aby w wersji Disney’a rzeczywiście była ona
aż tak okrutna, by zbierać podatki na masaże, liftingi itp.) No i oczywiście
jest przystojny książę, którego jednak w tej wersji Śnieżki, krasnale nie
lubią. Co więcej, obrabowali go od pieniędzy, aż po szaty.
Bardzo interesującą rzeczą jest fakt, iż królewna Śnieżka poznaje księcia
w dniu swoich osiemnastych urodzin, kiedy to wymyka się z zamku, aby
sprawdzić, jak sprawy maja się w królestwie. Pojawia się ona w stolicy w
dniu podatków. Widząc biedę swoich poddanych, postanawia wrócić do
zamku przez las. Tam natrafia na już obrabowanego księcia, któremu natychmiast wpada w oko i vice versa. Ale ani on, ani ona nie przyznają się do swojego prawdziwego pochodzenia. Właściwie to już trochę
oczywiste: spotykają się, zakochują w sobie, rozchodzą się… ale to bajka, więc sprawy oczywiste są tu na
porządku dziennym.
Wracając do rzeczy, książę przybywa na zamek i uwaga, wpada w oko… złej królowej. Jednak jest to
zauroczenie nieodwzajemnione, wobec czego królowa dochodzi do wniosku, że winna temu jest jej cera.
Wędruje więc do magicznego lustra, które tak naprawdę jest jej odbiciem (dowód, że Królowa maczała
palce w czarnej magii), decyduje się na wydanie balu, tam niefortunnie Śnieżka wpada na księcia, budzi to
złość królowej, każe ją więc zabić (królowa Śnieżkę), jednak sługa uwalnia ją w lesie, ona spotyka krasnali
etc.etc.
Rola zatrutego jabłka jest jednak w tej produkcji wielce zachwiana. Po pierwsze Śnieżka nie jest uśpiona,
to książę jest pod wpływem eliksiru i tylko „pocałunek prawdziwej miłości może go ocalić”. Księżniczka
w swej łaskawości postanawia się poświęcić, ratuje go i… Nie, momentu, w którym pojawia się zatrute
jabłko Wam nie zdradzę… musicie albo sami wybrać się na Śnieżkę do kina, albo poczekać, aż pojawi się
w internecie lub po prostu zapomnieć o tym filmie.
P. S. We wstępie powiedziałam, że nawet znakomita Julia Roberts nie pomogła tej produkcji i miałam rację gdyż nie musiała – film w miarę sprosta oczekiwania małych widzów, starszych zaś zachwyci wykonanie, gra aktorów. Jedyną wadą jest wykorzystanie oklepanych już tekstów i zachowań. Nie budzi to
powszechnego śmiechu, ale coś w stylu zniesmaczenia, nie mniej jednak powtarzam, że jakość jest
niesamowita.

Przedstawiamy ciekawe zawody: Technik dentystyczny
Maja: Dlaczego wybrała Pani taki kierunek?
p. Aga: W szkole podstawowej nauczyciel powiedział mi, że mam zdolności manualno-plastyczne. Po za tym zawsze interesowała mnie budowa zębów, ich kształt.
Maja: Na czym polega Pani zawód?
p. Aga: Głownie na wstawianiu, modelowaniu i uzupełnianiu braków zębowych u pacjentów: protezy, korony porcelanowe, mosty porcelanowe czy też implanty.
Maja: Jakie cechy charakteru powinna mieć osoba wykonująca ten zawód?
p. Aga: Zapewne pokłady cierpliwości, systematyczność i sumienność.
Maja: Czy uważa Pani, że w dzisiejszych czasach zawód ten jest opłacalny?
p. Aga: Myślę, że tak (przedział od 3000 w wzwyż) wszystko zależy od tego czy w
renomowanej pracowni jest się zatrudnionym i z jakimi lekarzami się współpracuje.

Maja: Czy są jakieś minusy tej pracy?
p. Aga: Oczywiście, jak w każdej, tu przede wszystkim jest ilość godzin - potrafimy
pracować po dziesięć godzin dziennie gdyż zdarzają się sytuacje nie zależne od nas
np. pęknięcie porcelany podczas wypalania w piecu i niespasowane korony w jamie
ustnej pacjenta. Praca wykonywana jest etapami i zależna od ludzi współpracujących
tzn. pacjent- lekarz- technik. Trzeba sprostać oczekiwaniom pacjenta, wymaganiom
lekarza i pokonaniu trudności warunków zgryzowych w jamie ustnej pacjenta.
Maja: Czy uważa Pani, że spełnia się zawodowo?
p. Aga: Praca jest moim hobby, a satysfakcja jest ogromna, gdy widzę zadowolonych,
uśmiechniętych i wdzięcznych pacjentów. Cieszę się, że mogę im pomóc.
Wywiad przeprowadziła: Maja Ściechowicz
O zawodzie opowiadała:
Pani Agnieszka, technik dentystyczny w pracowni dentystycznej w Gdańsku
na Zaspie.

