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W tym roku specjalnie dla Was starać się będą:
Julia Przeniosło — redaktor naczelna
Wiktoria Skubisz — zastępca redaktor naczelnej
Magdalena Głowacka — sekretarz redakcji
Agata Wrześniewska — grafik
Martyna Iwańska— korektor
Tosia Tucka— fotoreporter
Michał Kowalczewski— fotoreporter
Marta Jurewicz— reporter
Paweł Celiński— reporter
Anita Wasiluk— reporter
Natalia Sowa— reporter
Asia Majkowska—korektor
W tym numerze nie piszemy…

O tym, że dokładnie 100
lat temu powstał jeden z
najśmieszniejszych kawałów świata, ale o tym,
że śmietnik może być
design już tak na str. 7

O tym, że nasza gazeta
jest najfajniejsza na
świecie, bo to nie my
chwalimy, ale nas chwalą,
chyba że chodzi o książki
jak na str. 8

Po co ludzie zbudowali
Stonehenge i to na
pustkowiu, za to, co
można znaleźć w lesie jak najbardziej na str.4

Pani Martyna jest tak miłą osobą, że zgodziła się na wywiad dla naszej szkolnej gazetki! O wywiad postarała się
Wasza utalentowana i jakże skromna redaktor naczelna… a Pani Martyna ofiarowała Sqler’ owi coś naprawdę extra!
(Zdjęcie na następnej stronie!)
Julia Przeniosło i Wiktoria Skubisz: Od jakiej wysokości, podczas zdobywania Korony Ziemi, używała Pani
maski tlenowej. Czy zawsze na tej samej wysokości podczas wspinaczki na różne szczyty?
Martyna Wojciechowska: Zazwyczaj maska tlenowa potrzebna jest na wysokości powyżej 7500 m n.p.m. - ja używałam jej więcej tylko podczas wspinaczki na Mount Everest. Na innych górach nie była mi potrzebna, bo w projekcie Korona Ziemi tylko Everest przekracza tę wysokość.
JiW: Podczas jakiej przygody naprawdę się Pani bała?
MW: Staram się walczyć ze swoim strachem, bo traktuję go jak słabość, a ja lubię czuć, że jestem silna. Niemniej
jednak bałam się wielokrotnie, bo to jest naturalny stan. Najczęściej jednak w górach, bo to właśnie tam było najbardziej ekstremalnie. Czasem z powodu temperatury, inny razem nagle zeszła lawina, ktoś zginął... trudno jest wtedy
zachować zimną krew. Chociaż trzeba się starać.
JiW: Gdyby miała Pani możliwość, w której epoce chciałaby Pani żyć?
MW: Jest mi dobrze tu, gdzie jestem. Gdyby jeszcze tylko ludzie byli bardziej otwarci na świat, to już w ogóle byłabym przeszczęśliwa.
JiW: W jaki sposób łączy Pani życie rodzinne z podróżami?
MW: Przede wszystkim ograniczyłam długość swoich wyjazdów.
Kiedyś potrafiłam wyjechać z domu na kilka miesięcy. Teraz mam dziecko, dlatego maksymalnie nie ma mnie 2-3
tygodnie. Wolę jeździć częściej, ale na krócej. Otaczają mnie wspaniali ludzie i to oni pomagają mi to wszystko poskładać.
JiW: Która podróż była dla Pani tą najważniejszą?
MW: Każda jest ważna. Przestałam stopniować, bo za każdym razem odkrywam w tych podróżach coś nowego, a są
to przede wszystkim poruszające historie ludzi, których spotykam. Bo ja zawsze jeżdżę do ludzi, nie do miejsc. Właśnie skończyłam realizować zdjęcia do trzeciej serii programu "Kobieta na krańcu świata" i to jest teraz temat, który
jest mi najbliższy.
JiW: Jaka kultura spodobała się Pani najbardziej podczas podróży?
MW: Poznałam wiele fascynujących kultur. Od plemienia Himba w Namibii, po niezwykłą kulturę gejsz w Japonii
czy kobiety z Tajlandii, które noszą na szyi stalowe obręcze. I każda na swój sposób mnie intryguje.
JiW: Czy rzeczywiście nie lubi Pani koloru bordo?
MW: Rzeczywiście nie jest to mój ulubiony kolor (śmiech).
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JiW: W jaki sposób przygotowywała się Pani do rajdu Paryż-Dakar i czy wolno było wtedy używać nawigacji/ GPS ?
MW: Przygotowania do rajdu są dosyć długie i żmudne, bo trzeba najpierw nauczyć się, jak jeździ się po piachu. Nie jest to
umiejętność, którą posiada się jeżdżąc po mieście w cywilizowanych warunkach. Ale oczywiście człowiek jest w stanie dostosować się do każdy warunków i nabyć nowe umiejętności, jeśli tylko bardzo tego chce. Co do nawigacji - za moich czasów, a startowałam w 2002 roku, można było używać tylko tej, którą zapewniał organizator rajdu.
JiW: Które ze zwierząt, jakie Pani spotkała podczas podróży, zwróciło Pani największą uwagę ?
M.W.: Chociaż spotkałam na swojej drodze wiele zwierząt, ostatnio największą sympatią znowu darzę kangury, o których niedawno nakręciłam program. Szczególnie maluchy. Są absolutnie zjawiskowe!
Dziękuję za rozmowę. Martyna

Dnia 20 września 2011 roku klasa II
gimnazjum C udała się do lasu, aby oczyścić go ze śmieci.
Około godziny 10 uczniowie opuścili
szkołę i wyruszyli w kierunku kompleksów
leśnych w okolicach Gdyni-Dąbrowy.
Kiedy doszli na miejsce, zostali podzieleni
na grupy. Każda z nich otrzymała worki na
odpowiednie odpady.

Wszyscy z wielkim zapałem i chęcią sprzątali las. Jedna ze sprzątających postanowiła nakręcić film o tym jak czują się inne osoby podczas sprzątania świata.
Około godziny 12 klasa II gimnazjum C wyniosła worki ze śmieciami z lasu
i pomaszerowała w kierunku szkoły. Wszyscy tego dnia dobrze się bawili, a
przy okazji mogli wspomóc środowisko.
Były jednak zjawiska, które wprawiły klasę w zdumienie:
ułożone w „piramidkę” butelki po Lechu;
stary koc znaleziony w lesie;
jeden but (chyba Adidas).
Antonina Tucka i Julia Przeniosło
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Obchody Dnia Sybiraków
18 września 2011r. z okazji 72 rocznicy sowieckiej agresji na Polskę oraz Dnia
Sybiraka przedstawiciele klas szóstych i gimnazjalnych z naszej szkoły wzięli udział w
uroczystościach pod nazwą „W HOŁDZIE ZESŁAŃCOM SYBIRU”.

Młodzież z IX LO w
Gdyni zaprezentowała
wzruszające, bogate w
patriotyczne
pieśni

O godz. 9:15 wszyscy w strojach galowych, punktualnie i pomimo niesprzyjającej
pogody stawili się przed szkołą. Pod opieką nauczycielek, pani Wioletty Mierzejewskiej
i pani Ludwiki Robakowskiej, udali się na przystanek, aby dojechać na Plac Jana Pawła
II do kościoła pw. Najświętszej Maryi Królowej Polski.

przedstawienie.

W świątyni o godz. 10:00 rozpoczęła się Msza św. w intencji Ojczyzny, Sybiraków
i Rodziny Katyńskiej, którą celebrował ksiądz prałat Edmund Skalski. Po nabożeństwie
około 11.30 wszyscy udali się pod Pomnik W HOŁDZIE ZESŁAŃCOM SYBIRU
przy ul. Armii Krajowej, gdzie odbyła się druga część uroczystości.
Powitano prezesa Gdyńskiego Koła Związku Sybiraków – pana Aleksandra
Ryzińskiego. Potem ksiądz kapelan poprowadził modlitwę w intencji ludzi zamordowanych na Syberii i w Katyniu. Następnie wręczano odznaczenia, m.in. dla naszej szkoły
za kultywowanie pamięci o ludziach i czynach w czasie II wojny światowej. Medal „Pro
Memoria” odebrał w imieniu społeczności szkolnej ZS nr 13 w Gdyni dyrektor Andrzej
Gogola.
Młodzież z IX LO w Gdyni zaprezentowała wzruszające, bogate w patriotyczne pieśni
przedstawienie.
Na zakończenie odbył się Apel Poległych. Oddano salwę honorową. Następnie delegacje szkół i organizacji złożyły wieńce i kwiaty. Zapłonęły znicze. Uczczono pamięć
TYCH – KTÓRZY NA ZAWSZE ZOSTALI NA „NIELUDZKIEJ ZIEMI”. Całą ceremonię
uświetniła Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP i Orkiestra Marynarki
Wojennej RP.
Obchody Dnia Sybiraka zakończyły się około godz. 13:00. Pełni wrażeń i z poczuciem
dobrze spełnionego obowiązku wszyscy udali się do domów.
Zuzanna Lachnitt

Przemówienie Gdyńskiego Koła Związku Sybiraków – pana Aleksandra Ryzińskiego
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Gdynia Design Days
Modne Eco.
Pan Tomek cze-

Budowa
kał na wszystzegara
kich z piłą w
wodnego z ręce.
Okazało

się, że rolka jest
za długa, więc
trzeba ją było
przyciąć. Pocieszające było to,
że to nie Testerzy przycięli
krzywo rolkę…
Aby umieścić butelki, trzeba
było zrobić otwory w tubie, za
pomocą
wkrętarki.
Testerzy zrobili 16 otworów,
do których przymocowali 8
butelek ( po 2 otwory na butelkę). Wyszło… mokro. Z każdej butelki krople spadały do
drugiej itd., jednak gdy pan
Tomek nalał atramentu, aby
lepiej było widoczne , jak woda (atrament) spływa z jednej
do drugiej butelki powstała
malutka fontanna, którą testeplastikowych
butelek

Co roku, cyklicznie 13-20
czerwca w Gdyni organizowane są „dni designu” – Gdynia
Design Days.
W zeszłym roku, organizatorzy
– urząd miasta Gdyni, oraz
projektanci zgromadzenia
„PoCoTo”
wykazali się niezwykłą pomysłowością, zachęcając uczestników do wykonywania projektów z użyciem
wielkich rolek od papieru drukarskiego . Testerzy z naszej
szkoły brali udział w warsztatach „ Modelove”.
Pierwszego Dnia Designu kreatywni uczniowie w przedziale
wiekowym 10-18 lat tworzyli
„projektowanie siedzisk” –
fotele, krzesła zbudowane właśnie z wspomnianych wcześniej rolek. Budowano w grupach 3- 5 osobowych przez 3, a
nawet 4 godziny (12-15). Efekt
był zadziwiający (co prawda to
nie testerzy budowali, ale jeszcze nigdy nie siedzieli na
czymś tak wygodnym!).
Czternastego czerwca Testerzy wybrali się na zwiady. Na
miejscu (plaża miejska) przemiły pan Tomek oraz „pan z
aparatem” zaprosili testerów
do projektu „odmierzacze czasu”. Testerka Zuzanna Przeniosło wymyśliła, żeby zbudować
wodny zegar z butelek i rolki.
Pierwszym zadaniem
było
przyniesienie wody z Bałtyku,
który, bądź co bądź , był niezbyt ciepły. Nieustraszeni oraz
przemoczeni testerzy powrócili
na miejsce warsztatów, niosąc
12 butelek pełnych wody (z
czego użyli tylko 6 lub 8).

rzy błyskawicznie zatamowali przy
użyciu taśmy. Zegar wyszedł cudownie...
Ostatni dzień Testerów na warsztatach – 16 czerwca.
Dziewczyny zbudowały (ich męski
towarzysz nie mógł) śmietnik w
kształcie kwiatka.
Na 2 złączonych niziutkich i cienkich rolkach , przy pomocy pani
Marty, doczepiły plastikowe obręcze na worki (w sumie 4).
Próbowały to zrobić przez około 2
godziny od 12.00- 14.00.
Do otworu w tubie przykleiły dziurawą z dwóch stron butelkę (na klej
w
p i s t o l e c i e ) ,
a do butelki worek na kanapki… był
to zbiornik na nakrętki.
Nie trzeba chyba dodawać, że testerzy mieli nawet popielniczkę
(zrobioną z dna butelki).
Julia Przeniosło

Gdynia Design
Days to
wyjątkowe
warsztaty, które
udowadniają, że
nawet zwykły
śmietnik można
zaprojektować
tak, aby miał
swój styl.
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Bookarnia
W sąsiednim
przedziale
zostaje
zamordowany
mężczyzna ...

Wakacje już niestety się skończyły, a wraz ze szkołą
przyszły obowiązki i mnóstwo nauki. To 'poważny' atak na
nasz wolny czas, odpoczynek i relaks, więc postarajmy się
wykorzystać chociaż ten, który nam pozostał. Aby wam w
tym pomóc będę w tym roku pisać o różnych ciekawych,
wartych przeczytania książkach (chłopacy nie martwcie się
- nie będą to jakieś różowawe romansidła).
Jako, że jestem fanką
kryminałów, na początek
zaproponuję coś autorstwa Agathy Christie,
czyli krótko mówiąc mistrzyni. Zawsze, gdy
wybieram się w podróż
mam ze sobą którąś z jej
książek, dzięki czemu
unikam nudy. Pozycja,
którą chcę wam przybliżyć w tym numerze nosi
tytuł "Morderstwo w
Orient Expressie" (ang.
"Murder on the Orient
Express").
Akcja rozgrywa się w
pociągu, którym Hercules
Poirot, słynny detektyw,
wraca z Azji. Wagon sypialny, którym jedzie jest
wypchany prawie po
brzegi, tylko jedno miejsce pozostaje wolne, co
bardzo dziwi detektywa,
biorąc pod uwagę porę
roku.

Jednak to co dzieje się w
czasie podróży zaskakuje
Herkulesa Poirota jeszcze
bardziej - w sąsiednim przedziale zostaje zamordowany
mężcz yzna,
Samuel
Ratchett, który wcześniej
mówił detektywowi, że
ostatnimi czasy otrzymywał
listy z pogróżkami. Sprawa,
którą podejmuje się rozwiązać sławny ze swojej spos t r z e g a w c z o ś c i
i zdolności wiązania faktów
Belg, jest o tyle trudna, że z
powodu śnieżycy Orient
Express utknął gdzieś w
okolicy Bałkanów i policja
nie jest w stanie w niczym
p
o
m
ó
c
.
Krąg podejrzanych jest bardzo zawężony - podróżujący
wagonem razem z Ratchettem, czyli kilkanaście osób,
jednak znalezienie sprawcy
nie jest łatwe, wydaje się, że
wszyscy mają alibi. Wkrótce
Poirot odkrywa związek
ofiary z głośnym porwaniem
i morderstwem, które zdarzyło się w Ameryce jakiś
czas wcześniej. Jest pewien,
że zna już motyw.
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Nadal jednak niepokoi go to,
jak różne są rany na plecach
ofiary. Jak twierdzi lekarz podróżujący sąsiednim wagonem, jedne przywodzą na myśl
osobę silną, drugie słabą - najpewniej kobietę, jedne wskazują na osobę praworęczną,
inne znowu wymagają sprawdzenia, kto jest leworęczny.
Podczas przesłuchiwania pasażerów, detektyw odkrywa kolejne zadziwiające rzeczywszyscy opowiadają o kobiecie w czerwonym szlafroku i
nieznajomym mężczyźnie w
mundurze konduktora. Po
czerwonym szlafroku jednak
śladu brak, a po wspomnianym uniformie jedynym śladem jest guzik na podłodze w
jednym z przedziałów. Sprawa
wydaje się nie do rozwiązania,
ale Hercules Poirot zyskał sławę nie bez powodu. Siada w
fotelu, myśli, składa fragmenty układanki i już wie, że... O
nie! Tego wam nie zdradzę!
Aby się dowiedzieć, musicie
przeczytać "Morderstwo w
Orient Expressie".

STR.

Jeśli spodoba wam się książka polecam ekranizację
z roku 1947, która podobno spodobała się samej Christie. Osobom nie mającym ochoty na film proponuję
wypróbowanie gry, która powstała na podstawie tej
powieści.
Anita Wasiluk
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Najlepsze singprezy - czyli koncerty w Trójmieście
Koncert Cudawianki 25 czerwca 2011 roku
12.00-18.00 - Podczas całej imprezy każdy mógł upleść sobie wianek z pomocą wiankoplotek :).
16.00-18.00 - Odbyła się gra miejska "SECRET GAME". Testerki z "Sqlera" mogą pochwalić się drugim miejscem (od końca ;) ).
18.00-20.00 - Szwendanie się po mieście ;))
20.00 | Plaża Śródmieście | MATTHEW HERBERT DJ SET
21.00 | Plaża Śródmieście | koncert SMOLIKA
22.15 | Plaża Śródmieście | koncert KAYAH
23.30 | Plaża Śródmieście | koncert MATTHEW HERBERT BIG BAND
01.00 | Plaża Śródmieście | AKCJA LAMPIONY!

Afromental 2 września 2011roku
Tu godziny nie grały roli, liczył się tylko spontan. Czas liczono badając tętno przybyłego tłumu!
Cały zespół pojawił się ok. 21.00. Na scenę jako pierwsi weszli singerzy z Afromentalu,
a następnie zjawił się cały zespół. Na koncercie była bardzo dobra atmosfera. Łozo
i Tomek dużo mówili do publiczności. Pod czas koncertu rzucali ręcznikami, którymi
sami podczas śpiewania ocierali pot ;) . Na końcu był pokaz sztucznych ogni, a następnie dawali autografy .

Pożegnanie wakacji 27 września 2011 roku
Sponsorem całej akcji był „Dziennik Bałtycki” oraz firma okien „DRUTEX”.
11.00 – Początek imprezy. Wszyscy zebrali się na Targu Węglowym w
Gdańsku. Jako pierwsza wystąpiła Halina Benedykt ;)
12.00-15.00 – W tych godzinach odbywały się konkursy. Można było wygrać przybory
do majsterkowania.
15.30-16.30 – Wydarzenie, na które czekało wiele nastolatek (i nastolatków!) – na scenie pojawił się Michał Szpak! Na początku zaśpiewał piosenki, które wykonywał w „xfactor”, następnie zaprosił do siebie swój zespół, z którym kiedyś występował.
17.00-18.00 – Wystąpił zespół De Mono. Podczas ich występu była świetna atmosfera!
Ludzie śpiewali z zespołem ich stare i ale i nowe piosenki.
19.00-20.00 – Ukazała się In Grid. Była największą gwiazdą tego wydarzenia. Na jej
występ przyszło wiele ludzi młodych, ale i starszych. Piosenkarka zaśpiewała swoje
największe hity! Również z nią na scenie pojawili się tancerze, którzy swoim tańcem w
idealny sposób uzupełniali choreografię piosenkarki ;)
Wiktoria Skubisz Julia Przeniosło
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Jeżeli masz ciekawy pomysł na artykuł, lub
chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z zespołem
redakcyjnym pisz na adres:

redakcja.sqler@gmail.com
W następnym numerze:
Dlaczego warto kupić iPada2
Nasze propozycje mody na jesień
Zdradzimy tajemnice programu Top Model
Recenzja filmu Bitwa Warszawska
Wywiad z Panem Wojciechem Moskalem
10 szkolnych hitów
i wiele innych….

Nowy numer już w listopadzie!
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