Grudzień 2010

Niech te święta Bożego Narodzenia
przyniosą nam wiele radości,
Niech uśmiech zagości w domach,
Niech ogarnie nas ciepło wigilijnej świecy, a jej blask
zamieni się w żywe iskierki w oczach,
Niech samotność odejdzie w niepamięć,
Niech zima otula nas białym puchem,
jak ciepły koc przy kominku,
Niech bieluteńkie gwiazdeczki
skrzypią wesoło pod naszymi butami na wieczornym spacerze.
Niech dobry Bóg namaluje szczęście na naszych twarzach,
Niech miłość dotyka nas delikatnie, lecz bez ustanku,
Niech marzenia płyną wysoko w górę
i spełniają się…
Tego wszystkiego życzy zespół redakcyjny gazetki Sqler

W numerze:
1. Gwiazdkowe prezenty - ankieta
2. Magia Świąt
3. Wywiad z japonkami z klasy IIIc
4. Wywiad z Martą Banaśkiewicz
5. Relacja z koncertu z Lady Gaga
6. Wywiad z przewodniczącym
samorządu szkolnego Maćkiem Karolewiczem
7. Tutorial rysunku - narysuj z nami
Sqler ludzika!
8. Świąteczne żarty

Ankieta świąteczna
Niedługo święta, dlatego też postanowiłam przeprowadzić ankietę
dotyczącą świąt i prezentów. Pytałam zarówno dzieci ze szkoły
podstawowej, jak i naszą kochaną młodzież z gimnazjum. Na te
pytania wśród całego tłumu odpowiedzi bardzo się nie różniły.
Na pytanie czy wierzą w świętego Mikołaja, dzieci odpowiadały,
twierdząco. Natomiast starsi uczniowie, bardzo sprytni, wierzą, że
to rodzice mają numery telefonu z Mikołajem i wszystko działa za
ich plecami i oni też kiedyś będą mieli jego numer. Jaki z tego
wniosek? Rodzice to podstępni szpiedzy Mikołaja!
Drugie pytanie brzmiało - co chcieliby dostać na gwiazdkę. Tutaj
dużo osób miało problem, lecz w większości odpowiedzi były podobne: sprzęt RTV, młodsi chcieliby zabawki, klocki, misie, lalki.
Oczywiście nie zabraknie pieniędzy i smakołyków, które wszyscy
kochają.
Zadałam również pytanie, jak spędzisz święta. Wszyscy odpowiadali, że w rodzinnym gronie w przemiłej atmosferze, gdzie koło
stołu zapchanego najróżniejszymi potrawami będzie wielka świecąca choinka z kolorowymi bombkami.
Opracowała: Paulina Konecka

Magia Świąt
Święta to niewątpliwie okres magiczny. Jednoczenie się ludzi, wybaczanie i zapominanie starych przewinień, czas zgody, szczęścia i miłości. Jednak współczesne święta nie są nawet w połowie tak magiczne, jak bywały kiedyś. Nie ze względu na nastrój, bo ten, pomimo upływu czasu, raczej się nie zmienił, ale ze względu na obyczaje i obrzędy, które dziś, szczególnie w miastach, odeszły w niepamięć.
Praktyk takich było wiele, ciężko byłoby wymienić wszystkie, tym bardziej, że były one różne w
różnych regionach polski.
Uroczyste obchodzenie Narodzin Jezusa Chrystusa zostało zapoczątkowane przez kościół w IV
wieku. Do tradycji weszło wiele rytuałów przedchrześcijańskich, które związane były z kultem
przyrody, wiarą w złe duchy oraz światem pozagrobowym. Niektóre z nich przetrwały do dziś,
choć nie traktowane poważnie, nadal są praktykowane.
Okres świąt Bożego Narodzenia poprzedzał adwent, niegdyś trwający sześć, obecnie cztery tygodnie. W tym okresie obowiązywał zakaz pracy na polu. Ziemia pozostawała wtedy uśpiona,
zaś naruszenie tego snu miało powodować nieurodzaj w następnym roku lub przez następne
siedem lat. Sen był bowiem kojarzony ze śmiercią- oba te stany umożliwiały kontakt między
światem żywych i umarłych. Wtedy po polach przechadzały się duchy, które nie zawsze były
ludziom przyjazne. Zakłócanie ich spokoju mogło zakłócić powracanie przyrody do życia.
Magicznym był również dzień św. Łucji(13 grudnia). Uważano go za najkrótszy dzień w roku,
tym samym był granica miedzy tym, co już minęło, a tym, co dopiero nadejdzie. Noc była wówczas najdłuższa, wierzono więc, że jest to pora guślarzy i czarownic, którzy korzystając z okazji
szkodzili ludziom i całemu gospodarstwu.

Magia Świąt
Święta rozpoczynały się w Wigilię, 24 grudnia. Wierzono, że w tę jedyna noc w roku woda w
źródłach i potokach zamienia się w miód, wino, czasem nawet w złoto. Wodę najlepiej było
czerpać równo z wybiciem północy, a doświadczyć przemiany mogli tylko ludzie niewinni i
szczęśliwi. Do tej pory w niektórych regionach zachowuje się zwyczaj kąpieli w wodzie źródlanej zaczerpniętej w wieczór wigilijny- ma to chronić od nieszczęść i chorób.
Oczekiwano również na przybycie dusz zmarłych, dla których zostawiano nakrycia. Dla nich
właśnie przygotowywano postną wieczerzę i zostawiano uchylone drzwi, co miało zachęcać
zmarłych. Biesiadnicy starali się, aby nie skrzywdzić przybyłych duchów, dlatego też zanim
usiedli na ławie czy krześle, dmuchali na nie, aby dusza spokojnie odleciała. Zakazane było
również plucie oraz wylewanie brudnej wody, a kolację spożywano w milczeniu.
Do wieczerzy musiała
zasiąść parzysta liczba osób.
W przeciwnym razie
oznaczałoby to śmierć jednej
z nich w następnym roku.
Najbardziej znanym chyba
wierzeniem związanym
z Wigilią jest zdolność zwierząt do przemawiania
ludzkim głosem. Niebezpiecznym jest jednak
próba ich podsłuchania podczas rozmowy, gdyż słowa, które zwierzęta wówczas wypowiedzą, mogą stać się rzeczywistością.
W Wigilię obowiązywał również zakaz przędzenia, tkania i szycia. Zajęcia te były bowiem lubiane przez demony wody, które były nieprzyjazne człowiekowi i często okazywały swoją złośliwość. Jeśli ktoś zakaz złamał, demony mogły pojawić się w domostwie i szkodzić gospodarzom.
Starano się również zapewnić sobie pomyślność innymi sposobami. W kątach izby rozstawiano
snopy zboża, najczęściej żyta, owsa, pszenicy i jęczmienia. Gospodarz składał wówczas życzenia
szczęścia, zdrowia, urodzaju i dobrobytu oraz wesołych i udanych świąt. Na wieczerze zaś zapraszano wilka, wiatr, wróble oraz mróz. Jeśli nie pojawiły się one w wigilie, miały nie pojawić
się przez cały następny rok.
Pomocnym w gospodarstwie był również okres tak zwanej „dwunastnicy”, czyli dni pomiędzy
Bożym Narodzeniem a świętem Trzech Króli. Aura w każdym z dwunastu dni miała symbolizować pogodę w każdym z miesięcy nadchodzącego roku, dzięki temu gospodarz mógł przewidzieć, jakich plonów się spodziewać.
To tylko kilka obrządków związanych z Bożym Narodzeniem, wszystkich jednak nie sposób
wymienić. Być może niektóre wydają się dziś śmieszne i bezsensowne, a ludzie niegdyś w nie
wierzyli. Pomimo to ich nadprzyrodzony wymiar wyraźnie odróżniał święta od codzienności,
oraz wnosił w życie odrobinę magii, której do dziś przetrwała jedynie namiastka.
Opracowała: Anita Wasiluk

Rozmowa z Japonkami,
które chodzą do naszej szkoły :)
Przede wszystkim, jak się nazywacie?
Dominika Polińska, Julia Sańczyk, Patrycja Urynowicz, Ola Brillowska i Klaudia Szymańska.
Ok, dziewczyny. Skąd pomysł na japoński w naszej szkole?
Ten występ nie był planowany dla naszej szkoły. Scenkę przygotowałyśmy na Konkurs Teatrów Obcojęzycznych. Obcojęzycznych
ponieważ byłyśmy łase na punkty, które można było zdobyć, zdecydowałyśmy się na taki egzotyczny język. Byłyśmy jedyne w tej
kategorii i dzięki temu zajęłyśmy pierwsze miejsce.
Czy wasze role pochodzą z anime, jakiego?
Tak, z Lucky Star. To najdziwniejsza komedia szkolna w historii
anime.
Skąd fascynacja anime?
Chyba zaczęło się po prostu od „O, jakie to ładne.” Potem już nie
było ucieczki.
Od jak dawna mówicie po japońsku?
Jak to od jak dawna? Od zawsze! Hmm, tak naprawdę żadna z nas
nie mówi po japońsku, tylko jedna potrafi cos ewentualnie wydukać.
Planujecie następne występy?
A chcecie? Bo szczerze mówiąc, po reakcji publiki jest raczej wątpliwe, żebyście chcieli.
Skąd wzięłyście pomysł na image?
Nasze ciuszki wymyśliła wynajęta specjalnie na tę okazję stylistkapani Dorota Wojtkowiak. Starałyśmy się stworzyć coś, co by wyglądało na unowocześnioną, wyluzowaną wersję mundurka japońskiego. W sumie w końcu mało z niego zostało.
Rozmawiała: Anita Wasiluk

Anime – skrócone angielskie słowo
animation (oznaczające film animowany). W Japonii terminem tym określa
się wszystkie filmy i seriale animowane, bez względu na kraj ich pochodzenia. Poza Japonią słowo anime służy
wyłącznie do określenia japooskiej
animacji.

Mam talent:
Imię i nazwisko: Marta Banaśkiewicz
Urodziny, klasa: 4 lipca, 2 gim. C
Hobby: sztuka, muzyka
Co robi w wolnej chwili: różnie

Cześć Marta! Ponieważ na wywiad umówiłyśmy się wcześniej nie będę już pytać „Czy odpowiesz
mi na parę pytań?”, Tylko od razu przejdę do sedna. Jesteś bardzo utalentowaną osobą; rysujesz,
grasz, śpiewasz. Masz zamiar dodać coś do mojej listy?
Zależy, o czym myślisz mówiąc „grasz”.
Wiem, że grasz na oboju…
Gram też na pianinie.
Super. Ale może na początek zajmijmy się rysunkiem. Widziałam kilka twoich prac i muszę
przyznać, że bardzo mi się podobały. Uczyłaś się w jakiejś szkole, czy wolisz samodoskonalenie
w tej dziedzinie?
Uczę się sama.
Większość twoich rysunków jest dosyć mroczna. Dlaczego?
Ja z reguły lubię „ciemną stronę mocy”. Ale ostatnio zajmuję się też portretem i skupiam nad anatomią,
co już nie jest takie „straszne”.
Przejdźmy do muzyki. Jakiej słuchasz?
Słucham różnej muzyki ale głównie metalu i rocka.
Wiem, że jesteś założycielką zespołu muzycznego. Gracie taką samą muzykę, jaką ty słuchasz? Z
czego czerpiecie inspirację?
Inspiracji mamy wiele. Gramy w klimatach dark elektro, dark ambient, alternatywny metal i psychodeliczny rock.
A jak jest z twoją grą na instrumentach, oboju, pianinie? Inicjatywa wychodziła od ciebie, czy od
rodziców?
Na pianinie uczę się od ok. szóstego roku życia; chodziłam na prywatne lekcje, ale to był mój pomysł. Gra
na oboju była pomysłem mamy.
Pogadajmy o śpiewaniu. Jestem twoją fanką, zwłaszcza odkąd usłyszałam fragment „Upiora w
operze” w twoim wykonaniu. Śpiewu też się uczyłaś?
Tej sztuki akurat się nie uczyłam, tyle, co trochę ćwiczenia w domu i na chórze. Ze śpiewem, podobnie
jak z fortepianem mam do czynienia od małego. Właściwie od zawsze. Babcia opowiadała mi, że kiedy
byłam mała, tak ok. czterech lat, zabrała mnie raz do sklepu. Kiedy z głośników poleciała jakaś piosenka,
którą znałam oddałam jej wszystkie zakupy i zaczęłam śpiewać i tańczyć.
Więc już od dziecka miałaś smykałkę do występów?
Chyba tak. Ale nie miałam wyboru, matka jest z wykształcenia muzykiem, a tata był śpiewakiem.
Ok. Dzięki za wywiad i do zobaczenia.
Cześć.

Rozmawiała: Paula Konecka

Lady GAGA w Trójmieście
relacja z koncertu
26 listopada 2010 roku w Ergo Arenie, która znajduję się na granicy Sopotu i Gdańska odbył się koncert Lady Gagi, na którym miałam wielkie szczęście się znaleźć.
Wyruszyłyśmy taksówką na koncert o godzinie 18:15, o ile się nie
mylę. Oczywiście utknęłyśmy w gigantycznym korku. Gdy już
dotarłyśmy pod budynek, zobaczyłam tłumy ludzi i największą
kolejkę! Ustawiali się do niej ludzie, którzy mieli miejsca na płycie. My miałyśmy miejsca siedzące, więc ominęło nas czekanie w
ogromnej kolejce. Po drodze do wejścia zaczepił nas mężczyzna,
który zaczął opowiadać o swojej akcji ,,Mój mały Manhattan’’,
która na celu miała ,,ściągnięcie’’ wybitnej piosenki do jego nowego filmu na temat równouprawnienia.
Wszystko miało być kręcone telefonem Iphone 4. On i jego przyjaciele rozdawali ulotki i mieli fantastyczne stroje. Następnie weszłyśmy do budynku, gdzie od razu rzuciły mi się w oczy gadżety,
koszulki, plakaty itd. Szczerze mówiąc nie były to zachwycające
rzeczy, ceny również nie była najniższe. Kupiłam jedynie czarnobiały plakat z artystką. Po małych zakupach udałyśmy się na widownię. Było tam tyle ludzi! Nie wiem dokładnie, ale słyszałam,
że było ponad 11 tysięcy osób. Oczywiście, najwięcej osób znajdowało się na płycie, wszyscy chcieli być jak najbliżej sceny.
Uważam, że najgorsze były miejsca VIP. Były najdalej i osoby tam
siedzące naprawdę mało widziały. Na scenie przed supportem
muzykę puszczała DJ’ka, która była delikatnie mówiąc szalona.
Miała na sobie dziwną bluzkę, długie spodnie i moje ulubione …
BIAŁE KOZACZKI! Poza tym piła whiskey, tańczyła, skakała i
wszystkim pokazywała środkowy palec. Nie mam pojęcia skąd
organizatorzy ją wytrzasnęli. Chwilę później z przyjaciółką wyszłyśmy kupić napoje. Niestety w tym czasie zaczął grać zespół
Semi Precious Weapons. Jak najszybciej wróciłyśmy. Zobaczyłyśmy mężczyznę ubranego w kabaretki, dłuższą koszulkę i wysokie obcasy. Było widać, że Gaga ich wybrała. ;)

Lady GAGA w Trójmieście
relacja z koncertu
Bardzo podobał mi się ich występ. Kiedy zeszli ze sceny, wszyscy mieli nadzieję, że już zacznie swój występ
Lady Gaga. Jednak zaczęli puszczać piosenki Michaela Jacksona.
Piosenkarka wkroczyła na scenę 30-45 minut po czasie. Gdy w końcu koncert się rozpoczął - wszyscy zaczęli
piszczeć, krzyczeć itd. Piosenkarka zaczęła śpiewać swój utwór ,,Dance in the dark’’. Sceneria była świetna:
w jednym miejscu poniszczone schody, w drugim zepsuty samochód. Oczywiście była zmieniana. Były też
jakieś potwory, stare drzewa, ławki, metro. Pamiętam, że artystka przebierała się przynajmniej 10 razy. Śpiewała swoje największe hity np.: Bad Romance, Poker Face, Show me your teeth, Love Game i wiele innych.
Wykonała dwie ballady na fortepianie. Jednej tytułu nie pamiętam, ale druga to ,,Speechless’’. W pewnym
momencie zobaczyłam transparent z napisem (tłumacząc na polski): Lady Gaga, wystąp w moim filmie, proszę!

Akcja niestety się nie udała. Nikt nie podniósł ulotki i piosenkarka nie przeczytała listu do niej, który się na
niej znajdował. Za to udała się inna, planowana na Facebook’u akcja. Aby każdy przy scenie wydrukował
kartkę z napisem BORN THIS WAY (tytuł nowej płyty Lady Gagi) i zaśpiewał parę linijek tekstu piosenki.
Gaga popłakała się na scenie. Poza tym ludzie rzucili na scenę polską flagę z podpisami, którą potem się
okryła. Miło wspominam wypowiedzi piosenkarki na temat równouprawnienia i o ważnej myśli, że zawsze
trzeba być sobą. Niektórzy stwierdzili, że za dużo mówiła, za mało śpiewała. Nie mogę się z tym zgodzić –
wszystkiego było w sam raz. J Koncert zakończył się piosenką ,,Bad Romance’’ po godzinie 23.
Uważam, że to było naprawdę wielkie show! Świetny koncert! Lady Gaga ma świetny głos i mimo,
iż nie jestem fanką tego rodzaju muzyki - bardzo mi się podobało.
Notowała: Natalia Sowa

Wywiad z przewodniczącym samorządu szkolnego
Maćkiem Karolewiczem
Jak się czujesz będąc odpowiedzialnym za wszystkich uczniów, jako nasz przewodniczący?
Czuję się jak normalny uczeń, jestem tylko jakby pośrednikiem uczniów, między nimi a nauczycielami i
dyrektorem. Jest pomysł od was - ja staram się go zrealizować.
Czego już dokonałeś?
Generalnie zrobiłem to co moi poprzednicy. Jest szczęśliwy numerek, była już pierwsza dyskoteka i były
już przeprowadzone parę zbiórek pieniędzy.

Co chcesz jeszcze zrobić?
Mam w planach zrobienie dyskoteki w lutym, jestem w trakcie organizacji klasowych zawodów sportowych, a co do dalszych planów to jeszcze mało wiem . Zobaczę jakie będą propozycje.
Co ci się u nas podoba w szkole, a co chciałbyś zmienić?
Ciężko, jako przewodniczący gimnazjum, odmienić szkołę. Od tego wydaje mi się jest dyrektor. Ja mogę
jedynie wzbudzić zaufanie uczniów do mnie, które może zaowocować jakimiś atrakcjami.

Czego brakuje ci w szkole?
Jedności. Nie każdy uczeń chętnie pomaga drugiemu. Nie ma takiej jakby więzi uczniowskiej.
Jako 3 klasista w tym roku odchodzisz ze szkoły. Jak myślisz, kto się nadaje na przyszłego przewodniczącego?
Mam swojego faworyta, ale wybory do samorządu gimnazjum są nieprzewidywalne. Poprę zwycięzcę.
Będziesz tęsknić za naszą szkołą?
Tak, będę tęsknić. Najbardziej za kumplami i koleżankami, którzy są młodsi ode mnie.

Jakiego nauczyciela polubiłeś najbardziej?
Jak większość chłopaków najpierw polubiłem nauczyciela od wychowania fizycznego W moim przypadku
pana Maćka Kropidłowskiego, a od klasy 2 gimnazjum panią Iwonę Rynkiewicz. Lubię też panią Domzałę,
panią Błażewicz, panią Chmielewską i panią Nowak. A! i nie można oczywiście zapomnieć też o pani Zygmunt, pani Gotner i pani Jakubczyk.
Rozmawiała: Paulina Konecka

Narysuj z nami Sqler ludzika!

Żeby narysować Sqler ludzika, na
początku szkicujemy koło, czyli głowę.

Nasz ludzik potrzebuje kończyn. Rysujemy mu po dwie kreski- jedne u góry,
przy głowie, jedne pod tułowiem.

Teraz będzie trochę trudno. Rysujemy
naszemu ludzikowi włosy, które powinny być postrzępione.

Następnie, pod tym kółkiem rysujemy
tułów, który wygląda trochę jak pro-

W kółku, które będzie służyć za
głowę, rysujemy mu oczy i usta.

Sqler ludzik potrzebuje ubrań. Na
szkicu tułowia i rąk rysujemy mu
bluzę z długim rękawem.

Teraz rysujemy mu na szkicu nóg
spodenki z krótkimi nogawkami.

Kolorujemy szkic.

Zmazujemy pomocny szkic. Zostają
nam kontury

Żeby nasz Sqler ludzik wyglądał
ciekawiej, cieniujemy go. Pamiętajmy, że światło pada zazwyczaj z jed-

Agata Wrześniewska

Świąteczne żarty
Św. Mikołaj przyjechał do Etiopii i rozmawia z dziećmi:
- Dzieci, a czemu wy takie chude jesteście?
- Bo nie jadłyśmy od miesiąca!
- Co! Jak nie jadłyście, to nie będzie prezentów!
- Mamo, choinka się pali! - woła Jasio z pokoju do matki zajętej w kuchni.
- Choinka się świeci, a nie pali - poprawia matka.
Za chwilę chłopiec krzyczy:
- Mamo, mamo, firanki się świecą!

- Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub w Boże Narodzenie?
- Daj spokój, Maryśka! Po co mamy sobie psuć święta?

Co należy zaśpiewać gościom, którzy odwiedzają nas nieoczekiwanie
w święta?
- "Czym prędzej się wybierajcie..."
Jaką kolędę nucą niemowlęta?
- "Dzisiaj w bet...lejem."
Jaka jest ulubiona kolęda policjantów?
- "Cicha noc".
Jaka jest ulubiona kolęda bywalców izby wytrzeźwień?
- W żłobie leży, którz pobierzy..."
A jaka jest ulubiona kolęda pracowników izby wytrzeźwień?
- "Lulajże Jezuniu...".

W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies. Ponieważ koń biegnie leniwie, chłop bije go batem.
- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą! - mówi koń.
- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - przestraszył się chłop.
- Ja też! - mówi pies.
Żarty wybrał i opracował: Mieszko Syska

