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Wszystkich Świętych

W dniu 1 listopada
wszystkim udziela
się nostalgiczny
nastrój

Drodzy czytelnicy!
Jak wiecie w listopadzie ma miejsce święto Wszystkich Świętych. Każdy
z nas obchodzi je odkąd pamięta, jednak czy interesujemy się tym, skąd
wzięła się tradycja odwiedzania grobów zmarłych? Chyba nie. Od dziecka
po prostu co roku chodzimy z rodzicami na cmentarz i zapalamy znicz.
I dlatego właśnie postaram wam się przybliżyd historię tego święta
i opowiem, jak obchodzono je kiedyś.
Na początku obrzęd ten miał swoje miejsce 13 maja i polegał głównie na oddaniu
czci męczennikom. W 731 roku papież Grzegorz III przeniósł tę uroczystośd na
dzieo 1 listopada, a juz około 100 lat później Grzegorz IV zarządził, aby poświęcono ją pamięci wszystkich zmarłych katolików.
To koniec suchych faktów. Czas na trochę ciekawsze informacje. Jak obchodzili
Dzieo Zmarłych nasi pradziadowie?
Obchody zaczynały się już w przedświąteczny dzieo. Gospodynie od rana do wieczora przygotowywały wymyślne
(jak na tamte czasy) potrawy,
aby przed pójściem spad zostawid je na stole dla bliskich nieboszczyków. Zostawiano też
otwarte drzwi.
Dlaczego? To proste - wierzono
wtedy, że dusze tych, którzy
odeszli, krążą po świecie w poszukiwaniu wiecznego spokoju
i podczas tych wędrówek robią
się głodni. Jedzenia nie zostawiano "na grobach", bo uważano cmentarze za miejsca straszne i niebezpieczne.
Ale to nie wszystko. Jak zapewne wiecie, kiedyś na cmentarzach nie chowano
osób, które popełniły samobójstwo lub zginęły w wypadkach, znajdowano im
miejsca gdzieś indziej. Przy miejscach spoczynku takich ludzi, ale też i tych
"normalnych", przez cały rok zbierano drewno na wielkie ogniska. Palono je w
noc z 31 października na 1 listopada i wierzono, że są one kierunkowskazem dla
dusz na drodze do dawnych domów na przygotowane prze bliskich uczty.
Dziś obchody tego święta się zmieniły, nie zostawiamy jedzenia dla zmarłych, bo
wiemy, że go nie potrzebują, a ogniska zamieniliśmy na mniejsze płomienie- znicze. Nasze wierzenia także są inne - teraz cmentarz jest miejscem zadumy i modlitwy, a nie strachu, jednak powód świętowania wciąż jest taki sam, czyli uczczenie
pamięci naszych nieżyjących bliskich.
Chciałabym, żeby czytelnicy sqlera pamiętali o tym, że 1 listopada to nie tylko
wolny dzieo, ale też czas na to, na co zwykle nie mamy czasu, na spotkanie i rozmowę z tymi, których już z nami nie ma.
Anita Wasiluk
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Walka o wszystko. Zawody Unihokeja.

Od kilku lat w gimnazjum nr 19 na Dąbrowie odbywają się zawody w unihokeja dziewcząt. Niepisaną tradycją stało się to, że zawsze
wygrywał gospodarz imprezy. Jednak każdego roku reprezentacji naszej szkoły idzie coraz lepiej. W składzie naszej drużyny były: Sandra
Gostomska (Kapitan) kl. III C, Izabela Marszewska kl. III C, Ela Sztandar kl. III C, Anna Szramka kl. III C, Weronika Ochocka kl. III C, Grażyna Tarwid kl. III D, Marta Topolska kl. III B, Emila Zorn kl. III B, Julia
Cisowska kl. II D oraz Patrycja Kacprowicz kl. II D.

Po ciężkim i
walecznym
boju
przegrałyśmy
0:3

27 października 2010 roku zmotywowane udałyśmy się na Dąbrowę. Po losowaniu okazało się, że pierwszy mecz zagramy z Gimnazjum nr 5 z Orłowa, a drugi z Gimnazjum nr 19. Pierwszy mecz był w
miarę wyrównany, lecz to nasza szkoła wygrała 3:1, z czego byłyśmy
niezmiernie szczęśliwe. Drugi pojedynek nie był już taki udany. Po
ciężkim i walecznym boju przegrałyśmy 0:3. Lecz wiemy, że dziewczyny reprezentujące Dąbrowę są bardzo dobre i mamy nadzieję, że
w przyszłych latach nasza szkoła przejdzie do etapu wojewódzkiego
zmagao w zawodach z unihokeja.
Weronika Ochocka
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Mam talent: wywiad z Małgorzatą Łopion
pseudonim Mucha
Imię i nazwisko: Małgorzata ,,Mucha” Łopion
Data urodzenia i klasa: 24 czerwca, 3c
Hobby: rysowanie, kosz, rap
W wolnym czasie: gra w kosza, rysowanie, spotkania ze
znajomymi, słuchanie muzy
Czego słucha: głównie rap zagraniczny, Eminem przede
wszystkim

Cześd, Mucha! Odpowiesz na
parę pytao?

Jasne.
Wiemy, że rysujesz. Od ilu lat?

Cóż, w sumie to rysuję od
zawsze. Odkąd pamiętam.
Coś Cię do tego zainspirowało?

Sama z siebie, wzięłam ołówek i już.
Czy kiedykolwiek chodziłaś na zajęcia dodatkowe z plastyki?

Nie. Wolę sama, kiedy tylko mam czas. Jest to tylko moje
hobby.
Masz jakiegoś idola związanego z rysunkiem?

Nie. Maluję tak, jak mi się podoba.
Zdradzisz nam, jak rysujesz? I co ?

Patrzę na zdjęcie na komputerze i rysuję. Głównie portrety
ludzi. To mi najbardziej wychodzi.
Chcesz kiedyś rysowad zawodowo, czy zostanie to Twoim hobby?

Traktuję to tylko jako hobby.
Rozmawiała: Paulina Konecka
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Mam styl
Jak wiecie, każdy ma swój styl. Jedni ubierają się według tego, co
proponują wielcy projektanci mody i piszą różne gazety, a drudzy
noszą to, co im się po prostu podoba. Istnieją różne style:
-metale (czarne koszulki z rockowymi/metalowymi zespołami, czarne spodnie, glany, pieszczochy itd.),
-typ lalki Barbie (różowe spódniczki, białe kozaczki, złote kurteczki),
-skejci (rurki, buty Vans i za duża koszula w kratkę),
-dresiarze (znani jako JP, dres).
To tylko cztery przykłady. Ja jednak nie mam zamiaru pisad o stylach,
tylko jednak o tym, co jest modne, jakie ciuchy i dodatki pojawiają
się na wybiegach i w popularnych sklepach, ale również czego nie
powinno się nosid. Tak zwane: ,,in’’ & ,,out’’.
Spodnie na
jesieo są
eleganckie
i kobiece,
jednak nie
polecam
ich dla
osób w
naszym

Właściwie to sama nie wiem, od czego mam zacząd. Kolory na jesieo? Oczywiście będą to beże, brązy, różne odcienie czerwonego i
granatowy. W tych kolorach warto nosid różne płaszcze i kurteczki.
Lepiej jest jeśli posiadają futerka i kożuchy. Tego sezonu modny będzie tak zwany Camel. Był promowany przez Alexandra Wanga i Prade. Te płaszcze z wielbłądziej skóry świetnie podkreślają cerę.
Spodnie na jesieo są eleganckie i kobiece, jednak nie polecam ich
dla osób w naszym wieku. Według mnie są zbyt poważne. Fason z
szerokimi nogawkami i wysoką talią.
Natalia Sowa

wieku.
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Szkolna liga siatkówki
Od ponad 2 miesięcy w naszej szkole odbywają się rozgrywki w
lidze siatkówki. Pod opieką pana Marka Ebla uczniowie gimnazjum stworzyli drużyny składające się z osób z różnych klas.

Drużyny:
LKS Siekiera Piła
Dream Team
Taoczące Szyszki
Krzywo
Siwy Dym
FC króliki
Kapselutki
Malaka
Fani Wiecznie Młodego Ibisza
Jelenie w Basenie
Obroocy Tytułu
Profeessore Team

Rozgrywki te mają za zadanie wyłonid najlepszą szkolną
drużynę siatkówki. Są też rodzajem zabawy. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godzinie 17.00, na dużej sali
gimnastycznej. Po dwumiesięcznej zaciętej walce, pomimo że nie dysponujemy jeszcze koocowymi wynikami
możemy jednoznacznie stwierdzid, że największe szanse
na zwycięstwo ma drużyna Dream Team. Emocje na pewno przyniesie spotkanie drużyny Dream Team z Professore Team.
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Wywiad z Danutą Sadowską, pracownikiem
Instytutu Pamięci Narodowej,
współautorką książki „Solidarna Gdynia”
Co panią skłoniło do napisania książki?
Chęd znalezienia prawdy i poszukiwania takiej sprawiedliwości
dziejowej, ponieważ ludzie strajkowali w Gdyni i nikt o tym nie
wie. Ludzie czuli i czują się rozgoryczeni, ponieważ dużo ich to
kosztowało, ryzykowali utratę życia (tak jak w grudniu), wolnośd
oraz utratę pracy, a nikt tego nie widzi to jest niesprawiedliwe.
Wydaje się, że wszystko jest zasługą Lecha Wałęsy, a to nie jest
prawda.*…+ A poza tym chciałam coś zrobid dla Gdyni.*…+
Do kogo przesłana jest pani książka?
Do bardzo szerokiego grona, ponieważ to nie jest książka naukowa z przypisami, językiem naukowym, specjalnie przygotowałam
książkę która jest napisana językiem popularnym. Myślę że udało
mi się to napisad językiem prostym.*…+
Co można znaleźd w książce?
Opis faktów który miał miejsce 1980r od strony strajkujących na
podstawie biuletynów informacyjnych oraz rządu z protokołów
ich zebrao i meldunków.*…+
Mówiła pani, że strajk w Gdyni był lepiej zorganizowany na
czym to polegało?
Na tym, że mieli większy wpływ na to co się działo w stoczni. Andrzej Kołodziej na przykład nie podejmował rozmów z dyrektorem stoczni po prostu zajął radiowęzeł i drukarnię. Co umożliwiało przekaz wiadomości o strajku dalej.*…+ Poza tym strajk jako jedyny korzystał z pieniędzy „funduszu socjalnego”.*…+

Wywiad przeprowadził: Paweł Kioczyk

Ludzie czuli i czują się
rozgoryczeni, ponieważ
dużo ich to kosztowało,
ryzykowali utratę życia
(tak jak w grudniu),
wolnośd oraz utratę
pracy, a nikt tego nie
widzi - to jest
niesprawiedliwe
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Błękitna wstęga
2 października w Zatoce Gdaoskiej odbyła się 59. edycja Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdaoskiej organizowanej od 1952 roku przez
Yacht Klub Stal Gdynia. W regatach brało udział równo 100 jednostek pływających (czyli wszystko co unosi się na wodzie i ma żagiel)
z ponad 450 załogantami. Trasa przebiegała wzdłuż trasy Gdynia –
Sopot - Gdaosk i z powrotem. Miałem przyjemnośd wziąd udział w
regatach na jachcie klasy Omega i polecam uczestnictwo w zawodach nawet osobom pierwszy raz wchodzącym na łódkę. Jest to
świetna zabawa i prestiż. W koocu liczy się dobra zabawa!

Grupy i ich zwycięzcy:
Grupa I (jachty pow. 12 m po pokładzie): FUJIMO – Zbigniew
Skoczylas – YKP GDYNIA
Grupa III (jachty od 9 -12 m po pokładzie): SWALLOW – Stanisław Sawko –
YK STAL GDYNIA
Grupa IV (jachty do 9 m po pokładzie): MOONRAKER – Paweł
Boksa – JKM GRYF
Grupa V (wielokadłubowe): EXPLODER 20 – Jacek Noetzel –
UKS NAVIGO SOPOT
Grupa VI (jachty mieczowe): 29ER – Przemysław Filipowicz – YKP GDYNIA
Grupa VII (jachty skipi 650): NAWIGATOR AMW – Michał Czerwiak – KS ISKRA
Grupa D (jedn. pływ. do 4 m po pokładzie): Łukasz Grodzicki –
SKŻ HESTIA SOPOT (deska windsurfingowa)
Paweł Kioczyk
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Apel z okazji Święta Niepodległości
9 listopada odbył się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony 92
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 11.11.1918
roku po 123 latach niewoli. Został on przygotowany przez klasy 2C
gimnazjum. Mieli oni zaledwie dwa tygodnie na przygotowanie i nauczenie się swoich kwestii na pamięd. Mimo to pod czujnym okiem
pani Katarzyny Potockiej i pani Ani Sokołowskiej udało się to osiągnąd. Uroczystośd uświetnił występ szkolnego chóru pod kierunkiem
p. Rogolioskiej.
Galerię zdjęd można zobaczyd na stronie internetowej szkoły:

www.zs13.neostrada.pl
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Św. Mikołaj
Wielu z was uważa, że święty Mikołaj nie istnieje. Jednak my
wiemy swoje i udowodnimy wam, że mamy rację.
Otóż jak głosi wikipedia:

Dziadek Mróz
ma swoja
stronę
internetową!
Możesz mu
wysład maila
lub list ze
swoją listą
życzeo. Jak?
To proste!

„Święty Mikołaj, biskup Miry, ze względu na przypisywane mu
legendą uczynki (m.in. cały majątek rozdał biednym), został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany
jest jako starzec z okazałą brodą, często w infule, z pastorałem,
z workiem prezentów i pękiem rózg w ręce. 6 grudnia (w rocznicę
śmierci świętego) grzecznym dzieciom przynosi prezenty (zwykle
słodycze), a niegrzecznym (na ostrzeżenie) rózgę”
Pewnie zastanawiacie się teraz co to „infuła”. Wytłumaczenie
jest proste- infuła to inne określenie mitry, a mitra to „czapka”
papieża lub biskupa.

Teraz coś wspaniałego dla wszystkich fanów świętego.
Dziadek
Mróz
ma
swoją
stronę
internetową!!!
http://www.santaclauslive.com/ -> strona jest w języku angielskim, ale dla wspaniałych uczniów naszej szkoły to nie powinien
byd problem.
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Możesz mu wysład maila lub list ze swoją listą życzeo. Jak?
To proste! Maila wysyłamy tak:
* Wchodzimy na stronę www.santaclauslive.com
* Wybieramy rubrykę „write to Santa”
* Klikamy w “Click here to send a message to Santa”
* Wypełniamy wszystkie rubric, czyli:
Name- Imię
Age-Wiek
Nationality-Narodowość
Email Adress-twój adres mailowy
Your request-Twoje życzenia
* Na koniec klikamy w “send” i gotowe!
Tradycyjny list wysyła się trochę łatwiej, więc nie będziemy pisad instrukcji, tylko
podamy Wam adres św. Mikołaja.

Santa Claus
Arctic Circle
96930 Rovaniemi
Finland
Anita Wasiluk I Paweł Celiński

Ostatnia strona….
Zapraszamy do rozwiązania
krzyżówki motoryzacyjnej. Zadanie polega na wpisaniu znanych marek samochodów
w odpowiednie miejsca

Krzyżówkę przygotował: Mieszko Syska—Kasperek

