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I znów przyszły święta… :)
Szczęśliwych, kojących,
przeżytych w zgodzie
ze światem i z sobą
samym,
pełnych życia i miłości
świąt Bożego
Narodzenia
oraz niesamowitego,
niezapomnianego,
niepowtarzalnego
sylwestra życzy
wszystkim Redakcja
„GimUcha”.

Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia
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filiżanki dobrej, pachnącej
kawy,
piękna poezji, muzyki.
Pogodnych świąt
zimowych,
odpoczynku, zwolnienia
oddechu,
nabrania dystansu do
tego, co wokół,
chwil roziskrzonych
kolędą,
śmiechem i
wspomnieniami.

Życzymy Wam nadziei,
własnego skrawka nieba,

Wesołych świąt!

zadumy nad płomieniem
świecy,

Klaudia Krywiel kl. 2d

Warto wiedzieć — co to jest Boże Narodzenie?
Boże Narodzenie– w
tradycji chrześcijańskiej –
święto upamiętniające narodzin
y Jezusa Chrystusa. Jest to
stała uroczystość
liturgiczna przypadająca na 25
grudnia. Boże Narodzenie
poprzedzone jest okresem
trzytygodniowego oczekiwania
(dokładnie czterech niedziel),
zwanego adwentem.

dnia poprzedzającego rocznicę
narodzin Jezusa –
Wigilii (wieczór 24 grudnia),
zwanej w Polsce
regionalnie Gwiazdką.

bożonarodzeniowa

W Polsce w większości rodzin
jest obchodzone jako święto
gromadzące wielu krewnych.
Typowymi atrybutami są:

Martyna Gadomska kl. 2d

W niektórych Kościołach
chrześcijańskich święta Bożego
Narodzenia zaczynają się od

-kolędy

-opłatek

-choinka, a często i szopka

-prezenty, Mikołaj,gwiazdka,
pierogi, karp, barszcz
-makówki,piernik.
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Tajemnice

obrazów—”Wieża Babel”

,,Wieża Babel " - obraz wykonał w
1563r. w Antwerpii niesamowity Pieter
Bruegel . Słynny malarz
renesansu .Dzieło bardzo mnie
zafascynowało , dlatego postanowiłam

przyjrzeć mu się bliżej . Inspiracją dla
autora było opowiadanie o Wieży
Babel .Obraz został wykonany farbami
olejnymi na dębowej desce. Na
pierwszym planie widać 7- metrową
wieżę - 8 piętro jest w budowie .
Wieża kształtem przypomina rzymskie
koloseum , zajmuje dużą przestrzeń .
Za budowlą artysta ukazał miasto
ogrodzone murem od reszty świata . W
prawym dolnym rogu zobaczyć można
kilka , kilkanaście statków . Natomiast
lewy róg obrazu ukazuje nam
babliońskiego Nimroda . Gdy przyjrzeć
się dokładniej, zobaczymy ludzi

dostrzec zjawisko zła zorganizowanego,
które opanowuje społeczności ludzkie i
nie jest jedynie sumą grzechów
poszczególnych ednostek. I choć
opowieść biblijna głosi , że człowiek nie
mógł sie porozumieć z drugim
człowiekiem , obraz ukazuje nam , że
jednak mimo tego trudu ludzie potrafili
sięporozumieć. Moim zdaniem obraz
jest fascynujący , ukazuje ludzką pychę
i dumę.
Anna Olszewska kl. 3d

klękających przed Nimrodem . Malarz
ukazał go jako człowieka pysznego ,
który ma o sobie wielkie
mniemanie .Patrząc szerzej, możemy

Poeci są wśród nas….
Ludzkiego fałszu i bólu

„Noc”
Zasypiam w ciemności
Po to, by obudzić się w świetle

Tylko w nocy jestem bezpieczna
Otulona własnymi smutkami
By jak zawsze pokonana
Zasnąć w pustce swego świata

Szkoda, że mój kwiat umiera
Cicho tracę nadzieje
W swych czterech ścianach

Patrycja Wróblewska kl.
3b

Jestem sama, bo mam dość

„Nie pozwól zrobić z
siebie potwora”
Tyle razy już słyszałam
Kochaj mnie, Kochaj mnie
Kierowane do mnie
Kochaj mnie, Kochaj mnie
Ale oni nie rozumieli mojej

natury ani mych uczuć

Wszystko po prostu przemija

Ich nie obchodzi nasz
nieustający ból i nasze uczucia

Umiera, bądź zostaje
zniszczone

Potworze

Nas odizolowano

Dlaczego na to pozwalasz?

Zamknięto w ciemności

Zapomnij o samotności

A dzięki maskom przygotowano
do świtu

Przynajmniej spróbuj spojrzeć
przez okno

Idealny obraz (…)
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Warto wiedzieć—11 listopada —Dzień Niepodległości
Pod koniec osiemnastego
wieku , w 1795 roku, Polska
utraciła niepodległość . Trzej
potężni sąsiedzi - Rosja ,
Prusy i Austria - podzielili
ziemie Polski między siebie .
Zaborcy chcieli narzucić
Polakom swoją kulturę ,
zwyczaje , język i religię .
Polska zniknęła z mapy
świata , ale pozostała w
sercach i umysłach Polaków .
Polacy nigdy nie pogodzili się
z niewolą . Nie poddali się
zaborcom . Potajemnie uczyli

dzieci języka ojczystego ,
czytali polskie książki .
Organizowali także powstania
zbrojne . Niestety ,
najczęściej kończyły się one
przegraną . Dopiero po 123
latach , po porażce zaborców
w I wojnie światowej , Polska
odzyskała niepodległość . 11
listopada 1918 roku władzę
wojskową w kraju objął Józef
Piłsudski . Od tego czasu 11
listopada wspominamy
kolejną rocznicę odzyskania
przez nasz naród

niepodległości . Lecz musimy
pamiętać , że o naszą
wolność musimy dbać genialny człowiek Jan Paweł
II mówił : " Nic nie jest nam
dane raz na zawsze , dotyczy
to także wolności . Wolność
trzeba ciągle zdobywać ,
ciągle o nią walczyć ! "
Beata Jackowiak kl. 2d

„Miłość od pierwszego wejrzenia” Patrycja Wróblewska
Kiedyś, gdy byłem jeszcze młody
Dziewczyny nie robiły na mnie wrażenia
Nie dostrzegałem ich urody, czy gestów
Jednak przyszło mi dorosnąć
Niczym w baśni zakochałem się od pierwszego wejrzenia
Ona jest moją władczynią, a ja jej sługą
Jestem naprawdę zadowolony
Każdego dnia drażniliśmy się
Każdej nocy wyznawałem jej miłość

Sam już nie wiem! Ile razy
spełniałem jej zachcianki
Czasami nawet padałem ze
zmęczenia
Jednak dla niej, zrobiłbym
wszystko
W końcu wiedziałem, że I ona
darzy mnie sympatią
Niczym w baśni zakochałem się
od pierwszego wejrzenia

Ale ona tak jak chciałem była wymagająca

Ona jest moją władczynią, a ja
jej sługą

Nie dawała się tak łatwo przekonać

Jestem naprawdę zadowolony

„Kocham wiecznie” (fragment) Patrycja Wróblewska
Kiedy mówię wiecznie

“Kiedy skończymy te sceny

Mam na myśli cały czas

Pokaże ci, że jesteś królową

Kiedy mówię wiecznie

Zawszę, każdego dnia

Nic tego nie zmieni

Lubię z tobą walczyć

Kiedy mówię wiecznie

Może to psychiczne

Będę udowadniać to codziennie

Ale kroczę u twego boku

...Moja miłość jest wieczna

Uwierzyłem w to
Chcę tylko ciebie” (…)
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Poznajcie zagraniczne
gwiazdy sportu
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; ur. 5 lutego 1985 roku w Funchal–
portugalski piłkarz, grający na pozycji napastnika, zawodnik Realu Madryt i
reprezentacji Portugalii.
Klubową karierę Ronaldo rozpoczął w wieku 8 lat, w małym klubie CF Andorinha,
gdzie sprzątał jego ojciec. W wieku 10 lat zainteresowały się nim dwa największe
kluby z Madery: CS Marítimo i CD Nacional, ale ostatecznie trafił do Nacionalu, gdzie
grał do 2001 r., bowiem w tym roku przeniósł się do Sportingu. W czasie mistrzostw
Europy U-17 był obserwowany przez Liverpool i Juventus po tym, jak jego zespół
pokonał reprezentację Anglii, lecz ostatecznie trafił do Manchesteru United. W
spotkaniu Ligi Mistrzów Manchesteru United z AS Roma (7:1) strzelił swoje pierwsze
gole w Champions League. Mistrz Anglii w sezonie 2006/2007 oraz 2007/2008 z
drużyną Manchesteru United.
W sezonie 2007/2008 wraz ze swoją drużyną zdobył Puchar Europy po wygranym 6:5 w rzutach
karnych finale z Chelsea. Po tym zwycięstwie został wybrany najlepszym graczem Ligi Mistrzów
2007/2008. W 2008 r. został laureatem Złotej Piłki magazynu France Football. W czerwcu 2009
Manchester United zaakceptował propozycję kupna Cristiano Ronaldo złożoną przez Real Madryt.
Hiszpański klub zaoferował za piłkarza 93,2 mln euro. 26 czerwca 2009 Ronaldo został oficjalnie

Chris Kaman
Christopher Zane Kaman (ur. 28 kwietnia
1982 r. w Grand Rapids, Michigan) –
niemiecki koszykarz pochodzenia
amerykańskiego, grający na pozycji
środkowego. Od lipca 2014 roku zawodnik
Portland Trail Blazers. Karierę rozpoczynał na
uniwersytecie Central Michigan University,
gdzie na ostatnim roku notował średnio 22,3
punktu, 12 zbiórki i 3,2 bloku na mecz. W
2003 roku został wybrany z 6 numerem draftu
NBA przez Los Angeles Clippers. Przed
draftem nabawił się małej kontuzji pleców,
jednak szybko wrócił do gry. W 2006 roku

podpisał kontrakt na 5
lat z Clippers wart
ponad 50 milionów
dolarów. Przed
Igrzyskami Olimpijskimi
w Pekinie otrzymał
obywatelstwo
niemieckie. W 2010
roku uczestniczył w
meczu gwiazd NBA, a
rok później był częścią
wymiany Chrisa Paula
do Clippers, przez co
stał się zawodnikiem
New Orleans Hornets.

Tego nie wiecie – jak wyglądało średniowiecze??
Medycyna:
-Sposób leczenia średniowiecznych ludzi był ciekawy, a mianowicie: europejski lekarz, jeśli ktoś miał ranę nogi,
ową nogę ucinał, co prowadziło często do śmierci pacjenta. Na ból głowy wywiercano otwór w czaszce,
wyciągano mózg, solono i wkładano z powrotem. Skutek takiego zabiegu jest oczywisty.
-Katar w średniowieczu leczono ,wkładając choremu do nosa cebulę z musztardą.
-Życzenie "na zdrowie" po kichnięciu wzięło się z Francji, z czasów, gdy w Europie szalała "czarna śmierć".
Zarażonych dżumą męczyło kichanie, kichającemu więc życzono "na zdrowie" ,by kichanie nie było objawem
choroby.
Ubrania:
-Dlaczego królewskie płaszcze miały kolor czerwony, a nie np. błękitny? Czerwony był jednym z najdroższych
barwników. Wiadomo, że np. różowy powstanie przez lekkie zabarwienie białego sukna purpurowym
barwnikiem. Na stworzenie bardziej intensywnych barw potrzebowano większych ilości tego barwnika.
-Suknie ślubne. Dzisiaj tradycją jest noszenie białych sukien, jednak kiedyś stosowano fioletowy materiał!
-Koszule były szyte na kobietach, więc nie można było ich zdjąć. W efekcie noszono przez długi okres tę samą
odzież bez zdejmowania.
Życie codzienne:
-Piwo wareckie było znane już w średniowieczu. Wielbicielem tego piwa był m.in. nuncjusz papieski Gaetano.
Po powrocie do Rzymu zachorował poważnie na wrzód w gardle. Majacząc w gorączce, wyszeptał: Biera di
Warka (Piwo z Warki). Obecni przy tym duchowni sądząc, że chodzi o jakąś mało znaną świętą, zaczęli się
głośno modlić :"Santa Biera di Warka ora pro nobis" (czyli: "święte piwo z Warki módl się za
nami"). Gaetano wybuchnął śmiechem (pękł wówczas wrzód) i dzięki temu wyzdrowiał.
-Do łaźni w Krakowie (były 4) ludzie biegli najczęściej nago w ręczniku z powodu kradzieży pozostawianych
ubrań. Łaźnie odwiedzano dwa razy w tygodniu - tam pito, urządzano imprezy. Państwo młodzi przed ślubem
odwiedzali łaźnię - panna młoda z 15 pannami, a pan młody z 10 kawalerami.
-W Anglii (w innych częściach Europy pewnie też) wiejskie dzieci były nagie do czasu, gdy zaczynały chodzić
(dopiero wtedy robiono im ciuchy). Jeżeli było zimno, dziecko kładziono przy ogniu. Jednak dzieci często
ulegały wypadkom, o czym świadczy fakt istnienia prawa, które mówiło: jeżeli kobieta położy dziecię przy
ogniu, a mężczyzna będzie na tym ogniu grzał wodę i ta woda wykipi, parząc dziecię na śmierć, kobieta winna
być ukarana.
-W Anglii istniał ponury zwyczaj testowania dzieci urodzonych w piątek - gdyż uważano, że osoba urodzona
tego dnia będzie wiodła ponure życie.
Dlatego dziecko sadzano w niebezpiecznym miejscu - np. na wysokiej gałęzi i czekano. Jeżeli zaczynało
płakać, było uznawane za nieprzydatne i zabijane, jeżeli się śmiało- mogło dalej żyć.
Dominik Giedronowicz kl. 2c

cd. Zagraniczne gwiazdy sportu

Eric Brulon
Eric Brulon (ur. 2 września 1960[1]) – francuski zapaśnik w stylu wolnym.
Olimpijczyk z Los Angeles 1984, gdzie odpadł w eliminacjach w kategorii 58 kg.
Zajął 14 miejsce na mistrzostwach świata w 1982. Siódmy w mistrzostwach Europy
w 1984. Srebrny medal na igrzyskach śródziemnomorskich w 1987 i brązowy w
1983 roku.
Tomasz Procanyn kl.2a
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WRÓŻBY ANDRZEJKOWE –co nam przyniesie przyszłość
Wieczór ten wziął się najprawdopodobniej z czasów pogańskich.Pierwsza wzmianka o andrzejkach jest z roku
1555.Wiadomo też,że wieczór andrzejkowy odbywał się w wigilię św.Andrzeja,który z zawoddu był rybakiem ,a
następnie podróżnikiem .Swoje życie zakończył na krzyżu.
Wróżba = Magiczny krąg - Z kartonu wycinamy okrąg (Możemy go udekorować według własnego
uznania ) .Wszyscy siadają wokół kręgu - każdy po kolei rzuca dwiema kostkami do gry tak, by trafić w
karton. Po rzucie liczymy oczka,ale tylko te, które znajdują się na kartonie.
A oto -co symbolizują liczby kostek
1. w tym roku znajdziesz nową pasję lub talent
2. poznasz nowego przyjaciela lub... wreszcie dostaniesz zwierzątko
3. niedługo dostaniesz naprawdę wspaniały prezent
4. wycieczki i wesołe przygody
5. piątki w szkole, pochwały w przedszkolu!
6. nauczysz się nowego sportu (może jazdy na rolkach lub na nartach?) i będziesz zachwycony/a!
7. zostaniesz królową lub królem karnawałowego balu!
8. w tym roku polubisz coś, czego nie znosiłaś/eś (szpinak? czytanie? wizyty w operze?)
9. czekają cię cudowne i pełne przygód ferie zimowe
10. w tym roku szczęście będzie Ci dopisywać we wszelkich konkursach
11. pogodzisz się z kimś kogo nie lubiłeś/łaś
12. w tym roku czekają cię same wspaniałe chwile i drobne kłopoty nie zdołają zepsuć Ci humoru.
Julia Suchorska kl. 2d

A to ciekawe, czyli o aniołach i diabłach
Anioł to byt duchowy, stworzony przez Boga, który wspiera Jego działania i służy
Mu. W Piśmie Świętym jest posłańcem Boga do ludzi: wypędza Adama i Ewę z
Raju, wyprowadza Lota z Sodomy, archanioł Gabriel zwiastuje Marii Syna. Jest też
postać Anioła Stróża, do którego można zwracać się w modlitwie jak do opiekuna.
Anioły mają swoją hierarchię, według katolickiej tradycji liczba chórów anielskich
(porządków niebiańskich) waha się od 7 do 11. Zostały one uporządkowane w
trzech triadach (podział św. Ambrożego).Najbliżej Boga znajdują się Serafy,
Cheruby oraz Trony. Światem i ludźmi opiekują się Archaniołowie, Aniołowie oraz
Zwierzchność. Natomiast Cnotom przypisuje się czynienie cudów, Moce
powstrzymują wysiłki demonów, a Panowania regulują obowiązki anielskie
Tradycja chrześcijańska głosi, iż boski nakaz wywołał sprzeciw u jednego z aniołów
– Szatana, który popadł w pychę twierdząc, że nie będzie służył ludziom, gdyż są
istotami niższymi od aniołów – doprowadził do buntu 1/3 aniołów, o czym informuje
Biblia. Aniołowie, którzy sprzeciwili się Bogu, nazwani zostali upadłymi aniołami,
lecz zwie się ich również diabłami lub demonami. Tak jak Aniołowie posiadają
swoją hierarchię, tak samo demony mają swoją hierarchię. Dzieli się ich tak samo
jak Anioły. Najbardziej znanymi Demonami są Lewiatan, Lucyfer i Szatan.
Aniołowie występują również poza religią chrześcijańską. Anioły pełnią również
ważną rolę w islamie. Wiara w nie stanowi element dogmatyki tej religii. W islamie
twierdzi się, że anioły zostały stworzone przez Boga ze światła, przebywają w
niebie i głównym ich zadaniem jest służba dla swego stwórcy. Pełnią także funkcję
posłańców, chronią ludzi oraz spisują wszystkie ich uczynki. Koran został
podyktowany Mahometowi przez anioła Dżibrila. W teologii islamu wymienia się
przede wszystkim Dżibrila, Malika (strażnika ogni piekielnych), Izra’ila (anioła
śmierci), Nakira i Munkara, Haruta i Maruta, Mika’ila i Azrafaela. Jedyny anioł, który
odmówił Bogu posłuszeństwa to Iblis, zwany też szatanem. (Według niektórych nie
jest aniołem, a dżinem.)
Bartek
Dowgierd kl.2a

