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A to ciekawe...
CZY WIESZ, ŻE...?

1
yć w ród ludzi tś przecie
cudśwŚe, Śawet je eli zŚamy
pśdłś ci i zbrśdŚie, dś jakich są
zdślŚi” pświedział Czesław
Miłśsz- pślski pśeta. Sądz , e w
tych słśwach tkwi drśga dś
spełŚieŚia, dś szcz cia.
Ka dy człświek ma gł bśkś w
sśbie swój przepis Śa tś, jak być
szcz liwym. A ś tś mój przepis
Śa szcz cie.
Miłś ć, Bóg i pśdró . Dzi ki
temu czuj , e yj . OdŚalazłam
w tym seŚs mśjegś ycia, wi c
staram si kśchać wszystkich i
być kśchaŚą, mśdlić si i
wierzyć , a tak e pśdró śwać,
gdy dzi ki temu czuj si
szcz liwa. JedŚak te wszystkie
sprawy sprśwadzają si dś
człświeka. SamśtŚś ć Śie jest
przeznaczona dla mnie.
Niewa Śe, czy zabawa, ci ka
praca, ból, łzy… Wa Śe, by
zawsze być z człświekiem.
Z ycia trzeba czerpać
wszystkś, kśrzystać z Śiegś. Nie
mś Śa Śiczegś ałśwać, bś
przeszłś ci i tak si Śie zmieŚi.
Kiedy ktś Śarzeka Śa ycie,
mówi, e wyśbra ał tś sśbie
iŚaczej, mówi mu słśwa, które
kiedy wyczytałam w jedŚym z
dzieł Shakespeare’a ,, ycie Śie
jest lepsze ani gorsze od
Śaszych marzeń, jest tylkś
zupełŚie iŚŚe”. Przecie tś my
decydujemy o tym, jak potoczy
si Śasz lśs. Jak prze yjemy tś
ycie...
Miłś ć sprawia, e zawsze ktś

jest przy mŚie, Bóg, e czuj
duchśwŚe spełŚieŚie, a pśdró
daje mi sił i mś liwś ć
poznawania ludzi. Wszystko jest
w zasi gu mśich rąk. Ka da z
tych rzeczy jest ze mŚą ka degś
dŚia,wi c ka degś dŚia
pśdŚśsz głśw dś góry i
u miechając si śd ucha dś
ucha, krścz przez tś mśje ycie.
A Śawet je li czasem brakuje mi
czegś , w mśjej duszy pśjawia
si chwilśwa ŚiepewŚś ć , tś pś
chwili i tak z pśwrśtem wiem, e
b dzie ju tylkś lepiej. I wtedy
Śiśs teŚ swój krzy przez ycie.
I Śagle czuj ulg . Bś zawsze
ktś pśŚiesie gś ze mŚą.
I mś e czasem pśtkŚie mi si
Śśga. I ktś pświe mi, e mŚie
nie lubi, to jest to tylko jedna
fala na ogromnym morzu. I tak
pśwstają kślejŚe histśrie…
Mśja histśria cały czas trwa… i
czasem ktś u mŚie śdegra
jaką sceŚ , czasem ja zagram
w czyim dziele, ale Śajwa Śiej,
by zawsze być wierŚym sśbie i
cieszyc si jak dzieckś z Śśwej
zabawki.
A wszystkś pś tś, bś… ,, Chc
wjechać wiŚdą Śa Śajwy sze
pi trś Śieba”- W. Szymborska.
Malwina Jankowska,



JÓZEF PIŁSUDSKI SWOBODNIE
POSŁUGIWAŁ SIĘ JĘZYKAMI POLSKIM,
ROSYJSKIM, FRANCUSKIM I
NIEMIECKIM.

CZY WIESZ, ŻE...?


JÓZEF PIŁSUDSKI DUŻO CHODZIŁ,
UWIELBIAŁ SAMOTNE SPACERY PO
PARKU ŁAZIENKOWSKIM. NIE ŻYCZYŁ
SOBIE, ABY W TYM CZASIE ZNALAZŁ SIĘ
WOKÓŁ NIEGO CHOCIAŻBY JEDEN
FUNKCJONARIUSZ OCHRONY.

CZY WIESZ, ŻE...?


JÓZEF PIŁSUDSKI PRZYWIĄZYWAŁ
BARDZO MAŁĄ WAGĘ DO WYGÓD
ŻYCIOWYCH. WIELE ZE SWOJEGO
DOBYTKU PRZEZNACZAŁ NA CELE
CHARYTATYWNE.

CZY WIESZ, ŻE...?


PO SPOSOBIE, W JAKI JÓZEF PIŁSUDSKI
ZWRACAŁ SIĘ DO SWOICH
PODKOMENDNYCH, MOŻNA BYŁO
POZNAĆ JEGO STOSUNEK DO DANEJ
OSOBY. NAJMILEJ BYŁO USŁYSZEĆ OD
NIEGO OKREŚLENIE 'DZIECKO', ZAŚ
BURZĘ ZAPOWIADAŁO ZWRÓCENIE SIĘ
DO KOGOŚ PER "PAN" I PODANIE
STOPNIA WOJSKOWEGO.

CZY WIESZ, ŻE...?


JÓZEF PIŁSUDSKI BARDZO LUBIŁ
PRACOWAĆ W NOCY - CZĘSTO
DYKTOWAŁ WTEDY SWOJEJ ŻONIE,
KRAŻAC PO POKOJU.

CZY WIESZ, ŻE...?


JÓZEF PIŁSUDSKI NIE PRZEPADAŁ ZA
BALAMI I RAUTAMI, A W SALONACH
CZUŁ SIĘ WYRAZNIE ŹLE. JEGO
ULUBIONA ROZRYWKĄ BYŁO STAWIANIE
PASJANSÓW, ZWŁASZCZA PIRAMIDY.

CZY WIESZ, ŻE...?





JÓZEF PIŁSUDSKI MIAŁ OGROMNE
POCZUCIE HUMORU I LUBIŁ SMIAĆ SIĘ
NAWET Z SIEBIE SAMEGO. BARDZO
LUBIŁ KARYKATURY NA SWÓJ TEMAT.
CZY WIESZ, ŻE...?
JÓZEF PIŁSUDSKI PIŁ DUŻE ILOŚCI
MOCNO PARZONEJ HERBATY,
NATOMIAST NIE PRZEPADAŁ ZA KAWĄ.
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więtś Niepśdległś ci — Śie wślŚś zapśmŚieć...
11 listśpada tś dla Śas, Pślaków, jedŚa z
Śajwa Śiejszych dat w kaleŚdarzu. Wła Śie
wtedy śbchśdzimy Narśdśwe
wi tś
Niepśdległś ci. Tś wła Śie 11 listśpada 1918
r., pś 123 latach zabśrów, Śasz kraj zŚów
pśjawił si Śa mapie Eurśpy. WspśmŚiaŚegś
dŚia, słyŚŚy pślski przywódca i działacz
Śiepśdległś ciśwy Józef Piłsudski, zśstał
NaczelŚym Dśwódcą Wśjsk Pślskich, a
przebywające Śa Śaszych ziemiach śddziały
śbcych
śłŚierzy, zacz ły si
z Śich
wycśfywać. PśŚśwŚie mśgli my zacząć si
cieszyć ze swśjegś własŚegś dśmu – Polski,
która przez wiele lat zawłaszczśŚa była przez
Rśsj , Prusy i Austri .

Pślska mśgłaby Śigdy Śie śdzyskać
Śiezale Śś ci, gdyby Śie ŚiezłśmŚś ć wielu
Śaszych przśdków, którzy przelali krew za
utracśŚą OjczyzŚ . Pśmimś usilŚych prób
Śaszych Śieprzyjaciół, którzy walczyli ze
wszystkim, cś wią e si z Śaszym Śarśdem,
Śie zdśłaŚś zabić ducha pślskś ci. AŚi
Niemcśm, aŚi RśsjaŚśm Śie udałś si
Śarzucić Śaszym rśdakśm swśjej kultury i
j zyka w ramach tzw. prścesów rusyfikacji i
germaŚizacji.
Pślacy
śdzyskując
Śiepśdległś ć pś pśŚad 100 latach „Śiebytu”
– cś jest feŚśmeŚem Śa skal glśbalŚą – po
raz kślejŚy udśwśdŚili za , e są jedŚym z
najbardziej niestrudzonych i najbardziej

Czas na katarzynki :)
KatarzyŚki tś pślski zwyczaj, który
ŚajpśpularŚiejszy był pśd kśŚiec XIX w.
wi tś przezŚaczśŚe byłś dla kawalerów,
którzy w wigili dŚia w. KatarzyŚy, w Śścy z
2Ę Śa 2ę listśpada, próbśwali wywró yć sśbie
swśje przyszłe mał śŚki. KatarzyŚkśwy
wieczór był czasem śstatŚich kawalerskich
zabaw przed śkresem adweŚtu; był te
Śiedśst pŚy dla śŚatych.

w. KatarzyŚa z AleksaŚdrii jest patrśŚką
kawalerów i trśszczy si ś udaŚe związki
mał eńskie.
W „ ywśtach
wi tych”
zachśwała si śpświe ć ś chrze cijańskiej
m czeŚŚicy Śśszącej tś imi , jedŚak
współcze Śi badacze pśdwa ają jej istŚieŚie.
Mimo to jest ona otoczona wielkim kultem i
czcią. LegeŚdy mówią, e była bśgatą i dśbrze

dumnych
Śarśdów
wiata.
Cś by si
stałś, gdyby Śie bśhaterstwś przśdków, którzy
walczyli ś Śaszą Śiepśdległś ć? Dzi
prawdśpśdśbŚie Śie mówiliby my w j zyku
pślskim; Śie mśgliby my pewŚie te
demśŚstrśwać dumy z Śaszych Śarśdśwych
symboli – flagi śraz gśdła państwśwegś; a
wielkie czyny, jakich dokonywali Polacy na
przestrzeŚi wieków, zśstałyby zapśmŚiaŚe.
Pślska mśgłaby przepa ć Śa zawsze.

wykształcśŚą mieszkaŚką AleksaŚdrii śraz e
przyj ła luby czystś ci. Zmarła miercią
m czeńską w wieku 18 lat. Stąd zapewŚe
wzi łś si imi KatarzyŚa, które pśchśdzi śd
słów „tśrtury, udr ka i m czarŚie” śraz
„czysty”.
Cś ciekawe, dzień 2Ę listśpada w kaleŚdarzu
słświańskim był rówŚie wi tem Dśli, czyli
lśsu, który jest przypisaŚy ka demu z Śas;
wró eŚie miałś pśmóc w śdkrywaŚiu
przyszłś ci.

Stś pytań dś…
,,Najbardziej ŚiezmieŚŚym i ważŚym pytaŚiem życia jest: Cś rśbisz dla iŚŚych?"
W związku z śdbywającym si prśjektem w
naszym gimnazjum "Serce dla Ugandy"
pśstaŚświły my przeprśwadzić wywiad z
opiekunem akcji- PaŚią AgŚieszką Marzec.
Zach camy dś przeczytaŚia!

takie jak moskitiery i koce. Dzieci w
UgaŚdzie Śie zŚają zabawek, a Śawet Śie
pśtrafiłyby si Śimi bawić, wi c uszcz liwi
ich zwykła kredka i kawałek papieru, które
dla Śas Śic Śie zŚaczą...

GimUchś(GU): Dzień Dśbry! Jeste my ze
szkślŚej gazetki Gimuchś. Chciałyby my
przeprśwadzić z PaŚią wywiad Śa temat
zbiórki pieŚi Śej Śa rzecz dzieci z UgaŚdy.

GU: A jest mś liwś ć wysłaŚia paczek z
ubraŚiami , butami, kśŚserwami, wśdą?

PaŚi AgŚieszka Marzec(P.A): Dzień dśbry!
Bardzś ch tŚie śdpświem Śa wasze pytaŚia.
GU: Jak długś prśwadzśŚa jest akcja "Serce
dla Ugandy" w naszej szkole?
P.A: Nasza szkśła przystąpiła dś udziału w
projekcie w 2008 roku.
GU: O, tś ju piąty rśk! A jaką Śajwi kszą
kwśt Śasze gimŚazjum dśtychczas
uzbierałś?
P.A: Rekśrd zśstał pśbity dwa lata temu, sami
uczŚiświe zebrali śkśłś Ę00 złśtych.
GU: Tś Śiezły wyŚik, mamy Śadziej , e w tym
rśku rówŚie uda Śam si uzbierać du ą
sum ! Wie mś e PaŚi ,Śa cś przezŚaczśŚe
zśstaŚą tegśrśczŚe pieŚiądze?
P.A: Ja rówŚie licz Śa wasze wsparcie.
Nawiązując dś pytaŚia- w Ugandzie panuje
straszliwa bieda, z tego powodu dzieci
dśstaŚą Śajbardziej pśtrzebŚe im rzeczy,

P.A: Niestety Śie... Kśszt paczki przewy sza jej
wartś ć.
GU: Tś Śaprawd smutŚe... W takim razie
przejd my dś Śast pŚych pytań. Czy du ś
śsób wspiera "Serce dla UgaŚdy''?
P.A: Tś wszystkś zale y śd uczŚiów. Je eli są
pśzytywŚie ŚastawieŚi i Śiśsą ch ć
pśmagaŚia, są w staŚia śdpu cić sśbie
batśŚa czy czekśladk i wrzucić te par
złśtych dś puszki. Pami tajmy, e dla Śas tś
tylkś kilka grśszy, a im w taki spśsób mś emy
uratśwać ycie albś sprawić śgrśmŚą radś ć.
GU: Tś Śaprawd pi kŚe, e w taki prśsty
spśsób jeste my w staŚie pśmóc. Jak tś si
stałś, e Śasza szkśła zacz ła wspierać t
akcj ?
P.A: Jak ju wspśmiŚałam wcze Śiej, wszystkś
zacz łś si w 2008 rśku, kiedy jedeŚ z
Śauczycieli Śaszej szkśły- pan Marek Prociak
spśtkał si z paŚią HśŚśratą Wąsśwską.
GU: Na kśŚiec chciałyby my si dświedzieć,
dś kiedy b dzie mś Śa wrzucać pieŚiądze dś

puszki?
P.A: W tym rśku prśjekt rśzpśczął si 22
pa dzierŚika i mamy zamiar zakśńczyć gś pśd
koniec listopada.
GU: Dzi kujemy serdeczŚie za zŚalezieŚie dla
Śas czasu. yczymy szkśle uzbieraŚia jak
Śajwi kszej sumy pieŚi dzy. Dś widzeŚia!
P.A: Ja rówŚie dzi kuj . Dś widzeŚia!
Tak, tak... PieŚiądze szcz cia Śie dają, ale są
Śiezb dŚe dś ycia. Czy Śie wartś czasem
zrezygŚśwać z chipsów, lizaków, batśŚów i
wrzucić chścia by te 2 złśte Śa rzecz dzieci z
UgaŚdy? Pami tajmy, e tak Śiewielki gest
mś e wywśłać u miech Śa twarzy ŚiewiŚŚegś
dziecka.
NIE BÓJMY SI POMAGAĆ!
Wywiad przeprśwadziły: Wiktśria Wydmuch i
ZuzaŚŚa ywica
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Andrzejkowe co nieco...
w. AŚdrzej pśchśdził z Betsaidy. Jest mi dzy
iŚŚymi śr dśwŚikiem w sprawa ch
matrymśŚialŚych, śpiekuŚem mał eństw i…
rybaków. Jest tak e patrśŚem Szkścji i Rśsji –
tś wła Śie w tych krajach jegś wi tś śbchśdzi
si ŚajhuczŚiej. AŚdrzejkśwe zwyczaje zŚaŚe
były rówŚie w Szkścji i – podobnie jak w
Polsce – w wigili imieŚiŚ w. AŚdrzeja, czyli
29 listśpada, śrgaŚizśwaŚś wieczśrem wró by
dśtyczące zamą pój cia. RówŚie
w
Niemczech w aŚdrzejkśwą Śśc wró śŚś, a ju
Śast pŚegś dŚia Śa ulice wychśdzili pierwsi
kśl dŚicy.

mał eństwie. Wró by traktśwaŚś z pśwagą,
Śajcz ciej pśprzedzaŚś je całśdŚiśwym
pśstem i rśzpśczyŚaŚś mśdlitwą dś w.
AŚdrzeja. Zdarzały si
rówŚie
bardzś
ciekawskie paŚŚy, które za wszelką ceŚ
chciały pśzŚać imi przyszłegś m a śraz swój
lśs, pśsuwały si wi c dś ró Śych pś wi ceń.
W Śiektórych rejśŚach Pślski paŚŚy Śie tylkś

przez cały dzień pś ciły, ale dśdatkśwś
wieczśrem zjadały słśŚegś ledzia i bez
pśpijaŚia kładły si spać. Pśd pśduszk
śbświązkśwś wkładały m skie spśdŚie.
PrawdśpśdśbŚie wielśgśdziŚŚa głśdówka
miała ŚiebagatelŚy wpływ Śa sŚy dziewcząt tej
Śścy…

W przeszłś ci praktyki te były pśt piaŚe przez
Kś ciół. ObecŚie aŚdrzejki tś śbyczaj wiecki,
który skupia zarówŚś chłśpców, jak i
dziewcz ta. Szkśda, e w ciągu śstatŚich lat
traci swój magiczŚy charakter, stając si
śkazją dś zwykłej, huczŚej imprezy
tśwarzyskiej przed zbli ającym si adweŚtem.

W aŚdrzejkśwą Śśc dziewczyŚy próbśwały
dświedzieć si , cś je czeka w miłś ci i

Wywiad na wesoło, czyli rozmowa (nie)kontrolowana z organami naszego ciała…
Przeprowadziły my
rozmowę
z
najwa niejszymi organami naszego ciała –
zobaczcie, co mają do powiedzenia!
GimUcho(GU): Witamy was wszystkich
serdecznie! Mamy do was klika pytań na
temat waszej pracy. Mamy nadzieję, e nam
odpowiecie.
Narządy: Nie ma problemu! W końcu
jeste cie dla nas najwa niejsi.
GU: Zacznijmy od serca. Co opowiesz nam
o sobie i swojej pracy?
Serce: Uwa am, ze jestem najwa niejszym,
najpiękniejszym
i
najcudowniejszym
narządem. Spełniam swoje obowiązki
celująco! Jestem tak e bardzo skromny i
pracowity. Dzięki mnie w ogóle yjecie i
macie te swoje miło ci!
MózgŚ Halo, halo! Co to za brednie?! Nawet

przedszkolak wie,
e to ja jestem
odpowiedzialny za wszystkie ludzkie
uczucia. Pomaga mi w tym jedynie wątroba,
aczkolwiek to ja odwalam czarną robotę!
Wątroba: Tak, tak... zdarzy mi się czasem
pomóc. Jednak mam du o więcej
wa niejszych spraw! Między innymi
zachowuję we krwi odpowiedni poziom
cukru.
GU: Więc to mózg i wątroba odpowiadają za
nasze wszelkie uczucia?
Mózg: Tak, tak, to logiczne!
Serce: Co ty pleciesz?! To brednie wyssane
z palca!
Mózg: Widać, e masz bardzo niski poziom
IQ!
GU: Spokojnie, spokojnie! Przejd my do
następnych
pytań.
Mo e
spytajmy
bli niaczek, jakie
pełnią
obowiązki?
Nerki,
odpowiedzcie
nam!
Nerki: Ach,.. te
wywiady. I po co
pytacie, jak i tak
o nas nie dbacie?
Proszę zmykać z

pytaniami ,jeste my po prostu wa nymi
narządami!
Serce: Takie rymy jak z maszyny! Wy
jeste cie leniuchami i nic nie robicie dniami i
nocami!
Mózg: Serce, ty nawet nie wiesz, co to jest
maszyna! Lepiej sprawd w słowniku. No
tak.. nie umiesz!
GU: Nie przypuszczały my, e macie taki
zły kontakt ze sobą. Zapytajmy płuc o ich
rolę!
Płuca: Serce, Mózg, mamy ju tego do ć!
Skończcie te kłótnie. Oboje jeste cie tak
samo wa ni w naszym układzie! Organizm
funkcjonuje poprawnie ,kiedy ka dy z nas
prawidłowo wykonuje swoją pracę. Naszą
najwa niejszą rolą jest udział w wymianie
gazowej. Mamy do was do was wielką
pro bę. Nie zakłócajcie naszej roboty
u ywkami!!!
Serce: I tak beze mnie jeste cie niczym!
GU: Mo e na tym zakończymy nasz
wywiad. Dziękujemy i yczymy miłej pracy,
nie zawied cie nas. Powodzenia!
Mózg: Widzicie, nawet wszystkich nie
zdą yli przepytać. Serce, to wszystko twoja
wina!
WątrobaŚ Dziękujemy równie
i do
widzenia!
A tak wła nie wolały my zakończyć
wywiad Ś).
WykonałyŚ Wiktoria Wydmuch i Zuzanna
ywica
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Poznawaj z nami - listopadowe święta nietypowe
Choć listopad kojarzy nam się z
przygnębiającym i smutnym miesiącem,
przepełnionym wa nymi dla nas
wydarzeniami, jest równie okresem, w
którym obchodzimy wesołe i ciekawe
więta, a o to oneŚ
5 listopada obchodzili my
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.
więto powinno być dla nas wa ne,
bowiem ka dy z nas ma swoich
ulubionych bohaterów, którzy w
dzieciństwie poprawiali nam humor,
sprawiali rado ć
oraz byli dla nas
wielkim
autorytetem. Jedni
znani i lubiani,
inni jednak
zapomniani i
odstawieni w
niepamięć. Jedno
jest pewne.
Bajkowe postacie

na zawsze pozostaną w naszych sercach.

wiecie.
25 listopada jest dniem pś więcśŚym
pluszowym misiom. Jest tś rówŚież w pewŚym

Dzień bez zakupów przypadający 30 listopada

stśpŚiu śdwśłaŚie się dś dzieciństwa. Każdy

ma na celu przypomnienie o drastycznych

z Śas przecież miał swśjegś ulubiśŚegś

różŚicach w jakś ci życia w pśszczególŚych

pluszaka, który tśwarzyszył mu przez cały

czę ciach wiata. Z pewŚś cią dla wielu z Śas

śkres dziecięcy. Chść trudŚś w tś uwierzyć,
pierwszy mi maskśtka pśwstał 109 lat temu
i dś dzi pśzśstaje jedŚą z

będzie tś dś ć trudŚe wyzwaŚie, aczkślwiek
wartś pamiętać ś wartś ci tegś więta.
Wiktoria Wydmuch i Zuzanna Żywica

WyŚalazki dŚia cśdzieŚŚegś…
Grzebień - przyrząd słu ący dś układaŚia
włśsów, Śarz dzie fryzjerskie, mający pśstać
rączki z wystającym w jedŚej płaszczy Śie
szeregiem spr ystych kślców w bardzś
bliskiej śd siebie śdległś ci.
Wytwarzane z : tworzyw sztucznych,
kauczuku, silikśŚu, włókieŚ w glśwych, rśgu,
metalu, alumiŚium, drewŚa z ywicami
epśksydśwymi, twardej gumy, szylkretu, kś ci
słśŚiśwej. Współcze Śie zwykle wykśŚywaŚy z
twśrzywa sztuczŚegś. Dś zastśsśwań w
fryzjerstwie, wykśŚywaŚe z materiałów
Śieelektryzujących si .
Jest jedŚym z Śajstarszych Śarz dzi ludzkś ci.
W Śajstarszych grśbach kultur starś ytŚych
zwykle znajdujemy ozdobne spinki, wisiory i
wła Śie grzebieŚie. U ywaŚy ju Ę000 lat
temu, czyli w epśce kamieŚŚej. ZrśbiśŚy był
wtedy z rybich ś ci. Pó Śiej człświek rśbił
grzebieŚie z rśgu, kś ci zwierz cych, drzewa.
W starś ytŚej Grecji pśjawiły si śbśk

najpopularniejszych dziecięcych zabawek Śa

jedŚak takiej pśpularŚś ci jak rśgśwe. W XX
wieku stary, rśgśwy grzebień wyparły
tworzywa sztuczne.
grzebieni do
czesania
grzebienie do

DywaŚ pśdłśgśwy—tkanina dekoracyjna
przeznaczona do pokrycia pewnych
płaszczyzŚ (Śajcz ciej pśdłóg, czasem tak e
ciaŚ).
DywaŚy pśjawiły si prawdśpśdśbŚie w Azji
CeŚtralŚej mi dzy 3 a 2 tysiącleciem p.Ś.e.
Dywan widnieje na fladze Turkmenistanu.
Słśwś dywaŚ, według j zykśzŚawcy
AleksaŚdra BrückŚera, pśchśdzi śd
tureckiego diwan (rada, biuro), a to z kolei z
j zyka perskiegś, gdzie śzŚacza 'trybuŚał'.

pśdtrzymywaŚia fryzur. W redŚiświeczu
rśzpśwszechŚił si zwyczaj wkładaŚia
grzebieŚi dś trumŚy, a ŚieczesaŚie si
uwa aŚe byłś za grzech. W XVI wieku śzdśby
grzebieŚi z religijŚych stają si bardziej
wieckie.
W XVI wieku pśjawiły si grzebieŚie śłświaŚe,
pśŚść u mierzające ból głśwy. W Śast pŚym
wieku zacz tś prśdukśwać grzebieŚie dś
czesaŚia peruk. W XIX w. we FraŚcji pśjawiły
si grzebieŚie kauczukśwe, które Śie zdśbyły
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HALLOWEEN ! I … więtś Zmarłych
Halloween– zwyczaj związaŚy
z maskaradą i śdŚśszący si dś wi ta
zmarłych, śbchśdzśŚy w wielu krajach
Śścą 31 pa dzierŚika, czyli przed dŚiem
Wszystkich wi tych.
OdŚiesieŚia dś HallśweeŚ są cz stś
widśczŚe w kulturze pśpularŚej, główŚie
amerykańskiej.
Halloween najhuczniej jest obchodzony w
Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii.
Mimś e dzień Śie
jest
wi tem
urz dśwym, cieszy
si
pś
wi cie
Bś egś NarśdzeŚia
Ś a j w i
k s z ą
pśpularŚś cią.
wi tś HallśweeŚ w
Pślsce pśjawiłś si w
latach 90.
AŚita Słysz kl. Ic
A u nas Zmarłych...

wi tś

Urśczystś ć Wszystkich wi tych wywśdzi si
główŚie z czci śddawaŚej m czeŚŚikśm,
którzy śddali swśje ycie dla wiary w
Chrystusa, a których Śie wspśmŚiaŚś aŚi w
martyrologiach miejscowych, ani w kanonie
Mszy
wi tej. PierwśtŚie
wi tś tś
obchodzono 13 maja.
W IV wieku rśzpśwszechŚiła si tradycja
przeŚśszeŚia całych relikwii wi tych, lub ich
cz ci, Śa iŚŚe miejsca. W teŚ spśsób

chciaŚś pśdkre lić, e wi ci są własŚś cią
całegś Kś ciśła. Kiedy w 610 papie BśŚifacy
IV śtrzymał śd cesarza starś ytŚą wiątyŚi
pśgańską PaŚteśŚ, kazał złś yć tam liczŚe
relikwie i pś wi cił t budśwl Śa kś ciół pśd
wezwaŚiem Matki Bś ej M czeŚŚików. Od
tegś czasu śddawaŚś cze ć wszystkim
zmarłym m czeŚŚikśm, w dŚiu 13 maja.
Papie Grzegśrz III w 731 przeŚiósł t
urśczystś ć z 13 maja Śa dzień 1 listśpada.
Pśwśdem były prawdśpśdśbŚie trudŚś ci z
wy ywieŚiem
rzesz
pielgrzymów
przybywających dś Rzymu Śa
wiśsŚ . W 837 Grzegśrz IV
rśzpśrządził, aby śdtąd 1 listśpada
był dŚiem pś wi cśŚym pami ci
Śie tylkś m czeŚŚików, ale
wszystkich
wi tych Kś ciśła
katślickiegś. JedŚścze Śie Śa
prś b cesarza Ludwika Pśbś Śegś
rśzszerzśŚś tś wi tś Śa cały
Kś ciół.
J ednym z na jda wniejszych,
zachśwaŚych kazań spisaŚych w j zyku
pślskim jest kazaŚie Śa Dzień Wszystkich
wi tych (IŚ Die OmŚium SaŚctśrum).
KazaŚie tś zŚajduje si w r kśpisie Bibliśteki
KapitulŚej w Pradze i pśchśdzi z pśłśwy XV
wieku.

Wymy lił : Walter HuŚt w rśku 18Ę9
Agrafki stśsśwaŚś ju za czasów cesarza
bizaŚtyjskiegś Bazylegś II. W przeszłś ci
zwykle miały charakter śzdśbŚy. Archeślśdzy
Śazywają klasyczŚe starś ytŚe agrafki
fibulami. W Pślsce dawŚiej zwaŚe były
zapiŚkami. StaŚświły elemeŚt pślskiegś
strśju słu ący dś przypiŚaŚia piór dś czapki.

wi tś tś byłś dŚiem wślŚym rówŚie w
czasach PRL-u, ale śficjalŚie staraŚś si
Śadać mu charakter wiecki i ŚazywaŚś je
dŚiem Wszystkich Zmarłych bąd
wi tem
Zmarłych. Nazwa ta utrwaliła si
w
wiadśmś ci wielu śsó jakś kś cielŚa Śazwa
urśczystś ci liturgiczŚej: Wszyscy wi ci.
Nast pŚegś dŚia pś Wszystkich wi tych w
Dzień ZaduszŚy (2 listśpada) śbchśdzśŚy
jest dzień wspśmiŚaŚia zmarłych (w Pślsce
zwaŚy Zaduszkami). Dla katślików łacińskich
i wielu iŚŚych chrze cijaŚ zachśdŚich jest tś
dzień mśdlitw za wszystkich wierzących w
Chrystusa, którzy śdeszli ju z tegś wiata.
Pami ć ś zmarłych zŚajduje rówŚie bardziej
wiecki wyraz. OrgaŚizuje si zaduszkśwe
kśŚcerty, wystawy i spektakle, pś wi cśŚe
zmarłym artystśm, wydaje śkśliczŚś ciśwe
czasśpisma i ksią ki.
Julia Szymula kl.Ic

Pierwszy dzień listśpada jest w Pślsce dŚiem
wślŚym śd pracy, cś pśwśduje, e wiele śsób
pśdró uje Śawet Śa wielkie śdległś ci, aby
śdwiedzić grśby swśich bliskich. Ludzie
śdwiedzają cmeŚtarze, aby śzdśbić grśby

WyŚalazki dŚia cśdzieŚŚegś … cd.
AGRAFKA :

kwiatami, zapalić zŚicze i pśmśdlić si w
iŚteŚcji swśich zmarłych. Tś wi tś ma
charakter religijŚy, główŚie katślicki, ale
dśbrym zwyczajem śbchśdzi je tak e wiele
śsób iŚŚych wyzŚań albś ŚiewyzŚających
adŚej religii. Jest tś wyrazem pami ci śraz
śddaŚia czci i szacuŚku zmarłym.

Klucz-tradycja głśsi, e wyŚalazł je w VI wieku
przed Ś.e. Grek Teśdśrśs. Ale pśeci pśwśłują
si Śa "Odysej " Hśmera, któregś bśhaterka,
PeŚelśpa, śczekując Śa pśwrót m a,
Odyseusza spśd Trśi dzier y klucz dśmśwegś
skarbca.. PrawdśpśdśbŚie wi c klucz był
zŚaŚy ju w Grecji w IX-VIII wieku przed n.e.
W Pślsce klucze zŚaŚe są śd ŚajdawŚiejszych
czasów. IstŚiał klucz dś śtwieraŚia zamków
warśwŚych u furt i bram, "gieŚerałem" zwaŚy,

inny - mŚiejszy, śtwierający zamek ryglśwy
przy drzwiach wej ciśwych dśmu - Śazywał si
"prymus", bś pierwszy był Śa elazŚej
śbrączce…
Konrad Kaszlej, kl. IC

Nasze pasje,
czyli o siatkowce słow kilka

Dziennikarze:
Wiktoria Wyd uch
Zuza

a Żywica

To asz Krysiak
Ko rad Kaszlej
Julia Szy ula
A ita Słysz

Opiekun :

Piłka siatkśwa tś bez wątpieŚia
najpopularniejszy sport w Polsce oraz
jedeŚ z ŚajpśpularŚiejszych Śa całym
wiecie. Mecze siatkarskie zawsze
przyciągają śgrśmŚą rzesz widzów Śa
trybuny oraz przed telewizory. Ale jak to
wszystkś si rśzpścz łś ?
Siatkówka przede wszystkim jest
kśjarzśŚa z Eurśpą śraz Ameryką
PśłudŚiśwą. JedŚak histśria tegś
Śiezwykle emścjśŚującegś spśrtu
rśzpścz ła si w StaŚach
ZjedŚśczśŚych. Wła Śie w StaŚach
ZjedŚśczśŚych a kśŚkretŚie w mie cie
Holyoke miejscowy nauczyciel
wychowania fizycznego William G.
MśrgaŚ zśrgaŚizśwał pierwszy mecz
siatkówki. Odbył si śŚ 9 lutegś 189ę
roku.
Piłka siatkśwa bardzś szybkś zacz ła si
rśzpśwszechŚiać pś całym wiecie. W
Eurśpie śraz Azji zacz ły si twśrzyć
pierwsze dru yŚy siatkarskie. Ju w
1913 rśku śdbył si pierwszy
mi dzyŚarśdśwy mecz siatkarski w
MaŚilli, w którym wzi ły udział dru yŚy z
Chin, Japonii oraz Filipin.
Bardzś wa Śym wydarzeŚiem dla
rśzwśju siatkówki byłś zaraz pś II WśjŚie
wiatśwej w 19Ę7 rśku utwśrzeŚie
mi dzyŚarśdśwej federacji piłki
siatkśwej (FIVB), która fuŚkcjśŚuje dś
dnia dzisiejszego. Pierwszym
prezydeŚtem FIVB zśstał FraŚcus Paul
Libaud (Śa zdj ciu śbśk), Śatśmiast
jedŚym z jegś zast pców był Pślak-

ZbigŚiew Nśwak. W ród 1Ę załś ycieli
FIVB zŚalazły si takie kraje jak: Belgia,
Brazylia, Czechśsłśwacja, Egipt, FraŚcja,
HślaŚdia, Jugśsławia, Pślska, Pśrtugalia,
Rumunia, Urugwaj, Stany Zjednoczone,
W gry śraz Włśchy.
Pślska jest krajem, który w siatkówce
ma bogate tradycje i w czasach
dzisiejszych śsiąga wielkie
mi dzyŚarśdśwe sukcesy, które
prezeŚtuje pśŚi sza tabela pśkazująca
zdśbyte medale Śa pśszczególŚych
Złśtś
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dśbre wyŚiki Śa Śajwa Śiejszych
mi dzyŚarśdśwych rśzgrywkach
klubśwych. Najlepszym przykładem jest
klub SKRA Bełchatów, który wielśkrśtŚie
zdśbywał medale Ligi Mistrzów śraz
Klubśwych Mistrzśstw wiata.
Kilka ciekawśstek ś siatkówce :

zawodach przez reprezentacje Polski.
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Najwy szym siatkarzem Śa wiecie jest
reprezentant Rosji Dmitrij Muserski
(Śa zdj ciu śbśk), który mierzy a
218 cm wzrostu .
Pierwsza specjalŚie zaprśjektśwaŚa piłka
dla siatkówki pśwstała w 1900 rśku.
redŚiś siatkarz skacze 300 razy w
meczu.
Pśczątkśwś siatkówka Śazywała si
Mintonette.
Najwi cej meczów w reprezeŚtacji Pślski
rśzegrał Piśtr Gruszka (Ęę0 meczy)
NajŚi szą siatkarką jest reprezeŚtaŚtka
JapśŚii Yśshie Takeshita (Śa zdj ciu
śbśk). Grająca Śa pśzycji
rśzgrywającej Takeshita mierzy
zaledwie 158cm wzrostu.
Najdłu szy set w histśrii siatkówki zśstał
rozegrany w 1979 podczas meczu
ligi Czechśsłśwackiej. WyŚik tegś
seta to 87-85.

Tomasz Krysiak kl. IIb
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M czy Śi
Kobiety
Oprócz reprezeŚtacji Śasz kraj ma
rówŚie jedŚą z ŚajmścŚiejszych lig Śa
wiecie. Pślskie kluby śsiągają bardzś

