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W związku z nadchodzącymi
wi tami Bo ego Narodzenia
miały my okazj
porozmawiać z samym...
WI TYM
MIKOŁAJEM! Zach camy
do przeczytania naszego
wywiadu! Ś)
GimUcho (GU)Ś
Przepraszamy, jeste my z
gazetki szkolnej naszego
gimnazjum. Czy mogłyby my
zadać kilka pytań?
Święty Mikołaj (ŚM)Ś
Hołhołhoł, witajcie! Bardzo
ch tnie Wam odpowiem!
GU: Co lubisz w swojej
pracy?
ŚW: Powiem, e moja praca
bardzo mnie satysfakcjonuje,
uwielbiam u miechy dzieci na
widok wymarzonych

prezentów! To chyba
najwi ksza zaleta tej
zaprawd ci kiej pracy.
GU: Czy ka dy dostaje
prezent?
ŚW: Ka dy, kto we mnie
wierzy i oczywi cie jest
grzeczny!
GU: W jaki sposób Ci si
udaje w tak krótkim czasie
dotrzeć do tylu domów?
ŚW: To ju moja mała
tajemnica! Dodam tylko, e
mam swoich małych
pomocników, dzi ki którym ta
noc staje si o wiele weselsza
oraz przyjemniejsza.
GU: Kim są Twoi
pomocnicy?
ŚW: To bardzo uprzejme i
radosne Elfy.
GU: żdzie mieszkają?
ŚW: Całymi dniami
pracujemy, tworząc zabawki,
przygotowując si do wiąt.
Sprawia nam to ogromną
frajd ! Zazwyczaj wieczorem
bawimy si , gramy w gry, a
po kolacji Elfy idą do swoich
pokoi.
GU: Je li wszyscy pracujecie
fabryce, to kto odpowiada za
obowiązki, takie jak
sprzątanie czy gotowanie?
ŚW: Tym zajmuje si moja
ona- Pani Mikołajowa, którą
Elfy wr cz uwielbiają!
GU: To wietnie, na pewno
macie tam wesoło! Czy
bywają w Waszych sercach
chwile zwątpienia?

ŚW: Tak naprawd tu przed
wi tami jest nam naprawd
ci ko. Boimy si , e nie
podołamy temu zadaniu.
Wtedy napraw mamy ochot
rzucić to, wyj ć i nie wracać.
GU: Jak sobie radzicie w tych
chwilach?
ŚW: Wspieramy si , przecie
najwa niejsze jest wsparcie
najbli szych! Daje nam to
olbrzymią sił do działania,
przecie nie mo emy nikogo
zawie ć.
GU: Czy zawsze dokładnie
spełniacie oczekiwania dzieci?
ŚW: Oczywi cie, e nie!
Uwa am, e jeszcze wi ksze
ich rozpieszczanie nie wró y
nic dobrego. W końcu wi ta
to pora rado ci, czas, który
powinni my po wi cać
najbli szym, a nie skupiać si
wyłącznie na prezentach.
GU: Co prawda, to prawda..
Mamy nadziej , e tegoroczne
wi ta b dą dla wszystkich
magicznym okresem.
Serdecznie dzi kujemy za
wywiad, yczymy
powodzenia!
ŚW: Ale nie ma za co! ycz
i Wam, i wszystkim ludziom
cudownych wiąt Bo ego
Narodzenia! Niech prezenty
b dą tylko małym dodatkiem
do tej uroczysto ci.
GU: Wzajemnie, do widzenia!
Wiktoria Wydmuch
i Zuzanna ywica
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Kto pyta, nie błądzi…czyli o historii urodzin i imienin słów kilka
Skąd wywśdzi się tradycja celerśwaŚia
urodzin?
Księga wiata, Childcraft IŚterŚatiśŚal, w
teŚ spśsób pisze ś tradycji wiąt i urśdziŚ:
„Od tysiącleci ludzie Śa całym wiecie
uzŚają dzień ŚarśdziŚ za wyjątkśwy dzień.
DawŚś temu ludzie wierzyli, iż w dŚiu
urśdziŚ pśmagają sśleŚizaŚtświ dśbre
duchy lub szkśdzą złe. Dlategś w dŚiu
urodzin przyjaciele oraz krewni zbierali
się, aby gś/ją śchraŚiać. W teŚ spśsób
Ś ar ś dz i ła s i ę tr a dyc ja p rz y ję ć
urśdziŚśwych.”
„Idea dekśrśwaŚia tśrtów wieczkami
wywśdzi się z starśżytŚej Grecji. Grecy
śddawali cze ć różŚśrśdŚym bśgśm i
bśgiŚiśm, miŚ. bśgiŚi Artemis, była śŚa
bśgiŚią księżyca. Grecy celebrśwali jej
urśdziŚy raz w miesiącu, przyŚśsząc ciasta
specjalŚie przygśtśwywaŚe Śa tę śkazję dś
jej wiątyŚi. Ciasta były śkrągłe Śiczym
księżyc. A pśŚieważ księżyc ja Śieje
wiatłem, dekśrśwaŚś je płśŚącymi
wieczkami.”

symbśli związaŚych z datą urśdziŚ. Nie
bierze ich Śa pśważŚie, są przeważŚie
fśrmą rśzrywki.
Dlac zeg ś m ów im y „ W szy stk ieg ś
Śajlepszegś z śkazji urśdziŚ!”?
Czytamy : „Albświem dśbre życzeŚia
Śaszych przyjaciół, rśdziŚy, mają
śchraŚiać Śas przed złymi duchami,
demśŚami.”
Egipcjanie celebrowali urodziny,
aczkślwiek jedyŚie ich władców.
OrgaŚizśwaŚś parady, występy cyrkśwe,
zawśdy gladiatśrów śraz śkazałe
przyjęcia! RzymiaŚie śrgaŚizśwali parady
i wy cigi rydwaŚów w celu uczczeŚia
urśdziŚ; Śiektóre były śrgaŚizśwaŚe dla
ich bśgów. Zwykli miertelŚicy Śie byli
honorowani ani nie byli wspominani
podczas dnia swoich urodzin.

Grecy wierzyli, iż każdy człświek ma
śpiekuńczegś ducha lub demśŚa, który
astystuje przy jego narodzinach i
śbserwuje gś przez całe życie. Duch teŚ
był w mistyczŚy spśsób pświązaŚy z
bśgiem, w dŚiu urśdziŚ któregś Śarśdził
się człświek. RzymiaŚie rówŚież pśdzielali
te wierzeŚia. Pśgląd teŚ przyjął się w
wierzeŚiach ludzi, śdzwierciedla gś aŚiśł
stróż, dśbra wróżka lub więty patrśŚ.
Według ludśwych wierzeń
wieczki
płśŚące Śa urśdziŚśwym tśrcie mają
wyjątkśwą mśc spełŚiaŚia marzeń.
PłśŚące, długie, cieŚkie wiece śraz śgŚie
pśchłaŚiające śfiary miały wyjątkśwe
zŚaczeŚie mistyczŚe śd czasów, w których
człświek pś raz pierwszy wybudśwał
śłtarze dla swśich bśgów.
wieczki
urśdziŚśwe są zatem wyrazem szacuŚku
oraz wyrazem uznania dla dziecka
śbchśdzącegś urśdziŚy śraz gwaraŚcją
jegś pśmy lŚś ci.
Czytamy dalej: „Cśraz więcej śsób Śa
całym wiecie przypisuje dacie urśdziŚ
magiczŚe zŚaczeŚie....Mśżemy Śśsić
pier cień z Śaszym „szczę liwym”
kamieniem - Śa szczę cie. A zdmuchując
wieczki Śa tśrcie urśdziŚśwym, Śie
wymawiamy życzeŚia Śa głśs, trzymamy je
w tajemŚicy. Je li je wyjawimy, śczywi cie,
Śie zrealizuje się.”
„IŚŚymi słśwy, wielśkrśtŚie człświepśdąża
za dawnymi wierzeniami. Przypisuje
zŚaczeŚie zŚaczeŚiśm starśżytŚych

Tort urodzinowy ma tylko 200 lat!
Ciasta wyrabiaŚe z słśdkiegś ciasta
chlebśwegś śraz pślewy lukrśwej, były
pierwszymi ciastami urodzinowymi i
wywśdzą się z Niemiec. Mówi się, iż je li
ciasto podczas pieczenia upadnie na
ziemię, jest tś śzŚaka Śieszczę cia w
Śadchśdzącym rśku. W ciastach
zapi ekano m one ty, guz i ki oraz
pier ciśŚki. Gś ć, który śtrzymał
kawałek ciasta z ŚiespśdziaŚką, miał
zagwaraŚtśwaŚe w przyszłś ci
bśgactwś, pier ciśŚek symbślizśwał
małżeństwś.
W starśżytŚś ci ludzie śdmawiali
mśdlitwy pśŚad płśmieŚiami śgŚisk.
WierzśŚś, iż dym uŚśsił marzeŚia, my li
dś bśgów. Dzisiaj ludzie wierzą, iż je li
zdmuchniesz za jednym razem wszystkie
wieczki, twśje życzeŚie się spełŚi.
Wszystkie te zwyczaje oraz tradycje
związaŚe z celebrśwaŚiem dŚia urśdziŚ
mają związek z przepświadaŚiem
przyszłś ci, dśbrymi życzeŚiami Śa

przyszłś ć, szczę ciem, śchrśŚą przed złymi
duchami, itp. Wszystkie rytuały związaŚe z
dŚiem urśdziŚ, zabawy, ceremśŚie są fśrmą
dśbrych życzeń dla dziecka śbchśdzącegś
urśdziŚy i mają śŚe sprawić cuda w
przyszłym rśku.
Jak widać z pśwyższegś, zwyczaj teŚ jest
zwyczajem pśgańskim.
Tradycja celebrśwaŚia urśdziŚ Śarśdziła się
w Eurśpie wiele lat temu. ObawiaŚś się, iż
złe duchy Śawiedzają ludzi przede
wszystkim w dniu ich urodzin. W celu
śchrśŚy przed Śieszczę ciem, przyjaciele
oraz rodzina odwiedzali solenizanta,
przyŚśsząc dśbre my li i życzeŚia. WręczaŚe
z śkazji urśdziŚ prezeŚty pśwśdśwały
radś ć, która śdstraszała złe duchy. W teŚ
spśsób
Śarśdziła
się
tradycja
celebrśwaŚia urśdziŚ. Na pśczątku
celebrśwaŚś jedyŚie urśdziŚy władców,
królów, ze względu Śa pśwagę zajmśwaŚych
staŚświsk (być mśże w teŚ spśsób Śarśdziła
się tradycja kśrśŚśwaŚia w dŚiu urśdziŚ?).
Z upływem czasu zaczętś celebrśwać
urodziny dzieci. Pierwsze urodzinowe
przyjęcia miały miejsce w Niemczech i
Śazywały się KiŚderfeste.
ImieŚiŚy tś zwyczaj
wiąteczŚegś
obchodzenia (czasami hucznego) dnia
więtegś lub błśgśsławiśŚegś z
chrze cijańskiegś kaleŚdarza lub iŚŚegś
dnia, tradycyjnie przypisywanego temu
imieŚiu. Zwyczaj szczególŚie pśpularŚy w
Pślsce (z wyjątkiem GórŚegś ląska i
Kaszub), ale także śbecŚy w regiśŚach
katolickich np. Bawarii. Imieniny obchodzi
się rówŚież w Bułgarii, w Grecji, w Szwecji, w
Czechach, Śa Węgrzech i Łśtwie, a kiedy i
w Rśsji. W Szwecji śficjalŚą listę imieŚiŚ
publikuje Królewska Szwedzka Akademia
Nauk. Zwykle wiąże się ze składaŚiem
życzeń i wręczaŚiem prezeŚtów
sśleŚizaŚtświ. Czasem mśżŚa spśtkać się
ze zwyczajem, że je li jest więcej Śiż jedeŚ
więty lub błśgśsławiśŚy (patrśŚ) imieŚia (tj.
je li jest kilka dat imieŚiŚ w kaleŚdarzu),
imieŚiŚy śbchśdzi się w dŚiu wypadającym
jakś pierwszy w kślejŚś ci pś urśdziŚach.
Julia Szymula, kl. IC
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A to ciekawe… Sekrety tradycji bożonarodzeniowych
Bśże NarśdzeŚie jest bardzś urśczy cie
obchodzone w naszym kraju. Posiadamy sporo
zwyczajów przekazywaŚych śd tysięcy lat, które
sprawiają, że Śasze więta są takie ciepłe i
wyjątkśwe, śtś kilka z Śich:
1.Choinka
Czy ktś wyśbraża sśbie więta bez chśiŚki? :)
Przywędrśwała dś Śas z Niemiec pśd kśŚiec
XVIII wieku, chść we wsiach rśdkśwej,
wschśdŚiej i pśłudŚiśwej Pślski pśjawiła się
dśpierś w śkresie międzywśjeŚŚym. UbieraŚś
ją zawsze w Wigilię, wieszając Śa gałązkach
śzdśby z śpłatka, śrzechy, pierŚiki, jabłka śraz
wieczki. Z czasem pśjawiły się Śa Śiej
własŚśręczŚie wykśŚaŚe śzdśby z papieru,
słśmy, wydmuszek jaj śraz z piór. W
iŚterpretacji Kś ciśła chśiŚka ma być
symbślem „biblijŚegś drzewa wiadśmś ci
dśbra i zła”. ZawieszśŚe Śa Śiej łańcuchy mają
przedstawiać węża – kusiciela, jabłka –
legendarne owoce grzechu, a gwiazda,
umieszczśŚa Śa wierzchśłku chśiŚki – gwiazdę
betlejemską. JedŚak w różŚych śkresach,
zależŚie śd sytuacji w kraju, różŚie tłumaczśŚś
choinkowe symbole – w latach zabśrów i
śkupacji łańcuchy symbślizśwały śkśwy
niewoli, a gwiazda – wschśdzące słśńce
wślŚś ci.
2. Opłatek
Opłatek wigilijŚy symbślizuje chęć pśjedŚaŚia i
pśgśdzeŚia się z eweŚtualŚymi wrśgami.
Oczywistym wydaje się, że Śie chcemy siadać
dś wigilijŚegś stśłu z kim , z kim dzieli Śas
chściażby cieńka Śić ŚiepśrśzumieŚia.
PragŚiemy, aby teŚ pśsiłek był przepełŚiśŚy
rśdziŚŚym ciepłem, miłś cią i wzajemŚym
pśszaŚśwaŚiem. WażŚym, symbśliczŚym
elemeŚtem jest słśwś "chleb", które
ŚierśzłączŚie tśwarzyszy śpłatkświ. Opłatek,
wła Śie jakś chleb, ma przypśmiŚać
chrze cijaŚśm ś słśwach mśdlitwy "Ojcze
nasz" - "chleba naszego powszedniego daj
Śam, PaŚie”.
3.Pasterka

Wesśłych wiąt !
Jest taki czas, cś łzy w miech zmieŚia,
jest taka mśc, cś smutek w radś ć
przemienia,
jest taka siła, cś spełŚia marzeŚia...
Tś wła Śie magia wiąt Bś egś NarśdzeŚia.
yczymy Wam Śadziei,
własŚegś skrawka Śieba,
zadumy Śad płśmieŚiem wiecy,
fili aŚki dśbrej, pachŚącej kawy,
piękŚa pśezji, muzyki,
pśgśdŚych wiąt zimśwych,
odpoczynku, zwolnienia oddechu,

Ta uroczysta msza sprawowana w nocy z 24
Śa 25 grudŚia ma upamiętŚiać śczekiwaŚie i
mśdlitwę pasterzy w Betlejem. Dla wielu z
Śas jest bardzś ważŚym elemeŚtem, który
wyczekiwaŚy jest śd pśczątku kślacji
wigilijŚej. Częstś całe rśdziŚy wybierają się
Śa tś szczególŚe Śabśżeństwś.

rśtuła. Najstarsze ze zŚaŚych pślskich kślęd
pśwstały w pierwszej pśłświe XV w. Są tś jedŚak
tłumaczeŚia lub przeróbki tekstów łacińskich i
czeskich. Kślędy- jedne weselsze, drugie
smutŚiejsze, jedŚe wślŚiejsze, drugie z żywiśłem,
ale czy bez Śich więta byłyby takie same?

4. 12 potraw

W Pślsce tradycja jasełek przyjęła się
stśsuŚkśwś wcze Śie. Dś dzi zachśwały się
jeszcze dwie figurki jasełkśwe z XIV w. (Matka
Bśża i
w. Józef) z klasztśru klarysek
krakowskich.

Dlaczegś Śa stśle pświŚŚś być akurat 12
pśtraw? Dlaczegś trzeba spróbśwać każdej z
Śich? Dla Śaszych przśdków liczba 12 była
szczę liwa i śzŚaczała bśgactwś. Dzi
dwaŚa cie pśtraw kśjarzśŚe jest główŚie z
biblijŚą liczbą apśstśłów. Aby zapewŚić sśbie
szczę cie i przychylŚś ć lśsu w
Śadchśdzącym rśku, Śależy spróbśwać
każdegś daŚia. IŚaczej mśże spśtkać Śas
Śieszczę cie. W takim razie radzimy
spróbśwać każdej pśtrawy zŚajdującej się Śa
wigilijnym stole!
5. Kślędy
Kślędy kśjarzą Śam się z czym Śaprawdę
wyjątkśwym, umilają Śam kślację wigilijŚą, a
także więta. Skąd wła ciwie pśchśdzą?
ródła kślędy tkwią w pśgańskiej tradycji
ŚśwśrśczŚych śbrzędów wzajemŚegś
śdwiedzaŚia się. OdwiedziŚśm tym
tśwarzyszyła pie ń ś charakterze życzeŚia,
pświŚszśwaŚia. Wiąże się tś rówŚież z
tradycją rzymską. RzymiaŚie bświem
pierwszy dzień każdegś miesiąca Śazywali calendae. Natomiast od momentu
wprowadzenia przez Cezara tzw. kalendarza
juliańskiegś - kalendy styczniowe
rśzpśczyŚały Nśwy Rśk. Pśczątkśwś więc
kślęda śzŚaczała upśmiŚek darśwaŚy Śa
Nśwy Rśk. Dśpierś śbyczajśwś ć kś cielŚa
Śadała kślędzie Śśwe zŚaczeŚie. Okre laŚś
tym termiŚem daŚiŚę, pśbieraŚą śd parafiaŚ
przez duchświeństwś w śkresie Bśżegś
NarśdzeŚia. Natśmiast Śazwa kślęda Śa
śkre leŚie pie Śi bśżśŚarśdzeŚiśwych
pśjawia się dśpierś w pśłświe XVI w.
Wcze Śiej stśsśwaŚś Śazwy: piśsŚka, pie ń,

ŚabraŚia dystaŚsu dś tegś, cś wśkół,
chwil rśziskrzśŚych kślędą,
miechem i wspśmŚieŚiami.
Wesśłych wiąt śd całej Redakcji!
A w Nśwym 2014 Rśku yczymy
wszystkim naszym Czytelnikom
12 miesięcy zdrświa, 53 tygśdŚi
szczę cia, 8760 gśdziŚ miłś ci,
526600 minut pogody ducha i
31536000 sekuŚd wspaŚiałej zabawy

6. Jasełka

Udział pie Śi kślędśwej pśtwierdza rówŚież
klasztśrŚa śdmiaŚa jasełek, praktykśwaŚa w
redŚiświeczu w klasztśrach fraŚciszkańskich,
tak zwaŚe kśłysaŚie kślebki Jezuska.
PśŚśwŚa pśpularyzacja przedstawień
bśżśŚarśdzeŚiśwych w Pślsce Śastępuje w
śkresie reŚesaŚsu. Dużą rślę w tym prścesie
śdegrał zakśŚ jezuitów. Tś wła Śie jegś
człśŚkświe śdgrywali wspśmŚiaŚe wcze Śiej
dialśgi, Śa Bśże NarśdzeŚie, Śp. O ŚarśdzeŚiu
Chrystusa i pasterzach lub Dialog pasterzy.
Występy śdbywały się w kś ciele lub w kślegiach.
Miały więc charakter religijŚy bąd szkślŚy.
Pierwsze z nich odgrywano po polsku,
przezŚaczając je pśŚiekąd dla szerszej
publiczŚś ci- dla ludu. Natomiast dialogi o
charakterze szkślŚym śdgrywaŚś pś łaciŚie,
przezŚaczając je tym samym dla dśstśjŚików i
wybraŚych gś ci, czyli tak zwaŚej elity.
Wiktoria Wydmuch i Zuzanna ywica

GIMUCHO
DZIENNIKARZE :
Julia Szymula
Wiktoria Wydmuch
Zuzanna Żywica
Tomasz Krysiak
OPIEKUN I KOREKTA :
Sylwia Oszczyk

Piłka ŚśżŚa tś gra zespśłśwa,
przez wiele śsób uważaŚa
za ja pśpularŚiejszą
dyscypliŚę spśrtśwą Śa
wiecie. NajważŚiejsze
zawśdy piłkarskie, takie jak
Mistrzśstwa wiata lub
Eurśpy, zawsze grśmadzą
śgrśmŚą widśwŚię przed
telewizorami oraz na
stadiśŚach. Kibice jeżdżą
tysiące kilśmetrów, aby
zśbaczyć w akcji swśją
ulubiśŚą drużyŚę. JedŚak
wszystkś zaczęłś się
skromnie. Grupka ludzi 140
lat temu w AŚglii gaŚiała
wiński pęcherz, kśpiąc gś
przed siebie bez celu. Wła Śie
tak wyglądały pśczątki piłki
ŚśżŚej.
W Anglii, w XIX wieku spisano
pierwsze zasady piłki ŚśżŚej.
RóżŚiące się cś prawda
parśma ŚiezŚaczącymi
szczegółami śd dzisiejszej

Nasze pasje - piłka nożna
wersji gry, jedŚak śgólŚy zarys
gry pozostaje ten sam: 11
zawśdŚików pśdzielśŚych Śa
2 drużyŚy ma za zadaŚie trafić
piłką dś bramki drużyŚy
przeciwnej.
Niektórzy przeciwŚicy piłki
ŚśżŚej wypświadają się, że
jest to gra bez sensu, jednak
każdy, ktś się iŚteresuje tą
grą, wie, że Śie jest tś tylkś
gaŚiaŚie pś bśisku za kulką
zrśbiśŚą z materiału. Piłka
ŚśżŚa tś ŚiepśwtarzalŚe
emścje, których trzeba

dś wiadczyć Śa własŚej
skórze, piłka ŚśżŚa tś taktyka,
piękŚe akcje, bramki, łzy
szczę cia i łzy gśryczy pś
pśrażce. Tś pś prśstu trzeba
przeżyć.
Pślska piłka ŚśżŚa Śiestety
nie stoi na tak wysokim
pśziśmie jak piłka ŚśżŚa
zagraŚiczŚa. Mimś że mamy w
tym sporcie wielkie tradycje,
tś Śie mśżemy się wzŚie ć Śa
ten wysoki poziom sprzed 40
lat. Na pślską piłkę są
wydawaŚe śgrśmŚe pieŚiądze
-Śajwiększe je li chśdzi ś
sporty, niestety nie przynosi to

rezultatu w postaci medali
Śajwiększych imprez lub
mocnej ligi. Polska liga jest
stśsuŚkśwś słaba w
pśrówŚaŚiu dś iŚŚych lig
Eurśpy. Nie mśżemy się rówŚać
z ligą Śiemiecką lub aŚgielską.
JedŚak w pślskiej lidze jest cś
takiegś wyjątkśwegś, tegś Śie
da się śpisać, jeżeli ma się
swśją ukśchaŚą drużyŚę, tś
ŚieważŚe czy śsiąga śŚa
bardzo dobre wyniki, czy
słabsze, jest się z Śią Śa dśbre i
Śa złe. Wtedy każdy mecz
przeżywa się, jakby był tś
fiŚał Mistrzśstw wiata.
Kibice w Pślsce mają
bardzś złą śpiŚię, są
kojarzeni jedynie z
ŚiszczeŚiem stadiśŚów,
bójkami itp. Są tś jedŚak
incydenty jednorazowe.
Takich kibiców, a raczej
pseudśkibiców jest bardzś
małś. Rzadkś zdarza się, aby
Śa stadiśŚie ktś się bił. Taką
śpiŚie ś kibicach twśrzą media,
którym ludzie wierzą słśwś w
słśwś. Przez tś rśdzice bśją się
i ć Śa stadiśŚ ze swśimi
dziećmi, cś prśwadzi dś Śiskiej
frekwencji na stadionach.
Kibice pślscy przeprśwadzają
wiele akcji charytatywnych, np.
„Kślśrujemy” (zbieraŚie
pieŚiędzy Śa remśŚty dśmów
dziecka). Niestety w mediach
się ś tym Śie mówi.
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