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BOŻE NARODZENIE 
„Gospodarz rozpoczynał dzień wigilijny wyprawą do lasu po zielone gałęzie 

albo po drzewko. Nosiła ona wszelkie znamiona kradzieży obrzędowej – las 

traktowany był jak tamten świat, a wyniesiona z niego ukradkiem choinka 

miała przynieść 

„złodziejowi” szczęście i 

powodzenie. Od wieków 

zielone gałęzie 

towarzyszyły sprawowaniu 

różnych obrzędów. 

Stanowiły symbol życia, 

płodności, radości. 

Zwyczaj ozdabiania nimi 

domów podczas Godów 

sięga średniowiecza i 

rozpowszechnił się w wielu 

krajach Europy.” 

Boże narodzenie to święto 

rodzinne, najbardziej 

oczekiwane przez dzieci ze 

względu na prezenty. Atrybutami tego dnia są: opłatek, kolędy, choinka, 

prezenty, Mikołaj, pierwsza gwiazdka, karp, makówki, barszcz z uszkami, 

pierogi z grzybami, piernik, kutia, Moczka, kompot z suszu. 

Z okazji tego nadchodzącego święta życzymy wszystkim nauczycielom, 

dyrekcji, uczniom, a także wszystkim pracownikom oświaty wesołych i 

śnieżnych świąt, ciepłych dni i rodzinnej atmosfery, szczęścia, radości, 

zapomnienia o problemach i oderwania się od rzeczywistości podczas tych 

magicznych i niezwykłych chwil - życzy redakcja GIMKA. 
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TolerancjaTolerancjaTolerancjaTolerancja    

autor: Małgorzata Wiśniewska-Koszela 

Nie wiem, co to - tolerancja, 
zawsze tylko moja racja, 

a ten, kto ma inne zdanie, 
zaraz za swoje dostanie. 

 
Trzeba wyśmiać go, ukarać, 

niech się zmieni szybko, zaraz! 
Niech będzie taki jak ja,  

i poglądy moje ma, 
i ubiera się podobnie, 

głową potakuje zgodnie. 
 

Oj, nie jesteś zbyt marudny? 
Świat się stanie... szary, nudny. 

NiechŜe kaŜdy sobie myśli, 
mówi, Ŝyje po swojemu, 

pod warunkiem, Ŝe nie robi 
tym krzywdy drugiemu. 
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 Pamiętaj!!!Pamiętaj!!!Pamiętaj!!!Pamiętaj!!!    

    

Tolerancja nie musi oznaczać akceptacjiakceptacjiakceptacjiakceptacji czyjegoś 
zachowania czy poglądów.  

Tolerancja to poszanowanieposzanowanieposzanowanieposzanowanie czyichś zachowań, poglądów 
nawet wtedy,  

gdy nam się one nie podobają.  

Poszanowanie to dotyczy tylkotylkotylkotylko takich zachowań oraz 
przekonań,  

które nie godzą  w dobro innych ludzi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
Tolerancja jest chroniona przepisami prawa.Tolerancja jest chroniona przepisami prawa.Tolerancja jest chroniona przepisami prawa.Tolerancja jest chroniona przepisami prawa.    

UNESCO wUNESCO wUNESCO wUNESCO w    1995 roku przyjęło Deklarację Zasad Tolerancji.1995 roku przyjęło Deklarację Zasad Tolerancji.1995 roku przyjęło Deklarację Zasad Tolerancji.1995 roku przyjęło Deklarację Zasad Tolerancji.    

Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji brzmi: 

"Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa 

róŜnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu 

i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, 

otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia 

i wiary. Tolerancja jest harmonią w róŜnorodności. To nie 

tylko moralny obowiązek, ale takŜe prawny i polityczny 

warunek. Tolerancja - wartość, która czyni moŜliwym pokój - 

przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju." 
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Co to jest tolerancja???Co to jest tolerancja???Co to jest tolerancja???Co to jest tolerancja???    

    
 Tolerancja to respektowanie cudzych praw.              

Uznanie róŜnic indywidualnych kaŜdego człowieka. 

Powstrzymywanie swoich negatywnych emocji, swojej 
wrogości wobec innych. 

Respektowanie prawa kaŜdego człowieka do wyboru 
własnego wyznania. 

Docenianie rozmaitości kultur. 

Rezygnacja z przekonania, Ŝe wiemy lepiej, co jest dla innych 
dobre. 

Umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia 
innych. 

Uznanie Ŝe świat naleŜy do wszystkich bez wyjątku. 

Otwarcie na cudze myśli, poglądy i przekonania.  

Przekonanie, Ŝe kaŜdy ma dobre i mocne strony. 

DąŜenie do poznania innych ludzi, poglądów, kultur. 

Nie odrzucanie nieznanego. 
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POLECAMY DO PRZECZYTANIA 

 

,,Felix, Net i Nika",,Felix, Net i Nika",,Felix, Net i Nika",,Felix, Net i Nika" 

to bestsellerowa seria polskiego pisarza Rafała Kosika o polskich 

nastolatkach mieszkających w Warszawie – Feliksie, Necie i Nice. Na 

kartach ksiąŜek spotykają się z niezwykłymi przygodami, co nie 

wyklucza ich problemów związanych z dorastaniem. Do tych spraw 

podchodzą jednak z większym dystansem nieŜ ich rówieśnicy. MoŜe to 

sprawia, ze sa trochę inni, Ŝe się wyróŜniają. 

KaŜdy z bohaterów posiada jakiś szczególna cechę lub umiejętnosć, 

która pomaga im wyplątywać się z kłopotów i niebezpieczeństw. Są 

bardzo dociekliwi i mają szeroki zainteresowania. 

,,Felix, Net i Nika'' to wspaniała siedmiotomowa seria science-fiction 

opowiadająca o wielkiej przyjaŜni, współpracy, zaufaniu, ale i o 

problemach miłosnych i tych w domu. 

Polecam tę ksiąŜkę kaŜdemu gimnazjaliście i nie tylko. Powieść ta 

moŜe nauczyć kaŜdego człowieka o Ŝyciu, rozwiązywaniu problemów, 

a takŜe rozbawić i zaciekawić. 

Dorota 
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    Drodzy „Gimkowicze” 

Trochę musieliśmy poczekać na kolejny nr Gimka i Gimka 
Juniora. Wiele spraw jest wspólnych, bo przecieŜ chodzimy 
do jednej szkoły. Z ciepłej jesieni znaleźliśmy się nagle             
w zimowej scenerii, która przypomina nam o zbliŜających się 
świętach. W listopadzie po raz drugi w Dzień Pluszowego 
Misia zbieraliśmy zabawki do świątecznych paczek. Być 
moŜe dzięki Wam do wielu dziecięcych domów w Wigilię 
zawita słońce i wielka radość, Ŝe na nich czeka jakiś prezent 
pod choinką. W tym roku byliście bardzo hojni, dlatego 
zabawki postanowiliśmy przekazać do Caritas przy naszej 
parafii, oraz do GOPS-u w Lesznowoli. Dzięki temu 
wesprzemy więcej dzieci.  

Redakcje Gimka i Gimka Juniora, oraz opiekunki 

Joanna Piasecka i Ewa Woźniak 

 

 

 

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych tekstów i zastrzega 
sobie prawo do nadawania tytułów tekstom, które ich nie posiadają oraz zmiany 
tytułów i treści.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji artykułów na stronie internetowej 
szkoły.  

Redakcja Gimka i Gimka Juniora  
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