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Co w Bratkach piszczy?
Uruchomiliśmy adres mailowy naszej gazetki! Możecie wysyład swoje
pomysły na artykuły, wywiady, prośby o umieszczenie informacji,
życzenia dla nauczycieli lub kolegów z klasy, dowcipy, śmieszne
zdjęcia i inne propozycje na adres gazetka.bratek@wp.pl.
Zapraszamy do współpracy KOCHANI! Ciągle czekamy na
wiadomości od Was, na wasze pomysły czy życzenia.

POSZUKUJEMY GAZECIARZY.
Jeśli chciałbyś/chciałabyś sprawdzid się w roli dziennikarza masz
niepowtarzalną szansę! Poszukujemy osób posiadających
inwencję twórczą i charyzmę dziennikarską
do pomocy przy redagowaniu artykułów do gazetki szkolnej.
Zainteresowanych zapraszamy po więcej informacji do Moniki
Gudej, Klaudii Bieo(kl. III TE) Z wielkim entuzjazmem przyjmiemy
każdą duszyczkę, która chciałaby z nami prowadzid szkolną
gazetkę. To wcale nie jest takie trudne!!!

W następnym numerze:
1. Relacja z Dnia Otwartych Drzwi w naszej szkole.
2. Kolejny wywiad z cyklu „Nowe Belfry”
3. Podsumowanie konkursu „Szkolny Master Chef” + zdjęcia!!!
4. Zakochani są wśród nas…
Oraz wiele innych, ciekawych informacji, plotek, ploteczek oraz
największa dawka humoru 

25 grudnia - Boże Narodzenie
Boże Narodzenie, to święto religijne (w tradycji chrześcijańskiej) upamiętniające narodziny
Jezusa Chrystusa. Święto to obchodzone jest 25. W kościołach, które nadal stosują
kalendarz juliański (np. prawosławie), święto to obchodzone jest w późniejszym terminie
(styczeń). Święto to jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. Początki jego
świętowania sięgają III wieku naszej ery, chociaż dokładna data nie jest jednoznaczna.
Dzień 25 grudnia był uważany za dzień szczególny również w tradycjach pogańskich np.
w starożytnym Rzymie w tym dniu czczone było bóstwo słońca.
swojej genezy jest to święto bardzo popularne i powszechnie lubiane, nawet wśród
mniejszości wyznaniowych w Polsce. Święta Bożego narodzenia mają w Polsce bardzo
długą tradycję, na którą składa się mnóstwo zwyczajów.
Świętowanie Bożego Narodzenia poprzedzone jest Wigilią (24 grudnia), której punktem
kulminacyjnym jest uroczysta kolacja, tradycyjnie spożywana w gronie rodziny i przyjaciół.
……………………………………………………………………………………………

Alternatywna prawda o Bożym Narodzeniu
Historia mówi wprost: Jezus nie urodził się 25 grudnia, a chrześcijanie początkowo w
ogóle nie obchodzili Bożego Narodzenia. Data świąt - jak wiele innych elementów
tradycji chrześcijańskiej - ma pogański rodowód. Tego dnia wypadały urodziny
Mitry oraz święto ku czci rzymskiego boga słońca.

Śpiewając kolędę "Bóg się rodzi" upamiętnia się raczej pogańskich bogów, a nie
Jezusa, który - zgodnie z opinią pierwszych wyznawców - urodził się wiosną. Jednym
z niewielu prawdziwych wątków w tradycji bożonarodzeniowej jest za to… Gwiazda
Betlejemska.
Historyczna prawda o Bożym Narodzeniu szokuje. Analiza Ewangelii i pism
wczesnych autorów chrześcijańskich pozwoliła ustalić, że Jezus wcale nie urodził się
25 grudnia. Datę tę wybrano, by zastąpić dawne święta pogańskie. Tego dnia
celebrowano narodziny popularnego wśród obywateli Cesarstwa rzymskiego boga
Mitry oraz święto Słońca Niezwyciężonego.
Okazuje się też, że w początkach chrześcijaństwa Boże Narodzenie w ogóle nie
istniało. Jeśli pisano o dacie narodzin Jezusa, umiejscawiano je w kwietniu, maju lub
listopadzie. Z elementów bożonarodzeniowej tradycji silne korzenie w rzeczywistości
ma jedynie historia o Gwieździe Betlejemskiej, która poruszyła babilońskich magów.
Jezus - dziecię wiosny
Temat "Jezusa historycznego" - mimo postępującego zeświecczenia Europy - nadal
budzi żywe zainteresowanie. Dyskusję nad nim rozpalił w 1863 r. francuski uczony i
niedoszły ksiądz, Ernest Renan (1823-92), który w książce "Żywot Jezusa" dokonał
krytycznej analizy postaci chrześcijańskiego Mesjasza. Twierdził, że był on zwykłym
człowiekiem - mistykiem, jakich wielu było w Ziemi Świętej. Bogiem mieli go
okrzyknąć dopiero uczniowie.
"Data urodzenia Jezusa nie jest znana. […] Jego ojciec i matka, Józef i Maria, byli
prostymi ludźmi - rzemieślnikami żyjącymi z pracy własnych rąk w sytuacji

materialnej typowej dla Wschodu - ani w biedzie, ani w dostatku. […] Jezus miał
braci i siostry, z których - jak można wnioskować - był najstarszy" - pisał Renan,
którego Pius IX nazwał "europejskim bluźniercą".
Obecnie przyjmuje się, że Jezus przyszedł na świat w okresie 8-2 p.n.e. Dwie
kanoniczne Ewangelie (Łukasza i Mateusza), które wspominają o jego narodzinach,
są ubogie w szczegóły. Spowodowało to, że w pismach Ojców Kościoła - Tertuliana,
Orygenesa czy Ireneusza z Lyonu - brak wzmianek o świętowaniu Bożego
Narodzenia. Teolog Andrew McGowan dodaje, że wręcz potępiali oni obchody
urodzin bóstw, uznając je za pogaństwo.
Rozważania o dniu narodzin Jezusa pojawiły się dopiero na przełomie II i III
stulecia, m.in. u Klemensa Aleksandryjskiego (ok. 150-215), który pisał: "Są tacy, co
ustalili nie tylko rok, ale nawet dzień Pańskich narodzin i twierdzą, że miało to
miejsce 28 roku panowania Augusta, 25 dnia egipskiego miesiąca pachon. […] Inni
wskazują na 24 lub 25 dzień pharmuthi".
Po przeliczeniu okazuje się, że wcześni wyznawcy Jezusa uważali, że urodził się on w
okolicach 20 kwietnia lub 20 maja! Jako potwierdzenie, że nie mogło stać się to zimą
uważano też obecność na wypasie pasterzy, którzy zgodnie z ewangeliczną relacją
przyszli złożyć Dzieciątku pokłon.
Ksiądz Alexander Hislop (1807-65) - autor kontrowersyjnej książki "Dwa Babilony",
powołując się na XIX-wieczne akademickie autorytety, stwierdzał: "W dniu narodzin
Jezusa pasterze pilnowali trzód, co wydaje się niemożliwe dla warunków zimowych.
Jeśli ktoś myśli, że o tej porze panuje w tym regionie nie tak bardzo ekstremalna

aura, niech przypomni sobie słowa Jezusa: ‘Módlcie się, żeby wasza ucieczka nie
wypadła w zimę’".
Jak zatem 25 grudnia stał się w tradycji zachodniej dniem narodzin Jezusa?
Pierwsza wzmianka o celebracji tego święta pochodzi z manuskryptu "Kalendarz
354 roku". Okazuje się, że w tym samym dniu w Cesarstwie rzymskim obchodzono
święto synkretycznego bóstwa solarnego. Uroczystości ku czci Sol Invictus (Słońca
Niezwyciężonego) upamiętniały "narodziny" nowego słońca. Nieco wcześniej
Rzymianie obchodzili z kolei Saturnalia - święto równości i pojednania.
Co więcej, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem wypada przesilenie zimowe
obchodzone w wielu pierwotnych religiach Europy (dla Słowian było to tzw. Święto
Godowe, którego reliktem jest zwyczaj kolędowania). Jest wysoce prawdopodobne, że
tradycja chrześcijańska zaadoptowała stare daty na potrzeby kultu Jezusa,
ułatwiając postęp chrystianizacji.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne
Płoną sztuczne ognie
płynie już muzyka,
Idzie Nowy Rok,
Stary już umyka
Więc wznieśmy puchary,
Taoczmy do rana,
Niech los nam nie szczędzi
Kawioru i szampana.
Bardzo dużo prezentów,
mało w życiu zakrętów,
Dużo bąbelków w szampanie,

Kogoś kto zrobi śniadanie,
a na każdym kroku
szczęścia w Nowym Roku!

W końcu Ferie
Dolnośląskie 17 lutego - 2 marca 2014 r.
kujawsko-pomorskie 3 lutego - 16 lutego 2014 r
lubelskie 20 stycznia - 2 lutego 2014 r.
lubuskie 3 lutego - 16 lutego 2014 r.
łódzkie 20 stycznia - 2 lutego 2014 r.
małopolskie 3 lutego - 16 lutego 2014 r.
mazowieckie 17 lutego - 2 marca 2014 r.
opolskie 17 lutego - 2 marca 2014 r.
podkarpackie 20 stycznia - 2 lutego 2014 r.
podlaskie 27 stycznia - 9 lutego 2014 r.
pomorskie 20 stycznia - 2 lutego 2014 r.
śląskie 20 stycznia - 2 lutego 2014 r.
świętokrzyskie 3 lutego - 16 lutego 2014 r.
zachodniopomorskie 17 lutego - 2 marca 2014 r.
warmińsko-mazurskie 27 stycznia - 9 lutego 2014 r.
wielkopolskie 3 lutego - 16 lutego 2014 r.

Niestety ferie mamy już za sobą 

Humor maturalny
Matura z historii:
- Omów państwo Ostrogotów.
- Nie wiem...
- Dobrze, to omów państwo Wizygotów.
- Też nie wiem.
- Pytanie ratunkowe?
- Jeśli można...
- Porównaj państwo Ostrogotów z państwem
Wizygotów.

Jak NIE rozwiązywać zadań z
matematyki

