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W oczekiwaniu na najpiękniejsze Święta
Brzmi to niewiarygodnie, ale

jest faktem, że przez pierwsze trzysta

lat chrześcijaństwa nie tylko nie

obchodzono Bożego Narodzenia, ale

nawet nie interesowano się datą

urodzin Jezusa.

Najwcześniejszą wzmiankę

o narodzinach Chrystusa znaleziono

w rzymskim kalendarzu świąt z roku

354. Z tego też czasu pochodzi

najwcześniejszy wizerunek Dzieciątka

Jezus. Jest to rysunek w katakumbie

świętego Sebastiana przedstawiający

niemowlę owinięte w pieluszki,

z aureolą wokół głowy. Koło Dzieciątka

Matka Boska, święty Józef, wół,

osiołek.

Gdy w IV wieku zaczęto

obchodzić Boże Narodzenie, nie od

razu przypadało ono na dzień 25

grudnia. Najpierw wyznaczono je na 2

stycznia, później na 25 albo 28 marca,

jeszcze później na 1 8 lub 1 9 kwietnia,

potem na 20 maja, a w Egipcie i na

Bliskim Wschodzie na 6 stycznia.

Ostatecznie wybrano na to święto 25

grudnia. Dlaczego? Otóż jedną

z najbardziej rozpowszechnionych

rel igi i w I I I wieku był mitraizm, kult

perskiego boga Mitry. Aurel ian, cesarz

rzymski od 270 do 275 roku, uczynił

mitraizm państwową religią Rzymian,

a urodziny Mitry obchodzono 25

grudnia, który według ówczesnego

kalendarza był dniem przesilenia

zimowego. W tych uroczystościach, ze

światłami, śpiewami, procesjami, bral i

udział chrześcijanie, którzy ze

słońcem utożsamial i Chrystusa,

nazywając Syna Bożego "Słońcem

Sprawiedl iwości". Te pogańskie święta

zaczęto "chrystianizować" w roku 350,

gdy papież Jul iusz I ogłosił 25 grudnia

dniem narodzin Chrystusa.

Liczne i przepiękne legendy

o przyjściu na świat Dzieciątka Jezus

w srogiej zimie tak zapadły w naszej

wyobraźni, że aż trudno nam sobie

uświadomić, iż w Betlejem jest zawsze

ciepło, a Trzej Królowie brnący przez

zaspy śniegu to poetycka sceneria

autorstwa twórców jasełek i kolęd.

Spokojnych,

przepełnionych rodzinnym

ciepłem i radością,

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności

w Nowym Roku 2019

Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej,

Wszystkim Pracownikom oraz

Uczniom

życzy Redakcja
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W listopadzie i grudniu w Ekonomiku...

W dniach 20-22 listopada w naszej Szkole odbyły się
próbne egzaminy maturalne z języka polskiego,
matematyki, języka angielskiego i przedmiotów
rozszerzonych. W egzaminach wzięło udział 1 25

maturzystów.

27 listopada w naszej Szkole odbył się I etap
Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych

organizowany przez ZUS. Do zmagań z pytaniami
przystąpiło 1 2 uczniów przygotowanych przez p. Jolantę

Kierzkowską w ramach projektu "Lekcje z ZUS".
Najwyższą liczbę punktów uzyskali Maria Wasilczuk
(4a), Daria Więczkowska (3a), Tomasz Żurański (4f).
Powyższe osoby zostały wytypowane jako zespół do

1 3 listopada był w naszej Szkole dniem kultury
żydowskiej . Uczniowie z klas 2a i 2b pod kierunkiem
p. Moniki Niedźwieckiej i p. Anny Chmury przygotowali

program słowno-muzyczny będący opowieścią
o żydowskich świętach, tradycjach, l iteraturze
i zapomnianych polskich noblistach pochodzenia

żydowskiego. Gościl iśmy p. Gabrielę Nowak i p. Piotra
Nowaka z Fundacji Nobiscum oraz p. Rafała

Kowalskiego z Muzeum Żydów Mazowieckich. Spotkanie
uatrakcyjnił poczęstunek złożony z potraw kuchni

żydowskiej.

W l istopadzie odbyła się akcja "Okryj psiaka".
Uczniowie naszej Szkoły zbieral i karmę i koce dla psów
z płockiego schroniska. Zbiórkę koordynowała klasa 2b.

W tym roku po raz 1 3. bral iśmy udzial w akcji
"Szlachetna Paczka". W akcję włączyły się klasy 1 a,1 d,

2a, 2b, 3a, 4c i 4f.

Na przełomie l istopada i grudnia w naszej Szkole
odbyły się próbne egzaminy potwierdzające

kwalifikacje w zawodzie. W egzaminach wzięl i udział
uczniowie klas trzecich i czwartych.

W grudniu po raz piąty odbył się w naszej Szkole
Maraton Pisania Listów. W przygotowaniu akcji wzięła
udział klasa 2b. W tym roku, z okazji wywalczenia przez
kobiety praw wyborczych, młodzież pisała l isty w obronie
aktywistek m. in. z Ukrainy, Wenezueli , Kirgistanu, Indi i
i Kenii . To kobiety, które odważnie przeciwstawiają się
łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują

naszego wsparcia. W tegorocznej akcji napisal iśmy 465
listów.

26 listopada młodzież naszej Szkoły (klasy 3a i 1 d)
z inicjatywy p. psycholog Moniki Gruszczyńskiej brała
udział w debacie profilaktycznej „Sporadyczne picie
piwa oraz palenie marihuany może prowadzić do

uzależnienia”.

7 grudnia na sali gimanstycznej odbyła się
peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki

i spotkanie z młodzieżą diakona Macieja Czaczyka
laureata I I edycji programu "Must be the music".

23 listopada w naszym Ekonomiku odbyła się V edycja
międzyszkolnego konkursu na aranżację stołów pod
hasłem "Stół dla Niepodległej". Młodzież, nakrywając
stoły, wykazała się umiejętnością zastosowania teori i
w praktyce, wyobraźnią i ogromną pomysłowością.
Celem konkursu było upowszechnianie wzorców
profesjonalnego, dekoracyjnego i estetycznego

nakrywania stołów, podniesienie poziomu kształcenia
zawodowego i wymiana doświadczeń między szkołami.
Konkursowi towarzyszył koncert pieśni legionowej

i patriotycznej. Na koncert zaproszeni byl i goście z grup
rekonstrukcyjnych, którzy opowiadali o swojej

działalności.

22 listopada ogłoszono wyniki konkursu
plastycznego "Znaczek dla Niepodległej", 23

l istopada wręczono laureatom nagrody.




