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 TRZEJ KRÓLOWIE

Niedawno, 6 stycznia, obchodziliśmy Święto Trzech Króli. 
JAK TO Z TYMI KRÓLAMI BYŁO

Trzej Królowie, zwani także trzema mędrcami albo magami, to chrześcijańscy święci, którzy podążając za
gwiazdą betlejemską, odnaleźli miejsce narodzin Jezusa.

Przyszłemu królowi oddali pokłon, przekazali dary, czyli kadzidło, złoto i
mirrę i po powrocie do swych krajów głosili dobrą nowinę o Jego
narodzinach.
TRADYCJA
Według tradycji chrześcijańskiej rzeczywiście było ich trzech. Nazywali
się Kasper, Melchior i Baltazar. Jednak w  Biblii nie ma podanej dokładnej
liczby mędrców, więc mogło ich być więcej.

LEGENDA
Istnieje legenda, że był także czwarty mędrzec, który nie zdążył na spotkanie z Panem Jezusem w stajence,
ponieważ pomagał wszystkim, których napotkał na drodze. Według tej legendy spotkał Pana Jezusa już na
krzyżu, gdy rozdał cały swój majątek i stał się biednym człowiekiem, w ten sposób nie do końca świadomie
wypełnił jego wolę, aby pomagać innym. 
PRAWDA
Część historyków uważa, że opowieść o trzech mędrcach to metafora, Inni twierdzą, że wszystko wydarzyło się
naprawdę. Dlaczego? W tekstach niezwiązanych z Biblią można znaleźć zapisane obserwacje dowodzące, że
gwiazda betlejemska prawdopodobnie była kometą. 

Marek Boryń

ORSZAK TRZECH KRÓLI 2021
W tym roku Orszak Trzech Króli w niektórych miastach w Polsce miał
symboliczną formę. Mędrcom nie towarzyszył tłum wiernych, by nie
powiedzieć, że królowie byli osamotnieni w drodze do stajenki. 
NASZE MIASTO BEZ KRÓLI
W Będzinie nie pojawił się nawet jeden król. 
Pandemia tak wszystko pozmieniała, ale można powspominać.

Zobaczcie zdjęcia Orszaku Trzech
Króli z naszego miasta –
oczywiście nie z tego roku.

Przeszli wtedy długą drogę do
stajenki.

Królowie w dżinsach? Dlaczego
nie, przecież to XXI wiek.

foto. sam

foto. sam

foto. sam
foto. sam
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KARNAWAŁ

Miło powspominać, bo w tym roku
karnawał - odwołany.

Karnawał to okres balów i zabaw pomiędzy Świętem Trzech Króli i Środą
Popielcową, czyli początkiem Wielkiego Postu. Zwyczaj ten wywodzi się
prawdopodobnie z Włoch, gdyż nazwa pochodzi od włoskiego słowa
carnevale znaczącego ,,mięso usuwać’’. 

Najbardziej znane na świecie są
obchody karnawału w Wenecji i
Rio de Janeiro. 
WENECJA
Karnawał rozpoczyna lot anioła.
Jest to zazwyczaj ładna młoda
kobieta. Unosi się na stalowych
linach nad Placem Świętego
Marka. W tym miejscu kończy się
też karnawał w Wenecji. 

Wtedy wybierana jest najładniejsza maska i najpiękniejsza wenecjanka. A
turyści mogą zrobić sobie zdjęcia z przebranymi mieszkańcami tego
miasta na wodzie. 

JAK DRZEWIEJ W POLSCE SIĘ BAWIONO
Nasi przodkowie już w średniowieczu w czasie karnawału bawili się
hucznie. W XVII wieku bale były bardzo wystawne, często maskowe.
Szlachta jeździła na kuligi, tańczyła nie tylko poloneza, śpiewała, jadała
suto. Biedniejsi też się bawili. Wychodzono na ulice, by uczestniczyć w
karnawałowym pochodzie. W dwudziestoleciu międzywojennym
popularne były bale przebierańców. Wymagały jednak dużych
przygotowań, jeśli chodzi o stroje. W czasach PRL modne były bale z
wodzirejami. Organizowano je nie tylko na wielkich wspaniałych salach.
Wówczas zaczęły się też prywatki, czyli domówki. 

Marek Boryń
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TOPOWE IMIONA
2020

ZUZANNA
Imię biblijne pochodzenia
hebrajskiego, znane też w
starożytnym Egipcie. W języku
hebrajskim „śuśan” oznacza to
samo co lilia, natomiast w języku
arabskim kwiat lotosu. 
Uważa się, że jest to najstarsze
imię wciąż używane na świecie. 
W Polsce to imię jest notowane od
czasów staropolskich. 
Zdrobniale możemy do niej mówić:
Zuzia, Zuzka, Zuzanka. 

Znana osoba o tym imieniu to np.
Zuzanna Rabska (polska poetka,
prozaiczka, tłumaczka).

Zuzia Z.

ZOFIA
Imię pochodzenia greckiego.
Wywodzi się od słowa sophia, czyli
mądrość. 
W Polsce to imię występuje od XII
wieku. 

Zdrobniale możemy do niej mówić:
Zosia, Zośka, Zocha. 

Znane kobiety o tym imieniu to np.
Zofia Zborowska (aktorka)
Zofia Nałkowska (1884-1954) –
pisarka
Zofia Kossak-Szczucka (1890-
1868) – pisarka
Zofia Kucówna – aktorka
Sophia Loren – włoska aktorka
filmowa.

Zuzia Z.

Najpopularniejszymi imionami żeńskimi w 2020
roku w Polsce były: 

JULKA, ZUZIA, ZOSIA
TROCHĘ LICZB
Ile dziewczynek o tym samym imieniu urodziło się
w 2020?

Pierwsze miejsce zajęła JULIA - 3649
dziewczynek otrzymało to imię. 
Tuż za nią jest ZUZANNA z liczbą: 3639.
Trzecie miejsce zajmuje ZOFIA - 3588 malutkich
dziewczynek dostało to imię. 

Przed rokiem w rankingu najpopularniejszych
imion żeńskich były te same, tylko Julka z Zuzią
wymieniły się miejscami. 

W następnych numerach gazetki:
najpopularniejsze imiona chłopców w roku 2020.

Zuzia Zębala

JULIA
Imię pochodzące ze starożytnego
Rzymu. 
Oznacza różę, piękny kwiat i
kobietę z rodu Julii. 

Zdrobniale możemy do niej mówić:
Julka, Julcia, Jula, Juleczka, Juluś.

Znane kobiety o tym imieniu to np.
Julia Wieniawa - aktorka)
Julia Kamińska – aktorka
Julia Potocka – arystokratka
Julia Roberts – aktorka
amerykańska

Oczywiście sławną Julią jest też
bohaterka tragedii Szekspira
Romeo i Julia. 

Zuzia Z.
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ŚWIATOWY DZIEŃ INTROWERTYKA
Kim jest introwertyk? Jest to osoba, która preferuje spędzać czas w
samotności z własnymi myślami. To nie oznacza jednak, że introwertycy
są zamknięci w sobie i nie nadają się na dobrego przyjaciela. 
Jeśli te myśli przeszły ci przez głowę – przegoń je natychmiast! 
Jest to typ osoby, który definitywnie woli spędzić sobotni wieczór
opatulony kocem, z filiżanką herbaty i dobrą książką niż w mieście bądź
na jakiejś hucznej imprezie. Introwertyka bardzo łatwo zranić, gdyż jest
on osobą emocjonalną i wrażliwą. Jednak gdy tylko komuś zaufa, z
pewnością jest lepszym kandydatem na przyjaciela od hałaśliwego
kumpla. 
Introwertykowi nie można się narzucać. On sam musi zdecydować
czy chce się z nami zadawać, czy woli unikać nas jak najszerszym
łukiem. Bowiem tworzy on wokół siebie otoczkę ochronną, przez którą
ocenia każdego człowieka. Przez tę „bańkę” nie przejdą żadne myśli ani
nieproszeni ludzie. To introwertyk uchyla drzwi swej bariery dla
wybranych.

Martyna Szczerba

Martyna

NIETYPOWE ŚWIĘTA
styczeń                                                                  część 1

2 stycznia
DZIEŃ INTROWERTYKA

6 stycznia
DZIEŃ FILATELISTY

7 stycznia
DZIEŃ DZIWAKA

11 stycznia
DZIEŃ WEGETARIAN

DZIEŃ WEGETARIAN
Chyba każdy wie, kto to
wegetarianin. To osoba, która nie
je mięsa. To szczególna okazja, by
choć na jeden dzień odstawić
mięso za które zwierzęta oddają
życie. 
Powinniśmy pójść za ich
przykładem i zaprzestać jeść
mięsa lub je ograniczyć. 

Jakub Szypuła

DZIEŃ FILATELISTY
Święto filatelistów ma naprawdę
dużo lat. Ustanowiono je na
pamiątkę wydarzenia z roku 1893,
gdy w Krakowie powołano
stowarzyszenie filatelistyczne o
nazwie "Klub Filatelistów".

Filatelistyka to hobby – zbieranie
znaczków, stempli pocztowych,
druków pocztowych.

Filatelista bada historię znaczków,
często tworzy wyspecjalizowane
kolekcje.

Jakub

DZIEŃ DZIWAKA
Święto to wymyślił profesor
psychologii Philip Zimbardo z
uniwersytetu w Kalifornii. 
Poprosił studentów, by w tym dniu
ubrali się w głupie stroje i nie
zachowywali się normalnie.

Szczerze mówiąc, dziwaków jest
wielu, więc fajnie, że mają święto.

Kuba
 

Martyna
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SMUTNY LOS CHOINEK

Święta minęły, nowy rok się zaczął i niektóre choinki nie
wytrzymały do lutego. A jeszcze niedawno były takie
piękne, podziwiane, fotografowane na pamiątkę.

A teraz trafiły na śmietnik.

KONIEC ŻYCIA CHOINEK
Choinki. To piękne i kolorowe drzewka, dzięki którym podczas Świąt
Bożego Narodzenia mamy uśmiech na twarzach. A co się z nimi dzieje
po świętach? Trafiają na śmietnik. Dlaczego takie piękne drzewka są
wyrzucane na śmietnik. Pomyślcie, gdybyście wy byli tymi choinkami...
Pięknie wyglądacie przy wigilijnym stole, a potem idziecie na śmietnik, bo
już nie wyglądacie tak ładnie. 
Nie powinniśmy tak postępować i ścinać drzewa dla ozdoby. Powinniśmy
mieć sztuczne albo po prostu kupić choinkę w doniczce, taką z
korzeniami, by potem mogła ozdobić ogród. 

Jakub Szypuła

Biedne choinki, leżą przygniecione
innymi śmieciami. Ale przecież tak
jest od lat. Tylko czasami ludzie je
palą. Może to i lepiej, bo tym,
którzy są wrażliwi, nie jest smutno. 

Widziałem ludzi, którzy wyrzucali
choinki z okna lub balkonu.
Według mnie, jak już chcemy je
zanieść na śmietnik, to powinniśmy
je szanować. 
Przecież towarzyszyły nam cały
miesiąc! 

Kacper Kuna

POMYSŁ NA DALSZE ŻYCIE
Choinka choć na chwilę dostała drugie życie. Ktoś
wsadził ją na plaży. Mimo iż nie ma korzeni, cieszy
się, że jeszcze trochę może pooglądać świat.
Ciekawe, czy czuje się samotna? Chyba nie, bo
przecież ludzie spacerują koło niej i ją podziwiają. 

ZWIERZENIA CHOINKI
Leżę tu już ponad tydzień.
Najpierw byłam sama. On mnie tak
rzucił i odszedł. Potem ktoś doniósł
mą koleżankę. Delikatnie ją
położył, ale jego pies bardzo
niekulturalnie się z nią pożegnał.
Początkowo myślałyśmy, że zaraz
ktoś przyjdzie i przeniesie nas w
jakieś fajne miejsce. I znowu będą
się nami zachwycać. Zawieszą na
naszych gałązkach kolorowe
zabawki. Rozświetlą lampkami.
Położą prezenty. Niestety, mijały
dni i nic się nie działo. Nawet
panowie, którzy przyjeżdżają
wielkim autem, nie interesują się
nami. 
Gdy przychodzi noc,
przypominamy sobie cudowne
chwile - roześmiane dzieci, które
ukradkiem zdejmują z naszych
gałązek cukierki i je zjadają.
Melodię kolęd śpiewanych na
różne głosy. 
Rankiem wszystko znika i znów
czekamy z nadzieją na kogoś, kto
nas przygarnie. Jednej z nas ze
smutku spadły wszystkie igiełki.
Nie mówimy jej, że chyba kończy
swoje życie. Wciąż mamy nadzieję.

foto. sam

foto.sam
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