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Redaktorzy Matmomanii na cmentarzu

Matmomania pamięta!

W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła
pamięta” młodzi redaktorzy szkolnej gazetki pt "Matmomania"
(Weronika Steć, Iga Kłeczek, Maja Kłeczek, Zofia Niećko, Julia
Dziewońska, Dominika Góra, Amelia Wiśniewska) wybrali się na
cmentarz przy parafii św. Marii Magdaleny w Tychach.
Towarzyszył im opiekun - pan Artur Biskup. Uczniowie
zorganizowali zbiórkę pieniędzy na szczytny cel - postanowili
kupić i zaświecić znicze na opuszczonych grobach. Pieniądze
uzyskane ze sprzedaży szkolnej gazetki też przeznaczono na
kupno zniczy. Zapalono je wspólnie na zapomnianych grobach
nieznanych żołnierzy, którzy oddali życie za naszą ojczyznę.
Młodzi redaktorzy chwilą modlitwy i refleksji uczcili pamięć tych,
którzy odeszli...
Zachęcamy wszystkich, aby pamiętali nie tylko o swoich bliskich,
którzy odeszli od nas, ale również o grobach tych zapomnianych,
bezimiennych.

Redaktorzy Matmomanii
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2 listopada - Zaduszki

Zaduszki, Dzień Zaduszny lub Święto
Zmarłych, właściwie Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Został
wprowadzony do liturgii Kościoła
powszechnego w średniowieczu (IX-XI
w.). Dzień 2 listopada jest poświęconym
duszom, które ,,mogły być zbawione
dzięki jałmużny i modlitwom''. Dusze
zbawionych zbiegają się o północy w
kościele, w którym duch zmarłego
księdza odprawia dla nich msze, mając do
pomocy duchy organisty i kościelnego.
Takie jest powszechne przekonanie
starszych mieszkańców wsi w różnych
regionach Polski. W noc zaduszkową
kościoły powinny być otwarte, a żaden
człowiek, bez narażenia na śmierć, nie
ma prawa przestępować progu świątyni.  

Amelia Wiśniewska i Dominika Góra klasa 6a

"Dzień zaduszny" -
Brzechwa Jan
Kiedy miedzianą rdzą
pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki,
zgadujemy, czego od nas obłoki chcą,
smutniejące w dali swojej wysokiej.
Na siwych puklach układa się babie lato,
na grobach lampy migocą umarłym
duszom,
już niedługo, niedługo czekać nam na to,
już i nasze dusze ku tym lampom wkrótce
wyruszą.
Jeżeli życie jest nicią - można przeciąć tę
nić,
i odpłynąć na obłoku niby na srebrnej
tratwie...
Ach, jak łatwo, ach, jak łatwo byłoby żyć,
gdyby nie żyć było jeszcze łatwiej!
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1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada jest obchodzony dzień
Wszystkich Świętych. Przychodzimy
wtedy na cmentarz i na grobach zapalamy
znicze oraz stawiamy kwiaty. W tym dniu
w tradycji katolickiej obchodzimy święto
osób, które trafiły już do nieba. Rodziny
spotykają się, by wspomnieć swoich
bliskich i uczcić ich pamięć.  Uważa się,
że uroczystość Wszystkich Świętych
wywodzi się ze wspominania w jednym,
wybranym dniu, wszystkich męczenników
chrześcijańskich. Obchody takie w
różnych Kościołach wschodnich
prowincji Cesarstwa Rzymskiego
wprowadzano w IV wieku. Obchody
liturgiczne Wszystkich Świętych obejmują
oficjum (liturgia godzin – sięgająca
czasów starożytności publiczna, wspólna
chrześcijańska modlitwa liturgiczna
sprawowana kilka razy w ciągu dnia) oraz
uroczystą mszę.

Maja Kłeczek

Danuta Gellnerowa
„Dla tych, którzy
odeszli”
Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry
Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek gromada,
i dla nich ten dzień
– pierwszy dzień listopada.
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31 października - Halloween

Halloween – zwyczaj związany z
maskaradą, obchodzony w wielu krajach
w wieczór 31 października. Odniesienia
do Halloween są często widoczne w
kulturze popularnej, głównie
amerykańskiej. Halloween najhuczniej
jest obchodzony w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i
Wielkiej Brytanii. Mimo że dzień nie jest
świętem urzędowym, cieszy się po
święcie Bożego Narodzenia największą
popularnością. Święto Halloween w
Polsce pojawiło się w latach 90. Głównym
symbolem święta jest wydrążona i
podświetlona od środka dynia z
wyszczerbionymi zębami. Inne popularne
motywy to: duchy, demony, zombie,
wampiry, czarownice, trupie czaszki,
nietoperze, czarne koty itp.

Weronika Steć

Zwyczaje na Halloween
Scary farm - młodzież i dzieci oprócz organizowania
domowych imprez często odwiedza tzw. straszne
farmy (ang. scary farm), czyli zaadaptowane na ten
cel duże przestrzenie, w których tworzone są
specjalne scenerie, wyglądające niczym wystrój planu
filmów grozy, takich jak "Nosferatu", "Drakula",
"Frankenstein" czy "Mumia".

Cukierek albo psikus - dzieci chodzą w przebraniach
od domu do domu, prosząc o słodycze lub czasami
pieniądze, zadając pytaniem: cukierek albo psikus?
Psikusem tym może być psota wykonana na
właścicielach domu lub ich własności, jeśli właściciel
nie da zapłaty. Należy jednak pamiętać, że
odwiedzany dom musi być udekorowany
halloweenowymi ozdobami. Jeśli dom nie jest
udekorowany, dzieci omijają go.

Apple bobbing - jabłka zostają umieszczane w misce
wypełnionej wodą. Uczestnicy zabawy muszą ugryźć
jedno z jabłek bez pomocy rąk. Jabłko nieuszkodzone
przy zabawie ma oznaczać szczęście w
nadchodzącym roku.

Weronika Steć
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