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Wszystkich Świętych
Wszystkich Świętych jest chrześcijańską
uroczystością ku czci wszystkich znanych i
nieznanych świętych i męczenników, którzy są
w niebie z Bogiem. Przypada na 1 listopada.
Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi
się głównie z czci oddawanej męczennikom,
którzy oddali swoje życie dla Chrystusa. W III
wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych relikwii świętych, albo ich części na
inne miejsca. W ten sposób chciano podkreślić,
że święci są własnością całego Kościoła. Kiedy
w 610 r. papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon,
kazał złożyć tam liczne relikwie i poświecił
tę budowlę na kościół pod wezwaniem Matki
Boskiej Męczenników. Od tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom l
maja. Papież Grzegorz III w 731 r. przeniósł
tę uroczystość na l listopada, a w 837 r. papież
Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd l listopad
był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła
Katolickiego. Jednocześnie na prośbę cesarza
Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto na
cały Kościół.
Następnego dnia po Wszystkich Świętych (2
listopada) obchodzimy wspomnienie zmarłych Zaduszki. Dla chrześcijan jest to dzień modlitw
za zmarłych, którzy przebywają w czyśćcu.
Ponieważ pierwszy dzień listopada jest
dniem wolnym od pracy wielu ludzi właśnie
wtedy przychodzi na cmentarze aby się pomodlić i zapalić znicze.
Gatta

Halloween
Halloween jest to święto obchodzone 31
października, a najhuczniej w Stanach Zjednoczonych
Wydrążona dynia ze światełkiem w środku
(Jack-o’-lantern) dla irlandzkich chłopców
oznaczała błędne ogniki uważane za dusze
zmarłych. W czasie tajemniczych celtyckich
obrzędów miano uwalniać ludzkie dusze z ciał
czarnych kotów, sów i nietoperzy.
Obecnie umieszcza się w
wyeksponowanych
miejscach
domów, wydrążonych i podświetlonych od wewnątrz dyń z
wyciętymi kształtami różnych
postaci, oraz w zależności od
wyobraźni domowników, można zobaczyć imitacje ludzkich
czaszek, szkieletów, manekinów
znanych postaci z horrorów, itp.
Kulminacyjnym momentem tego
święta jest odwiedzanie domów

przez przebrane dzieci, które wypowiadają
zdanie „trick or treat” co znaczy
psikus albo poczęstunek, co ma
nakłonić odwiedzonego domownika do poczęstowania dzieci garścią
wcześniej zakupionych na ten cel
słodyczy pod „groźbą” zrobienia
mu psikusa.
Ten zwyczaj „u Nas” (w Polsce)
się nie przyjął, ale i tak można kogoś dla żartów przestraszyć w tym
dniu.
Gatta

Jedne z najstraszniejszych zwierząt świata - pająki
Wyróżniamy kilka rodzajów brachypelm.
Najbardziej znane to:
- albopilosum (kędzierzawy),
- smithi (czerwonokolanowy),
- vagans (czerwonoodwłokowy).
Opisze kilka najważniejszych spraw związanych z hodowlą pająków.

Największymi pająkami świata są ptaszniki.
Pochodzą one z Ameryki. Rozpiętość ich odnóży może osiągać nawet do 20 cm długości.
Niektóre z nich mają jad, który potrafi zabić
człowieka.
Wylinka- bardzo ważna i niebezpieczna
część w życiu pająka. Pająk jest już za duży i
jego skórka pęka. Musi więc się z niej „wygrzebać”.
Wyróżnia się główne trzy grupy ptaszników:
- podziemne,
- naziemne,
- nadrzewne.
Skupimy się na pająkach naziemnych, konkretnie na najłagodniejszym z podgatunków
– brachypelmie.

Mieszkanko
Pająki ptaszniki są pająkami żyjącymi w
ciepłych krajach. Potrzebują więc przez cały
czas odpowiedniej temperatury(26-30*C).
Musi mieć też odpowiednią wilgotność(70%).
Pająki najlepiej się czują na ziemi kokosowej.
Można ją kupić (nie w każdym niestety) sklepie
zoologicznym, ale raczej w Andrychowie trudno dostać coś takiego.
Jedzonko
Pająki, jak wszystko co żywe muszą jeść.
Małe osobniki można karmić: małymi muchami (najlepiej owocówkami), larwami much
(pinkami), małymi świerszczami, mącznikami
i drewnojadani (larwy żuków). Większe karmimy: świerszczami, w dalszym ciągu muchami,
larwami żuków. Dorosłe osobniki karmimy:
dużymi świerszczami, oseskami myszy (malutkimi, jeszcze nie owłosionymi noworodkami
myszy Blee;( )
Pająki zostały umieszczone w tym numerze
gazetki, gdyż są straszne, ale to tylko od góry
narzucona teoria. Kto będzie miał z nimi do
czynienia, przekona się, jakie są naprawdę.
Gatta

Strona 2

„Nasz Świat”

Zaproszenie na cmentarz
31 października, piątek
Jest noc. Dochodzi północ. Jack jak
zwykle wyrwał się wcześniej z nocnej
zmiany. Wraca do domu tą samą drogą,
co zawsze. Pogrążony jest w myślach, co
będzie robić jutro i pojutrze. Mija właśnie cmentarz, cichy, oświetlony wieloma
światełkami, płomyczkami płonącymi na
grobach zmarłych. Nad bramą cmentarną
wisi napis: „Wy, którzy tu wejdziecie, wyjdziecie o własnych siłach. Natomiast Wy,
którzy zostaniecie tu wniesieni w kondukcie żałobnym nie macie szans stąd wyjść”
Jack przeszedł obok obojętnie. Czytał
to już wiele razy. Nie myślał o tym, żeby
wejść, zapalić znicz, pomodlić się nad
grobami bliskich. Byli tu bowiem pochowani jego rodzice i brat, którzy zginęli w
wypadku samochodowym oraz dziadkowie
i babcie. Kiedy wydarzył się wypadek Jack
miał 18 lat. Obecnie ma 25. Opiekuje się
młodszymi siostrami bliźniaczkami i malutkim bratem.
Wreszcie doszedł do domu. Miał już
ochotę położyć się spać. Postanowił jednak
zajrzeć do pokoju dzieci. Zauważył jakąś
kartkę leżącą na jego biurku. Zaczął czytać. Treść była następująca: „Przyjdź do
nas. Odwiedź nas. Zapraszamy.” Było to

napisane chwiejącymi się literami, jakby
ktoś nie umiał utrzymać długopisu. Pomiął
kartkę i wyrzucił. Pomyślał, że to na pewno żart dzieciaków. Zasnął.
1 listopada, sobota
(Wszystkich Świętych)
Kiedy się obudził, było już jasno. Dzień
mijał normalnie. Wypytywał sprytnie
dzieci o tę dziwną wiadomość. One zaprzeczyły, niczego takiego nie pisały. Jack
pomyślał, że to ich kolejny wybryk.
Wieczorem, kiedy dziewczynki poszły
już spać, Jack razem z bratem Maksem
oglądali film. Max zaczął się dusić. Zsiniał i zaczął mówić nie swoim głosem:
„Przyjdź do nas. Odwiedź nas. Zapraszamy.” Chwilę później był znowu sobą i nic
podobnego nie pamiętał. To zaczęło już
Jack’a interesować.
Kiedy film się skończył, a Max poszedł
spać, Jack poszedł do łazienki. Popatrzył w
lustro i zobaczył twarz ojca, która wypowiedziała słowa: „Przyjdź do nas. Odwiedź
nas. Zapraszamy”. Przeraził się tym nie na
żarty.
Położył się spać. A śniły mu się rzeczy
niepojęte. Śnili się mu rodzice, dziadkowie
wszyscy wypowiadali te tajemnicze słowa.
Na końcu zobaczył cmentarz. Rzeczywizana jest z nim klątwa,
która zabija każdego, kto
wejdzie do środka. Jej
ofiary umierają i wtedy
klątwa rodzi się na nowo,
jak wirus przechodząc na
kolejne osoby, które pojawiają się w domu. Tak
tworzy się niekończący
się łańcuch przerażenia.

Streszczenie Filmu „Kl¥twa”
Pewien dom w Tokio nie wyróżnia się niczym specjalnym spośród innych. Jednak
to tylko pozory. Dom jest opętany. Zwią-
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Młoda Amerykanka Karen studiuje w Japonii (a
konkretnie w Tokio) pomoc społeczną w ramach
wymiany
studenckiej.
Pewnego dnia zostaje poproszona o zastąpienie koleżanki w opiece nad staruszką,
zachowującą się jak osoba katatoniczna. W
domu starszej kobiety Karen zastaje strasz-
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ście dawno tam nie był...
2 listopada, niedziela (Zaduszki)
Jack wstał dziś wcześniej. Było jeszcze
całkiem ciemno, kiedy ze zniczem mknął
w kierunku cmentarza. Jakaś dziwna, niewyraźna postać mówiła niby to do niego, a
niby do siebie.
- Jaki pobożny chłopiec. Myśli o swoich
zmarłych, nie tak jak mój wnuk. - powiedziała.
Jack nie zwrócił na to uwagi, że mówił
do niego duch. Pędził co sił, aby jak najszybciej dotrzeć nad grób rodziny. Zapalił
znicz i zaczął się bardzo gorliwie modlić.
Wtedy z grobu pojawiło się siedem osób,
które zaczęły mówić na raz: „Przyszedłeś
wreszcie, wejdź do nas, do krainy zmarłych”. Jack bardzo się przestraszył. Jeden
z duchów, przypominający jego brata podał mu jego długopis - ten, którym napisał
kartkę z informacją.
- Odwiedzaj nas częściej- rzekły postacie.
Naraz Jack zobaczył wiele, setki tysiące
podobnych duchów. Mówiły one chórem:
„Odwiedził swoich zmarłych. Oni mogą
już spać w spokoju” .
Po tym co Jack zobaczył i usłyszał nikt
się nie zdziwi, że uciekł. Od tego czasu
codziennie wracając z pracy wchodzi na
cmentarz i modli się. A czy Ty odwiedziłeś
swoich zmarłych? „Przyjdź do nas. Odwiedź nas. Zapraszamy.”
Gatta
ny bałagan. Próbuje się od niej dowiedzieć,
co się stało, niestety, bezskutecznie. Sprzątając, Karen znajduje na górze dziwny
pokój. Słyszy w nim piski dochodzące
z wnętrza zaklejonej taśmą szafy. Gdy
dziewczyna otwiera szafę, spotyka małego, niezbyt rozmownego chłopca, który
decyduje się wyjawić jej swoje imię, chwilę później Karen przypadkowo natrafia na
tajemniczy pamiętnik, zawierający zdjęcie
chłopca wraz z rodzicami. Jest ono jednak
bardzo dziwne, gdyż zamiast twarzy matki
jest wypalona dziura. To wydarzenie staje
się dla Karen początkiem horroru, który
trudno nam sobie wyobrazić. Staje się
ona częścią klątwy i aby przeżyć będzie
musiała dowiedzieć się wszystkiego o tym
dziwnym miejscu. Zaczyna więc rozpaczliwą walkę o życie.
Milek
Numer 61

