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Jak ludzie czczą pamięć o przodkach?

Filipiny

Filipińczycy także 1 listopada obchodzą Święto Zmarłych. Jest to dzień wolny od pracy, w którym całe rodziny
udają się na cmentarze. Niektórzy bliscy ustawiają namioty i dekorują groby barwnymi ozdobami. Biesiadują
przy nagrobkach często całą noc. W niektórych regionach grupy ludzi wędrują od domu do domu grając i śpie-
wając w imieniu tych, którzy odeszli.

Japonia
Japońskie święto ku czci dusz zmarłych, znane jako Bon, odbywa się, w zależności od regionu, w połowie lipca
lub sierpnia. Japończycy wierzą, że duchy zmarłych powracają w tym czasie na Ziemię, aby odwiedzić swoich
najbliższych. U progów domów ustawiają latarnie tzw. "mukaebi”, co oznacza "ognie powitalne". Kiedy dusze
zmarłych odchodzą, rodziny żegnają je "ogniami pożegnalnymi" tzw. "okuribi", a niektórzy puszczają na wodę
łódeczki z lampionami. W wielu miastach na ulicach i przed świątyniami odbywają się rytualne tańce Bon-
Odori. Japończycy budują specjalne ołtarze poświęcone pamięci zmarłych.

Słowacja
Słowacy w zaduszkową noc zostawiają  na stole jedzenie.  Wierzą,  że zmarli,  którzy przyjdą odwiedzić ich
domy, będą strudzeni i głodni.

Niemcy
Niemcy, podobnie jak Polacy, spędzają ten dzień na mszy i na cmentarzach. Na grobach zmarłych bliskich
składają kwiaty i zapalają świece, a później w gronie rodzinnym jedzą uroczysty obiad. W niektórych wioskach
zachował się zwyczaj chodzenia dzieci po domach i śpiewania pieśni. Protestancka część społeczeństwa czci
zmarłych podczas tzw. Totensonntag odbywającego się w ostatnią niedzielę protestanckiego roku kościelnego.

Meksyk
Domy są na przyjęcie zmarłych sprzątane, budowane są także specjalne ołtarze powitalne, na których stawia się
zdjęcie zmarłego oraz kwiaty, kadzidła i jedzenie. Rodziny odwiedzają też groby zmarłych, a w niektórych
miejscowościach  wciąż  panuje  zwyczaj  biesiadowania  przy  nich  całą  noc.  Bliscy  wspominają  wtedy
nieżyjących, śpiewają ich ulubione piosenki i jedzą ich ulubione potrawy. Przy grobach dzieci kładzie się ich
zabawki.

Ekwador
Święto Zmarłych jest w Ekwadorze ściśle wiąże się z jedzeniem. Rodziny zasiadają przy stole zastawionym
tradycyjnymi potrawami. Jedzą m.in. chleb guagua, który ma kształt dziecka oraz piją colada morada - napój
z fioletowej kukurydzy, jeżyn i innych owoców. Niektóre społeczności, jak zamieszkujący ten kraj Indianie,
spotykają się ze zmarłymi przy grobach. Przynoszą w ofierze ich ulubione ofiary i wierzą, że dopiero kiedy
zmarli się nimi najedzą, sami mogą je spożyć. Przy grobach często gra się też w kości. To jednak nie rozrywka,
ale sposób porozumiewania się ze zmarłym. Każdy wyrzucony numer oznacza inne jego potrzeby i zarzuty.

Bułgaria
Bułgaria to kraj prawosławny, a więc nie obchodzi się tu dnia Wszystkich Świętych. Zmarłych wspomina się
w tzw. Zaduszki Archanielskie. Święto przypada w sobotę poprzedzającą 8 listopada. To bardzo ważne święto,
podczas którego czci się pamięć żołnierzy poległych za ojczyznę. Na cmentarzach wojskowych i przy Grobie
Nieznanego Żołnierza w Sofii składane są wieńce. Bułgarzy odwiedzają także mogiły swoich bliskich i zgodnie
z tradycją zapalają na nich świece i polewają je czerwonym winem, symbolizującym krew Chrystusa. Mogą też
wypić wino na cmentarzu, ale nie z butelki, z której wylewane jest ono na grób. Święto to określa się często
mianem Zaduszek Czereśniowych, gdyż na cmentarz przynosi się czereśnie.  Jest  też inne jedzenie,  którym
Bułgarzy wzajemnie się częstują.

Filip Michalak



Moje hobby
Moją pasją są, rolki. Zaczęła się właśnie tak:
Zaczęłam jeździć, gdy miałam około 5 lat. Moja mama zachęciła mnie, żebym jeździła na rolkach, a ja powie-
działam, że spróbuję. Najpierw zaczynałam jeździć po domu, ale miesiąc później zaczynałam jeździć po trawie
i chodniku. W końcu odważyłam się wyjechać rolkami na ulicę. Oczywiście było dużo wypadków, raz wpa-
dłam w maliny i byłam cała w ślimakach. Później nauczyłam się wielu sztuczek i dopracowałam jeżdżenie
na rolkach.  

Zuzanna Samoć

Moje hobby to fotografowanie. Od dawna już lubiłam 
fotografować, ale najlepsze zdjęcia wychodzą mi ostatnio. Najbar-
dziej lubię fotografować niebo, szczególnie zachody słońca, oraz
piękne księżyce. Mam też supermodela, czyli mojego kotka  File-
mona, który pięknie i dostojnie pozuje do zdjęć. Kiedyś w przy-
szłości chciałabym kupić sobie profesjonalny aparat do robienia
zdjęć.

Helenka Mickiewicz

Moja pasja

Moja  pasja  to  pisanie  opowiadań.  Najczęściej  piszę  o  rzeczach
fantastycznych. Zainteresowałam się tym, kiedy byłam w drugiej klasie.
Pani kazała nam wymyślić  komiks i  to od razu mi się to spodobało.
Na początku tworzyłam komiksy, ale  teraz piszę opowiadania.  Kółko
dziennikarskie  pozwala  mi  rozwijać  tę  pasję,  gdyż  w  gazetkach
szkolnych  mogę  zaprezentować  moje  prace.  Najczęściej  piszę
na komputerze,  ale  zdarzyło  mi się  napisać na kartce.  Napisałam już
sześć  takich  dłuższych
opowiadań  i  dziesięć
komiksów, jednak niestety
nie  wiem,  gdzie  one teraz
są.  Prawdopodobnie  się
zgubiły  w czasie  remontu.
Napisałam  opowiadania
takie jak: „Przygody dzieci
z  Karaibów”  serię
„Tajemnicza  szafka

szkolna”,  kilka  stron  „Z
pamiętnika Laury” i inne.
Bardzo  lubię  również
rysować.  Tutaj  są
niektóre moje rysunki.

Aleksandra Niedziułka 



Szczęście Omara

Opowiem wam historię mojego psa o imieniu Omar. Był to zupełnie
zwykły jesienny dzień. Na odludnym cmentarzu zagubiona suczka
oszczeniła  się  i  na  świat  przyszły  3  szczeniaczki:  jedna  suczka
oraz dwa pieski. Tego dnia było zimno, a pieski nie miały żadnego
posłania.  Siostra mojego pieska umarła  jako pierwsza.  Ktoś prze-
chodził  obok  szczeniaczków  i  powiadomił  panią,  która  prowadzi
schronisko dla psów. Pani przyjechała we wskazane miejsce i zabra-
ła do schroniska dwa żywe szczeniaczki, nakarmiła je i zaopiekowa-
ła się nimi. Mój piesek był zdrowy, lecz jego brat był bardzo słaby
i pomimo starań tej Pani piesek zmarł. Piesek, którego zaadoptowa-
liśmy,  pewnie  czuł,  że  jego  brat  umiera  i  trącał  go  noskiem
oraz piszczał. Pani, która widziała tę sytuację, mówiła, że był to bar-
dzo  smutny  widok.  Został  tylko  jeden  piesek,  którego  nazwała
Omar, był on jej ulubieńcem. Często głaskała go i przytulała. Kiedy
moi rodzice zdecydowali, że wezmą dla mnie czworonoga, to poje-
chali  do  schroniska  dla  psów.  Tacie  podobał  się  inny  piesek,

lecz mama chciała wziąć czarnego z białą końcówką ogona. Mama wiedziała, że taki piesek mi się spodoba.
Pani ze schroniska opowiedziała historię Omara, rodzice wzruszyli się. Omar jest z nami do dziś, bardzo go ko-
chamy, a on jest szczęśliwy, lubi się do nas przytulać i jest bardzo wdzięczny. Myślę, że historia mojego psa
jest warta opowiedzenia.  

M. Mazur
Historia o Timusiu

 2 października w sobotę moja suczka urodziła 5 małych szczeniaczków, cztery pieski i jedną suczkę. Miała
mieć tego dni psią cesarkę, lecz sama urodziła. Nie było mnie wtedy w domu, lecz moja mama zadzwoniła wte-
dy do mnie z tą szczęśliwą wiadomością. Wiedziałam, że to będzie mój najszczęśliwszy dzień. Po 3 miesiącach
moja suczka zmarła, przejechał ją samochód, więc sprzedaliśmy pieski. Jeden piesek, który został urodzony
ostatni, zmarł, więc zostały sprzedane dwa pieski i jedna suczka. Został nam jeden piesek. Nazwaliśmy go
Timi. Nikt go nie chciał kupić, więc został z nami. Co miesiąc stawał się zabawniejszy oraz śmieszniejszy.
Timi skończył już roczek i jest z nami do dzisiaj. Mam nadzieję, że dla osób, które to czytają, jest to wzruszają-
ca historia, tak jak i dla mnie.

Wiktoria Kaliszuk

Przygody z dzieciństwa mojego taty
Pewnego kwietniowego dnia, gdy nastawała wiosna, mój jedenastoletni tato wraz z kuzynem i nieodłącznym
przyjacielem w jednej osobie, który był młodszy od niego o dwa lata i dwa dni, wyruszyli na poszukiwanie
wiosny… Wiadomo, wiosna najwcześniej budzi się na łące, więc właśnie tam się udali. Będąc na łące, zauwa-
żyli w szerokim i głębokim, pełnym wody rowie duże kry lodowe. Na początku próbowali nieśmiało, a już
po chwili znajdowali się na nich. Zabawa była przednia, długimi kijami odpychali się od brzegów oraz dna, tak
pływając do zmroku. Następnego dnia również się tam udali. Mój tata, będąc starszym o dwa lata, oceniwszy
sytuację, powiedział, że dziś ta zabawa chyba będzie już zbyt ryzykowna, lecz kuzyn oświadczył, że przesko-
czy ten rów, rozpędzając się, odbijając się od kry lodowej na środku i wyląduje na drugim brzegu. Tata powie-
dział, żeby tego nie robił... Kuzyn zaś uczynił jak powiedział. Prawie wszystko się udało poza tym, że kra się
rozkruszyła, kuzyn zanurkował i została tylko jedna sucha ręka, którą wyciągnął do taty, żeby ten go ratował
z rowu pełnego lodowatej  wody...  Młodszy  towarzysz mojego taty natychmiast  zaczął  trząść się  z zimna,
więc bardzo szybko pobiegli obaj do domu.

Helena Mickiewicz 



Pamiętnik Sary

Czwartek, 22 IX 2022r.

 Dziś pani od Polaka napisała na tablicy temat i zaczęła rysować notatki. Co prawda pisała dosyć szybko,
więc trzeba było w tempie przepisywać z tablicy. Potem było kilka innych lekcji, aż nadeszła religia, jedna
z luźniejszych lekcji. Chwilę się  modliliśmy. Agix i Luna jak zwykle gadały. Weszła pani wychowawczyni
z fantastyczną  wiadomością,  że  13  października  jedziemy  na  wycieczkę.  Od  razu  mówię,  że  jedziemy
do Warszawy na Niewidzialną Wystawę i  na warsztaty do fabryki cukierków. Będziemy sami robić lizaki.
Potem świetlica i w końcu do domu. Dziś czwartek, więc jak zwykle jadę do szkoły muzycznej. Będę tam
do godziny 20:30.  Potem już tylko do łóżka i spać. 

  27 X 2022r.

Dziś jest czwartek. Większość klas ma kartkówki, a ja nie mogę się doczekać koła dziennikarskiego, ponieważ
dziś jest spotkanie z poetką  Martą Świć. Co prawda będzie to na 6,7 i 8 lekcji, ale OK! Mama powiedziała,
że nie wie, czy mogę zostać na 8 lekcji, a jak pytałam ją, to nie odpowiadała. Pomyślałam więc, że wrócę po 7
lekcjach do domu.

Hej,  jestem już  w  domu.  Mama  zaraz  wraca,  a  mój  brat  zdziwił  się,  że  wróciłam  już  teraz.  Gdy  mama
dojechała, okazało się, że napisała mojemu bratu SMS-a, aby przekazał mi, że mogę zostać na 8 lekcji, ale nie
mógł mnie znaleźć. 

Z. Gadamska

Pamiętnik Klary

16 IX

Dzisiaj mamy 7 lekcji. Na hiście Zołza znów ryczała, Max był na maksa wkurzający, bo się popisywał, a pani
mówiła o murze chińskim.
A propos muru, wiecie, że ma on 21 196 km, powstał 2 241 lat temu i zrobiono go z 3 873 000 000 cegieł?
Dużo, co nie?
Nadal hista, punkty, Chiny. Dlaczego niektóre lekcje wydają się długie jak chiński mur!?

25 IX

Koniec świata! Była Clarissa, jest Klarson. Takie imię w ogóle istnieje!? Agix mnie tak nazwała. Ale nie tylko
z tego wynikł koniec świata. Witamina lata za Susem, a Sus lata za Borówą. I to nie koniec. Wiśnia zaleca się
do Agix. Do tej, która wprowadziła rewolucję Klarową. Przejście z Clarissowego trybu życia, na Klarsonowy.
Oj, ciągle mi ta hista w głowie…
Duże zmiany w naszej klasie.
Duże zmiany...

1 X
Dzisiaj  podeszły  do mnie  Książniczka  i  Zołza.  Chciały  zapytać,  czy  zgodziłabym się  na  przeprowadzenie
wywiadu. Ze mną!? Zapytałam, z jakiej racji.
Odpowiedziały, że w związku z moją pasją. Jak się dowiedziały?
No dobra, w zapiskach mogę być szczera. Moją pasją jest śpiewanie, tańczenie i projektowanie mody. Pewnie
chodzi o śpiewanie. Zgodzić się, czy nie? Chyba pójdę. OK, podjęłam decyzję. Tam tara ram (fanfary) IDĘ!

A. Panasiuk

Humor
Rozmawiają dwie blondynki.
-Cześć, co robisz?
-Rozmawiam z tobą.
-A, to nie przeszkadzam.



Niemotylica lata
27 października w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich gościła Marta Świć- poetka pochodząca z Suchowoli.
„Lubię swoją niemodną poezję i cieszę się, że znajdują się tacy, którzy też lubią.” - mówi o swojej twórczości.
Jest autorką siedmiu tomików poezji. Na spotkaniu zorganizowanym przez członków Koła Dziennikarskiego
poetka przedstawiła ostatni tomik pt. „Złożona z kropli” oraz dwie antologie poezji, których jest współautorką.

Uczniowie przygotowali dla pani Marty
specjalny koncert, na którym recytowali
wybrane  przez  siebie  wiersze  autorki.
Towarzyszyły  im  podkłady  muzyczne
i prezentacje  solowe  utalentowanych
uczniów  naszej  szkoły-Róży  Kazubek,
Bernarda  Szczygielskiego,  Jagody
Polańskiej,  Pawła  Tokarskiego
i Franciszka  Gadamskiego.
Trzecioklasiści  pod opieką pani Moniki

Tymosiewicz przedstawili dodatkowo montaż muzyczny z układem tanecznym i piosenkami na temat szczęścia
i radości odkrywania świata. 
„To poznawanie ludzi i świata niesie inspirację
do tworzenia” -mówiła Marta Świć. 
       Zebrani w bibliotece szkolnej uczniowie
zadawali poetce wiele pytań.
O tym, jak cenne było to spotkanie, świadczą
słowa uczestników:
 „Zapamiętam  to,  że  warto  dążyć  do  celu
mimo  wszelkich  przeszkód.  Trzeba  się  nie
poddawać.”
„Było  bardzo  fajnie.  Pani  miała  poczucie
humoru.  Bardzo  ją  podziwiam,  że  mimo
utrudnień ma taką siłę do pracy. Jestem bardzo wdzięczna, że chciała tu być.”
„Pani Marta jest bardzo miłą i sympatyczną osobą. Mimo trudności radzi sobie wspaniale. Jak zobaczyłam,
że zbierają jej się łzy po naszym występie, aż mi serce mocno zabiło.”
„Mam nadzieję, że pani Marta też o nas nie zapomni, jak my o niej.”, „Lubię jej wiersze.”
„Podziwiam, że robi to, co lubi i dąży do swoich celów.”
„Poczułam taki uśmiech w serduszku.”
„Spotkanie  z  panią  Martą  było  ciekawym  doświadczeniem,  nauczyło  mnie  tego,  że  takie  osoby  jak  ja
nie powinny narzekać na życie.  Że marzenia da się spełniać i  to,  że mieszkamy w mniejszej  miejscowości,
nie powinno  podcinać  nam skrzydeł.  Pani  Marta  jest  bardzo  inteligentną  osobą.  Bardzo miło  mi  się  niej
słuchało.” 

Humor z zeszytów szkolnych
*Samouk – to taki, za którego lekcji nie odrabiają rodzice.

*Pytanie zawisło mu na wargach i wisiało tam dłuższą chwilę.

*Na wystawie kwiatów najbardziej podobała mi się pani, która nas oprowadzała. 

*Grzyby zamarynowaliśmy razem z ciocią.

*Po zebraniu makulatury sprzedaliśmy ją razem z panią.

*Praca lekarza jest trudna i niebezpieczna dla pacjenta. 

*Strażacy śpią w kalesonach i mają tam dzwonki alarmowe. 



MARTA ŚWIĆ – Niemotylica, która potrafi latać

-Od kiedy Pani pisze wiersze?
-Pierwszy wiersz napisałam, gdy byłam w waszym wieku. Myślę,
że to był taki czas, kiedy każdy miał swój pamiętnik. Wszyscy,
którzy pisali pamiętniki, już dawno o tym zapomnieli, a ze mną
to pisanie zostało. Z pamiętników zrobiły się też inne rzeczy.
-Kiedy Pani wydała pierwszy wiersz, pierwszą książkę?
- Pojedyncze wiersze pojawiły się w gazetce szkolnej, „Validus’’,
gdy  uczyłam  się  w  Liceum  w  Konstancinie.  Pierwszy  tomik
poezji ,,Niemotylica będzie latać” został wydany w 2011 roku.

-Czym są dla Pani wspominane w wielu autorskich utworach
skrzydła?
- Myślę, że skrzydłami są ludzie, którzy mi pomagają. To spotkanie też będzie takimi skrzydłami. Przyznam,
że ostatnio jak patrzyłam na tomiki, które mam w domu, to miałam wrażenie, że nie będę już pisać, ponieważ
nikt ich nie chce. Dzięki takim chwilom jak ta, uświadamiam sobie, że ludzie słyszą o moich wierszach - to
daje skrzydła.
-Co Pani lubiła robić w latach młodości?
-  Bardzo  lubiłam  być  wśród  ludzi.  Kochałam
kibicować rodzeństwu podczas gry w piłkę nożną.
Słuchałam  muzyki  i  uwielbiałam  oglądać  filmy.
Lubiłam wyjeżdżać –dalej to lubię.
-Wiersze pisane są na kartce czy na komputerze?
-Dawniej  pisałam  na  kartkach,  lecz  gdy  piszę
wieczorem,  nie  chce  mi  się  wyciągać  komputera,
więc piszę  w zeszycie.  Najczęściej  tworzę
wieczorem lub w nocy, w absolutnej ciszy.
-O czym najbardziej lubi Pani pisać?
-O  ludziach,  aby  byli  życzliwi  i  uśmiechnięci.
I o miejscach. 
-Skąd Pani bierze słowa do wierszy?
-Same przychodzą do głowy, ale muszę je szybko zapisać, zanim zapomnę.
- Czy lubi Pani pisać wiersze?
-To  jest  bardzo  ważne  pytanie,  ponieważ  bywają  chwile,  że  nic  ciekawego  nie  przychodzi  mi  do  głowy,
a później mam taki czas, że wiersze same przychodzą mi na myśl.
-Czy chodząc do szkoły, nie bała się Pani wyśmiewania?
-Nie,  właśnie  dzieci  były  fajne  i  nie  uważały,  że  za  bardzo  się  wyróżniam.  Dziewczyny  zazdrościły  mi,
że chłopcy mi pomagali.
-Czy Pani bliscy wspierają panią w twórczości?
-Mój brat cioteczny mówi, że kupuje moje wszystkie książki, ponieważ, gdy kiedyś umrę, to on będzie sławny,
gdyż był bratem poetki. Chyba jest zadowolony, że piszę.

-  Jakie  przedmioty  najbardziej  Pani  lubiła
w szkole?
-Chyba język polski, matematykę - to zależy, które
działy. Nie lubiłam plastyki, bo nie mam zdolności,
żeby  rysować.  W  szkole  podstawowej  to
nauczyciel  przychodził  do  mnie.  Do  szkoły
przychodziłam tylko na różne akademie. 
-Czy  miała  Pani  kiedyś  taki  żal,  że  nie  może
Pani  chodzić  do  szkoły  i  spotykać  się
z rówieśnikami?
-Myślę,  że  gdybym  teraz  chodziła  do  szkoły

byłoby  mi  łatwiej,  ponieważ  w  tych  czasach  internet  jest  bardzo  dobrze  rozwinięty.  Miałam  tylko  dwie
koleżanki, które mieszkały na tym samym osiedlu. Rzadko widywałam się z innymi ludźmi. 



-Która z Pani książek najbardziej się Pani podoba?
-Moją  ulubioną  jest  „Szept  Niemotylicy”.  Była  to  dla
mnie niespodzianka,  że udało mi się ją wydać. Dzięki
temu tomikowi poznałam bardzo dużo ludzi, którzy są
w podobnej  sytuacji  co ja.  Moje  wiersze pomogły  też
chorym ludziom w spełnianiu marzeń. 
-Jakie gatunki literackie najbardziej Pani lubi? 
-Lubię kryminały i horrory. Wiem, że to kompletnie nie
pasuje do poezji. Czasami czytam też literaturę kobiecą.
Książki  pomagają,  przenoszą  w  inny  świat.  Dzięki
książkom zapomina się o swoich problemach.
-Czy  dzisiejsze  spotkanie  będzie  dla  Pani  jakąś
inspiracją?
-Myślę, że gdy wrócę do domu, muszę sobie wszystko,
co  się  wydarzyło,  poukładać  w  głowie  jak  puzzle.
Jestem zaskoczona, że chcieliście cytować moje wiersze. To niesamowite usłyszeć od innych osób, że one
gdzieś  są i sobie latają jak motyle.
-Co Panią motywuje do przezwyciężenia codziennych trudności?
-Praca jest dla mnie dużą motywacją. Jestem dumna z tego, że zdalnie mogę nauczać innych ludzi.
-Czy czuje Pani żal, że czegoś Pani nie mogła zrobić w młodości?
-W tej chwili już nie. Aktualnie jestem dumna z tego, że udało mi się zrobić coś, co kiedyś wydawało mi się
niemożliwe. 
-Czy od najmłodszych lat myślała Pani o pisaniu wierszy?
- Od zawsze myślałam, że będę pisać wiersze, ale nigdy nie sądziłam, że uda mi się wydać książkę. 
-Czy ma Pani jakąś radę dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z pisaniem?
- Żeby słuchały siebie i podążały za swoim marzeniami.
-Jak długo zajmuje napisanie jednego tomiku?
-Niektóre tomiki powstają bardzo szybko na przykład jeden powstał w  przeciągu roku.
-Czy ma Pani swojego ulubionego pisarza/pisarkę? 
-Myślę, że takiego jednego nie mam, ale jeżeli chodzi o literaturę kobiecą to  Magdalenę  Witkiewicz. 
-Jak wspomina pani czasy szkoły?
-Dla mnie jednak lepsze jest życie dorosłe, dlatego, że szkoła wtedy nie była tak otwarta na moją poezję i pasje.
Żyłam w czasach bardziej zamkniętych, dzisiaj jest zupełnie inaczej.

Dziękujemy za spotkanie i rozmowę.
Julia Dołęgowska, Antonina Krawiec, Martyna Kubajko, Joanna Reroń, Aleksandra Samczuk

Młodzi wiersze piszą

Kot domowy
W domu mieszka kot domowy.

Robi kocie rzeczy.
Zwala kwiatki z parapetów,

biega jak szalony
i próbuje wyjść na na dwór.

A na dworze
 kładzie się na trawie,
marzy, biega, skacze...

Znalazł swoje miejsce!
Chce tu być

już na zawsze. 

Emilia Laskowska



Moje korzenie

„W dwudziestoleciu międzywojennym Wohyń był tzw. osadą miejską w powiecie radzyńskim liczącą ok. 2600
mieszkańców. Targi odbywały się co czwartek, a raz w miesiącu Jarmark. Silnie rozwinięte było rzemiosło,
handel i usługi prowadzone w znacznej mierze przez ludność pochodzenia żydowskiego. Na zarejestrowanych
w 1928 r. ok. 90 podmiotów gospodarczych powyżej 80% właścicielami byli Żydzi, np. krawcy wohyńscy to:
H. Altbier, U. Ejdelman, S. Grabarz, D. Gerszman, Sz. Mleczak, B., H. i M. Pejsachowiczowie, S. Rojzman,
L. Rozencweig, L. Rozmaryn, H. Szafirsztejn, A. Tenenbaum. Jednym z nielicznych w 20% stawce podmiotów
gospodarczych był znany i ceniony polski mistrz stolarski Seweryn Trochimiak.”

To fragment informacji o Wohyniu ze strony: Wohyń – Wikipedia, wolna encyklopedia

Przypadkowo odkryta informacja za-
inspirowała mnie do dokładniejszego
przyjrzenia się mojemu pradziadko-
wi – Sewerynowi Trochimiakowi.

Mój pradziadek

Mój pradziadek Seweryn Trochimiak
urodził się w Bezwoli 1906r. Chodził
do tej samej szkoły, co ja i ty.  

Po  ukończeniu  szkoły  podstawowej
poszedł do szkoły stolarskiej w Łodzi. Pilnie się uczył i na końcowym egzami-
nie wykonał rower z drewna. Po szkole wrócił do Wohynia, gdzie z moją pra-
babcią zaczęli budować dom, w którym mieszkam. 

Podczas II wojny światowej należał do kor-
pusu Ochrony Pogranicza. Został wzięty do niewoli. Znalazł się w obozie ra-
dzieckim w Putywalsku. Był to obóz pracy dla jeńców wojennych, którzy
w późniejszym czasie zostali przekazani do niewoli niemieckiej.

 Po  wojnie  pradziadek  powrócił  do  domu.  Wykonał  większość  stolarki
do naszego kościoła parafialnego pw. Św. Anny. Zmarł w marcu 1988r. 

Na zdjęciach widzimy stół stolarski i drewniany rower stworzony przez mo-
jego pra-
dziadka.

Marcin Mołczan

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1q6-278L7AhWiSPEDHecACpIQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FWohy%25C5%2584&usg=AOvVaw2D-usOY3utiKl0OjHUGhnj


Tajemnicza szafka szkolna cz. I

W pewnej amerykańskiej szkole🕮 czternastoletnia Aszli starsza siostra dwunastoletniej Dejzi opiekowała się
wszystkimi. Trzynastoletni Dejwid, który sam zrobił prawdziwego działają-
cego robota zamieniającego się w ołówek, aby nikt się nie zorientował, zo-

stał  mózgiem tajemniczych detekty-
wów.

Pewnego,  zdawałoby  się
normalnego  dnia  w  szkole,  dzieci
przechodziły  obok pokoju nauczy-
cielskiego i zauważyły tam dziwną
szafkę zamkniętą na dwanaście że-
laznych  kłódek  oraz  zabitą  deska-
mi.😐

Niestety,  nie mogły tam wejść, bo
pan od historii pił kawę.☹ Następ-
nego dnia dzieci myślały o planie działania. Było bardzo dużo pomy-
słów, jedne były fajne, a inne głupie i bezsensowne. Jednak ustalono,
że powiedzą:  ,,Idę do łazienki”.  Na trzeciej  godzinie  lekcyjnej  dzieci

spotkały się w pokoju nauczycielskim🕐,☺ jednak Oliwer, największy
prymus i  pupilek pani z klasy Dejewida,  zobaczył  ich,  jak wchodzili
do pokoju nauczycielskiego i poskarżył pani.☹ Okazało się, że da się
otworzyć drzwi do szafki z boku. W środku były schody prowadzące
do strasznych drzwi.😐 Było tam więzienie, a w nim był dobry mag.
Bohaterowie chcieli go odwiązać, ale znikąd pojawiła się straszna po-
stać, to był potwór EVIL KOSZMARNY. Gdy dzieci go zobaczyły, to

od razu uciekły na lekcje.

Na  Dejwida  czekała  kara
od pani,  bo Oliwer  naskarżył  o  tym
wyjściu do niby toalety. Kolejnego dnia
w szkole  dzieci  zostały  po lekcjach
i wtedy  znowu  weszły  do  szafy.  Tym
razem były odpowiednio przygotowane
do walki z Evilem.☺ Gdy znalazły się już w środku, to zaczęła się walka czte-
rech na jednego. Trwała bardzo długo, ale dzieciom dopiero za drugim podej-
ściem udało się go pokonać. Wtedy Evil zmienił się w uroczego szczeniaczka.
Bohaterowie z łatwością odwiązali dobrego maga☺.

Ciąg dalszy nastąpi.
Ola Niedziułka

Ciekawostki o zwierzętach
Istnieje gatunek meduz (Turritopsis dohrnii), który uważany jest za nieśmiertelny. Organizmy tych zwierząt
potrafią świetnie regenerować komórki swojego ciała, zamieniając je na inny typ (transdyferencjacja).

Pszczoły potrafią tańczyć. Poprzez zataczane w powietrzu okręgi sygnalizują nowe źródło pyłku czy nektaru.

Wielbłądy to zwierzęta bardzo dobrze gospodarują wodą we własnych organizmach. Tolerują ubytek wody na-
wet do 30% masy ciała.

To kozy były pierwszymi zwierzętami, którymi opiekowali się ludzie już ponad 9000 lat temu. 

Helena Mickiewicz



Złote myśli

Ideały są niczym gwiazdy; nie uda ci się ich dotknąć. Ale tak jak marynarz na bezkresnym oceanie, możesz je 
obrać za przewodników i dzięki nim dotrzeć do celu.
- Carl Schurz
Kochamy rzeczy za to, jakie są naprawdę.
- Robert Frost
Tylko sercem można postrzegać prawdziwie; to co najważniejsze, jest niewidoczne dla oka.
- Antoine de Saint-Exupéry
We wszystkim kryje się piękno, nawet w ciemności i ciszy, a ja odkrywam, że w każdym stanie można 
odnaleźć zadowolenie.
- Helen Keller
Zawsze wchodźmy do siebie nawzajem z uśmiechem...
-Matka Teresa
Śnij o swoich marzeniach, ale kiedy działasz, mocno stąpaj po ziemi.
-Noel Clarasó
Wielkie serce pragnie, aby inne serca również stawały się wielkie.
-Christina
Szczęście to mieć kogo kochać, mieć co robić i mieć na co czekać.
- chińskie przysłowie
Nawet najmniejsza osoba może zmienić przyszłość.
-J.R.R. Tolkien
Zaakceptuj to, co masz, i dbaj o to.
- Brody
Jesteś tak jak ptak - rozłóż skrzydła i wznieść się ponad chmury.
-Mairead

Gabriela Dołęgowska

Humor
 -Z czego pije informatyk?
 -Z e-kranu!

-Jaki jest największy las na świecie?
-Las Vegas 

-Twoja żona jest blondynką czy szatynką?
-Trudno powiedzieć właśnie wyszła od fryzjera.

-Co mówi ksiądz na ślubie informatyka?
-Pobieranie zakończone.

-Jasiu, powiedz mi, w czym rozpuszczają się tłuszcze?
-W rondlu panie profesorze.

- Na lekcji geografii: województwo podkarpackie od południa graniczy ze Słowacją-mówi nauczycielka.
 -A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje Jaś.



Każdego dnia święto
PAŹDZIERNIK
1 października- Dzień Muzyki
11 października- Dzień Dziewczynek
14  października- Dzień Nauczyciela
16  października- Światowy Dzień Chleba
25  października- Dzień Kundelka
LISTOPAD
3 listopada- Dzień Kanapki
8 listopada- Dzień Cappuccino 
10 listopada- Dzień Jeża 
11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości
13 listopada- Dzień Placków Ziemniaczanych 
18 listopada- Dzień Myszki Miki
19 listopada- Światowy Dzień Toalet
28 listopada- Dzień Pocałunku i Dzień Podłości 
30 listopada- Andrzejki
GRUDZIEŃ
6 grudnia- Mikołajki i Dzień Anioła
10 grudnia- Dzień Piłki Nożnej 
21  grudnia- Pierwszy dzień Zimy
24  grudnia- Wigilia
25  grudnia- Boże Narodzenie
26  grudnia- Boże Narodzenie
31  grudnia- Sylwester

A- Nietypowe święta
A- Znane święta
A- ,,Czerwona Kartka”

A to ciekawe

Wieża Eiffla
Postawiono ją w 1889roku i była  wówczas najwyższą wieżą  na  świecie. Została wykonana  głównie ze stali,
czyli  stopu żelaza  z  węglem,  dlatego bywa nazywana ,,Żelazną  damą”.  To ogromna  konstrukcja  – razem
z betonowymi   filarami   waży   około   10  000  ton  ,  a  jej   wysokość   wynosi  w  przybliżeniu  324metry.
Co ciekawe, po  20 latach od  budowy miała zostać  rozebrana,  ponieważ wielu ludziom nie przypadła do gustu
i uważano ją za oszpecające  miasto żelastwo. Ostatecznie  nie dopuszczano do  tego  względu na zamontowane
na  niej   anteny  i  inne  przydatne  urządzenia.  Obecnie   wieża   jest   podświetlana   kolorowymi
reflektorami i stała  się  nie  lada  atrakcją   turystyczną.  Można   ją  zwiedzać,  wchodząc  po  schodach
lub wjeżdżając  windą na trzy poziomy, z  których roztacza się piękny  widok na panoramę miasta.

Zuzanna  Samoć

Humor

W sklepie informatycznym :
- Panie, ten komputer zrobi za pana połowę pracy!
-Tak? To biorę 2.

Jakie są korzyści z biegania o 6.00 rano?
Nic gorszego Cię już tego dnia nie spotka!



A to ciekawe

  Babie lato
                                           
W ciepłe,  jesienne dni  zaobserwować można zjawisko zwane babim latem.  Unosząca  się  w powietrzu nić
przędna  niektórych  pająków  to  zjawisko,  które  nasila  się  w  naszym  klimacie  zwykle  w  drugiej  połowie
września. Nie wszyscy wiedzą, że na niciach tych podróżują niewielkie pająki. 

 Mur Chiński

1. Średnia wysokość Muru Chińskiego to 6,5 metra.
Wieże strażnicze wznoszą się na wysokość 12 metrów.
2. Mur Chiński liczy sobie około 2700 lat. 
3. Znaną do dziś postać mur uzyskał dopiero za dynastii Ming, w XV wieku.
Ze  względu  na  obawę  przed  najazdami  plemion  mongolskich  ówcześni  władcy  postanowili  na  kanwie
starożytnego muru zbudować nową fortyfikację. Mur rozpościera się od granic Korei aż po pustynię Gobi i ma
długość 8,851.8 km.
4. Mur Chiński jest odwiedzany przez 50 milionów turystów rocznie.
W  związku  z  zatrważającą  ilością  turystów,  która  może  stanowić  zagrożenie  dla  budowli  rozważa  się
wprowadzenie ograniczeń w liczbie odwiedzających.
5. Nad budową muru pracowało ponad milion robotników.
Mur został  zbudowany na kamiennych fundamentach,  z ubitej  ziemi,  którą obmurowano cegłami,  a całość
została  sklejona  przy  pomocy  mąki  ryżowej  i  wody.  Wyliczono,  że  do  budowy  użyto  300  milionów  m²
materiałów, co dałoby możliwość wybudowania 120 piramid Cheopsa, lub postawienia dwumetrowego muru
opasującego całą kulę ziemską na równiku.
6. Co roku na Wielkim Murze odbywa się bieg maratoński – Great Wall of China Marathon. 
7. Pierwszy Wielki Mur miał zostać wzniesiony przez cesarza Qin Shi Huanga w III wieku p.n.e.
Stanowił  wtedy  wały  obronne  z  ubitej  ziemi.  Miały  one  odgrodzić  cesarstwo  od  ościennych  plemion
i podkreślić potęgę władcy.
8.  Najwyższym punktem muru jest odcinek Huanglouyuan w okolicach Pekinu. Wznosi się on na wysokość
1 439,3 m n.p.m. 
9. Wielki Mur przechodzi przez 15 regionów w północnych Chinach. 
10. Mur nie jest budowlą ciągłą.
Składa  się  z  odcinków  poprzecinanych  formacjami  skalnymi,  osadami  albo  zbiornikami  wodnymi.
W niektórych miejscach mur występuje w postaci podwójnej lub potrójnej.
11. W dniu 7 lipca 2007 roku Wielki Mur Chiński ogłoszony został jednym z siedmiu nowych cudów świata. 
12.  Wielki  Mur  Chiński  służył  nie  tylko  jako  obrona  przed  obcymi  plemionami.  Miał  też  chronić
przed demonami „grasującymi” po nieurodzajnych terenach.
Wtedy wierzono, że demony nie w stanie przekroczyć zakrzywionych konstrukcji, dlatego mur nie ma prostej
linii.

Maksymilian Ossowski

Humor
Policjant zamknął się w komórce i przez kilka dni rozbierał swój nowo kupiony samochód na części. Żona się
pyta:
- Po co to robisz?
- Poprzedni właściciel powiedział mi, że włożył w niego 20 tysięcy !!!



Humor
Policjant zatrzymuje ciężarówkę:
- Po raz kolejny panu mówię, że gubi pan towar.
- A ja po raz kolejny panu odpowiadam, że jest gołoledź, a ja jeżdżę piaskarką.

W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje z góralem:
- Baco, a co by było, gdyby ta lina się urwała?
- A to by było.... trzeci roz w tym tygodniu.

Rozmawiają dwaj koledzy:
-Chcesz jagodziankę ?
-A z czym ?
-Chyba z truskawkami.

- Nauczysz mnie robić to, czego nie wolno?
- A ile masz lat?
- 14.
- Wyciągaj zeszyt i długopis. Będziemy dzielić przez zero.

Fąfarowa przygotowująca w kuchni potrawy wigilijne, słyszy wołanie Jasia:
- Mamo, choinka się pali!
- Tyle razy mówiłam: nie mówi się ”pali”, tylko ”świeci”.
Po chwili: - Mamo, firanki się świecą!

 - Z jakiego zwierzaka masz to futro?
- Z małpy
- Wspaniale! Wyglądasz, jakbyś się w nim urodziła.

-Wiesz Romek prawie mi się wczoraj oświadczył 
-Jak to?
-No tak na 50%.
-Nie rozumiem
-Zapytał: -Wyjdziesz?

Rozmawiają dwaj koledzy 
-Słyszałem, że wczoraj na koncercie cię obrzucili pomidorami.
- To niestety prawda, ale słyszałem, że były też oklaski .
- Tylko przy trafieniach.
 
Dwaj górale kłócą się kto jest silniejszy.
- Ja 300kg
- Ja 400kg
- Ja 500KG
JEDEN WPADŁ DO WODY I KRZYCZY
- Ja tonę!
- A ja dwie!
 
Przychodzi Pierre Curie do Marii i mówi:
- Kochanie, ależ dziś promieniejesz!
- Jestem taka uradowana...

Co mówi Chińczyk patrzący na szybę?
 -Toshiba.



Z zeszytów szkolnych

*Woda składa się z tlenu i odoru.

*Równik nazywa się tak dlatego, że dzieli cały świat na dwa równe półświatki.

*Dziedziczność pozwala wyjaśnić, dlaczego – skoro dziadek i ojciec nie mieli dzieci – to i my będziemy 
bezdzietni.

*Pies należy do gryzoni.

*Wieś była samowystarczalna, bo kobiety dostarczały mleka, mięsa i skór.

*Młodzi rolnicy dostarczaliby więcej płodów, ale brakuje im żon.

*Rewaloryzacja polega na tym, że odnawia się dawne piękne zabytki, które później są ruderami.

*W bitwie na polu grunwaldzkim zostało więcej nieboszczyków, niż przyszło.

*Krzyżacy mieli interesy zwrócone na wschód.

*Straszne były te krzyżackie mordy.

*W czasie totalnej mobilizacji wcielano do wojska nawet dzieci w podeszłym wieku.

*Drzymała woził się wozem naokoło, a Niemcy mogli mu naskoczyć.

*Fryderyk był jedynym dzieckiem wielodzietnej rodziny.

*Historię Romea i Julii czytałem z wielkim zaparciem.

*Utwór ten pisany jest wzorową polszczyzną, dlatego ta książka jak żadna inna sprawiła mi kłopoty 
z czytaniem.

*Kukułka to ptak, który znosi jajo innego ptaka w jego własnym gnieździe i vice versa.

*W środku jabłka znajduje się ogryzek.

*Grzyby składają się z kapelusza, trzonu i robaków.

*Królik jest tak oddany swym małym, że wyrywa sobie kłaki sierści z brzucha, żeby wyścielić im gniazdko. 
Któryż ojciec rodziny zdobyłby się na to?

*W czasie zaborów Polskę poćwiartowano na trzy nierówne połowy. 

*Przez dziurę w spodniach było widać, że jest biedny. 

*Chłopi mają dobrze, bo zjadają swoje jajka. 

*Będąc w klasie drugiej szkoły podstawowej, starsza siostra wychodzi za mąż. 

*Kiedyś, jak była bieda, bracia szli do kościoła w jednych spodniach. 

*Urlop okolicznościowy pracownik bierze sobie zwykle na powiększenie rodziny. 

*Wujek miał takie szczęście w miłości, że został kawalerem.


