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Długo zastanawialiśmy się nad wyborem tematu tego numeru. 

Po burzliwych dyskusjach wpadliśmy na pomysł, że zajmiemy 

się przeszłością, czasami, które różnią się od życia,  

jakie aktualnie prowadzimy, momentami pozornie  

spokojniejszymi - bez wszechobecnego pośpiechu,  

ogromnego stresu oraz gigantycznej presji uderzających w nas 

z każdej możliwej strony. Jedną z najistotniejszych rzeczy  

było dla nas poruszenie kwestii polskiego dorobku  

kulturowego oraz okresów ważnych, choć nieomawianych  

aż tak obszernie na lekcjach historii. 

Czego dowiesz się, drogi Czytelniku, z tego wydania naszej 

gazetki? Będziesz mógł, między innymi, przeczytać wywiad  

z pasjonatem kulturoznawstwa i posiadaczem szlacheckiego 

pochodzenia oraz odkryć, według nas, perełkę w świecie  

mediów społecznościowych w dziedzinie mody! Poznasz  

początki polskiej kuchni, dawne tradycje i obyczaje, a także 

przeniesiesz się do okresu PRL-u! Czy wiesz, czym jest  

Krakowska Linia Muzealna? Jeśli nie - spieszymy  

z odpowiedzią! Czeka na Ciebie tutaj również twórczość  

własna naszych szkolnych koleżanek i kolegów  

oraz nieco rozrywki!  

 

Jako redaktor naczelny tego numeru gazetki mam nadzieję,  

że odnajdziecie na stronach  naszego „AlChemika” źródło  

inspiracji oraz refleksji. Życzę udanej lektury! 

 

Redaktor naczelny 

Wiktoria Leśniak     

https://www.instagram.com/
gazetka_alchemik_zsch/ 
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W.L.: Jak dowiedziałeś się o swo-

im pochodzeniu? 

M.K.: O swoim pochodzeniu  

i o tradycjach domowych dowie-

działem się od mojej rodziny.  

W młodości dziadek, a potem mama 

opowiadali mi o historii naszych 

przodków. Przekazali mi informacje 

o dawnej świetności, która przemi-

nęła wraz z rokiem 1928, a dokład-

niej jedenaście lat później. 

 

W.L.: Czy opowiesz nam coś wię-

cej o swoim rodzie? 

M.K.: Ród główny, z którego się 

wywodzę, to Jastrzębiec (z łac. Ac-

cipiter). Legenda herbowa tego ro-

du pochodzi z dziesiątego wieku, 

aczkolwiek korzenie rodziny sięgają 

czasów mitologicznych. Sam 

(rycerz) Accipiter miał bowiem być 

wynalazcą podkowy, jednakże ile  

w tym prawdy, nie wiadomo. Ja-

strzębiec jest bezpośrednio związa-

ny z Radziwiłłami, których (po ką-

dzieli) jesteśmy bezpośrednimi 

spadkobiercami. Radziwiłłowie byli 

książętami polskimi, sprawowali 

władzę głównie na północy Rzecz-

pospolitej Obojga Narodów. Moja 

część rodziny jednak ma także nieco 

inne koligacje. Mimo tytulatury 

szlacheckiej Rzeczypospolitej Pol-

skiej, byliśmy też (z nadania Cesa-

rza Maksymiliana II) książętami 

Świętego Cesarstwa Rzymskiego. 

Właściwym tytułem szlacheckim  

w tym przypadku jest Kurfürst, czyli 

w przekładzie na język polski  

- Elektor Rzeszy. Spośród książąt 

elekcyjnych wybierano nowego ce-

sarza. Ponadto głowa rodziny uzy-

skała przywilej tworzenia nowej 

szlachty w stopniu kawalera. O ile 

przywileje szlacheckie w Polsce zo-

stały zniesione przez II RP, tak tytu-

latura cesarska to ciekawy prece-

dens. Franciszek II (ostatni cesarz) 

nie rozwiązał de facto samego Ce-

sarstwa. Uwolnił on wszystkich 

swoich wasali oraz abdykował, za-

wieszając istnienie samego tworu, 

ale nie powodując jego ostateczne-

go rozwiązania. Oznacza to, że tytuł 

Kurfürsta nadal jest jak najbardziej 

prawomocny. 

W.L.: Jeżeli zdecydujemy się po-

szukać informacji dotyczących 

naszych korzeni, to od czego po-

winniśmy zacząć?  

M.K.: Najpierw warto sprawdzić  

w domu. Sporo osób trzyma zdjęcia, 

kroniki czy zachowane skarby prze-

szłości. Dalej, jeżeli nie mamy sto-

sownego źródła, możemy sięgnąć 

do lokalnych archiwów, kronik pa-

rafialnych oraz ewentualnie gazet 

czy kronik dziejowych. Kościoły są 

całkiem dobrym źródłem, jeżeli cho-

dzi o gromadzenie informacji na 

temat wiernych.  

 

L.W.: Czy, Twoim zdaniem, war-

to szukać informacji o przod-

kach? 

M.K.: Uważam, że tak. Warto jest 

znać swoje korzenie ze względu na 

szacunek do przeszłości. Jak ma-

wiał Marszałek: „Ten kto nie sza-

nuje i nie ceni swej przeszłości, nie 

jest godzien szacunku teraźniejszo-

ści ani prawa do przyszłości”. 

Wywiad numeru 
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Wywiad numeru 

W.L.: Jak to jest mieć szlacheckie 

korzenie w dzisiejszym świecie?  

M.K.: Odpowiedź nie jest prosta, to 

zależy. W niektórych krajach,  

np. w Wielkiej Brytanii czy Szwecji, 

tradycje szlacheckie nadal są kulty-

wowane, aczkolwiek w odmienny 

sposób. Można powiedzieć, że świa-

domość przynależności do rodu 

szlacheckiego jest swoistym zobo-

wiązaniem. Uznaje się zasadę: 

„noblesse oblige” – szlachectwo 

zobowiązuje. Czy utrudnia egzy-

stencję? Nie, stawia ją w innym 

świetle, daje inne wyzwania oraz 

obowiązki. To oczywiście zależy od 

tego, jak człowiek postrzega swoje 

pochodzenie. Dla jednego to będzie 

ciekawa nota w historii, dla innego 

– styl życia. Dla mnie jest to sta-

nowczo to drugie. Nie mówię tu jed-

nak o pałacach, wyrafinowanym 

jedzeniu czy rodowych precjozach, 

wartych sumy przekraczającej rocz-

ny dochód niejednej, polskiej rodzi-

ny, a raczej o codziennej walce ze 

słabościami, chęci dawania dobre-

go przykładu i niesienia pochodni 

nadziei w tych ponurych i spaczo-

nych obyczajowo czasach. Nie tylko 

wielkim przywilejom towarzyszy 

wielka odpowiedzialność. 

 

W.L.: Czy tradycje oraz dawne 

obyczaje warto pielęgnować?  

M.K.: Z całą pewnością tak. Trady-

cja przekazuje nam wartości i zwy-

czaje, które w domyśle mają uczy-

nić nas kimś lepszym. Bowiem to 

nie tylko miłe święta i zabobony, ale 

także suma dorobku naszych przod-

ków, babek i dziadów, ojców i ma-

tek. Można powiedzieć, iż tradycyj-

ne wartości są dla nas, nie tylko 

Polaków czy Europejczyków, ale 

przede wszystkim dla nas jako Sło-

wian, czymś co wyróżnia nas na tle 

tego tygla kulturowego i galopują-

cej westernizacji społeczeństwa. 

Nie trzeba mędrców, by zauważyć, 

jak bardzo różnimy się od kultur 

Zachodu i jak coraz mniej ich pro-

blemy nas dotyczą. Przystajemy, 

pukamy się w głowę i zadajemy so-

bie te same pytania o bezsens ich 

postępowania. 

 

W.L.: Pochodzisz z Lubelszczy-

zny. Opowiesz coś o tamtejszych, 

lokalnych tradycjach? 

M.K.: Pochodzę z Lublina. Zwie-

dziłem przy tym całą Polskę wzdłuż 

i wszerz. Można powiedzieć, iż Lu-

belszczyzna jest dość charaktery-

styczna na tle naszego kraju. Prze-

de wszystkim cechuje nas szczo-

drość i gościnność. Często spoty-

kam się z tym, iż ludzie patrzą się 

dziwnie, gdy przybywają z innych 

województw i są zapraszani na 

obiad czy nawet by przenocować, 

bo akurat coś nie wyszło. U nas 

zawsze znajdzie się talerz jedzenia, 

kubek ciepłej herbaty czy dach nad 

głową. Są także bardziej przyziemne 

rzeczy, czyli cebularze, koziołek lu-

belski czy powolny tryb życia, który 

jest tak odmienny od dzisiejszej go-

nitwy. W dawnych czasach Lublin 

był także jednym  

z głównych ośrodków wiary rodzi-

mej, będąc głównym ośrodkiem kul-

tu Welesa po tej stronie Wisły. Po-

twierdza to m.in. legenda o żmiju 

lubelskim, który strzegł miasta 

przed wrogami i nieszczęściem. Ta 

mitologiczna bestia przypisana jest 

właśnie Welesowi, słowiańskiemu 

bóstwu zaświatów i magii. 

 

W.L.: Kiedyś studiowałeś kultu-

roznawstwo. Czy wobec tego  

zechciałbyś się podzielić z naszy-

mi Czytelnikami ciekawostkami 

kulturowymi związanymi z tere-

nami, na których żyjemy? 

M.K.: Swoistą ciekawostką dla nas, 

jako ludności centralnej Europy, 

jest fakt napływu mnogości kultur 

ze wszystkich stron. Mimo tego uda-

ło się nam (zwłaszcza w Polsce) 

utrzymać pewną homogeniczną  

i bardzo wyraźną kulturę. Od zara-

nia dziejów nasz kraj miał tenden-

cję do asymilowania innych kultur, 

inkorporacji ich zwyczajów czy 

zwykłej akceptacji odmienności. 

Polacy przez stulecia byli narodem 

otwartym i tolerancyjnym. Jedną  

z moich ulubionych anegdot na ten 

temat jest opowieść pewnego chiń-

skiego uchodźcy, który przyjechał 

do nas w okresie międzywojennym  

i w wywiadzie określił się jako Po-

lak chińskiego pochodzenia. Mimo 

iż wiedział o swojej odmienności, 

czuł się Polakiem.  
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Wywiad numeru 
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Wywiad numeru 

 

To pokazuje, jak gościnnym oraz 

otwartym narodem jesteśmy. Inną 

ciekawostką kulturową niech będzie 

fakt trwałości tradycji rodzimych, 

które, mimo dziesięciu wieków 

chrystianizacji, są z nami do dziś 

(np. malowanie jaj, choinka, kolę-

dowanie). Są to nasze zwyczaje za-

ciągnięte i zaadaptowane do no-

wych schematów. Część z nich prze-

trwała, mimo prób ich eliminacji, 

np. topienie Marzanny. 

 

W.L.: Czym zajmujesz się na co 

dzień? Jakie są Twoje zaintereso-

wania? 

M.K.: Na co dzień jestem grafi-

kiem, technologiem konstrukcji, tłu-

maczem. Wiodę dość spokojny ży-

wot, jeżeli chodzi o pracę i zajęcia 

codzienne. Moją pasją jest mode-

larstwo i makieciarstwo. Od prze-

szło dwudziestu lat zajmuję się fan-

tastyką, prowadzę sesje RPG i two-

rzę LARPy. Ponadto interesuję się 

także rzemiosłem, przede wszystkim 

kowalstwem, ale stolarka czy bu-

downictwo nie jest mi absolutnie 

obce. Lubię też walczyć. Przez wiele 

lat ćwiczyłem fechtunek mieczem  

i bronią drzewcową oraz jazdę kon-

ną. Staram się wypełniać świat 

wartościowymi rzeczami, w końcu 

nie znosi on pustki. Ponad rok temu 

założyłem stowarzyszenie Wy-

rmgard. Wraz z moimi przyjaciółmi 

zajmujemy się promocją fantastyki, 

gier terenowych, rzemiosła oraz 

alternatywnego spędzania czasu, 

zwłaszcza w tak trudnym okresie, 

jaki nastał wraz z pandemią. 

 

W.L.: Jak zaczęło się Twoje zami-

łowanie do kowalstwa i metalur-

gii? Jest coś, co wytworzyłeś,  

z czego jesteś najbardziej zado-

wolony? 

M.K.: Moje zainteresowanie meta-

loplastyką i metalurgią wynikło  

z braku dostępności rzemieślników 

tego typu w latach mojej młodości. 

Kiedy byłem małym chłopcem 

(hej!), marzyłem, by być rycerzem. 

Kiedy przystąpiłem do rekonstrukcji 

historycznej, obaj z ojcem stwier-

dziliśmy, iż ceny naszych lokalnych 

rzemieślników są śmiechu warte, 

toteż postanowiliśmy spróbować 

swoich sił w tym szlachetnym zawo-

dzie. Zaczynaliśmy od betonowej 

posadzki w piwnicy i jednego młot-

ka. Moim najlepszym wytworem,  

z którym niestety się rozstałem, były 

folgowe rękawice z łuskowymi pal-

cami. To były moje najlepsze i naj-

wygodniejsze rękawice. Przeżyły ze 

mną niejeden turniej! 

 

W.L.: Jaki okres w historii jest 

dla Ciebie najciekawszy? Dlacze-

go akurat ten? 

M.K.: Średniowiecze i pierwsza 

połowa dwudziestego wieku. Dla-

czego? Zarówno jedna i druga to 

okres intensywnych wojen, jak i od-

rodzenia po upadku wielkich impe-

riów. Przy średniowieczu mówimy  

o upadku Imperium Romanum, zaś 

przy wieku dwudziestym – rozpa-

dzie Imperium Niemieckiego, Au-

stro-Węgier oraz przemianach spo-

łeczno-kulturowe w Rosji i ZSRR. 

To okres odkryć, rozwoju oraz po-

szukiwania swojej tożsamości naro-

dowej. W średniowieczu rodziła się 

formalizacja królestw, krain i gra-

nic, a w wieku dwudziestym umoc-

nione zostały duchem narodowości 

oraz poczuciem przynależności nie 

do króla i lokalnego władyki, ale do 

ojczyzny. Poza tym interesują mnie 

zbroje i mundury. Każdy ma swoje 

przyziemne przyjemności, nawet ja. 

 

W.L.: Miałeś nieraz okazję pro-

wadzić prelekcje na różnych kon-

wentach oraz większych wydarze-

niach publicznych. Kilka lat temu 

poruszałeś temat związku fanta-

styki z historią. Czy mógłbyś roz-

winąć tę myśl?  

M.K.: Żeby zgłębić tę problematy-

kę, należałoby zrozumieć pewne 

zasady, które sięgają aż do XIX 

wieku. Wtedy bowiem zaczęła się 

fascynacja ludzi czymś fikcyjnym, 

wymyślonym i magicznym. Trwa to 

już blisko dwieście lat, chociaż, de 

facto, początków fantastyki możemy 

się doszukiwać jeszcze w starożyt-

nej Mezopotamii - „Epos o Gilga-

meszu”. Dlaczego poruszam ten 

temat na konwentach i konferen-

cjach? Wraz z postępem badań  

i technologii, zyskujemy pewną 

świadomość historyczną. Kiedyś te 

rzeczy były znacznie mniej oczywi-

ste, a co za tym idzie – dowolniej-

sze. W przeszłości spora część fan-

tastyki opiera się na naszej historii, 

na mitach i legendach. Dziś próbu-

jemy to wytłumaczyć, a wraz z po-

stępem LARPingu, potrzebujemy 

pewnej funkcjonalności, osadzenia 

zasad i zrozumienia dlaczego i po 

co. Potrzebą człowieka jest rozu-

mieć swoje miejsce w świecie, by 

móc lepiej z niego korzystać. 

 

W.L.: Dziękuję za rozmowę. 

M.K.: To ja dziękuję za możliwość 

wypowiedzenia się na łamach Wa-

szej gazetki. Mam nadzieję, że od-

najdziecie w moich słowach inspi-

rację i motywację do doskonalenia 

siebie, jak i świata naokoło. Bądź-

cie dzielni! 
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ISTOTA KUCHNI SŁOWIAN 

Podstawowym zadaniem kuchni 

słowiańskiej było zapewnienie 

przetrwania mieszkańcom osad oraz 

grodów, a jej istotą było życie  

w zgodzie z naturą, a przede 

wszystkim cyklem pór roku. Bazo-

wała ona głównie na sezonowych 

owocach i warzywach. Poza nimi, 

do przygotowywania potraw uży-

wano wszelkiego rodzaju zbóż,  

a także roślin strączkowych. Do 

jedzenia dodawano również sól, 

która, oprócz walorów smakowych, 

posiada właściwości konserwujące. 

Zapobiegała ona psuciu się przede 

wszystkim mięsa, które było najbar-

dziej wartościowym i pożądanym 

elementem słowiańskiego (ale nie 

tylko) jadłospisu. Możliwość zabez-

pieczenia mięsa, które pozwalało na 

przetrwanie mroźnych zim czy też 

na przygotowanie zapasów na my-

śliwskie, handlowe oraz wojenne 

wyprawy, było sprawą kluczową. 

Wbrew niektórym opiniom, nie-

prawdą jest, iż Słowianie jedli mię-

so ‘od święta’. Początkowo żywio-

no się głównie dziką zwierzyną, 

dopiero później rozpoczęto własne 

hodowle. Spożywano także sporą 

ilość ryb. Jako przyprawy, oprócz 

soli, we wczesnym średniowieczu 

używano kminku, kolendry, chrza-

nu, czosnku, gorczycy, mięty, ja-

łowca oraz uprawianych bądź dziko 

rosnących ziół. 

 

JAK NIE PIEKARNIK,  

MIKSER I INDUKCJA, TO CO? 

Do obróbki termicznej żywności 

nasi przodkowie stosowali w głów-

nej mierze otwarte paleniska 

(zakłada się, że w każdym słowiań-

skim domostwie znajdowało się 

ognisko) oraz piece. Odpowiedni-

kiem naszych garnków, patelni oraz 

zastawy stołowej były wszelkiego 

rodzaju gliniane naczynia, najczę-

ściej lepione we własnym zakresie. 

Początkowo były one wyrabiane 

przez Słowian ręcznie, bez używa-

nia specjalnych przyrządów, stoso-

wano technikę ugniatania. W kuch-

ni, w mniejszym zakresie, wykorzy-

stywano także przedmioty wykona-

ne z drewna, a wraz z postępem 

technologicznym również te z me-

talu. Czy stosowano jakieś akceso-

ria, które ułatwiały sam proces 

przygotowywania pożywienia oraz 

konsumpcję? Oczywiście! Jednym 

z pierwszych, najbardziej podsta-

wowych i wielofunkcyjnych przy-

borów kuchennych był nóż, przy-

datny także w prostych, codzien-

nych sytuacjach. Używano również 

kościanych oraz drewnianych ły-

żek, tłuczków, desek czy też kierz-

ni, czyli maselnic.  

 

KONSERWACJA ŻYWNOŚCI 

Wspominałam już powyżej o sole-

niu potraw jako metodzie konser-

wacji żywności, jednakże Słowianie 

używali znacznie więcej technik, 

które miały za zadanie przedłużyć 

jej zdatność do spożycia. Jedzenie 

poddawano również suszeniu, wę-

dzeniu oraz kwaszeniu. Prawdopo-

dobnie w celu utrzymywania dłuż-

szej świeżości posiłków i poszcze-

gólnych wyrobów wykorzystywano 

także niskie temperatury, nie tylko 

podczas okresów mroźnych, czyli 

późnej jesieni i zimy. Podczas lata 

można było schładzać pożywienie 

w studniach oraz w korytach poto-

ków.  

WIKTORIA LEŚNIAK 

Jako osoba opiekująca się rubryką kulinarną w naszej gazetce, a także jako redaktor naczelny tego  

numeru postanowiłam przedstawić Wam, drodzy czytelnicy, dość osobliwy temat. Czy zastanawialiście się 

kiedyś nad tym, jak odżywiali się nasi przodkowie? Co było podstawą ich diety? W jaki sposób  

przyrządzano potrawy w czasach, kiedy nie znano tych wszystkich urządzeń elektronicznych  

i specjalnych sprzętów kuchennych, bez których aktualnie nie wyobrażamy sobie gotowania? 

Temat numeru  
POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI 
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POŻYWIENIE  

A DUCHOWIEŃSTWO 

Nie da się ukryć, że pożywienie dla 

rodzimowierców, ze względu na 

wkład pracy oraz trud, który trzeba 

było włożyć w jego zdobycie bądź 

wytworzenie, było bardzo cenne. 

Jak się okazuje, nie zawsze używa-

no go w celu konsumpcji i utrzymy-

wania się przy życiu. Bardzo często 

składano jedzenie w ofierze bó-

stwom, np. miód, nabiał, ryby, jaja 

(symbol ukrytego i odradzającego 

się życia) oraz stosowano podczas 

odprawiania różnych rytuałów. 

Często organizowano również uczty 

z okazji obrzędów czy świąt wspo-

minających zmarłych przodków, 

np. pogrzeb, dziady. Słowianie wie-

rzyli, że dusze zmarłych mogą uka-

zywać się w postaci materialnej, tak 

więc należało je odpowiednio ugo-

ścić. Zostawiano w tym celu poży-

wienie na mogiłach zmarłych 

członków rodzin bądź też na stołach 

aż do końca świąt.  

 

DAWNIEJ I DZIŚ 

Temat kultury kulinarnej Słowian 

dla niektórych może wydawać się 

błahy. Jednakże to, jak jemy, real-

nie oddziałuje na nasze życie, orga-

nizuje porządek naszego dnia oraz 

wywiera znaczący wpływ na trady-

cje i powszechnie kultywowane 

obyczaje. Tak naprawdę współcze-

sna kuchnia polska wyrasta z kuch-

ni starosłowiańskiej, do dziś czer-

piąc z jej bogactw.  

Wiele dań, które goszczą na 

naszych stołach na co dzień czy też 

podczas różnych podniosłych uro-

czystości, ma swoje korzenie wła-

śnie na słowiańskim talerzu. Przy-

kładami takich posiłków są m.in. 

podpłomyki czy też kutia. Brzmi 

całkiem znajomo, prawda? Oprócz 

wspomnianych wyżej smakołyków, 

warto wymienić również popularny 

do dzisiaj kołacz, który w tamtych 

czasach był potrawą obrzędową. 

Przyrządzano go z okazji różnych 

świąt oraz imprez okolicznościo-

wych, np. swaćby, czyli słowiań-

skiej ceremonii zaślubin. Niewielu 

wie, że jest on pierwowzorem we-

selnego i urodzinowego tortu.  

Wypada również wspo-

mnieć o miodzie, słodkim, złoci-

stym syropie wytwarzanym natural-

nie przez pszczoły oraz nieliczne, 

inne owady, który, jak już wiecie, 

miał dla naszych przodków duże 

znaczenie, także jeżeli chodzi  

o praktykowanie wiary. Z kolei  

z badań etnograficznych prowadzo-

nych przez Hannę i Pawła Lisów 

wynika, że w jadłospisie codzien-

nym naszych przodków mogły do-

minować przede wszystkim różne-

go rodzaju polewki, czyli odpo-

wiedniki dzisiejszych zup. 

 

PODPŁOMYKI 

Nazwa podpłomyk pochodzi z języ-

ka staropolskiego. Jest to tak na-

prawdę płaski placek, który składa 

się z mąki i wody połączonych  

w odpowiednich proporcjach. Te 

prymitywne chlebki wypiekane by-

ły przez Słowian na rozgrzanych 

kamieniach bądź też blachach usta-

wianych nad rozpalonym ogni-

skiem. Można je było konsumować 

wedle uznania, na słodko bądź wy-

trawnie.  

 

KUTIA 

Jest to danie składające się z psze-

nicy, ziaren maku, miodu, suszo-

nych owoców oraz orzechów. Nie 

żałowano ilości dodanych do niego 

składników. Przed przygotowaniem 

kutii, ziarna pszenicy należało od-

powiednio obrobić. Pszenica była 

symbolem życia, zaś ziarna maku  

- śmierci. Podawano je jako jedno  

z dwunastu dań (symbol całego cy-

klu rocznego, czyli dwunastu mie-

sięcy) podczas Szczodrych Godów 

(zimowe przesilenie). 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Hanna i Paweł Lisowie, Kuchnia 

Słowian. O żywności, potrawach  

i nie tylko… 

Fundacja ATOLI, Słowiańskie kuli-

naria 

https://www.smakizpolski.com.pl/

slowianska-kuchnia-poganska-

wciaz-zywa/ 

 

Temat numeru  
POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI 

https://www.smakizpolski.com.pl/slowianska-kuchnia-poganska-wciaz-zywa/
https://www.smakizpolski.com.pl/slowianska-kuchnia-poganska-wciaz-zywa/
https://www.smakizpolski.com.pl/slowianska-kuchnia-poganska-wciaz-zywa/
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 TOPIENIE MARZANNY 

Marzanna jest słowiańską boginią, 

związaną z okresem zimowym oraz 

śmiercią. Zgodnie z podaniami, aby 

nastała wiosna i cieplejsze czasy, 

należało symbolicznie uśmiercić 

Marzannę. Boginię w formie inten-

cjonalnie uplecionej kukły (na ogół 

wykonywanej ze słomy i płótna, 

ozdabianej koralikami oraz wstąż-

kami) należało podpalić, a następ-

nie wrzucić do rzeki. Ten symbo-

liczny gest odbywał się zazwyczaj 

pierwszego dnia wiosny. Aktualnie 

ten zwyczaj pamięta coraz mniej 

osób. 

 

MALOWANIE JAJEK 

Ten zwyczaj narodził się w Persji. 

Najstarsze malowane jaja, odnale-

zione na naszych ziemiach, pocho-

dzą z końca X wieku, z wykopalisk 

archeologicznych na wyspie Ostró-

wek. Wzory na jajkach szkicowano 

stopionym woskiem, a następnie 

barwiono je w wywarze z łupin ce-

buli bądź ochry, co nadawało im 

brunatną barwę. W procesie chry-

stianizacji pisankę włączono do ele-

mentów symboliki wielkanocnej.  

W zależności od technik zdobienia, 

możemy rozróżnić: pisanki, kra-

szanki, drapanki, oklejanki, nale-

pianki, ażurki.  

 

DOŻYNKI 

Dożynki są powiązane ze słowiań-

skim Świętem Plonów, obchodzo-

nym w okolicach pierwszego dnia 

jesieni. Dawniej ten obyczaj znany 

był również pod nazwą Wieńcowe. 

Obecna forma dożynek znana jest 

od XVI wieku. Już wtedy właści-

ciele ziemscy fundowali wiejskiej 

ludności poczęstunek oraz urządzali 

zabawę, by odwdzięczyć się za 

ciężką pracę podczas żniw. Mimo 

upływu czasu, istota tego obyczaju 

nie zmieniła się.  

 

WSTĄŻKA NA UROKI 

Dla naszych przodków jednym  

z cenniejszych doświadczeń było 

przyjście na świat nowego członka 

rodziny. Wierzono również, iż na 

niemowlęta czyha wiele niebezpie-

czeństw. Aby uchronić nowonaro-

dzone dzieci, przy kołyskach zawią-

zywano czerwone wstążki, które 

miały za zadanie chronić przed po-

tencjalnymi urokami. Dodatkowo, 

pod łóżkiem lub na progu wejścia 

do domostwa kładziono ostre narzę-

dzia, zaś w izbie cały dzień palił się 

ogień. Zwyczaj ten przetrwał w kul-

turze ludowej i jest przez wielu nie-

świadomie kultywowany do dziś. 

Temat numeru  
POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI 

WIKTORIA LEŚNIAK 

Wielu ludzi, słysząc słowo tradycja, rozumie je jako niektóre obyczaje oraz zachowania kultywowane przez 

lata, najczęściej z okazji odgórnie przyjętych świąt, które miały miejsce w podobnych  

okresach czasowych. Tak rozumiane pojęcie tradycji znacznie wpływa na nasz rozwój emocjonalny,  

zacieśnia więzi oraz utrwala wartości. Definicja tradycji jest jednak znacznie bardziej obszerna  

i nieco odmienna od tego, jak rozumiemy ją potocznie. Tradycja to tak naprawdę wszystkie przekazywane 

z pokolenia na pokolenie treści kulturowe, czyli nie tylko obyczaje, ale też wierzenia, normy społeczne,  

sposoby myślenia oraz zachowania, uznawane przez daną społeczność za istotne w związku z tym,  

co się już wydarzyło, wydarzy w przyszłości i ma swój udział w budowaniu rytmu życia.  

Spora część ludzi nie jest świadoma, skąd w ogóle wzięły się tradycje, które kultywują i pielęgnują,  

jakie jest ich pochodzenie, od jak dawna są przekazywane coraz to młodszym pokoleniom.  

 Charakterystyka wybranych tradycji i obyczajów 
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 CHLEBEM I SOLĄ 

- POWITAĆ, POWITAĆ! 

W dzisiejszych czasach, po akcie 

zawarcia małżeństwa przez dwie 

osoby, rodzice pary młodej witają 

przed progiem sali weselnej swoje 

pociechy oraz przybyłych gości 

symbolicznie chlebem oraz solą. 

Pewnie wielu z Was było świad-

kiem takiego wydarzenia. Jednak… 

czy zastanawialiście się, skąd wziął 

się ten obyczaj? Otóż, nasi przod-

kowie, setki lat temu, zachowywali 

się podobnie. Po swadźbie, czyli 

słowiańskiej ceremonii zaślubin, 

częstowano nowożeńców określo-

nymi darami. Chleb, pomimo że 

wydaje się nam jednym z podsta-

wowych pokarmów, nie zawsze go-

ścił na co dzień w każdym domu. 

Stanowił on więc symbol oraz ży-

czenie dobrobytu. Sól zaś służyła 

głównie do konserwacji żywności, 

więc jej obecność miała symbolizo-

wać trwałość oraz czystość miłości, 

która połączyła małżonków. 

 

CHOINKA 

Dawniej drzewa były uznawane za 

symbol życia oraz wieczności. Cho-

inką aktualnie nazywamy iglaste 

drzewo, naturalne bądź sztuczne, 

przystrojone bombkami, słodycza-

mi, kolorowymi łańcuchami i gir-

landami świecących lampek. Nie 

wyobrażamy sobie zimowych świąt 

bez obecności choinki w naszych 

domach. Zwyczaj ten również wy-

wodzi się z przedchrześcijańskiej 

kultury. Do obrządków chrześcijań-

skich świąt wprowadzili go prote-

stanci na terenach niemieckich 

ziem. W Polsce oraz na Słowacji 

pierwowzorem choinki była podłaź-

niczka. Robiono ją najczęściej  

z wierzchołka drzewa iglastego, 

który odwracano i dekorowano 

orzechami, jabłkami, wypiekami 

oraz wstążkami i bibułami, a na-

stępnie podwieszano pod sufitem.  

 

CZY DWANAŚCIE POTRAW 

TO ABY NA PEWNO NIE  

LEKKA PRZESADA? 

Skąd wziął się zwyczaj polegający 

na tym, iż na naszych stołach, pod-

czas świątecznej, rodzinnej wiecze-

rzy, gości dwanaście potraw? Już 

spieszę z wyjaśnieniem! Obyczaj 

przygotowywania dwunastu potraw 

wywodzi się z pogaństwa. Symboli-

ka liczby dwanaście nawiązywała 

ogólnie do samego okresu Szczo-

drych Godów, święta oznaczające-

go zwycięstwo światła nad ciemno-

ścią, które trwało właśnie około 

dwunastu dni. Słowianie uważali, 

że należy podziękować bóstwom za 

cały miniony rok, dlatego  podczas 

godowej uczty dań na stole było 

tyle, ile miesięcy.  

 

GROMNICA 

Na przełomie zimy Słowianie  ob-

chodzili tak zwaną Gromnicę. Wią-

zała się ona z oczekiwaniem na 

przyjście wiosny. W dniu święta, po 

zachodzie słońca, zapalano przy 

oknie świecę, którą następnie pozo-

stawiano na całą noc. Czyniono tak, 

ponieważ wierzono, że to ochroni 

domostwo przed negatywnymi 

skutkami burz. Dobre warunki po-

godowe w tym dniu miały oznaczać 

piękną wiosnę. Gromnica wniknęła 

do kalendarza chrześcijańskiego  

i związana jest ze świętem Ofiaro-

wania Pańskiego, zwanego także 

świętem Matki Bożej Gromnicznej.  

Temat numeru  
POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI 
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KALETNICTWO 

Jest to rzemiosło, które skupia się 

na wytwarzaniu oraz naprawie 

przedmiotów ze skóry. Rzemieślni-

cy zajmujący się tą dziedziną, czyli 

kaletnicy, specjalizowali się między 

innymi w wytwarzaniu skórzanej 

galanterii - od pasków aż po aktów-

ki czy torebki. Aby wykonywać 

legalnie ten zawód, konieczna była 

przynależność do cechu rzemieślni-

czego. Dopiero ustawa o rzemiośle, 

wprowadzona pod koniec XX wie-

ku, zmieniła ten stan rzeczy. Kalet-

nictwo klasyfikuje się do zawodów 

ginących z powodu rozwoju prze-

mysłu skórzanego i spadku cen wy-

korzystywanych materiałów. Nadal 

jednak można znaleźć w Polsce nie-

liczne pracownie kaletnicze. 

 

GARNCARSTWO 

Już w czasach neolitu zajmowano 

się tym trudnym, pracochłonnym  

i wymagającym niesamowitej pre-

cyzji rzemiosłem. Początkowo na-

czynia lepiono z wałków glinianych 

bądź formowano materiał palcami, 

a następnie suszono je oraz wypala-

no w ogniskach. Kiedy wynalezio-

no koło garncarskie oraz zaczęto 

stosować specjalne piece, wyroby te 

zyskały na jakości, a proces ich wy-

twarzania stał się znacznie prostszy 

i szybszy. Wraz z upływem czasu  

i postępem przedmioty stworzone  

z gliny zaczęły zastępować te wy-

konywane z tworzyw sztucznych 

oraz metalu.  

WIKTORIA LEŚNIAK 

Praca towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów. Nie da się jednak ukryć, że wraz z postępem  

technologicznym dochodzi do sytuacji, kiedy pracę ludzkich rąk zastępuje się coraz to nowszymi  

wynalazkami oraz urządzeniami elektronicznymi. W końcu maszyny bywają dokładniejsze, szybciej  

wykonują powierzone im przez odpowiednie oprogramowanie zadania, a także są tańsze niż ludzie. To  

właśnie te czynniki powodują zanik niektórych sztuk rzemiosła oraz zawodów. Zaledwie kilkadziesiąt lat 

temu rzemieślnicy stanowili całkiem sporą grupę zawodową, a dziś trudno znaleźć dobrych szewców,  

kaletników, zegarmistrzów czy też innych przedstawicieli wymierających zawodów. 

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH SZTUK RZEMIOSŁA I WYMIERAJĄCYCH ZAWODÓW 

Temat numeru  
POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI 
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KOWALSTWO 

Rzemiosło to polega na kształtowa-

niu metali na gorąco przez kowala  

w kuźni. Podobno pierwszy tą sztu-

ką, według mitologii greckiej, zaj-

mował się bóg Hefajstos, który 

swoją pracownię miał we wnętrzu 

wulkanu Etna. Na Ziemi najstarsze 

ślady kowalstwa odnaleziono na 

terenach Mezopotamii oraz zie-

miach egipskich ponad pięć tysięcy 

lat przed naszą erą. W Polsce ko-

walstwo gościło od wczesnego śre-

dniowiecza do XIX wieku. 

 

ZDUŃSTWO 

Zduni specjalizują się w wykony-

waniu pieców oraz w ich napra-

wach. W Polsce aż do czasów po-

wojennych zawód ten był bardzo 

popularny. Ciekawostką jest, że 

dawniej piece nie służyły tylko i 

wyłącznie do ogrzewania, ale też 

do przygotowywania pożywienia 

oraz do spania, szczególnie w okre-

sie zimowym. Zdunowie tworzyli 

głównie piece kaflowe, chlebowe, 

kuchenne oraz kominki. W Polsce 

aktualnie znikomy procent osób 

zajmuje się tym rzemiosłem. 

TKACTWO 

Zaliczane do najstarszych rzemiosł 

uprawianych przez ludność od cza-

sów neolitu. To dział przemysłu 

włókienniczego, który zajmuje się 

wytwarzaniem tkanin oraz ich wy-

kończeniem. Surowcami, z których 

pierwotnie wytwarzano tkaniny, 

były wyłącznie włókna naturalne, 

pochodzenia roślinnego, np. len, 

bawełna i zwierzęcego, np. wełna 

zwierząt. Później zajmowano się 

również obróbką jedwabiu. Na 

przestrzeni XX wieku opracowano 

tworzywa sztuczne, takie jak: ny-

lon, bistor, polar czy lycra. Warsz-

taty tkackie praktycznie w niezmie-

nionej formie dotrwały do współ-

czesności i nadal są wykorzystywa-

ne w tkactwie artystycznym oraz 

ludowym.  

 

CZY WYMIERAJĄCE  

ZAWODY MAJĄ SZANSĘ 

PRZETRWAĆ? 

Wiele zawodów oraz sztuk rzemio-

sła wymiera dlatego, iż niezliczona 

ilość przedsiębiorstw stawia nie na 

jakość danego produktu, a na jego 

ilość. Innym powodem jest również 

fakt, że w naszych czasach, w któ-

rych wszystko jest tak naprawdę 

ogólnodostępne oraz na wyciągnię-

cie ręki, wielu konsumentów woli 

pozbywać się przedmiotów, które 

pozornie skończyły swój żywot,  

i nabywać nowe niż starać się je 

naprawiać. Dawniej, szczególnie 

mieszkańcy wsi i mniejszych mia-

steczek, nie mogli sobie pozwolić 

na takie wygody. Mimo wszystko 

wciąż możemy spotkać osoby, któ-

re cenią jakość nabywanych wyro-

bów i doceniają ciężką pracę, a tak-

że wysiłek osób, które tworzą wła-

sne, unikatowe przedmioty. Pośród 

tych osób nie znajdziemy samych 

pasjonatów historycznych czasów 

czy kolekcjonerów oraz hobby-

stów, ale również zwykłych ludzi. 

W ostatnim czasie rękodzielnictwo 

jest również popularyzowane ze 

względów ekologicznych. Szcze-

gólnie młodzi ludzie wolą wspierać 

lokalne biznesy niż wielkie zagra-

niczne korporacje. Dzięki nim, po-

mimo iż nie rozwijają się tak pręż-

nie, sztuki rzemiosła oraz ginące 

zawody jeszcze istnieją.  
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 KLM powstała w 2003 roku  

i początkowo stanowiła jeden po-

ciąg tramwajowy kursujący na linii 

numer 2. Taka sytuacja utrzymała 

się do 2007 roku, kiedy to postano-

wiono stworzyć osobną linię dla 

zabytkowych pojazdów szynowych. 

„Zerówka” kursuje po ścisłym cen-

trum miasta. Wyjazdy zabytkowych 

pojazdów są ciekawą lekcją historii 

dla zwiedzających Kraków i pasa-

żerów tej linii, ponieważ w środku 

każdego wagonu jest niewielki pla-

kat opisujący dokładną historię 

tramwaju. Pamiątką po przejeździe 

takim pojazdem jest specjalny bilet, 

ręcznie kasowany przez konduktora 

wagonu.  

Linia Muzealna kursuje od 

czerwca do września. Każdego mie-

siąca, w wybraną niedzielę do linii 

0 dołącza kolejna zabytkowa linia 

tramwajowa. Od wielu lat jest nią 

linia 15, która w historii krakow-

skiej komunikacji zalicza się do 

grona tych kultowych i sentymen-

talnych. Jako linia regularnej komu-

nikacji miejskiej przez prawie 30 lat 

łączyła Pleszów z Cichym Kąci-

kiem. Po jej reaktywacji w ramach 

Krakowskiej Linii Muzealnej stała 

się przewodnikiem po Nowej Hucie 

i Krakowie. Jadąc „piętnastką”, mo-

żemy oglądać zabudowania kra-

kowskiego kombinatu metalurgicz-

nego, monumentalny Pałac Dożów 

oraz socrealistyczne nowohuckie 

osiedla. Dzięki takim atrakcjom, do 

Nowej Huty z roku na rok zagląda 

coraz więcej turystów i miłośników 

historii XX wieku.  

Ostatnim elementem 

„muzealnej układanki” są zabytko-

we autobusy, które pojawiają się na 

ulicach Krakowa w tym czasie, gdy 

jeździ po nich tramwaj linii numer 

15. Za każdym razem historyczne 

pojazdy obsługują inną linię auto-

busową, której na co dzień nie 

uświadczymy w rozkładach.  

Krakowska Linia Muzealna 

jest ciekawym sposobem na zapo-

znanie najmłodszych z historią Kra-

kowa, zmianami zachodzącymi na 

przestrzeni lat. Dla naszych dziad-

ków i rodziców przejażdżka takimi 

pojazdami będzie sentymentalnym 

powrotem do czasów ich młodości. 

MIKOŁAJ BOROŃ, KINGA KOZIOŁ 

Symboli Krakowa jest wiele. Lajkonik, obwarzanek, Zamek na Wawelu czy pomnik „Adasia” to te,  

o których myślimy w pierwszej kolejności. Śmiało można dodać do tej grupy niebieskie tramwaje, które 

jeżdżą po Krakowie od 140 lat. Początkowo były to pojazdy konne, ale od 1901 r. do dzisiaj są to  

tramwaje elektryczne. Przez ponad 120 lat komunikacji szynowej po Krakowie jeździło wiele różnych  

typów tramwajów, a część z nich stanowi ważny element historii naszego miasta. Właśnie takie wagony 

razem z pojazdami sprowadzonymi z innych miast stanowią niemałą atrakcję, kursując w ramach  

Krakowskiej Linii Muzealnej.  

Temat numeru  
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Z CZEGO ZASŁYNĘŁA  

POLSKA RZECZPOSPOLITA 

LUDOWA? 

Jeżeli mówimy o Polsce Ludowej, 

musimy wspomnieć o kartkach, 

które były niewątpliwie popular-

nym jej symbolem. Były jedynym 

funkcjonującym środkiem płatni-

czym za niektóre produkty  

i umożliwiały kontrolowane zaku-

py. Każda pracująca osoba dosta-

wała kartki na określony limit cu-

kru, masła, mięsa czy przyborów 

toaletowych. Przyczyną wprowa-

dzenia systemu kartkowego był po-

wojenny niedobór produktów na 

rynku. 

Jednak samo posiadanie kar-

tek nie gwarantowało możliwości 

kupna potrzebnych rzeczy. Niedo-

bór towarów prowadził do ogrom-

nych kolejek, które powstawały 

przed sklepami. Kolejki, na które 

mamy zwyczaj narzekać obecnie, są 

lekką niedogodnością w porówna-

niu z tymi, które potrafiły ciągnąć 

się ulicami jeszcze czterdzieści lat 

temu. Czasem, podczas kilkugo-

dzinnego oczekiwania można było 

zawrzeć naprawdę ciekawe znajo-

mości. Uwięzieni w jednym, dłu-

gim szeregu ludzie nie mieli nic 

ciekawszego do roboty niż rozmo-

wy i wymienianie się najświeższy-

mi informacjami. Chwile świetno-

ści przeżywał wtedy zawód tak 

zwanego „stawacza kolejkowego”, 

który, za określoną cenę, zajmował 

miejsce w kolejkach i kupował po-

trzebne towary dla płacących mu 

osób. 

Często wspomina się też  

o mleku pozostawionym pod 

drzwiami mieszkań oraz o brzdęku 

szklanych butelek, który służył nie-

którym za budzik. Istniała bowiem 

możliwość wykupienia abonamentu 

na ten produkt. Jednak często butel-

ki mleka przepadały, ponieważ klat-

ki w blokach czy kamienicach nie 

były zamykane. 

GABRIELA WĄTOR 

 Czasy PRL-u nie skończyły się znowu tak dawno, ale przy obecnych dobrodziejstwach nie wracamy zbyt 

chętnie do tych mrocznych momentów naszej historii. Mimo faktu, że nam współczesnej młodzieży PRL 

kojarzy się głównie z biedą, cenzurą i brakiem dostępu do artykułów pierwszej potrzeby,  

nasi rodzice i dziadkowie wspominają ten okres z niezwykłym sentymentem. 
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NEGATYWNE ASPEKTY  

PRL-U 

Warto wspomnieć też o stanie wo-

jennym, wprowadzonym 13 grudnia 

1981 roku, który ograniczył życie 

codzienne Polaków. Ludzie nie 

mieli dostępu do wiarygodnych in-

formacji. Zostały pozamykane takie 

miejsca jak teatry czy biblioteki. 

Ponadto zaczęła obowiązywać go-

dzina policyjna, a ulice podczas niej 

patrolowało wojsko. Stan wojenny 

wiązał się również z jeszcze bar-

dziej okrojonymi dostawami poży-

wienia i podstawowych produktów 

do sklepów. 

Nie można zapomnieć o pie-

lęgnowanej przez rząd propagan-

dzie i cenzurze. Władze starały się 

zlikwidować możliwości obalenia 

fałszywego obrazu sielankowego 

życia ludności w PRL-u. Cenzurze 

poddawano środki masowego prze-

kazu, ale również kontrolowano 

rozmowy telefoniczne. Dodatkowo 

listy zagraniczne i takie, które 

wzbudziły nawet najmniejsze po-

dejrzenie, nie docierały nienaruszo-

ne do odbiorcy. Treści listów czasa-

mi skreślano lub zamazywano, gdy 

sprawdzający uznali je za niesto-

sowne. 

 

PODSUMOWANIE 

Życie w PRL-u z pewnością nie 

należało do łatwych i dlatego osoby 

egzystujące w tych czasach są za-

hartowane, lepiej sobie radzą  

z codziennymi trudnościami. Lu-

dzie ci bardziej doceniają obecną 

sytuację, przynajmniej pod wzglę-

dem dostępności wszystkich po-

trzebnych produktów, niż młode 

osoby, które od początku miały nie-

ograniczony dostęp do wszystkiego. 

Życie w komunistycznej Polsce by-

ło ciężkie i niepewne, ale w pamięci 

naszych rodziców i dziadków zosta-

ły już tylko te szczęśliwsze momen-

ty, które teraz opowiadają w formie 

anegdot. 
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Została ona stworzona przez 

Kevina Wong Ho-yin'a i Jojo Chan 

Sau-wun'a. Pierwsza wersja na iOS 

została wydana w 2017 roku, a wer-

sja na Androida rok później. Teraz 

dostępna jest również jako strona 

internetowa. Została wprowadzona 

jako „Aplikacja dnia” w App Store 

w ponad trzydziestu regionach na 

całym świecie. W 2019 roku Goo-

gle Play nagrodził ją w kategorii: 

„Najlepsza przełomowa aplikacja”. 

Teraz ma ponad milion użytkowni-

ków. 

Można korzystać z aplikacji 

aż w dwudziestu sześciu językach, 

ale większość ludzi porozumiewa 

się w języku angielskim. Dlatego 

właśnie, pisząc listy, ćwiczymy 

umiejętność czytania i pisania  

w obcym języku. 

Dzięki tej aplikacji użyt-

kownicy na całym świecie mogą 

odkrywać różne kultury, spotykać 

ludzi o podobnych zainteresowa-

niach, dzielić się swoimi pasjami, 

zdjęciami i nagraniami, a przede 

wszystkim wrócić do starych, do-

brych czasów, gdzie długie, sen-

sowne i pełne emocji wypowiedzi 

dominowały nad krótkimi, byle ja-

kimi wiadomościami. Dodatkowo, 

podobnie jak w tradycyjnych li-

stach, możesz zbierać w aplikacji 

niespotykane w Polsce znaczki 

pocztowe. Wystarczy, że będziesz 

korespondować ze znajomymi  

z różnych stron świata. 

Czas doręczenia listu uza-

leżniony jest od odległości dzielącej 

nas od naszego korespondenta i mo-

że zająć dwie godziny, a czasami 

nawet dobę. Dlatego sprawmy, aby 

nasze listy były warte oczekiwania! 

Aplikacja została stworzona 

z myślą o tych, którzy tęsknią za 

wartościową wymianą myśli z inny-

mi ludźmi w dobie komunikatorów 

internetowych oraz mediów spo-

łecznościowych. Mamy świado-

mość, że chociaż na odległość mo-

żemy rozmawiać z każdym, to czę-

sto czujemy się samotni. Listy to 

świetny sposób na formułowanie 

własnych myśli i dzielenie się nimi 

z ludźmi, którzy także tego potrze-

bują.  

Wyjątkowość tej aplikacji 

polega na tym, że piękna tradycja 

pisania listów na papierze została 

przeniesiona na nasze smartfony.  

O każdej porze dnia i nocy, czy to 

w domu, czy w parku, możemy na-

pisać list do wszystkich, o wszyst-

kim. W tej aplikacji nie trzeba pła-

cić za wysłanie listów. Można pisać 

nieograniczoną ich liczbę do ludzi  

z całego świata.  

Mam nadzieję, że dzięki tej 

aplikacji będziecie mogli dzielić się 

z innymi osobami swoimi pasjami, 

przemyśleniami i wszystkim innym. 

Napiszcie list - pierwszy jest zaw-

sze najbardziej ekscytujący. Zapew-

niam, że po pewnym czasie może to 

przejść w nawyk. Gorąco polecam 

tę aplikację. Pozwoli Wam ona 

przekonać się, jak można pozytyw-

nie zmienić swoje życie. 

 

Bibliografia: 

Slowly (app) [w:] Wikipedia 

POWOLI - Połącz się ze światem! 

[w:] slowly.app 

ANNA RYDZYK 

Czy kiedykolwiek przeszło Ci przez myśl, że otaczający nas świat porusza się w zawrotnym tempie?  

Poczułeś, że nie nadążasz już za wszystkimi nowymi technologiami? Miałeś wrażenie,  

że nie masz czasu, żeby spokojnie oddychać i z kimś porozmawiać?  

Na ratunek przychodzi SLOWLY - aplikacja do łączenia się z ludźmi.  
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NOTA BIOGRAFICZNA 

Urodzona 26 czerwca 1990 roku w Krakowie Karolina Żebrowska to pasjonatka mody,  

kostiumów historycznych, a także - jak sama siebie opisuje w mediach społecznościowych  

– „maniaczka stylu vintage oraz historii mody”. Ukończyła studia licencjackie w dziedzinie filmu  

i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia magisterskie z filmu  

w Screen Academy Scotland w Edynburgu.  

ANNA RYDZYK 

Nie dla każdego moda jest atrakcyjnym zagadnieniem.  

Nie każdy fascynuje się również historią.  

Nawet połączone ze sobą te dwa elementy bywają niezbyt interesujące dla młodych ludzi  

w dwudziestym pierwszym wieku. Można więc zadać sobie pytanie:  

czy da się tym tematem zaciekawić inne osoby?  

Kobieta, o której traktuje ten artykuł, jest doskonałym przykładem na to,  

że można tego dokonać. 
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FILMY NA PLATFORMIE 

YOUTUBE 

Swoją przygodę w mediach rozpo-

częła, umieszczając swoje filmy na 

YouTubie. Pierwsze materiały na-

grywała w języku polskim, ale od 

dłuższego czasu tworzy także  

w języku angielskim, aby jej filmy 

mogły zostać obejrzane przez szer-

sze grono odbiorców. Na swoim 

kanale opowiada o tym, co było 

dawniej i pokazuje te elementy 

przeszłości, które zachowały się do 

dziś. W swoich filmach przedstawia 

modę i jej historię. Stworzone przez 

nią materiały są zabawne, ale jed-

nocześnie niezmiernie inspirujące.  

Swoją postacią i twórczością 

przyciągnęła już ponad milionową 

publiczność. Autorka z ogromnym 

dystansem i poczuciem humoru 

dzieli się swoją pasją, zdobywając 

grono coraz to nowych zwolenni-

ków. Oprócz ogólnych filmów  

z historii mody, recenzuje dramaty 

z różnych epok. Obala popularne, 

lecz błędne wyobrażenia o modzie 

historycznej i tworzy szkice, a także 

parodie memów i trendów. Od swo-

ich fanów zyskała przydomek 

“Meme Mum”, czyli dosłownie 

Mama Memów. 

 

KSIĄŻKI 

Karolina nie tylko tworzy filmy, ale 

i zajmuje się pisarstwem. W 2018 

roku wydała swoją pierwszą książ-

kę pt. “Polskie piękno. Sto lat mody 

i stylu”, a rok później kolejną  

- “Modowe rewolucje. Niezwykła 

historia naszych szaf”. Z pewnością 

oba tytuły obowiązkowo muszą się 

znaleźć na półkach wszystkich mi-

łośników historii i mody.  

 

BLOG MODOWY 

Oprócz tego prowadzi także bloga 

modowego: Domowa kostiumolo-

gia. Uważam, że na początku Wa-

szej przygody z modą historyczną 

powinniście się zapoznać z kanałem 

Karoliny. Tam w zabawny, ciekawy 

i przystępny sposób opowiada  

o różnych modowych zagadnie-

niach. Szczególnie polecam pierw-

szy film z serii “śmiesznych”, który 

koniecznie trzeba obejrzeć,  

pt. “Maria Curie Odpowiada na 

Najczęściej Wyszukiwane Pytania  

i Jest Kompletnie Rozczarowana”. 

Warto zobaczyć też bardzo poru-

szający film, który przyniósł jej naj-

większą liczbę wyświetleń i ogląda-

jących: “Real Women - Beauty 

Through The Decades The Realistic 

Way”.  

 

Warto odwiedzić Instagrama  

Karoliny Żebrowskiej: 

karolinazebrowskax  

 

BIBLIOGRAFIA 

Karolina Żebrowska, Wiek, Rodzi-

na, Bio, Słynne urodziny [w:] famo-

usbirthdays.com 

Karolina Żebrowska, Wszystkie 

książki, wywiady, artykuły [w:] lu-

bimyczytać.pl 

Karolina Żebrowska [w:] Wikitubia 

Fandom 
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Krąg naszych zainteresowań 

TEKST : ANNA RYDZYK 
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Kulturalni o kulturze 

 Hrabia Monte Christo to 

ponadczasowa powieść z dorobku 

Aleksandra Dumasa (ojca). Powieść 

historyczno-przygodowa została 

wydana w 1844 roku. Jest to najwy-

bitniejsze dzieło autora, zaraz obok 

Trzech muszkieterów. Inspiracją do 

napisania utworu była prawdziwa 

historia zawarta we Wspomnieniach 

wydobytych z archiwów paryskiej 

policji w rozdziale Diament  Zemsty 

J. Peucheta. Aleksander Dumas 

przy tworzeniu swojej książki 

współpracował z historykiem Au-

guste’em Maquetem. Powieść na 

przestrzeni lat doczekała się ponad 

dziesięciu ekranizacji, co świadczy 

o jej niegasnącej popularności. 

 Akcja powieści Hrabia 

Monte Christo rozpoczyna się  

w lutym 1815 roku, kiedy to okręt 

handlowy „Faraon” przybija do 

marsylskiego portu. Na pokładzie 

znajduje się młody marynarz Ed-

mund Dantes, przed którym, zdaje 

się, świat stoi otworem. Chłopak 

ma zagwarantowany awans na 

miejsce kapitana „Faraona” w fir-

mie swojego pryncypała Morrela,  

a na lądzie czeka na niego jego uko-

chana Mercedes, z którą to wkrótce 

ma wziąć ślub. Gdy Edmund zasta-

nawia się, czym sobie zasłużył, że 

wszystkie jego sny się spełniają, 

przeciwko niemu zawiązuje się spi-

sek. Intrygantami, zazdrosnymi  

o dobrobyt Dantesa, są Fernand 

Mondego, bez pamięci zakochany 

w Mercedes, oraz buchalter 

„Faraona” - Danglars. Mężczyźni 

korzystają z faktu, że podczas ostat-

niej wyprawy umierający kapitan 

prosi Edmunda o przekazanie listu 

marszałkowi dworu na wyspie El-

bie, gdzie na wygnaniu przebywa 

Napoleon Bonaparte. Danglars  

i Fernand tworzą fałszywy donos,  

w którym oskarżają Edmunda Dan-

tesa o bonapartyzm i pomoc w po-

wrocie cesarza na tron Francji. 

Młodzieniec zostaje aresztowany  

i przesłuchany przez zastępcę pro-

kuratora królewskiego de Villefota, 

który dowiaduje się, że w planowa-

ny powrót Napoleona jest zamie-

szany jego ojciec. Aby ukryć ten 

fakt, prokurator decyduje się za-

mknąć Dantesa bez wyroku sądo-

wego, dożywotnio w twierdzy If. 

Ludzie, których uważał za przyja-

ciół, zdradzili go i odebrali mu mło-

dość, wolność i miłość. Mrok i brud 

twierdzy If wypleniły z młodzieńca 

radość z życia. Za zamkniętymi 

drzwiami lochu narodził się Hrabia 

Monte Christo, któremu, żądnemu 

sprawiedliwości i zemsty na wro-

gach, udaje się zbiec z więzienia. 

 Hrabia Monte Christo 

przedstawia wielką i dobrze prze-

myślaną intrygę, od której nie spo-

sób się oderwać. Jest to dzieło roz-

budowane, emocjonujące i zawiłe, 

pełne zwrotów akcji i napięcia. 

Książka jest mieszanką dramatu, 

romansu i kryminału, więc każdy 

znajdzie coś dla siebie. Powieść 

porusza wiele bardzo ważnych te-

matów, takich jak miłość, niespra-

wiedliwość, honor, nienawiść czy 

nadzieja. Aleksander Dumas poka-

zuje nam, że możemy przezwycię-

żyć nawet największe trudności  

i żyć dalej, a promyk szczęścia 

przyjdzie w najmniej oczekiwanym 

momencie. 

GABRIELA WĄTOR 
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 Jeszcze jako małe dziecko 

uwielbiałem słuchać opowieści mo-

ich rodziców o PRL-u czy też 

dziadków o czasach wojny. Nic jed-

nak nie przyciągało mojej uwagi aż 

tak bardzo jak historie rodzinne. 

Nigdy nie zapomnę, jak słuchałem 

z niezwykłym zaciekawieniem in-

formacji na temat tego, że mój 

przodek pochodził z Węgier i wal-

czył z Turkami pod Wiedniem przy 

boku Jana III Sobieskiego. To nie-

samowite, że przez dokonania na-

szych przodków możemy poczuć 

się, do pewnego stopnia, częścią 

historycznej układanki, ale również 

odnaleźć we własnej historii swoją 

tożsamość.  

Dwa lata temu natknąłem 

się na interesującą książkę z gatun-

ku reportażu, dotyczącą tożsamości. 

Swojego wyboru nie żałuję, nie tyl-

ko ze względu na nagrody, jakie 

otrzymał autor (m.in. NIKE 2021), 

ale z powodu przedstawienia za-

równo własnych korzeni, jak i bo-

hatera zbiorowego - Ślązaków. Ten 

teren zawsze kojarzył mi się jedynie 

z przemysłem i powstaniami. Nigdy 

nie miałem głębszej wiedzy o tym 

regionie, który, jak się okazało, jest 

naprawdę wyjątkowy, a wszystko 

zaczęło się od lektury Kajś. Opo-

wieść o Górnym Śląsku Zbigniewa 

Rokity i mojej podróży do Katowic, 

gdzie wraz z rodzicami spacerowa-

łem po dzielnicy Nikiszowiec, która 

jest uznawana za jedno z atrakcyj-

niejszych miejsc w Katowicach. 

W swojej książce Zbigniew 

Rokita, jak sam stwierdza, nie za-

mierza odkrywać przed nami no-

wych rzeczy na temat tego regionu, 

a jedynie przedstawić inną perspek-

tywę, co da się już zauważyć po 

pierwszych stronach lektury. Cała 

książka nie byłaby na tyle przeko-

nująca, gdyby nie zawarte w środku 

liczne fotografie. Poza tym autor, 

przedstawiając  historię swojego 

regionu, cały czas stara się przede 

wszystkim odnaleźć siebie samego. 

Praca Zbigniewa Rokity przedsta-

wia zupełnie odrębną, chociażby 

językowo, kulturę Śląska. Choć au-

tor sam podkreśla, iż nauka języka 

śląskiego przypomina naukę innych 

języków obcych, to jednak sam 

upatruje również w tym elemencie 

nierozerwalną część własnej osoby 

i regionu, z którego pochodzi.  

Wspomniałem na początku 

o wycieczce z rodzicami na Śląsk  

i spacerze po dzielnicy Nikiszo-

wiec. Po lekturze Kajś dostrzegłem, 

że ta książka jest idealnym przykła-

dem przewodnika po całym Gór-

nym Śląsku. Spacerujesz, czytasz  

i starasz się zrozumieć inność, wy-

jątkowość tego regionu.  Osobiście 

uważam, że każdy region Polski 

jest specyficzny na swój sposób  

i nie da się go jednoznacznie skla-

syfikować. Doceniam tę inność  

i wyjątkowość, ponieważ zachęca 

mnie ona do odkrywania nowych 

terenów, ich historii i ludzi. Pole-

cam tę książkę tym, którzy chcieli-

by poznać nieco lepiej Górny Śląsk. 

Zapewniam, nie będziecie żałować. 

MATEUSZ MACH 
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ZANIM WYBRAŁEM… 

Obejrzałem osiągnięcia uczniów, 

zobaczyłem zdjęcia pięknych labo-

ratoriów, przeprowadzanych badań 

biologicznych i chemicznych. Po-

myślałem, że w końcu rozwinę 

skrzydła i poprowadzę swoje zain-

teresowania w wymarzonym kie-

runku, oddzielę się od stereotypów 

i znajomych, aby wkroczyć w mo-

rze nieznanych przygód. Ewentual-

nie postaram się znaleźć powołanie 

dopiero tutaj, będę żądał od tego 

miejsca takich informacji.  

 W świat wkroczyłem nie do 

końca pewny swojego wyboru. 

Mój przypadek był wyjątkowy, 

ponieważ to właśnie osoba wiążąca 

z tą instytucją przeszłość ukazała 

mi ją w pełnej świetności. Poczu-

łem, że to początek czegoś nowego 

i jeszcze nie zdawałem sobie spra-

wy z tego, w co się wkręciłem. 

Krótki żart z Profesor od religii, 

mały uśmiech do Pani z portierni  

i papiery złożone…  

 

LATA NAUKI 

Potem rozpocząłem rok szkolny na 

sali gimnastycznej, poznałem no-

wego mentora w roli wychowawcy 

oraz ludzi, z którymi miałem spę-

dzić najbliższe lata…  

 Niestety, nie wiedziałem, 

że dość szybko nadejdzie smutna 

prawda teraźniejszości. Moje aspi-

racje i pragnienia okazały się mo-

rzem niebezpiecznych przygód wy-

nikających z nieznajomości nauk, 

jakie wybrałem do rozszerzenia. 

Wszystko zaczęło drażnić, poczy-

nając od grona pedagogicznego, 

kończąc na osobach z klasy. Czu-

łem, jak wzbiera we mnie rozterka 

uczuć i nie wiedziałem, czy była to 

złość czy smutek.  

 Czekałem na busa do Kra-

kowa, który jak zwykle w zimie 

spóźniał się godzinę. Później sta-

łem w korku i nie mogłem ruszyć 

ani do przodu, ani do tyłu. Byłem 

zamknięty jak w pudełku do mo-

mentu przyjazdu do szkoły. Wtedy 

zdałem sobie sprawę z trudności 

związanych z nauką w tej szkole. 

Już nie byłem taki pewny, czy to 

był dobry wybór. Miałem ochotę 

się poddać. Natomiast wszyscy, 

zamiast pomagać, faszerowali mnie 

coraz większą liczbą informacji. 

Przychodziłem na laboratoria i zda-

rzała się praca na wadliwym sprzę-

cie albo okazywało się, że moje 

badanie nie wyszło zgodnie z pla-

nem. Musiałem kombinować, jak 

zwykle po nocach, aby tylko zdą-

żyć na ustalony termin. Wydawało 

mi się, że oszaleję i próbowałem 

znaleźć oparcie u kogoś z klasy. 

Mieliśmy wspólny temat do roz-

mowy, tj. negatywne uczucia  

w stosunku do tej szkoły. 

Klub Absolwenta 

- Gdybyś mógł powtórnie podjąć decyzję dotyczącą dalszej edukacji,  

czy znów wybrałbyś Zespół Szkół Chemicznych?  - zapytała zaciekawiona profesor.  

- Zdecydowanie...  
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KONIEC EDUKACJI 

Potem znalazłem się w najdziw-

niejszej części, jaka istnieje… 

przeszłości. Okazało się, że 

wszystko to, co przeżyłem w Che-

miku, dobiega końca. Mówili mi, 

że czas, tutaj spędzony, minie jak 

mgnienie oka. Siedziałem na ostat-

nich zajęciach z koleżankami i ko-

legami z klasy i czułem, że praw-

dopodobnie nigdy ich już nie zoba-

czę. Mogłem dalej mieć im za złe, 

że zabierali mi czas i energię przez 

wszystkie minione lata, ewentual-

nie kłótnie i ostre wymiany zdań 

pomiędzy nami. Wszystko mija… 

Dotarło wtedy do mnie, jak szybko 

przeleciały te cztery lata, jakby te 

sytuacje działy się wczoraj? Cztery 

lata, CZTERY (w moim przypad-

ku) biol-chema. Nauka, jaką próbo-

wali mi przekazać czy wmusić we 

mnie, okazała się niczym, przyjmo-

wałem ją z oporem i widać było, 

jak jednym uchem wchodzi, a dru-

gim wychodzi. Nie w tym jednak 

rzecz. Były to lata mojego dojrze-

wania, których do końca życia nie 

zapomnę. Nauczyciele ukazali mi 

nie tylko wiedzę płynącą z naucza-

nych przez siebie przedmiotów, 

ujawnili, że w życiu należy być  

kreatywnym i posiadać odrobinę 

“złodziejskiego” sprytu. Nauczyli 

mnie samodzielności i tego, że ży-

cie może mieć czasem gorzki 

smak. Gdyby nie ich ciężka praca 

oraz niezrozumiałe teorie i oblicze-

nia pisane na czarnej jak węgiel 

tablicy, mógłbym bez powodzenia 

szukać i błądzić dalej pomiędzy 

rozterką a złością. W każdym mo-

mencie próbowali pomóc, tłuma-

cząc stężenia na sałatce jarzyno-

wej, jaką rodzice sporządzają  

w domu. To właśnie tutaj zdałem 

sobie sprawę, że odrobina humoru  

i dobro, jakim kogoś obdarzasz, ma 

wielkie znaczenie. Pamiętam miny 

moich kolegów i koleżanek pod-

czas legendarnych laboratoriów  

z profesorami „starej daty”. Okaza-

ło się, że nie tylko znają lepsze żar-

ty od nas, ale w dodatku lepiej ry-

mują! Zaczynaliśmy od zepsutej 

pralki, a skończyliśmy na nieposłu-

szeństwie komputera, który to “jak 

zwykle się nie słucha”. Może i cza-

sem brakowało sprzętu, ale razem 

zawsze coś wymyśliliśmy i tworzy-

liśmy własne innowacyjne rozwią-

zania. MacGyver przy nas to nikt. 

Konkurs liczby PI ukazał nam na-

szych najbardziej imprezowych 

matematyków. Nie wspomnę już  

o nauczycielu ryzykującym życie, 

który co roku wychylał się z okna, 

robiąc nam zdjęcia. Nawet posia-

daliśmy naszą własną wróżkę. Tę 

niepowtarzalną atmosferę tworzyły 

osoby pracujące i uczące się  

w Chemiku. Poznałem tu ludzi, 

którzy kochają to, co robią i zdecy-

dowanie niczego nie żałuję. 

 

PODSUMOWANIE… 

Teraz, siedząc przy pokoju nauczy-

cielskim, widzę cytat umieszczony 

na portrecie Marii Skłodowskiej-

Curie. Obserwując go, dostrzegam 

znaczenie całego trudu, jaki prze-

żyłem przez tyle lat. Jednak 

“cokolwiek się stanie, trzeba pra-

cować mimo wszystko” - to prze-

słanie dla każdego. Nasza patronka 

zdecydowanie jest obecna w at-

mosferze, jaka tu panuje. Dlatego 

spoglądając w tę stronę, wiem jed-

no, że noblistka zadaje każdemu, 

kto obok przechodzi, to samo pyta-

nie: Czy warto pracować, uczyć 

się? Jest jednak o wiele bardziej 

cierpliwa, daje dużo czasu na za-

stanowienie się. Największym wy-

zwaniem jest odnalezienie  sensu  

w tym, co się robi. Uświadomiłem 

sobie w końcu odpowiedź i wpisa-

łem ją do swojego zeszytu. Nie na-

leży się przy niej bardziej rozpisy-

wać czy snuć swoich rozterek lub 

zażaleń. Maria Skłodowska-Curie 

zrozumie, co chcieliśmy wszyscy 

przekazać. Odpowiedź to:  

„Zdecydowanie… i nic więcej...  

 

Ostatni raz osiągnąłem szczyt, 

wchodząc na trzecie piętro.  

Ostatni raz patrzyłem na drzwi sali, 

w których odbywały się ciężkie 

sprawdziany.  

Ostatni raz próbowałem zrozumieć 

nowe pojęcie na chemii.  

Ostatni raz zdenerwowałem się na 

swoją niewiedzę.  

Ostatni raz powiedziałem laborant-

ce o odczynnikach potrzebnych do 

doświadczenia.  

Ostatni raz oceniłem nauczycieli  

i ich pracę.  

Ostatni raz wymówiłem: “Szkoła 

przy rogu Krupniczej jest mi naj-

droższą ze wszystkich szkół”.  

Ostatni raz rozmawiałem z wycho-

wawcą.  

Ostatni raz uśmiechnąłem się do 

Profesor od religii i „Cioci”.  

Ostatni raz zamknąłem antyczne, 

ciężkie drzwi.  

Ostatni raz ruszyłem na ten sam 

przystanek autobusowy.  

Ostatni raz wsiadłem do autobusu.  

Ostatni raz zarwałem nockę, ucząc 

się.  

Ostatni raz… 

Klub Absolwenta 
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Z życia szkoły 

Nasza szkoła bierze udział  

w przedsięwzięciu - „Małopolska 

Chmura Edukacyjna”. Jest to in-

nowacyjna propozycja przekazy-

wania wiedzy oraz przybliżania 

osiągnięć naukowych uczelni wyż-

szych, przy wykorzystaniu techno-

logii informacyjnych i telekomuni-

kacyjnych, uczniom w Małopolsce. 

W ramach MCHE 23 i 24 

października uczniowie klas 1a i 3a 

brali udział w weekendowych warsz-

tatach. Natomiast 27 października 

młodzież rozpoczęła zajęcia online  

z biologii. Uczniowie omawiali układ 

kostny człowieka. Na zajęciach do-

wiedzieli się, jak zbudowana jest 

kość, jak wygląda szkielet człowieka, 

jak pracuje antropolog. Nauczyli się 

rozróżniać kości i wskazywać je na 

szkielecie. Kolejne spotkanie odbyło 

się 8 grudnia 2021 roku. Podczas za-

jęć uczniowie klas 2k i 2a poznawali 

układ krążenia. Uczestnicy projektu 

mieli możliwość zapoznania się „na 

żywo” z budową serca wieprzowego 

i drobiowego.  

Zajęcia te są niezwykle cieka-

we i poszerzają wiedzę uczniów  

o budowie ciała człowieka. Informa-

cje, które zdobędą oni na tych spo-

tkaniach, przydadzą się im podczas 

lekcji biologii i na egzaminie matu-

ralnym.  
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Z życia szkoły 

 Erasmus+ to program 

Unii Europejskiej wspierający 

wymianę edukacyjną. W ra-

mach programu możesz uczyć 

się za granicą, wziąć udział  

w zagranicznej mobilności za-

wodowej lub realizować mię-

dzynarodowe projekty eduka-

cyjne. Jego celem jest wspiera-

nie uczniów, studentów, nau-

czycieli, wykładowców i wo-

lontariuszy w prowadzeniu 

międzynarodowych projektów 

służących podnoszeniu kom-

petencji.  

 W tamtym roku szkol-

nym w ramach tego programu 

uczniowie ZSCh wyjechali do 

Sewilli, miasta w południowej 

Hiszpanii, by tam uczestniczyć 

w ciekawych zajęciach posze-

rzających ich wiedzę, umiejęt-

ności chemiczne i językowe. 

W tym roku szkolnym  

w Chemiku zorganizowany zo-

stał #ErasmusDays, którego ce-

lem było upowszechnienie re-

zultatów projektów realizowa-

nych w ramach programu Era-

smus+. Od 14 do 16 październi-

ka 2021 roku na całym świecie 

były organizowane spotkania, 

wystawy oraz debaty, w trakcie 

których można było posłuchać 

(lub samemu opowiedzieć)  

o efektach projektów Erasmus+.  

#ErasmusDays to dosko-

nała okazja do przekonania się, 

jak za pomocą środków pocho-

dzących z tego programu można 

kreować szereg inicjatyw kształ-

tujących nowe możliwości roz-

wojowe i edukacyjne zarówno  

w społeczności lokalnej, zawo-

dowej, ale także – międzynaro-

dowej. W zeszłym roku, pod-

czas 4. edycji #ErasmusDays, 

odbyło się 5024 wydarzeń na 

terenie 84 krajów, z czego 299 

zorganizowano w Polsce. 

15 października 2021 

roku uczestnicy programu Era-

smus+, realizujący projekt 

"Chemia w praktyce", włączyli 

się w obchody ogólnoeuropej-

skiego święta #Erasmusdays. Na 

każdym piętrze pojawiły się gra-

fiki nawiązujące do 

#Erasmusdays oraz zdjęcia  

i plakaty będące podsumowa-

niem realizacji mobilności do 

Sewilli w maju 2021 roku. Na 

stanowisku przed pokojem nau-

czycielskim, uczestnicy zeszło-

rocznego wyjazdu z klas 4a i 4k 

dzielili się swoimi wrażeniami, 

wspomnieniami i anegdotami  

z pobytu w pięknej Hiszpanii. 

Do udziału w tych prezentacjach 

zaproszone zostały przede 

wszystkim trzecie klasy techni-

kum, których uczniowie w tym 

roku szkolnym mogą aplikować 

do projektu. Było sporo pytań, 

śmiechu i drobnych poczęstun-

ków. 
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W tym roku szkolnym tematem naszego konkursu 

były zimowe święta.  

 

Jury:  

Wiktoria Leśniak (3a) 

Karolina Matusik (3a) 

Amelia Ryszka (2c)  

Karolina Szczyrbak (3f)  

mgr Julita Środa Płatek 

 

Decyzja: 

I miejsca - Julia Druciarek (3a)  

II miejsce - Aleksandra Gara (3l) 

 

Gratulujemy!  

 In English 

 

Since you have to shout, do it quietly 

Stanisław Barańczak 

 

Since you gotta shout, do it quietly 

(walls have ears) 

If you have to make love 
 

Turn off the light, 

(the neighbor has binoculars) 

Since you must live, 
 

Don't close the door 

(the authority has a warrant) 

Since you must suffer, 
 

Do it in your own home 

(life has its rights) 

Since you must exist, 
 

Limit yourself in everything 

(everything has its limits). 

Skoro już musisz krzyczeć, rób to cicho  

Stanisław Barańczak  
 

Skoro już musisz krzyczeć, rób to cicho  

(ściany mają uszy),  

Skoro już musisz się kochać, 
 

Zgaś światło,  

(sąsiad ma lornetkę), 

 Skoro już musisz mieszkać,  
 

Nie zamykaj drzwi  

(władza ma nakaz),  

Skoro już musisz cierpieć,  
 

Rób to we własnym domu  

(życie ma swoje prawa),  

Skoro już musisz żyć,  
 

Ogranicz się we wszystkim  

(wszystko ma swoje granice). 

PRZETŁUMACZYŁA  

ALEKSANDRA BANIA 

Z życia szkoły 

 
KONKURS FOTOGRAFICZNY CHEMIKA - WYNIKI  

I miejsce II miejsce 
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In English 

 

OLIWIA BULANDA 
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In English 

 

DIVISION OF FABRICS ACCORDING TO THEIR ORIGIN 

 

COTTON 

Cotton is obtained from the seed bags of the plant of 

the same name. Its quality depends on the length of the 

fiber - the longer the fiber, the more expensive and bet-

ter the fabric is. Cotton is durable, resistant to tearing 

and high temperature. Its special feature is good absor-

bency. Unfortunately, it takes a long time to dry. As a 

result of mercerization (treatment with sodium hydrox-

ide solution with simultaneous stretching), cotton is 

given a slight gloss and additionally increases its re-

sistance and absorbency. This fabric doesn't get too hot. 

It has a tendency to crease and may shrink significantly 

during washing. 

 

LINEN 

Linen fibers are obtained from the stem of the plant of 

the same name. Linen has a very smooth surface and is 

matte glossy. It isn’t prone to staining and leaves no 

lint. It has good absorption - it can absorb up to 23% of 

moisture and quickly releases it to the outside. Thanks 

to this, it supports the natural climate of the body and is 

perfect for summer clothing. A wet fabric is more re-

sistant to damage than a dry one. 

 

WOOL 

Wool can be defined as fine animal hair, such as cash-

mere or mocher (from goats), angora (from angora rab-

bits) and alpaca, camel and llamas. Water droplets 

don’t soak into wool, but it can absorb up to 40% of 

moisture in the form of water vapor. Wool is relatively 

stain resistant and does not crease. The fabric dries 

slowly and insulates heat very well. Felting wool can 

additionally enhance these features. 

 

SILK 

Real silk is obtained from silkworm cocoons specially 

bred for this purpose. The noblest silk is woven from 

threads about 1000 meters long, from the middle part of 

the cocoon. Wild silk is made from silkworm cocoons 

that live in a natural environment. Silk is pleasant to 

wear at any temperature because it heats up in cold 

weather and cools down in hot weather. It has high tear 

strength. 

 

VISCOSE 

It’s the most 'natural' of all chemical fibers. It’s ob-

tained from cellulose. Viscose can be glossy or matte. 

Depending on the gloss, the degree of refinement and 

the type of curl, it can be given the appearance of silk, 

wool or cotton. This fabric absorbs moisture better than 

cotton. Wet viscose isn’t tear-resistant. 

 

ACETATE AND TRIACETATE 

Acetate and triacetate are not made of pure cellulose, 

but of cellulose acetate. Both fabrics have a shiny sur-

face, keep their shape well and hardly crease. 

 

POLYESTER 

Polyester is the most widely used synthetic fiber. It is 

very durable and can be shaped under the influence of 

temperature. It hardly wrinkles. It is resistant to light 

(doesn’t lose color), doesn't wrinkle and at the same 

time it is soft and smooth. It absorbs a small amount of 

moisture. 

 

ACRYLIC 

This fabric has properties very similar to polyester. 

Acrylic is produced only in the form of fluffy, curly 

yarn that feels like wool. 

WIKTORIA LEŚNIAK 
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Strefa relaksu 

 
W którym roku ogłoszono w Pol-
sce stan wojenny? 
A) 1973 
B) 1981 
C) 1989 
D) 1983 
 
Cinkciarz to osoba, która: 
A) unika pracy 
B) prowadzi nielegalny obrót walu-
tami 
C) jawnie sprzeciwia się władzy 
D) pilnuje porządku publicznego 
 
W czasach PRL-u nie można było 
być bezrobotnym przez okres 
dłuższy niż: 
A) miesiąc 
B) rok 
C) trzy miesiące 
D) pół roku 
 
Czym były talony? 
A) karnetami na siłownię 
B) kuponami, upoważniającymi 
posiadacza do zakupienia czegoś 
C) walutą 
D) ogłoszeniami w gazetach 
 
W 1976 roku wprowadzono tak 
zwane kartki na zakup: 
A) benzyny 
B) mięsa 
C) alkoholu 
D) cukru 

Awaryjne wyjścia ze schronów, 
które budowano na polskich osie-
dlach w okresie zimnej wojny, 
nazywano: 
A) piwnicami 
B) jaskiniami 
C) grzybkami 
D) budami 
 
Podobizna Ludwika Waryńskie-
go znajdowała się na banknotach 
o nominale:  
A) 10 zł 
B) 200 zł 
C) 50 zł 
D) 100 zł 
 
Największą popularność Kalinie 
Jędrusik przyniosły występy w: 
A) „Dziadku do orzechów” 
B) „Studio 2” 
C)  Teatrze Ateneum w Warszawie 
D) „Kabarecie starszych panów” 
 
W którym roku rozpoczęto emi-
sję popularnego teleturnieju 
„Jeden z dziesięciu”?  
A) 1987 
B) 1994 
C) 2002 
D) 1978 
 
Gdzie produkowano kultową 
„Franię”? 
A) w Kielcach 

B) w Warszawie 
C) w Łodzi 
D) w Bydgoszczy 
 
Jakim terminem dawniej określa-
no utwory klasyfikowane aktual-
nie do gatunku disco polo? 
A) gorące rytmy 
B) muzyka popularna 
C) muzyka chodnikowa 
D) muzyka weselna 
 
Podczas gry w kapsle, kapsle 
przesuwało się do przodu za po-
mocą: 
A) pstryknięcia palcami 
B) przesunięcia patykiem 
C) kopnięcia 
D) dmuchnięcia 
 
W którym roku oficjalnie nasz 
kraj uzyskał dostęp do Internetu? 
A) 1999 
B) 1991 
C) 1978 
D) 2000 
 
Jakiego elementu było pozbawio-
ne godło polskie w czasach PRL-
u? 
A) orła 
B) korony 
C) skrzydeł 
D) szponów 
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Adrianna Burzyńska  

Sen wspomnień 
 

I znów budzi mnie ten widok 

Zagłusza przyjemną harmonię nocy 

Wkrada się w sen tak niewinnie słodki 

Przekraczając barierę mojego serca 

Zrywa zaspany umysł 

Oczy szeroko otwiera 

Do głowy napływają bolesne wspomnienia 

I wiem dobrze że noc piękna 

Zimowa ach jak bosko śnieżna 

Nawet ona nie ukoi bólu serca 

Ściskam pluszowe ciało w mych dłoniach 

Okrywam się szczelniej kołdrą 

Zaciskam oczy by wymusić sen 

Lecz przychodzą tylko łzy 

Cicho wzdycham 

Ach nawet oddech mój zimny 

Jak ulice śniegiem zalane 

Jak serce lodem pokryte 

Rozmrożony dla niego kawałek 

Pokrył się krwią tak ciepłą 

Lecz i nawet ona zamarzać zaczyna 

Za dużo myśli w głowie się gubi 

Nie wstanę jutro 

Więc czas spać 

Znanym sposobem uciszam krzyk duszy 

I zamykam usta sercu 

Tak jak on zamknął jej 

Choć nie mówiła słowa 

Twórczość własna 

Gdy zaczęłaś do mnie mówić  

Świat mój nabrał wielu barw 

Serce moje widząc ciebie  

Zaczynało szybciej gnać  

 

Stałaś się moim światem  

Rzuciłem dla ciebie wszystko  

Serce moje rozpalałaś  

Byle by to było wszystko  

 

Byłaś ważna najważniejsza  

Warta wszystkiego co mam  

Jednak prawda była inna  

Skradłaś całe moje ja 

 

Zapomniałem o znajomych  

Najważniejsza byłaś Ty  

Dowiedziałem się ważnego  

Byłaś chytra jak ten lis     

 

Starałem się uciekać  

Jednak nie wiedziałem gdzie 

Wszędzie stałaś mi na drodze 

Zabraniając mi chcieć  

 

Wykorzystywałaś  

Prosiłaś błagałaś  

Jednak Ty nikomu  

Nic nie dawałaś  

 

Żądałaś od innych 

A od siebie nie  

Nie wiedziałaś jednak 

Jak ranisz tym mnie   

 

Żałuję wszystkiego  

Wszystkich wspólnych chwil  

Serce moje pękło 

A w środku w nim my 

Małgorzata Czaplik  

Najważniejsza 
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Olimpia Scechura  

Pyta mnie pan 

 
 

Pyta mnie pan, co mnie w nim zainteresowało? 

Otóż odpowiedzi na to pytanie jest kilka. 

Na pewno zainteresowało mnie to, jak się czuję w jego obecności, 

a czuję się tak, jakby meteoryty uderzały o ziemię, 

spadały z prędkością światła i zabijały setki, tysiące, aż w końcu miliony istnień 

i tak jakby on mógłby mnie ochronić przed nimi wszystkimi. 

I wie pan - nie mówię tu o meteorytach, 

bo pewnego rodzaju stabilności nie da się wyjaśnić. 

Wiem, że mógłby mnie ochronić przed całym złem tego świata 

i nawet nie musiałby się starać. 

 

Był pan na wojnie, prawda? 

Głównie giną tam ludzie, 

za ludzi 

i za miłość, 

tę nieegoistyczną, niesplecioną z nimi samymi. 

Na wojnie nazywa się to przerwanie ognia, 

chwila ciszy i spokoju, który w końcu ustaje. 

Może później panuje pokój. 

Może chwilę później rozpoczyna się inna wojna. 

I gdybym miała powiedzieć, co sądzę o miłości, 

to właśnie to bym powiedziała. 

Wie pan, ciągłe poświęcenie, 

tak właściwie, miłość jest jak śmierć. 

Zakochując się w kimś, dajesz jej zezwolenie na to, by zabrała ciebie 

zamiast jego. 

Umierasz za każdym razem, gdy odchodzi. 

Więdniesz, jak bez wody więdnie kwiat. 

Miłość sprawia, że dotykasz nieba, a chwilę później kończysz trzy metry pod ziemią. 

Pewnie zapyta mnie pan, czy miłość jest warta cierpienia. 

Moja odpowiedź jest prosta i niewykluczone, że jej się pan spodziewa. 

Ale tak, jest tego warta, 

bo co bez niego wart jest ten świat. 

Wiersze wzięły udział w Szkolnym Konkursie Piosenki i Poezji Miłosnej.  

Wyniki: 

I miejsce: tekst Adrianny Burzyńskiej 

II miejsce: utwory Małgorzaty Czaplik i  Olimpii Scechury 
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Szedłem szybkim krokiem 

przez zawiłe korytarze zamku. Każ-

dy człowiek, będący tu pierwszy 

raz, zgubiłby się, ja jednak dosko-

nale znałem to miejsce. Jestem żoł-

nierzem, a z biegiem lat awansowa-

łem w hierarchii. Teraz odpowia-

dam za przesłuchiwanie, pilnowa-

nie i karanie więźniów. Westchną-

łem cicho. Więźniowie. Szybko 

przekręciłem odpowiedni klucz  

i zszedłem do podziemia. Dotarłem 

w odpowiednie miejsce i załomota-

łem kilka razy w potężne drzwi. 

- Odsuń się od wejścia - powiedzia-

łem niskim głosem. Niektórzy mó-

wili, że kojarzył im się ze śmiercią. 

Nie wiedzieli, że śmierć to jedna  

z najlepszych rzeczy, jakie mogą 

ich tu spotkać. Kiedy upewniłem 

się, że mężczyzna nie zamierza 

mnie zaatakować wszedłem do 

środka. - Czas na twoją sesję - po-

wiedziałem zimno. Mimo że za-

drżał, skinął posłusznie głową. Już 

się nauczył, że nie warto kwestio-

nować tego, co mówię. Niedługo 

później byliśmy w odpowiedniej 

sali, gdzie przeprowadzano przesłu-

chania. Musiałem być obecny przy 

każdym. Kiedyś wykonywałem wy-

roki, namawiałem, podstępem wy-

ciągałem informacje, żeby później 

je wykorzystać. Bezwzględnie, bez 

uczuć, bez wyrzutów sumienia, 

zgodnie z rozporządzeniem króla 

Fabiana. Czy żałowałem? Nie. Ni-

gdy tego nie żałowałem. Wróciłem 

myślami do scen rozgrywających 

się przede mną. 

Jedyne, co łączy wszystkie 

przesłuchania, to krew i niewiary-

godne bestialstwo, do którego zdol-

ni są katujący. Było tylko jedno 

przesłuchanie, w którym nie stoso-

wałem takich metod. Pamiętałem to 

wydarzenie tak, jakby to było jesz-

cze dziś. Żaden szczegół tego 

wspomnienia nie wyblakł. Nadal 

miałem przed oczami piękną kobie-

tę o oliwkowej cerze, prawie nie-

spotykanej w tych stronach. Długie, 

czarne, lekko kręcone włosy ideal-

nie łączyły się z kolorem dużych, 

wyrazistych oczu, w których można 

było zobaczyć wyzywające iskierki 

odwagi. Cyganka nie była mile wi-

dziana w królestwie Fabiana. Żaden 

człowiek tej rasy nie był tutaj trak-

towany na równi z innymi obywate-

lami. Z zasady przestępcy, z uprze-

dzenia jawnogrzesznicy. Wtedy też 

ją za taką miałem. Z rozkazu króla 

nie mogliśmy jej skrzywdzić… Nie 

od razu. Wtedy to ja byłem katem. 

Silna, niezależna, milcząca i nie-

wiarygodnie uparta. Tak bardzo 

różniła się od każdego, z kim mia-

łem do czynienia. Zatrzymana za 

obrażanie władz i nawoływanie lu-

du do powstania przeciwko królo-

wi, nie wydała nikogo przez cały 

czas spędzony w tych lochach, choć 

późniejsze przesłuchania były bole-

sne i krwawe, a ona dostała propo-

zycję wolności w zamian za infor-

macje. 

Kiedy wreszcie kat przestał 

wykonywać swoje obowiązki, wy-

szedłem z pokoju. Kamienne kory-

tarze, oświetlone migającymi lam-

pami były dla mnie jedynym, mile 

widzianym towarzyszem. Jednak 

nie było mi to pisane, bo zaraz usły-

szałem głos mojego przełożonego: 

-  Dzisiejsze przesłuchanie wypadło 

wyjątkowo pomyślnie, poruczniku. 

Nie zatrzymałem się, ale pozwoli-

łem, aby zrównał ze mną krok. 

- Zgadza się, rotmistrzu - odpowie-

działem w końcu zdawkowo. 

- Rozmowny jak zawsze… Oczeku-

ję, że jeszcze dzisiaj złożysz raport 

królowi - na tę wyraźną zaczepkę 

skinąłem tylko głową i skręciłem  

w korytarz prowadzący do mojej 

kwatery. Pilnujący więźniów sam 

jest więźniem. Nie wolno mi same-

mu opuścić zamku. O wszystkim 

muszę meldować. Przysięgać. Być 

bezwzględnym. Nie dać się ponieść 

emocjom. Być wiernym. Dopiero, 

kiedy dotarłem do swoich pokoi  

i zamknąłem drzwi, wypuściłem ze 

świstem powietrze. Podszedłem do 

lustra i przeczesałem palcami wło-

sy. Chwilę później spojrzałem na 

swoje dłonie. Były tak różne od jej 

rąk. 

 

*** 

Po pierwszym przesłuchaniu odpro-

wadziłem ją do celi. 

- Lepiej się przyznaj - powiedzia-

łem ostro i popchnąłem ją do środ-

ka pomieszczenia, upadła na kola-

na. - Wiele ugrasz, a w królestwie 

będą dalej niepisane zasady, na któ-

re wszyscy się zgadzają. 

- Jesteś pewien żołnierzu,… że 

wszystkim one pasują? – spytała 

cicho. Prychnąłem pogardliwie  

i wyszedłem z jej celi. Nie wiedzia-

łem wtedy, że zasiała ziarnko nie-

pewności, czy to, co robię, na pew-

no jest słuszne. Nie wiedziałem, 

jaką rolę odegra w moim życiu ta 

dziewczyna. 

WERONIKA ŁYDKA 
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 *** 

Potrząsnąłem lekko głową i wróci-

łem myślami do teraźniejszości. 

Zanim usiadłem w fotelu, nalałem 

whisky do szklanki. Przed tym, jak 

złożę raport, muszę odsunąć niepo-

trzebne myśli. Tam powinienem 

być bezwzględny, powiedzieć całą 

prawdę. Nie mogę niczego pomi-

nąć, przeinaczyć. Wszyscy, którzy 

są na przesłuchaniu, to robią, łącz-

nie z moim przełożonym. Właśnie 

dlatego nie mogę nic zrobić. Wspo-

mnienia mimowolnie znowu zalały 

mój umysł. 

 

*** 

W pewnym momencie, po kryjomu 

zacząłem przychodzić do celi więź-

niarki. Nie zauważyłem, kiedy za-

cząłem pragnąć prawdy. Siedzieli-

śmy na zatęchłym materacu w rogu 

jej celi. Do dzisiaj się dziwię, że 

przestała czuć do mnie odrazę. Do 

osoby, która torturowała ją regular-

nie. Właśnie kończyła opowiadać 

mi o zwyczajach panujących w jej 

rodzinie. 

- A jak było u ciebie? Tutaj w zam-

ku pewnie miałeś wszystko, czego 

tylko chciałeś…  

Wiedziałem, o czym mówi. Ona 

żyła w skrajnym ubóstwie. Pocho-

dziła z ludu, który uznawało się za 

nieczysty. 

- To nie do końca tak było - powie-

działem po chwili namysłu. Niko-

mu nie mówiłem o tym, co przesze-

dłem. - Matka była kucharką, ojciec 

którymś z żołnierzy. Nikt się do 

mnie nie przyznał. - Nie dziwiłem 

się temu. Wtedy stałby się więź-

niem zamku, którego sam bronił. 

Otrzymałby odpowiednią karę, pu-

bliczne biczowanie za zniesławienie 

personelu królewskiego. - Niedługo 

po narodzeniu zostałem oddany do 

sierocińca... To ten budynek zaraz 

obok zamku. - Teraz patrzę na to 

jak na wylęgarnię nowych fanaty-

ków, mimo że dalej mam sentyment 

do tego miejsca. - Kiedy byłem  

w stanie utrzymać miecz, zacząłem 

trenować, żeby stać się w przyszło-

ści rycerzem. Król Fabian był star-

szy ode mnie o dwa lata. Podziwia-

łem go. Nigdy nie zazdrościłem. 

Zawsze chciałem dla niego jak naj-

lepiej, mimo że on mnie nie zauwa-

żał. - Do momentu, w którym za-

cząłem go bronić przed jego ojcem. 

Był tak samo bezwzględny jak Fa-

bian teraz. Najboleśniejsza kara, 

jaką kiedykolwiek dostałem, była 

właśnie za przeciwstawienie się 

królowi. Ale nie musiała o tym wie-

dzieć. - Kiedy zaczęliśmy się przy-

jaźnić, wiele się nie zmieniło. Nie 

obchodziliśmy świąt, nie mieliśmy 

wolnego. Nie było czegoś takiego 

jak nagroda. Był tylko brak kary. 

 Obydwoje zamilkliśmy, 

wsłuchując się we własne oddechy. 

Każde myślało o czymś innym. Ja 

byłem żołnierzem. Ona była Cygan-

ką. Moje dłonie były spracowane, 

pełne wiecznych odcisków. Jej były 

delikatne, małe i stworzone do two-

rzenia pięknych rzeczy. Moje serce 

i przekonania były zgodne z tymi 

wyznawanymi przez króla. Jej du-

sza była przy rodzinie i dobrobycie 

ludu. Ja nigdy nie opuszczałem 

zamku, a ona nigdy do niego nie 

wchodziła. Obydwoje tak różni,  

a jednak siedzieliśmy tam, stykając 

się kolanami i zamyśleni wpatrywa-

liśmy się w ciemność. Nie wiem, 

kiedy nasze dłonie się złączyły we 

wzajemnym geście zrozumienia, 

wsparcia i empatii… 

 

*** 

Wstałem szybko i zdecydowanie. 

Nie powinienem tego wspominać. 

Wyszedłem ze swoich komnat i ru-

szyłem do mojego króla. Przemie-

rzałem korytarze, niektóre pełne 

osób, inne zupełnie opustoszałe.  

W końcu stanąłem przed drzwiami 

odpowiedniej komnaty i zapukałem 

stanowczo. Otworzył mi jeden ze 

służących, mówiąc, że pan zaraz 

przyjdzie. Skinąłem głową i usia-

dłem w fotelu przed kominkiem. 

Wpatrywałem się w płomienie, 

oczyszczając myśli, próbowałem 

się skupić. Kiedy wreszcie mi się to 

udało, do pokoju wszedł Fabian. 

Wstałem i zgiąłem się przed nim  

w ukłonie. 

- Co cię do mnie sprowadza, przyja-

cielu? - zapytał, kiedy się wyprosto-

wałem. 

- Wydawało mi się, że muszę zdać 

pewien raport z przesłuchania więź-

nia - powiedziałem z maską obojęt-

ności. Mój głos nie był chłodny, ale 

oficjalny. Król skinął głową i wy-

krzywił usta w lekkim grymasie. 

Nie lubił tego, ale musiał wiedzieć. 

Wskazał na fotel, który przed chwi-

lą zajmowałem, a sam usiadł na-

przeciwko. Konkretnie opowiedzia-

łem o tym, czego dowiedzieliśmy 

się od więźnia. 

- Same ogólniki… Mój drogi, oni 

robią się nieznośni. Chyba mamy 

szczura w swoich szeregach. 

Tylko my wiedzieliśmy, o czym 

więźniowie powinni mówić w kry-

tycznych momentach. Ktoś musiał 

zdradzić, a za to była publiczna ka-

ra śmierci. W zamku to ja odpowia-

dałem za egzekwowanie prawa. 

- Poszukam winnego - odpowie-

działem po chwili. - To jednak mo-

że nie być takie proste, Fabianie. 

Niewielu mogło zwracać się do kró-

la jego imieniem. Ja jednak należa-

łem do grona jego przyjaciół. 

- Szczerze wierzę, że ci się uda. Nie 

spieszy mi się. Uważaj z wyrokami. 

Skinąłem szybko głową. Przez jakiś 

czas rozmawialiśmy, a potem Fa-

bian zajął się swoimi obowiązkami. 

(…) Cdn. 
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