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Wstępniak
Namaste kurczaczki! 

   Całkiem obco brzmi to powitanie, kiedy piszę je po raz pierwszy. Oficjalnie 
mogę przywitać się tutaj jako nowy redaktor naczelny naszej szkolnej gazetki. 
Jest mi niezmiernie miło, że mogłam przejąć to stanowisko! Luty, mimo, że 
dosyć zimowy, to raczy nas pierwszymi promykami słońca oraz powiewem 
nadchodzącej wiosny. Chyba każdy z  utęsknieniem czeka na pierwsze ciepłe 
dni. Tym samym coraz bliżej nas są matury, do  których niedługo podejdą 
trzecie klasy. Tutaj chciałabym podziękować za współpracę wszystkim 
tegorocznymtegorocznym maturzystom, którzy działali w naszej gazetce w ostatnim roku: 
Mai  Bałuszek, Izabeli Zdrojewskiej, Katarzynie Ganczarek, Miriam 
Haczkiewicz, Davidowi Drozdkowi Dos Santos, Rozalii Wojcieszak, Nicoli 
Kryckiej, Grzegorzowi Krzykawskiemu oraz  wszystkim osobom okazjonalnie 
współpracującym z redakcją QQryQ. Mam szczerą nadzieję,  że zdobędziecie 
najlepsze noty na egzaminach! Sama wizja tego, że za rok podejdę do matury 

mnie stresuje. W końcu dopiero zaczynałam liceum, a 
już czuję na karku, że niedługo będę się zbliżać ku 
końcowi! Na razie jednak staram się pocieszać wizją 
tego, że może (przecież to nie jest pewne, ale pomarzyć 
można!)  wrócimy wiosną do szkoły. Chociażby na 
chwilę. Czy  wizja spotkania ze znajomymi z klasy na 
żywo, spędzenia z nimi tych kilku godzin nie jest 
pokrzepiająca? Ciepłepokrzepiająca? Ciepłe  promienie słoneczne, przerwy 
spędzone na świeżym powietrzu,  gwar prawdziwych 
rozmów, a nie tych prowadzonych przez komputer… 

   Mam nadzieję, że wśród lekcji i rozmyślań znajdziecie 
czas na  przeczytanie naszego lutowego wydania gazetki! 
Dużo będzie o  sztuce, historii czy inspirujących 
artystach. Zagłębimy się w wierzenia dawnych Słowian, 
czy podstawy psychologii. Nie  zabraknie oczywiście 
recenzji książki! Tym samym chętnie przyjmiemy w 
nasze progi nowych redaktorów. Jeśli lubisz pisać i
tworzyć,tworzyć, ale chowasz swoje dzieła do szuflady, to nie bój 
się zaryzykować i pokaż się !

Do zobaczenia! 
             AG 



JAKĄ ROLĘ  NASZYM    W 
ŻYCIU ODGRYWA AUTORYTET?
   Autorytetem może być osoba, którą chcemy z jakiegoś powodu 
naśladować. Może to być  ktoś z rodziny, przyjaciel , czy osoba działająca w 
wirtualnym świecie Internetu lub w polityce. Czy kiedykolwiek 
zastanawialiśmy się, jaką właściwie rolę w naszym życiu odgrywa autorytet? 
Czy wpływa on na nasze postrzeganie świata i czy musimy go mieć ? 

    Tak jak wspomniałam we wstępie, autorytetem może być każdy. 
Autorytetem jest ktoś, kto jest odbierany przez innych w sposób pozytywny, 
ktoś, na kim chcemy się wzorować. Gdy jesteśmy mali, nie zdajemy sobie 
nawet sprawy, że od początku mamy z nim do czynienia. Są nim nasi rodzice. 
Oni uczą nas różnych rzeczy, np. chodzenia czy mówienia. Rodzic jest dobrym 
przykładem, że autorytet jest potrzebny. Wyobraźmy sobie życie bez rodziców 
– jest ono  bezbarwne,  przygnębiające i nudne. Żeby było kolorowo, 
interesująco, potrzebny jest nam ktoś,interesująco, potrzebny jest nam ktoś,  kto urozmaici naszą paletę barw. I taką 
osobą są rodzice, czyli nasz przykładowy autorytet.  Autorytet uczy nas, jak 
postrzegać świat. Może wpłynąć na nasze poglądy lub nie. Nie każdy czuje 
potrzebę posiadania autorytetu, dla niektórych jest on po prostu zbędny. 
 
   Ja osobiście czuję potrzebę autorytetu. Bez niego nie uświadomiłabym 
sobie wielu  istotnych rzeczy, którymi zaprzątam sobie głowę. Moim 
autorytetem są przede wszystkim moi  rodzice, ale również ulubiona 
wokalistka. Oni uświadamiają mi, jak postrzegać współczesny świat, 
utwierdzają mnie w przekonaniu, że nie trzeba się bać bycia sobą na co dzień. 

Dominika Nerga 



„Małe Kobietki”
„Praca to zdrowie i starczy jej dla każdego, broni nas 
przed nudą i złymi postępkami, jest dobra dla ciała i 
ducha. Daje też większe poczucie siły  i niezależności niż 
pieniądze lub moda.” 
   Louisa May Alcott w 1868 „popełniła” książkę opartą na własnych 
przeżyciach, która swoją uniwersalnością i postępowością od razu podbiła 
serca wielu czytelniczek, tak by po latach stać się jednym z klasyków 
amerykańskiej literatury obyczajowej IX wieku. Książka opowiada o losach 
rodziny Marchów, której szeregi zasilane są przez 4 siostry i ich rodziców.
OpowieśćOpowieść dzieje się podczas wojny secesyjnej ,na froncie której pomaga 
jako pastor ojciec  rodziny. Dziewczynki muszą więc stawić czoła strachowi 
związanemu z możliwością utraty taty. Marmee (bo tak każe na siebie mówić 
mama dziewcząt) próbujące zająć się jak  najlepiej dorastającymi córkami, 
które spotyka wiele utrapień i smutków. 

    Ogólną wartość powieści opiera się na czysto protestanckich 
wartościach i na alegorycznej powieści Johna Bunyana pt. „Wędrówka 
pielgrzyma”, która opowiada o nużącej i pełnej przeciwności drodze 
 chrześcijanina do nieba. Obciążony on jest grzechami i  ciężkimi 
 obowiązkami. Wędrując do „Niebiańskiego Grodu” bohater musi stawić 
czoło wielu niebezpieczeństwom. 

    Autorka opisując historie 4 sióstr, obarczając każdą z nich najbardziej 
skrajnym typem osobowości, chce aby odbiorca mógł znaleźć swoją 
odpowiedniczkę i mógł się z nią  utożsamić. Warto poświęcić każdej z nich 
akapit, by przedstawić różnorodność charakterów i problemy, z którymi 
każda mierzy się indywidualnie. 

Amy najmłodsza z rodzeństwa, głośna, wybitnie dziecinna na tle spokojnych
zazwyczaj sióstzazwyczaj sióstr, to lekko zarozumiała dziewczynka o pięknych i długich 
 blond lokach,  ubóstwianych i pilnie strzeżonych przez właścicielkę. Amy jest 
pełna pasji  i ciekawości świata, którą czynnie wykorzystuje w swoich 
pracach artystycznych. Jej ciężarem jest zarozumiałość i poczucie chęci 
wyższości nad innymi. Zasłania  to jej obraz szczęścia, które już posiada. 
Zafascynowanie elegancją, wyrafinowaniem i  przesadnym dobrobytem 
doprowadza dziewczynę do czystej chęci posiadania. Zazdrość  często 
 przesłania racjonalne myślenie i powoduje nieodzowne szkod przesłania racjonalne myślenie i powoduje nieodzowne szkody. 



   Beth słodka jak miód. Urocza i delikatna, szalenie wstydliwa i uprzedzona
do obcych istota. Kochająca i pełna empatii i wyrozumiałości. Dbała odo obcych istota. Kochająca i pełna empatii i wyrozumiałości. Dbała o 
 wszystkich  i wszystko, co czuło. Beth nie miała nigdy wielkich ambicji, 
zawsze dbała o ambicje swoich  sióstr, które sięgały nieba, ona zaś pełniła 
rolę strażniczki marzeń i planów ukochanych. Rzeczą, którą kochała była 
muzyka, a dokładniej granie na pianinie, sprawiało jej to tak  wielką radość, że 
wieczorne śpiewanie całej rodziny było pod tym dachem istną świętością.
BethBeth zawsze jednoczyła wszystkich przy pianinie łagodząc nawet największe 
spięcia. Beth  nie uważała siebie za ideał, patrząc z perspektywy czytelnika - 
była mu bliska. Jej ciężarem była nieśmiałość, z którą starała się walczyć.

    Jo jest zdecydowana, charyzmatyczna i wręcz niepoprawnie odstająca 
zachowaniem i osobistą wizją przyszłości od reszty. Chce zostać sławna 
pisarką, zarabiać poprzez wysyłanie swoich noweli i opowiadań do gazet lub 
wydawać książki, tak, by móc wesprzeć  swoich bliskich finansowo, 
jednocześnie nigdy nie zostawiając w tyle rodzinnego domu. Jo  przez całą 
powieść doskonale wykłada nam swój światopogląd poprzez swoje raptowne 
i często skrajnie nieodpowiednie, patrząc z perspektywy tamtejszej 
obyczajowości, czynobyczajowości, czyny. W  pewnym momencie czeka się aż bohaterka 
 przesunie granice jeszcze dalej tak, by nikogo to zbytnio nie dotknęło  i by 
nikt zbytnio nie zwracał na to uwagi. W ten sposób dziewczyna wypracowuje 
sobie pewne przywileje i wolności w opresyjnym według niej świcie. Jo przez 
wielu bohaterów jest  utożsamiana z nieokrzesaniem i ekscentrycznością. 
Przede wszystkim jednak Jo jest po  prostu z natury oddana, szlachetna i 
pełna miłości. Jo nie potrafi powiedzieć dość, swoim  nieokiełznaniem i 
buntowniczym zachowaniem często sprawia przykrośćbuntowniczym zachowaniem często sprawia przykrość Amy, czego mogłaby 
uniknąć. 

   Meg, najstarsza z sióstr March jednocześnie najdojrzalsza i najmniej 
bujająca w obłokach. Uważana jest za śliczną, rozsądną, z iskrą w oku 
dziewczynę. Serce zawsze ma  otwarte na innych, wykazuje się jednak bardzo 
odpychającą cechą- próżnością. Bieda, która  dotknęła cała rodzinę, 
powoduje możliwość zakupu przez towarzystwo modnych i  porządnych 
 ubrań i dodatków, a ich brak - przekłada się na samoocenę i pewność siebie
dziewczyny. 

    Siostry w opowiadaniu pełnią funkcję splątanych nici, które pomaga 
rozplątać Marmee, która udzielanymi radami i przekazywanymi wartościami 
znacząco wyprzedza  swoją epokę. Cała jej osoba i każdy czyn przedstawia 
wartości podstawowe i propagowane  zawsze. Uczy swoje córki słuchania 
swojego serca i podążania za jego głosem. Nie stawia nakazów ani zakazów, 
pozwala uczyć się swoim podopiecznym na błędach. 
 



Jeden z rozdziałów książki poświęcony jest historii, w której dziewczęta 
 postanowiły zrobić sobie wolne od wyznaczonych im obowiązków w ramach
wakacji.wakacji. Matka z chytrym uśmiechem przyglądała się, jak każda dziedzina 
życia rodzeństwa po pewnym czasie popada w chaos, a one same  z nudów 
 nie mogą usiedzieć w miejscu, nie mogąc jednak zmienić zajętego stanowiska 
w sprawie obowiązków. Cała ta historia pokazuje, jaki tak naprawdę morał 
wynika z całej książki. Dziewczęta zauważają trud życia, jednocześnie widząc, 
że balans między obowiązkami i przyjemnościami musi zostać zachowany, by 
oba były docenione. 

    Osobiście uważam, że problem posiadania i wartości człowieka 
wyrażonych w pieniądzach lub tego, jak on wygląda, jest przedstawiony przez 
autorkę w sposób bardzo przystępny dla naszych czasów. Siostry były 
próżne, bo wymagało się od nich wyglądu, na jaki ich nie było stać, były 
wykluczane za subtelność i prostotę, na którą mogły sobie  pozwolić. 
 Cierpiały bo były odrzucane przez ludzi z zewnątrz i to zaprzątało ich myśli.
Skutkowało to brakiem docenienia ogromu miłościSkutkowało to brakiem docenienia ogromu miłości i poświęcenia płynącego 
z rodzinnego domu. 

   Każda z bohaterek walczy z własnym brzemieniem, które niesie. Uczą się
na błędach, poznają siebie i wyznaczają swoje własne drogi. Podążają tą 
samą ścieżką, jaką podążają i dzisiejsze małe kobietki, pokazując, że praca 
nad sobą i miłość w sercu pozwoli przezwyciężyć wszystkie przeciwności 
losu. 

Jagoda Błażałek



WIERZENIA SŁOWIAŃSKIE
   Słowianie wywodzą się z grupy ludów indoeuropejskich oraz posługują się 
językiem słowiańskim, tworzącodmienną kulturę. A więc skąd pochodzili? 
Podstawą podziału są odrębne w swych założeniach teorie – autochtoniczna 
i allochtoniczna. Koncepcja autochtoniczna zakłada, że osadnictwo Słowian w 
obszarze  pomiędzy Odrą a Wisłą było rozwinięte już w epoce brązu, a więc w 
starożytności. W opozycji do tej teorii stoi koncepcja allochtoniczna, która 
zakłada, że Słowianie przywędrowali z Europy Wschodniej i próżno szukać ich
korzeni na terytorium dzisiejszej, bądź dawnej Polski.korzeni na terytorium dzisiejszej, bądź dawnej Polski. 

   Słowianie przekazywali nauki ustnie, stąd nie utworzyli rodzimych źródeł 
pisanych o ich wierzeniach.   Najprawdopodobniej pierwsze plemiona 
 słowiańskie oddawały cześć przede wszystkim jednemu, konkretnemu 
bogu, sprawującemu nad nimi pieczę. Słowianie uznawali przy tym oczywiście 
potęgę innych bogów, jednak wierni byli przede wszystkim swojemu 
opiekunowi. Do najbardziej znanych imion słowiańskich bogów należeli
władający gromami i pozostałymi bogami Perun, jego antagonista władający gromami i pozostałymi bogami Perun, jego antagonista Weles, 
 patrzący na cztery strony świata  Świętowit, związany ze słońcem i ogniem 
Swaróg, Trzygłów o trzech obliczach, czy też wielki i życiodajny
wojownik Jarowit. Z kolei w życiu codziennym towarzyszyły Słowianom inne 
istoty, o pomniejszej mocy. W okolicach domostwa można było napotkać 
przede wszystkim domowika – naczelnego ducha opiekuńczego
domu,domu, mszczącego się jednak dotkliwie za brak szacunku ze strony 
gospodarzy. Innym demonem domowym był z kolei kłobuk, który mógł 
przysporzyć dużo pożytku gospodarzom, a zgryzoty – sąsiadom. Pracujący w 
polu musieli się wystrzegać śmiercionośnej południcy, która nie miała litości 
nawet dla dzieci. 

    Do najpopularniejszych świąt słowiańskich należą Szczodre Gody, czyli 
święto celebrujące przesilenie  zimowe. Słowianie dziękowali wtedy za 
zdobyte plony. Mieli wiele tradycji związanych z tym świętem, które
chrześcijaństwo zapożyczyło, stąd sprawujemy je do dziś. Na słowiańskim 
stole znajdowało się 12 potraw, aby podziękować za każdy miesiąc. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć przy nim pustego miejsca dla zmarłej osoby,
którejktórej nie ma wśród nas. Kutia zachowała się do dziś, a symbolizowała ona 
oddanie czci zmarłemu. Również wtedy ubierano choinkę oraz ozdabiało się 
dom, np. jemiołą. 



   Postrzyżyny każdemu mogą wydawać się znajome! Był to moment 
przejścia spod skrzydeł matki w ramiona ojca, który zajmował się nauką 
swojego syna. Po tym obrzędzie chłopiec otrzymywał nowe imię, a stare 
odchodziło w niepamięć, aby ochronić go przed demonami. Dziewczęta 
zostawały przy matce, a ich ceremonią były zapleciny, czyli zaplatanie 
włosów w warkocze oraz wkładanie wianka. Uczyły się od matek, jak 
prowadzić  gospodarstwo domowe. 

    Zielone świątki mogą kojarzyć się z chrześcijańskim świętem, lecz jego 
korzenie było widać w kulturze słowiańskiej od wieków. To święto 
zwiastowało urodzaj i wychwalało płodność natury. Zielone Świątki mogą
wywodzić się ze starego majowego święta zwanego Stadem. Skupiano się 
wokół ognia gromadnie, tańcząc i śpiewając wesołe pieśni. Nie zabrakło 
rywalizacji w duchu sportowym. Każdy młodzieniec chciał się popisać
przed pannami z wioski swoim sprytem i tężyzną fizyczną. 

    Dożynki to obfite święto urodzaju. W okolicach równonocy jesiennej około 
dwudziestego trzeciego  września odbywała się co roku celebracja święta 
wychwalającego rolniczy trud zwieńczony zebraniem plonów. Genezy święta 
upatruje się atencji oddawanej przyrodzie. Dla skupisk ludzkich żyjących w 
przedwiecznej  puszczy flora, dostarczająca wielu składników diety, 
materiałów do budowy domostw oraz sprzętów codziennego
użytkuużytku i broni, była siłą sprawczą ich życia. Stąd szacunek i hołdy. Puszcza 
była też siedliskiem bogów i demonów. Do zwyczajów Dożynkowych należało 
konstruowanie wieńca z wszelkiego rodzaju roślin dających
plon w tym czasie. Podstawą oczywiście były zboża, ale kwiaty, owoce i 
owoce leśne też miały wstęp do wieńca . Czasem w środku konstrukcji 
umieszczano żywe ptactwo domowe, by zapewnić pomyślność hodowli. 

    Dziady to święto obchodzone w nocy z 31 października na 1 listopada. Jest 
to szczególny i magiczny  czas, gdy styka się świat żywych i umarłych. To 
wtedy właśnie nawiązujemy relacje z duszami przodków, którzy powracają do 
siedzib zamieszkiwanych dawniej, za życia, w doczesnym świecie. 

    To tylko część świąt słowiańskich. Istnieje wiele innych, np. Noc Kupały, 
Gromnica, Jare Gody, Święto  Peruna. Kultura słowiańska jest jedną z 
ciekawszych, barwna oraz owiana nutką tajemnicy. Zainteresowanym 
mogłabym polecić kilka pozycji książkowych związanych z tym tematem: 

 -    Bobrowski Jakub, Wrona Mateusz: „Mitologia słowiańska”,
- Dariusz Andrzej Sikorski: ,,Religie dawnych Słowian”
- Bohdan Baranowski: ,,Pożegnanie z diabłem i czarownicą. - Bohdan Baranowski: ,,Pożegnanie z diabłem i czarownicą. Wierzenia 
ludowe”,
- Witold Bunikiewicz: ,,Żywoty diabłów polskich. Legendy i podania”.



Agnieszka Osiecka
poetka złamanego koloru, która życie zawarła w 

słowach





Niecały rok później miała Osiecka nową sympatię, którą był pisarz Marek 
Hłasko. Starszy, przystojny, przyjmujący postawę złego chłopaka, znany już w 
środowisku  literackim, który nazywał Agnieszką panną Czaczkes szybko 
zdobył serce  młodziutkiej pisarki. Po tym, jak się oświadczył, wyjechał z kraju 
i już nie wrócił. Pisarka już poźniej pisała: „Przecież gdybym była wtedy 
naprawdę bardzo zakochana, to on kompletnie by mi złamał serce. Na 
szczęście nie byłam bardzo  zakochana. Tylko trochę”. Agnieszka wiedziała, 
że nie została stworzona doże nie została stworzona do  życia w tradycyjnej rodzinie. Pomimo 
przekonania, że nie nadaje się na żonę, dwukrotnie wyszła za mąż. Pierwszym 
mężem był Wojciech Frykowski. Ich  małżeństwo trwało jedynie pół roku, gdyż 
przyznała, że decyzja o zamążpójściu była impulsywna i nieprzemyślana. 
Drugim i ostatnim mężem Osieckiej był Wojciech Jesionka. Poznała go w 
„Piwnicy pod Branami”. Chciała mu pomóc w karierze reżyserskiej, lecz on 
odrzucił jej propozycję. Poetka jednak nie traktowała małżeństwa na 
poważnie, czego skutkiem był kolejny rozwód.poważnie, czego skutkiem był kolejny rozwód.  Najbardziej trwałym związkiem 
był ten z Danielem Passentem, z którym  Agnieszka doczekała się córki - 
Agaty. Daniel był przeciwieństwem poetki. Był  uporządkowany i spokojny, 
cenił harmonię. Osiecka natomiast była żywiołową
kobietą, która niczego nie planowała, każdy dzień był dla niej nowym 
ciekawym  przeżyciem. Po kilku latach życia w tradycyjnej rodzinie Agnieszka 
nie udźwignęła ciężaru roli matki i żony i odeszła do nowej miłości, jaką był
Zbigniew Mentzel. Kochała ona Agatę i starała utrzymywać z nią jakikolwiek
kontakt i pokazywać jej swoje spojrzenie na świat, ale rola matki siedzącej w
domu i spędzającej każdą chwilę z córką, nie była dla niej wystarczająca.
Osiecka próbowała jeszcze kilka razy znaleźć partnera życia, ale każda próba
kończyła się niepowodzeniem, pozostawiając jedynie smutek i  
rozczarowanie. 

    Ciekawa życia, nieustannie poszukująca inspiracji twórczej, dużo 
 podróżowała,  prowadziła bogatą korespondencję, fotografowała. Gdyby 
wymieniać wszystkie  jej osiągnięcia i zajęcia, jakimi wypełniała swoje życie 
Agnieszka, to pewnie należałoby napisać kolejną książkę na jej temat. 
Niezaprzeczalnie była ona  wybitną personą. Trudno znaleźć osobę, która nie 
znałaby jej twórczości. Jest to  twórczość tak liczna i rozpoznawalna, że nawet 
osoba, która nie zna osoby Agnieszki Osieckiej, może znać ze słyszenia jakiś 
jej utwójej utwór. Słuchając go,  odkrywamy, że jest on pióra właśnie tej poetki. 
Agnieszka Osiecka miała  burzliwe życie, pełne rozterek, nieudanych miłości i 
rozczarowań, ale  zawdzięczamy jej niezliczone ilości piosenek, wierszy, które 
przez swoją tematykę są ponadczasowe . Miała dar wnikania w głąb uczuć i 
obserwowania ludzi, co zamieniała na poezję i tworzyła coś nietuzinkowego. 
Jej poezja z  upływem lat nie traci swojej aktualności: Zawsze bowiem ludzie 
będą kochać i  nienawidzić, tęsknić i zazdrościć, cierpieć, śmiać się i 
wzruszać…wzruszać… Weronika Wieloch



jednakże niewielu skusi się na to, by samemu 
rozpoznać temat. Prawdziwa wiktoriańska moda 
to nie tylko śliczne, długie sukienki, ale również 
 wiele przedmiotów, które utrudniały tamtejszym 
 kobietom swobodne funkcjonowanie. Wszystko 
 zaczyna się, standardowo, od gorsetu. Coś, co 
 miało podkreślić kobiecą sylwetkę oraz piersi, 
stało się obiektemstało się obiektem  widocznej kontrowersji. Tę 
część kobiecej garderoby obwiniano nawet o 
przyczynę chorób umysłowych oraz upadku
moralnego płci pięknej. Modę na wąską talię 
porównywano  nawet z krępowaniem stóp w 
kulturze Chin. Lekarze  szczegółowo omawiali 
konsekwencje sznurowania gorsetu – nowotwory, 
skrzywienia kręgosłupa, deformacja żeber, 
problemy z oddychaniem, a nawet przemieszczanie 
organów. Oczywiście po czasie zauważano, że 
zwykły element ubioru niezwykły element ubioru nie  ma aż tak drastycznego 
wpływu na organizm, lecz nie oznacza
to, że żadne defekty nie występowały w ogóle. Na 
pewno dochodziło do przekształceń żeber, a przez 
ciasno związane sznurki oddech stawał się nieco 
płytszy, co prowadziło do zasłabnięć i omdleń. Za 
passe uważano zbyt ciasne sznurowanie gorsetu u 
pań. Moda posunęła się do takiego
momentu,momentu, że powstawały różne rodzaje gorsetów, 
nawet dla kobiet w stanie błogosławionym. 

Były one odpowiednio dostosowane do kiełkującego w brzuchu matki nowego 
życia. Gorsety ograniczały fizyczną sprawność pań, ale również potem brane 
były za symbol zniewolenia kobiet przez płeć przeciwną. 
 

Umiejętnie ukryj swój wstyd  
o dziewiętnastowiecznej garderobie.



Doprowadzała nawet do…zgonów. Oczywiście
noszenienoszenie stelaża było dosyć problematyczne – 
dama nie widziała krańców swojej sukni, była 
deptana, lub mogła zahaczać o wiele rzeczy. 
Krynolina szybko stała się towarem 
ogólnodostępnym, stanowiąc szczególne 
 zagrożenie dla dziewcząt pracujących
międzymiędzy innymi w fabrykach. Materiały mogły 
zawsze zostać wciągnięte przez maszyny, a 
wraz z  materiałami ich właścicielki. Były 
również źródłem niebezpieczeństwa przez to, iż 
szyto je z łatwopalnych materiałów (np. jedwab, 
bawełna). Jeśli krynolina zajęłaby się ogniem, 
dama spłonęłaby  żywcem. Sam element 
garderoby został oczywiściegarderoby został oczywiście poddany ostrej 
satyrze. W latach 1827-1836 moda była 
pstrokata,  minimalnie nawet odpustowa, można 
by rzec. Nie  stroni się od falbanek, koronek, 
barwnych materiałów. Dopiero po roku 1837 
wydawnictwa zaczynają promować bardziej 
przystępne kobiece  kreacje, w nieco bardziej 
stonowanych kolorach.stonowanych kolorach.  Obowiązkowym 
 elementem garderoby stały się  kapelusze 
zasłaniające twarz po bokach (nazywane 
„kapeluszami wiatrołapami”, czy po prostu 
czepkami). 

W połowie XIX wieku modna starała
się również krynolina. Ogromna, 
kilkunastokilogramowa konstrukcja miała za
zadanie dodanie obfitości dolnym częściom
ciała. Na stelaże zakładano oczywiście
wielowarstwowe suknie. Ta część garderoby
częstoczęsto doprowadzała do wybroczyn wokół
miednicy, siniaków, niedokrwień, ucisku
nerwów. Regularnie noszone powodowały
również obniżenie narządów wewnętrznych i
mięśni, uszkadzały kręgosłup oraz stawy. 
Przez to wzrosła ilość poronień, a sama 
krynolina nie  była zbyt praktyczna. 



Zastępcą krynoliny w latach siedemdziesiątych  dziewiętnastego wieku stała 
się turniura. Popularna  stała się już za czasów rewolucji francuskiej, do 
użycia wróciła prawie dziewięćdziesiąt lat później w nieco mniej 
 monstrualnej wersji. Cofała damskie biodra do tyłu, a górna część ciała 
wysuwała się przez to do przodu za sprawą gorsetu. Idealna kobieca sylwetka 
kształtem  miała przypominać literę „S”. Element ubioru nie był
obowiązkowy dla małych dziewczynek, lecz te częstoobowiązkowy dla małych dziewczynek, lecz te często również to zakładały. 
Nadmiar materiału w kreacjach często spinano właśnie na turniurze, tworząc 
tym samym różnego rodzaju węzły i drapowania. 
Początkowo ten element garderoby 
tworzono z fiszbinu, płótna oraz 
włosianki, lecz potem zastąpiono go
poduszeczkąpoduszeczką wypchaną końskim 
włosiem, którą wiązano  z tyłu, tuż pod 
suknią.  Damy wychodząc miały 
zawsze przy sobie  chociaż mały 
 przedmiot, który zajmował im ręce.
PrzykładowoPrzykładowo mógł być to wachlarz 
(balowy, z strusich piór), czy 
 parasolka, kwiaty, może chusteczka 
do nosa? Oprócz tego noszono 
materiałowe woreczki, które
również służyły za ozdobę. Zarównież służyły za ozdobę. Za 
 wachlarzem kobiety skrywały piękne 
lica, kiedy akurat chciały kogoś
poddać krytyce. Ewentualnie 
wachlowały się nim z zażenowania, 
tuż po popełnieniu jakiegoś nietaktu
na spotkaniu towarzyskim. Parasolkę wyciągano w ciepłe, słoneczne dni, 
aby osłaniać się przed  zgubnym skutkiem działania promieni słonecznych. W 
końcu opaleniznę uważano za rzec mówiącą o prostym pochodzeniu – 
spotykano ją u chłopek, oraz pań pracujących fizycznie, ale nie u dam. 
Wszystkie panie nosiły nakrycia głowy, ich wielkość niejednokrotnie 
informowała innych o pochodzeniu posiadaczki. Nieodłącznym elementem 
kultury również stały się rękawiczki, które noszono podczas tańca, na ulicy, 
czyczy przyjęciu. Jedynymi odstępstwami od normy, by je zdjąć, było
spożywanie posiłku, lub (w przypadku panów) gra w karty. Zakładanie 
rękawiczek już przed domem  uznawano za faux pas. 



Moda z okresu XIX wieku to bardzo rozbudowany temat, gdyż podzielony jest 
na wiele części. Inne zasady ubioru panowały na co dzień, inne na balu, czy 
też w czasie jazdy konnej (Amazonki miały swoją własną,
jeździecką kulturę). Dlatego też trudno ująć cały urok tamtejszej garderoby w 
jednym artykule, czy produkcji filmowej. Nie mniej jednak mam nadzieję, że
podstawowe elementy garderoby zostały opisane tutaj na tyle interesująco, 
że czytelnik chętnie zagłębi się w  dalsze poszukiwania informacji o XIX wieku.

Aleksandra Groszek



Polski Dzień Pączka!
Chyba nie ma osoby, która by nie słyszała o takim dniu jak tłusty czwartek.
Większości z nas kojarzy sie on przede wszystkim z masowym 
wykupywaniem  pączków z supermarketów, objadaniem się nimi i faworkami, a 
na koniec dnia obolałym brzuchem. Dużo ludzi jednak zapomina, że tłusty 
czwartek jest związany z chrześcijaństwem. 

   Tłusty czwartek jest to ostatni czwartek przed Wielkim Postem i 52 dni
przedprzed Wielkanocą. Zaczyna sie nim ostatni tydzień karnawału. Dzień ten tak 
samo jak Wielkanoc jest świętem ruchomym, więc co roku wypada inaczej. W 
tym roku  mogliśmy świętowac go 11-tego lutego. W Polsce i katolickiej części 
Niemiec jest  to dzień objadania się. Następny czwartek jest już po Środzie 
Popielcowaj, dlatego  należy zachować w jego czasie post.

   Obecnie jest to święto nieco bardziej komercyjne, na którym zarabiają
szczególnieszczególnie sprzedawcy tłustych słodkości. Do największych przysmaków 
tego dnia należą oczwiście pączki i faworki, a także chrusty. Dawniej jedzono 
także pączki nadziewane słoniną, mięsem lub boczkiem. Dzisiaj jednak
najpopularniejsze są pączki z nadzieniem dżemowym lub marmoladowym.

   Część ludzi spotyka się z tej okazji na rodzinnym pieczeniu, a część
prześciguje się w tym dniu z innymi o ilość zjedzonych pączków. A ty? Ile ich
zjadłeś/aś ? 

Oliwia Stanisławek



Phil Spector
śmierć geniuszu muzycznego i mordercy



Gdy miał osiem lat, z powodu samobójstwa jego ojca, zmuszony był opuścić 
wraz z  matką i siostrą Nowy Jork by przenieść się do Los Angeles. Już w 
szkole ciekawiła go produkcja muzyki. Mając 17 lat założył z kolegami zespół 
The Teddy Bears, i nagrał swój pierwszy przebój „To Know Him is to Love 
Him”. Ballada, którą wyprodukował i napisał Spector trafiła na pierwsze 
miejsce listy Billboardu i w formie singla sprzedała się w nakładzie miliona 
egzemplarzy. Rok po wielkim osiągnięciu  grupa rozpadła się, a Phil skupił się 
na karierze solowej. Rozpoczął współpracę zna karierze solowej. Rozpoczął współpracę z  wybitnymi kompozytorami 
Jerrym Leiberem i Mikiem Stollerem, lecz w wieku 21 lat  swą firmę 
producencką o nazwie Phillies Records założył z Lesterem Sillem.Jako
jeden z najsłynniejszych producentów muzycznych na całym świecie, 
współpracował m.in. z The Beatles, produkował piosenki Johna Lennona, 
Yoko Ono i Georga Harrisona. Pracował przy albumach The Rolling Stones, 
Tiny Turner, The Ramones, Ike’a czy też Leonarda Cohena.
Za nieposkromionym talentem i geniuszem krył się niestety trudny charakter, 
a paranoja i napady szału doprowadzały do wielu nieszczęśliwych zdarzeń.
JednymJednym ze znanych zdarzeń możemy wymienić sytuację z 1977 roku, kiedy 
podczas nagrań albumu Leonarda Cohena Spector groził artyście bronią, z 
którą przybył do studia. Drugie tego typu wydarzenie miało miejsce w trakcie 
pracy nad płytą „End of  Century” zespołu The Ramones. Sytuacje te, 
niezdrowa skłonność do broni i  przemocy wobec kobiet sprawiły, że na 
początku lat 80. Spector wycofał się z branży. W 2009 roku Spector został 
oskarżony i uznany za winnego popełnienia zbrodni na Lanie Clarkson. O 
wyjście na wolność mógł zabiegać w 2028 roku. Wwyjście na wolność mógł zabiegać w 2028 roku. W  połowie stycznia 2021 
roku u Spectora po raz kolejny wystąpiły poważne problemy z
oddychaniem i ponownie trafił do szpitala. Tym razem jednak nie udało się 
go odratować. W mediach pojawiały się jednak informacje, że był  
hospitalizowany w związku z zakażeniem koronawirusem. 

Stella Hertel




