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Anna Dorosz i Jolanta Zakrzewska  
w rozmowie z p. Michałem Fajkowskim 

 

Michał Fajkowski – emerytowany pracownik TVP                    
z ponad czterdziestoletnim stażem, w magiczny sposób 
wprowadza wszystkich zwiedzających w arkana 
najbardziej popularnych programów telewizyjnych oraz 
przybliża postępujące przez dekady zmiany w TVP 

A.D., J.Z.: Czy przez te 45 lat pracy w TVP zdarzały się 
momenty trudne? 
M.F.: Oczywiście, że tak. 
A.D., J.Z.: A pomyślał Pan kiedyś, że zrezygnuje                   
z tej pracy i już do niej nigdy nie wróci? 
M.F.: Oczywiście, były to momenty trudne, ale nie 
zamieniłbym pracy w TVP na żadną inną. To bardzo 
fajna praca, coś dla mnie. Od początku mi                           
się podobała. Nie od razu robiłem przy dźwięku. 
Najpierw pracowałem jako rekwizytor, później                      
na planie. Pomagałem ustawiać dekoracje. Następnie,                     
z elementów dekoracyjnych przeszedłem do techniki, 
tzn. byłem w dziale technicznym,  przy realizacji 
programów telewizyjnych. 
A.D., J.Z.: Wielu zarzeka się, że w telewizji nie można 
zarobić dużych pieniędzy, że to jest zajęcie raczej 
hobbystyczne? Czy to prawda? 
M.F.: Nieprawda. Telewizja to abonamenty,                              
to wszystko, co Wy dajecie na telewizję. Widzicie                     
te wspaniałe produkcje, widzicie nowoczesne kamery, 
aparaturę, urządzenia techniczne. 
A.D., J.Z.: A którą produkcję, zrealizowaną w ciągu 
tych wszystkich lat, uważa Pan za najlepszą? O której 
może Pan powiedzieć: sprawiła mi najwięcej radości, 
była największym sukcesem? 
M.F.: Studio 2. No, właśnie to m.in. ABBA. Studio                      
2 było wymyślone przez panią Bożenę Walter, przez 
pana Waltera, Mikołajczyka i Tomka Hopfera, który już 
nie żyje (był to wspaniały sportowiec). Oni wymyślili ten 
blok 2, który pozostał do dzisiejszego dnia. 
A.D., J.Z.: A czy zmiany, które mają teraz miejsce                  
w TVP, korzystnie wpływają na współpracę pomiędzy 
ludźmi i realizację zadań? 

M.F.: Oczywiście, że tak. Każda zmiana jest dobra, czyli 
po prostu niesie coś ze sobą i dlatego naprawdę jest 
dobra. Nie idziemy wstecz, nie cofamy się, tylko 
idziemy do przodu. 
A.D., J.Z.: A gdyby miał Pan wskazać trzy osoby, 
osobowości telewizji, o których trzeba wspomnieć, 
ikony, które należy wymienić, gdyż to one właśnie 
współtworzyły TVP? 
M.F.: Grażyna Torbicka – pierwsza ikona, wspaniała 
redaktorka. Ela Jaworowicz, też wspaniała redaktorka. 
Michał Olszański. Można by długo wymieniać… 
Przemek Babiarz, Włodzimierz Szaranowicz,  którzy 
tworzyli Sport. Wszyscy pracujący w redakcjach                      
są wspaniałymi ludźmi. Pamiętam Edytę Wojtczak, 
Tomka Suzina, którzy prowadzili programy. 
Realizatorów wspaniałych pamiętam – Damięcką,                  
no i szereg wspaniałych ludzi. Może nie wszystkich 
teraz sobie przypominam, ale z przyjemnością 
pracowało się w takim zespole. Bo to trzeba tworzyć 
zespół. Jeżeli jest zespół, to coś robimy wspólnie, każdy 
indywidualnie nic nie zrobi, tylko w całym zespole. 
A.D., J.Z.: Ludzie wspominają z nostalgią dawne 
programy telewizyjne. Jak pan myśli, czy niektóre 
formaty można byłoby wskrzesić? Czy np. taki powrót 
Sondy 2 to sensowny pomysł? 
M.F.: Sonda 2… Tak, oczywiście, to sensowny program, 
dlatego że kiedyś robił to Kurek, robił to z Kamińskim, 
prawda, bardzo dobrze, ale przynajmniej                                 
są wspomnienia. Nie zapomniano o nich, czyli Sonda 
powróciła, tylko w troszeczkę innej szacie, ale 
powróciła. 
A.D., J.Z.: A co można by było zrobić dla młodych, tak 
by znów przyciągnąć ich do oglądania telewizji? 
M.F.: Trudno mi powiedzieć, bo to jest zarząd  telewizji, 
który o tym decyduje. Są ramówki programów. Cały 
czas wchodzą do niej nowe programy. 
A.D., J.Z.: Co Pan, od siebie, zaproponowałby dla 
młodzieży? 
Coś, co by oglądali, rozrywka, publicystyka, zaczynając 
od Jakiej to melodii. Chciałbym,  aby powróciły 
Śpiewające fortepiany, wspaniały program. 
A.D., J.Z.: A czy Pan wierzy w telewizję misyjną? 
M.F.: Tak, oczywiście. Generalnie rzecz ujmując, 
idziemy do przodu. Powstają ciekawe programy, 
organizujemy debaty, tworzymy np. Wielki test                         
z języka polskiego, matematyki, historyczny, prawa 
jazdy. I to rzeczywiście da się oglądać. Jaka to melodia 
ogląda ponad  3,5 mln ludzi. Agata Młynarska robiła 
Świat się kręci, ubolewam nad tym, że już nie ma tego 
programu. Też chciałbym, aby to powróciło, ale nie ode 
mnie to zależy. 
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   Z życia szkoły … 

Świąteczna 

ankieta Patrycji Kaszak 

 
 

 
 

Pani Izabela Pucko 
Najbardziej lubię oczywiście  

nastrój, przygotowania oraz to, że przy  
wigilijnym stole spotykamy się całą rodziną. 

Trudno mi powiedzieć, które były najpiękniejsze, ale myślę,  
że każde święta, które spędzałam z moimi rodzicami, którzy już nie żyją, to  

są święta, które wspominam bardzo miło. Razem z moją rodziną przygotowujemy  
odpowiednią ilość potraw, ubieramy choinkę i śpiewamy wspólnie kolędy. 

 
Pan Grzegorz Dudek 

Podczas Świąt najbardziej lubię to, że mogę 
 je spędzić razem z całą rodziną, tradycje, które pielęgnujemy  

razem z moimi bliskimi. Bardzo lubię cały ten świąteczny nastrój. Wszystkie Święta  
spędzone w gronie moich najbliższych były cudowne i bardzo miło je wspominam. Ciężko mi  

wybrać te najpiękniejsze święta, ale myślę, że każde były wyjątkowe. Chowamy siano pod obrusem,  
dzielimy się opłatkiem, wspólnie ubieramy choinkę i śpiewamy kolędy. 

 
Pani Magdalena Sakowicz 

Zapach choinki, spotkanie z rodziną,  
śpiewanie kolęd, wspólna pasterka, no i oczywiście prezenty :-) 

W moim rodzinnym mieście spotkanie wigilijne całej rodziny, ok. 40 osób, tj. babcie,  
dziadkowie, rodzice, wujkowie, ciocie, dzieci .... Do najważniejszych należą: wspólne ubieranie  

choinki, wspólne śpiewanie kolęd podczas wieczerzy wigilijnej, sianko pod białym obrusem, robienie ozdób 
świątecznych, np. stroik, ozdoby na choinkę, Prawdziwy Mikołaj:-), czytanie Pisma Świętego przez głowę rodziny, 

wspólna modlitwa przy stole wigilijnym oraz wspólna pasterka, 12 potraw świątecznych, 
miejsce przy stole dla samotnej osoby..... 

 
Pani Joanna Pliszka 

Najbardziej lubię czas spędzony z  
najbliższymi, wieczerzę wigilijną, śpiewanie kolęd, blask  

świec, zapach choinki, prezenty... Jednym słowem atmosferę.  
Myślę, że te najpiękniejsze jeszcze przede mną... Z wielkim sentymentem  

wracam do przedsmaku Świąt Bożego Narodzenia, jaki przeżywamy co roku  
w naszej szkole podczas wigilii klasowych, jasełek. Czekam na kolejną wigilię z moją  

wyjątkową klasą II c i wspominam ... pierwszą i każdą kolejną klasę, z którą miałam i mam przyjemność pracować. 
Tak jak w wierszu C. K. Norwida pt. Opłatek, w moim domu kultywowana jest jedna z najpiękniejszych tradycji 

bożonarodzeniowych - tradycja łamania się opłatkiem: 
 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie... 

 
Pytania opracowała i ankietowała: Patrycja Kaszak, IIa 
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Wydarzenia historią opisane 

. 

 

 

 

Święty Mikołaj 
Prawdziwa historia dla ludzi o mocnych nerwach 

 
Zbliża się 6               grudnia. Dla milionów dzieci Mikołajki, kiedy to ubrany w                       czerwony strój 

dość otyły             człowiek zw. „świętym Mikołajem” rozdaje prezenty grzecznym a rózgi niegrzecznym. 

Dzieciaki pytane        w okolicach świat o wygląd św. Mikołaja wymieniają: gruby brzuch, czerwony strój                

z białymi elementami, czerwona czapka z białym pomponem oraz długa i siwa broda. Dodatkowe atrybuty 

tego „świętego” to charakterystyczny śmiech (ho, ho, ho), sanie służące do transportu worów z prezentami, 

które ciągną renifery. Niekiedy towarzyszą mu słudzy zwani elfami, ubrani w zielone czapki i stroje. Prawda 

może być jednak brutalna dla części osób – to nie jest św. Mikołaj!!! Prawdziwy św. Mikołaj wyglądał 

zupełnie inaczej niż jego marna imitacja. 

 
Mikołaj – biskup z Myry 
 
Chrześcijaństwo wydało wielu świętych o imieniu 
Mikołaj. Bohaterem tego artykułu jest jednak Mikołaj                   
z Myry, wtedy miasta leżącego w Cesarstwie              
Rzymskim, a dzisiaj na terenie Turcji. Szanowne dzieci 
muszę zmartwić, ale św. Mikołaj z racji klimatu tam 
panującego nie mógł używać do transportu ani 
reniferów, ani sań. Urodził się w Patarze około 270 roku. 
Jego rodzice - Epifanes i Joanna byli bardzo majętni. 
Długo nie mogli doczekać się potomka, szczęście dopisało 
im po narodzinach syna, któremu nadali imię Mikołaj. 
Niektóre legendy mówią, że gdy nasz bohater był 
młodzieńcem, gdy jego rodzice już nie żyli, nauczono go 
jednak tego, by dzielić się z potrzebującymi. Po śmierci 
rodziców postanowił rozdać majątek i zostać kapłanem. 
Zanim to uczynił pomógł trzem młodym mieszkankom 
Myry. Są spory kiedy to uczynił, czy jeszcze jako 
młodzieniec za życia rodziców czy już po ich śmierci. 
Pewien kupiec z Myry miał trzy córki. Każda z nich miała 
już narzeczonego oraz przygotowany przez ojca posag. 
Na ich nieszczęście ojciec utracił przygotowane 
pieniądze, a jego córki (zwłaszcza najstarsza, bo było                     
to tuż przed zaślubinami) wpadły w rozpacz. Zaręczyny 
zerwano. Według jednego z przekazów najstarsza z córek 
była służącą u rodziców Mikołaja. Narzeczony nie chciał 
sprzeciwić się własnej rodzinie, choć darzył ukochaną 
szczerym uczuciem. Rozpacz trzech dziewcząt potęgował 
fakt, że w takim  ojciec wysyłał córki na ulicę (zmuszając 
do nierządu), by same zarobiły określone                                  

w przedślubnych kontraktach pieniądze. Mikołaj zabrał 
pieniądze ze szkatuły ojca (wg pierwszej wersji) lub sam 
(po śmierci rodziców) i podrzucił do domu bankruta. 
Widząc szczęście najstarszej z córek bankruta postanowił 
podrzucić pieniądze na posagi dla kolejnych dwóch 
córek. Według jednej z wersji legendy wspomniany 
bankrut wielokrotnie naśmiewał się z pobożności 
Mikołaja (nie jest wykluczone, że był poganinem), a po 
utracie majątku, pomocy (co prawda potajemnie, ale 
według ewangelicznej zasady miłości nieprzyjaciół) 
udzielił mu, jakby na przekór, właśnie Mikołaj. 
Mieszkańcy Myry  domyślili się jednak kto jest darczyńcą. 
Gdy  został  kapłanem, a były to czasy prześladowań za 
cesarza Dioklecjana, mieszkańcy Miry wybrali go na 
biskupa swojej wspólnoty. Jako wyraz dumy mogę 
jedynie dodać, że scena ze świętym Mikołajem  i trzema 
pannami jest ukazana na obrazie w ołtarzu bocznym 
mojego rodzinnego parafialnego kościoła. Trzy złote kule                           
(w formie 2 na dole i jedna na górze tj. trójkąta) 
symbolizujące potrójny podarunek znajdują się                            
w herbach m.in. Koła Historyków Studentów KUL. Jest to 
najpopularniejszy atrybut tegoż świętego. 
 
Z biskupem Mikołajem z Myry jest związanych kilka 
legendarnych przekazów. Ogólnie to cały żywot                       
św. Mikołaja w kręgu bollandystów (studenci historii                  
po historii historiografii wiedzą, ale przypomnę że byli                
to jezuiccy uczeni m.in. Jean Bolland czy Heribert 
Rosweyde, którzy zapoczątkowali w XVII wieku rewizję 
hagiograficznych opowiastek o świętych) zwłaszcza przez 
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jezuitę Hypolite’a Delehaye’a, który tak ją otwarcie 
nazywał. 
 
Mikołaj z Myry miał być obecnym na I Soborze Nicejskim 
w 325 roku. Doszło do wydarzeń, które nie pasują do 
obrazu „miłego dziadziusia z Laponii” (tak go określiła 
Aleksandra Polewska, o zmianie i desakralizacji 
wizerunku za chwilę). Doszło wtedy do sporu o herezję 
ariańską.  Mikołaj nie poprzestał na słowach, ale pokazał 
wszystkim jak w praktyce wyglądać powinna walka                        
z herezją i obrona doktryny. Uderzył Ariusza w twarz. 
Heretyk nie był Mikołajowi dłużny i w rewanżu złamał mu 
szczękę. Tyle legenda, bo nie figuruje on w żadnym spisie 
uczestników Soboru. Badania szczątków świętego 
wykazały, że w tej opowieści jest ziarnko prawdy,                      
bo antropolodzy wykazali złamanie szczęki. Trzy kolejne 
legendy to opowieści o oficerach (lub młodzieńcach                
wg innej wersji), o tonącym statku oraz o zbożu.                        
W pierwszej Mikołaj udał się przed oblicze samego 
Konstantyna Wielkiego by wstrzymać egzekucję trzech 
oficerów (lub młodzieńców). W drugiej  opowieści statek 
tonął, a żeglarze wzywali pomocy Mikołaja. Kapitanowi 
ukazał się Mikołaj i uratował okręt, po całym zdarzeniu 
po prostu zniknął.  Po dotarciu do Miry udali się do 
kościoła i podziękowali biskupowi, a ten nakazał im 
milczeć i zmienić swoje postępowanie. Trzecia legenda 
mówi o transportowanym zbożu dla głodujących 
mieszkańców Miry. Kapitan statku po odpłynięciu 
zorientował się, że mimo wyładowania 100 korców 
zboża, liczba towaru na statku nie spadła. 
 
Zmarł 6 grudnia 346 roku (lub 345 albo nawet 352 roku) 
w Myrze. Relikwie znajdują się obecnie w Bari we 
Włoszech, przewiezione tam w 1087 roku. Zazdrośni 
Wenecjanie w 1099 roku przewieźli do klasztoru na 
wyspie Lido koło Wenecji rzekome relikwie świętego                   
(z pozostałości bazyliki w Myrze), ale było to sanktuarium 
jedynie lokalne. Niegdyś wspomnienie świętego Mikołaja 
było uroczystością ( 9 maja dodatkowo wspominano 
translację relikwii do Bari). Obecnie, na mocy decyzji 
papieża Pawła VI, ma ono rangę jedynie wspomnienia 
dowolnego. Święty Mikołaj (w prawosławiu zwany 
Cudotwórcą) patronuje m.in. Grecji, Rosji, kiedyś 
Wielkiemu Księstwu Litewskiemu, kupcom, żeglarzom, 
pannom na wydaniu, dzieciom. Z okazji tego święta 
dzieci otrzymywały prezenty. 
Przedstawiany w mitrze, z pastorałem, w szatach 
biskupich (na wschodzie w długim paliuszu). 
 
Ofiara komercjalizacji 
Genezy tego procesu trzeba szukać w reformacji. 
Protestanci z dnia 6 grudnia usunęli określenie święty                    
i nasz bohater został zwykłym Mikołajem. Jego wizerunek 
uległ desakralizacji. W każdym narodzie istniały postacie 
legendarne, które wręczały prezenty (Gwiazdor, Dziadek 

Mróz, Dobra Czarodziejka, Aniołki etc.).Pomogli w tym 
Holendrzy, którzy na kontynent amerykański przywieźli 
postać Sinter Klaas. W XIX wieku pojawia się seria 
rysunków przedstawiająca postać przypominającą 
niejako „krasnala na sterydach”-długa broda, czerwone 
ubranie. Bazowano na utworze Clementa C. Moore’                     
a dziennikarza i… biblisty pt. „Wizyta Świętego Mikołaja”                     
z 1823 roku, gdzie przekazał on jego współczesny nam 
wizerunek tej postaci.  Pozwoliło to w latach 20.                               
XX wieku pewnemu koncernowi (konkretnie Coca-Cola) 
wykreować komercyjną wersję św. Mikołaja. W Laponii 
na terenie Finlandii powstała wioska św. Mikołaja, gdzie 
w pobliżu bieguna ma on mieszkać. Moim zdaniem tak 
istotnemu świętemu wyrządzono wielką krzywdę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
źr. Polewska A., Wielkie relikwie chrześcijaństwa, 
Kraków 2012; historia.org.pl 
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Uwaga, nauka idzie!  

 

 

 

   

Inżynieria genetyczna rozbudza ogromne nadzieje, 

szanse i możliwości na przyszłość. Co rusz dokonujemy 

kolejnych przełomów - wszystko po to, aby kiedyś nam 

lub naszym wnukom żyło się lepiej. Proste usunięcie bądź 

zamienienie wadliwych genów może uratować wiele 

istnień i przyczynić się do poprawy sytuacji zdrowotnej 

na ziemi. Co jeszcze pociąga za sobą inżynieria 

genetyczna? Jak może wyglądać przyszłość naszego 

gatunku? 

   Jak wspomniałem, inżynieria genetyczna polega na 

wycinaniu, a następnie podmienianiu genów, a szerzej 

patrząc nawet całych fragmentów DNA. Pierwszym 

krokiem owym kierunku było przeniesienie ludzkiego 

genu do bakterii, co jednoznacznie udowodniło,                    

że wszystkie organizmy posiadają kod genetyczny, który 

można bez przeszkód przenosić między sobą.  

   Obecnie inżynieria genetyczna jest coraz częściej 

stosowana w medycynie przy terapii genowej. Jest to 

nadal eksperymentalna dziedzina. Mimo tego jesteśmy                 

w stanie już teraz wyleczyć jedną chorobę genetyczną 

SCID/ADA1. Inżynieria zdominowała również rynek 

rolniczy, za sprawą produktów genetycznie 

modyfikowanych. Pierwsze modyfikowane rośliny 

pojawiły się w latach 80 XX wieku, a dziś na wielu 

rynkach większość produktów jest genetycznie 

modyfikowane, choć warto zauważyć, że Unia Europejska 

ma jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów                         

w sprawie GMO. Dzięki żywności modyfikowanej koszty 

produkcji żywności są znacznie tańsze, a co za tym idzie 

same produkty również są tańsze - wszystko sprawą 

wszczepionej odporności na mróz czy choroby, które nie 

raz pozbawiały rolników sporej części plonów.  

   Znając krótki zarys historyczny, sytuację dzisiejszą                       

i podstawową wiedzę związaną z genetyką, przejdźmy do 

głównego tematu naszych rozważań. Spróbujmy sobie 

wyobrazić najbliższą przyszłość. Według mojego  

mniemania za około 10 lat będziemy w stanie pozbyć się 

wad genetycznych, chorób, co daje możliwość 

stopniowego eliminowania niepożądanych genów                      

z obiegu na przestrzeni kilku pokoleń, aż choroby wyjdą                     

z obiegu. Jest to swoiste oczyszczenie ludzkiego DNA, 

które chciano wiele razy osiągnąć np. za pomocą 

eugeniki. O ile zakaz rozmnażania się osobników                          

z wadami genetycznymi, a nawet ich sterylizacja budzi 

spore kontrowersje, to inżynieria genetyczna stwarza 

nam ogromne możliwości. Sprawi, że nikt obecnie chory 

nie będzie już dalej cierpiał i zmniejszy ryzyko 

przekazania wadliwych genów kolejnym pokoleniom - 

bez represji społecznych i bez bólu. 

   Manipulowanie genami nie skończy się na oczyszczaniu 

ludzkości z ich bolączek. W niedalekiej przyszłości                    

na podstawie kodu genetycznego partnerki i własnego 

będzie można zdecydować jakie dziecko chcemy mieć, 

unikając przy tym losowości. Sami zadecydujemy jakiej 

ma być płci, które cechy po kim ma odziedziczyć dzięki 

odpowiedniemu doborowi plemników i komórek 

jajowych w metodzie in vitro. Mało tego, będziemy                   

w stanie stworzyć dziecko wielu rodziców. Jeśli materiał 

genetyczny danej pary nie starczy do otrzymania 

zadowalającego ich wyniku, tzn. brak konkretnej 

pożądanej cechy, będą w stanie zaczerpnąć konkretne 

geny od innych ludzi. Niektórzy czytelnicy mogą się w tej 

chwili oburzyć, ale pewne zmiany i rewolucje prędzej               

czy później zajdą. Proces ten niesie ze sobą wiele 

pozytywów - żaden rodzic nie chce, aby jego dziecko było 

nieudacznikiem, za mało pewnym siebie czy 

agresywnym. Odpowiedni dobór materiału genetycznego 

rodziców wraz z jego szczegółową analizą może 

poskutkować tylko i wyłącznie ulepszeniem potomków 

naszej cywilizacji. Będziemy w stanie stworzyć świat                             

z mniejszą ilością przemocy, uczciwością i oparty na 

wzajemnej pomocy, a prawo selekcji naturalnej nie 

będzie już nigdy potrzebne (nie będzie gorszych 

osobników). 

Futurystyczna ingerencja 

genetyczna 
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   Technologia cały czas będzie się rozwijać, dlatego 

sięgając bardziej w przyszłość, do czasów, w których 

ludzkość zacznie kolonizować układ słoneczny, a nawet 

znacznie odleglejsze systemy planetarne, należy mieć na 

uwadze jak ważna będzie dla przyszłości ludzkich kolonii 

umiejętność dostosowania się organizmu do konkretnych 

warunków. Załóżmy hipotetyczną sytuację, iż pewnego 

dnia, być może w ciągu najbliższych stuleci, będziemy w 

stanie skolonizować planetę podobną do Ziemi. Być 

może spotkamy różnorodną faunę i florę. Co, jeśli 

tamtejsze rośliny będą zawierały dużo minerałów lub 

związków chemicznych szkodliwych dla 

ludzi lub niemożliwych do strawienia? 

Można założyć, co zresztą bardzo 

prawdopodobne, że procentowy skład 

powietrza w atmosferze będzie się różnić 

od znanego nam na ziemi np. może 

zawierać 10% więcej tlenu niż dwutlenku 

węgla. W takim wypadku nasze płuca nie 

będą w stanie prawidłowo pracować                           

i będziemy potrzebowali specjalnej 

aparatury tlenowej, np. małych 

poręcznych masek. Wynalazki tego typu to 

tylko jedna z wielu dróg, ale znacznie 

efektywniejszą jest właśnie inżynieria 

genetyczna. Dzięki kilku modyfikacjom                                

w naszym DNA, przystosujemy nasze płuca                             

do oddychania w zupełnie innych warunkach, 

zwiększając tym samym naszą szansę na przetrwanie. 

Podobnie sprawa się ma z poprzednim przykładem 

szkodliwych lub niestrawnych związków chemicznych. 

Oczywiście, taka ingerencja prowadzić będzie po jakimś 

czasie do mnożenia się ras ludzkich oraz być może                   

do podziału ludzkości na modyfikowanych (lepszych)                       

i starych (gorszych). Pojawiać może się też niezgodność 

genetyczna na poziomie rozmnażania, podobnie jak teraz 

nie możemy zapłodnić szympansa - istnieje zbyt duża 

rozbieżność między oboma gatunkami. Jest to czarny 

scenariusz, który warto mieć na uwadze, ale potencjalne 

ryzyko nie przewyższa wszystkich zalet. 

   Kto powiedział, że należy ograniczać się tylko do 

naszego gatunku? Inżynierii genetycznej można 

poddawać inne gatunki, a nawet tworzyć zupełnie nowe. 

W ten sposób ludzkość mogłaby stworzyć gatunek 

niewolniczy, który wypełniałby naszą wolę i zachcianki. 

Ulepszając DNA, np. goryla, poprawiając nieco m.in. 

inteligencję udałoby się osiągnąć to, czego tak bardzo 

pragną eksperci z zakresu robotyki i sztucznej inteligencji 

- ułatwienia życia. Ktoś powie, że to nieetyczne, bo to 

istota żywa, a czy etyczne byłoby zmuszanie do pracy                

w pełni świadomego, myślącego i humanoidalnego 

robota? Obie istoty posiadają świadomość, obie myślą                 

i obie przypuszczalnie cierpią. Jest to jednak odległa 

przyszłość, a temat ten z pewnością będzie się pojawiał 

coraz częściej w następnych dziesięcioleciach.  

 

 

   Przed nami stoi otworem wiele dróg rozwoju, takich jak 

robotyka, sztuczna inteligencja, nanotechnologia, 

biocybernetyka i inżynieria genetyczna. Część zalet 

każdej drogi zapewnia nam inna. Podobnie jest                             

z manipulowaniem genami - nie musimy konstruować 

robotów niewolników, możemy wyhodować specjalne 

organizmy, które mogą zastąpić roboty. Cel                              

i efektywność ta sama, różnicą jest jedynie środek. 

Należy zachować spokój i czekać na to, co przyniesie nam 

przyszłość. Kto wie, może sami będziemy mieli możliwość 

korzystać z jej dobrodziejstw?                                                                                                                 

„Rozwój nauki zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko.(...) 

Jednak nauka musi przetrwać swoje własne pomyśli, za 

każdą cenę. Dla dobra wszystkich.” - Dan Brown 

 

Ernest Korus, III D 
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Państwo a wolność każdego z nas 

W dzisiejszych czasach niemal całe życie społeczeństw jest podporządkowane aparatowi państwa. 

Czy słusznie? Spójrzmy na życie każdego z nas. Od najmłodszych lat chodzimy do żłobków, przedszkoli, 

szkół podstawowych, szkół średnich. Pomijając fakt, że wywiera to ogromny wpływ na osobowość każdego    

z nas, warto też spojrzeć na dalszy przebieg życia. Po zakończeniu edukacji idziemy do pracy, co jest 

całkowicie w porządku. Należy zadać sobie pytanie – co nam z tego? Część, i to całkiem sporą, oddajemy 

właśnie aparatowi państwa, szacując że pracujemy ponad półtora tygodnia nie na naszą wypłatę, ale na 

państwo. Czy warto? 

Zwolennicy socjalizmu stwierdzą jednomyślnie, że jak najbardziej. Ale pozostańmy przy chłodnym 

racjonalizmie. Całe nasze życie przebiega po myśli państwa, które de facto decyduje o bardzo wielu 

aspektach naszej egzystencji. Należy sobie zadać pytanie – po co obowiązek edukacji? Otóż przed 

reformami pruskimi i napoleońskimi, nie była ona obowiązkowa. Czy rozwój był? Naukowcy, poeci, 

architekci, odkrywcy? Byli! Co więcej, byli doskonali rzemieślnicy, fachowcy w każdej dziedzinie. Chciałeś 

wykonywać dany zawód? Nie ma problemu. Szedłeś do danego wykonawcy owej profesji i się doń 

przyuczałeś, po czym, nabywając odpowiednie umiejętności, zaczynałeś pracować, z czasem „przechodziłeś” 

na swoje (najczęściej jednak dziedziczono po rodzicu), otwierałeś warsztat i sobie szczęśliwie pracowałeś.               

A dziś? Nie, to już nie takie proste. Musisz skończyć odpowiednią szkołę. Tyle, że to dopiero etap końcowy. 

Wcześniej musisz przebrnąć przez zalew całkowicie ci niepotrzebnych informacji. Jako matematyk musisz 

tracić swój czas na historię, polski, języki obce, geografię, a nawet fizykę. Jako zaś historyk, musisz się 

babrać w zalewie cyfr, języków obcych, a i również takich przedmiotów jak wos lub język polski 

(pamiętajmy, że nie każdy humanista jest orłem z każdej humanistycznej dziedziny, bo nie każdy lekarz 

jest wyspecjalizowany w każdym kierunku). Zastanów się teraz, drogi czytelniku, jak bardzo byś 

udoskonalił dotychczas swoje umiejętności, gdybyś mógł się uczyć tylko tego, do czego masz predyspozycje, 

a nierzadko nawet talent.  

Spójrzmy teraz na system podatkowy. Chodzisz sobie do pracy, zarabiasz, wiele, albo niewiele, i tak 

musisz oddać część władcy swojego życia – państwu. Pomyśl sobie, jak bardzo mógłbyś polepszyć swój 

dobrobyt, gdybyś nie wydawał ponad ¼ swoich zarobków na aparat państwa, który i tak nie funkcjonuje. 

Zwolennik państwowości powie, że przecież jest policja, dzięki temu jest służba zdrowia. Wspaniała wieść. 

Tylko, że w sytuacji bezpośredniego zagrożenia nie ma czasu na wykręcenie 112 w telefonie i czekanie na 

patrol interwencyjny, a szansa, że akurat będzie przejeżdżał obok, jest niewielka. Służba zdrowia? No tak, 

karetki funkcjonują całkiem nieźle, co by nie mówić. A reszta? Masz nowotwór? No wybacz, drogi 

obywatelu, spóźniłeś się z badaniami, nic nie możemy zrobić, masz dwa miesiące życia, a termin dopiero 

wolny za trzy. Nic nie poradzimy, że gdy nowotwór dopiero się rozwijał, my nie mieliśmy dla Ciebie czasu. 

Takie życie. 

Mam nadzieję, że skłoniłem Cię do refleksji związanych z nami samymi i wielkim bratem – 

państwem. Pomyśl sobie, ile ludzkość mogłaby już osiągnąć, w jak bogatym świecie byśmy mogli żyć dzięki 

technologii, która nie byłaby wykorzystywana do wymyślania coraz to śmiertelniejszych broni czy 

bezsensownych wyścigów światowych mocarstw na arenach międzynarodowych. To człowiek 

wymyślił pieniądz. To człowiek doszedł do wniosku, że współpracując jest w stanie 

osiągnąć więcej, niż walcząc. To człowiek odpowiada za wszystko to, co teraz 

mamy, nie państwo. Przestańmy myśleć, że bez państwa wszystko się 

rozleci i upadnie, bo jest to najzwyczajniejszy 

syndrom sztokholmski zakorzeniony głęboko              

w dużej części naszych społeczeństw. Niech 

wolność i prawda zwycięży. 

 Oskar Wacewicz, IIID. 
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O wszystkim i o niczym! 

ZAWÓD – ŻOŁNIERZ 

 

Zalety służby wojskowej:  
 
Prestiż - od lat wojsko cieszy się dużym 
zaufaniem społecznym. Żołnierze kojarzą się z 
patriotyzmem, zdecydowaniem, siłą. Byli 
wojskowi są cenieni na rynku pracy, więc po 
skończonej służbie na pewno nie będą mieli 
trudności ze znalezieniem zatrudnienia. 
Mechanicy, logistycy, ochroniarze, a nawet 
szefowie firm często wywodzą się z wojska.  
 

Pewna praca i emerytura - żołnierze nie 
muszą się martwić, że ich firma upadnie, 
zbankrutuje, czy też zostaną wyrzuceni                      
z dnia na dzień na bruk. Wojsko jest i zawsze 
będzie. Każdy wojskowy ma 
zagwarantowaną emeryturę i jeśli nie 
popełni żadnego przestępstwa to ma szansę 
na spokojne życie. Może wojsko nie 
gwarantuje dostatniego życia, ale za to daje 
pewność i przewidywalność przyszłości. 

 
Chcę pracować w armii, co muszę zrobić? 
 
Zależy o jaką służbę ubiega się kandydat. Oficerowie muszą mieć wykształcenie 
wyższe. Nie trzeba kończyć wojskowych akademii, żeby ubiegać się o statut oficera. 
Jeśli posiadamy tytuł magistra polskiej uczelni i chcemy zostać oficerem - wojsko wyśle nas do szkoły oficerskiej                      
i doszkoli.  Osoby z wykształceniem średnim mogą ubiegać się o służbę w korpusie chorążych. Wykształcenie 
zawodowe pozwala na zostanie podoficerem. Istnieje także możliwość służby kontraktowej. Np. informatycy, 
mechanicy, technicy, lekarze mogą podpisywać z wojskiem kontrakty na określony czas.  
 
Gdzie studiować?  
 
Uczelnie wojskowe stosują ostre kryteria przyjęcia. Egzaminy są trudne i mają na celu wyłonienie najlepszych 
kandydatów. Już na wstępie rekrutacji musimy być przygotowani na wojskowy rygor. Uczelnie wojskowe w Polsce: 
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, 

 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, 

 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,  

 Wyższa Szkoła Oficerska we Wrocławiu 

 
Praca w wojsku.  
Droga do kariery zawodowej jest długa i zależy od wielu 
czynników. Najważniejszym jest jednak wykształcenie. Osoby                       
z wykształceniem zawodowym mogą po służbie zasadniczej 
ubiegać się o nadterminowe zatrudnienie. Takie osoby 
pozostają specjalistami wojskowymi. Najwyższe co mogą 
osiągnąć w armii to stanowisko dowódcy drużyny. Osoby                      
z wykształceniem średnim mają szanse zostać oficerami.                  
W trakcie służby trafiają do szkół podoficerów i po ukończeniu 
zostają oficerami. W dalszej kolejności mogą starać się                         
o służbę nadterminową a później o służbę kontraktową.                    
Po ukończeniu szkół podoficerskich kandydat ma możliwość 
dalszego kształcenia, np. ukończenia wyższej szkoły, która 
otwiera drogę do awansów na wysokie stanowiska dowódcze.  
Młode osoby, które zdały właśnie egzamin dojrzałości i planują 
studia wojskowe powinny wybrać najlepszą dla siebie uczelnię wojskową a później uczyć się wytrwale. Osoby                       
z wyższym wykształceniem, ale nie wojskowym mogą również ubiegać się  o pracę w wojsku. Wojsko wysyła taką 
osobę do szkoły i po pewnym czasie taki kandydat staje się oficerem.  

Wiktoria Kozieja, II C 

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata 
na żołnierza zawodowego może ubiegać się 
osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki 
formalne: 
 
• posiada obywatelstwo polskie 
• posiada świadectwo dojrzałości 
• nie jest karana sądownie 
• posiada odpowiednią zdolność fizyczną                       
i psychiczną do zawodowej służby wojskowej 
orzeczoną przez wojskową komisję lekarską 
oraz wojskową pracownię psychologiczną 
• posiada znajomość języka angielskiego na 
odpowiednim poziomie (min. 8 pkt. 
rankingowych, tj.: 80% na poziomie 
podstawowym lub 40% na poziomie 
rozszerzonym, lub 3 na "starej maturze") 
• posiada wiek co najmniej 18 lat 

TEKST: Patrycja Kaszak, IIA; Wiktoria Bremer IIA 
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Z przymrużeniem oka… czyli uczniowskie wypociny!  

Samochód czy 

motocykl? 

Samochód czy motocykl? Po tylu latach 

jazdy motocyklem powoli przesiadam się do 

samochodu. Cztery kółka są o wiele 

lepszym rozwiązaniem niż dwuślady. 

Pierwsza rzecz, jaka od razu nasuwa mi się na myśl, to bezpieczeństwo. 

Samochód jest bezpieczniejszy w każdej sytuacji. Przy prędkości, np. 80 km/h, 

rzadko kiedy motocyklista wychodzi z życiem z wypadku, a jeśli wyjdzie, to na 

pewno z jakimś długotrwałym urazem.  

Motocyklem nie pojedzie się na wakacje ze znajomymi. Samochód „plusuje”, 

ponieważ w każdą pogodę możesz nim wybrać się ze znajomymi lub rodziną, 

pakując torby i każdą rzecz, jaka jest Wam potrzebna na dany czas. Wiadomo, 

że samochodem często stoi się w korku. Ponadto, więcej pali niż motocykl. 

Pamiętajcie: BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSKIM. Jeżeli macie zamiar 

nabyć motocykl, to polecam jakiś markowy (np. Yamaha, Kawasaki, Suzuki). 

Chińskie hamulce nie są tak 

skuteczne, jak hamulce marki, która 

się specjalizuje w produkowaniu 

motocykli. Polecam także jazdy 

doszkalające z doświadczonymi 

motocyklistami.  

TEKST: Przemysław Gwiazda 
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Młodzież w działaniu 

 

… czyli podsumowanie roku 2016 w Traugucie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Euroweek – szkoła liderów 

 

Dzień Patrona 2016  

Szkoła Przyjazna 
Wolontariatowi 

  

Konkurs Dzielnicowy 

 

Dzień SF 

 

I miejsce WOM dziewcząt 

 

Szkoła z klasą 2.0 

 

Entropia słowa 

 

Szkoła Varsavianistyczna 

 

Nowe obiekty sportowe XLV LO 

 

Ślubowanie 2016 
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SIATKÓWKA 
Z Azerbejdżanem, Niemcami i Węgrami zagrają Polki w przyszłorocznych ME 2017. Podczas 
czwartkowego losowania w Baku reprezentacja Polska znalazła się w koszyku trzecim. Nasz zespół 
wylosowała azerska rozgrywająca, gwiazda tamtejszej siatkówki, Oksana Kurt. 
PGE Skra Bełchatów i Onico AZS Politechnika Warszawska odniosły w piątek (25.11) zwycięstwa za 
trzy punkty. Oba mecze zostały rozegrane w ramach 10. kolejki PlusLigi. 
 
 

MMA 
Już za niespełna miesiąc, 17 grudnia, w Karpaczu odbędzie się czwarta gala Ladies Fight Night "Fortuna Dies Natalis”. 
Tym razem włodarze federacji na miejsce gali wybrali wyjątkowy obiekt Hotel Gołębiewski w Karpaczu, położony na 
wysokości około 800 m n.p.m. u podnóża najwyższego szczytu gór Karkonoszy – Śnieżki. Podczas grudniowej gali LFN 
zobaczymy 10 pojedynków w formule MMA i K-1. W klatkoringu pojawią się młode, utalentowane zawodniczki                     
z Polski i zagranicy. 
Gala KSW 37 już w sobotę 3 grudnia w krakowskiej Tauron Arenie. Na KSW 37 swoich mistrzowskich pasów bronić 
będą Karol Bedorf, Borys Mańkowski i Artur Sowiński. W jednej z walk wieczoru zmierzą się Mariusz Pudzianowski                   
i "Popek" Rak. 
  
 
KOSZYKÓWKA    
 Houston Rockets aż 50-krotnie próbowali szczęścia w rzutach za trzy punkty przeciwko 
Sacramento Kings. To rekord NBA. Powiodło się im w mniej niż połowie przypadków 
(21/50), ale i tak Rakiety wygrały z Królami 117:104. 
W szóstym podejściu do meczów wyjazdowych Washington Wizards udało się w końcu 
uzyskać pierwsze zwycięstwo. Czarodzieje pokonali Orlando Magic 94:91. Marcin Gortat 
przeciwko swojemu pierwszemu klubowi w NBA zdobył 12 punktów. 
 
 

TENIS 
Lider Chorwatów Marin Cilić po wielkich mękach zdobył pierwszy punkt dla swojej 
drużyny, pokonując w pięciu setach Federico Delbonisa 6:3, 7:5, 3:6, 1:6, 6:2. - Fani 
ponieśli mnie do wygranej - powiedział zwycięzca. Po pierwszym dniu Chorwaci 
remisują w finale Pucharu Davisa z Argentyną 1:1. 
Trzecia rakieta świata Agnieszka Radwańska zaczęła przygotowania do sezonu. 
Krakowianka prawdopodobnie nie wystąpi w tym roku w rozgrywanej w Azji 
International Premier Tennis League. Elitarna IPTL – jeśli w ogóle się odbędzie – 
zostanie mocno okrojona. Nasza tenisistka nie poleci też pod koniec grudnia na 
pokazówki do Hua Hin, bo w Tajlandii po śmierci króla wciąż trwa żałoba. Być może 
ponownie zaprezentuje się za to w lidze czeskiej. Kiedyś Radwańska pojawiała się 
w składzie najsilniejszej w Czechach drużynie Agrofertu.  

 

TEKST: Wiktoria Gołębiewska 
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Kawiarnia 
literacka 

 

Przebudzenie 

                   Stephen King                                                     

Ostatnio przeczytałam książkę Stephena Kinga pt.    

„Przebudzenie”.  

Jest to opowieść o Jamiem Mortonie, który 

zaprzyjaźnia się z pastorem w niewielkiej wsi. Pewnego 

dnia pastor zostaje zwolniony z powodu ”strasznego 

kazania”. Po długim czasie i tułaczce, w roli 

rockendrollowego muzyka, Jamie spotyka swojego starego 

przyjaciela, tylko że w trochę innej postaci. 

Jest to druga książka Kinga, którą przeczytałam. 

„Przebudzenie” okazało się mało porywające, z dużą ilością 

opisów, które stają się po pewnym czasie nużące. Pierwsze 

dwieście stron to przede wszystkim opis głównej postaci, 

zarys dzieciństwa i czasu dorastania głównego bohatera. 

Inspiracją do napisania ”Przebudzenia” była                    

dla Kinga nowela Arthura Machena  „Wielki Bóg Pan”. 

Książkę tę polecam szczególnie ludziom, którzy fascynują 

się psychologią. 

Charakterystyczne dla Stephena Kinga jest to,                   

że akcja „rozkręca się” na samym końcu. Tak jest i tym 

razem. Choć początek wydał mi się nudny, to muszę 

przyznać: zakończenie jest mocne i choćby dla tych 

ostatnich stu stron warto sięgnąć po tę powieść. 

Życzę miłej lektury  

 

TEKST: Julia Gepner, Ic 
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                    MIARKA ZA MIARKĘ 

Teatr Dramatyczny 

 

18 października wybrałyśmy się do Teatru Dramatycznego na sztukę pt. „Miarka                    
za Miarkę” na podstawie dzieła Williama Szekspira o tym samym tytule. W rolach 
głównych wystąpili miedzy innymi: Sławomir Grzymkowski (jako Książe), aktor Teatru 
Narodowego Przemysław Stippa  (Angelo), Martyna Kowalik (Izabela, aktorka znana 
również z serialu „Klan”), Zdzisław Wardejn (Eskalus, zagrał np. w filmie Miasto z Morza) 
oraz wielu innych. 

Źle się dzieje w Wiedniu, moralny upadek i korupcja paraliżują kraj. Książę Wincencjo 
przekazuje władzę w ręce namiestnika. Angelo, ten by uzdrowić państwo wtrąca cześć 
mieszkańców do więzienia. Jednym ze skazanych jest Claudio, oczekujący na wykonanie 
wyroku śmierci za spłodzenie nieślubnego dziecka. Wincencjo powraca w przebraniu 
mnicha i obserwuje rozwój sytuacji. Jest świadkiem nadużywania władzy przez swojego 
zastępcę.  

W spektaklu dało się zauważyć nawiązania do obecnej sytuacji politycznej w Polsce. 
„Miarka za miarkę” to opowieść o władzy, jej dramacie i absurdach. Podstawową kwestią 
jest konflikt władzy z moralnością. Szekspir pyta, czy rządzący mogą być sprawiedliwi                      
i moralni, czy też wykorzystują pozycje, by zdobyć i sprawować władzę. Myślę, że to dziś               
w Polsce bardzo aktualne pytania, ale nie tylko w Polsce. Mechanizmy sprawowania 

władzy nie zmieniły się od czasów 
Szekspira, stały się bardziej 
subtelne, zmieniły się idee, które 
za nią stoją, ale to nie zmienia 
istoty władzy. Moim zdaniem, 
wielkie słowa uznania należą się 
aktorom, którzy znakomicie 
wcielili się grane przez siebie 
postacie. 

TEKST: Jolanta Zakrzewska, IIIc 
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Łamigłówki mądrej główki! 

„Etymologia i symbolika wymarłych, zapomnianych oraz przekształconych 
tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych” 

 
5 pierwszych osób otrzyma ocenę cząstkową 5 (bdb) z języka polskiego lub                 
j. niemieckiego 
 
Poniższy test składa się z 26 pytań – zarówno otwartych, jak i zamkniętych 
(jednokrotnego wyboru). Przeczytaj uważnie pytania i zastanów się, zanim 
zakreślisz wybraną przez siebie odpowiedź. Możesz zdobyć 30 punktów. 
Powodzenia!!! 
 

1. W którym roku papież Grzegorz Wielki wysłał misjonarzy, aby głosili wiarę 
Chrystusa. 
a) 581   b) 591   c) 592 
 

2. Chcąc zaszczepić wśród pogan dogmaty chrystianizmu, papież Grzegorz Wielki 
zalecał misjonarzom: 
a) niszczenie świątyń pogańskich 
b) aby mieli na uwadze zwyczaje mieszkańców 
c) wzbranianie obchodu uroczystości i składania ofiar 
 

3. Staropolskim elementem świątecznego wystroju w okresie Bożego Narodzenia 
były: 
a) zboże, siano oraz słoma 
b) zboże, siano oraz gałązki świerkowe 
c) zboże, siano oraz jabłka 
 

4. W 1903r. w „Encyklopedii staropolskiej” Zygmunt Gloger pisał, że snopy zboża 
stawiano (proszę podać miejsce, jakie zajmowały snopy zbóż w domu, izbie) 
 

5. Snopy zbóż ustawiano w: 
a) w kościołach, urzędach i w domach bogatszych mieszkańców 
b) zarówno w chałupach chłopskich, jak i w magnackich rezydencjach 
c) w chałupach chłopskich i w stajniach dla zwierząt 
 

6. Zaznacz zdanie nieprawdziwe: 
a) W niektórych regionach Polski zaściełano słomą całą podłogę 
b) W miastach i na wsi, grubą warstwę siana kładziono na stole i dopiero na nim – 
lnianą płachtę lub obrus 
c) Słomę i siano stosowano w intencji zysków materialnych (pieniężnych)                                 
w gospodarstwie domowym 
 

7. Wytłumacz, na czym polegał zwyczaj zwany „ciskaniem kop” i czemu on służył.  
 

8. Wymień 3 elementy dawnego świątecznego wyposażenia wnętrza izby. 
 

9. Dawnym zwyczajem - na uczcie wigilijnej, na końcu stołu, na honorowym miejscu 
kładziono. 
 

10. U Łemków z podgórza rzeszowskiego na stole wigilijnym musiał znaleźć się: 
a) kisiel owsiany b) olej i czosnek c) siemię lniane 
 

11. Sina zupa z siemienia lnianego – utłuczonego, rozgotowanego i lekko 
posłodzonego, nazywana była: 
a) siemieniuchem  b) siemieniówką  c) siemieniatką 
 

12. Co to jest skopek? 
a) resztki z potraw wigilijnych 
b) snop siana ustawionego w izbie jako element wystroju 
c) nazwa opłatka, którym dzielili się domownicy 

Miodowe ciasteczka  

zamiast oklepanych 

pierniczków 

 

Składniki:  

2 szklanki mąki, szklanka 
cukru, szklanka miodu, pół 
kostki masła, pół łyżeczki 
cynamonu, łyżeczka proszku 
do pieczenia, łyżka kakao, 
dwa jajka. 

 

Przygotowanie:  
W garnku rozpuścić masło                  
z cukrem i miodem. Masę 
przelać do miski, dodać 
mąkę, cynamon, kakao, 
proszek do pieczenia i jajka. 
Wymieszać wszystkie 
składniki i uformować kulę, 
którą trzeba owinąć folią                  
i wstawić do lodówki na 
kilka godzin (lub lepiej na 
całą noc). Schłodzone ciasto 
podzielić na mniejsze części  
rozwałkować na grube 
placki, a następnie wyciąć 
kształty np. choinki.  
 
Ciastka piec w temp. 200°C  
przez 15-20 minut.                             
 

 

Smacznego! 

 

 

Ola Smolińska gotuje! 
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13. Dlaczego po skończonej wieczerzy nie sprzątano stołu, a łyżki, miski, resztki potraw, chleb i opłatek pozostawiano na nim na 
całą noc? 
 

14. Chleby, których nie użyto podczas misteriów religijnych i płytki chlebowe wymieniane w okresie świątecznym pomiędzy 
kościołami i bractwami zakonnymi oraz rozdawane także biednym, aby spożywali je ku chwale narodzonego Chrystusa na znak 
miłości chrześcijańskiej wspólnoty, nazywano: 
a) eulogami   b) heulogami   c) eulogiami 
 

15. Co robiono z resztkami opłatków pozostałych domownikom po wieczerzy wigilijnej? 
 

16. Wytwarzaniem opłatków nie zajmowali/ły się: 
a) klasztory, zakony  b) kościelni i wikariusze  c) organiści i zgrupowania modlitewne 
 

17. Opłatek – jest dla katolików znakiem pojednania, miłości, przyjaźni i pokoju. Ten sam znak pojednania czynią także pomiędzy 
sobą wyznawcy prawosławia. Bułkę przaśną, którą wyznawcy prawosławia dzielą się przed wieczerzą wigilijną, oraz której używa 
się również w prawosławnych obrzędach cerkiewnych, nie można nazwać: 
a) proskurą   b) profazą   c) prosferą 
 

18. Proszę podać 3 msze święte, które dawniej celebrowano podczas dnia Bożego Narodzenia 
 

19. W Drugi dzień Świąt, tj. 26 grudnia, obchodzone jest wspomnienie pierwszego męczennika. Proszę podać imię tego świętego, 
na pamiątkę którego praktykowano zwyczaj obsypywania księdza owsem tuż po mszy świętej 
 

20. Zwyczaj wręczania prezentów świątecznych nie był dla szlachty, wielmożnych i władców okazją do: 
a) nagrodzenia dworzan i czeladzi za wierną służbę 
b) odnowienia umowy ze służbą 
c) krytyki nieobyczajnego zachowania i marnej służby 
 

21. Skrzynkę św. Mikołaja założył w Krakowie: 
a) ks. Skarga   b) ks. Robak   c) ks. Skorupka 
 

22. W Polsce i na Ukrainie, w wigilię święta, gospodarze i pasterze „suszyli”, czyli: 
a) składali w świątyniach ofiary z kur, gęsi, baranów i zboża 
b) zachowywali ścisły post 
c) prali i wywieszali do wyschnięcia świąteczne obrusy i nakrycia 
 

23. Dawniej wierzono, że modlitwa do św. Mikołaja pomaga skutecznie chronić się przed: 
a) głodem i biedą   
b) złodziejami i napadami   
c) wilkami 
 

24. Święty Mikołaj urodził się około roku 
270 w: 
a) Laponii    
b) Azji Mniejszej    
c) w Mongolii 
 

25. Zaznacz nieprawidłowe stwierdzenie: 
Gwiazdor 
a) była to postać ubrana w barwną i 
futrzaną czapę 
b) wywodzi się z dawnych grup 
kolędników 
c) miał twarz ukrytą pod maską w jasnym 
kolorze lub umazaną kredą 
 

26. Kolęda nie składała się nigdy z : 
a) życzeń powodzenia 
b) prośby o datek 
c) obdarowywania domowników przez 
kolędników ciastami i słodyczami 
 
Anna Dorosz 
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