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zdalne, które ma trwac ́ aż do końca ferii
zimowych. Sytuacja taka zdecydowanie nie
ułatwia nam kontaktów z rówiesńikami.
Jednak dobrym rozwiązaniem będzie
kontakt wykorzystujący łącza internetowe
np. rozmowa typu “FaceTime”. Podczas
niej możemy grac ́ w gry, odrabiac ́ prace
domowe czy po prostu porozmawiac.́

Jak nie być samotnym w ferie 
i w czasie izolacji?
 Zaczynają się ferie. W związku z tym, chciałabym przekazac ́kilka wskazówek oraz
sposobów na to, jak nie czuc ́się samotnie w czasie izolacji związanej z COVID-19. Na
początku roku ogłoszono, że od 27 stycznia 2022r. przechodzimy  na nauczanie 

 zŕł. Google

Ciekawym i równie skutecznym rozwiązaniem
będzie odbudowanie kontaktu z rodziną. Nie od
dzis ́ wiemy, że młodzież nie zawsze dobrze
dogaduje się z rodzicami lub rodzeństwem.
Wychodząc do szkoły, mijamy się z członkami
rodziny w progach drzwi. Czas izolacji
wykorzystajmy więc na czas spędzony w domu,
grając wspólnie w gry planszowe lub w karty.

 Mimo tego, że siedzimy zamknięci w domach, nie musimy czuc ́ się samotnie. Jak
widac,́ jest wiele sposobów na to, by spędzac ́ czas z kims,́ kogo nam po prostu
brakuje. Pamiętajmy także, aby nie lekceważyc ́ naszego zdrowia psychicznego.
Dlatego jeżeli ktos ́ z was ma ochotę  porozmawiac,́ zostawiam link do strony
internetowej: https://116111.pl/

Ferie zimowe
 Ferie zimowe to dwutygodniowa przerwa w ciągu roku szkolnego. W województwie
pomorskim w tym roku jest to okres między 14 – 27 lutego.

 Jest to idealny czas na rozwijanie swoich pasji, uprawianie sportów zimowych czy
po prostu odpoczynek. Podczas tej przerwy dobrym pomysłem na spędzenie wolej
chwili jest przeczytanie książki, nadrobienie zaległosći w szkole, wyjsćie na łyżwy
lub do kina. To często sprawy, na które nie mamy czasu w ciągu roku szkolnego.
Należy przy tym zadbac ́o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

 zŕł. Google
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Walentynki
Walentynki, nazywane potocznie dniem zakochanych, obchodzone są co roku 14
lutego. Nazwa pochodzi od sẃiętego Walentego. To sẃietna okazja do okazania komuś
miłosći czy też sympatii.

Zwyczaje walentynkowe na sẃiecie:
Walia- nietypowym zwyczajem jest tam obdarowywanie ukochanej osoby drewnianą
łyżką ze zdobieniami - serduszka, kłódeczki lub kluczyki, dzień sẃiętego Walentego
jest obchodzony nieco wczesńiej - 25 stycznia;

Japonia- upominki są tam wręczane wszystkim osobom dla nich bliskim, lecz
obdarowywani są tylko mężczyzńi - są to głównie czekoladki. Kobiety natomiast
przyjmują prezenty miesiąc pózńiej w „Biały Dzień”;

Francja- zamiast czekoladek wysyła się bukiety kwiatów wraz z zaproszeniem do
teatru z kolacją;

Czechy- zakochani wieszają kłódki na Mosćie Karola w Pradze, w ten sposób
uwieczniają swoją miłosć,́ sẃięto zakochanych obchodzone jest tam dwa razy w roku.

Przed wyjsćiem z domu ubierz się
stosownie do pogody. Po powrocie nie
zapomnij o umyciu i dezynfekcji dłoni. Nie
wchodz ́ na zamarznięte zbiorniki wodne.
Nie biegaj po sĺiskim terenie oraz wszelkie
zjazdy ze wzniesień wykonuj ostrożnie.

 zŕł. Google

Magda i Sandra

Pomysły na spędzanie czasu w
walentynki:
~ wypad na lodowisko
~ wieczór gier
~ wypad do teatru lub kina
~ wspólne oglądanie ulubionych filmów
~ wspólne oglądanie zdjęć

Najpiękniejsze polskie piosenki o
miłosći:
~Kancelarya- ,,Zabiorę Cię własńie tam”
~ Paweł Domagała- „Wez ́nie pytaj”
~Maanam- „Kocham Cię kochanie moje”
~ Perfect- „Kołysanka dla nieznajomej”
~ Wilki- „Nie pokonasz miłosći”
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Playlista Walentynkowa

 Kacey Musgraves - Golden Hour
 Haley Reinhart - Can't Help Falling In Love
 Christina Perri - A Thousand Years 
 Kelly Clarkson - A Moment Like This 
 Katty Perry - Teenage Dream
 Frankie Valli - Can't take my eyes off you
 Harry Styles - Adore you
 Halsey - Finally// beautyfull stranger
 Khelani - All Me (ft. Keyshia Cole)
 Carly Rae  Jepsen - i Really Like You
 Ellie Goulding  - Love Me Like You Do
 Ben Platt - Ease my Mind 
Mac Miller - My Favourite Part (ft. Ariana Grande)
Bon Yovi - Always
Para More - Still Into You
Drake - Best I Ever Had
 Ed Sheeran - Perfect
Jeremy Zucker - This is how you fall in love
 Taylor Swift - Love Story
Shawn Mendes - Theres Nothing Holdin' Me Back
John Legend - Love Me Now
 K-Ci & JoJo - All My Life
Charlie Puth - Some Type of Love 
Ariana Grande & Nathan Sykes - Almost is Never Enough 
Haim - Little Of your Love 
The Beatles - All You Need is Love 
Beyoncé - Love on Top
 Michael Jackson - Rock With You
 Ed Sheeran - Thinkin' Out Loud
 Megan Trainor  ft. John Legend - Like I'm Gonna Lose You
One Direction - Truly, Madely, Deeply
 Whitney Huston - I Have Nothing
 John Legend - All of Me 
  Roberta Flack - First Time ever I Saw your Face
 Bruno Mars - Just the Way You Are
 Jason Derulo - Marry me
 Diana Ross and Lionel Richie - Endless Love

Zapraszam na jedyną, unikatową playlistę walentynkową, jakiej nie znajdziesz nigdzie
indziej.
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Adele Make you feel my love 
Taylor Swift - This Love
Panic! At The Disco - Always
The Templetations - My Girl
Alec Benjamin - Water Foutain
The Neighbourhood - Sweater Weather
Herat - What About Love?
George Michael - Careless Whisper

The Cruel Princess

WOŚP a uran
WOS�P w Polsce 
30 stycznia odbył się kolejny Finał Wielkiej
Orkiestry S�wiątecznej Pomocy. W tym roku
udało się zebrac ́ 136 mln. złotych (dane z
dnia 03.02.2022), które są rekordem kwoty
deklarowanej na zakończenie finału.
Natomiast na wynik ostateczny przyjdzie
nam jeszcze poczekac.́ 

WOS�P w Słupsku 
Rekord został pobity także w Słupsku,
gdzie zebrano 191 tys. złotych. Rekordy
zostały pobite także w Ustce  ( 86 tys.
złotych) oraz w gminie Słupsk. Tu
natomiast udało się zabrac ́ 60 tys.
złotych. 

Jurij Owsienko i handel uranem
Kilka lat temu  Jurek Owsiak, czyli
założyciel WOS�P-u, był oskarżany o
rozmaite rzeczy. Podstawowym zarzutem
było wyprowadzenie sŕodków pieniężnych
z organizacji. Jednak w reakcji internautów
pojawił się pomysł, jak przycḿic ́ te
oskarżenia humorem. Napisano tzw.
copypastę (humorystyczny tekst do
kopiowania i wklejania) o Jurim Owsienko,
działaczu UPA, zamachowcu i handlarzu
uranem, który miał sprzedawac ́

wydobywany uran Czeczenom. Pasta
stała się na tyle popularna, że Jurij
Owsienko został zapamiętany przez
sŕodowisko i stał się memem. 

Uran na aukcji WOS�P 
Tę sytuację postanowił wykorzystać
„Irytujący Historyk” - youtuber
 i propagator historii. Wystawił na
aukcję bloczek szkła z XIX wieku
zawierający sĺadowe, ale widoczne ilosći
U 235, czyli uranu. Szkło takie było
popularne przez piękny jasnozielony
kolor i sẃiecenie w ciemnosći. Zagadką
pozostawały również wszelkie skutki
uboczne promieniowania. Bloczek został
podpisany przez Jurka Owsiaka i tym
sposobem stał się jedynym znanym i
sprzedanym uranem przez „Juriego
Owsienko”. Jego cena ostatecznie
wyniosła całe 70 tys. złotych i w ten oto
sposób legenda zyskała przysłowiowe
ziarnko prawdy.

6

Jakub Kwidziński



H E R B E R T O N N U M E R  2  / 2 0 2 2

Luty, zimowy miesiąc sprawiający, że wielu z nas najchętniej siedziałoby w domu pod
ciepłym kocykiem z kubkiem gorącej herbaty w dłoni. Jednakże co zrobic,́ by umilic ́sobie 

Recenzja "Okrutny Książę"

walką i intrygami. Autorka sprytnie przeplata elementy
fantastyczne z tymi znanymi nam na co dzień, nie tworzy
bohaterów bez skaz, każdy z nich ma cos ́ na sumieniu.
Sięgając po tę książkę, wkraczamy do sẃiata
przepełnionego intrygami do tego stopnia, iż sami        
 gubimy  się   w   naszych   teoriach   na   temat   przyjaciół 
i wrogów, sojuszników i zdrajców, władców i poddanych. Z
każdym przeczytanym słowem opowiesć ́ wciąga nas coraz
bardziej, tworząc w naszych głowach szereg domysłów, co
może zdarzyc ́ się za chwilę, przez co nie idzie się od niej
oderwac ́ chocb́y na sekundę. Należy zaznaczyc ́ bardzo
ważny fakt, nie jest to typowe fantastyczne romansidło, jak
zapewne wielu z was pomysĺało   na   początku,   miłosć ́   jest    
tutaj    wątkiem  

pobocznym zdominowany przez kłamstwa i walki. Powinno się również pamiętac ́o tym,
iż książki mają za zadanie nas czegos ́nauczyc,́ wniesć ́pewne prawdy do naszego życia, w
tym przypadku mamy ich mnóstwo. Przedstawię wam kilka cytatów mogących zmienić
wasze nastawienie: „Gdy inni sądzą, że jestes ́bezsilna, twoja przewaga rosńie.” „Nie ma
sensu walczyc,́ jesĺi nie zamierzasz zwyciężyc.́”

ten czas? Najlepszym sposobem jest książka, nie lektura
szkolna, której większosć ́ z nas i tak nie czyta, a jeżeli
już ktos ́ się przełamie, to ma dosć ́ po kilku stronach.
Dzis ́ zapoznam was z pierwszym tomem trylogii o
S�wiecie Faerie „Okrutnym Księciem” autorstwa Holly
Black. Czym takim jest wspomniana przeze mnie
tajemnicza kraina? Otóż jest to równoległa
rzeczywistosć ́ do naszej, sẃiat istot niemogących
kłamac,́ będący paradoksalnie przepełniony intrygami,
gdzie człowiek jest uważany za gorszą rasę. Nie są
długowieczni, przepiękni i nie mają magicznych
umiejętnosći, jednakże w przeciwieństwie do elfów
mogą kłamac.́ Główna bohaterka Jude Duarte  została  w
dzieciństwie zabrana do krainy elfów przez Madoca, ojca
ich  przyrodniej  siostry  Vivienne. Mimo  iż
Madoc zajmuje wysokie stanowisko, dziewczynki nie unikają przesĺadowań z powodu
bycia człowiekiem. Obie dorastając wybierają inne drogi, by przetrwac.́ Taryn pragnie
życ ́jak elfka i robi wszystko, by się wpasowac.́ Natomiast Jude pragnie zostac ́zauważona
i doceniona,   wkracza    na  trudniejszą   sćieżkę  życia  wypełnioną    bólem,   
 cierpieniem, 

W Y P E Ł N I O N Ą

The Cruel Princess
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 zŕł. polityka.p

Wesa Andersona można kochac ́i mysĺę, że nie da się nienawidzic.́ Te słowa oczywisćie
lepiej  przyjąc ́  z  przymrużeniem  oka,  bo  to  (zapewniam,  że  nie  tylko)   moja  opinia, 
ale odkąd pierwszy raz było mi dane miec ́stycznosć ́z twórczosćią tego nietuzinkowego
reżysera, zawsze czekałem na następny seans z niecierpliwosćią, a gdy ten już
nadchodził, spędzałem czas przed ekranem jak zahipnotyzowany. 
Ale o co chodzi z przerostem formy nad tresćią?
 "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun". Tytuł podrasowany przez
naszych, rodzimych tłumaczy może trochę zniechęcac,́ bo samo jego przeczytanie
zajmuje tyle czasu, że można zdążyc ́pomysĺec ́dwa razy, czy aby na pewno chce się
spędzic ́ niecałe dwie godziny w kinie, oglądając film o gazecie. To oczywisćie pół
żartem pół serio, ale trzeba przyznac,́ że "Kurier Francuski" w zupełnosći by
wystarczył. Film         opowiada            nam         historię, 

a doprecyzowując historie, będące
zbiorem       opowiadań       z        ostatniego 
numeru amerykańskiego magazynu,
opublikowanego w pewnym fikcyjnym,
francuskim miesćie dwudziestego wieku.
Warto też dodac,́ że jest to swego rodzaju
hołd dla popularnego Newyorkera. Nie
chcę tu zdradzac ́ więcej fabuły, bo może
nie tyle co groziłoby to nieprzemysĺanym
spoilerem, a jest to po prostu trudne.
Dlaczego?

 Ze wszystkich filmów Wesa ten
zdecydowanie jest najbardziej w jego
stylu. Jest w dobrym tego słowa
znaczeniu chaotyczny, szybki, postacie
są różnorodne i przyciągające wzrok,
nie tylko dzięki sẃietnym stylizacjom,
charakteryzacji, ale też na pewno całej
plejadzie znanych aktorów takich jak 

POZYTYWY PRZEROSTU FORMY NAD 
TREŚCIĄ - RECENZJA "KURIERA 

FRANCUSKIEGO Z LIBERTY, KANSAS 
EVENING SUN" (FRENCH DISPATCH)

 
,
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 Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, czy z młodszego pokolenia,
Timothee Chalamet. Zresztą nie tylko postacie w filmie przyciągają wzrok, bo
dosłownie wszystko spełnia tu tę rolę. Od scenografii po wyjątkowo kreatywne
ujęcia czy kolory, które w filmach Andersona zawsze odgrywają ogromną rolę. To
własńie te aspekty sprawiają, że do głowy przychodzi mysĺ o przerosćie formy nad
tresćią, ale to jedna z niewielu sytuacji, w których ta nie jawi się jako coś
negatywnego, a wręcz przeciwnie.  Wszystko  wygląda  sẃietnie,  jest
przemysĺane
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i dopięte na ostatni guzik, a to pozwala na przyjemnosć ́ z oglądania, nawet jesĺi
fabuła nie jest łatwa w przyjęciu i zrozumieniu. 

No własńie fabuła. Nie mogę powiedziec,́ że jest to pod tym względem mój ulubiony
film Wesa, ale bardzo mi się podobała i nie do końca zgadzam się z pojawiającymi się
w internecie stwierdzeniami, że nie ma ładu i składu. Trzy obserwowane przez nas
historie są nietypowe, nie dotyczą naszych czasów ani otaczających nas problemów.
Zamiast tego zabierają nas do nieznanego sẃiata, który mimo swojego miszmaszu
staje się ciekawy przy poznaniu. Jak już wspomniałem w chaosie reżysera jest
metoda i jesĺi ten styl przypadnie nam do gustu, wyjdziemy z filmu zadowoleni.
Trzeba jednak pamiętac,́ że w tym przypadku należy przede wszystkim docenić
formę i jej artyzm, co sprawia, że nie będzie to seans, który usatysfakcjonuje
każdego, ale jestem pewien, że dla każdego będzie ciekawym dosẃiadczeniem.

 zŕł. film.interia.pl

Gdybym miał dac ́ "Kurierowi
Francuskiemu" ocenę  w  skali,  mysĺę,  że 
 byłoby  to  7/10, 
ale umieszczam ją tylko dlatego, że z
własnego dosẃiadczenia wiem, jak
kochamy oceny w postaci cyferek,
procentów etc. Wydaje mi się, że to jeden
z tych filmów, które mogą zyskac ́ przy
następnym seansie, więc w przyszłosći 7
może zamienic ́ jakas ́ inna liczba. Polecam
każdemu, a przede wszystkim osobom
lubiącym kino nieco bardziej artystyczne.

Jan Kasperek
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Po 20 spotkaniach Czarni z bilansem 15 zwycięstw i 5 porażek
plasują się na fotelu lidera – pokonując silnego przeciwnika na
wyjezd́zie, jakim jest Anwil Włocławek, a także ponownie
pokonali zespół z Ostrowa, który rok temu zdominował całą
ligę. 

Gra zespołu Mantasa Cesnauskisa nie ulega większym zmianom –
większosć ́ z nich początkowo przegrywamy różnicą około 10/12, a
nawet 15 czy 20 punktów, a w II połowie mecz staje się wyrównany,
a Czarni w końcówkach pokazują charakter, wygrywając zacięte
końcówki. Przed meczem we Wrocławiu Czarni mieli passę 6
kolejnych zwycięstw z rzędu,  lecz ulegli podopiecznym A. Urlepa
(szkoleniowiec Czarnych w sezonie 2013-14)

Dalsza część sezonu w wykonaniu 
Czarnych Słupsk

 

Tabela PLK na dzień 29.01.2022



Czwarty dzień grudnia zatkwi w pamięci każdego kibica Czarnych, a w
szczególnosći Mantasa Cesnauskisa – naszego trenera. W trakcie meczu z Toruniem
pod wpływem emocji Mantas popchnął sędziego, za co został ukarany ok. 6500 zł
grzywny, a także 3 mecze zawieszenia.

Podczas nieobecnosći pierwszego szkoleniowca zespołu jego obowiązki przejął
asystent – Łukasz Seweryn, co mimo wszystko przyniosło dobre rezultaty, gdyż z
każdego z tych 3 meczy “Sewi” wyszedł zwycięsko.

W trakcie trwania przerwy reprezentacyjnej (Polska przegrała dwa mecze) wiele
zespołów się wzmocniło nowymi zawodnikami, Czarni również. Do zespołu
dołączył 29-letni Amerykanin, Marcus Lewis, grający na pozycji 2/3, mierzący
196cm. Z biegiem czasu ten transfer okazał się “strzałem w 10”, ponieważ sam
Marcus szybko zaklimatyzował się w naszym miesćie oraz wniósł wiele sẃieżej
energii i jakosći do zespołu.
Najlepszym strzelcem zespołu jest Billy Garrett, który rzuca sŕednio 17 punktów na
mecz.
Najlepszym asystującym zespołu jest Marek Klassen, który notuje sŕednio 6,6 asyst
na mecz.
Najlepszym zbierającym zespołu jest Beau Beech III, który notuje sŕednio 7,2
zbiórki na mecz.
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Najlepszym przechwytującym zespołu jest Marcus Lewis, który notuje sŕednio 1,3
przechwytu na mecz.
Najlepszym blokującym zespołu jest Kalif Young, który notuje sŕednio 1 blok na
mecz.
*dane na dzień 29.01.22
Ostatnie wyniki Czarnych Słupsk:
15.10.21 Anwil Włocławek – Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 75:80
21.10.21 Asseco Arka Gdynia – Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 59:87
31.10.21 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk – King Szczecin 77:92
07.11.21 MKS Dąbrowa Górnicza – Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 82:97
14.11.21 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk – Trefl Sopot 73:66
21.11.21 Legia Warszawa – Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 68:66
04.12.21 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk – Twarde Pierniki Toruń 77:94
12.12.21 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk – GTK Gliwice 84:74
19.12.21 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk – PGE Spójnia Stargard 68:66
26.12.21 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk – Hydrotruck Radom 86:82
30.12.21 Polski Cukier Start Pszczółka Lublin – Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 81:82
09.01.22 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk – Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 99:78
16.01.22 Arged BM Stal Ostrów Wlkp. – Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 82:83
28.01.22 WKS S�ląsk Wrocław – Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 96:84



Co sądzisz o początku sezonu w wykonaniu
Czarnych?
Początek sezonu ułożył się po naszej mysĺi, a można
powiedziec,́ że nawet trochę lepiej. Do tej pory
wygralisḿy 9 z 12 meczów, co jest bardzo dobrym
wynikiem, gdyż gralisḿy, i wygralisḿy z zespołami,
które pretendują do miana mistrza Polski, tj. Stal
Ostrów Wielkopolski, Anwil Włocławek, Enea Zastal
BC Zielona Góra czy WKS S�ląsk Wrocław.

Wywiad z zawodnikiem Czarnych – 23-letnimWywiad z zawodnikiem Czarnych – 23-letnim
utalentowantym Jakubem Musiałemutalentowantym Jakubem Musiałem  

 

Co Cię skłoniło do gry w Słupsku?
Trener Mantas Cesnauskis i realna szansa na grę w Ekstraklasie (minuty) po awansie z 1
Ligi Mężczyzn.
Z jakim nastawieniem wychodzisz na każde spotkanie?
Na mecz zawsze z takim samym nastawieniem: nie ma takiej możliwosći, żeby
przeciwnik był lepszy ode mnie, dzisiaj mnie pokonał - daję z siebie wszystko i dopóki nie
skończy się mecz, jestem tylko i wyłącznie na boisku - skoncentrowany.
Jakie cele na nadchodzące mecze?
Cele są proste - wygrac ́każdy kolejny mecz.
Jak wyglądają przygotowania przed meczami Twoim okiem?
Do meczu przygotowujemy się już kilka dni wczesńiej. Trenerzy pokazują nam, jak gra
przeciwnik, wspólnie analizując video z poprzednich meczów oraz podczas treningów
studiując ich taktykę. Jeżeli chodzi o mnie, jeden/dwa dni przed meczem oglądam
poprzednie spotkania przeciwnika i analizuję grę poszczególnych zawodników grających 
na moich pozycjach tak, aby byc ́ jak najlepiej przygotowanym do gry przeciwko nim
podczas meczu.
Co sądzisz o słupskich kibicach?
Krótko mówiąc, są najlepsi w Polsce! I nie tylko ja tak uważam… jestem w kontakcie z
wieloma zawodnikami - starymi przyjaciółmi, którzy mieli okazję w tym roku zagrać
mecz w Hali Gryfia. Jak sami to okresĺają - ciężko im się gra, mając przeciwko sobie
drużynę Czarnych oraz tzw. „szóstego zawodnika” - ich kibiców! Nie ma w Polce lepszej
atmosfery niż na Gryfii.
Czy masz jakis ́osobisty cel na ten sezon?
Tak, moim osobistym celem jest doprowadzic ́ Czarnych jak najwyżej, wycisnąc ́ z tej
drużyny, ile się da. Jeżeli ma byc ́to poprzez zdobywanie punktów czy asystowanie - będę
to robił, jesĺi przez obronę i nieustępliwosć ́ - też będę to robił.. wszystko, aby koniec
końców zespół był wygrany.

Jakub Musiał

(wywiad z dnia 02.12.2021) 
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Przedpoście - pPrzedpoście - podróż do korzeniodróż do korzeni  
staropolskich obrzędów, tradycjistaropolskich obrzędów, tradycji  
i zwyczajów.i zwyczajów.  

Prosty, a zarazem pobożny lud wiejski, jako gorący adorator Matki Najsẃiętszej, w
dzień Jej posẃięcony, czyli sobotę, zapalał w swych domach sẃiatło przed obrazem,
przedstawiającym wizerunek Maryi. Polacy, w przeddzień sẃięta, zawsze
zachowywali post. Stąd przysłowie: ,,Kto kocha Maryję - nie pyta o wiliję”.
Uroczystosć ́Matki Boskiej Gromnicznej ze wszelkich miar była najzacniej obchodzona
na wsiach. Skłaniała bowiem uczestniczących w obrzędach wiernych do refleksji o
bezwartosćiowym przywiązaniu do dóbr tego sẃiata oraz przypominała o
nieuchronnosći sḿierci.
 Nazwa ,,Gromniczna” pochodzi od zwyczaju sẃięcenia gromnic - sẃiec woskowych,
które miały chronic ́ rodzinę od gromów podczas burz, a także konających na łożu
sḿierci ludzi. Wtedy własńie, gdy na duszę umierającego najbardziej czyha zły duch,
zjawia się Matka Chrystusa, niczym jasńiejąca pogromczyni czarta.      
S�wiece takowe wyrabiano dawniej w domu z własnego wosku pszczelnego.
Przystrajało się je sztucznymi kwiatami i kokardami. W niektórych regionach Polski
(Lubelszczyzna) owijano gromnice lnem, przyozdabiano koralami czy też długimi,
wielobarwnymi stoczkami, zwanymi ,,błażejkami” .                 

Miesiąc temu, a więc jeszcze w oktawie Bożego Narodzenia, weszlisḿy w nowy rok. Teraz
mamy miesiąc luty, co oznacza, że ten radosny czas dobiegł końca. Na jakim etapie Roku
Bożego 2022 jestesḿy teraz? Co na ten temat mówią dawne czasy naszych przodków?
Sprawdzḿy to!

Koniec pierwszego z okresów

2 lutego - S�więto Oczyszczenia Najsẃiętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Gromnicznej). Dzień ten
upamiętnia chwalebną pamiątkę ofiary tzw. oczyszczenia Maryi, która po 40 dniach od narodzin
Jezusa, udała się wraz z nim do S�wiątyni Jerozolimskiej. Matka Zbawiciela wcale nie musiała
udawac ́się wprost do sẃiątyni w celu “oczyszczenia”, gdyż jak wiemy, i tak pozostała po porodzie
dziewicą. Dała jednak przykład innym kobietom, by tuż po wydaniu na sẃiat potomstwa prędko
biegły z dziecięciem na ramieniu, prosząc o łaski z nieba. Jest to ostatnie sẃięto w okresie Bożego
Narodzenia.

Zwyczaje i wierzenia ludowe:

Błażej i Bartosz

Jak mysĺisz, czy nowy nabytek Czarnych – Marcus Lewis, jest uzupełnieniem “układanki”
trenera Mantasa Cesnauskisa?
Trener Mantas już pokazał, że umie dobierac ́ zawodników pasujących do siebie, którzy
będą spełniac ́ powierzone im role. Wierzę, że i ten transfer pozwoli naszej drużynie
uzyskac ́jeszcze wyższy poziom, a sam Marcus szybko zaklimatyzuje się w zespole.
Czego według Ciebie brakuje w grze zespołu?
Czasami spokoju, opanowania. Zdarza się, że czasami chcemy wziąc ́grę na siebie zamiast
zagrac ́zespołowo, co częsćiej przynosi pozytywne skutki. Cały czas nad tym pracujemy, a
sam Trener koryguje każdy popełniony błąd.
Co sądzisz o Słupsku jako miesćie i jego okolicach?
Słupsk to mała miejscowosć,́ która jednak ma kilka miejsc, w które warto zajrzec.́ Jest to
miasto, które jak się je lepiej pozna, ma swój urok i fajne atrakcje. Oprócz tego niedaleko
leży Ustka, do której uwielbiam jezd́zic,́ nawet w te brzydsze dni. Morze i piękna plaża
pozwala mi się zrelaksowac ́i zapomniec ́o wszystkich problemach.
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Nazwa "błażejki” pochodzi z kolei od sẃ. Błażeja, w którego dniu panował zwyczaj
zapalania stoczków, podczas sẃięcenia gruszek i jabłek, które lud stosował jako
lekarstwo na ból gardła. (sẃ. Błażej jest patronem chorych na gardło - warto
dowiedziec ́się więcej o tym wżywocie tego sẃiętego). 
Posẃięcone już gromnice trafiały w izbach nad obrazy ze sẃiętymi, by wraz z nimi
czuwac ́ nad bezpieczeństwem domowników oraz ich sąsiadów. Co ciekawe, gdy
wybuchał gdzies ́w okolicy pożar, ludzie wynosili gromnice przed domy i odmawiali
litanię oraz modlitwy o odwrót nieszczęsćia. 
Lud, z pogody panującej w dzień Matki Boskiej Gromnicznej, przewiduje czas
trwania zimy oraz jej skutki w urodzajnosći np. upraw na roli. I tak - długie sople
zwisające z dachu oznaczały wielki urodzaj marchwi, szron zas ́ pokrywający
drzewa zapowiadał obfity plon w sadach owocowych.

Przysłowia na ten dzień :
Na Gromniczną Maryją Niedzẃiedz ́ budę rozwali lub
poprawi ją.

Na Gromnicę masz zimy połowicę. Na Gromnicę łataj bracie
rękawicę.

Gdy na Gromnicę roztaje – rzadkie będą urodzaje.

Gdy na Gromnicę z dachu ciecze, zima się jeszcze odwlecze.

Gdy słonće jasno sẃieci na Gromnicę, To przyjdą większe
mrozy i sńieżyce. Przedposćie, zapusty, karnawał

 W kosćiele katolickim upłynął uroczysty czas wraz z
okresem Bożego Narodzenia. Od niedzieli starozapustnej
(trzeciej przed S�rodą Popielcową) zamilknie Gloria we
mszy sẃiętej (oczywisćie w rycie rzymskim – po łacinie),
a niebawem kolor szat liturgicznych zmieni się na
fioletowy na znak pokuty. Jednakże wsŕód ludu
wiejskiego panują jeszcze w tym czasie różnorakie
zabawy i wesołe parady. Polskie nazwy tych ostatnich
niedziel przed Popielcem: starozapustna, mięsopustna 
i zapustna wiążą się z nazwą okresu zabaw – zapustami.
Zapusty, zwane też karnawałem - od włoskiego “carne
vale”, czyli “mięso żegnaj” były czasem radosnych
festynów, biesiad i maskarad ulicznych. Dało się wtedy
dostrzec odbicie rycerskiej dumy i buty oraz typowej dla
Polaków szlacheckiej gosćinnosći.

Kulig – (od czeskiego słowa “koleg”, czyli objeżdżanie kolejką lub “buławy” -
drewnianego kija, za pomocą którego zwoływano ludzi) - sięgający już XIV w.
zwyczaj objeżdżania okolicznych dworków i wsi w celu rozpoczęcia barwnego
korowodu misternie rzezb́ionych sań, ciągniętych przez zasńieżone lasy z pomocą
koni. Prowodyr - prowadzący kulig, podjeżdżał przed dwór jegomosćia, wpadał do
sŕodka i oznajmiał okrzykiem przybycie gosći. Gospodarz wtedy raczył przybyłych
przekąskami, dawał hasło na zabawy i rozpoczynał radosne tańce (tylko te polskie, jak
np. Oberek). Po wszystkim, gosćie się zbierali i ruszali z gospodarzem w dalszą drogę
do następnych dworków. I tak trwało to tygodniami...

Zwyczaje i obrzędy na ziemiach polskich:

13
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Ostatki – trzy ostatnie dni zapustów, tzw. Szalone Dni, Kusaki itd. Był to okres
hucznych biesiad i balów. Od panowania Augusta II także maskarad. Jadano wtedy
wyłącznie tłuste potrawy - począwszy od tłustego czwartku. Były to kiełbasa, bigos,
chrusty, pączki czy racuchy. 

W okolicach Krakowa popularna była “Combra” - wesoła zabawa przekupek na Rynku
przed Sukiennicami, które sṕiewały piesńi i porywały do tańca przechodniów oraz
wszelkie  pochody  młodych  chłopaków,  poprzebieranych  w  kierpce i  stożkowe  czapki. 
I tak do 1836 roku. 
W okolicach Poznania i Płocka, maskaradom przewodniczył bocian, na Mazowszu -
niedzẃiedz ́ lub kurek. Zbierano wtedy datki na zabawy i wspólnie sṕiewano różne
zapustowe przysṕiewki, np.:
 “Zapusty, Zapusty!  Wyciągajcie szperę z kapusty. Jak nie ma w kapusćie, to będzie za
węglem, Otwierajcie już drzwi, bo czekac ́nie będziem”.

Były i inne zabawy, ale o tym już cicho sza! Jesĺi zaciekawiły Was opisane wyżej zwyczaje
naszych dawnych mieszkańców Polski – poszukajcie więcej, a na pewno wiedza przez
Was zdobyta sprowadzi wiele radosći z poznawania tylu ciekawych faktów i zjawisk.
Tymczasem na koniec zostawiam jeszcze kilka przysłów na miesiąc luty:
 
Spyta luty: maszli buty?
Luty wygania kowali z huty.
Czasem luty same pluty.
S�więty Błażej - gardła zagrzej.
S�więta Weronika - słonko pomyka.   

14
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Korekta: Michalina Wysok
Opiekun: mgr Joanna Michałowska 

Adres: V Liceum Ogólnokształcące
im. Zbigniewa Herberta 

ul. Deotymy 15a 76-200 Słupsk
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