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Konstanty Ildefons Gałczyński

Śmierć Andersena
fragment

MELANCHOLIJNA PORO, OCZU OCZAROWANIE.

W SZKARŁACIE, ZŁOCIE STOI LAS PRZY LESIE.

A ja, stojąc przy ścianie,

patrzę, jak w szyby okienne winkrustowuje się jesień.

Osypuje się kasztan.

Lato porzuca ziemię jak Tezeusz Ariadnę na wyspie Naxos.

Październikowy numer „Dwukropka” poświęcony jest jesieni. Zadziwiająco dużo osób uważa tę porę 

roku za najpiękniejszą i słusznie! Po delikatnej i roześmianej wiośnie, po nieco tandetnym czasami 

przepychu lata, wreszcie nadchodzi elegancka, stonowana i jakże piękna jesień. Taka właśnie jak 

Persefona na naszej okładce. Czujecie tajemnicę, urok, niepokój? W takim razie miłego czytania, 

jesteście we właściwym miejscu!

Zapraszamy przede wszystkim na wywiad z Jackiem Jasiniakiem, malarzem i chirurgiem 

stomatologicznym w jednej osobie. Specjalnie dla nas pisze o jesiennym niebie pan Bartłomiej Hnatio. 

Dawid Kuchno tym razem jest ekspertem od psiej pogody. Maja Bojm pisze o książkach, bo kiedy 

czytanie smakuje tak jak właśnie jesienią? Kacper Gawlikowski i Mateusz Tischner uświadamiają 

nas, dlaczego grzyby potrafią być zbrodnicze. Miriam Afram objaśnia fenomen barw liści jesiennych, 

a Marysia Bielańska przedstawia kolory tak bardziej chemicznie...

Przeczytajcie, dlaczego październik jest nagietkiem. A dlaczego october jest ósmy, skoro dziesiąty?

To tylko część naszego numeru; zapraszamy do uważnej lektury całości.

Dziękujemy autorom tekstów za artykuły; dziękujemy zarówno nauczycielom jak i uczniom, bowiem 

wszyscy tworzymy „Dwukropka”.

Autorką październikowej okładki jest Hanna Sajecka – Persefona odchodzi do Hadesu, trzymając 

owoc granatu.

Nieustająco zapraszamy do współpracy. Listopadowy numer to tematyka vanitas. Może ktoś? Coś? 

O przemijaniu?

Zapraszamy do lektury!

Zespół redakcyjny
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Pogoda pod psem 
(nawet pod dwoma)

Dawid Kuchno

Co można powiedzieć o jesieni? Że jest piękna, złocista i snuje 

się babim latem lub szara, ponura i kojarząca się z jesienią życia. 

Ale każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że czasem jest ona 

bardzo kapryśna. Jest to jednak bardzo lubiana przez artystów 

i fotografów pora roku, ponieważ potrafi rozwinąć wszystkie 

nasze zmysły. Możemy czuć zapach zarówno dojrzałych jabłek 

jak i butwiejących liści, pięknych kwiatów i ich przemarzłych 

resztek. Możemy obserwować dzieci karmiące rude wiewiórki, 

które zbierają zapasy na zimę, lub szary dzień, w którym ludzie 

spieszą się i nawet na siebie nie patrzą. Dla mnie jesień to przede 

wszystkim obserwacja dnia, który staje się coraz krótszy, albo 

moich psów, które nie chcą nawet wyjść z domu na spacer. Stąd 

słynne powiedzenie „W brzydką pogodę nie wyganiaj nawet 

psa z domu”.

Od zawsze pod moim dachem były 2 psy różnej rasy i w różnym 

wieku. Zasada współżycia między nimi była prosta: jeden wychowuje 

drugiego. Aktualnie jest to 6-letni jamnik i 5-miesięczny shiba.

Jesień to ta pora roku, w której uwielbiam uwieczniać je na zdjęciach, 

kiedy bawią w jesiennej scenerii. W jedną z ostatnich jesiennych 

niedziel wybrałem się z nimi do Parku Lotników Polskich w Krakowie. 

Malutki shiba przez ponad 10 minut próbował złapać małą mysz. 

Prawie mu się to udało! Jego determinacja była tak mocna, że ciężko 

było utrzymać go na smyczy. Za chwilę łapał spadające złote liście, 

by kilka minut później moczyć nogi w pobliskim stawie. Oczywiście 

towarzyszył mu we wszystkim jamnik, nie mogąc powstrzymać się od 

szczekania. Obaj wzbudzili ogromne zainteresowanie zarówno dzieci jak i dorosłych. Ja wykorzystałem 

to na zrobienie im sesji fotograficznej.
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Fotografowanie psów (w szczególności swoich, które znamy i kochamy) jest wspaniałe. Jeden na 

hasło „Poczekaj, zrobię zdjęcie” pozuje jak prawdziwy model, drugi natomiast, kiedy tylko widzi aparat 

skierowany w jego stronę, obraca się z wyrazem absolutnej niechęci do uwiecznienia go nawet na 

jednym zdjęciu. Oczywiście tym obrażającym się jest jamnik. Ich właściciele doskonale wiedzą, że 

„Jamnik to nie rasa, a stan umysłu”.

Wiem, że moje psy są kochane 

i zawsze mają pełne miski. 

Musimy jednak pamiętać o psach, 

które tego szczęścia nie mają. 

W związku z obecną sytuacją na 

Ukrainie polskie schroniska są 

wręcz przepełnione bezdomnymi 

i bezpańskimi psami. Szalejąca 

drożyzna i rosnące za tym koszty 

utrzymania takiego zwierzęcia nie 

ułatwiają decyzji o adopcji. Dlatego w te jesienne dni pomyślmy też o nich i jeśli mamy taką możliwość, 

przekażmy im chociaż słynną na cały kraj „miskę ryżu”. Możemy też przekazać swój niepotrzebny 

kocyk. Ja tak czynię i wszystkich do tego zachęcam.

Jako ciekawostkę na koniec mogę dodać, że weterynarzem moich psów był zdobywca Nagrody 

Literackiej „Nike” w 2020r. - Radosław Rak. Poznałem go osobiście i jest on wspaniałym człowiekiem. 

Aktualnie jego nagrodzona książka „Baśń o wężowym sercu” została przeniesiona na deski Teatr 

Starego. Na premierę nie ma już wolnych biletów. Od sierpnia pisarz zawiesił swoją pracę jako 

weterynarz, aby promować swoją nową książkę „Agla”.
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Październik jest nagietkiem…

Edward James Hughes — ur. 17 sierpnia 1930 w Mytholmroyd, West Yorkshire, zm. 28 

października 1998 w Devon) — angielski poeta uznawany przez krytyków za najwybitniejszego 

przedstawiciela swojego pokolenia.

W naszym numerze prezentujemy jego wiersz „October down” w wersji oryginalnej i w tłumaczeniu 

Barbary Kępińskiej.

Basia wygrała nasz wewnętrzny konkurs na najlepsze tłumaczenie tego wiersza, zewnętrznymi 

sędziami były ekspertki od przekładu literackiego. Niewykluczone, że polska wersja pierwszy raz 

widzi światło dzienne, redakcja „Dwukropka” nie znalazła bowiem we wszechwiedzącym Internecie 

polskiego tłumaczenia!

Ted Hughes

October down

October is marigold, and yet

A glass half full of wine left out

To the dark heaven all night, by dawn

Has dreamed a premonition

Of ice across its eye as if

The ice-age had begun its heave.

The lawn overtrodden and strewn

From the night before, and the whistling green

Shrubbery are doomed. Ice

Has got its spearhead into place.

Tłumaczyła: Barbara Kępińska

Październikowy świt

Październik jest nagietkiem, a jednak 

W połowie niedopity kieliszek wina stoi

Dla ciemnego nieba noc całą, do rana

Wyśnił przestrogę

Lodem okute oko, jakby pora śniegu

Rozpoczęła swoje żniwo

Trawnik wydeptany i wyniszczony

Z poprzedniej nocy, a świszcząca

Zielona gęstwina już przepadła. Lód

Wbił swój grot.
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First a skin, delicately here

Restraining a ripple from the air;

Soon plate and river on pond and brook;

Then tons of chain and massive lock

To hold rivers. Then, sound by sight

Will Mammoth and Sabre-tooth celebrate

Reunion while a fist of cold

Squeezes the fire at the core of the world,

Squeezes the fire at the core of the heart,

And now it is about to start.

Dlaczego october jest ósmy, skoro jest dziesiąty?

O nazwach miesięcy pisze Maximilian Żmuda

Przeniknięcie kalendarza rzymskiego do kultury słowiańskiej

Przełomowym momentem rozwoju słowiańskiej rachuby czasu było przyjęcie chrześcijaństwa. Od 

tego czasu z Rzymu i Bizancjum zaczęło przenikać do Słowian wiele ksiąg, w których zamieszczane były 

również dane odnośnie do kalendarza, w tym również nazwy miesięcy. Słowianie przed chrystianizacją 

prowadzili specyficzną rachubę czasu, która dotyczyła oddzielnych sezonów związanych z pracami 

polowymi. Kościół, a przede wszystkim Cerkiew prawosławna przyczyniły się do przeniesienia na 

grunt słowiański wielu terminów greckich i łacińskich. Dlatego też stabilny i bardziej precyzyjny 

system łacińsko-grecki nazewnictwa czasowego szybko zdominował słowiański.

Pochodzenie nazw łacińskich miesięcy.

Nazwy miesięcy w kalendarzu rzymskim były ściśle związane z kultem religijnym lub też określały 

kolejny miesiąc roku. Pierwotnie w starożytnym Rzymie pierwszym miesiącem roku był marzec, 

Najpierw skóra, delikatnie

Stawia opór falom wiatru.

Wkrótce tafla rzeki, na stawach i strumykach;

Wtem tony łańcuchów i masywny rygiel

By trzymać rzeki. Wtedy ciałem i duszą

Mamut i szablozębny świętują

Poranne spotkanie, gdy pięść mrozu

Tłumi płomień rdzenia świata.

Tłumi płomień w rdzeniu serca.

I teraz ma się rozpocząć.
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wrzesień nazywał się więc September ‘siódmy’, październik – October - był ósmy, a listopad dziewiąty- 

November. Król Numa Pompiliusz wprowadził dodatkowe 2 miesiące, ale nazwy zostały. Tak więc 

miesiąc siódmy (September) stał się dziewiątym, ósmy 

(October) dziesiątym itd. W późniejszym okresie, pod 

wpływem mody hellenistycznej, zaczęto nazywać 

miesiące imionami władców. W taki sposób do 

kalendarza rzymskiego włączono Iulius na cześć Juliusza 

Cezara, Augustus dla uczczenia Oktawiana Augusta. 

Poprzestano jednak na tym, gdyż następca Oktawiana 

Augusta, Tyberiusz, był przeciwny włączeniu jego 

imienia do systemu nazewnictwa.

Dlaczego w Polsce nie używa się łacińskich nazw 

miesięcy?

Mimo iż przyjęliśmy kalendarz rzymski, nigdy nie 

korzystaliśmy z łacińskich nazw miesięcy i stworzyliśmy 

swoje własne. Dlaczego?

W większości krajów Europy funkcjonowały ludowe nazwy miesięcy. Problemem z nimi było jednak 

ich regionalne zróżnicowanie i wieloznaczność. Złożyło się jednak tak, że wiek XIX, który był epoką 

standardyzacji, był też czasem nacjonalizmów. O ile ludy romańskie w bardziej oczywisty, a germańskie 

w mniej oczywisty sposób nawiązały do tradycji rzymskich, inni decydowali się na podkreślenie 

własnych tradycji - np. Irlandczycy czy Turcy.

Co do Słowian, łacińskie nazwy przyjęły narody tradycji greckiej. One u nich po prostu z greki przeszły 

do cerkiewszczyzny i stały się częścią względnie zrozumiałego języka literackiego. Pozostali mieli 

motywację do kodyfikacji ludowych nazw. Co do brzmienia nazw łacińskich w polszczyźnie, zależałoby 

od tego, w jakim stopniu by one zludowiały. W słoweńskim np. /-r/ w januar i februar jest miękkie, zaś 

/-er/ w 4 ostatnich miesiącach zawiera /-e-/ ruchome. Januarz czy Janwarz może by nie dziwiły, ale 

z miesiącami letnimi (Iunius, Quinctilis i Sextilis) w ludowej mowie polskiej byłoby już gorzej.

Maximilian Żmuda, zdjęcie: Kajetan Krzyczyński
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Chemia w kolorach

Maria Bielańska

Jesień kojarzy się z kolorami. Ciepły czerwony, pomarańczowy, żółty, brązowy - to głównie te barwy 

nasuwają się nam, gdy o niej myślimy. 

W malarstwie farby, które odzwierciedlają istotę jesieni, to: żółć kadmowa, sienna palona, cynober, 

magenta (karmazynowy barwnik), umbra i karmin. 

Powstanie farb warunkują związki chemiczne, z których tworzy się pigmenty. Wszystkie pigmenty 

są niezwykłe, ponieważ składają się ze związków i minerałów, a każdy powstaje w inny sposób - np. 

poprzez kruszenie minerałów czy spalanie związków chemicznych. 

Malarze często malują jesienne krajobrazy i na swoich obrazach przedstawiają kolorowe drzewa, 

spadające liście, mgłę. Podczas tworzenia artyści próbują uzyskać pożądany kolor i w mieszaniu barw 

kierują się intuicją. Sami mieszają farby na swoich paletach, otrzymując czasem niepowtarzalne barwy.

Kolory farb i ich pochodzenie

Kolor Składnik chemiczny Wzór sumaryczny

Żółć kadmowa siarczek kadmu CdS

Sjena palona
glina limonitowa [uwodniodny 

tlenek żelaza (III)]
2Fe2O3, nH2O

Cynober siarczek rtęci (III) HgS

Magenta anilina C6H5NH2

Umbra
tlenek manganu (II), tlenek 

żelaza
MnO2, Fe2O3

Karmin kwas karminowy C22H20O13

żółć kadmowa

sjena palona

cynober

magenta

umbra

karmin



8

Justyna Olejarka-Połcik, Wiewiór

Liudmyla Mishchuk, Kot
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Book czy ebook?

O czytaniu opowiada Maja Bojm

Gdy bierzemy książkę do ręki (w jakiejkolwiek formie) i zaczynamy czytać, to tysiące małych liter tworzą 

jedną spójną całość, zabierając nas do innego świata, w którym te literki nasz mózg za chwilę przełoży 

na obrazy. Czytamy i równocześnie widzimy… Małe czarne literki podczas czytania zamieniają się 

w przeróżne historie, baśnie czy kryminalne zagadki. Powodują u nas cały wachlarz emocji. Wywołują 

lęk, śmiech, smutek czy wzruszenie. 

Czytanie ma chyba same plusy: rozwijamy wyobraźnię, poszerzamy horyzonty, odkrywamy nowe 

światy. Czytanie wzbogaca słownictwo, zmusza nas do myślenia, relaksuje, pomaga, uczy… Jest tylko 

jeden minus - czytanie męczy nasz wzrok. Czytając kolejną godzinę z rzędu, czytając w nocy lub przy 

złym oświetleniu, możemy bardzo pogorszyć stan naszych oczu. Musimy o tym pamiętać. Chociaż 

często lektura potrafi tak wciągnąć, że zapominamy o całym świecie.

Zacznijmy nasze rozważania od znanych od wieków książek papierowych. Książki papierowe mają 

cudowny zapach. Kto nie kocha zapachu nowiutkiej książki? Dla niektórych zapach ten jest niczym 

zapach pieczywa w piekarni - nie można mu się oprzeć… 

Wielu ludzi nie wyobraża sobie czytania w wersji elektronicznej, ponieważ brakuje im zwykłego 

przewracania kartek. Dla dzieci lepsza jest wersja papierowa, bowiem zawiera przepiękne ilustracje, 

mnóstwo kolorów, rodzajów czcionek, a nawet struktur papieru. W ebooku rysunki zupełnie nie mają 

znaczenia i nie są efektowne. 

Ludzie również lubią kolekcjonować książki. W czytniku mamy miliony książek, często sami zapominamy, 

jakie tytuły posiadamy. Gdy patrzymy na pełne półki w domowej biblioteczce, łatwiej i szybciej jest 

nam coś znaleźć, przypomnieć sobie ulubione tytuły czy przywołać wspomnienie związane z konkretną 

książką. Często samo patrzenie na zbierane latami kolekcje jest powodem do dumy i zadowolenia. Są 

i tacy, którzy zbierają cenne egzemplarze z autografami autorów. Niektórzy są fanami podkreślania 

lub pisania po książkach (zdania na ten temat są podzielone, znajdziemy zwolenników i przeciwników). 

Oczywiście można to robić również w wersji elektronicznej, lecz robienie swoich notatek na papierze 

jest bardziej osobiste.

Zwykle gdy jedziemy na wakacje, książki są naszym „must have” na liście do spakowania. Niestety 

nie jesteśmy w stanie zabrać wszystkich naszych ukochanych, papierowych przyjaciół z nami. Nieraz 
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trzeba wybierać, ponieważ bagaż jest zbyt ciężki. Pojawienie się ebooka rozwiązało ten problem raz 

na zawsze. Masz przy sobie mnóstwo opowiadań w jednym małym urządzeniu. 

Czytanie nocą… tutaj ebook lepiej się sprawdzi. Gdy nie chcesz budzić innych mieszkańców zapalonym 

światłem, ebook będzie doskonałym rozwiązaniem. Posiadając go, możesz bez problemu zanurzyć się 

w świat swoich ukochanych bohaterów, nie przykuwając uwagi innych. Dla kogoś mającego słaby 

wzrok zdecydowanie ebook będzie lepszy. Można w nim powiększyć litery, co sprawi, że czytanie 

będzie bardziej komfortowe, a oczy nam podziękują :) 

Plusem ebooka jest również możliwość zakupu książki w każdym miejscu, o każdej porze i w bardzo 

krótkim czasie (potrzebujemy do tego internetu). Mając ebooka, nie musimy się martwić jedzeniem 

przy zagłębieniu się w lekturze, ebookowi nic się nie stanie. Niektóre czytniki są nawet wodoodporne, 

dzięki czemu czytanie w wannie, nad morzem czy na basenie nie będzie żadnym problemem:)

Czytanie jest doskonałą formą spędzania wolnego czasu. Nie ma znaczenia, jaką formę książki 

wybierzemy, ważne, aby dać się czasami porwać słowom. 

Niebezpieczny trend

Kacper Gawlikowski, Mateusz Tischner

Za pośrednictwem mediów społecznościowych rozpoczęła się nowa, niebezpieczna moda. Influencerzy 

przekonują swoich odbiorców do zjadania muchomorów. Co więcej, twierdzą, że wraz ze spożyciem 

odpowiedniej ilości muchomora możemy doprowadzić się do stanów odmiennej świadomości 

i wywołać przyjemne doznania. Internetowi twórcy podają nawet sposoby na przygotowanie tych 

grzybów. W związku z tym trendem coraz więcej osób trafia do placówek medycznych.

Muchomor czerwony (Amanita muscaria)

Kontekst historyczny

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że muchomor czerwony jest jednym z najbardziej fascynujących 

obiektów badań. Amanita muscaria należy do najstarszych środków psychoaktywnych 

wykorzystywanych przez człowieka.

Syberia jest rejonem najbardziej kojarzonym z rytualnym użyciem muchomora czerwonego. Liczne 

badania, a także historie więźniów wojennych i zesłańców syberyjskich pozwoliły odkryć nam bogatą 
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historię kultywacji grzyba w tamtejszych rejonach. Rdzenni mieszkańcy zamieszkujących Półwysep 

Kamczatki podczas uroczystości lub biesiad zalewali wodą grzyby, a następnie pili uzyskany w ten 

sposób wyciąg powodujący intoksykację. Grzybem 

tym był muchomor, czyli Amanita muscaria. Źródła 

donoszą również o nietypowych zwyczajach, wedle 

których mieszkańcy spożywali mocz osób będących pod 

wpływem muchomora czerwonego. Mocz uważany był 

za potężniejszy w działaniu od samego grzyba, a pełen 

efekt miał utrzymywać się po przejściu nawet przez 4 

do 5 mężczyzn. Substancje psychoaktywne muchomora 

czerwonego przechodzą przez organizm człowieka 

w niezmienionym stanie, dlatego tradycja picia moczu 

była tak powszechna. Istnieją raporty o rosyjskich 

i ukraińskich osadnikach, którzy stosowali wyciągi z Amanita muscaria do leczenia różnorakich 

dolegliwości. Skórkę z kapeluszy palono także w fajkach lub marynowano owocniki w alkoholu.

Skład muchomora pod względem chemicznym

Kwas ibotenowy:

Bo to on jest jednym z czynników psychoaktywnych w muchomorze. w formie czystej jest bezbarwnym 

kryształem, który rozpuszcza się w wodzie. Suszenie grzyba, czy nawet wysoka temperatura procesów 

trawiennych po konsumpcji, przemienia kwas ibotenowy w muscymol i to on jest główną substancją, 

która powoduje nietypowe działanie muchomora czerwonego. Z muscymolu powstają inne związki, 

które odpowiedzialne są za właściwy efekt psychoaktywny muchomora czerwonego.

Zatrucie

Wśród objawów zatrucia muchomorem mogą wystąpić:

• zaburzenia percepcji postrzegania świata

• zmęczenie,

• lęki

• zawroty głowy

• omamy

• pobudzenie psychoruchowe

Szamanka z Kamczatki podczas rytualnego użycia muchomora 
czerwonego
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Pamiętaj!!!

Podczas zbierania grzybów musimy zachować szczególną ostrożność. Trzeba się kierować zasadą 

„nie znam, nie zbieram”. Na pomoc młodym adeptom grzybiarstwa przychodzi technologia. Mamy 

dziś dostęp do wielu aplikacji mobilnych, które pozwalają na zidentyfikowanie różnorakich okazów 

grzybów. W wypadku zatrucia jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem!

Dlaczego jesień jest kolorowa?

Miriam Afram

Jesień niesie ze sobą sporo zmian. Nadchodzą święta i długie weekendy. Większość zmian zachodzi 

w naturze. Zmieniamy ubrania na cieplejsze, bo robi się chłodniej. Dni stają się coraz krótsze, a noce 

coraz dłuższe. Widzimy, jak jesień zamienia dotychczasowe kolory na swoje własne. Zielone liście 

zmieniają kolor na żółty, pomarańczowy i czerwony, a następnie opadają na ziemię, pozostawiając 

drzewa nagie. Od czego to zależy? Dlaczego to się dzieje?

Na początek, dlaczego liście zmieniają kolor?

Liście zawierają chlorofil, odpowiedzialny za ich zielony kolor. Ze względu na coraz krótsze dni jego 

produkcja maleje. Wtedy zostają aktywowane inne barwniki, które są odpowiedzialne za jesienną 

kolorystykę.

Barwy: 

żółta — ksantofil

pomarańczowa — karoten

czerwienie i fiolety — antocyjanin 

Te barwniki są w roślinach przez cały czas, ale widoczne stają się tylko wtedy, kiedy zaczyna zanikać 

chlorofil (rozkłada się na proste związki).

Drzewa zrzucają liście wraz z nadejściem zimy ze względu na niską temperaturę. Przyczyną jest to, że 

liść, jako najważniejszy organ drzewa, zawiera dużo wody. Rośliny nie mogą bez niej funkcjonować. 

Wraz z nadejściem chłodów, kiedy obserwujemy brak wilgoci w glebie, liście stają się ciężarem dla 

drzewa, ponieważ cały czas odparowują z drzewa najcenniejszą wilgoć. Drzewo przegra, jeśli zima 

będzie bardzo mroźna: liść może zamarznąć i przestać normalnie funkcjonować. Po prostu stanie 

się lodem na drzewie, tworząc platformę do gromadzenia się śniegu. W ten sposób ciężar drzewa 
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wzrośnie i drzewo może się złamać i obumrzeć. Dlatego o wiele łatwiej jest zrzucić z siebie wszystkie 

liście. To przynosi same korzyści, ponieważ te liście będą chronić przed zimnem system korzeniowy 

drzewa.

W roślinach występują również FITOHORMONY i niektóre z nich mogą wpływać na opadanie liści. 

Na przykład etylen, jeden z fitohormonów, występuje w postaci gazu. Przyspiesza dojrzewanie 

owoców i liści, co skutkuje ich opadaniem.

Kwas abscysynowy, powoduje starzenie się liści, co zostało udowodnione przez zbadanie tempa 

rozkładu chlorofilu w liściach, i to wywołuje opadanie.

Spadające liście z drzew tworzą jesienną atmosferę. Nikt nie myśli o tym, czemu tak się dzieje, bo 

jesteśmy zbyt zajęci, obserwując to zjawisko. Dla nas, to po prostu piękno natury.

Żródła: https://www.bryk.pl/wypracowania/biologia/botanika/17164-hormony-roslinne.html#utm_source=paste&utm_

medium=paste&utm_campaign=other

Ach, te Google! Jak to się zaczęło…

Ewa Kmiecik

A było to tak: pewnego dnia poszłam do biblioteki na Rajską; każdy, kto ją odwiedza, wie, że długi 

korytarz wiodący do wypożyczalni głównej jest wykorzystywany do wystaw prac artystycznych. 

Szłam wzdłuż fascynujących obrazów, przyciągających wzrok fakturą, kolorami, pomysłem i nie 

mogłam oderwać od nich oczu. Zdarza mi się to rzadko, fascynację budzi we mnie raczej słowo, 

więc poczułam się zaintrygowana. Sprawdziłam nazwisko twórcy, wróciłam do domu i wpisałam 

je w Google. Wyskoczył chirurg stomatolog. Mruknęłam coś pod nosem, przewijam i przewijam, 

sprawdzam pisownię, no, normalnie nie mogę. Stale dentysta i dentysta. Trochę trwało, zanim dotarło 

do mnie, że to ta sama osoba. Jeszcze bardziej zaintrygowana zaczęłam wyszukiwać wszystkie 

dostępne informacje, a ponieważ ostatnio otaczający świat przekładam natychmiast na pomysły do 

„Dwukropka”, postanowiłam, że moje redaktorki muszą z kimś tak oryginalnym zrobić wywiad. I udało 

się!
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Wewnętrzna, pierwotna potrzeba tworzenia

Maria Stoińska i Oliwia Kąpielewska przedstawiają niezwykłego gościa

W miłym wnętrzu Veganica spotkałyśmy się z Jackiem 

Jasiniakiem, czyli chirurgiem stomatologicznym, 

artystą, który spełnia się w malarstwie. Szczególnie 

zaintrygował nas on swoim wytrwaniem 

i pielęgnowaniem swojej pasji mimo raniących 

stereotypów wokół nas.

Naszym pierwszy pytaniem było oczywiście, jakim 

cudem akurat wybrał stomatologię, z takim talentem 

artystycznym i takim zamiłowaniem? Okazało się, 

że była to raczej podyktowana ścieżka, którą był 

zmuszony podążać bez względu na to, co siedzi w jego 

sercu. Zawsze słyszał, że ma być dentystą, zakuwał 

więc biologię i chemię, czasem tylko pozwalając 

sobie na marzenia o sztuce. Na studiach wprost mówił, że studiuje, bo mu mama kazała! Wspomina 

jak krzywdzące może być budowanie przyszłości swoich dzieci według własnych wyobrażeń o ich 

przyszłym szczęściu. 

Rozmowa zeszła na tzw. przedmioty artystyczne i ich postrzeganie w szkole. Smutne, doprawdy, 

jest to, że ich ranga jest praktycznie żadna. Radość z pięknej oceny z plastyki rzadko dzielą nasi 

rodzice; któż nie spotkał się z komentarzem: „a matematyka? Lepiej byś się matematyki pouczył/a”. 

Nic dziwnego, że plany związane ze studiowaniem malarstwa czy aktorstwa nie budzą entuzjazmu; 

mile widziane są raczej „solidne zawody”, czyli stomatologia na przykład!

Nasz gość jest idealnym przykładem, że warto jest jednak zawalczyć o siebie i nigdy na to nie jest za 

późno. Poruszyliśmy bardzo ważny temat społeczny; jak to często nawet w wieku 12 lat słyszymy 

frazy podcinające nasze skrzydła; „jesteś na to za stary”, „to już nie ma sensu”, czy też „to już za późno”. 

Tutaj właśnie Pan Jasiniak apeluje do nas, żeby te wszystkie przekonania wyrzucić do kosza. Mimo 

właśnie takich „dobrych rad”, którymi karmi nas społeczeństwo, twórca wybrał się na ASP i powrócił 

do czasów studenckich. Jak mówił, chciał, żeby „ktoś pokazał mu, jak ten pędzel trzymać”. Studia nie 

były jednak rzemieślniczą nauką trzymania pędzla, były czasem patrzenia na sztukę i poszerzania 

horyzontów. 
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Artysta cały czas poszukuje swoich środków wyrazu. Eksperymentuje z tkaniną, drewnem, barwą 

i kształtem. Na swojej stronie – jacek.jasiniak.pl – pisze: „Twórczość artystyczna jest dla mnie 

jednocześnie pracą i zabawą, odkrywaniem i eksperymentowaniem, zapuszczaniem się w magiczny 

świat i fascynującą przygodą. Wynika to z mojej wewnętrznej, pierwotnej potrzeby uwalniania uczuć 

i emocji, które mogę w ten sposób najpełniej wyrazić. Uprawianie sztuki jest dla mnie drogą do 

wolności i spełnienia.”

Czy ciężko jest łączyć medycynę ze sztuką?

Okazało się, że nie jest to w ogóle trudne dla naszego gościa. Tworzenie bierze się z pasji, więc ma się 

dużo energii, po prostu się to robi, malarz nie czuje nawet zmęczenia, dlatego jest to cel nadrzędny 

dla Pana Jasiniaka, by móc utrzymać się ze sztuki. Najważniejsza jest frajda, którą daje myślenie 

o mającym powstać obrazie, eksperymentowanie z materiałem i w końcu tworzenie.

Ciekawe było dla nas zagadnienie, jak powstaje obraz. Okazało się, że często efekt przypadkowości 

jest właśnie kluczowy. Kiedy pojawiają się jakieś „błędy”, czasami tworzy się po prostu lepszy obraz. 

Sztuka jest także na wskroś subiektywna. Z naszej rozmowy wyniknęło, że każdy ją odczuwa inaczej 

i nie jest to możliwe zobaczyć tego samego obrazu dokładnie w taki sam sposób. To, co my uznamy za 

nieudane, nie musi się przekładać na punkt widzenia innych. Dla kogoś ten właśnie „błąd” może być 

największym atutem dzieła.

Jeżeli chodzi o słowo, którym artysta opisuje całą swoją twórczość, to jest to zdecydowanie 

ekspresjonizm. Często nawet gdy obraz ma być bardziej geometryczny, to ta nutka ekspresjonizmu 

zawsze się przewija. Nasz rozmówca podkreślił, że jest cały czas w procesie rozwoju, szuka tego 

,,zaistnienia’’ wieloma drogami: wystawy, galerie sztuki, aukcje itp. Na pewno głównym aspektem 

zaistnienia w tym świecie jest ciągłe pokazywanie się, niestawanie w miejscu. Jest to o tyle trudne, 

że nie ma osoby do pomocy, żadnego marszanda, więc musi sam się zorientować, gdzie można iść, co 

pokazać i sam nadać sobie temp, żeby się w tym nie zgubić. W sztuce oprócz części artystycznej, jak 

widać, jest także ważna cząstka marketingowa.

Jacek Jasiniak kocha także film i teatr, dwie córki są aktorkami, rodzina jest zatem bardzo artystyczna.

To było niezwykle ciekawe spotkanie, wspaniały kontakt z Twórcą, który zechciał się z nami podzielić 

swoimi przemyśleniami i czasem.

Wróćmy do początku naszego artykułu: W miłym wnętrzu Veganica spotkałyśmy się z Jackiem 

Jasiniakiem, artystą malarzem, przez przypadek także chirurgiem stomatologicznym…
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Jacek Jasiniak, Po prostu Ziemia (2018), technika własna na płótnie

https://galeriabiala.pl/collection/po-prostu-ziemia/
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Jacek Jasiniak, Przekonanie (2021), akryl na płótnie

https://galeriabiala.pl/collection/jacek-jasiniak-przekonanie/
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Jesienna depresja

Maria Stoińska Oliwia Kąpielewska rozmawiają z Aleksandrą Ślusarczyk, psycholożką 

i psychoterapeutką

Jesień może nam się kojarzyć z czytaniem dobrej książki pod kocykiem, piciem ciepłej herbatki, 

zajadaniem pysznych cynamonek. Jednak warto dostrzec także tę mniej przyjemną, a dotykająca 

wiele młodych osób stronę jesieni- częste przygnębienie. Kiedy wstajemy do szkoły, jest ciemno, 

kiedy wracamy po lekcjach i po wszystkich zajęciach pozaszkolnych – również nie ma już słonecznego 

światła. Dodatkowo natłok obowiązków mogą spowodować pogorszenie się stanu psychicznego, ale 

również fizycznego wielu osób. Na pytania jak temu zaradzić, ale także na wiele innych, udzieliła nam 

odpowiedzi psycholog szkolna Pani Aleksandra Ślusarczyk.

Jak z punktu psychologa pora roku może wpłynąć na samopoczucie młodych osób? 

To dużo zależy od osoby, na jednych pory roku wpływają bardziej, na innych mniej. Generalnie 

w młodym wieku są duże skłonności do łatwych zmian nastroju; to wynika także z gospodarki 

hormonalnej organizmu. Jeżeli ktoś ma predyspozycje szybkich zmian nastrojowych, to jesień może 

to wręcz pogłębić.

Czy widzi Pani u swoich pacjentów pogłębienie się ich chorób właśnie przez pory roku?

Faktycznie może mieć to mniejszy lub większy wpływ, ale jakoś nie spotkałam się z tym, żeby moi 

pacjenci sami o tym mówili, bardziej może to być taką otoczką do innych problemów. 

Jak sobie radzić z momentami jesiennych kryzysów? 

Dużo zależy od higieny psychicznej, dbania o aktywność fizyczną, dobry sen , dbanie o dietę 

i oczywiście nasłonecznienie, jeśli jest to możliwe. Jednak każdy jest inny, dla niektórych największą 

pomocą będą znajomi i wyjścia do ludzi, a dla innych np. zajmowanie się swoim hobby. 

Czy osoby z depresją zawsze sobie zdają sprawę, że nie jest to po prostu taki chwilowy moment 

załamania? 

Większość moich pacjentów zdaje sobie z tego sprawę. Jednak czasami okazuje się, że depresja jest 

tylko wierzchołkiem góry lodowej, a pod spodem kryje się wiele innych problemów do przepracowania. 

Mówienie, że ma się depresję, może być jednak pułapką, pod którą się kryjemy, nie wspominając 

także o innych problemach np. wycofaniu się z życia społecznego, konfliktach itp. 
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Z jakimi chorobami oprócz depresji najczęściej zmaga się młodzież? 

Dziesięć lat temu powiedziałabym, że wyobcowanie, problemy w kontaktach, a teraz widzę coraz 

więcej osób zmagających się z trudnościami z obszaru tożsamości płciowej, identyfikacji. Bardzo dużo 

jest także trudności z wyrażaniem emocji, radzeniem sobie ze złością, a także często widzę problemy 

w relacjach np. rodzinnych. 

Czy obracając się wśród dzieci i młodzieży, często widzi Pani brak samoakceptacji?

Tak. Aczkolwiek widzę, że zaczyna się teraz pojawiać coraz więcej kont, które mówiąc o samoakceptacji, 

dochodzą aż do samouwielbienia, co wcale dobre nie jest. Żyjemy w społeczeństwie i nikt nie 

jest idealny, każdy popełnia błędy i przyznanie się do tego jest bardzo ludzkie. Niestety, widzę, że 

w ostatnim czasie przez to, że problemów z samoakceptacją było tak dużo, trzeba było temu w jakiś 

sposób zaradzić, więc się mówiło, że trzeba siebie w 100 procentach akceptować, przez co można 

zapomnieć, że nikt nie jest idealny.

Dziękujemy za ciekawą rozmowę! 

Zatracenie pod rozgwieżdżonym jesiennym niebem

poleca Bartłomiej Hnatio

Jesienne niebo najlepiej obejrzeć na własne oczy. Żeby to osiągnąć będziemy więc zmuszeni do 

wyjścia z naszego ulubionego, ogrzewanego pomieszczenia. O tej porze roku mocno sugerowane 

byłoby wyposażenie się przynajmniej w szalik i czapkę dla uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji 

tego typu wycieczek. Jeśli zły los obdarował nas mieszkaniem w centrum dużego miasta to niestety 

rzut oka w górę niewiele nam powie o jesiennym niebie - o ile w ogóle nasz wzrok przedrze się 

przez pomarańczową łunę sodowych lamp i nowoczesnych, białych ledów - zobaczymy jedynie 

kilka najjaśniejszych gwiazd, co może być cokolwiek rozczarowujące. Oczywiście widok w ogóle 

jakichkolwiek gwiazd będzie i tak dosyć szczęśliwym zbiegiem okoliczności, biorąc pod uwagę 

bezlitosny, polski klimat, który konsekwentnie upatrzył sobie jesień jako zdecydowanie najbardziej 

zachmurzony okres w roku.

Dlatego jeśli upieramy się przy astronomicznych obserwacjach jesienią, należy już kilka dni wcześniej 

nie odrywać wzroku od przynajmniej trzech różnych źródeł prognostycznych, najlepiej jeśli będą 
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wśród nich meteorogram (link do krakowskiego: https://www.meteo.pl/um/php/meteorogram_list.

php?ntype=0u&row=466&col=232&lang=pl&cname=Krak%F3w) oraz bezpośredni obraz z satelity 

(https://pl.sat24.com/pl/pl). 

Po drugie, jeśli chcemy jednak zobaczyć nieco więcej, niż kilka białych kropek ponad latarniami dobrze 

byłoby wybrać się nieco dalej od centrum miasta. Rynek i Planty, jakkolwiek malownicze, niestety 

odpadają. Najlepszym wyborem, jeśli planujemy wciąż zostać w Polsce (co nie jest tak oczywiste - 

kraje takie jak Islandia, RPA czy Chile byłyby znacznie lepsze) bez wątpienia będą Bieszczady. Istnieje 

jednak obawa, że nie mamy w sobie aż takiej determinacji lub boimy się, że raz pojechawszy, już nie 

chcielibyśmy wracać z tego cudownego odludzia. 

Dlatego na początek sugerowałbym jakąś wioskę za granicami miasta, lub chociaż bardziej odległy od 

centrum park. Dobrze byłoby znaleźć miejsce, w którym nasz wzrok nie będzie ograniczony zbytnio 

wierzchołkami drzew czy szczytami budynków. Gdy już znajdziemy takie miejsce, i upewnimy się co 

do własnego bezpieczeństwa, możemy spojrzeć w górę i nareszcie coś zobaczyć. 

Zacznijmy od wyznaczenia kierunków: dowolnym sposobem (kompas, gps w komórce, wrodzona 

orientacja lub mech na drzewach) trzeba określić, w którą stronę mamy północ, południe, wschód 

i zachód. Dalszy opis będzie wtedy znacznie łatwiejszy do zrozumienia. 

Dodatkowym wymiarem obserwacji jest czas: jak zauważyli już nasi przodkowie, niebo obraca się 

dookoła patrzącego, wykonując jeden obrót w nieco mniej, niż 24h ze wschodu na zachód. Sprawę 

dodatkowo komplikuje orientacja osi tego obrotu, związana z szerokością geograficzną. Przechył nieba 

w stronę północną sprawia, że niektóre obiekty nocnego nieba będą wschodziły, a inne zachodziły, 

i w przeciągu kilku godzin widok nieba całkowicie się zmienia. Mówiąc o jesiennym niebie, trzeba więc 
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określić, kiedy na nie patrzymy. Kilka minut brakujących do pełnych 24h w dobie gwiezdnej powoduje, 

że opis nieba 1 listopada o godzinie 22:00 będzie pasował w przybliżeniu do nieba widzianego 1 

grudnia o godz. 20:00 lub 1 października o godz. 00:00. Mając to na uwadze, załóżmy datę 1 listopada 

i godzinę 20:00.

Obróćmy się na wschód, bo to tutaj pojawiać się będą gwiazdy towarzyszące nam przez większość 

nocy. Zdecydowanie najjaśniejszym punktem będzie Jowisz, już dość wysoko i niemal na południu. 

Niemal wprost nad horyzontem wschodnim zobaczyć będzie można Marsa, wyraźnie czerwoną 

„kropkę”. 

Nieco na prawo od Marsa widnieje gwiazdozbiór Byka, w którym wyróżnia się najjaśniejszy, 

czerwonawy Aldebaran, tuż obok niego, po prawej skupisko młodych gwiazd - Hiady, a nieco wyżej 

druga gromada gwiazd - Plejady, tworzące „miniaturowy wóz”, gołym okiem powinniśmy zobaczyć 

przynajmniej pięć jasnych gwiazd. 

Znacznie powyżej Byka, wprost nad głową powinniśmy dostrzec charakterystyczną literę „W”, która 

wyznacza gwiazdozbiór Kasjopei. Jest to punkt startu do znalezienia typowo jesiennych atrakcji 

nieboskłonu: kierując wzrok na prawo i nieco w dół, można dojrzeć słabą, owalną mgiełkę galaktyki 

w Andromedzie, natomiast wprost poniżej Kasjopei widać gwiazdozbiór Perseusza, z dziesiątkami 

jasnych gwiazd i majaczącą pomiędzy nimi Podwójną Gromadą gwiazd.

 W tym momencie warto nadmienić, iż kiedy dysponujemy nawet najlichszą lornetką, nasze obserwacje 

znacznie zyskają na atrakcyjności. Za kilka godzin znad wschodniego horyzontu zacznie wyłaniać 

się wspaniały gwiazdozbiór Oriona z mgławicą M42 ulokowaną w miejscu, gdzie mityczny myśliwy 

powinien mieć swój... miecz. Po lewej stronie Oriona wschodzić będzie gwiazdozbiór Bliźniąt. 

Jeśli interesują nas planety, to nisko na południu zobaczymy jeszcze zachodzącego Saturna, natomiast 

Wenus i Merkury niestety trzymają się dość blisko Słońca, więc na ich widok - tuż po zachodzie Słońca 

warto będzie poczekać do grudnia. Oczywiście są też Uran i Neptun, ale bez sprzętu optycznego 

i dokładnej znajomości położenia nie ma co liczyć na ich dostrzeżenie.

 Jeśli interesuje nas Księżyc, to pełnie przypadają na 8 listopada oraz 8 grudnia. Z ciekawszych 

jesiennych zjawisk mieliśmy już częściowe zaćmienie Słońca, umiarkowanie widoczne zza chmur. 

Zwracać uwagę na pewno będą też koniunkcje planet z Księżycem. Momenty, w których nasz satelita 

zawędruje najbliżej do konkretnych planet, warto sprawdzić sobie w kalendarzu astronomicznym 

takim jak np. ten: https://www.astronomia24.com/viewpage.php?page_id=50. 
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Pod koniec jesieni najbardziej atrakcyjnym wydarzeniem (zakładając brak chmur) może okazać się 

deszcz meteorów z roju Geminidów w nocy z 13 na 14 grudnia. Geminidy, co może być oczywiste dla 

znających starożytne języki, nazwane są tak od gwiazdozbioru Bliźniąt, z którego zdają się wylatywać. 

Gwiazdozbiór ten, z charakterystycznymi dwoma jasnymi gwiazdami: Kastorem i Polluksem, widać 

w połowie grudnia wyraźnie na wschodzie, po lewej stronie Oriona. 

Wszystkich atrakcji niestety nie sposób opisać w jednym artykule, dlatego zainteresowanym polecam 

zadawać pytania w rodzaju „co na niebie jesienią” w wyszukiwarce internetowej, a dla interaktywna 

mapa nieba dostępna jest chociażby pod adresem https://stellarium-web.org/.

 Pozostaje mi życzyć czytelnikom bezchmurnych, ciepłych wieczorów i nocy oraz kilku chwil zatracenia 

pod rozgwieżdżonym, jesiennym niebem.

Jestem Rubeus Hagrid, śliwko w occie!

Sylwetkę Robbiego Coltrane`a przedstawia Sonia Pomarańska

Robbie Coltrane, a tak właściwie Anthony Robert McMillan - ur. 30 marca 1950r. w Rutherglen, zmarł 

14 października 2022 r. w Larbert, to szkocki aktor i komik.

Myślę, że Rubeusa Hagrida nie trzeba nikomu przedstawiać, ale jeśli komuś tak przyjazna i barwna 

postać nie jest bliska, to pozwólcie, że napiszę o nim kilka słów. 

Jest to postać fikcyjna pochodząca z cyklu o Harrym Potterze autorstwa J. K. Rowling. Hagrid to 

postać, której trudno nie lubić.

 To samo można powiedzieć o aktorze wcielającym się w jego rolę, gdyż jak przyznaje sama Emma 

Watson grająca postać Hermione Granger, Robbie był zarówno dla niej i innych aktorów na planie 

filmowym kimś bardzo bliskim. 

Ponadto opisuje go jako osobę utalentowaną, inteligentną, uprzejmą i godną naśladowania.

Myślę, że każdy zgodzi się, że nikt inny by lepiej tej roli nie zagrał, tak też twierdzą aktorzy, którzy 

mieli przyjemność z Robbiem pracować.

Niewiele osób wie, że aktor ukończył prestiżową szkołę, jaką jest Glasgow School of Art. Sama szkoła 

przyznaje, że był on przykładem na to, jak studia artystyczne otwierają niezliczone drogi do osiągnięcia 

kariery. 
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Robbie był nominowany do wielu nagród, takich jak np. nominacja do Saturna dla aktora 

drugoplanowego za film „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”.

Robbie Coltrane to bardzo kolorowa i pełna dobrego nastawienia, którym na co dzień zarażał ludzi 

go otaczających, postać i właśnie tak zostanie zapamiętany. Każdy z pewnością podpisze się pod 

zdaniem, że bez Hagrida „Harry Potter” nie byłby tak dobrym filmem.

Ghoulish Delights

Zuzanna Osak

In Villisca ,Iowa in 1994 Darwin and Martha Linn bought a three-bedroom house which they planned 

to turn into a historical museum. Almost a century prior, the original owners (their four kids, and two 

young guests) had been brutally murdered in their sleep there. The couple figured that, with some 

good marketing, people would pay to hear all about it. 
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 Soon after buying the house, they got a lot of requests from some unexpected inquirers: paranormal 

investigators who wished to visit the house to commune with the ghosts of the victims. The couple 

hadn’t even heard of this profession, but they seized upon the demand. Now they knew that this little 

white house didn’t just have a creepy history - it was haunted.

Martha got to work, making the house look exactly as it did in 1912, at the time of the murders. The 

Villisca Axe Murder House has been opened for business ever since and as well as booking daytime 

tours you can also book an overnight stay and sleep where the original owners were killed.    

As strange as it may seem, transforming former houses with a tragic past into hotels is a common 

practice. 

Hotels do this all the time. Countless  places have taken their filthy reputations and reproduced 

them into marketing schemes. For example The Stanley Hotel in Estes Park, Colorado, which became 

infamous as the inspiration for Stephen King’s 1977 horror novel The Shining after King and his wife 

stayed in it and got spooked. Author George Beahm describes King roaming the halls, going to the 

hotel bar, and pulling back the curtain on the tub, thinking what if somebody died here? 

A common concept that people use in tourist attractions is dark tourism, examples of which include 

The Colosseum in Rome, or even war memorials and museums. These sites can be seen as classrooms, 

in a sense. “I’m glad people are reminded of the horrors of the past,” says Tok Thompson, a folklorist 

and professor of anthropology. Once people learn about them, they can make a “commitment to 

doing better in the future. They can be a real ethical force for good in helping people deal with the 

ghost of the past and deal with what they’re haunted by.”

Far less intimate than overnight stays and less official than museums, ghost tours are more like drive-

by interactions. But they can even run into some problems as far as what can and cannot be said, and 

how history is represented. 

So what, exactly, has us so hung up on haunted houses? Ghost stories featuring homes contain 

a personal touch. They ask us to confront our deepest fears—about history, family issues, death, 

etc.—and start working through them. That’s why we keep booking rooms at spooky mansions, and 

keep looking under the bed before we get in it. “What are we haunted by, you might ask? “We’re 

haunted by our moral lapses,” says Professor Thompson. “If we listen to ghost stories, we can be 

better informed about how to be better people.”
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Jesienne zdjęcia
Bruno Kortyna
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Chryzantemy złociste...

Maria Stoińska i Oliwia Kąpielewska

Często, gdy dana rzecz nam się z czymś kojarzy, to nie da się nas przekonać, że gdzieś ktoś patrzy na to 

zupełnie inaczej. Tak właśnie jest z chryzantemami. Gdy spytamy kogoś na ulicy, z czym mu się kojarzą, 

to na 90% otrzymamy odpowiedź, że ze smutkiem i śmiercią i ponurą jesienną aurą. Nic dziwnego, 

w końcu od lat się przyjęło, że to właśnie chryzantemy są często wykorzystywane  w  kompozycjach 

nagrobnych. Jednak chryzantemy maja inne głębsze znaczenie: czerwona chryzantema wyraża miłość, 

różowa - oddanie, a złocista myślenie o ukochanej osobie. Chryzantema symbolizuje szczęście i długie 

życie, przynosi radość i pogodę ducha. 

Taki właśnie obraz chryzantem możemy zobaczyć w kulturze azjatyckiej; jest nawet przysłowie, które 

mówi: ,,Jeśli chcesz żyć długo, zdrowo i w radości, pielęgnuj ogród chryzantemowy.” W Japonii jest 

nawet obchodzone narodowe Święto Chryzantemy, a szesnastopłatkowa złota chryzantema to znak 

rodziny cesarskiej.

To pokazuje, że na każdym miejscu na ziemi jest inne postrzeganie przedmiotów. W Polsce chryzantema 

to symbol śmierci, a w Japonii szczęścia i długiego życia.
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