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Grudniowo-styczniowy numer „Dwukropka” nosi tytuł „Początek i koniec”; przejście ze starego roku 

do nowego spowodowało u nas refleksje dotyczące rozpoczynania się różnych rzeczy i ich końca. Co 

było na początku? Jaki może być koniec? 

Zapraszamy do lektury wywiadu, który z dr Alicją Klich-Rączką, specjalistą w dziedzinie geriatrii, 

przeprowadziły nasze redaktorki.

Pan Michał Złomańczuk tłumaczy, gdzie ma początek kula.

Kajetan Krzyczyński wyjaśnia, kiedy zaczęła się starożytność i wieki średnie.

Wielka Lechia – ależ byliśmy potężni! Max Żmuda jest jednak sceptyczny…

Koniec i początek w kulturze – o rytuałach przejścia pisze Martyna Chaniecka.

Jak to się zaczęło, czyli fizycznie o początkach przeczytacie w artykule o Wielkim Bum.

Maciej Łopata pisze o Filarach Stworzenia, czyli żłóbku gwiazd.

Kacper Gawlikowski i Mateusz Tischner szepczą tajemniczo o alchemii.

Odważnie i bez cienia strachu – nasza reporterka Sonia Pomarańska trzyma w ręku węża pożerającego 

własny ogon.

Młynek miele, miele, miele – z morskiego dna relacjonuje Karol Nawałka.

Nie macie kasy? Milion dolarów jest w zasięgu ręki – zapewnia pani Werońska.

Początek kącika literackiego – Miriam Afram debiutuje literacko na łamach „Dwukropka”.

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

Autorką okładki jest niezawodna Hanna Sajecka.

Numer lutowy będzie poświęcony Włochom. Roma, Italia, włoszczyzna i takie tam. 

Zapraszamy do lektury!

Zespół redakcyjny
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Wąż, który zjada własny ogon

Sonia Pomarańska

Jest to starożytny symbol przedstawiający węża pożerającego własny ogon. Taka symbolika przedstawia 

nieskończoność, wieczny powrót, cykliczność dziejów, ale również zjednoczenie przeciwieństw (łac. 

coincidentia oppositorum). 

Idea ouroborosa polega na ciągłym odradzaniu się materii, co oznacza, że czas teraźniejszy jest wiecznie 

pożerany przez przyszły, tworząc nieskończony ciąg momentów, które cały czas umierają i odradzają 

się. Motyw ouroborosa został po raz pierwszy użyty 

w starożytnym egipskim tekście pogrzebowym, 

który został znaleziony w grobowcu Tutanchamona 

w XVl wieku p.n.e. Tekst ten opowiada o żywocie 

boga Ra i jego zjednoczeniu z Ozyrysem, które miało 

miejsce w zaświatach. Dwa węże oplecione są wokół 

głowy, szyi i stóp boga, który najprawdopodobniej 

reprezentował zjednoczonego Ra-Ozyrysa. Węże 

stanowią manifestację bóstwa Mehena, który według 

innych tekstów pogrzebowych chroni Ra w trakcie jego 

podziemnej podróży. Spójna całość reprezentuje początek i koniec czasu. Inną egipską koncepcją 

ouroborosa jest jego wizja jako bezforemnego chaosu otaczającego  spokojny i pełen ładu świat. 

Odniesień do ouroborosa możemy doszukać się również w mitologii nordyckiej, w której jego analogią 

jest syn Lokiego i Angrbody- Jormungad, który oplatał swoim ciałem całą Ziemię. Do jego umiejętności 

można zaliczyć również umiejętność ouroborosa- chwytanie zębami własnego ogona. Podczas końca 

świata zginie on z ręki Thora wskutek śmiertelnego zatrucia. 

Mitologia grecka natomiast obrazuje ouroborosa jako niekończącą się rzekę otaczającą świat. Według 

filozofa Heraklita z Efezu, początek i koniec miały wspólny punkt zejścia. 

Motyw ouroborosa jest także obecny w kulturze południowo- amerykańskiej, gdzie woda na skraju 

świata, który przybiera kształt dysku, jest otoczona przez węża zjadającego własny ogon. 

Alchemia również posłużyła się tym wzorem, gdyż tam ouroboros obrazuje zamknięty, stałe 

powtarzający się proces przemiany materii, który poprzez fazy podgrzewania, parowania, chłodzenia 

i kondensacji cieczy ma mieć skutek uszlachetnienia substancji. 
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Jak widać, ouroboros jest i był symbolem od zawsze wykorzystywanym w przeróżnych kulturach 

i wierzeniach. Każde z nich używało innej postaci ouroborosa do wytłumaczenia zjawisk zachodzących 

we wszechświecie. 

Początek kuli

Michał Złomańczuk

Większość mieszkańców Ziemi, oczywiście wyłączając plaskoziemców, wierzy, że nasza planeta 

jest kulą. Niestety nie jest to do końca prawdą, ponieważ Ziemia nie jest nawet elipsoidą obrotową. 

W rzeczywistości zamieszkujemy mało doskonałą, dość nieregularną bryłę materii określaną jako 

geoida.

Zacznijmy jednak od uproszczenia, że Ziemia jest bryłą doskonałą, czyli kulą. Czy można wyznaczyć jej 

początek? Odpowiedź brzmi: nie można, ale warto spróbować. Matematycy pewnie się zgodzą, że do 

określenia początku najlepiej użyć wartości ‚zero’. Kartografowie dodadzą do tego siatkę geograficzną 

i kwestia wydaje się być rozwiązana. Wartość 0 stopni pojawia się na niej dwukrotnie. Najpierw na 

równiku, czyli najdłuższym równoleżniku, który jest położony w równej odległości od północnego 

i południowego krańca Ziemi, czyli biegunów. Kolejne zero pojawia się na pionowej linii łączącej 

wspomniane bieguny i biegnącej przez Greenwich Royal Observatory w Londynie, która od 1884 

nazywana jest południkiem zerowym lub początkowym. Wtedy koniec Ziemi położony jest dokładnie 
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z drugiej strony naszej planety i częściowo pokrywa się z Międzynarodową Linią Zmiany Daty.

Idealnym miejscem dla wyznaczenia początku kuli ziemskiej byłby więc punkt przecięcia obydwu linii, 

który ma współrzędne 0°, 0° i znajduje się w Zatoce Gwinejskiej około 600 kilometrów od wybrzeża 

Afryki. Oznaczono go boją i nosi on umowną nazwą Null Island. 

A może początek Ziemi znajduje się w jej środku? Moglibyśmy go wyznaczyć, znajdując środek osi 

Ziemi, czyli umownej linii łączącej dwa bieguny. Nie ma początku bez końca, a byłby nim punkt 

najdalej od środka położony, czyli wulkan Cotopaxi. Paradoksalnie kraniec Ziemi leżący prawie na jej 

początku, czyli równiku. 

Początek Wszystkiego

Łucja Górecka, Olivia Świsterska, Elwira Borawska-Hnatio

W 1930 roku wykazano, że Wszechświat, który znamy, nie istnieje od zawsze. Była to prawdziwa 

rewolucja w świecie nauki. Mimo równań matematycznych, które stanowiły do tego przesłankę, 

ciężko było uwierzyć ówczesnym autorytetom naukowym, że Wszechświat nie jest statyczny. Edwin 

Hubble zauważył, że galaktyki oddalają się od nas tym szybciej, im są dalej od nas położone. Swoją 

teorię poparł obserwacjami: Galaktyki bardziej oddalone od Ziemi emitują widma bardziej czerwone, 

mają dłuższą długość fali, są przesunięte ku czerwieni. Stało się pewne, że Wszechświat się rozszerza.

 Żeby dowiedzieć się, co było na początku, trzeba prześledzić wstecz linię czasu. Wraz z cofaniem się 

w czasie Wszechświat się kurczy. Istnieje jednak problem w tym przybliżeniu, ponieważ gdy cofamy się 

w czasie, trafiamy do punktu niewyobrażalnie gęstego i gorącego zwanego “pierwotną osobliwością”. 

W pierwotnej osobliwości prawa fizyki nam znane się załamują i nie mamy wiedzy co do tego stanu. 
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Wszechświat zaczął się 13,7 miliarda lat temu w zjawisku nazywanym Wielkim Wybuchem. Polega on 

na tym, że na początku materia musiała być ściśnięta do ogromnej gęstości i musiała mieć ogromną 

temperaturę. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co było przed Wielkim Wybuchem, ale wiemy 

jednak, że czasoprzestrzeń nie istniała. Ta teoria u progu jej tworzenia miała więcej przeciwników niż 

zwolenników. Swoją drogą, nazwa “ Wielki Wybuch” została wymyślona przez Freda Hoyle’a, który 

nie wierzył w tę teorię, nie spodziewał się jednak, że ten termin się przyjmie.

Aby przesunąć granice wiedzy o Wielkim Wybuchu. możemy obecnie zgłębić się świat materii 

w najmniejszej skali i o olbrzymiej energii. Dzięki tym badaniom będziemy wiedzieć. jak wyglądał 

świat przy powstawaniu. W skali poniżej cm (nazwanych progiem Plancka) czas nie funkcjonuje 

lub funkcjonuje inaczej. Przybliżając się do tej granicy w ośrodkach naukowych, jesteśmy w stanie 

wytworzyć te same warunki, które były podczas Wielkiego Wybuchu. Tam świat oddziaływań 

kwantowych spotyka się z czasoprzestrzenią ogólnej teorii względności podobnie jak w Wielkim 

Wybuchu. 

Obecnie wyróżnia się następujące etapy tworzenia się Wszechświata, zaczynając od najwcześniejszych: 

kwantowa grawitacja, era wielkiej unifikacji, inflacyjna, bariogeneza, era hadronowa. Ery te trwały 

krócej niż sekunda. Proton, czyli jądro wodoru, powstał w milisekundę po Wielkim Wybuchu, cięższe 

jądra atomowe uformowały się znacznie później. Wiemy, że nasz Układ Słoneczny uformował się 4,6 

mld lat temu. 

Trudno powiedzieć czy kiedyś dowiemy się, co zainicjowało Wielki Wybuch.

Źródła:

https://www.youtube.com/watch?v=2-qapHoQSOg; https://astronet.pl/wszechswiat/n5860/; http://www.ncbj.edu.pl/

nupex/X.html; Jerzy Przystawa, Odkryj Smak Fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013

Filary Stworzenia

Maciej Łopata

Filary Stworzenia (ang. Pillars of Creation) to poetycka nazwa określająca jedno z najpiękniejszych 

i najbardziej tajemniczych miejsc w kosmosie. Stanowią część mgławicy Orzeł w konstelacji Węża, 

w regionie tworzenia się gwiazd oddalonych od Ziemi o około 7 tysięcy lat świetlnych. 

Swoją nazwę zawdzięcza geometrii, która sprzyja powstawaniu nowych gwiazd. Obłoki gęstego gazu, 

głównie wodoru, i pyłu, zagęszczają się jeszcze bardziej pod wpływem własnej grawitacji, a później 
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stopniowo nagrzewają. To stanowi preludium tworzenia. Odpowiednia ilość tej materii zapoczątkowuje 

reakcje termojądrowe i narodziny nowych gwiazd. 

Zdjęcie tego miejsca zostało zrobione po raz pierwszy w zakresie światła widzialnego przez Kosmiczny 

Teleskop Hubble’a w 1995 roku. Na fotografii widać trzy wysokie, wąskie kolumny gazu i pyłu, które 

są oświetlone przez intensywne promieniowanie z gromady młodych gwiazd. Wysokość najdłuższego 

filaru wynosi około 4 lata świetlne; dla porównania długość naszego Układu Słonecznego to 

zaledwie 4 godziny świetlne! Ujęcie „Filarów Stworzenia” stało się jednym z najbardziej znanych 

i rozpoznawalnych obrazów kosmosu i jest inspiracją do badania świata astronomii, a także wielu 

innych dziedzin, takich jak astrochemia i astrobiologia. 

Zdjęcie to powtórzono tym samym teleskopem w 2014 w niewielkim możliwym zakresie zakresie 

promieniowania w podczerwieni, co umożliwiło zobaczenie młodych gwiazd za pyłem, który jest 

przezroczysty w podczerwieni. 

Całkiem niedawno, bo 19 października 2022 roku, dostaliśmy aktualizację tego zdjęcia za pomocą 

Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. W porównaniu do poprzedniego (wykonanego przez teleskop 

Hubble’a) zachwyca ono niezwykle dobrą rozdzielczością i szczegółowością i wręcz bajecznym 

obrazem. Co ciekawe, zdjęcie zrobione nowym teleskopem mogło być wykonane w większym zakresie 

podczerwieni. Nowe gwiazdy to jasne, czerwone ciała niebieskie, które mają tylko kilka tysięcy lat. 

Wraz z tworzeniem się nowych gwiazd materia z obłoków wyparowuje i ten fantastyczny obraz 

filarów w przyszłości zniknie. 

Jakkolwiek to miejsce jest specjalne, to jest to jednak jedno z wielu innych ciekawych miejsc 

w kosmosie, ponieważ nasz Wszechświat jest nieskończony i z każdym dniem odkrywane są nowe 

zaskakujące miejsca.

Fot. Fotografia z lewej przedstawia Filary Stworzenia w teleskopie Hubble’a w świetle 
widzialnym, w środku w podczerwieni. Z prawej zdjęcie wykonane teleskopem 
Jamesa Webba. Link do zdjęcia JWST w pełnej rozdzielczości: https://www.nasa.
gov/image-feature/webb-reveals-new-details-in-pillars-of-creation
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Młynek szczęścia

Karol Nawałka

Nowy rok jest zawsze czasem postanowień i wielkich planów na najbliższe 365 dni. Niedawno 

wkroczyliśmy w nowy 2023 rok, który miejmy nadzieję, przyniesie nam dużo szczęścia i dobrobytu. 

Według fińskich mitów i legend szczęście i pieniądze, a także sól i mąkę przynosił mistyczny młynek 

Sampo, zwany również ,,młynkiem szczęścia”. Historia tego mitu jest opisana w Kalevali - fińskim 

eposie narodowym. Wszystko zaczyna się od wyrzucenia na brzeg Pohjoli- krainy lodu i mroku, 

półżywego Väinämöinena-barda i mędrca, starego jak świat. Wiedźma tam mieszkająca przywraca go 

do życia i oferuje pomoc w powrocie na jego ojczystą wyspę Kalewalę. Jednak w zamian żąda czegoś, 

co jeszcze nie powstało, a mianowicie Sampo. 

Väinämöinen wie, że młynek szczęścia jest w stanie zrobić tylko jego brat Ilmarinen - wieczny kowal, 

stwórca samego sklepienia niebieskiego. Z pomocą wiedźmy wraca na Kalewalę i tutaj są dwie wersję. 

Pierwsza mówi, że Väinämöinen czarami zmusza brata do podróży na Pohjolę, druga z kolei opowiada, 

jak to Väinämöinen podpuszcza brata, żeby ten wspiął się na najwyższe drzewo, a następnie zsyła 

wiatry, które przenoszą Ilmarinena nad morzem aż do krainy lodu i mroku. Na miejscu kowal jest 

przywitany bardzo gościnnie. Wiedźma oferuję mu rękę swojej najpiękniejszej córki w zamian na 

wytworzenie Sampo. Z początku nieważne, jak bardzo kowal się starał, z jego rąk wychodziły piękne 

artefakty, ale złe z natury: kusza, która łaknęła krwi oraz lśniący pług niszczący pola. W końcu Ilmarinen 

przywołał wiatry do pomocy i po trzech dniach ciężkiej pracy z jego rąk powstało Sampo.

 Zrobione z pióra, mleka płodnej krowy, runa jagnięcia i ziarna jęczmienia. Widząc młynek, wiedźma 

bardzo się ucieszyła. Jednak córka, która miała poślubić Ilmarinena, odrzuciła go. Bracia wrócili więc 

sami na Kalewalę. Lata mijały, a Pohjola zyskiwała na dobrobycie. Ilmarinen i Väinämöinen nie mieli 

ani żon, ani bogactwa. Rozgoryczony niesprawiedliwością bard zaproponował, żeby odzyskali młynek. 

Popłynęli więc na Pohjolę z Lemminkäinenem-przystojnym, młodym awanturnikiem. Po przybyciu 

Väinämöinen zażądał połowy tworów Sampo jako rekompensatę i zagroził, że odbierze artefakt siłą. 

Zdenerwowana prośbą wiedźma - Louhi za pomocą czarów wezwała siły do walki z herosami. Kiedy 

jej armia szykowała się do ataku, bard zagrał na magicznej harfie, rzucając czar na każdego, kto ją 

słyszał, a Pohjola pogrążyła się w głębokim śnie. Mężczyźni bez przeszkód wzięli Sampo i uciekli. 

Lemminkäinen cieszył się ich sukcesem. Chciał, żeby Väinämöinen zaśpiewał o ich triumfie. Bard jako 
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że był mądry odmówił, bo wiedział, że nie można zbyt wcześnie świętować. Ale po trzech dniach 

wędrówki radość Lemminkäinena była zbyt wielka i lekkomyślnie zaczął śpiewać. Jego okropny głos 

obudził żurawia, którego krzyki obudziły hordy Pohjoli. Armia wszczęła pościg. Louhi zmieniła się 

w ogromnego orła i z armią na grzbiecie zaatakowała łódź bohaterów. Schwytała Sampo w swoje 

szpony, ale bohaterowie zdążyli zadać cios i młynek spadł do morza i roztrzaskał się na kawałki. 

Zakopane na dnie oceanu pozostałości artefaktu spoczywają w królestwie boga wody Ahti, gdzie po 

dziś dzień mielą morską sól. 

Na koniec warto dodać, że ta historia zainspirowała młodego chłopca do napisania bardzo znanej 

powieści pt.,,Władca pierścienia”. Väinämöinen i Ilmarinen były też nazwami fińskich pancerników 

podczas II wojny światowej, a od 1887 roku w Finlandii istnieje Sampo Bank.

 Ilmarinen 

 Väinämöinen 
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„Alchemia i kamień filozoficzny”

Kacper Gawlikowski i Mateusz Tischner

Na co dzień każdy z nas używa pasty do zębów, mydła czy też innych rzeczy zawierających chemię 

(w tym też jedzenia). Jednakże czy ktokolwiek z nas by powiedział, że zawdzięcza to wszystko 

alchemikom? To właśnie oni kładli podwaliny pod dzisiejszą chemię, tę, którą znamy. I to właśnie 

dzięki alchemikom możemy korzystać z dobrodziejstw chemii, czyli z leków, środków czystości itp.

Tajemnica materii intrygowała człowieka od zarania dziejów. Już jońscy filozofowie przyrody 

odnajdywali w żywiołach takich jak woda, powietrze czy ogień pierwotny składnik świata przenikający 

wszystkie znane jej postacie. 

Alchemia od zawsze wywoływała kontrowersyjne skojarzenia. Nieznana przeciętnemu zjadaczowi 

chleba nauka wydawała się być bliższa szatańskim modłom niż przełomowym odkryciom naukowym. 

Wierzono, że wszystkie osiągnięcia alchemików są skutkiem konszachtów z diabłem. Alchemicy 

postrzegani byli jako oszuści, którzy na kłamstwach chcieli dorobić się fortuny. Sztuka ta wymagała 

wielu poświęceń, wielokrotnie kończyła się spektakularną porażką. Jednym z głównych zadań 

alchemików było sztuczne wytworzenie złota z innych metali takich jak rtęć czy ołów. Alchemia 

wzięła swoją nazwę od arabskiego słowa al-kīmiyā’, które oznacza „łączenie lub stapianie”, i była 

połączeniem nauki, filozofii i duchowości.

Początki

Alchemia pochodzi prawdopodobnie ze starożytnego Egiptu i była początkowo związana ze sztuką 

balsamowania zwłok. Swój wielki rozwój miała miejsce w czasach panowania Ptolemeusza II 

w Aleksandrii, powstały wtedy idee odnalezienia kamienia filozoficznego i eliksiru życia.

Eliksir życia

Znany także jako „eliksir nieśmiertelności” lub „Tańcząca Woda”; był to fikcyjny napój mający 

zatrzymać starzenie. Miał dawać młodość i wieczne życie. Czasem przypuszczano, że żeby go 

stworzyć, potrzebny jest kamień filozoficzny. W średniowieczu substancja ta była poszukiwana przez 

alchemików w głównej mierze na zlecenie królów. Eliksir mógł też przemieniać metale nieszlachetne 

w złoto.

Kamień filozoficzny

Według alchemików od późnej starożytności miał być substancją, za pomocą której metale 

nieszlachetne można by przekształcić w metale szlachetne takie jak złoto. Kamień filozoficzny był tak 

zwaną piątą esencją, czyli połączeniem wszystkich czterech żywiołów.
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Historia i rozwój alchemii

Arabska inwazja na Egipt w VII wieku nasze ery wywołała wielką falę fascynacji tą niezwykłą nauką. 

Arabscy mistrzowie utrwalili spuściźnę szkół aleksandryjskich, kopiując dzieła egipskiej oraz greckiej 

alchemii. Wśród wielkich mistrzów arabskiej alchemii najbardziej znanym jest naukowiec zwany 

Geberem, wszechstronny badacz, który pozostawił po sobie wiele teorii alchemicznych.

Niewątpliwie alchemia arabska przyczyniła się do rozwoju tej dziedziny na gruncie europejskim. 

Dzięki Bizancjum alchemia przybyła do Europy w XII wieku, kiedy to powracające z Palestyny zakony 

rycerskie rozpowszechniły ją za sprawą okultyzmu arabskiego.

Od tej pory tajemna wiedza alchemiczna w coraz większym stopniu rozprzestrzeniała się wśród 

wielkich umysłów kontynentalnej Europy. Zagościła ona wśród duchownych, mieszczan, szlachty, 

ale także i władców. Obecność alchemika na dworze królewskim była przede wszystkim modna 

w XVI wieku. Najważniejszym przykładem otwartości na nauki tajemne jest dwór cesarza Rudolfa II 

Habsburga, który sam interesował się tą dziedziną. Stworzył on dogodne warunki do rozwoju badań 

w swoim pałacu na Hradczanach w Pradze. Do dziś miejsce to uważa się za magiczne.

Na tym dworze przebywał Michał Sędziwój, polski alchemik, który zdobył wielką sławę dzięki 

dokonaniu odkrycia tlenu. Wiedział, że powietrze jest najważniejszym ze wszystkich czterech 

żywiołów. Dostrzegł w nim odrębną substancję, czyli właśnie tlen, który został określony dopiero 

180 lat później. 

Alchemik Sędziwój , obraz Jana Matejki z 1867 roku.

Alchemicy marzyli o złocie, sławie i nieśmiertelności. Ich marzenia były fascynujące, ale zarazem 

nierealne. Cel, do którego dążyli, był niemożliwy do osiągnięcia z powodu wielu barier, np. bariery 

technologicznej. Z perspektywy czasu nie można jednak umniejszać zasług alchemikom, ponieważ 

gdyby nie ich żmudna praca, współczesna nauka nie znajdowałaby się na tak wysokim poziomie, na 

jakim jest dziś.
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Rytuały przejścia, co to takiego?

Martyna Chaniecka

To zwyczaj, tradycja, obrzęd, który towarzyszy zmianie. Zmiana, której towarzyszy rytuał przejścia, 

może dotyczyć społeczności jako całości, wszystkich ludzi w procesie na przykład dorastania w jakiejś 

kulturze lub tylko niektórych osób, które chcą lub muszą stać się członkami wąskiej elitarnej grupy lub 

społeczności. Rytuały przejścia występują na całym świecie i w każdej kulturze. Chyba od zawsze, od 

czasów powstania społeczności, obrzędowości mogą być zarówno świeckie, jak i religijne. Dotyczą 

wszystkich dziedzin życia, w których pojawia się wyraźna zmiana. 

Charakter rytuałów przejścia mogą posiadać obrzędy połączone z: 

 • fizycznym przejściem przez terytorium, pomieszczenia;

 • włączeniem obcego do społeczności;

 • ciążą i narodzeniem dziecka;

 • przejściem z fazy życia dziecięcej do dojrzałości;

 • inicjacją do stowarzyszeń, kast, klanów, grup religijnych (w tym chrzest);

 • zaręczynami i małżeństwem;

 • pogrzebem.

Cechą wspólną wszystkich procesów zwanych rytuałami przejścia jest etapowość: stan przed zmianą, 

stan przejściowy, stan po zmianie; czyli mamy fazy rytuałów: 

 • preliminalną (wyłączenie)-polega na wyłączeniu jednostki z otoczenia, w którym była, 

jest to symboliczne działanie;

 • liminalną (stan przejściowy)-podczas tego etapu dana jednostka posiada jeszcze cechy 

z poprzedniego stanu, ale przejawia cechy, które występują w następnym stanie;

 • postliminalną (włączenie)-jest to zakończenie rytuału.

A tak właściwie co to znaczy, najlepiej zrozumieć przez przykłady.

U Słowian nowo narodzony chłopiec pozostawał pod opieką matki do 7 roku życia, po czym przechodził 

pod opiekę ojca. Następowało „wyłączenie”, czyli pozbawienie dotychczasowych przywilejów 

małego dziecka otoczonego czułością i opieką. Stan przejściowy, czyli bycie uważnym obserwatorem 

i posłusznym uczniem ojca. Okres przejściowy jest najtrudniejszy, bo składa się z budzących lęk 

trudnych wyzwań. Znaczenie jednostki, w tym przypadku chłopca, jest w tym czasie niewielkie. 

Nagrodą za te trudy było włączenie do społeczności dorosłych, gdzie głos chłopca zyskiwał znaczenie 

zależnie od jego życiowych dokonań. 
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To przykład wieloletniego rytuału związanego z procesem dorastania, ale były też krótkie, na przykład 

zaślubiny, gdzie dziewczynie obcinano warkocz na znak „wyłączenia” ze społeczeństwa panien 

i utratą panieńskich przywilejów, zabawy, strojenia się, noszenia długich włosów, po czym nakładano 

jej czepek lub chustę, będącą symbolem bycia żoną, symbolem zmiany statusu na taki, który dawał 

prawo do tworzenia własnej rodziny, podejmowania własnych decyzji, zarządzania domem.

Istnieją też rytuały dotyczące całych społeczności, związane z cyklicznością. Wielkanoc, gdzie najpierw 

kończy się okres obfitości po zeszłorocznych zbiorach, następuje czas postu, po czym same święta, 

(oprócz znaczenia religijnego oczywiście) akcentują rozpoczęcie nowego okresu obfitości i dostatku.

O przykłady typowo religijnych rytuałów przejścia jest bardzo łatwo. To na przykład wszystkie 

sakramenty. Warto tu omówić przykład rytuału elitarnego niejako ekskluzywnego, który dawał 

całkowitą zmianę statusu, bardzo często jego podniesienie, czyli powołanie religijne. Wstąpienie do 

seminarium było całkowitym wyłączeniem ze społeczności „cywilnej”, stanowiło okres przejściowy 

odkrywania zwyczajów i tajemnic życia we wspólnocie religijnej i kończyło włączeniem do wspólnoty 

osób wyświęconych i uzyskaniem przywilejów i statusu społecznego tej grupy.

Po co są rytuały przejścia? Mają na celu porządkowanie życia, uczenie norm obowiązujących w danej 

kulturze, czasem eliminowanie jednostek nieprzystosowanych, (np. w kulturach prymitywnych, gdzie 

młody człowiek często jest wysyłany w odosobnienie i albo uczy się wszystkiego co trzeba i nabywa 

cechy osobowości niezbędnych by przeżyć, albo nie).

Co takie rytuały dają osobie, której bezpośrednią dotyczą? Najczęściej zmuszają do konfrontacji 

z trudnymi rzeczami, jak własna niemożność, niewiedza, lęk. Przejście przez rytuał aż do fazy 

„włączenia” dawało dowód i świadectwo własnej mocy i siły, dawało wiarę w siebie na przyszłość 

oraz wcześniej nieosiągalne przywileje. można traktować jako 

Czy dziś, w czasach współczesnych i w naszej kulturze znaczenie rytuałów i ich efekty są takie same? 

To temat na osobne przemyślenia.

Najdziwniejszy rytuał przejścia

Na wyspie Vanuatu (Oceania) wchodzący w dorosłość chłopak, który należy do tamtejszych plemion, 

musi, by udowodnić swoją odwagę, wspiąć się na mało stabilną trzydziestometrową konstrukcję 

i przywiązać sobie do nóg sznur i wykonać skok. Jeśli lina została dobrze wymierzona, to lot chłopaka 

zakończy się tuż przy ziemi, jeśli nie, zginie (uprzedzając pytania, linia nie jest elastyczna tak jak na 

bungee).
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Robert Frost

Przystając pod lasem w śnieżny wieczór

Wiem, czyj to las: znam właścicieli.

Ich dom jest we wsi; gdzieżby mieli

Dojrzeć mnie, gdy spoglądam w mroku

W ich las, po brzegi pełen bieli.

Koń nie wie, czemu go w pół kroku

Wstrzymałem; żadnych zagród wokół;

Las, lód jeziora – tylko tyle

W ten najciemniejszy wieczór roku.

Dzwonkiem uprzęży koń co chwilę

Pyta, czy aby się nie mylę.

Tylko ten brzdęk – i świst zawiei

W sypiącym gęsto białym pyle.

Ciągnie mnie w mroczną głąb tej kniei,

Lecz woła trzeźwy świat nadziei

I wiele mil od snu mnie dzieli,

I wiele mil od snu mnie dzieli.

Kiedy to się zaczęło?

Kajetan Krzyczyński o epokach

Historycy od lat dzielą dzieje świata na epoki, próbując w ten sposób uporządkować i wyróżnić ważne 

okresy w historii. Periodyzacja, ponieważ tak właśnie nazywamy to porządkowanie, wyznacza i nazywa 

umowny podział czasu. Epoki oddzielamy ważnymi i przełomowymi wydarzeniami, które wpłynęły 

Zimowy pejzaż, Justyna Olejarka-Połcik
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na dalsze losy świata. Pytanie tylko, dlaczego współcześnie uznawane przez nas daty wyznaczają 

końce epok i dlaczego to właśnie je wybraliśmy. Teraz skupimy się na dwóch najdłuższych i zapewne 

najciekawszych epokach.

Starożytność zaczęła się, kiedy Sumerowie stworzyli pierwsze pismo i tym samym zapoczątkowali 

niesamowicie ciekawą epokę. (Dzięki niej czytacie „Dwukropka”!) Chociaż zapewne kompletnie 

nie mieli o tym pojęcia. Starożytność rozciąga się na przestrzeni wielu wieków i zawiera mnóstwo 

ciekawych wydarzeń i odkryć. To właśnie w niej tworzyli znakomici filozofowie i matematycy, 

a inżynierowie i wynalazcy opracowywali misterne budowle i konstrukcje. Aktualnie za koniec 

starożytności przyjmujemy trzy daty, które pomimo rozpiętości na przestrzeni lat są ze sobą mocno 

powiązane i to właśnie one zakończyły tę znakomitą epokę. 

Pierwszą datą jest 378 r.n.e, w którym miała miejsce bitwa pod Adrianopolem. Następną datą jest 395 

r.n.e, w którym doszło do podziału Cesarstwa Rzymskiego, a ostatnią 476 r.n.e, w którym ostatecznie 

rozpadło się Cesarstwo Zachodniorzymskie. Te trzy pozornie różne daty, gdzie pomiędzy pierwszą 

i ostatnią jest niemal 100 lat różnicy łączy to, że doprowadziły do upadku jednego z największych 

starożytnych cesarstw. Bitwa pod Adrianopolem zakończyła się klęską Rzymian, co było jednym 

z czynników jego późniejszego upadku. Podział Cesarstwa Rzymskiego spowodowany był ciągłymi 

walkami o władzę w cesarstwie, wskutek czego Rzym został podzielony na część wschodnią 

i zachodnią, co z kolei spowodowało osłabienie go jako cesarstwa. Ostateczny koniec Cesarstwa 

Zachodniorzymskiego nastąpił w 476 r. i to on uznawany jest za koniec epoki starożytności, ponieważ 

upadło największe Cesarstwo tego okresu.

Średniowiecze zaczęło się, kiedy upadło Cesarstwo Zachodniorzymskie i tym samym chrześcijaństwo 

stało się jedną z największych religii na świecie. Podczas trwania tej epoki państwa arabskie rozpoczęły 

ekspansję na dużą skalę, podbijając tereny afrykańskie, a Europa mocno zwiększyła liczbę ludności. 

Pomiędzy średniowieczem i starożytnością można dostrzec dużą różnicę w wielu aspektach życia. 

Starożytnych flozofów zastąpili kronikarze i pisarze, kapłanów w świątyniach bogów zastąpiły kościoły 

wyznające monoteizm. Oprócz tego zmieniło się też budownictwo, sposób ubierania, a nawet wojsko 

i jego wyposażenie. 

Współcześnie za koniec tej epoki również uznajemy trzy daty, bo oczywiście nie możemy zdecydować 

się na jedną, lubimy sobie utrudniać. Tak poważnie, wybranie pomiędzy tymi datami jest niemożliwe, 

ponieważ każde z tych wydarzeń zmieniło świat. Pierwszą datą jest rok 1450 n.e , w którym Jan 

Gutenberg skonstruował pierwszą prasę drukarską i wydrukował na niej Biblię. Wydarzenie to 
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uznajemy za przełomowe, ponieważ całkowicie zrewolucjonizowało sposób pisania na świecie, 

sprawiając, że książki mogły być drukowane dużo szybciej, taniej, przez co stały się bardziej dostępne. 

Nastepną datą jest 1453 r.n.e, rok, w którym upadł Konstantynopol zdobyty przez Turków, a na jego 

miejsce pojawiło się Imperium Osmańskie. Wydarzenie to jest ważne nie tylko ze względu na upadek 

wielkiego cesarstwa, lecz dlatego, że jego zdobycie dało Turkom możliwość podboju Europy. Trzecią 

i ostatnią datą jest rok 1492 n.e, w którym Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę (chociaż myślał, że to 

Indie) i tym samym pokazał, że nasz świat jest większy, niż nam się dotąd wydawało.

Podsumowując, epoki historyczne zaczynają się i kończą wydarzeniami ważnymi, które miały ogromny 

wpływ na dalsze losy i rozwój świata. Dla zakończenia epoki ciężko jest podać jedną jedyną datę, 

która jest granicą, ponieważ epoki przchodziły w siebie płynnie, a nie w jednym momencie.

Wielka Lechia

Maximilian Żmuda

Czym jest Wielka Lechia i kim są ,,turbosłowianie”?

Nazwa ,,turbosłowianie” zaczęła pojawiać się w na forach i grupach internetowych o tematyce 

historycznej. Terminem tym określa się zwolenników teorii o istnieniu pradawnego słowiańskiego 

imperium. Teorie te w dużej mierze mają cechy panslawistyczne, czyli nawołujące do wyzwolenia 

i zjednoczenia Słowian. 

W 2013r. na jednym z forów internetowych wykreowała się tzw. Teoria Wielkiej Lechii. 

Najprawdopodobniej zostało to spowodowane wydaniem książki przez Janusza Bieszka pod tytułem 

,,Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna”. Autor w swojej książce korzysta z dorobku XIX 

-wiecznych badaczy, w dodatku postaci kontrowersyjnych, nawet na tle swojej epoki.

Jednak pojęcie Wielkiej Lechii nie jest tak naprawdę nowe. Już u kronikarza Wincentego Kadłubka 

pojawiały się zapisy o lechickim imperium, poprzedzającym panowanie Mieszka I. To domniemane 

mocarstwo miało stawiać opór Aleksandrowi Wielkiemu i przyczynić się do obalenia Imperium 

Rzymskiego. Kres Lechii miał przynieść rzekomy spisek niemiecko-watykański, który do dziś zajmuje 

się ukrywaniem i fałszowaniem prawdy o dawnym imperium lechickim. 

Dowody ,,turbosłowian” na istnienie Wielkiej Lechii

Do chyba najpopularniejszego ,,dowodu” na istnienie Wielkiej Lechii należy przeprowadzona przez 

Adolfa Kudlińskiego ekspedycja, w trakcie której pod osłoną nocy, przy pomocy paramilitarnych 
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oddziałów, dokonał penetracji zalanych krypt na Łysej Górze. Film z eksploracji można obejrzeć na 

platformie YouTube. Autor filmu opowiada o tym, że setki lat temu katoliccy misjonarze zbezcześcili 

święte dla pogan miejsce, jakim była Łysa Góra, stawiając na niej klasztor. Mieli oni rzekomo ukryć 

groby lechickich królów w celu wymazania prawdy o pradawnym imperium. Wydrążone w szczycie 

Łysej Góry krypty pozostawały w zapomnieniu przez setki lat, aż do lat 50 XX wieku, kiedy to robotnicy 

przypadkiem trafili na ich ślad. Władze komunistyczne przeraziły się tego odkrycia i kazały zalać 

prastare komory grobowe. Argumenty Adolfa Kudlińskiego są bardzo wątpliwe, a jednak wierzy w nie 

duża liczba ,,turbosłowian”.

Argumenty na nieistnienie Wielkiej Lechii

Jest dużo tez obalających istnienie Wielkiej Lechii, ale do najważniejszych należą:

Polskie kroniki, zwłaszcza kronika Wincentego Kadłubka, zawierają opisy kontaktów Lechitów i ich 

zwycięstw w bitwach z wielkimi bohaterami starożytności, m.in. Aleksandrem Wielkim i Juliuszem 

Cezarem. Opisów tych nie można jednak brać dosłownie: średniowieczne kroniki w całej Europie 

z zasady pełne są opowieści o początkach plemion i państw oraz ich związków z „wielką historią”, 

czyli Biblią, mitologią i klasyczną historią antyczną. Te mityczne opowieści miały służyć pokazaniu 

„historyczności” danego państwa, mówią one jednak więcej o autorach. którzy je tworzyli, i czasach, 

w których żyli, niż o dawnej przeszłości Lechitów.
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Oczywiście nie jest prawdą, że historia Polski zaczęła się w 966 roku, w momencie chrztu Mieszka I. 

Polanie i przedstawiciele innych plemion polskich nie „zeszli z drzew” po to, by się ochrzcić. Nie znaczy 

to jednak, że wcześniej tworzyli potężne państwo. Badania archeologiczne pokazują, że dopiero 

w IX wieku na dużą skalę zaczęły się na ziemiach polskich pojawiać grody, co wiąże się z rozwojem 

społecznym, wytwarzaniem się elity, wzrostem nierówności czy powstawaniem „organizacji 

wodzowskich”. Mamy więc do czynienia z procesem, nie zaś zero-jedynkową alternatywą.

Milion dolarów w zasięgu ręki

Hanna Werońska

Skończył się kolejny rok i zaczął następny, a problemy milenijne – zestaw siedmiu zagadnień 

matematycznych ogłoszonych przez Instytut Matematyczny Claya 24 maja 2000 roku - nadal czekają 

na rozwiązanie. 

Aby dodatkowo zmotywować naukowców do pracy, postanowiono wyznaczyć nagrodę: milion 

dolarów za każde z siedmiu rozwiązanych zagadnień. Do tej pory udało się to tylko jednej osobie. 

Chodzi o hipotezę Poincarégo z 1904 roku, na której rozwiązanie w 2003 wpadł rosyjski matematyk, 

były profesor Instytutu Stiekłowa w Petersburgu Grigorij Perelman. 

Po ostatecznym zweryfikowaniu przez naukowców publikacji Grigorija Perelmana w 2006 roku 

przyznano mu najwyższe matematyczne wyróżnienie - Medal Fieldsa, którego jednak nie przyjął. 

Rozwiązanie problemów milenijnych może mocno pchnąć do przodu wiedzę człowieka na temat 

otaczającego nas świata. 

Milion dolarów jest cały czas w zasięgu ręki. Wystarczy rozwiązać jedno z sześciu pozostałych 

zagadnień matematycznych. Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z ich treścią.

Tempo badań matematycznych nieustannie rośnie, tak więc jest nadzieja, że kolejny rok przyniesie 

rozwiązanie jakiegoś problemu milenijnego.
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Każdy będzie kiedyś stary

Rozmowę z dr Alicją Klich-Rączką, specjalistą geriatrą ze Szpitala Uniwersyteckiego w Kra-

kowie, przeprowadziły Maria Stoińska i Oliwia Kąpielewska

Śnieg, błoto, atak zimy; idziemy śliskim chodnikiem na spotkanie, na którym będziemy mówić 

o starości. To taki etap życia, który każdego czeka, ale którego nikt się nie spodziewa. „Wszystkiego 

się w życiu spodziewałam, ale tego, że będę stara, to nigdy.” Tę szczerą myśl Cecylii Kolichowskiej 

z „Granicy” Zofii Nałkowskiej mają pewnie wszyscy ludzie. Jak wygląda starość? Czy można umrzeć ze 

starości? Co dolega ludziom, którzy przychodzą do geriatry? Te i inne pytania zadałyśmy Pani Doktor, 

kiedy już odnalazłyśmy jej gabinet w labiryncie nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. 

Jakubowskiego.

Rozmowę zaczęłyśmy od tematu związanego z byłymi 

więźniami obozów koncentracyjnych. Pani doktor 

bowiem od lat pracuje z osobami, które przeżyły obozy. 

Bardzo długo kierowała przychodnią Pro vita et spes, która 

zajmowała się takimi pacjentami. Natychmiast pojawia 

się pytanie, jak takie ekstremalne przeżycie wpływa na 

człowieka? Podstawowym pojęciem gdy poruszamy się 

w obszarze traumatycznych doznań, jest przewlekły 

stres pourazowy, czyli znany wszystkim PTSD, czy też 

syndrom poobozowy. Byli więźniowie tak naprawdę 

tylko w nazwie są „byłymi więźniami”; nie mogli bowiem 

w stanie rozstać się z problemem obozu w momencie, 

kiedy z niego wyszli; pozostał z nimi przez całe lata ich życie, przybierając różnorodne formy. Czasem 

przeraża zwykły dym z komina, przywołując w pamięci dymy krematorium, czasem szczekanie psa 

budzi demony, a umysł wyświetla obrazy esesmanów z psami. Stres nasila się z czasem, ponieważ jest 

to naturalny proces przemian w organizmie; im człowiek jest starszy, tym częściej wraca do czasów 

swojej młodości. To ten okres jest wyraźny i dominujący; otaczający ludzi starszych świat jawi się jako 

ten mniej ważny i mniej widoczny. 

Jednak wbrew pozorom ci tak ciężko doświadczeni ludzie cieszą się życiem, doceniają je w sposób 

szczególny i mają do niego wielki dystans. Pani dr Klich-Rączka podkreśla, że byli więźniowie nie 
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noszą wielkiej urazy w swoim sercu, uważają w większości, że ,, trzeba wybaczyć i nie zapomnieć”; 

chcą, żeby historia nie została zapomniana, a także żeby ludzie cieszyli się z tego, co mają w danej 

chwili. Nawiązałyśmy także do bieżącej sytuacji wojennej na świecie. Jak się spodziewałyśmy, wojna 

w Ukrainie obudziła wspomnienia i w jakimś stopniu na nowo przywróciła ból. 

Przeszłość zresztą towarzyszy byłym więźniom także w codziennych czynnościach. Pani Doktor 

wspomniała, jak jedna z żon jej pacjenta, opisując swój poranek, mówiła: Rano na śniadanie do dyspozycji 

mam kawę, drożdżówki i porcję Oświęcimia. W traumę poobozową wciągnięci zostają bowiem bliscy 

osób, które nie potrafią przestać wspominać obóz. Nie 

jest to jednak jedyna forma radzenia sobie z bolesnymi 

przeżyciami; są także osoby, które całe swoje życie 

milczały, a bliscy dopiero po odejściu dowiadywały się 

o ich obozowej przeszłości.

Ale przecież starość dotyka wszystkich; zapytałyśmy 

zatem, jakie są najczęstsze schorzenia seniorów.

Starość cechuje wielochorobowość, a co za tym 

idzie wielolekowość. Ludzie starsi kochają leki, przy 

czym pojawiają się rekordziści, którzy przynoszą do 

gabinetu nawet walizki lekarstw. Zobaczyłyśmy listę 

leków niektórych pacjentów; liczyła ona aż 27 leków 

zażywanych CODZIENNIE, które były w dodatku źle 

dopasowane i się nawzajem wykluczały. Dlatego też leczenie w geriatrii polega głównie na zabieraniu 

leków, niż na ich wypisywaniu. Najważniejsza w leczeniu jest jednak nie farmakologia, ale ruch, bez 

niego nie ma możliwości długiego życia. Usłyszałyśmy historię, w której Pani Doktor przyjechała do 

pacjenta na wieś na umówione spotkanie, ale go nie zastała, bo pojechał rowerem 10 km do kościoła. 

Wybitny lekarz ortopeda, profesor Wiktor Dega, mówił, że każdy lek można zastąpić ruchem, ale 

ruchu nie da się zastąpić lekiem!

Kolejna recepta na długowieczność to pogoda ducha, wszyscy ludzie, którzy dożyli stu lat, żyją zasadą 

carpe diem. Mają oni prawdziwe plany jeszcze na lata, których wcale nie zamierzają odwoływać nawet 

w późnej starości. Lecz właśnie, czy ze starości można umrzeć? No nie! Jest to pewien „mit”, ludzie 

umierają na choroby i schorzenia, nie ze względu na swój wiek. Nigdy w karcie zgonu jako przyczyna 

nie pojawi się starość, są to najczęściej choroby krążenia, nowotwory, czyli wszystko to, co dotyka 

także ludzi dużo młodszych. 
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Dowiedziałyśmy się także, że każdy senior ma zmiany zwyrodnieniowe; nasze ciało zużywa się, 

a zmiany zwyrodnieniowe pojawiają się u każdego. Często jest to przyczyna bólu i zażywania leków 

przeciwbólowych; powodują one czasem poważniejsze schorzenia niż same zmiany. Przywykliśmy 

bowiem do sięgania po lekarstwa w momencie cierpienia, zapominając, że żaden lek nie jest obojętny 

dla zdrowia. 

Kolejnym ważnym problemem ludzi starszych jest depresja. Objawia się ona nieco inaczej niż 

w przypadku młodszych. Senior z depresją chodzi od lekarza do lekarza; narasta w nim frustracja i złość 

na brak diagnozy; objawy somatyczne tymczasem są zwiastunem właśnie depresji. Starość często to 

samotność. Dotyka ona zwłaszcza starszych kobiet; powszechnie wiadomo, że żyją one dłużej, ale 

zostają same. Jesteśmy gatunkiem stadnym; człowiek żyjący samotnie, to człowiek nieszczęśliwy.

Na koniec naszej rozmowy zapytałyśmy, dlaczego akurat geriatria? To zasługa babci Franciszki, która 

wywarła wielki wpływ na panią Doktor, wychowującą się na podkieleckiej wsi. Wieś była (a może 

nadal jest?) niezbyt przyjaznym miejscem dla ludzi starych. Pani doktor obserwowała ludzi, którzy 

przestają być potrzebni, którzy w pewnym momencie swojego pracowitego życia po prostu stają się 

bezużyteczni. Doktor Klich-Rączka zawsze chciała być lekarzem; wybór geriatrii wypłynął właśnie 

z miłości do babci Franciszki i z przekonania, że seniorów nie można tak po prostu odstawić na boczny 

tor.

Pani Doktor Alicja Klich-Rączka wprowadziła nas w świat ludzi starszych i ukazała nam wielki wpływ 

traumatycznej przeszłości na ich aktualne życie. Może będziemy w stanie wykazać się większym 

zrozumieniem dla osób seniorów. Podaliśmy wam także na tacy świetną receptę na niemalże 

nieśmiertelność, nie pozostaje nic innego, tylko skorzystać!

Apokalipsa, Ragnarok czyli kiedy nastąpi Armagedon….

Maja Bojm

No, koniec świata! To nie koniec świata…. Świat się kończy… Świat się nie zawali… Zdarza się nam 

słyszeć na co dzień do rodziców, dziadków, nauczycieli i znajomych. Tyczy się to banalnych rzeczy - 

np. gdy zrobimy coś, czego zwykle nie robimy (posprzątamy pokój:)), dostaniemy ocenę z klasówki 

inną niż zwykle, zgubimy telefon….oblejemy egzamin. Końcem świata mogą stać się dla nas sytuacje 

trudne - choroba bliskiej osoby, śmierć ukochanego zwierzątka, zerwanie z chłopakiem… 
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W tych sytuacjach życie wokół jednak toczy się dalej… To tylko, a raczej aż - nasz koniec świata…

Można pokusić się o stwierdzenie, że nieświadome myślenie o końcu świata jest po prostu częścią 

naszego życia. A to świadome?

O końcu świata napisano już sporo. Temat ten omawiali filozofowie, małe i wielkie religie, wieszcze 

i naukowcy na całym świecie. Łączy ich jeden, wspólny mianownik, czyli przyznanie, że kiedyś 

faktycznie nastąpi koniec świata. Jednak właściwie każdy ma inną teorię na ten temat. Wielu 

jasnowidzów przewidywało koniec świata i nadal przewiduje (Nostradamus, Baba Wanga, Królowa 

Saby, Ojciec Pio i inni). Naukowcy przedstawiają przeróżne teorie na ten temat. Niektórzy twierdzą, że 

nastąpi przebiegunowanie Ziemi z powodu globalnego 

ocieplenia. Japońscy naukowcy twierdzą, że Słońce się 

wypali, a na Ziemi zabraknie tlenu, co oznaczać będzie 

koniec wszelkich form życia. Koniec świata według 

naukowców to czas, kiedy albo przestaną istnieć ludzie, 

albo życie na Ziemi, albo cała planeta, wszechświat 

lub kosmos. Szacują, że stanie się to za 5 mld lat. 

Taka odpowiedź jednak nie wystarcza ludziom. Nagle 

wszystko się skończy, bez żadnego wytłumaczenia 

i niczego potem już nie będzie?

Ludzie od samego początku próbują wytłumaczyć swoje 

istnienie. Co się dzieje po naszej śmierci, co dalej… 

Kluczowa jest tutaj wiara. Ludzie od wieków w coś 

wierzą - w niebo, valhallę lub ponowne odrodzenie się w innej postaci. Są i tacy, którzy nie wierzą 

w nic, czyli że wraz ze śmiercią następuje całkowity koniec ich życiowej wędrówki. 

Ale co z tym końcem świata…

Od wieków istnieje przeświadczenie, że kiedyś nastąpi. Pytanie tylko - kiedy i jak? 

W wielu religiach powstały różne teorie jak i kiedy nastąpi koniec świata oraz co będzie po nim. 

Najbardziej nam znaną teorią jest Apokalipsa. W Biblii, według św. Jana, apokalipsa będzie ponownym 

przyjściem Chrystusa. Będzie to ostateczna walka dobra ze złem, Jezusa i Szatana. Nastąpi Sąd 

Ostateczny, po którym zostanie stworzona nowa ziemia, niebo oraz Jeruzalem, gdzie nie będzie 

panować żadne zło, śmierć ani choroba. 

W nordyckiej mitologii koniec świata jest znany jako Ragnarok. Według podań będzie to seria wydarzeń, 

które poskutkują śmiercią wszystkich bogów i zniszczeniem świata, jaki znamy. W wyobrażeniach 
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mitologicznych ma on być wielką walką pomiędzy bogami a demonami pod wodzą Lokiego, w wyniku 

której świat i Asgard - siedzibę bogów, strawi ogień, wszystkie gwiazdy zgasną, a Ziemię zaleje wielkie 

morze. Ostatecznie z tej toni wyłoni się nowy świat i nastąpi era szczęśliwości bez przemocy i wojen. 

W islamie „Jaum ad-Din”- Dzień Sądu jest datą znaną tylko Allahowi. Ma wtedy nadejść Antychryst, 

którego symbolem rozpoznawczym jest jedno oko i znak na czole, który zobaczyć będą mogli jedynie 

głęboko wierzący. Dzień ten łączony jest z kataklizmem i śmiercią wszystkich ludzi, a następnie 

zmartwychwstaniem i sądem. Sam koniec świata według „Świętego Koranu” ma być wydarzeniem 

spektakularnym, głównie na skutek katastrof o charakterze naturalnym, a nawet kosmicznym, oznacza 

totalne unicestwienie i potępienie grzeszników.

W buddyzmie wszystko zależne jest od karmy, całe istnienie się na niej opiera. Teorie buddyjskie 

trudne są do jednoznacznego opisania, bowiem buddyzm jest niesamowicie rozbudowany i nie opiera 

się na jednej głównej księdze. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że według buddyjskiej wizji 

końca świata, nastąpi on stopniowo. Najpierw rozpadowi ulegnie świat strefy pożądania, czyli między 

innymi świat ludzi i zwierząt, później świat bogów sfery półforemnej, a następnie świat bogów sfery 

foremnej. Jedyne, co nie ulegnie rozpadowi, to byty, które przebywają poza światami.

Inne spojrzenie na koniec świata ma judaizm. Religia ta niewiele mówi o końcu świata, mało tego, 

zakazuje myślenia o tym wydarzeniu. Judaizm bardziej skupia się na sprawach bieżących niż na końcu 

świata.

W każdej wizji, pomimo wielu różnic, koniec świata wygląda podobnie. Pojawia się walka dobra ze 

złem, upadek natury oraz powstanie czegoś nowego i lepszego.

Na koniec ciekawostka… Mamy obecnie rok 2023…

Lud indiański - Majowie, który do dziś zamieszkuje tereny południowo-wschodniego Meksyku, 

znany jest ze swoich proroctw, które nadal cieszą się dużą popularnością. Majowie zyskali sławę 

w starożytności, ponieważ stworzyli kalendarz Majów, który do dziś jest znany na całym świecie. Ten 

lud indiański zapowiedział datę końca świata i jest to trochę niepokojące. Przepowiednia Majów na 

2023 rok pokazuje, że Apokalipsa może nadejść szybciej, niż nam się wydawało.

Bądźmy dla siebie dobrzy:)
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What’s in a surname?

Zuzanna Osak

For a long time, the English Royal Family went by the name of German origin, Sachsen-Coburg und 

Gotha. This surname was carried by successive rulers until the outbreak of World War I. Because of this, 

the growing anti-German groups in the United Kingdom prompted King George V in 1917 to change his 

family name to a „more British” one in order to remove the royal family from any relation with Germany. 

So the surname Windsor was chosen, which comes from one of the family’s residences in Great Britain 

- Windsor Castle. Since then, successive descendants have consistently used the name Windsor as the 

name of their ruling home.                                                                                                                                                                       

Another change was made in 1960 by Elizabeth Windsor (known as Elizabeth II) . Her decision was to 

honor her husband and to distinguish the family tree from other royal families, so she introduced the 

surname Mountbatten-Windsor.

The interesting thing is that every member of the royal family who has a title does not have to use 

their own surname. They may use the name Mountbatten-Windsor if necessary. Members of the 

royal family write their surnames due to their specific geographic origins. For example, when Prince 

Harry and Prince William joined the military, they went by the names Harry Wales and William Wales. 

This was because their father was the Prince of Wales. The surname additions „Essex” and „York” 

were also used in similar circumstances.

Opowiadanie o Leniwej Miriam

Miriam Afram

Kupiliśmy nowe zasłony. Ciemne zasłony. Słabiej pozwalają przenikać światłu z zewnątrz. To był 

bardzo dobry pomysł, bo z poprzednimi nie mogłam normalnie spać. W zimę nie tak dużo światła jest 

na zewnątrz, ale właśnie oni spowodowali temu, że nie wiem czy jest już czas na budzenie się, czy nie. 

Brat zapukał do pokoju. Wiedziałam, że to był brat, ponieważ mama pracuje w soboty. Otworzyłam 

oczy i popatrzyłam na zegar.

-Dwunasta…
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Brat otworzył drzwi. Z pewnością wiedziałam czego chcę - jedzenia. 

-Hej

-... - nie bardzo lubię mówić od rana, potrzebuje sił żeby to robić, a ich akurat nie było jeszcze.

-Wstajesz? Jest piętnaście po dwunastej. 

-Si - Zawsze rozmawiamy różnymi językami między sobą, brat uczy się hiszpańskiego, tak samo jak 

i ja, dlatego to jeden z kilku naszych wspólnych języków.

-Ok.

-Zrobisz mi kawę? 

-Sposobem, którym ty robisz? - tylko ja lubię robić ciepłe mleko z pianką i dodawać do espresso.

To chyba jest jedna z niewielu rzeczy, względem której mam być leniwa, ale ja to robię, bo tak mi 

bardziej smakuje . 

-Tak.

-No to nie.

-W takim razie, tylko espresso.

-Ok - zamknął drzwi i ja wreszcie wstałam. 

Odsłoniłam zasłony. Prawie nie było różnicy. Na zewnątrz było też ponuro, bo nie było słońca. 

Po jakimś czasie wyszłam z pokoju, wypiłam wodę. Obejrzałam się i nie zauważyłem kawy, zapytałam 

brata, czy zrobił, bo słyszałam że robił, ale jej nie widziałam. Odpowiedział, że zrobił sobie, i że nie 

będzie dla mnie trudne nacisnąć przycisk. Trzeba jeszcze poważnie zastanowić się, kto z nas jest 

bardziej leniwy. 

Bardzo lubię spać długo w weekend, bo po pierwsze, pobieram energię na następny tydzień, a po 

drugie, mogę przedstawić sobie cudowny świat w mojej wyobraźni. Czytałam, że to bardzo przypisuje 

się osobom urodzonym pod znakiem ryby, ale kto wie. Ale kiedy w końcu budzę się tak późno, to 

bardzo żałuję tego, bo wiem że nie zdążę zrobić wszystkiego, co bym chciała i że ten weekend bardzo 

szybko minie. 

Mój brat, jest osobą, która udaje, że nic nie chce, dopóki nie pojawi się ktoś, kto da mu to, czego on 

chciał przez cały czas.

Zrobiłam śniadanie, brat - herbatę. Najważniejsza rzecz, to nie zaczynać coś oglądać, bo inaczej ja 

nie dam rady skończyć, i wszystko zadanie domowe zostanie na niedziele. Dlatego, po śniadaniu 

ja nalałam sobie jeszcze herbaty i poszłam do swojego pokoju robić zadanie. Niestety, w naszych 

czasach istnieje taka rzecz jak komórka, bardzo rozpraszająca rzecz. Przez jakąś chwile ja oglądałam 

coś: newsy, kotów, zdjęcia kotów, filmiki z kotami, newsy z kotami, koty w ubraniach, koty śpiewają, 
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koty agresywne, koty puszyste itd. 

Bardzo lubię słuchać muzyki kiedy pracuję, dodaje nastroju. Dlatego włączam ją na komputerze. 

Wybieram zazwyczaj jakąś muzykę, która nie ma słów, bo inaczej zacznie się solny koncert… Nie 

umiem śpiewać, ale próbuję. Biedni sąsiedzi. 

Cudowna matematyka, Pani nie zadaje zadań na weekend, tylko na piątek(ps: nie mamy lekcji 

w piątek) Zrobiłam ją, potem był czas na angielski, na hiszpański i znowu na kotów, tak, znowu 

wzięłam komórkę do rąk. Już było wpół do piętnastej. Najtrudniejsze rzeczy zostawiłam na koniec - 

chemia i wypracowanie z polskiego(ps.2: w końcu go i nie zaczęłam pisać) Patrząc na zadania z chemii 

- załamałam się. Wstałam i poszłam do salonu. Upadłam twarzą o sofę i zjechałam na podłogę. Brat 

popatrzył się na mnie, z takim wyrazem twarzy, jakby nie był zdziwiony. Tak i było, bo wie, że jestem 

kinda weird.

Jeśli nie ma poważnego powodu, wyjść z domu - ja tego nie robię, ale nawet jeśliby był - nie wyszłabym. 

Preferuję odpoczywać w domu i nigdzie nie wychodzić. Zimą zbyt dużo ubrania trzeba ubierać, aby 

wyjść z domu. Jeszcze trzy lata temu ja bym nie powiedziała czegoś takiego. Straszne czasy młodej, 

głupiej głowy. 

Zrobiłam sobie kawę. Brat też poprosił, zrobiłam mu też. Zebrałam się z silami i poszłam spotkać się 

twarzą w twarz z chemią. W drzwi zapukali. Mama wróciła. Chemia poczeka. 

Zrobiłam kawę dla mamy i ona zaczęła opowiadać o swoim dniu, bardzo mi się spodobała historia 

o tym, jak jakieś dziecko ugryzło stomatologa. Kawa w kubku została na połowę, a chemia nadal 

pozostawała nie zaczęta. 

Wróciłam do pokoju, pomyślałam, że wreszcie zacznę robić chemię, ale dostałam sms’a. Znowu dziesięć 

minut siedzenia i patrzenia się w ekran. W końcu, rzuciłam komórką o łóżko (dobrze, że jest miękkie). 

Obejrzałam na komputerze filmiki dotyczące naszego tematu z chemii. Szukając jeszcze, zauwazyłam 

kilku innych filmików na różne tematy, na przykład: “Anatomia kaca”, “10 Lekcji o życiu(by inni za tobą 

tęsknili)”, “Jak skutecznie i szybko się uczyć?”. Dodałam ich do “Do obejrzenia”. Obejrzałam filmik 

“Co robić, jeśli masz zero motywacji?”, i poszłam spać. Nie udało się. Po prostu patrzyłam na sufit 

słuchając muzyki. 

Po jakimś czasie, mama zapukałam do pokoju, przygotowała obiad. Zawsze, kiedy jesteśmy razem 

i coś jemy, oglądamy filmy. Robiliśmy “maraton MARVEL’a” znowu… Chyba to był film “Avengers: 

Age of Ultron”. Jak zawsze - smutny koniec. Nie wiem, czy tylko ja do końca filmu mam nadzieje, że 

koniec się zmienił i nikt nie umrze? W mojej głowie oni żyją wiecznie. Zrobiliśmy popcorn, herbatę 

i zaczęliśmy oglądać następny film - “The Guardians of the Galaxy”. Już wtedy wiedziałam, że chemia 
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mnie już nie spotka w tym dniu. Odłożyłam ją na niedzielę. Miałam ją skończyć. Powinnam była ją 

skończyć…

Nigdy nie wiadomo, czy uda się nam zostać tą osobą, o której myślimy, kiedy rozmawiamy o przyszłości. 

Zawsze miałam możliwości kształcenia się, ale teraz…

Nie wiem za bardzo, czy się uda. Nie chcę popełnić błąd i potem żałować swojego wyboru. Dlatego 

uważam, że chemia jest czymś, co w bardzo irytujący sposób przypomina mi o tym, ile poświęciłam 

i będę poświęcać czasu i wysiłku na to, co może nawet i nie przyda się.

Jest środkiem do osiągnięcia celu, ale czy ja na pewno chce iść do tego celu? 

(Minął tydzień, drugi, trzeci… )

Jeszcze nie zaczęłam pisać opowiadania na polski. Temat bardzo odpowiada osobie, która ma go 

pisać. Może kiedyś… 

Kiedyś…
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