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Dzień Kobiet kiedyś i dziś 

Kiedyś były...rajstopy w prezencie, czerwony goździk lub mydło, czasem 

czekoladki. Dziś to dzień prawie jak każdy inny, ale czy do końca? 

Dzień Kobiet 

przybył do Polski ze 

Stanów Zjednoczonych. 

Również stamtąd 

wzięła się idea tegoż 

święta. Wikipedia 

informuje: ,,Początki 

Międzynarodowego 

Dnia Kobiet wywodzą 

się z ruchów 

robotniczych w 

Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły sie 28 

lutego 1909r. w Stanach Zjednoczonyych". Choć faktem jest, że motorem napędowym święta 

była Socjalistyczna Partia Ameryki, należy też pamiętać, że to właśnie w drugiej połowie XIX 

wieku pojawiły się ruchy emancypantek walczących o “uwolnienie” się kobiet spod męskiej 

dominacji i sufrażystek, które walczyły o prawa wyborcze dla płci pięknej. 

Zatem jak przedstawia się historia święta kobiet?  

Juz  w starożytnej Grecji i Rzymie dostrzegano wyjątkową rolę płci pięknej w 

społeczeństwie. Greckie mężatki przez trzy dni uczestniczyły w święcie kobiet. Modliły się, 

rozmyślały, a później...nadchodził czas zabawy, tańców  i  ucztowania. Po zakończonych 

hucznych zabawach kobiety składały w ofierze prosiaka, prosząc bogów o liczne łaski. 

Przywołać warto także rzymskie Matronalia- święto wszystkich kobiet, nawet niewolnic, 

podczas którego panie modliły się do Junony,bogini płodności, o szczęście w macierzyństwie, 

zdrowe potomstwo oraz dziękowały za wszystko, co posiadają. 

W epoce nowożytnej pierwsze ślady Dnia Kobiet pojawiają się w XIX-wiecznej Francji, 

kiedy to tamtejsze praczki, zmęczone codzienną pracą, obowiązkami oraz trudami niełatwego 

życia, raz w roku spotkały się w gospodach, tańczyły, śpiewały- słowem- oddawały się 

relaksowi.  

Dopiero pod koniec XIX wieku zwrócono szczególną uwagę na problem nierównego 

traktowania kobiet i ich niższe zarobki, w porównaniu z wypłatami mężczyzn. Dyskryminacja 

kobiet, przejawiająca się m.in. jako brak prawa głosu czy brak dostępu do najwyższych 

stanowisk w administracji publicznej, stała się przyczyną protestów w całej Europie oraz 

Stanach Zjednoczonych. Niektóre protesty krwawo tłumiono, inne przyczyniały się do 

rozpoczynania negocjacji i wprowadzenia zmian. Oficjalnie datę 8 marca okrzyknięto Dniem 

Kobiet dopiero w 1922 roku. 

W Polsce najbardziej hucznie obchodzono to święto w latach 70 i 80 ubiegłego wieku. 

Kobiety dostawały wtedy w prezencie m.in. prawdziwy rarytas, towar, który był przez każdą 

z pań pożądany.... rajstopy. Do tego dochodziły jeszcze jakieś drobne słodkości i 
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obowiązkowo czerwony goździk. W PRL-u ,,Dzień Kobiet" był obchodzony z wielką 

dbałością. Tego dnia, jeszcze głośniej niż zwykle, powtarzano hasła o wielkiej roli kobiet w 

społeczeństwie oraz ważności pracy, którą wykonują. 

Obecnie Dzień Kobiet jest nie tylko dniem kiedy płeć piękna może spodziewać się życzeń i 

drobnych upominków, ale też okazją aby zwrócić uwagę na problemy kobiet z całego świata, 

ich nierówne traktowanie, przemoc w rodzinie, dyskryminacje prawne czy zawodowe.  

 

Z drugiej strony zauważyć należy także bardziej intymny aspekt Dnia Kobiet. Wiele pań 

otrzymuje od swoich partnerów kwiaty, drobne prezenty lub wspólnie z nimi spędza miłe 

chwile w restauracji. Wszystkich panów zachęcamy oczywiście, by swoje wybranki 

przekonywali o ich nieprzeciętności, nie tylko tego jednego dnia w roku, ale codziennie. 

Pamiętajmy, że tego dnia składamy życzenia wszystkim kobietom, a nie tylko swoim 

życiowym partnerkom. 

My, wybiegając już w przyszłość, chcąc być pierwszymi, składamy wszystkim paniom 

najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta! 

Marta Gryza i Dagmara Górecka 

 

 

Nasz adres                                                                                  Redaktor Naczelny: Dagmara Górecka 

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie          Skład: Oliwia Łęgowska, Julia Michalska, 

Nowa Wieś, 87-408 Ciechocin                                                    Małgorzata Boniecka, Kinga Jaros, 

Tel: (056) 683 77 96                                                                    Klaudia Sujkowska,  Marta Gryza,  

                                                                                                      Zuzanna Lewandowska , 

                                                                                                      Witold Żurawicki         .                                                                                       

Opiekunowie: Władysław Rybicki, Katarzyna Mątowska 
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Przewodnik po egzaminie ósmoklasisty- co musisz wiedzieć? 

1. Jak wygląda egzamin ósmoklasisty? 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Każdy uczeń, który chce 

ukończyć szkołę, musi do niego przystąpić. 

2. Kiedy odbędzie się egzamin? 

a) 21 kwietnia- egzamin z języka polskiego, od godziny 9.00, czas trwania 120 min. 

b) 22 kwietnia- egzamin z matematyki, od godziny 9.00, czas trwania 100 min. 

c) 23 kwietnia- egzamin z języka obcego nowożytnego, od godziny 9.00, czas 

trwania 90 min. 

Dodatkowo każdy uczeń będzie miał 5 minut na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

3. Czy można nie zdać egzaminu? 

Nie określono minimalnego wyniku, co oznacza, że egzaminu ósmoklasisty nie 

można nie zdać. Wyniki będą wyrażone w procentach i zostaną ogłoszone w dniu 

zakończenia roku szkolnego. 

Jeżeli zależy Ci na dostaniu się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej, starannie 

się przygotuj. Wynik egzaminu będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji do 

szkół ponadpodstawowych. 

4. Co trzeba zabrać ze sobą na egzamin? 

a) Ważną legitymację szkolną 

b) Długopis lub pióro z czarnym tuszem, atramentem (rysunki też wykonujemy 

długopisem, nie ołówkiem) 

c) Linijkę (na egzamin z matematyki) 

5. Czego nie wolno zabrać na salę egzaminacyjną? 

a) Żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefon komórkowy, odtwarzacze mp3, 

mp4 i wszelkie urządzenia tego typu, smartwatche) 

b) Żadnych dodatkowych materiałów (fragmentów podręczników, opracowań, 

notatek) 

c) Słownika 

d) Kalkulatora 

6. Jak wygląda arkusz? 

Arkusz egzaminacyjny to nic innego jak zestaw zadań, które trzeba rozwiązać podczas 

egzaminu. Składa się z zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi. Na tej 

karcie należy zaznaczyć odpowiedzi do zadań zamkniętych. 

Przeczytaj uważnie pierwszą stronę arkusza- tam znajdują się instrukcje, jak należy 

wypełnić arkusz. Dzięki temu unikniesz błędu przy zaznaczaniu odpowiedzi. 

Pamiętaj, żeby nie podpisywać arkusza imieniem i nazwiskiem! Otrzymasz kod 

identyfikacyjny, który trzeba przepisać w wyznaczone miejsce na pierwszej stronie 

arkusza. 
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W każdym naszym numerze staramy się umieścić jeden artykuł napisany przez nauczyciela. 

Tym razem wybór padł na panią Izabelę Gutowską, która ku przestrodze przytoczyła nam kilka 

przykładów tłumaczeń translatora google, który jest często „najlepszym” przyjacielem wielu 

uczniów. 

Wujek google Ci wszystko przetłumaczy 

Uczniowie często korzystają z różnego rodzaju translatorów, które można znaleźć w 

internecie. Oczywiście są one cenną pomocą, ponieważ można w bardzo szybki sposób uzyskać 

tłumaczenie pojedyńczego wyrazu na większość języków nowożytnych. Należy jednak bardzo uważać, 

ponieważ wpisując już całe zdania, uzyskamy tłumaczenie dosłowne, bez kontekstu i prawidłowego 

użycia czasów. Przecież translator nie zna treści poprzedniego zdania, nie zna też mowy potocznej, 

czy uczniowskiego slangu. Oto kilka przykładów jak możemy zostać „wyprowadzeni w pole”: 

 

 

Starajmy się nie korzystać z translatorów tłumacząc teksty, czy pisząc wypracowania w języku 

angielskim. Tylko nasze wiadomości i umiejętności, uzyskane ciężką, systematyczną pracą, pozwolą 

nam porozumiewać się w języku obcym. 

Izabela Gutowska 
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Nasze małe, wolne miasteczko 

Dnia 17 stycznia 2020r. odbyła się uroczystość na pamiątkę włączenia Golubia do 

naszego kraju. Równo sto lat temu 17 stycznia 1920r. Błękitna Armia generała Józefa 

Hallera przekroczyła most na rzece Drwęcy i wkroczyła do Golubia. 

Wracając do 

dnia rocznicy. O 

godzinie 10:00 

wyjechaliśmy spod 

budynku szkoły w 

Nowej Wsi i 

udaliśmy się w 

pierwszej kolejności 

po klasę 8 ze Szkoły 

Podstawowej im. 

Bohaterów Września 

1939r. w 

Świętosławiu. 

Pomimo 

niesprzyjających 

warunków drogowych (w styczniu pojawiła się niespodziewanie temperatura poniżej zera) 

podróż minęła szybko i sprawnie. Wraz z nami pojechało troje opiekunów: p. Władysław 

Rybicki, p. Aneta Nowatkowska oraz z klasą ze Świętosławia p. Wisława Szłapka. Była też pani 

Kinga Marcinkowska, która zajmowała się fotografowaniem wydarzenia z ramienia Urzędu 

Gminy Ciechocin.  

Po dotarciu 

do Dobrzynia, bo to 

właśnie tam 

rozpoczęły się 

obchody, nasze 

poczty sztandarowe 

ustawiły się w szyku, 

a reszta grupy 

obserwowała z oddali 

przebieg wydarzeń. 

Zaskoczyło mnie to, 

że pomimo mrozu, 

przybyło na te 

uroczystości sporo 

osób. Wszyscy byli odświętnie ubrani, wielu obserwatorów miało też ze sobą flagi z barwami 

naszego kraju. Na rynku w Dobrzyniu odbyła się pierwsza część przemówień przedstawicieli 

świata polityki oraz historyków. Złożone zostały też kwiaty pod pomnikiem bohaterów 
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walczących o niepodległość Polski. Następnie w pełnym szyku odbył się przemarsz wojsk 

różnych formacji, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości w kierunku przygotowanego 

wcześniej na moście przejścia granicznego. Tam nastąpiło symboliczne przekroczenie granicy 

polsko-pruskiej. Zdziwił mnie fakt, że pomimo długiego upływu czasu, wydarzenie to było 

odwzorowane z bardzo dużą dbałością o szczegóły. Żołnierze, zarówno polscy jak i pruscy 

ubrani byli w przygotowanych specjalnie na tą uroczystość mundurach z tamtej epoki. Nawet 

siodła i wyposażenie konnicy były bardzo dokładnie odwzorowane. Kiedy orkiestra 

wojskowa, która również brała udział w tych obchodach zagrała pieśni patriotyczne sprzed 

100 lat, czułam się jakbym się przeniosła wehikułem czasu do dawniejszych czasów. Tylko 

latające nad nami drony zdradzały, że wciąż jestem w XXI wieku. Następnie udaliśmy się na 

Rynek w Golubiu. Tam zastaliśmy już kilka maszyn używanych podczas I wojny światowej 

m.in. czołg Renault, który był na wyposażeniu Armii Hallera. Nastąpiło też oficjalne powitanie 

generała tradycyjnie chlebem, który niosły uczennice z naszej szkoły: Zuzanna Lewandowska 

i Zuzanna Wilczewska. Następnie wysłuchaliśmy kolejnych przemówień gości, którzy 

przybliżyli nam historię z odległych lat, odśpiewaliśmy hymn, a jeden z oddziałów wojska 

polskiego oddał salwy honorowe ku czci poległych żołnierzy walczących o niepodległość 

Polski. Następnie udaliśmy się na zamek w Golubiu Dobrzyniu, gdzie czekała na nas gorąca 

herbata i poczęstunek, a wszystko to w ogrzewanych namiotach, co nas bardzo ucieszyło. 

Podsumowując... 

Atmosfera była 

niesamowita. Była to 

dla nas ciekawa, 

żywa lekcja historii, 

nie musiałam nic 

notować ani czytać 

kolejnych tematów 

w podręczniku, ja to 

widziałam na żywo. Z 

pewnością 

powiększyłam zasób 

wiedzy o przeszłości 

naszego regionu. 

Zawszę będę 

pamiętać, kiedy Golub dołączył do Polski i jak to prawdopodobnie wyglądało. Mimo, że było 

zimno i wszyscy zmarzliśmy, ale było warto. I tak najbardziej odczuwał niską temperaturę 

nasz poczet sztandarowy w składzie: Kinga Jaros, Zosia Juszczak oraz Witek Żurawicki. 

Dziękuję za ich wytrwałość i poczucie obowiązku. 

Chciałabym wszystkim zaangażowanym w przygotowanie całej inscenizacji oraz osobom, 

dzięki którym mogliśmy brać udział w tych obchodach serdecznie podziękować, za to, że 

byliśmy tam i wszystko widzieliśmy. 

                                                                                        Oliwia Łęgowska 
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Spoza kart podręcznika historii 
Piramidy nie tylko w Egipcie. 

 

Jest rok 1952 . Meksykański archeolog prowadzi badania w swoim kraju nad pozostałościami 

po cywilizacji Majów. Chodzi on we wnętrzach piramidy, ogląda ściany, a nie zdaje sobie 

spawy, że stąpa po płycie, która będzie przełomem w archeologicznych odkryciach. Coś mu 

jednak nie pasuje...Nagle dostrzega tajemniczą płytę. Wraz z innymi badaczami podnosi ją, a 

ich oczom ukazują się schody prowadzące do grobowca z sześcioma doskonale zachowanymi 

ciałami... 

  Badacze odkryli, że 

był to legendarny król 

Majów, Pakal. 

Sarkofag, w którym 

pochowano ciało, a 

właściwie wieko 

sarkofagu odróżniało 

się od wszystkich do 

tej pory zbadanych. 

Rycina na płycie 

przedstawiła 

kosmonautę w 

rakiecie. Na twarzy 

miał maskę służącą do 

oddychania, jego ręce 

wykonywały 

skomplikowane 

czynności przy 

obsłudze maszyny. Z 

rakiety unosił się dym i płonął ogień. Któż to był? Kogo ten nieznany artysta miał na myśli? 

W grobowcu odczytano jeden z napisów i dowiedziano się o pewnej legendzie. Otóż, 

Majowie wierzyli, że ich legendarny król Pakal powróci za 4700 lat i znów będzie władcą. W 

tej samej piramidzie dobre pół wieku później odnaleziono tunel wodny prowadzący do 

grobowca. Woda symbolizowała drogę władcy do świata zmarłych. Czy koniec tego tunelu 

zaprowadzi do kolejnego pomieszczenia? Czy znajdziemy dowody na to, czy nie jesteśmy 

sami w całym wszechświecie? Czy teorie o tym, że Pakal był kosmitą się potwierdzą? 

 Znamy piramidy, które są bardzo wysokie i bardzo duże, ale czy istnieją piramidy, 

które są w ziemi? Dziewięć lat temu we Włoszech naukowcy odnaleźli piramidy, których 

budowniczowie nie chcieli pokazać całemu światu. W jednym z domów właściciele znaleźli 

schody. Ale skąd one się tam wzięły? Archeolodzy użyli radaru geologicznego. Okazało się, 

że pod piwnicą znajdują się pomieszczenia, a właściwie dużo pomieszczeń. Naukowcy 

zaczęli odkopywać najpierw piwnice, a potem kolejne pomieszczenia i korytarze. Ku 

zaskoczeniu wszystkich ściany nie tworzyły kwadratu lub prostokąta tylko wszystkie zbiegały 

się ku środkowi. Pod włoskim miastem Orvieto znajduje się co najmniej pięć piramid 

połączonych tunelami. Prawdopodobnie wybudowali je starożytni Etruskowie. Ale w jakim 

celu? Tego dokładnie nie wiadomo, ale prawdopodobnie ukryto tam cenne skarby. 

 Warto śledzić losy tych niesamowitych i tajemniczych budowli,  jakimi są piramidy. 

Co dzień badacze odkrywają coś nowego, pojawiają się kolejne ciekawe informacje. 

 

 
         Witold Żurawicki 

Źródła:czasopismo,,Świat na dłoni” 
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Dla każdego coś ciekawego. 

W naszej szkole zajęcia odbywają się nie tylko w ławkach, w tradycyjny sposób, ale 

również dzięki zaangażowaniu wielu osób, możemy brać udział w lekcjach 

prowadzonych przez osoby spoza naszej kadry nauczycielskiej, zarówno w naszej 

placówce jak i poza nią.  

Byliśmy na pokazach chemicznych, warsztatach w pracowni ceramicznej, galerii twórczości 

oraz „Młynie Wiedzy”, dzięki mobilnemu planetarium mogliśmy bujać w obłokach, a w 

zasadzie w gwiazdach, grupa „Rekonstrukto” pokazała nam jak był umundurowany i 

wyposażony żołnierz polski z okresu II wojny światowej, mogliśmy też spędzić ferie na 

dodatkowych zajęciach plastycznych. Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji na nas 

czekających w szkole. Każdy z nas, w zależności od zainteresowań, mógł znaleźć dla siebie 

coś ciekawego i poszerzyć swoją wiedzę. Ze wszystkich zajęć wybraliśmy trzy, które 

postanowiliśmy Wam przybliżyć. 

„Mobilne planetarium” w naszej szkole! 

W piątek 14 lutego 2020 

roku młodzież z naszej 

szkoły uczestniczyła w 

seansie edukacyjnym  w 

mobilnym planetarium. 

Udział wzięły  klasy  4-8. 

Seans ten odbył się w 

wcześniej przygotowanej 

przez organizatorów 

mobilnego planetarium 

kopule, która stanowiła 

namiastkę kosmosu. 

Dzięki pokazom, 

młodzież dowiedziała się 

wielu informacji o 

wszechświecie, galaktyce 

i układzie słonecznym. Uczniowie  odbyli podróż rakietą po Układzie Słonecznym i 

wszystkich planetach.  Poszerzyliśmy także zasób swoich wiadomości o Mikołaju Koperniku 

i Johannes Keplerze np : 

-Mikołaj Kopernik- udowodnił ludziom że Słońce stoi a reszta planet krąży wokół niego 

-Johannes Kapler – był  niemieckim matematykiem, astronomem i astrologiem. 

Mogliśmy również poznać zjawiska związane z ruchem strefy niebieskiej i zamianą  

położenia planet.  W jednej chwili młodzież przeniosła się w świat zagadek i ciekawostek o 

kosmosie. Na sam koniec mieliśmy szybką przejażdżkę rollercoasterem.  Było to dla nas  

ciekawe doświadczenie, ale przede wszystkich nauka poprzez fajną zabawę.  

Klaudia Sujkowska 
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Powrót do przeszłości z REKONSTRUKTO 

Dnia 14 stycznia 2020r. 

do naszej Szkoły, 

przybyła grupa 

rekonstrukcyjna 

„Rekonstrukto”. Celem 

wizyty było 

przedstawienie nam i 

omówienie 

umundurowania i 

uzbrojenia wojsk 

polskich z okresu 

międzywojennego oraz 

II wojny światowej. Można było obejrzeć m.in.: mundury polskiej kawalerii, wyposażenie 

plecaka polskiego żołnierza, radiostację polową, maskę przeciwgazową oraz kilka rodzajów 

broni. Podczas tego pokazu, dwóch panów nie tylko przedstawiało nam wojskowe 

wyposażenie, ale również dokładnie objaśniali i pokazywali jego działanie i zastosowanie. 

Część uczestników podczas wykładów mogła założyć umundurowanie, hełm, czy nawet 

maskę przeciwgazową. 

Po części składającej się z wykładów mieliśmy około 20 minut na dokładne obejrzenie 

eksponatów i zrobienie zdjęć. Najbardziej w tym spotkaniu podobało mi się to, że mogłam 

dotknąć każdego pokazanego przedmiotu i sprawdzić samodzielnie jak działa, co nie jest 

możliwe w zwykłym muzeum z eksponatami za szybą. 

Julia Michalska 

Dodatkowo przedstawiamy kilka fotek z innych zajęć 
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Wizyta w „Młynie Wiedzy” 

W środę 12 lutego klasy 7 i 8 pojechały na wycieczkę do Torunia, a dokładnie na 

lodowisko i do Młyna Wiedzy.  

Najpierw pojechaliśmy na lodowisko. Podobnie jak ja, niektórzy dopiero uczyli się jeździć. 

Pomimo, że było tym samym wiele wywrotek a w konsekwencji siniaków, bardzo nam się 

podobało. Należy też zaznaczyć, że takiej ilości lodu to my tej zimy nie widzieliśmy. 

Następnie 

pojechaliśmy do 

Centrum 

Nowoczesności 

,,Młyn Wiedzy" na 

zajęcia „Scieżki 

dorastania”. 

Zwiedzaliśmy tam 

trzy pomieszczenia. 

W pierwszym 

pokoju była ścieżka 

emocji. Na 

zamieszczonych tam tablicach opisane były poszczególne emocje. Znajdowały się tam 

również zadania do wykonania. Mogliśmy także zrobić test, jak dobrze znamy się ze swoim 

przyjacielem. Pytania były związane z emocjami. Mogliśmy tam zrobić przypinki do plecaka 

z własnym wzorem. 

Druga ścieżka była o dojrzewaniu. Mogliśmy założyć brzuszek ciążowy. Bardzo śmiesznie w 

nim wyglądałam. Mogliśmy również przewinąć i nosić lalkę o proporcjach niemowlęcia. Za 

pomocą specjalnych mikrofonów zmienialiśmy wysokość swojego głosu- albo na bardzo 

wysoki, albo wręcz odwrotnie, niski. Mogliśmy sobie dostosować ton naszego głosu. 

Równocześnie wyświetlały się również informacje o naszym sercu i film jak z wiekiem 

zmienia się nasze ciało. Były tam również fotele które nigdy się nie przewracają  nawet jak 

się na nich kręciliśmy. Zrobić test wiedzy - były tam pytania na przykład takie: „w jakim 

wieku uzyskujesz pełnoletniość”. Czekały na nas również gogle, przez które widzieliśmy 

jakbyśmy zachowywali się po zażywaniu dopalaczy.  

Ostatnia ścieżka była bardzo rozrywkowa. Był tam just dance – gra, w której tańczy się na 

punkty. Powiem szczerze, że pierwszy raz tak długo tańczyłam. W specjalnych okularach 

oglądaliśmy różne koncerty. Mogliśmy także zrobić  sobie zdjęcia w różnych przebraniach. 

Najśmieszniejsze były walki w ubraniach sumo. Można było bezpiecznie walczyć ze swoim 

przyjacielem.  

Jazda na łyżwach i wizyta w „Młynie Wiedzy” sprawiła, że poczuliśmy się głodni, dlatego w 

drodze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze na posiłek. Myślę, że ta wycieczka podobała się 

każdemu, kto w niej uczestniczył. Być może warto ją powtórzyć za rok. 

Małgosia Boniecka 
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Bigos polskim przysmakiem 
 

Każdy uczeń w naszej szkole osłuchał się już z nowym tytułem gazetki, dlatego chciałabym 

przybliżyć Wam czym jest bigos, jako potrawa, która z pewnością każdemu kojarzy się z 

naszym miesięcznikiem. 

Walory smakowe staropolskiego dania jakim jest bigos znane są każdemu Polakowi, bez 

względu na wiek konsumenta. Ta wyjątkowa potrawa doczekała się swego święta - 20 

stycznia mieliśmy właśnie „Dzień Bigosu”. Słowa bigos zaczęto już używać w XIV wieku, 

gdzie zastępowano nim słowo siekanina. Dwieście lat później bigos przybrał wygląd 

galaretki- wywaru, którą zalewano siekane mięso, natomiast w XVII wieku nazwą tej 

smacznej potrawy określano walkę na szable- tzw. siekanie mięsa czyli bigosowanie ofiary. 

Ale wzmianki o kuszącej smakiem potrawie, która przypominała współczesny nam bigos 

pojawiły się dopiero w XIX wieku, gdzie dostrzeżono walory kiszonej kapusty, którą łączono 

z białą surową, co z języka łacińskiego bigos miało oznaczać dwa smaki.  

Aby pozyskać dobry przepis na bigos, udałam się do najlepszego źródła, mojej babci. 

Według niej podstawowymi składnikami staropolskiego bigosu jest drobno posiekana kapusta 

kiszona, kapusta świeża( niekiedy można użyć tylko kiszonej) różne gatunki mięsa, suszone 

grzyby, suszone lub wędzone śliwki, cebula i przyprawy. Całość należy bardzo długo dusić 

najlepiej gotować bigos kilka dni. 

Mamy też kilka wariantów bigosu : 

 bigos litewski- zawiera kapustę z dodatkiem kwaskowych jabłek 

 bigos hultajski- zawiera szczególnie dużo drobno krojonego mięsa i słoniny 

 bigos węgierski-doprawiany ostrą papryką i śmietaną 

 bigos galicyjski- z białej kapusty, z ziemniakami i biała fasolą 

 bigos myśliwski- z kawałkami pieczeni z sarny, jelenia lub zająca z dodatkiem niby 

jagód jałowca 

 bigos wegetariański-mięso zastępuje się kostką sojową lub wędliną wegetariańską 

 bigos z cukinii-bigos, w którym kapusta jest zamieniona na cukinie. 

Duży wkład w promowaniu tej potrawy ma polska literatura. Adam Mickiewicz w "Panu 

Tadeuszu" pisał: W kociołkach bigos grzano; w słowach wydać trudno bigosu smak 

prawdziwy, kolor i woń cudowną. Kamil Cyprian Norwid w swym dziele narodowym Co o 

bigosie pisać? uwidocznił wagę dania w kontekście arystokracji, gdyż jak pisał podawano go 

również na stołach francuskich. Natomiast Ernest Bryll w Co o bigosie pisać? krytykował 

jego ciężkostrawność . Pisał, iż przynosi ciężkie sny i stare zmory. Komu tu wierzyć? 

Fragment komedii Jana Drozdowskiego pt. Bigos hultajski, czyli szkoła trzpiotów, gdzie jeden 

ze sług wspomina o bigosie tak: Jak w pokarmie , tak w życiu są czasy, gdzie potrzebną 

przyprawą jest gorycz i kwasy. Podrożyły sensatów z kozy wyszły trzpioty; Gdyby złego nie 

było , staniałyby cnoty. Lecz nie mnie o tym sądzić ,mędrszy niech to kryśli. 

Powiem jednak , co w mojej roi się myśli.: Oto dzisiejszych odmian zbiór, postać i mina jest to 

czysty hultajski bigos, mieszanina. Niech się nim rozum syci , my niżsi, szczęśliwi gdy się ciało 

przy duszy obroczku pożywi. Tej prawdzie ten poświadczy w łaskawym odgłosie, Kto smak 

znalazł w morale- a morał w Bigosie. 

 A oto przepis na nasz rodzinny bigos: 

5 kg kapusty kiszonej, 5 kg kapusty białej, suszone grzybki, mięso wieprzowe, kiełbasa 

wędzona do podsmażenia, przecier pomidorowy, sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielski, 

powidła śliwkowe 

Ktoś się zapyta: A gdzie proporcje składników? Proporcji nie znam, każda gospodyni 

domowa ustala je sama, tak jak lubi. 

Spróbujcie zrobić go w domu. Jest naprawdę pyszny! :) 

                                                                                                              Zuzanna Lewandowska 
 


