Jak kiedyś prano ubrania?

Czym są balia i tara?

Kim są „Kasia” i „Ludwik”?

Jakie są stare, sprawdzone,
naturalne sposoby na usuwanie
nieprzyjemnych zapachów?
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Dlaczego
sieci nie lubią
śmieci?

ą różne sieci: komputerowe, internetowe, pajęcze, rybackie, wodociągowe, kanalizacyjne itd.
Choć różne jest ich przeznaczenie, mają jedną wspólną cechę –
nie lubią być zaśmiecane. W dzisiejszym numerze skupimy się
na sieciach, które w miastach
dostarczają wodę i odprowadzają ścieki. To systemy połączonych rur, dzięki którym miasto
i jego mieszkańcy mogą sprawnie funkcjonować.

Cały dzisiejszy numer „Rozmów
w sieci” poświęciliśmy idei niezaśmiecania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Czystość w sieciach wpisuje
się w Międzynarodowy ruch „Sprzątanie Świata”. Idea została zapoczątko-

W TYM NUMERZE
DOWIESZ SIĘ

Jakie substancje nie powinny
dostawać się do sieci?

Jak kiedyś radzono sobie bez
chemii w gospodarstwach
domowych?

Dlaczego
sieci nie lubią
śmieci?

TemaT
numeru

wana w Australii w 1989 r., a w Polsce
zainicjowana w roku 1994. Ta coroczna lekcja poszanowania środowiska
promuje nie tylko zachowania mające
wpływ na zmniejszenie ilości śmieci,
ale również popiera inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ działalności człowieka na
środowisko. Jest to związane między
innymi z przekonaniem, że odpady,
zwane powszechnie śmieciami, mają wpływ nie tylko na zanieczyszczenie gleby. W zależności od ich postaci i składu oraz miejsca gdzie zostaną
pozostawione/wyrzucone mogą mieć
wpływ na jakość powietrza bądź wód.
„SIECI”, które „NIE LUBIĄ ŚMIECI” to sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia
oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która
odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.
W jaki sposób zanieczyszczenia
mogą dostawać się do sieci? To proste! Dzieje się tak wtedy, gdy zaczynamy traktować nasze domowe urządzenia sanitarne jak śmietnik — tzn.
wrzucamy odpady do toalety lub przepychamy je w zlewie, czy umywalce. Mogą to być odpady stałe – np. patyczki do uszu, chusteczki, opatrunki,
pieluchy i resztki jedzenia. Ale nie tylko… „Śmieci” nielubiane przez „sieci”
to także różnego rodzaju zanieczyszczenia powstające w naszym codziennym życiu. Mogą to być np. chemikalia, które nie tylko zaburzają proces
oczyszczania ścieków lecz po procesie oczyszczania mogą „wymykać
się” do środowiska naturalnego wraz
z oczyszczoną wodą. Dzisiejsze oczyszczalnie ścieków, nie są zaprojektowane do usuwania tych zanieczyszczeń
i w konsekwencji nie zawsze udaje się
ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez
system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska. Bardzo niebezpieczne w skutkach
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Cały dzisiejszy numer „Rozmów
w sieci” poświęciliśmy idei niezaśmiecania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Czystość w sieciach wpisuje
się w Międzynarodowy ruch „Sprzątanie Świata”. Idea ta została zapoczątko-
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Jak kiedyś radzono sobie bez
chemii w gospodarstwach

Jakie substancJe nie powinny
dostawać się do sieci?

W TYm numerZe
DOWieSZ SiĘ

graf. schemat działania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (źródło: GIWK)
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Alicja Jagiełło
wykorzystywanych przy pracach remontowych.
Korzystając z produktów zawierających takie substancje, każdy z nas
ma wpływ na ich emisję do środowiska. Dlatego coraz częściej wracamy
do środków czyszczących, myjących,
odplamiających, z których korzystały
nasze babcie . Na rynku pojawiają się
produkty na bazie składników naturalnych, niemniej skutecznie działające na wszelkiego rodzaju zabrudzenia.
Są jednak środki czyszczące całkowicie już zapomniane, do których również warto wrócić, by chronić nasze
środowisko. Prawdopodobnie pamię-
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nasze babcie . Na rynku pojawiają się
produkty na bazie składników naturalnych, niemniej skutecznie działające na wszelkiego rodzaju zabrudzenia.
Są jednak środki czyszczące całkowicie już zapomniane, do których również warto wrócić, by chronić nasze
środowisko. Prawdopodobnie pamiętają je osoby ze starszego pokolenia.
Może nawet nadal z nich korzystają. Stwierdziliśmy, że warto tę wiedzę
przechwycić zanim zostanie zapomniana bezpowrotnie. W tym celu
przeprowadziliśmy 9 cennych wywiadów, które przypominają o tajnikach
naturalnego czyszczenia, sprzątania
i prania w gospodarstwach domowych. Za tymi wywiadami stoi 9 wybitnych gdańskich redaktorów. (giwk)
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Cały dzisiejszy numer „Rozmów
w sieci” poświęciliśmy idei niezaśmiecania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Czystość w sieciach wpisuje
się w Międzynarodowy ruch „Sprzątanie Świata”. Idea ta została zapoczątko-
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wana w Australii w 1989 r., a w Polsce
zainicjowana w roku 1994. Ta coroczna lekcja poszanowania środowiska
promuje nie tylko zachowania mające
wpływ na zmniejszenie ilości śmieci,
ale również popiera inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ działalności człowieka na
środowisko. Jest to związane między
innymi z przekonaniem, że odpady,
zwane powszechnie śmieciami, mają wpływ nie tylko na zanieczyszczenie gleby. W zależności od ich postaci i składu oraz miejsca gdzie zostaną
pozostawione/wyrzucone mogą mieć
wpływ na jakość powietrza bądź wód.
„SIECI”, które „NIE LUBIĄ ŚMIECI” to sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia
oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która
odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.
W jaki sposób zanieczyszczenia
mogą dostawać się do sieci? To proste! Dzieje się tak wtedy, gdy zaczynamy traktować nasze domowe urządzenia sanitarne jak śmietnik — tzn.
wrzucamy odpady do toalety lub przepychamy je w zlewie, czy umywalce. Mogą to być odpady stałe – np. patyczki do uszu, chusteczki, opatrunki,
pieluchy i resztki jedzenia. Ale nie tylko… „Śmieci” nielubiane przez „sieci”
to także różnego rodzaju zanieczyszczenia powstające w naszym codziennym życiu. Mogą to być np. chemikalia, które nie tylko zaburzają proces
oczyszczania ścieków lecz po procesie oczyszczania mogą „wymykać
się” do środowiska naturalnego wraz
z oczyszczoną wodą. Dzisiejsze oczyszczalnie ścieków, nie są zaprojektowane do usuwania tych zanieczyszczeń
i w konsekwencji nie zawsze udaje się
ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez
system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska. Bardzo niebezpieczne w skutkach

wana w Australii w 1989 r., a w Polsce
zainicjowana w roku 1994. Ta coroczna lekcja poszanowania środowiska
promuje nie tylko zachowania mające
wpływ na zmniejszenie ilości śmieci,
ale również popiera inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ działalności człowieka na
środowisko. Jest to związane między
innymi z przekonaniem, że odpady,
zwane powszechnie śmieciami, mają wpływ nie tylko na zanieczyszczenie gleby. W zależności od ich postaci i składu oraz miejsca gdzie zostaną
pozostawione/wyrzucone mogą mieć
wpływ na jakość powietrza bądź wód.
„SIECI”, które „NIE LUBIĄ ŚMIECI” to sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia
oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która
odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.
W jaki sposób zanieczyszczenia
mogą dostawać się do sieci? To proste! Dzieje się tak wtedy, gdy zaczynamy traktować nasze domowe urządzenia sanitarne jak śmietnik — tzn.
wrzucamy odpady do toalety lub przepychamy je w zlewie, czy umywalce. Mogą to być odpady stałe – np. patyczki do uszu, chusteczki, opatrunki,
pieluchy i resztki jedzenia. Ale nie tylko… „Śmieci” nielubiane przez „sieci”
to także różnego rodzaju zanieczyszczenia powstające w naszym codziennym życiu. Przykładem są chemikalia,
które mogą zarówno zaburzać proces oczyszczania ścieków lecz również, po przejściu procesu – „wymykać
się” do środowiska naturalnego wraz
z oczyszczona wodą. Dzisiejsze oczyszczalnie ścieków nie są zaprojektowane do usuwania tych zanieczyszczeń
i w konsekwencji nie zawsze udaje się
ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez
system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska. Bardzo niebezpieczne w skutkach
mogą być sytuacje, gdy do kanalizacji
wyrzucane są np. przeterminowane leki, czy inne szkodliwe substancje (rozpuszczalniki, farby, lakiery, itp.) oraz
resztki kosmetyków.
Substancje niebezpieczne występują powszechnie w różnych artykułach i materiałach, np. jako składniki
detergentów, farb, lakierów, kosmetyków lub są obecne w elementach
wyposażenia domu i materiałach
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Babcia Terania: Radziliśmy sobie,

fot. Prababcia Genia z moją babcią Terenią (z lewej) i ciocią Małgosią (z prawej), rok 1954.
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tylko wszystko kosztowało więcej pracy. Ja pamiętam z dzieciństwa, jak
marzyliśmy o Ameryce, tam mieszkał
przez chwile nasz wuj. Pisał listy i zawsze wydawało nam się, że tam jest
jak w raju. A teraz ten raj mamy tu,
w Polsce.
Ja: Raj mamy. Tylko, że środowisko
bardziej zanieczyszczone. Niedługo
wszyscy będziemy marzyć o Waszych
czasach jak o tym raju. Dziękuję Wam
za rozmowę. Naprawdę dużo się nauczyłam. ●

tam też jak babcia (mama babci Geni)
stawiała nam bańki. Leczyliśmy się też
różnymi własnoręcznie robionymi syropami – były robione z mleka z miodem, z cebuli z miodem, z lipy. Takie
specyfiki to nawet ja stosowałam, jak
Twoja mama była mała.
Ja: Tak, tak. Syrop z mleka, miodu
i czosnku – to nawet ja piłam.
Prababcia Genia: W „suchotach”
(dzisiejsze zapalenie płuc) smarowaliśmy się też gęsim tłuszczem. Leki to
tylko w szpitalu podawano.
Ja: Czyli co, tak naprawdę radziliście
sobie doskonale bez chemikaliów.

.R 6102.21.9 | 1 :RN

d

ketad
o

atyłp
dc

fot. Prababcia Genia, babcia Terenia i ja. Zdjęcie zrobione po wywiadzie przez moja mamę Karolinę.
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ie od dziś wiadomo, że
substancje, które są używane przez człowieka
w życiu codziennym, kiedy dostaną się do środowiska są dla
niego bardzo niebezpieczne.
Dlatego postanowiłam dowiedzieć się, czy substancje te mogą
być zastąpione bardziej naturalnymi materiałami – takimi materiałami, które służyły ludziom
w przeszłości. Z pytaniem, jak
radzono sobie bez wszechobecnej chemii, skierowałam się do
mojej prababci Geni (ur. 1927 r.)
i babci Tereni (ur. 1952 r.).
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Ja: Cześć Prababciu, cześć Babciu.
Dziękuję, że zechciałyście ze mną porozmawiać na temat środków jakich
używano w Waszej młodości jako
środki czyszczące, myjące, generalnie
te wykorzystywane w życiu codziennym.
Prababcia Genia: Mam nadzieję, że
jeszcze coś będę pamiętać (śmiech).
Babcia Terenia: Postaramy się być
pomocne.
Ja: Na początku chciałabym porozmawiać o praniu. Dziś nie wyobrażamy
sobie prania bez proszków chemicznych, płynów do płukania, chusteczek pachnących dodawanych do suszarek, a jak to wyglądało w Waszych
czasach?
Prababcia Genia: Kiedyś rzeczy praliśmy w popiele z jałowca.
Ja: Popiół?…a to nie brudziło tych
rzeczy, przecież popiół jest czarny?
Prababcia Genia: Już mówię jak to
wyglądało. Popiół wrzucaliśmy do
drybusa (specjalne banie) i zalewaliśmy gorącą wodą. Potem tę wodę
przelewaliśmy przez płachty (coś podobnego do dzisiejszych prześcieradeł) odcedzając w ten sposób ten popiół. W takiej odcedzonej wodzie
moczyliśmy ciuchy.
Ja: I już? Po wyjęciu rzeczy były
czyste?
Prababcia Genia: No jeszcze nie. Potem ciuchy układaliśmy na drewniane
ławy i „wybijaliśmy” je kijonkami (to
specjalne płaskie deski). Ciuchy potem płukaliśmy w czystej wodzie, zimnej, prosto ze studni.
Ja: To pranie trwało zdecydowanie
dłużej niż teraz. A jak było w Twojej
młodości Babciu?
Babcia Terenia: Ja pamiętam pranie
na tarkach.
Ja: Tarki, a co to takiego?
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Babcia Terenia: To takie płaskie blachy o nierównej powierzchni. Po nich
tarliśmy ciuchy, wymoczone i namydlone szarym mydłem. Potem pojawiły się pierwsze pralki, tak zwane „franie” i z nimi pierwsze proszki
do prania. Najsłynniejszy to był proszek E. Chyba jeszcze go można kupić
w sklepach.
Ja: A co z prasowaniem… Mieliście
wtedy żelazka?
Prababcia Genia: Moje dziecko, nie
mieliśmy wtedy prądu, więc żelazka też nie było… Chociaż, nie, kłamię,
mieliśmy żelazko… z tak zwaną duszą.
Ja: Żelazko z duszą – brzmi groźnie.
Prababcia Genia: To były żelazka żeliwne, w których część prasującą nagrzewaliśmy w piecu, i taką nagrzaną
dopiero używaliśmy.
Ja: Czyli w sumie to zasada działania
była podobna. Sposób nagrzania inny
(śmiech). W popiele praliście, a czego
w takim razie używaliście do kąpieli?
Prababcia Genia: Z dzieciństwa pamiętam „czarne mydło”. Chyba się je
kupowało w sklepach, nie wiem z czego było wykonane. Ale podstawą była
woda. Teraz za dużo jest tych buteleczek, sama nie wiem jak wy spamiętacie, czego kiedy i jak użyć.
Ja: Czarne mydło – pewnie też z popiołu (śmiech).
Babcia Terenia: Jak ja byłam młoda to też tylko mydło było i woda.
Przy czym mydło było szare i nie takie
pachnące jak teraz.
Ja: A perfumy, kosmetyki, jakieś były?
Prababcia Genia: Perfumy to chyba
nie, ale za to szminki mieliśmy – zrobione z buraka. Tego buraka też używaliśmy do kolorowania policzków.
A raz pamiętam, byłam tak pewnie
w Twoim wieku, znalazłam w trawie
prawdziwą szminkę. Pewnie dziedziczka ją zgubiła. Taka była czerwona i pachnąca. Tylko, że ja nie wiedziałam do czego jej użyć i wyobraź
sobie, używałam jej do malowania
w zeszycie.
Ja: Szminką w zeszycie – świetny pomysł – muszę spróbować.
Prababcia Genia: No, tak było. Dopiero jak ciocia z miasta przyjechała
to powiedziała do czego to służy. I od
tej pory to był mój największy skarb –
wszystkie dziewczyny ze wsi przychodziły w niedziele, żeby im usta przed
mszą malować.
Ja: Babciu – na następne urodziny
kupię Ci taką czerwoną szminkę.
Prababcia i babcia: (śmiech).
Kochana jesteś.
Ja: A czy chociaż do sprzątania w domu używaliście jakieś chemii?
Prababcia Genia: Kurze wycieraliśmy gęsim piórem a podłogę miotłą zrobioną ze słomy, nazywaliśmy ją
„wiecheć”.
Ja: A leki – czym je zastępowaliście?
Obecnie, brak wiedzy na temat właściwej utylizacji przeterminowanych
bądź niewykorzystanych leków stanowi ogromny problem ekologiczny.
Prababcia Genia: My nie stosowaliśmy leków. Moja mama, a Twoja praprababcia była zielarką. Zbierała zioła
i nimi nas, i całą wioskę leczyła. Cały
strych mieliśmy w tych ziołach.
Babcia Terenia: Pamiętam to. Pamię-
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wykorzystywanych przy pracach remontowych.
Korzystając z produktów zawierających takie substancje, każdy z nas
ma wpływ na ich emisję do środowiska. Dlatego coraz częściej wracamy
do środków czyszczących, myjących,
odplamiających, z których korzystały
nasze babcie . Na rynku pojawiają się
produkty na bazie składników naturalnych, niemniej skutecznie działające na wszelkiego rodzaju zabrudzenia.
Są jednak środki czyszczące całkowicie już zapomniane, do których również warto wrócić, by chronić nasze
środowisko. Prawdopodobnie pamię-

resująca. Nie miałam pojęcia, że tak
dobrze kiedyś radzono sobie z zachowaniem czystości w domu. Okazuje się,
że bez tych wszystkich nowoczesnych,
chemicznych wynalazków też da się
żyć. Z tego co mówisz wynika, że kiedyś może nie było łatwiej, ale z całą
pewnością było bardziej naturalnie.
A jak sądzisz dziadku, teraz jest lepiej
czy gorzej?
D: Sprzątanie, mycie, pranie zajmuje
teraz o wiele mniej czasu. Mamy wiele nowoczesnych urządzeń, które nas
wyręczają w codziennych pracach domowych. Żałuję, że moja mama nie
miała odkurzacza, zmywarki lub chociaż pralki. Byłoby jej łatwiej dbać
o ciągle umorusane i głodne dzieci.
Z tego wynik, że teraz życie jest prostsze ale czy lepsze? Wydaje mi się, że
nasze stare metody miały swe zalety. Dużo mówi się teraz o tym, że chemia szkodzi zdrowiu, że detergenty
przedostające się do wód naturalnych
niszczą środowisko. Dawniej nie prowadziło się takich rozmów, bo nie było
o czym rozmawiać.
G: Myślisz, że to kiedyś się zmieni?
D: Człowiek to istota rozumna i uczy
cię podobno na własnych błędach.
Wiec tak, myślę, że wrócimy jeszcze
do tego co niekoniecznie stare, ale
z pewnością naturalne, sprawdzone
i zdrowe.
G: Dziadku, dziękuję ci serdecznie za
to, że otworzyłeś mi dziś oczy na kilka istotnych spraw. Cieszę się, że mogłam z tobą porozmawiać. To dla mnie
bardzo cenna lekcja. ●
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Cały dzisiejszy numer „Rozmów
w sieci” poświęciliśmy idei niezaśmiecania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Czystość w sieciach wpisuje
się w Międzynarodowy ruch „Sprzątanie Świata”. Idea ta została zapoczątko-

G: A jak radziliście sobie z oknami, lu-

graf. schemat działania sieci...

z odrobiną octu, ale sąsiedzi z powodzeniem używali starych gazet, którymi też dało się zetrzeć zabrudzenia ze
szkła.
G: Ale odświeżaczy do powietrza to
z pewnością nie było u prababci w domu!
D: Jak to nie? Przez całe lato zbieraliśmy zioła i kwiaty, suszyliśmy i chowaliśmy do płóciennych woreczków.
Nie masz pojęcia jak silnie pachną
płatki róż lub gałązki lawendy. Do dziś
pamiętam zapach lipowych kwiatostanów, które mama suszyła na piecu.
G: Nie mogę w to uwierzyć. Nie sądziłam, że ta rozmowa będzie tak inte-
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strami?

D: Moja mama myła okna wodą

ą różne sieci: komputerowe, internetowe, pajęcze, rybackie, wodociągowe, kanalizacyjne itd.
Choć różne jest ich przeznaczenie, mają jedną wspólną cechę –
nie lubią być zaśmiecane. W dzisiejszym numerze skupimy się
na sieciach, które w miastach
dostarczają wodę i odprowadzają ścieki. To systemy połączonych rur, dzięki którym miasto
i jego mieszkańcy mogą sprawnie funkcjonować.
rys. Małgorzata Lipska

wana w Australii w 1989 r., a w Polsce
zainicjowana w roku 1994. Ta coroczna lekcja poszanowania środowiska
promuje nie tylko zachowania mające
wpływ na zmniejszenie ilości śmieci,
ale również popiera inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ działalności człowieka na
środowisko. Jest to związane między
innymi z przekonaniem, że odpady,
zwane powszechnie śmieciami, mają wpływ nie tylko na zanieczyszczenie gleby. W zależności od ich postaci i składu oraz miejsca gdzie zostaną
pozostawione/wyrzucone mogą mieć
wpływ na jakość powietrza bądź wód.
„SIECI”, które „NIE LUBIĄ ŚMIECI” to sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia
oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która
odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.
W jaki sposób zanieczyszczenia
mogą dostawać się do sieci? To proste! Dzieje się tak wtedy, gdy zaczynamy traktować nasze domowe urządzenia sanitarne jak śmietnik — tzn.
wrzucamy odpady do toalety lub przepychamy je w zlewie, czy umywalce. Mogą to być odpady stałe – np. patyczki do uszu, chusteczki, opatrunki,
pieluchy i resztki jedzenia. Ale nie tylko… „Śmieci” nielubiane przez „sieci”
to także różnego rodzaju zanieczyszczenia powstające w naszym codziennym życiu. Mogą to być np. chemikalia, które nie tylko zaburzają proces
oczyszczania ścieków lecz po procesie oczyszczania mogą „wymykać
się” do środowiska naturalnego wraz
z oczyszczoną wodą. Dzisiejsze oczyszczalnie ścieków, nie są zaprojektowane do usuwania tych zanieczyszczeń
i w konsekwencji nie zawsze udaje się
ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez
system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska. Bardzo niebezpieczne w skutkach
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Gosia: Dzień dobry dziadku! Jak

Cały dzisiejszy numer „Rozmów
w sieci” poświęciliśmy idei niezaśmiecania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Czystość w sieciach wpisuje
się w Międzynarodowy ruch „Sprzątanie Świata”. Idea ta została zapoczątko-
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Choć różne jest ich przeznaczenie, mają jedną wspólną cechę –
nie lubią być zaśmiecane. W dzisiejszym numerze skupimy się
na sieciach, które w miastach
dostarczają wodę i odprowadzają ścieki. To systemy połączonych rur, dzięki którym miasto
i jego mieszkańcy mogą sprawnie funkcjonować.
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pozostawione/wyrzucone mogą mieć
wpływ na jakość powietrza bądź wód.
„SIECI”, które „NIE LUBIĄ ŚMIECI” to sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia
oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która
odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.
W jaki sposób zanieczyszczenia
mogą dostawać się do sieci? To proste! Dzieje się tak wtedy, gdy zaczynamy traktować nasze domowe urządzenia sanitarne jak śmietnik — tzn.
wrzucamy odpady do toalety lub przepychamy je w zlewie, czy umywalce. Mogą to być odpady stałe – np. patyczki do uszu, chusteczki, opatrunki,
pieluchy i resztki jedzenia. Ale nie tylko… „Śmieci” nielubiane przez „sieci”
to także różnego rodzaju zanieczyszczenia powstające w naszym codziennym życiu. Mogą to być np. chemikalia, które nie tylko zaburzają proces
oczyszczania ścieków lecz po procesie oczyszczania mogą „wymykać
się” do środowiska naturalnego wraz
z oczyszczoną wodą. Dzisiejsze oczyszczalnie ścieków, nie są zaprojektowane do usuwania tych zanieczyszczeń
i w konsekwencji nie zawsze udaje się
ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez
system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska. Bardzo niebezpieczne w skutkach

koju rodziców i rozwieszaliśmy go na
gałęzi drzewa w ogrodzie. Trzepaliśmy ze wszystkich sił uderzając w niego kijami. Jeśli pojawiały się na nim
jakieś plamy to przed trzepaniem, na
parę godzin, mama posypywała dywan mąką kukurydzianą. Zawsze na
niedzielę było czysto i pachnąco.
G: Na mycie podłóg też mieliście jakieś
swoje sposoby?
D: Tak. Bardzo skuteczne – najpierw
zamiataliśmy dokładnie, potem szorowało się deski szczotką drucianą i polewało wodą. Podłogi bielały
w oczach, ale tego nie lubiłem robić.
Strasznie to było męczące. Na suche
już podłogi czasem wcieraliśmy odrobinę oleju roślinnego. Tak samo czyściło się drewniane meble.
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się dziś czujesz?
Dziadek: Dziękuję, dobrze. A cóż
to sprowadza do mnie moją ulubioną wnuczkę?
G: Cieszę się, że jesteś w dobrej formie
bo mam do ciebie kilka pytań.
D: Świetnie! Mam tylko nadzieję, że
nie chodzi ci o tę nową grę na twoim tablecie. Nie przekonasz mnie, że
mógłbym w ten sposób spędzać wolny
czas. To nie dla mnie. Ja wolę książki
lub dobry film.
G: Spokojnie dziadku! Nic z tych rzeczy. Tym razem zamierzam uruchomić nie tablet, lecz twoją pamięć.
D: To coś nowego. Zamieniam się
w słuch.
G: Przyznaj się dziadku, czy ty jak byłeś młody to pomagałeś, choć trochę,
przy pracach domowych?
D: A czy ty myślisz, że twoja prababcia,
a moja mama, to była szalona kobieta, która wszystko robiła sama? Dziecko, ja miałem czterech braci! Jedliśmy
bardzo dużo, brudziliśmy się okropnie
i bałaganiliśmy podobnie jak ty. Musiałem pomagać, tak samo jak moi
bracia. Doskonale pamiętam, jak razem dźwigaliśmy ciężkie, przypalone garnki nad rzekę. Szorowaliśmy je
piaskiem i płukaliśmy tak długo, aż
można było się w nich przejrzeć.
G: Dziadku, właśnie o to mi chodziło! Rozumiem, że nie używaliście płynu do naczyń, takiego jak teraz stoi
w kuchni?
D: Płynu do naczyń? Jakieś buteleczki
stały przy zlewie, ale my chętniej biegaliśmy nad wodę. To była świetna zabawa. Latem chlapaliśmy się do woli.
Łączyliśmy przyjemne z pożytecznym.
W zimie to się takie brudne gary zasypywało solą kuchenną i zostawiało na
noc. Potem można było bez trudu domyć je w zlewie.
G: A co się działo z waszymi ubraniami? Jak twoja mama radziła sobie
z plamami bez proszków, kapsułek
piorących i tym podobnych?
D: Ogólnie prało się wszystko w takich wiórkach utartych z szarego mydła. Namoczone ubrania pocierało się
o taką dużą tarkę. Wszystko schodziło lepiej w gorącej wodzie. Przy tym
też można było się świetnie bawić. Pamiętam, że na takie trudne, ciemne
plamy to był dobry sok z cytryny. Białe pościele, obrusy suszyło się rozwieszone na silnym słońcu. Czasem całe
podwórze pełne było sznurów z tkaninami. Blask bił od nich oślepiający
i nie wolno nam było tam biegać, żeby
nie wybrudzić wszystkiego.
G: A co robiliście z brudnymi dywanami? Odkurzaczy nie było, a miotła to
trochę za mało.
D: Zawsze w sobotę zwijaliśmy jedyny dywan jaki leżał na podłodze w po-
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Wymagało to dużo siły. W balii z wodą trzymało się tarę
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ciała. Można też było użyć szarego
mydła do mycia włosów, ale także myto nim podłogi i kafle.
N: Jak kiedyś ludzie dbali o przyrodę?
B: Według mnie kiedyś ludzie dbali
o przyrodę w ten sposób, że łąki obkaszano kosiarkami obsługiwanymi
zaprzęgiem konnym oraz ręcznie –
kosami. Nie stosowano ciężkiego
sprzętu, który w dzisiejszych czasach
niszczy przyrodę. Mniej używano maszyn mechanicznych. Dawniej w sposób naturalny uprawiano ziemię, nie
używano sztucznych nawozów. Więcej
poruszano się zaprzęgiem konnym,
niż samochodami osobowymi, co
chroniło przyrodę przed zanieczyszczeniem środowiska.
N: Babciu, jakich gatunków roślin
i zwierząt było kiedyś więcej niż teraz?
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popiół i łój. Taką miksturę uważano za
dobry odplamiacz i wybielacz, idealny
do odplamiania białej bielizny i pościeli. Musisz wiedzieć Norbercie, że tkaniny kolorowe były wówczas bardzo mało popularne i rzadko używane.
N: A czego używasz dziś do wywabiania plam, np. z wiśni i trawy?
B: Do usuwania plam z wiśni i trawy
używam soku z cytryny. Najlepiej natrzeć plamę sokiem, po chwili potrzeć
i spłukać wodą.
N: A jak wyleje się kawa na obrus, co
wtedy zrobić?
B: Od razu zaprać wodą i mydłem lub
namoczyć w wodzie z sodą.
N: Babciu, co zwykle robisz, aby w domu wszystko było czyste?
B: To zależy, co czyszczę. Jeżeli myję okna i lustra to najlepsze efekty da-
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co było dostępne i używane w codziennym życiu i jak dbano o czystość
w domu?
B: Jak już wiesz, w czasach mojego
dzieciństwa nie było komputerów, tabletów, telefonów komórkowych, pralek, telewizorów, itd., bo wtedy jeszcze
nie było prądu.
N: To jak spędzałaś wolny czas, babciu?
B: Mieszkałam na mazurskiej wsi
i większość czasu poświęcałam na pomaganie rodzicom w gospodarstwie
rolnym i opiece nad młodszym rodzeństwem. Ale miałam też czas na
zabawę, np. podczas pracy w polu.
N: A w co mogłaś się bawić podczas
pracy w polu?
B: Na przykład grałam w zielone czy
pomidora.
N: Świetna zabawa! A co było do jedzenia w czasach Twojego dzieciństwa?
B: Było bardzo ciężko. Wszystko robiliśmy sami. Doiliśmy krowy, aby otrzymać mleko, a potem masło. Chleb też
piekliśmy sami. Hodowaliśmy trzodę,
dlatego nie kupowaliśmy mięsa. Nie
było mowy o słodyczach tak jak teraz.
N: A jak wyglądało pranie ubrań?
B: Przez wiele lat ludzie prali ręcznie.
Najczęściej robiły to kobiety, bo do
nich należała ta ciężka praca. Wyma-er hcacarp yzrp hcynawytsyzrokyw
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B: Tak? A na jaki temat?
N: O tym jak kiedyś się żyło ludziom,
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N: Chciałem z Tobą babciu przeprowa-

Przez wiele lat ludzie prali ręcznie. Najczęściej

B: Więcej hodowano owiec, kóz, bydła
opasowego, uprawiano grykę, lucernę oraz koniczynę. Dużo było zająców
i łosi. Obecnie najwięcej owiec hoduje
się tylko w górach.
N: A jakie kwiaty, warzywa i drzewa
owocowe uprawiano w przydomowych ogródkach?
B: W przydomowych ogródkach uprawiano bratki, aksamitki, stokrotki
i maciejkę. Siano czerwone buraczki,
marchewkę oraz gruntowe pomidorki. Dużo było wiśni, gruszy i jabłoni.
N: Jakie rośliny uprawiali rolnicy?
B: Rolnicy uprawiali głównie zboża:
pszenicę, jęczmień, owies i żyto. Siano także rośliny strączkowe takie jak
groch i łubin. Uprawiano też rośliny
okopowe czyli ziemniaki, buraki pastewne, buraki cukrowe, brukiew, kapustę oraz kalafior.
N: Hmm. Babciu, a teraz gdy jesteś dorosłą osobą to uważasz, że czasy bardzo się zmieniły?
B: Bardzo. Wszystko stało się „prostsze”. Jedzenie jest łatwo dostępne, założono linie energetyczne, pojawiły
się pierwsze telewizory, telefony oraz
komputery. Porównując czasy mojego
dzieciństwa i młodości, a czasy teraźniejsze to całkiem inna bajka.
N: Nie żałujesz, że żyłaś w takich trudnych czasach?
B: Norberciku, powiem ci tak! Nie, nie
żałuję! Nie mieliśmy tyle wolnego czasu co wy teraz i takich pięknych rzeczy, i zabawek. Było o wiele biedniej,
ale ciekawiej. Dzieci częściej się ze sobą spotykały i razem się bawiły. Życie
może i było trudniejsze, ludzie ciężej
pracowali, ale byli szczęśliwi. A być
szczęśliwym to żyć w zgodzie z ludźmi
i przyrodą.
N: Babciu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i piękne przedstawienie historii
z dawnych czasów.
B: Proszę bardzo. Mam nadzieję, że
Cię nie zanudziłam!
N: Ależ nie. Dowiedziałem się ciekawych rzeczy. Dziękuję za wywiad.
B: Ja również dziękuję. ●

je woda z octem, a do wycierania stosuję stare gazety lub najzwyklejsze na
świecie rajstopy. Żeby wypolerować
meble, przecieram je szmatką nasączoną octem i olejem. Potem wycieram na sucho. A jak chcę umyć krany
to najpierw namaczam je wodą z octem, zostawiam na godzinę, a potem
spłukuję wodą.
N: A jak wyglądała dawniej higiena
włosów i ciała?
B: Dawniej włosy myto żółtkiem, a potem spłukiwano wodą z octem, żeby były błyszczące. To działało jak
odżywka. Niektórzy używali do mycia włosów wody deszczówki, po której włosy były bardzo miękkie. Jako
ciekawostkę powiem Ci, że szare mydło miało kiedyś wiele zastosowań,
przede wszystkim służyło do mycia
Norbert: Cześć babciu!
Babcia: Cześć Norbercie!

WYWIAD Z BABCIĄ IRENĄ NA TEMAT ŻYCIA
W DAWNYCH CZASACH
Norbert Bańka
11 lat / SP20 / Gdańsk

gało to dużo siły. W balii z wodą trzymało się tarę i pocierało ubranie, a następnie spłukiwało. Nie znano wtedy
jeszcze płynów ani proszków do prania, używano płatków mydlanych.
N: A co to takiego balia i tara?
B: Balia to było duże drewniane naczynie, do którego się wlewało wodę ze
studni. Najpierw się podgrzewało wodę na piecu, bo ciepła woda lepiej usuwa brud. Tara to było takie narzędzie
do prania, co wyglądało jak pofalowana blacha, o którą się pocierało ubranie.
N: Babciu, w jaki sposób można było
się pozbyć plam z ubrania?
B: Z dawna, dawności popularnym
sposobem walki z plamami było moczenie tkanin w zimnej wodzie lub zimnym albo ciepłym ługu. Do przygotowania „dobrego ługu” używano m.in.
rzeprowadzę wywiad z moją
babcią Ireną, która ma 74 lata i mieszka na wsi. Mówimy
na nią babcia Irka. Babcia jest
kochana i dba o to, żeby wszyscy byli zawsze zadowoleni. Pamięta dawne
czasy, kiedy nie było jeszcze sprzętów
gospodarstwa domowego ani środków czystości. Myślę, że moja babcia
będzie najlepszym rozmówcą na temat życia w dawnych czasach.
Przejdźmy do tematu rozmowy.
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Jak kiedyś radzono sobie bez
chemii w gospodarstwach

Jakie substancJe nie powinny
dostawać się do sieci?

takie gospodarstwo domowe w czystości?
B: Nie, to było bardzo trudne.
W: Czy twoim zdaniem lepiej jest używać w większości domowych sposobów jak kiedyś, czy w większości środków chemicznych?
B: Oczywiście, że używanie domowych
sposobów jest lepsze dla środowiska,
ale środki chemiczne znacznie ułatwiają nasze życie. ●
chemii4 w gospodarstwach
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wykorzystywanych przy pracach remontowych.
Korzystając z produktów zawierających takie substancje, każdy z nas
ma wpływ na ich emisję do środowiska. Dlatego coraz częściej wracamy
do środków czyszczących, myjących,
odplamiających, z których korzystały
nasze babcie . Na rynku pojawiają się
produkty na bazie składników naturalnych, niemniej skutecznie działające na wszelkiego rodzaju zabrudzenia.
Są jednak środki czyszczące całkowicie już zapomniane, do których również warto wrócić, by chronić nasze
środowisko. Prawdopodobnie pamię-

graf. schemat działania sieci...
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redaktorzy wydania

W: Dzień dobry Babciu chcia-

W TYm numerZe
DOWieSZ SiĘ

fot. Witkoria Drewing z Babcią (źródło: zbiory prywatne)

redaktorzy wydania

W: Skąd go miałaś?
B: Z pieca.
W: Czego używałaś do prania ubrań?
B: Wody z proszkiem.
W: Obecnie mamy dużo środków do

Cały dzisiejszy numer „Rozmów
w sieci” poświęciliśmy idei niezaśmiecania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Czystość w sieciach wpisuje
się w Międzynarodowy ruch „Sprzątanie Świata”. Idea ta została zapoczątko-
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wykorzystywanych przy pracach remontowych.
Korzystając z produktów zawierających takie substancje, każdy z nas
ma wpływ na ich emisję do środowiska. Dlatego coraz częściej wracamy
do środków czyszczących, myjących,
odplamiających, z których korzystały
nasze babcie . Na rynku pojawiają się
produkty na bazie składników naturalnych, niemniej skutecznie działające na wszelkiego rodzaju zabrudzenia.
Są jednak środki czyszczące całkowicie już zapomniane, do których również warto wrócić, by chronić nasze
środowisko. Prawdopodobnie pamię-

graf. schemat działania sieci...

S

mycia szyb. Jak babciu radziłaś sobie
z myciem okien?
B: Bardzo dobrze. Kiedyś okna myło
się wodą z octem, a wycierało gazetami.
W: Te sposoby używane są chyba obecnie. Dlaczego wycierałaś okna gazetami?
B: Nie było smug i skrawki papieru się
nie przyczepiały do okien.

ą różne sieci: komputerowe, internetowe, pajęcze, rybackie, wodociągowe, kanalizacyjne itd.
Choć różne jest ich przeznaczenie, mają jedną wspólną cechę –
nie lubią być zaśmiecane. W dzisiejszym numerze skupimy się
na sieciach, które w miastach
dostarczają wodę i odprowadzają ścieki. To systemy połączonych rur, dzięki którym miasto
i jego mieszkańcy mogą sprawnie funkcjonować.
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Dlaczego
sieci
nie lubią
śmieci?

Cały dzisiejszy numer „Rozmów
w sieci” poświęciliśmy idei niezaśmiecania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Czystość w sieciach wpisuje
się w Międzynarodowy ruch „Sprzątanie Świata”. Idea ta została zapoczątko-

ą różne sieci: komputerowe, internetowe, pajęcze, rybackie, wodociągowe, kanalizacyjne itd.
Choć różne jest ich przeznaczenie, mają jedną wspólną cechę –
nie lubią być zaśmiecane. W dzisiejszym numerze skupimy się
na sieciach, które w miastach
dostarczają wodę i odprowadzają ścieki. To systemy połączonych rur, dzięki którym miasto
i jego mieszkańcy mogą sprawnie funkcjonować.

dzić gospodarstwo domowe?

B: Moje gospodarstwo domowe zaczę-

Dlaczego
sieci nie lubią
śmieci?

wana w Australii w 1989 r., a w Polsce
zainicjowana w roku 1994. Ta coroczna lekcja poszanowania środowiska
promuje nie tylko zachowania mające
wpływ na zmniejszenie ilości śmieci,
ale również popiera inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ działalności człowieka na
środowisko. Jest to związane między
innymi z przekonaniem, że odpady,
zwane powszechnie śmieciami, mają wpływ nie tylko na zanieczyszczenie gleby. W zależności od ich postaci i składu oraz miejsca gdzie zostaną
pozostawione/wyrzucone mogą mieć
wpływ na jakość powietrza bądź wód.
„SIECI”, które „NIE LUBIĄ ŚMIECI” to sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia
oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która
odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.
W jaki sposób zanieczyszczenia
mogą dostawać się do sieci? To proste! Dzieje się tak wtedy, gdy zaczynamy traktować nasze domowe urządzenia sanitarne jak śmietnik — tzn.
wrzucamy odpady do toalety lub przepychamy je w zlewie, czy umywalce. Mogą to być odpady stałe – np. patyczki do uszu, chusteczki, opatrunki,
pieluchy i resztki jedzenia. Ale nie tylko… „Śmieci” nielubiane przez „sieci”
to także różnego rodzaju zanieczyszczenia powstające w naszym codziennym życiu. Mogą to być np. chemikalia, które nie tylko zaburzają proces
oczyszczania ścieków lecz po procesie oczyszczania mogą „wymykać
się” do środowiska naturalnego wraz
z oczyszczoną wodą. Dzisiejsze oczyszczalnie ścieków, nie są zaprojektowane do usuwania tych zanieczyszczeń
i w konsekwencji nie zawsze udaje się
ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez
system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska. Bardzo niebezpieczne w skutkach

chemicznych, więc czym myliście się
kiedyś, gdy nie było tak jak teraz?
B: Wodą z szarym mydłem, a gdy miało się ręce brudne, np.: od smoły, to do
wody z szarym mydłem dodawało się
piasek.
W: A po co piasek?
B: To działa jak pumeks, czyli lepiej
zmywało plamy.
W: Jak myłaś naczynia?
B: Do zmywania naczyń używałam
ciepłej wody, a do sztućców i patelni
używałam popiołu.
W: Dlaczego popiół?
B: Bo dobrze czyścił.
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B: Oczywiście. Zaczynajmy!
W: W jakich czasach zaczęłaś prowa-

Dlaczego
sieci nie lubią
śmieci?

wana w Australii w 1989 r., a w Polsce
zainicjowana w roku 1994. Ta coroczna lekcja poszanowania środowiska
promuje nie tylko zachowania mające
wpływ na zmniejszenie ilości śmieci,
ale również popiera inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ działalności człowieka na
środowisko. Jest to związane między
innymi z przekonaniem, że odpady,
zwane powszechnie śmieciami, mają wpływ nie tylko na zanieczyszczenie gleby. W zależności od ich postaci i składu oraz miejsca gdzie zostaną
pozostawione/wyrzucone mogą mieć
wpływ na jakość powietrza bądź wód.
„SIECI”, które „NIE LUBIĄ ŚMIECI” to sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia
oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która
odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.
W jaki sposób zanieczyszczenia
mogą dostawać się do sieci? To proste! Dzieje się tak wtedy, gdy zaczynamy traktować nasze domowe urządzenia sanitarne jak śmietnik — tzn.
wrzucamy odpady do toalety lub przepychamy je w zlewie, czy umywalce. Mogą to być odpady stałe – np. patyczki do uszu, chusteczki, opatrunki,
pieluchy i resztki jedzenia. Ale nie tylko… „Śmieci” nielubiane przez „sieci”
to także różnego rodzaju zanieczyszczenia powstające w naszym codziennym życiu. Mogą to być np. chemikalia, które nie tylko zaburzają proces
oczyszczania ścieków lecz po procesie oczyszczania mogą „wymykać
się” do środowiska naturalnego wraz
z oczyszczoną wodą. Dzisiejsze oczyszczalnie ścieków, nie są zaprojektowane do usuwania tych zanieczyszczeń
i w konsekwencji nie zawsze udaje się
ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez
system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska. Bardzo niebezpieczne w skutkach

łam prowadzić 50 lat temu w 1966 r.
W: Gdzie kupowałaś środki do czyszczenia, takie jak: mydło, proszek itd.?
B: W drogeriach, w których były leki,
mydło, herbaty itp.
W: Jakie środki czystości były wtedy
dostępne?
B: Z tego co pamiętam to można było dostać: szare mydło, proszek do
prania, który w większości składał się
z sody oraz perfumowane mydło, które było bardzo drogie.
W: Co robiłaś, gdy Twoje dziecko, to
znaczy mój tata wracał (hehe…) do
domu z plamą od trawy na spodniach?
B: W takich sytuacjach nie pozostawało nic innego niż wziąć w dłoń szare mydło, szczotkę ryżową i szorować
spodnie, a że ja miałam sześciu synów,
z czego każdy lubił grać w piłkę, to się
trochę naszorowałam.
W: Teraz w sklepach jest bardzo dużo
mydeł, żeli do mycia i innych środków

wydawca:
GIWK Sp. z o.o.R.
NR:
1 | 9.12.2016

łabym porozmawiać z Tobą na
temat środków chemicznych,
które były dostępne za Twoich
czasów. Mamy w szkole taki konkurs przyrodniczy i chciałabym
przeprowadzić z Tobą wywiad.
Zgadzasz się?

TemaT
numeru

wydawca: GIWK Sp. z o.o.

wydawca: GIWK Sp. z o.o.

W: Czym myłaś podłogę?
B: Wodą z szarym mydłem oraz szmatą.
W: Czy łatwo dawało się utrzymywać
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A trudno było zachować czystość
w kuchni?

S

To przede wszystkim ocet, sól, soda
oczyszczona /czasem zastępowałam
ją proszkiem do pieczenia/, szare mydło, cytryna lub kwasek cytrynowy,
denaturat, spirytus salicylowy, płatki
mydlane do prania, terpentyna, zmywacz do paznokci, woda utleniona,
gliceryna, wazelina…
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Czy wiesz, że „Ludwik” zawsze był produktem opartym o bidegradowalną recepturę? (źródło: ludwik.pl)
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Kiedy sięgam pamięcią do czasu dzieciństwa Twojej Mamy, przypominam
sobie, że w sklepach było niewiele
chemicznych produktów, pomocnych
w utrzymaniu czystości w domu. Jednak kobiety doskonale sobie radziły,
korzystając z tego, co dostępne oraz
z doświadczenia starszych.
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Wydaje mi się, że mogę wymienić je wszystkie, bo było ich niewiele. (Śmiech). O czystość domu dbała przede wszystkim „Kasia” - ręczny
odkurzacz oraz płyn do mycia naczyń
„Ludwik”. Miał on, oprócz podstawowego, wiele innych zastosowań. Dolewałam go do wody, gdy myłam okna,
podłogę, kuchenkę, lodówkę… Czyściłam nim tłuste plamy na ubraniach,
a nawet zabawki.

Babciu, chcę porozmawiać z Tobą na
temat naturalnych środków wykorzystywanych kiedyś do czyszczenia różnych powierzchni, wywabiania plam, mycia, sprzątania.

Czy mogłaby Babcia wymienić kilka produktów, które były w domu
i przydawały się do utrzymania czystości?

Kafelki i płytki na podłodze czyściłam
wodą z płatkami mydlanymi, a następnie zmywałam ciepłą wodą. Piekarnik czyściłam roztworem wody
z amoniakiem /1:1/. Brud z kuchenki najlepiej schodził przecierany papką z soli i proszku do pieczenia /1:1/.
Potem wystarczyło zmyć ciepłą wodą. Szybkę kuchenki czyściłam roztworem ciepłej wody i octu /2:1/. Na
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Jak zwykle pomocny był ocet z wodą,
który zabijał bakterie po umyciu wnętrza lodówki. Wstawiałam też kubek
z mlekiem, aby wchłaniał złe zapachy.
Można było również wsypać do kubka
trochę kawy prawdziwej, mielonej…
Chociaż trudno było ją kupić i trochę
żal marnować. (Śmiech).
Widzisz, Wnuczko, było kilka trików / jak dzisiaj się mówi: ekologicznych / na miarę ówczesnych możliwości, aby dom był czysty. Opowiem Ci
jeszcze ciekawostkę, jak czyściło się
przedmioty z mosiądzu, które teraz
rzadko się znajdują w domach. Robiło się papkę z soli i octu, nakładało na
świecznik, zegar czy paterę. Następnie
Można powiedzieć, że niezastąpiony był duet „Kasia” i „Ludwik”. A inne środki?

I zabija zarazki! Mama też tak robi.
A jak utrzymywała Babcia czystość
w lodówce?

W przedpokoju, na wykładzinie zostawały często plamy błota, które najpierw schło, a potem wydrapywałam
je szczoteczką. Odkurzałam i przecierałam wilgotną ścierką, zanurzoną w wodzie z kroplą płynu „Ludwik”.
Duże lustro spryskiwałam octem i polerowałam gazetą, bo dawało to wspaniały efekt. Okna również najpierw
myłam wodą z płynem do mycia naczyń, a potem polerowałam papierem
szyby spryskane octem. Kiedy poplamił się dywan, robiłam roztwór z ciepłej wody i płatków mydlanych do prania /2:1/. Przecierałam plamę, a gdy
trochę kolor się odbarwił, kładłam odciśniętą kiszoną kapustę. Po ok. 30
minutach wycierałam czystą wodą, no
i trzeba było wietrzyć, wietrzyć…

Wywiad z Moją Babcią nt. naturalnych środków
wykorzystywanych kiedyś do czyszczenia
różnych powierzchni, wywabiania plam, mycia,
sprzątania.

W jaki sposób i czym Babcia sprzątała poszczególne pomieszczenia
w mieszkaniu?

koniec płytę kuchenną można było
pokryć cienką warstwą wazeliny. Zabrudzenia tak szybko nie przywierały
i łatwiej było sprzątnąć. Srebrne sztućce czyściłam szczoteczką z pastą do zębów. Po płukaniu w ciepłej, a następnie w zimnej wodzie – lśniły jak nowe.
Na osad w czajniku najlepiej działał
ocet z wodą /1:2/. Wystarczy na godzinkę zostawić, zlać i zagotować czystą wodę, ponownie wylewając. Do tej
pory tak robię. Drewnianą deskę do
krojenia zawsze po umyciu zasypuję
solą, która potem schnie i się kruszy…
Spotykam się dziś z moją Babcią. Przyszłam z wizytą do Jej
ładnego i lśniącego mieszkania.
Bardzo mnie ciekawi, jak Babcia dbała o czystość i porządek,
kiedy nie było wszystkich detergentów i urządzeń, które dziś
pomagają nam w utrzymaniu
czystości. Jak radziła sobie z plamami, kiedy moja Mama i Jej rodzeństwo byli mali?

Klara Hinc
12 lat / SP48 / Gdańsk

– Babciu, nie mogę patrzeć, jak się męczysz
sprzątając mieszkanie…
wychodzę!
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rozmowy w — sieci

teriał w mleku, a następnie pierzemy
w ciepłej wodzie z mydłem lub robimy papkę z żółtka i gliceryny, nakładamy ją na plamy i pozostawiamy na
chwilę;

Plamy z atramentu – po zanurzeniu

kredki na ścianie, flamastry, farbki

Plamy na meblach – pocieramy pastą

Miałam swoje sposoby. Najważniejsze, aby zmyć je szybko po zabrudzeniu. Trzeba też pamiętać, że najczęściej używamy najpierw zimnej wody.
Przygotowując się do naszej rozmowy, przygotowałam Ci krótka listę
Plamy z krwi – moczymy w zimnej
wodzie z solą /1:1/;

do zębów lub proszkiem do pieczenia;

i przecieramy płynem do mycia naczyń przed wypraniem;
Tłuste plamy – posypujemy mąką

– stosujemy denaturat, glicerynę lub
terpentynę;

Plamy z kleju – czyścimy roztworem
salmiaku lub acetonem;

plamy z owoców i warzyw – stosujemy kwasek cytrynowy, sodę, alkohol,
szare mydło, sól albo wodę utlenioną;

dłym mleku;
Plamy z czarnych jagód, buraków
lub wiśni – moczymy całą noc w zsia-

GumA do żucia – wydrapujemy po

Zdradzę Ci, Kochanie, że nawet dzisiaj często korzystam z moich doświadczeń, dbając o czystość sama lub
dzieląc się radami z innymi. I z sentymentem wspominam poczciwą, starą
pralkę „Franię”.

Dziękuję, Kochana Babciu za tak interesującą i pouczająca rozmowę.
Chociaż zmieniły się sposoby dbania
o czystość, to jedno pozostaje to
samo: kobieta w domu ma bardzo dużo pracy i często trudno zagonić domowników do pomocy. To wiem najlepiej. (Śmiech). •

uprzednim zamrożeniu w lodówce;

7
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video 1 – dodatek płyta Cd!
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Plamy z czekolady – moczymy ma-

W TYm
rozmowa
1

Świeże plamy z masła – zanurzamy

Jak kiedyś radzono sobie bez
chemii w gospodarstwach

Ciekawi mnie również, jak Babcia radziła sobie z różnorodnymi plamami
przy dzieciach?
Plamy z wosku – przeprasowujemy,
kładąc gazetę lub inny papier z dwóch
stron;

przypalone żelazko – nakładamy

wykorzystywanych przy pracach remontowych.
Korzystając z produktów zawierających takie substancje, każdy z nas
ma wpływ na ich emisję do środowiska. Dlatego coraz częściej wracamy
do środków czyszczących, myjących,
odplamiających, z których korzystały
nasze babcie . Na rynku pojawiają się
produkty na bazie składników naturalnych, niemniej skutecznie działające na wszelkiego rodzaju zabrudzenia.
Są jednak środki czyszczące całkowicie już zapomniane, do których również warto wrócić, by chronić nasze
środowisko. Prawdopodobnie pamię-

graf. schemat działania sieci...

rze z amoniaku i wody /1:1/;

alicJa Jagiełło

Plamy z jajek – moczymy w roztwo-

redaktorzy wydania

Plama po kawie lub herbacie – ½

wodą;

Cały dzisiejszy numer „Rozmów
w sieci” poświęciliśmy idei niezaśmiecania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Czystość w sieciach wpisuje
się w Międzynarodowy ruch „Sprzątanie Świata”. Idea ta została zapoczątko-

plamy z mleka – wywabiamy zimną

Jakie substancJe nie powinny
dostawać się do sieci?

w kwaśnym mleku;

Plamy z flamastrów – moczymy

S

moich „magicznych sztuczek wywabiających plamy”.

W TYm numerZe
DOWieSZ SiĘ

nik i nakładamy na plamę roztwór
/1:1/ spirytusu z terpentyną; możemy
spróbować zmywaczem do paznokci,
spłukujemy;

ą różne sieci: komputerowe, internetowe, pajęcze, rybackie, wodociągowe, kanalizacyjne itd.
Choć różne jest ich przeznaczenie, mają jedną wspólną cechę –
nie lubią być zaśmiecane. W dzisiejszym numerze skupimy się
na sieciach, które w miastach
dostarczają wodę i odprowadzają ścieki. To systemy połączonych rur, dzięki którym miasto
i jego mieszkańcy mogą sprawnie funkcjonować.

rozmowy w — sieci

rozmowa 4

wiktoria drewing

rozmowa 3

norbert bańka

video 1 – dodatek płyta Cd!

alicJa anikieJ

rozmowa 2
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wykorzystywanych przy pracach remontowych.
Korzystając z produktów zawierających takie substancje, każdy z nas
ma wpływ na ich emisję do środowiska. Dlatego coraz częściej wracamy
do środków czyszczących, myjących,
odplamiających, z których korzystały
nasze babcie . Na rynku pojawiają się
produkty na bazie składników naturalnych, niemniej skutecznie działające na wszelkiego rodzaju zabrudzenia.
Są jednak środki czyszczące całkowicie już zapomniane, do których również warto wrócić, by chronić nasze
środowisko. Prawdopodobnie pamię-

graf. schemat działania sieci...

Plamy z żywicy – podkładamy ręcz-

Dlaczego
sieci nie lubią
śmieci?

fot. Mydło Biały Jeleń, cytryna, pralka Frania (źródło: Wikimedia)

Cały dzisiejszy numer „Rozmów
w sieci” poświęciliśmy idei niezaśmiecania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Czystość w sieciach wpisuje
się w Międzynarodowy ruch „Sprzątanie Świata”. Idea ta została zapoczątko-

w gorącej wodzie lub posypujemy najpierw mąką ziemniaczaną;

w gorącej wodzie – polewamy sokiem
z cytryny, mlekiem lub posypujemy
solą;

S

Plamy z trawy – przemywamy denaturatem lub spirytusem salicylowym
i spłukujemy wodą;

wana w Australii w 1989 r., a w Polsce
zainicjowana w roku 1994. Ta coroczna lekcja poszanowania środowiska
promuje nie tylko zachowania mające
wpływ na zmniejszenie ilości śmieci,
ale również popiera inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ działalności człowieka na
środowisko. Jest to związane między
innymi z przekonaniem, że odpady,
zwane powszechnie śmieciami, mają wpływ nie tylko na zanieczyszczenie gleby. W zależności od ich postaci i składu oraz miejsca gdzie zostaną
pozostawione/wyrzucone mogą mieć
wpływ na jakość powietrza bądź wód.
„SIECI”, które „NIE LUBIĄ ŚMIECI” to sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia
oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która
odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.
W jaki sposób zanieczyszczenia
mogą dostawać się do sieci? To proste! Dzieje się tak wtedy, gdy zaczynamy traktować nasze domowe urządzenia sanitarne jak śmietnik — tzn.
wrzucamy odpady do toalety lub przepychamy je w zlewie, czy umywalce. Mogą to być odpady stałe – np. patyczki do uszu, chusteczki, opatrunki,
pieluchy i resztki jedzenia. Ale nie tylko… „Śmieci” nielubiane przez „sieci”
to także różnego rodzaju zanieczyszczenia powstające w naszym codziennym życiu. Mogą to być np. chemikalia, które nie tylko zaburzają proces
oczyszczania ścieków lecz po procesie oczyszczania mogą „wymykać
się” do środowiska naturalnego wraz
z oczyszczoną wodą. Dzisiejsze oczyszczalnie ścieków, nie są zaprojektowane do usuwania tych zanieczyszczeń
i w konsekwencji nie zawsze udaje się
ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez
system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska. Bardzo niebezpieczne w skutkach

wody i szare mydło, którym pocieramy plamę i zmywamy zimną wodą;

ą różne sieci: komputerowe, internetowe, pajęcze, rybackie, wodociągowe, kanalizacyjne itd.
Choć różne jest ich przeznaczenie, mają jedną wspólną cechę –
nie lubią być zaśmiecane. W dzisiejszym numerze skupimy się
na sieciach, które w miastach
dostarczają wodę i odprowadzają ścieki. To systemy połączonych rur, dzięki którym miasto
i jego mieszkańcy mogą sprawnie funkcjonować.

Babciu, widzę, że sprzątanie było
prawdziwym wyzwaniem. Trzeba było najpierw przygotowywać środki
do czyszczenia.

ta
płyTemaT
d
cnumeru

Nie było tak źle. Powierzchnie chromowe czyściłam naftą oczyszczoną. Plamy z rdzy skrapiałam cytryną,
a potem myłam wodą z płynem do mycia naczyń. Kiedy pojawiała się pleśń
w łazience, zalewałam ją wodą utlenioną i spłukiwałam zimnym strumieniem. Wannę, sedes, płytki i fugi czyściłam pastą zrobioną z 1/3 szklanki
octu i 2 łyżek sody oczyszczonej.

tek
doda

Myślę, że najtrudniej było zachować codzienną czystość w łazience.

Dlaczego
sieci nie lubią
śmieci?

wana w Australii w 1989 r., a w Polsce
zainicjowana w roku 1994. Ta coroczna lekcja poszanowania środowiska
promuje nie tylko zachowania mające
wpływ na zmniejszenie ilości śmieci,
ale również popiera inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ działalności człowieka na
środowisko. Jest to związane między
innymi z przekonaniem, że odpady,
zwane powszechnie śmieciami, mają wpływ nie tylko na zanieczyszczenie gleby. W zależności od ich postaci i składu oraz miejsca gdzie zostaną
pozostawione/wyrzucone mogą mieć
wpływ na jakość powietrza bądź wód.
„SIECI”, które „NIE LUBIĄ ŚMIECI” to sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia
oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która
odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.
W jaki sposób zanieczyszczenia
mogą dostawać się do sieci? To proste! Dzieje się tak wtedy, gdy zaczynamy traktować nasze domowe urządzenia sanitarne jak śmietnik — tzn.
wrzucamy odpady do toalety lub przepychamy je w zlewie, czy umywalce. Mogą to być odpady stałe – np. patyczki do uszu, chusteczki, opatrunki,
pieluchy i resztki jedzenia. Ale nie tylko… „Śmieci” nielubiane przez „sieci”
to także różnego rodzaju zanieczyszczenia powstające w naszym codziennym życiu. Mogą to być np. chemikalia, które nie tylko zaburzają proces
oczyszczania ścieków lecz po procesie oczyszczania mogą „wymykać
się” do środowiska naturalnego wraz
z oczyszczoną wodą. Dzisiejsze oczyszczalnie ścieków, nie są zaprojektowane do usuwania tych zanieczyszczeń
i w konsekwencji nie zawsze udaje się
ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez
system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska. Bardzo niebezpieczne w skutkach

Nigdy tak o tym nie myślałam. To było
takie naturalne, że trzeba sobie radzić
z brudem i plamami. Ale zauważ, że
zawsze były to środki świeżo przygotowane, a nie chemia stojąca w szafce,
jak dziś. To jest sposób bardzo przyjazny dla środowiska.

wydawca:
GIWK Sp. z o.o.R.
NR:
1 | 9.12.2016

czyściło delikatną ściereczką i polerowało. Błyszczało jak nowe.

TemaT
numeru

wydawca: GIWK Sp. z o.o.

wydawca: GIWK Sp. z o.o.

mieszankę z soli i wody /2:1/;

smary na materiale – najpierw smarujemy masłem, a następnie posypujemy mąką ziemniaczaną i dopieramy
„Ludwikiem”.

Stop, stop! Dziękuję, Babciu. Babcia
jest prawdziwą ekspertką w dziedzinie naturalnych środków wykorzystywanych kiedyś do czyszczenia.

fot. Płyn Ludwik (źródło: ludwik.pl)
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wiedzieć jak w dawnych czasach wyglądało sprzątanie?
Babcia: Za moich czasów nie było takiego dużego wyboru środków do
sprzatania, dlatego trzeba było radzić
sobie domowymi sposobami. Trzeba
było używać dostępnych naturalnych
produktów np.: octu lub cytryny.
Z: Mogłabyś mi zdradzić kilka domowych sposobów na sprzątanie?
B: Wodą z octem lub cytryną myłam
okna i wycierałam je gazetą. Na osadzający się kamień w łazience dobrym
sposobem było nasączenie szmatki wodą z octem, owinięcie nią kranu
i pozostawienie na kilka godzin. Pastą
do zębów czyściło się zabrudzone fugi.
Pianę ubitą z białek jajek używało się
do czyszczenia biżuterii lub sztućców.
Tłuste plamy z dywanu oczyszczało się
posypując solą lub sodą oczyszczoną.
Z: A jak usuwało się wino lub sok
z czerwonych owoców z dywanu?
B: Na plamę najlepsza była sól. Trzeba
nasypać sól na plamę, odczekać chwilę i odkurzyć sól z dywanu.
Z: W jaki sposób myłaś włosy?
B: Włosy myłam szarym mydłem
i żółtkiem jaja, aby były lśniące płukałam je octem.
Z: W jaki sposób zabezpieczało się buty na zimę?
B: Ja używałam kremu nivea, a inni
używali wazeliny lub oliwy.
Z: A jak pozbywało się nieprzyjemnych zapachów?
B: Brzydkie zapachy usuwało się wieszając w domu szmaciany woreczek
z suszoną lawendą. Nieprzyjemny zapach w lodówce usuwało się wkładając do niej obrane jabłko lub na talerzyk sypało się trochę sody.
Z: Czy stosujesz jeszcze te domowe
sposoby?
B: Tak, czasami krochmalę serwetę,
a gdy wyleje mi się kompot z żurawiny
posypuję solą. Używam również wody z octem do mycia okien, myślę, że
to najlepszy sposób żeby ładnie błyszczały.
Z: Wolisz używać detergentów, które można kupić w sklepie, czy domowych sposobów?
B: Wole używać moich domowych,
sprawdzonych sposobów.
Z: Dlaczego?
B: Ponieważ są skuteczniejsze a w detergentach sklepowych jest bardzo
dużo szkodliwej chemii.
Z: Dziękuję za wywiad.
B: Nie ma za co. ●
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rozmowy w — sieci

dy i nakładają sobie samą chemię na
twarz i niszczą sobie buzię.
P: Bardzo dziękuję Ci babciu za tę ciekawą rozmowę, przyjemnie się Ciebie
słuchało. O wodzie z octem powiem
mamie, bo zawsze się męczy z myciem
okien, ale włosów nie będę mamie proponował myć żółtkiem, chociaż chyba
to żółtko naprawdę ma dobry wpływ
na włosy, bo mama raz w tygodniu daje
naszym kotom tylko żółtko do zjedzenia i mówi że będą miały ładną sierść.
B: (Śmiech)
P: Dziękuję za herbatę i ciastka.
W niedzielę odwiedzę Cię z rodzicami.
B: Miło że przyszedłeś, pozdrów brata
i rodziców. ●
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Cały dzisiejszy numer „Rozmów
w sieci” poświęciliśmy idei niezaśmiecania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Czystość w sieciach wpisuje
się w Międzynarodowy ruch „Sprzątanie Świata”. Idea ta została zapoczątko-

wykorzystywanych przy pracach remontowych.
Korzystając z produktów zawierających takie substancje, każdy z nas
ma wpływ na ich emisję do środowiska. Dlatego coraz częściej wracamy
do środków czyszczących, myjących,
odplamiających, z których korzystały
nasze babcie . Na rynku pojawiają się
produkty na bazie składników naturalnych, niemniej skutecznie działające na wszelkiego rodzaju zabrudzenia.
Są jednak środki czyszczące całkowicie już zapomniane, do których również warto wrócić, by chronić nasze
środowisko. Prawdopodobnie pamię-

graf. schemat działania sieci...

płyta
cd

rozmowy w — sieci

rozmowa 4

wiktoria drewing

rozmowa 3

norbert bańka

video 1 – dodatek płyta Cd!

alicJa anikieJ

rozmowa 2

małgorzata lipska

rozmowa 1

alicJa Jagiełło

redaktorzy wydania

JAKICH
NATURALNYCH
ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
UŻYWANO PRZED
LATY?

Jak kiedyś radzono sobie bez
chemii w gospodarstwach

Jakie substancJe nie powinny
dostawać się do sieci?

S

ą różne sieci: komputerowe, internetowe, pajęcze, rybackie, wodociągowe, kanalizacyjne itd.
Choć różne jest ich przeznaczenie, mają jedną wspólną cechę –
nie lubią być zaśmiecane. W dzisiejszym numerze skupimy się
na sieciach, które w miastach
dostarczają wodę i odprowadzają ścieki. To systemy połączonych rur, dzięki którym miasto
i jego mieszkańcy mogą sprawnie funkcjonować.

Piotr Wardaszka
12 lat / SP38 / Gdańsk

W TYm numerZe
DOWieSZ SiĘ

wana w Australii w 1989 r., a w Polsce
zainicjowana w roku 1994. Ta coroczna lekcja poszanowania środowiska
promuje nie tylko zachowania mające
wpływ na zmniejszenie ilości śmieci,
ale również popiera inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ działalności człowieka na
środowisko. Jest to związane między
innymi z przekonaniem, że odpady,
zwane powszechnie śmieciami, mają wpływ nie tylko na zanieczyszczenie gleby. W zależności od ich postaci i składu oraz miejsca gdzie zostaną
pozostawione/wyrzucone mogą mieć
wpływ na jakość powietrza bądź wód.
„SIECI”, które „NIE LUBIĄ ŚMIECI” to sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia
oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która
odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.
W jaki sposób zanieczyszczenia
mogą dostawać się do sieci? To proste! Dzieje się tak wtedy, gdy zaczynamy traktować nasze domowe urządzenia sanitarne jak śmietnik — tzn.
wrzucamy odpady do toalety lub przepychamy je w zlewie, czy umywalce. Mogą to być odpady stałe – np. patyczki do uszu, chusteczki, opatrunki,
pieluchy i resztki jedzenia. Ale nie tylko… „Śmieci” nielubiane przez „sieci”
to także różnego rodzaju zanieczyszczenia powstające w naszym codziennym życiu. Mogą to być np. chemikalia, które nie tylko zaburzają proces
oczyszczania ścieków lecz po procesie oczyszczania mogą „wymykać
się” do środowiska naturalnego wraz
z oczyszczoną wodą. Dzisiejsze oczyszczalnie ścieków, nie są zaprojektowane do usuwania tych zanieczyszczeń
i w konsekwencji nie zawsze udaje się
ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez
system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska. Bardzo niebezpieczne w skutkach

tek
doda
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fot. Piotr Wardaszka z Babcią (źródło: zbiory prywatne)

wykorzystywanych przy pracach remontowych.
Korzystając z produktów zawierających takie substancje, każdy z nas
ma wpływ na ich emisję do środowiska. Dlatego coraz częściej wracamy
do środków czyszczących, myjących,
odplamiających, z których korzystały
nasze babcie . Na rynku pojawiają się
produkty na bazie składników naturalnych, niemniej skutecznie działające na wszelkiego rodzaju zabrudzenia.
Są jednak środki czyszczące całkowicie już zapomniane, do których również warto wrócić, by chronić nasze
środowisko. Prawdopodobnie pamię-

graf. schemat działania sieci...
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gaty wybór mydeł i szamponów do
włosów. Jak radziłaś babciu sobie z higieną osobistą, gdy nie było takiej dostępności tych środków?
B: Kiedyś dziecko, włosy myło się w letniej wodzie z mydłem. Bardzo dobrym
sposobem było też mycie włosów żółtkiem. Ale na to można było sobie pozwolić tylko raz w tygodniu, bo to była
droga kuracja (śmiech).
Zbierałam też rumianek i robiłam wywar, wtedy włosy miały ładny zapach.
Twarz myłam też płatkami owsianymi, miało się wtedy taką gładką twarz.
Jak byłam starsza to robiłam też maseczki na twarz ściągające z drożdży,
teraz kobiety chodzą do salonów uro-

Cały dzisiejszy numer „Rozmów
w sieci” poświęciliśmy idei niezaśmiecania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Czystość w sieciach wpisuje
się w Międzynarodowy ruch „Sprzątanie Świata”. Idea ta została zapoczątko-

ą różne sieci: komputerowe, internetowe, pajęcze, rybackie, wodociągowe, kanalizacyjne itd.
Choć różne jest ich przeznaczenie, mają jedną wspólną cechę –
nie lubią być zaśmiecane. W dzisiejszym numerze skupimy się
na sieciach, które w miastach
dostarczają wodę i odprowadzają ścieki. To systemy połączonych rur, dzięki którym miasto
i jego mieszkańcy mogą sprawnie funkcjonować.
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ubite gliniane posadzki, kropiło się na
nie wodą, żeby się nie kurzyło i tylko
potem zamiatało. W bogatszych rodzinach, gdzie były podłogi drewniane –
myło się je zwykłą wodą.
P: A jak odbywało się pranie np. pościeli, firanek czy ubrań?
B: Nalewaliśmy wodę do balii i moczyliśmy ubrania i pościel w ciepłej wodzie
z szarym mydłem, i wcieraliśmy to szare mydło w plamy. Co do firanek, to już
później używało się soli do firanek, żeby
były sztywne. Pościel krochmaliło się –
przygotowywałam krochmal z mąki
ziemniaczanej ze skrobią i się pościel
krochmaliło, a potem jak już pościel
wyschła, to dwie osoby brały pościel
i naciągały ją i tak „szarpały”, żeby potem ładnie, równo się ta pościel złożyła. Pewnie to już pamięta i twoja mama,
gdyż nie raz pomagała tak szarpać pościel, jak miała tyle lat co Ty teraz.
P: Czym babciu myłaś okna?
B: Kochane dziecko, kiedyś jak i dziś
najlepszym sposobem jest po prostu
woda z octem. Umyte okna wycierało
się gazetą i okna błyszczały. Naprawdę, niepotrzebne są drogie preparaty i do tego z chemią. Zapamiętaj woda+ ocet – najlepszy środek do mycia
okien. Ocet też jest bardzo dobrym
sposobem na odkamienianie czajnika.
Trzeba zalać wodę z octem do czajnika, zagotować wodę. Czajnik po takim
zabiegu jest jak nowy. Jak dodasz jakiś chemiczny środek do oczyszczania
czajnika to później wylewasz to do zlewu i to właśnie jest zatruwanie środowiska. Pamiętaj też, że potem będziesz
robił sobie herbatę z tego oczyszczonego czajnika i pomyśl sobie, że będziesz sam siebie też zatruwał.
P: OK., przekażę mamie te cenne informacje ;). Obecnie na rynku jest bo-
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P: Witaj Prababciu, czy poświęcisz mi

wydawca:
GIWK Sp. z o.o.R.
NR:
1 | 9.12.2016

M

oja prababcia Zofia Konieczna urodziła się
12 marca 1932 roku
w Suchej Dolnej (województwo
łódzkie). W 1942 roku została
wysiedlona do Niemiec do miejscowości Eilum, a w 1945 roku
wróciła do Polski, do Chrząstowa (województwo łódzkie). Urodziła 4 dzieci, ma 6 wnucząt i 8
prawnucząt.
A ja Piotrek, jestem drugim prawnukiem babci ;) Często zastanawiałem się, jak radzili sobie
nasi pradziadkowie bez używania środków chemicznych, czym
myli włosy, okna itp… Przecież od zawsze zdarzały się małe „nieszczęścia”, że coś się rozlało i zrobiła się plama, przypalił
się garnek, czy mleko wykipiało. Aktualnie mamy duży wybór
różnych środków do czyszczenia, wywabiania plam – niestety wszystkie są z dodatkiem chemii, która źle wpływa na nas, jak
i na nasze środowisko.
Postanowiłem zrobić krótki wywiad z moją prababcią na ten
temat. W tym celu udałem się
w niedzielne popołudnie do mojej prababci.

wana w Australii w 1989 r., a w Polsce
zainicjowana w roku 1994. Ta coroczna lekcja poszanowania środowiska
promuje nie tylko zachowania mające
wpływ na zmniejszenie ilości śmieci,
ale również popiera inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ działalności człowieka na
środowisko. Jest to związane między
innymi z przekonaniem, że odpady,
zwane powszechnie śmieciami, mają wpływ nie tylko na zanieczyszczenie gleby. W zależności od ich postaci i składu oraz miejsca gdzie zostaną
pozostawione/wyrzucone mogą mieć
wpływ na jakość powietrza bądź wód.
„SIECI”, które „NIE LUBIĄ ŚMIECI” to sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia
oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która
odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.
W jaki sposób zanieczyszczenia
mogą dostawać się do sieci? To proste! Dzieje się tak wtedy, gdy zaczynamy traktować nasze domowe urządzenia sanitarne jak śmietnik — tzn.
wrzucamy odpady do toalety lub przepychamy je w zlewie, czy umywalce. Mogą to być odpady stałe – np. patyczki do uszu, chusteczki, opatrunki,
pieluchy i resztki jedzenia. Ale nie tylko… „Śmieci” nielubiane przez „sieci”
to także różnego rodzaju zanieczyszczenia powstające w naszym codziennym życiu. Mogą to być np. chemikalia, które nie tylko zaburzają proces
oczyszczania ścieków lecz po procesie oczyszczania mogą „wymykać
się” do środowiska naturalnego wraz
z oczyszczoną wodą. Dzisiejsze oczyszczalnie ścieków, nie są zaprojektowane do usuwania tych zanieczyszczeń
i w konsekwencji nie zawsze udaje się
ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez
system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska. Bardzo niebezpieczne w skutkach

swój czas, żeby udzielić odpowiedzi na
pytania na temat naturalnych środków wykorzystywanych kiedyś do higieny i porządków – jak to wyglądało
jak miałaś 18-30 lat?
B: Witaj Piotruś, to było bardzo dawno… (śmiech), nie wiem, czy będę
wszystko dobrze pamiętała. Postaram
odświeżyć sobie pamięć.
P: Może zacznijmy od tego, ile masz
prababciu lat?
B: 84.
P: Gdzie się urodziłaś i gdzie mieszkałaś?
B: Urodziłam się w Suchej Dolnej w woj. łódzkim. Mieszkałam
w Chrząstowie. Gdy miałam 10 lat,
wysiedlili Nas do Niemiec, do miejscowości Eilum, ale już w 1945 roku
wróciłam z powrotem do Polski – do
Chrząstowa. Gdy poznałam św. pamięci Twojego pradziadka Janka, którego Ty nie pamiętasz, a jedynie znasz
go z opowiadań i ze zdjęć, przeprowadziliśmy się do Gdańska w 1950 roku
i cały czas tu mieszkam.
P: Babciu, dziś mamy do wyboru dużo
rodzajów mydła, proszków do prania,
środków do czyszczenia. A jak kiedyś
radzono sobie bez detergentów? Babciu, jak w tamtych czasach radziłaś sobie np. z przypalonym garnkiem?
B: (Śmiech) Kiedyś nie było „cifów”
i przypalony garnek był nielada wyzwaniem. Szorowałam go piachem,
potem dokładnie wodą się opłukiwało
i garnek był do użycia znowu.
P: Oj, to ciężko było pewnie doszorować garnek piachem?
B: No tak ciężko, wymagało to silnej ręki, ale trzeba było sobie radzić.
P: Jak wyglądało zmywanie podłóg?
B: Piotruś, kiedyś szczególnie na
wsiach, w biedniejszych rodzinach, do
takiej i ja należałam, nie było podłóg
drewnianych. Były klepiska, czyli takie
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dynym produktem dostępnym w sklepach.
Olek: W jaki sposób możemy go używać?
Babcia Ania: Octem możemy usunąć
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Babcia Ania: Ma wiele zastosowań.
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była to szczotka na kiju. Posiadała blaszany pojemnik z obrotową szczotką,
która wprawiana w ruch przez przesuwanie po podłodze lub dywanie zbierała kurz.
Olek: Czy były jeszcze jakieś sposoby
na utrzymywanie czystości w domach
wykorzystywane w tamtych czasach?
Babcia Ania: Tak, kiedyś nie było takiej dostępności środków do utrzyBabcia Ania: Można powiedzieć, że
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fot. Soda (źródło: www.pixabay.com)
fot. Odkurzacz ręczny (źródło: GIWK)

Możemy dzięki niej wyprać dywany, wyczyścić srebra, zlikwidować plamy z herbaty i kawy, odświeżyć zapach w szafie, doczyścić żelazko. Soda
oczyszczona to substancja nie tylko
skuteczna, ale przede wszystkim całkowicie biodegradowalna – rozkłada
się w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza. W przeciwieństwie do
powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych środków czyszOlek: Dlaczego?
Babcia Ania: Ocet na przykład był je-

SODA

ręcznie, co było bardzo wyczerpujące.
Środkami piorącymi było niezawodne
szare mydło lub naturalne płatki mydlane.
Olek: Babciu, a czy znasz jakieś środki służące do utrzymania czystości,
które wykorzystujemy też dziś?
Babcia Ania: Tak, takim środkiem,
który ma wszechstronne zastosowanie jest ocet i soda.
ODKURZACZ RĘCZNY KASIA

Babcia Ania: Owszem, prano głównie

sprzętów AGD było luksusem i wielką
ulgą, była to ciężka praca.
Olek: Skoro nie było odkurzaczy, jak
usuwano kurz w domach?
Babcia Ania: Odkurzaczem ręcznym
„Kasia”, który znajdował się w każdym domu w minionej epoce. W niczym nie przypomniał obecnych odkurzaczy elektrycznych.
Olek: Jestem ciekawy jak wyglądała
„Kasia”?

PRALKA FRANIA

plamy powstałe podczas gotowania
i smażenia. Sposób jest prosty. Wystarczy zmieszać wodę z odrobiną octu, spryskać zaplamione miejsce, odczekać kilka minut, a następnie suchą
ściereczką lub gazetą usunąć plamy.
Podobnie z plamami na ubraniach –
należy spryskać je octem. Po wyciągnięciu z pralki nie będzie po nich śladu.
Olek: Czy jest jeszcze inne zastosowanie octu w domu?
Babcia Ania: Tak jak kiedyś, tak obecnie ocet jest używany do czyszczenia
szyb. Mieszanka wody, octu oraz soku z cytryny oraz zgnieciona gazeta to
sposób na bezsmugowe czyszczenie
szyb i luster.
Olek: A soda?

Nazywam się Olek Wójcik i chciałbym zaprezentować wywiad z moją Babcią – Anią w ramach
tematu konkursowego “Dlaczego sieci nie lubią
śmieci”.

mywania czystości jak dziś. Używano środków dostępnych, na przykład
drewniane podłogi myto wodą z płynem do naczyń. Dzięki temu parkiety były odtłuszczone i nie osiadał na
nich kurz.
Olek: Babciu, powiedziałaś, że pralka
była luksusem, dlaczego?

Olek: Babciu, jak wyglądało życie
w latach 50 i 60 zeszłego wieku?
Babcia Ania: Urodziłam się w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku.
W Polsce był to trudny czas. Zarabiało
się niewiele, a słabo zaopatrzone sklepy skłaniały do skupienia się na życiu
codziennym, które wymagało wtedy
od pań domu sporej zaradności.
Olek: Jak wyglądała rodzina w tamtych latach?
Babcia Ania: Kobiety rzadziej niż dziś
pracowały zawodowo, a jeżeli już to na
stanowiskach uznawanych za „typowo
kobiece”, głównie jako urzędniczki lub
sprzedawczynie. Praca zawodowa była raczej męską domeną.
Olek: Czym w takim razie zajmowały
się kobiety?
Babcia Ania: Kobiety przeważnie zajmowały się wychowywaniem dzieci
i prowadzeniem domu.
Olek: Czy w tamtych czasach była to
trudna praca?
Babcia Ania: Zważywszy, że posiadanie pralki, odkurzacza lub innych
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Jak kiedyś radzono sobie bez
chemii w gospodarstwach

Jakie substancJe nie powinny
dostawać się do sieci?

W TYm numerZe
DOWieSZ SiĘ

redaktorzy wydania

S

Dlaczego
sieci nie lubią
śmieci?

wana w Australii w 1989 r., a w Polsce
zainicjowana w roku 1994. Ta coroczna lekcja poszanowania środowiska
promuje nie tylko zachowania mające
wpływ na zmniejszenie ilości śmieci,
ale również popiera inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ działalności człowieka na
środowisko. Jest to związane między
innymi z przekonaniem, że odpady,
zwane powszechnie śmieciami, mafot. Cytryna, gazeta, okno (źródło: www.pixabay.com); butelka (źródło:
GIWK)nie tylko na zanieczyszczeją wpływ
nie gleby. W zależności od ich postaą różne sieci: kompute- ci i składu oraz miejsca gdzie zostaną
rowe, internetowe, paję- pozostawione/wyrzucone mogą mieć
cze, rybackie, wodocią- wpływ na jakość powietrza bądź wód.
gowe, kanalizacyjne itd.
„SIECI”, które „NIE LUBIĄ ŚMIEChoć różne jest ich przeznacze- CI” to sieć wodociągowa, która dopronie, mają jedną wspólną cechę – wadza mieszkańcom wodę do picia
nie lubią być zaśmiecane. W dzi- oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która
siejszym numerze skupimy się odprowadza wytworzone w gospodarna sieciach, które w miastach stwach domowych ścieki.
dostarczają wodę i odprowadzaW jaki sposób zanieczyszczenia
ją ścieki. To systemy połączo- mogą dostawać się do sieci? To pronych rur, dzięki którym miasto ste! Dzieje się tak wtedy, gdy zaczyi jego mieszkańcy mogą spraw- namy traktować nasze domowe urząnie funkcjonować.
dzenia sanitarne jak śmietnik — tzn.
wrzucamy odpady do toalety lub przeCały dzisiejszy numer „Rozmów pychamy je w zlewie, czy umywalw sieci” poświęciliśmy idei niezaśmie- ce. Mogą to być odpady stałe – np. pagraf. schemat działania sieci...
cania sieci wodociągowych i kanaliza- tyczki do uszu, chusteczki, opatrunki,
cyjnych. Czystość w sieciach wpisuje pieluchy i resztki jedzenia. Ale nie tylwykorzystywanych przy pracach resię w Międzynarodowy ruch „Sprząta- ko… „Śmieci” nielubiane przez „sieci”
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W TYm numerZe
DOWieSZ SiĘ

Cały dzisiejszy numer „Rozmów
w sieci” poświęciliśmy idei niezaśmiecania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Czystość w sieciach wpisuje
się w Międzynarodowy ruch „Sprzątanie Świata”. Idea ta została zapoczątko-

ą różne sieci: komputerowe, internetowe, pajęcze, rybackie, wodociągowe, kanalizacyjne itd.
Choć różne jest ich przeznaczenie, mają jedną wspólną cechę –
nie lubią być zaśmiecane. W dzisiejszym numerze skupimy się
na sieciach, które w miastach
dostarczają wodę i odprowadzają ścieki. To systemy połączonych rur, dzięki którym miasto
i jego mieszkańcy mogą sprawnie funkcjonować.

S

Dlaczego
sieci nie lubią
śmieci?

wana w Australii w 1989 r., a w Polsce
zainicjowana w roku 1994. Ta coroczna lekcja poszanowania środowiska
promuje nie tylko zachowania mające
wpływ na zmniejszenie ilości śmieci,
ale również popiera inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ działalności człowieka na
środowisko. Jest to związane między
innymi z przekonaniem, że odpady,
zwane powszechnie śmieciami, mają wpływ nie tylko na zanieczyszczenie gleby. W zależności od ich postaci i składu oraz miejsca gdzie zostaną
pozostawione/wyrzucone mogą mieć
wpływ na jakość powietrza bądź wód.
„SIECI”, które „NIE LUBIĄ ŚMIECI” to sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia
oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która
odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.
W jaki sposób zanieczyszczenia
mogą dostawać się do sieci? To proste! Dzieje się tak wtedy, gdy zaczynamy traktować nasze domowe urządzenia sanitarne jak śmietnik — tzn.
wrzucamy odpady do toalety lub przepychamy je w zlewie, czy umywalce. Mogą to być odpady stałe – np. patyczki do uszu, chusteczki, opatrunki,
pieluchy i resztki jedzenia. Ale nie tylko… „Śmieci” nielubiane przez „sieci”
to także różnego rodzaju zanieczyszczenia powstające w naszym codziennym życiu. Mogą to być np. chemikalia, które nie tylko zaburzają proces
oczyszczania ścieków lecz po procesie oczyszczania mogą „wymykać
się” do środowiska naturalnego wraz
z oczyszczoną wodą. Dzisiejsze oczyszczalnie ścieków, nie są zaprojektowane do usuwania tych zanieczyszczeń
i w konsekwencji nie zawsze udaje się
ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez
system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska. Bardzo niebezpieczne w skutkach
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wydawca:
GIWK Sp. z o.o.R.
NR:
1 | 9.12.2016

czących, piorących i wybielaczy, soda
nie jest szkodliwa dla organizmu człowieka, ponieważ nie grozi poparzeniem ani zatruciem oparami.
Olek: To ciekawe i przydatne w codziennym życiu. Babciu, powiedziałaś mi wiele bardzo ciekawych rzeczy
o tym, jak kiedyś wyglądało życie, jak
troszczono się o utrzymanie czystości
i porządku. To wskazówki, które możemy wykorzystać też obecnie w domach. Babciu, jak wyobrażasz sobie
codzienność pań domu w przyszłości?
Babcia Ania: Myślę, że rozwój nowoczesnych technologii, dostępność
środków i sprzętów gospodarstwa domowego znacznie ułatwia utrzymanie
czystości i prowadzenie domu. Nie należy jednak zapominać o naturalnych
środkach utrzymania czystości, które
sprawdzały się w przeszłości, a możemy je skutecznie wykorzystać obecnie.
Olek: Bardzo dziękuję za rozmowę
i poświęcony czas.
Babcia Ania: Dziękuję. ●
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