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Słowo wstępne

Jaki jest najlepszy prezent z okazji
Dnia  Nauczyciela,  dla  nauczycieli
jak  i  uczniów  jednocześnie?  Tak,
jest  to najnowsze wydanie „Świata
wg Zośki”!

Dlatego zapnijmy pasy i przenieśmy
się w świat marzeń za pomocą poru-
szających  wierszy  i  zaskakującego
opowiadania. Tematy sztuki i uczuć
dalej  eksplorować  będziemy mogli
poprzez poznanie nazw najlepszych
albumów  ostatnich  miesięcy  oraz
pochylenie się nad stratą. Natomiast
po powrocie na ziemię zapoznamy
się  z  dawnym  i  dzisiejszym  

obrazem Afganistanu oraz barwnym
malunkiem  zwyczajów  Meksyku.
Kontynuując  temat  ziemskich  pro-
blemów, idea stylu życia zero waste
i  topniejących  lodowców  górskich
zaspokoją  nawet  największy  głód
wiedzy. Mówiąc o głodzie, zostanie
on  zaspokojony  poprzez  dokładkę
kremu  dyniowego  i  słodkich  go-
frów,  w  jesiennej  odsłonie!  
A to wszystko znajdziecie jedynie  
w „Świecie wg Zośki”! 

Weronika Czasak 
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STRATA, PIERWIASTEK ŻYCIA

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten,  który nic w życiu nie stracił.  Prawdopodobnie nie ma
człowieka na świecie, który nie doznał straty. Żartobliwie można przyznać, że człowiek codziennie
traci „część” siebie, gdyż popularna opinia głosi o całkowitej „zmianie człowieka”, co siedem lat  
w  wyniku  wymiany  wszystkich  komórek  w  ciele.  Ale  jak  te  straty
wyglądają na płaszczyźnie emocjonalnej? 

Strata, jako pojęcie szerokie, jest naturalną częścią życia człowieka  
i  wszystko  może  się  nią  zakończyć.  W  całej  życiowej  epopei  danego
człowieka stracić można wiele. Bliskie nam  osoby, czy przedmioty, które
uznawać mogliśmy za pewne w przeszłości. Być może trudno jest to wcielić
w życie,  ale akceptacja to czasami jedyna droga poradzenia sobie z tym
trudnym  zjawiskiem.  Niewskazane  jest  jednak  bagatelizowanie  naszych
strat, bo to nie jest wcale zdrowe dla naszej psychiki. Warto kierować się
szczerością w okazywaniu swoich uczuć, również w przyznawaniu się do
poczucia starty.

Człowiek  nie  jest
jednoznaczną  istotą,  a  tracenie
elementów  składowych  naszego
życia  nie  jest  łatwym  doświadczeniem.  Trudno  jest  się
uporać  z  tymi  przeżyciami,  co  nie  jest  zaskoczeniem,
przecież jesteśmy tylko ludźmi, którzy mają emocje i mają
jak  największe  prawo do wyrażania  ich.  Szczerość  wraz  
z  kontrolowaną  akceptacją  to  wartości,  pomagające  
w  świadomym  dorastaniu,  a  prośba  o  pomoc  bardziej
doświadczonych  czy  zaufanych  osób  to  nie  zbrodnia,  
bo nigdy nie jesteśmy sami.

Weronika Czasak 

Źródło grafiki:
https://pl.depositphotos.com/ 
https://pixers.pl/
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AFGANISTAN WCZORAJ I DZIŚ

Pewnego sierpniowego dnia, gdy wszyscy korzystaliśmy 
z wakacji w różnych zakątkach świata, za sprawą Internetu 
telewizji czy nawet radia, na kilka chwil mimowolnie 
przenieśliśmy się do Afganistanu. Mimowolnie, bo jakkolwiek 
by nie patrzeć Afganistan w ostatnim czasie nie należy do 
krajów interesujących dla turystów. Jeśli czytasz moje artykuły 
regularnie to znasz historię Afganistanu i kilka pojęć 
wyjaśnianych poniżej, a jeśli nie, to zachęcam Cię do 
zapoznania się z wydaniem z lutego 2021 roku, gdzie są one 
opisane. W kontekście tego artykułu najważniejsze są jednak 

wydarzenia od lat 90., więc do tego okresu się cofniemy.

1990 rok, Afganistan. Po swoich rządach w latach 80., lewica
zostaje obalona, a Afganistan przeradza się w państwo 
islamskie z prawem opartym na szariacie. Możliwe, że nie 
znasz tego pojęcia, a więc szariat to prawo normujące życie 
muzułmanów i muzułmanek, oparte przede wszystkim na 
Koranie, czyli księgi będącej źródłem prawdy religijnej 
w islamie. Jednak nie każde państwo z większością 
muzułmańską ma ustrój oparty na tym prawie, niektóre 
stosują się do niego częściowo, a niektóre wcale. Nie można 
zapomnieć, że prawo to zostało spisane setki lat temu i wiele 

rzeczy pozostawia do interpretacji, która jak zaraz się dowiesz, nie zawsze jest zgodna z jego 
założeniami. Wracając do Afganistanu, dwa lata po wprowadzeniu tego prawa, w 1992 roku, 
Afganistan staje się Islamską Republiką Afgańską, a dwa lata później, w 1994 roku, pojawiają się 
w nim talibowie. Możesz nie wiedzieć, kim są talibowie, a że jest to ostatnio dość często używane 
słowo, należałoby to wyjaśnić. Przede wszystkim, nie pochodzą oni z Afganistanu, a z sąsiadującego 
z nim na wschodzie i południu Pakistanu. To m.in. Pakistan sprowadził ich do Afganistanu, aby mieć 
większą kontrolę nad tym państwem. W skład talibów wchodzili przede wszystkim Pasztuni (główna 
grupa etniczna w Afganistanie). Talibowie bardzo szybko rośli w siłę i we wrześniu 1996 roku zajęli 
Kabul, stolicę Afganistanu, a przez następne kilkanaście miesięcy zdobyli niemal cały kraj, którego 

ogłosili się rządem. 
Powstaje Islamski Emirat Afganistanu, uznawany tylko 
przez Pakistan, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty 
Arabskie. Polityka talibów była surowa, szczególnie w 
stosunku do kobiet. Nie mogły one uczyć się, pracować, 
a nawet wyjść z domu bez męskiego opiekuna i 
charakterystycznej, niebieskiej burki. Trwało to przez 
pięć lat, do 2001 roku, kiedy doszło do zamachu na World
Trade Center w Nowym Jorku. 11 września, działacze 
Al-Kaidy porwali cztery samoloty pasażerskie, spośród 
których dwa rozbili o dwie z siedmiu wieży WTC, 

Twin Towers, trzeci zniszczył część Pentagonu, a czwarty rozbił się na polach w pobliżu 
Waszyngtonu. Przypuszcza się, że zamachowcy mieli w planie zaatakować Biały Dom. W wyniku 
zamachu z 11 września zginęło 2973 osób, a 26 nigdy nie odnaleziono. Po tych wydarzeniach wojska 
amerykańskie wkroczyły do Afganistanu. Dlaczego akurat do Afganistanu? Choć sama Al-Kaida 
powstała na długo przed zamachem, a jej głównym celem była walka z wojskami ZSRR 
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w Afganistanie, to jej dowódca, Osama Bin Laden, nie był Afgańczykiem. 

Talibowie ukrywali go w Afganistanie, jednak nie są
oni tożsami ani z Al-Kaidą, ani z tzw. „Państwem 
Islamskim”, które są odrębnymi organizacjami 
terrorystycznymi o innych celach i polach działania. 
Wejście wojsk amerykańskich rozpoczęło trwającą 
dwadzieścia lat wojnę w Afganistanie, której celem 
była walka z terroryzmem. Jedną stroną były wojska
amerykańskie i afgańskie wraz z siłami 
sojuszniczymi, m.in. z Polski, a drugą siły talibów, 

Al-Kaidy i innych organizacji pomocniczych. Nie sama w sobie wojna, a utrata władzy talibów w tym
okresie, przyniosła wiele m.in. dla kobiet, które z roku na rok odzyskiwały swoje prawa, a przede 
wszystkim miały możliwość uczenia się i pracowania. Był to też okres, w którym wojska 
amerykańskie mogły wyszkolić wojska afgańskie, nie został on jednak należycie wykorzystany, 
co udowodnię w następnym akapicie. 
2020 rok. Po dziewiętnastu latach wykańczającej wojny, która, mimo iż doprowadziła do wielu 
istotnych zmian, zabrała 60 000 żyć żołnierzy po obu stronach i kolejne blisko 50 tysięcy żyć 
cywilów. Stany Zjednoczone, zmęczone beznadziejnością swojej wojny z terroryzmem oraz 
Afgańczycy, będący młodym, niepamiętającym czasów pokoju społeczeństwem, decydują się 
rozpocząć rozmowy pokojowe z talibami. Wojna w teorii zostaje zakończona 29 lutego, jednak 
w praktyce sytuacja się nie zmienia. 

Umowa zawarta między USA a talibami nie mówi, 
bowiem nic o pokoju, a daje większe pole do działania 
talibom. Ze względu na pandemię rozmowy pokojowe 
zostają wznowione dopiero we wrześniu. Każda kolejna 
negocjacja zakładała inny termin wycofania się wojsk 
amerykańskich i dawała większą swobodę talibom, 
którzy uwalniali swoich wspólników z afgańskich 
więzień. Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, 

w końcu zapowiedział, że wycofa wszystkie swoje wojska do 1 września 2021 roku. Data ta nie 
została wybrana przypadkowo, bo jak już wiesz, była to dwudziesta rocznica wydarzeń, od których 
rozpoczęła się amerykańska interwencja. Jednak zanim USA wyprowadziło wszystkich swoich ludzi 
z Afganistanu, talibowie zdążyli wykorzystać chwilę i, o wiele szybciej niż się spodziewano, 
w sierpniu 2021 roku zajęli Kabul, stolicę Afganistanu, mając przy okazji pod kontrolą już większość 
kraju. 
Dlaczego poszło im tak łatwo? To odpowiedź na pytanie z poprzedniego akapitu. Mimo dwudziestu 
lat wojny, podczas której głównym celem wyznaczonym przez USA było zwalczanie terroryzmu 
i nakładów finansowych liczonych w miliardach dolarów, działania podjęte w tym zakresie były 
niewielkie. Armia afgańska de facto była szkolona przez amerykańską, jednak bardziej do 
patrolowania ulic, niż do rzeczywistej walki i ich obrony. Mimo iż armia afgańska liczyła 300 000 
żołnierzy, nie udało jej zatrzymać armii talibów, która liczyła 100 000 osób. Istnieją teorie mówiące 
o tym, że ze względu na korupcję w afgańskiej armii, liczba żołnierzy mogła być źle oszacowana 
i w rzeczywistości wynosić aż sześć razy mniej.
Prezydent Afganistanu zrezygnował w tym czasie ze stanowiska, następnie uciekł do Tadżykistanu, 
a potem otrzymał azyl w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prezydent USA, Joe Biden, był w tym 
czasie, jak większość z nas, na wakacjach. Jednak ze względu na sytuację został zmuszony je 
przerwać i zabrać głos. W swoim przemówieniu stwierdził m.in., że celem wojny w Afganistanie nie 
było budowanie demokracji i bez pomocy Afgańczyków jest ona niemożliwa do wygrania, 
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a Afgańczycy o pokój walczyć nie chcę. Ale jak już pisałam wcześniej, Afgańczycy są młodym 
społeczeństwem, które nie pamięta czasów pokoju, a ich armia jest nieprzygotowana do walki. W tych
okolicznościach nie skupiają się oni, więc na wygraniu czy przegraniu wojny, bo najbardziej zależy 
im na pokoju i bezpieczeństwie. Talibowie takiego poczucia z pewnością im nie zapewniają. 
Na początku, chwilę przed przejęciem Kabulu 15 sierpnia 2021 roku, mieszkańcy miasta robili drobne
zapasy jedzenia, wypłacali gotówkę z bankomatów, ładowali telefony i akumulatory, (choć przerwy 
w dostawach prądu są w Afganistanie już codziennością). 

Następnego dnia, ulice Kabulu opustoszały, bo ludzie
ze strachu nie chcieli wychodzić z domów. Talibowie
zapewnili, że tym razem nie wprowadzą aż tak 
rygorystycznego prawa, mimo to, nauczeni 
doświadczeniem Afgańczycy, przede wszystkim 
zaczęli likwidować wizerunki kobiet z przestrzeni 
publicznych, często zamalowując je białą farbą. 
Z początku dziewczynki nie chodziły do szkół 
a kobiety do pracy, bo bały się o swoje życie, teraz 
nie robią tego, bo nauczyciele i pracodawcy boją się 

je tam przyjąć. Zresztą, już kilka dni przed przejęciem Kabulu rozchodziły się plotki o porywaniach 
młodych dziewczyn przez talibów, w oczywistych celach. Niektóre Afganki wyszły na ulice 
protestować, nie tylko w Afganistanie, ale na całym świecie, gdzie wspierali je ludzie z całego świata. 
W Polsce też były (i cały czas są, sprawdzajcie na facebooku) takie demonstrację. Jedna 
z protestujących wykorzystała nasz język tworząc grę słów KABÓL, która oddaje wszystko w tej 
sprawie w dwóch słowach. W niektórych krajach, np. w Wielkiej Brytanii to rządzący zachęcali do 
przyjmowania afgańskich uchodźców i opieki nad nimi, a w innych na stu demonstrujących przypadło
stu policjantów, ale to temat już stricte polityczny. 
Joe Biden po swojej przemowie nie mógł zbyt szybko wrócić na wakacje. Musiał, bowiem ściągnąć 
do domu pozostałych żołnierzy amerykańskich i ich pomocników. Cała akcja trwała dwa tygodnie, 
a poza Amerykanami i Europejczykami wycofującymi się stamtąd, uciec próbowali też Afgańczycy. 
Loty komercyjne zostały zawieszone tak szybko jak było to możliwe, tylko szczęśliwcom udało się 
bezpiecznie stamtąd odlecieć. Media w jednej chwili obiegły zdjęcia osób desperacko próbujących 
wsiąść do samolotów, a nawet chwytających się ich części. Jednym z popularniejszych zdjęć 
z ewakuacji jest dziecko nad tłumem, które jest podawane przez tłum do samolotu i jako ciekawostkę 

dodam, że dziecko jest już z rodzicami. Polacy, parę dni 
po Amerykanach, też wysłali swoje samoloty. Talibowie 
w tym czasie nie próżnowali i 7 września ogłosili skład 
rządu. Zasiadają w nim głównie postacie znane z lat 
1996-2001, co z pewnością nie jest dobrym scenariuszem
dla Afganistanu.
Jeśli zastanawiasz się, co będzie dalej, to moja 
odpowiedź Cię nie usatysfakcjonuje, bo nie wie tego 
nikt. Jeśli chcesz natomiast pomóc Afgańczykom 
w potrzebie, zachęcam Cię do wspierania zbiórek, 

zarówno pieniężnych jak i materialnych, a jeśli nie masz takiej możliwości, choćby udostępniania 
postów w mediach społecznościowych na ten temat, aby nie został on zapomniany. 

Weronika von Lonski 
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MEKSYK

Buenos días, drodzy czytelnicy! Wrzesień 
minął zaskakująco szybko, prawda? Ciepłe letnie 
wieczory zastąpiły chłodne popołudnia 
i wyciąganie szalików z szaf. Ale nie martwcie 
się, przychodzę do was z kolejną wycieczką! 
Tym razem odwiedzimy Meksyk państwo 
znajdujące się w Ameryce Południowej, 
sąsiadujące ze stanami Zjednoczonymi 
Gwatemalą i Belize otoczony przez wody Oceanu
Spokojnego i Zatoki Meksykańskiej. Co ciekawe, 
Meksyk znajduje się w „pierścieniu ognia 
Pacyfiku", jednej z najbardziej gwałtownych stref 
trzęsień ziemi i wulkanów. Stolicą Meksyku jest 
miasto o takiej samej nazwie, które liczy sobie 
ponad 25mln mieszkańców, jest najwyżej 
położonym i najstarszym miastem w Ameryce 
Północnej. Jest to również jedno z największych 
miast na świecie.ficjalna nazwa kraju brzmi 
Meksykańskie Stany Zjednoczone, wraz Chile są 
przedstawicielami w OECD (Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), są 
również, 14 co do wielkości krajem na świecie 
pod względem powierzchni całkowitej. Flaga 

Meksyku składa się z trzech pionowych pasów:
lewy zielony pasek to nadzieja, środkowy biały 
to czystość, a prawy czerwony to krew tych, 
którzy zginęli walcząc o niepodległość 
Meksyku. Obraz orła zjadającego węża opiera 
się na azteckiej legendzie. Mieszkańców 
Meksyku cechuje wielkie zamiłowanie do 
muzyki i tańca. Jednym z tradycyjnych tańców 
meksykańskich (a przy tym spektakularnym 
widowiskiem) jest Voladores, czyli podniebny 
taniec prezentowany przez ludzi przebranych za
orły i zwisających na linach. W Meksyku 
bardzo popularna jest ludowa muzyka, 
zwłaszcza ranchero i mariachi. Barwnie 
ubranych muzykantów grających na 
mandolinach i gitarach można spotkać na 
ulicach miast, w restauracjach, a nawet w 
autobusach. Poniżej zamieszczam link do 
pokazu Voladores: https://youtu.be/-
Qrnfpj6TPY .

Meksykanie uwielbiają świętować. Jest 
bardzo prawdopodobne, że osoby, które 
postanowią spędzić wakacje w Meksyku, trafią 
na obchody jakiegoś święta. Wiara tutaj ma 
nieco inny charakter niż np. w Polsce, o czym 
świadczy chociażby sposób spędzania Święta 

https://bi.im-g.pl/im/cc/33/1a/z27475404IER,Migranci-na-granicy-polsko-bialoruskiej-w-Usnarzu-.jpg
https://youtu.be/-Qrnfpj6TPY
https://youtu.be/-Qrnfpj6TPY
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Zmarłych. Polacy wówczas pogrążają się 
w zadumie i spokojnej modlitwie, natomiast 
mieszkańcy Meksyku hucznie świętują przy suto 
zastawionych stołach, bardzo często tuż nad 
grobami zmarłych bliskich. 1 i 2 listopada widok 
biesiadujących ludzi na cmentarzu nikogo nie 
dziwi. 

Tuż przed Świętem Zmarłych, 31 października, 
obchodzi się dzień, w którym na Ziemię 
przybywają dusze zmarłych dzieci. Wówczas 
Meksykanie przygotowują im w domach ubranka
i ulubione zabawki. Dia de los muertos (hiszp. 
Dzień Zmarłych) lub Santa muerte (hiszp. Święto
zmarłych) to jedno z wielu barwnych i hucznie 
obchodzonych świąt. 

 Kolejne, równie ważne święto 
meksykańskie to Semana Santa, czyli obchody 
Tygodnia Wielkanocnego. Wówczas przez ulice 
miast przechodzą specjalnie przygotowane 
procesje, odtwarzające drogę krzyżową przebytą 
przez Jezusa. W Meksyku istotną datą jest 
również dzień 15 sierpnia (Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny) oraz 15 września 
(Narodowe Święto Niepodległości). Kolejną 
ciekawostką na temat świąt jest to, że 

meksykańskie dzieci nie otrzymują prezentów 
w Boże Narodzenie. Otrzymują prezenty 6 
stycznia, w dniu, w którym  świętują przybycie 
Trzech Króli.

Mieszańcy tego kolorowego kraju są 
bardzo uprzejmi i tego samego spodziewają się 
po turystach. Mężczyźni zawsze witają się 
uściskiem dłoni, kobiety na dzień dobry całują 
się nawzajem w policzek. Meksykanie mają inne 
poczucie czasu niż Europejczycy, podczas 
podróży trzeba, więc uzbroić się w cierpliwość. 
W głębi kraju lepiej nie eksponować 
odsłoniętych części ciała. Samotne kobiety 
niestety mogą spotkać się z zaczepkami lub 
ryzykować brak dostępu do pewnych barów. 
W restauracjach i podczas korzystania z innych 
usług warto pamiętać o napiwkach i im dalej 
w ląd, tym bardziej pilnować rzeczy osobistych 
i bagażu. Meksykanie uwielbiają zabawę w 
gronie przyjaciół i nieznajomych, co dotyczy 
każdego wieku – wszyscy szukają powodów by 
celebrować.

Zgłodnieliście? Polecam pyszne tacos! 
Kuchnia to ważny element tutejszej kultury. 
Meksykanie uwielbiają jeść bardzo ostre 
potrawy, dlatego próbując czegoś po raz 
pierwszy, warto zachować ostrożność, zwłaszcza,
jeśli nie jest się miłośnikiem pikantnych 
przypraw.  Kuchnia opiera się głównie na 
daniach mięsnych i tortillach, np. gringas, czyli 
z mąki pszennej bądź kukurydzianej. 
Do popularnych potraw, jakie warto spróbować, 
spędzając urlop w Meksyku, należą: taco (mięso 
wołowe z warzywami zawinięte w tortilli), 
quesadilla (serowe nadzienie w dwóch plackach 
tortilli), tamales (rodzaj pierogów pieczonych 
w liściach kukurydzy). Odwiedzając Meksyk, 
powinno się również spróbować owoców morza, 
zwłaszcza krewetek jedzonych razem ze 
skorupką, a także Cafe de Olla, czyli bardzo 
słodkiej kawy z cynamonem, podawanej w 



ZNIKAJĄCE LODOWCE GÓRSKIE

Wiele mówi się o zmianach klimatycznych, a przede wszystkim o global-
nym ociepleniu. Czy to tylko teorie naukowe czy fakt? Jeśli jest tak na-
prawdę to czy możemy sami zaobserwować skutki tych zmian? Zdecydo-
wanie tak! Są one najwyraźniej dostrzegalne właśnie w górach, gdzie wy-
stępują lodowce lub gdzie są one już przeszłością.
Powroty w to samo miejsce bywają interesujące zwłaszcza, jeśli jesteśmy
wnikliwymi obserwatorami. Lötschental jedna z alpejskich dolin w Szwaj-
carii jak zwykle piękna i pusta. Na pierwszy rzut oka dolina niezmiennie
pełna jest urzekających widoków na berneńskie trzytysięczniki Breithorn,
Sattelhorn, lodowiec Lang... Ale coś na naszych oczach się zmienia, coś gi-
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glinianym dzbanku.

Meksyk to naprawdę bogaty kraj. Jest 
domem dla ponad 30 obiektów Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Jego historia sięga 
trzydziestu wieków wstecz, rozwinęły się tam 
cywilizacje prekolumbijskie, a największą z nich 
była cywilizacja Majów i Azteków, unicestwione 
przez europejskich konkwistadorów. Meksyk jest
pełen zabytków i śladów swojej burzliwej 
historii, a jego terytorium jest zróżnicowane pod 
względem etnicznym, geograficznym 
i klimatycznym. Podobnie jak jego stolica, 
współczesny 

Meksyk jest krajem
kosmopolitycznym, pełnym wydarzeń i 
fascynującym. To mityczna ziemia, która 

odwołuje się w swojej historii do czasów 
przedhiszpańskich, do rewolucji, do radosnych i 
kolorowych zwyczajów. Meksyk jest ogromnym 
krajem o wielu strefach klimatycznych, panuję, 
więc w nim wielka różnorodność fauny i flory. 
Bogata roślinność tego kraju chroniona jest w 
wielu parkach narodowych i rezerwatach (m.in. 
Sian Ka’an i Celestun na Półwyspie Jukatan oraz 
El Vizcaino na Półwyspie Kalifornijskim czy 
Dżungla Lakadońska i rezerwat Montes Azules).

Mam nadzieję, że poczuliście trochę 
słońca z południowej części Ameryki Północnej. 
A jeśli chcielibyście umilić sobie dzień kilkoma 
ciekawostkami, polecam tą stronę: 
https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-informacje-
meksyk/ 

Adios, kochani!

Karolina Janicka 

Bibliografia:

https://poznajnieznane.pl/kultura-i-obyczaje-w-meksyku/ 

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-informacje-meksyk/ 

https://r.pl/blog/meksyk-co-warto-wiedziec-przed-podroza 

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-informacje-meksyk/
https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-informacje-meksyk/


nie bezpowrotnie. Dopiero tu można przekonać się, że lodu w górach jest dużo mniej. Szwajcarscy na-
ukowcy dokumentują zmiany zachodzące na pokrywie lodowej Alp, a dość szokujące porównania mo-
żemy znaleźć na stronie: 
https://www.gletschervergleiche.ch/

Czy lodowce są nam potrzebne? Na to pytanie odpowiedź brzmi zdecydowanie TAK. Zimą jest w nich
magazynowana zamarznięta woda stanowiąc zapasy na okresy suchsze. Latem topniejący lód jest waż-
nym źródłem zasilania rzek, a one z kolei służą rolnictwu, wielu gałęziom przemysłu oraz dostarczają

wodę pitną mieszkańcom miast na obszary nizinne. La-
tem  lodowce  górskie  ochładzają  powietrze,  stanowiąc
ważny element kształtujący klimat gór.
Lodowce fascynują. Jęzory lodowcowe przybierają spek-
takularne,  fantazyjne  kształty.  Ich niesamowita  kolory-
styka  od szarości,  przez biel  do błękitu,  zdaje się  być
nierealna.  Struktura  lodu  jest  nierówna,  pełna  ostrych
krawędzi, zagłębień, jaskiń. Można spędzić wiele godzin
podziwiając ich ogrom i siłę. Lodowce bywają niebez-
pieczne, gdyż ich powierzchnia składa się z wielu szcze-
lin,  często
zdradziec-

ko przykryta świeżym śniegiem. Dla niedoświadczonych
turystów bywa śmiertelna pułapką. Jak długo jeszcze bę-
dziemy mogli  odkrywać  tajemnice  lodowców  górskich,
wędrować  labiryntem korytarzy lodowych,  eksplorować
nieznane lodowcowe krainy?
Lodowce topnieją bardzo szybko, w większości gór na ca-
łym świecie. Można to zaobserwować oznaczając miejsca

gdzie kończył się lodo-
wiec  w  danym roku  i
analizować zmiany w następnych latach.  Naukowcy dokonują po-
miarów grubości i długości lodowców od dekad. Wnioski z tych ba-
dań mówią jednoznacznie, że lodu ubywa w coraz większym tempie.
W latach siedemdziesiątych XX wieku lodowce traciły około 20 cm
grubości rocznie, a obecnie jest to metr. Jeśli ta tendencja utrzyma
się, to za kilkadzie-
siąt  lat  rocznie
będą  tracić  nawet
trzy  metry  swej
grubości.  Musimy
mieć  świadomość,
że wiele z nich nie-
bawem  zniknie  z
naszej  planety.
Procesy  topnienia
najszybciej  prze-

biegają w Alpach, Andach oraz Patagonii. Naukowcy
szacują, że do roku 2100 wytopi się między 70% a
93% lodu w tych górach.

Ostatnie dwa zdjęcia dobitnie ilustrują te zmiany. Górne zdjęcie ukazuje, gdzie był lodowiec Morte-
ratsch w roku 1970, a na dalszym planie widać gdzie jest obecnie. Ten alpejski lodowy kolos cofa się o
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około 30 metrów rocznie. Dolna fotografia została zrobiona w Nowej Zelandii. Osiemdziesiąt lat temu
w miejscu gęstego wilgotnego lasu było czoło lodow-
ca…

Los większości lodowców górskich na świecie jest już
przesądzony,  lecz  możemy  zmniejszyć  tempo  tych
zmian,  dbając o klimat  naszej  planety.  Topnienie lo-
dowców nie będzie obojętne dla naszego życia, dlate-
go warto spowolnić wzrost temperatury powietrza, na
przykład ograniczając spalanie paliw kopalnych oraz
wycinkę lasów.

Tekst i zdjęcia: Anna Szymczak

ZMIENIAJĄCY SIĘ ŚWIAT

Czwartek, 30 lipca 1931r.

Obudziły mnie promienie słońca, wkradające się do mojego pokoju. Poczułam zapach mleka. Czas wstawać! 
Leniwie przeciągnęłam się w wykrochmalonej, pachnącej pościeli. Wyhaftowane na niej kwiaty, przypominały 
mi nasz ogród. 
Zeszłam do jadalni. Służąca Marysia właśnie wnosiła gorące mleko i tacę z pachnącymi bułeczkami. W naszym 
domu podawano je z konfiturami z róży. 
Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Są moje szesnaste urodziny. Na moją cześć Tatuś i Mamusia wyprawiają 
przyjęcie. Przygotowania trwają już od tygodnia. Uroczystość ma się odbyć w ogrodzie - w pawilonie ukrytym za
krzewami jaśminu. Mamusia będzie przygrywać na fortepianie, a Papcio zabawiać towarzystwo. 
Z powodu spotkania ominą mnie zajęcia z tańca, którego tajniki zgłębiam w każdy czwartek. Do dziś nie mogę 
się pogodzić z tragiczną śmiercią Isadory Duncan. Przed czterema laty zginęła uduszona własnym szalem, który 
wkręcił się w koła odkrytego automobilu, gdy udawała się na przejażdżkę. Biedaczka! Kochałam jej taniec! Od 
tamtej pory nienawidzę szali…
Postanowiłam się przejść. W ogrodzie trwają ostatnie przygotowania. 
Nasza najlepsza, angielska porcelana lśni na tle ciemnego obrusu. Srebrne sztućce, wyciągane tylko na 
wyjątkowe okazje, czekają przy wykrochmalonych serwetach. Jako danie główne zaplanowano duszone kapłony 
oraz szparagi zapiekane pod beszamelem. Marysia układa piwonie w wazonach. Ogrodnik Bogumił jeszcze 
rozstawia krzesła. Mamusia nadzoruje całą pracę. Biegając w tę i z powrotem dyryguje wszystkimi.
Zadzwonił dzwonek do bramy. To goniec z moją nową toaletą. Dwa tygodnie wcześniej, byłyśmy u krawcowej 
Majewskiej i mamusia zleciła uszycie białej, klasycznej sukienki z koronką na rękawach. 
„Suknia jest już gotowa i czeka na panienkę w holu”. – powiedział zdyszany chłopiec, ukłonił się i zamknął za 
sobą furtkę.
Jest śliczna. Idealna na przyjęcie urodzinowe.
Wybiła osiemnasta. Goście zaczynają się schodzić. Pierwsze docierają moje przyjaciółki z kursów haftu - 
Sabinka i Zosia. Czekam z niecierpliwością na pozostałe koleżanki i kolegów mojego starszego brata. Tadeusz 
chodzi do jedynego polskiego gimnazjum w naszym mieście. Tak mu zazdroszczę… 
Nagle rozlega się krzyk:
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Wśród nas 

są literackie talenty



„Patrzcie, patrzcie tam!” – głowy zebranych zwracają się ku niebu. 
Daleko, w oddali unosi się biały sterowiec. Powoli sunie na południowy zachód. Czytałam o nim w gazecie. To 
Zeppelin! Nad naszym miastem! Co za wydarzenie! Akurat w dzień moich urodzin…
Zawirował mi świat. Jestem taka
szczęśliwa

Czwartek, 8 kwietnia 1965 r.

Obudziły mnie promienie słońca,
wkradające się do mojego pokoju.
Poczułam zapach mleka. Czas
wstawać. Mama na śniadanie
szykowała mi kawę zbożową. Dolała
do niej mleka, które codziennie
mleczarz dostarczał nam pod drzwi. 
„O rany, jak bardzo nie chce mi się iść do szkoły”. – wzdycham. – „Tym bardziej, że dziś są moje szesnaste 
urodziny”.
Pakuję z ociąganiem tornister i szykuję się do wyjścia. Z przedpokoju słyszę, jak dziadek naprawia telewizor. 
Stosuje metodę trzykrotnego uderzenia w bok. Wszystko oczywiście z odpowiednim wyczuciem, by nie zepsuć 
tego cennego nabytku. W końcu dwa lata na niego czekaliśmy. 
Z łazienki słychać odgłos wirowania. To babcia - robi pranie. „Frania” głośno pracuje i wyciskać trzeba ręcznie - 
kręcąc korbką. Babci to jednak zupełnie nie przeszkadza – wręcz jest nią zachwycona. W końcu tyle lat prała 
ręcznie…
Zakładam mój granatowy, szkolny fartuszek z białym kołnierzykiem. Wszyscy w szkole mamy identyczne. 
Agrafką przypinam tarczę. Zawsze się czepiają, że nie jest przyszyta. 
Wychodzę na ulicę. Jakoś dziwnie dziś pusto. Tylko od czasu do czasu mija mnie jakaś Syrenka lub Trabant. Nie 
widać też spieszących się ludzi. Wchodzę do szkoły i tam też pustka...
Z sekretariatu wychyla się pani Romanowska – moja wychowawczyni. 
- Co ty tu robisz? Nudziło ci się w domu? Przecież dziś jest dzień wolny! Ogłoszono święto. 
Już chciałam wracać do domu, gdy zagaiła:
- Ale poczekaj, to się świetnie składa. W centrum rzucili papier toaletowy. Razem kupimy dwa sznury.
Cóż było robić. Romanowska to postrach szkoły. Z nią się nie zadziera! Zresztą i tak nie miałam nic do roboty. 
Ruszyłyśmy na miasto. 
Kolejkę dostrzegłyśmy już z daleka. Ciągnęła się chyba z trzysta metrów. Dobre cztery godziny stania. 
Ustawiłyśmy się grzecznie na końcu.  Ludzie w kolejce plotkowali; gdzie ostatnio rzucili dziecięce wózki… 
gdzie meblościanki… o tym, że drożyzna…, że cukier ciężko kupić… Tylko potrzebne były talony, a te nie łatwo 
zdobyć. A w telewizji mówią o przyjaźni i wzajemnej pomocy ze Związkiem Radzieckim.
Mijają godziny.
Powoli tracimy cierpliwość. Nie wiadomo czy dla wszystkich wystarczy towaru. Z przodu słychać kłótnie. Jakaś 
kobieta krzyczy:
„Przecież pan tu nie stał!”.  
Wychodzi sprzedawczyni i oznajmia,
że papier się skończył. Koniec – do
domu.
Część ludzi wychodzi z kolejki. My
jednak uznajemy, że nie wrócimy 
z pustymi rękami. Na pewno coś
jeszcze mają na zapleczu. Zapewne dla
swoich znajomych i rodziny. Nasza
cierpliwość zostaje nagrodzona.
Za chwilę drzwi ponownie się
otwierają i powoli przesuwamy się 
w stronę sklepu. Jedno jest pewne -
papieru już nie ma. Cokolwiek by to 
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nie było, warto kupić. Gdy podchodzimy do lady, nie wierzę własnym oczom. 
DŻINSY!!!
Pani Romanowska wyciąga portfel i, bez mrugnięcia okiem, płaci także za moją parę! Wracam do domu z moim 
łupem. 
Są piękne. Niebieściutkie. Wykończone żółtą nitką. Mocno rozszerzane nogawki. Najmodniejsze w tym sezonie. 
Będą pięknie leżały! Już widzę tę zazdrość w oczach koleżanek. Nawet o takich nie marzyłam! 
SĄ IDEALNE!!! 
Akurat w dzień moich urodzin!
Zawirował mi świat. Jestem taka szczęśliwa!

Wtorek, 16 lipca 2019 r.

Obudziły mnie promienie słońca, wkradające się do mojego pokoju. Poczułam zapach mleka. Czas wstawać.
„Nie chce mi się". – myślę jeszcze nieprzytomna. I uświadamiam sobie jedną rzecz. No, może dwie. 
Pierwsza, zaspałam. Za pięć dwunasta. Chyba trochę wczoraj przesadziłam z tymi Simsami... 
I druga – ogłoszenie rekrutacji. To właśnie dziś dowiem się, czy dostałam się do wymarzonej szkoły. Czy lepiej 
zacząć uczyć się formułek: „Zestaw mały, czy powiększony?”, „A może frytki do tego?”.
A… i dziś są moje szesnaste urodziny.
Leniwie wstaję z łóżka i idę do kuchni. 
- Co tak długo? Płatki z mlekiem ci zaraz wystygną. Logowałaś się? – pyta mama. 
- Jeszcze nie... Trochę się boję. Mam nadzieję, że się dostałam…
- Na pewno się dostałaś – uśmiecha się pocieszająco.
Biorę miskę z płatkami i idę do swojego pokoju. Odpalam komputer. Google... ostatnie wyszukiwania... 
warszawa-pogim.edu.com.pl... login, hasło... 
Logowanie – niebieski napis na pół ekranu. 
Logowanie... 
Logowanie... 
Logowanie...
Zaczynam nerwowo stukać palcami w touchpada. Biały ekran. Wywaliło mnie…
Próbuję ponownie i ponownie, ale wciąż mam login out! Za dużo osób w jednym momencie. Strona nie daje 
rady... 
Włączam Spotify. Przeglądam Snapa, Insta, Face'a. Nawet w necie nic się nie dzieje... Żadnych dram, spin – 

totalnie nic! Sięgam po IPhone’a. Włączam Messengera. 
Zobaczmy, co się dzieje na grupce.
„Słuchajcie misie kolorowe, ktoś coś wie? Komuś działa?”
Mikołaj przesyła mema o Panie Pawle.
„Zróbmy ankietę komu działa komu nie!”
„Ok, ale warunek; nie robimy gównoburzy, nie zmieniamy 
tematu i nie przekrzykujemy się”
„Kk”
„Jestem za”
„To nie wyjdzie xD”
„Usunięto wiadomość”
„Zły adres :/”
„Zw”
„@ktoś cho na pv”
„Spk”
Mikołaj znowu przesyła mema.  
Wariatkowo. Jak zwykle tylko beka.
Odkładam telefon.

- No dawaj! – warczę pod nosem. Nie wiem, co robić, nerwowo
zaczynam kręcić się po pokoju...
Minuta, dwie, dziesięć, trzydzieści...
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Godzina. 
Mija ponad godzina. Podchodzę do Maca.  Biorę głęboki wdech i loguję się. Wyświetla się napis „Pomyślnie 
zalogowano". 
„Nareszcie!” – myślę zadowolona.
Klikam i zaczynam czytać na głos: 
„Zostałeś/łaś zakwalifikowany/a do LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu <<Zośka>>”.
- To mój pierwszy wybór! Udało się! Jestem uratowana! Będę w klasie teatralnej. Nie będę smażyć frytek!
Akurat w dzień moich urodzin.
Zawirował mi świat. Jestem taka szczęśliwa...

Laura Klajn 
Źródło grafik:
https://teatrnn.pl/instrukcja/lublin-w-dobie-prl/
https://pl.depositphotos.com/vector-images
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„Dzisiejszy świat”

Spoglądasz na zegarek
Wczesna jest godzina
Wstajesz, łyk kawy bierzesz
Ubierasz swe szczupłe ciało
Wychodzisz z domu
Otacza cię chaos
Zgiełk dzisiejszego świata
Przed chwilą tak spokojna, ospała
Teraz rzucasz się w wir życia
Płyniesz z jego prądem.

„Dwa światy”

Jestem rozdarta.
Z jednej strony otacza mnie

ocean,
Po drugiej stronie morze ognia

Ja po środku
Nie wiem, co mam zrobić

Utonąć czy ogniowi dać się
pożreć

Unoszę się pomiędzy
Coraz ciężej mi nie spaść

Nie wiem, co wybrać mam
Gubić się za dnia

Czy błądzić w głębi nocy.

https://pl.depositphotos.com/vector-images
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„Dusza”

Dusza rozbita na milion kawałków
Każdy to jedno cierpienie,
Każdy to jedna historia
Kiedy na nie spojrzysz –
Cię nie przerażą
Jak zbierzesz je w całość
Przytłoczą twą osobę
Brakiem równowagi.

Jeśli chcesz je poznać
Przygotuj się na to
Że kiedy już zanurzysz 
Dłonie, głowę, serce
Nie będzie tak łatwo.

Nie bójcie się marzyć
 - Klara

Źródła zdjęć:
https://pin.it/7r0Fc4F 
https://pin.it/1YyyFZc 
https://pin.it/44rgYR7 
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Opowiem Ci bajkę
Opowiem Ci bajkę o dzielnym smoku
Opowiem Ci historię o królu, który chodził w szlafroku
Opowiem Ci baśń o istocie, która żyła w mroku
Opowiem Ci bajkę jak zawsze w półmroku
Opowiem Ci ją, a ty uśniesz w podskoku
Jednak za parę lat już nie będziesz słuchał o smoku
Nie będziesz chciał słyszeć o szlafroku lub o istocie żyjącej w mroku,
Będziesz żył w częstym amoku
Ja będę wtedy stała z boku
Czekając cierpliwie by opowiedzieć bajkę o smoku.

*
Limeryk:

Noc
Noc taka piękna i tajemnicza
Taka cudowna i malownicza
Przyjemna i niewolnicza
Sen z życiem rozgranicza.

*
Myślę
Patrzę w gwiazdy i tak myślę
Czy istnieje życie w Wiśle
Siedzę sobie i tak myślę
By pojechać na Powiśle
Pojawia się w mym umyśle
Myśl, którą jeszcze przemyślę
A gdy tylko ją obmyślę
To ją zaraz listem wyślę

Serafina

*
Raz pewnej ciepłej nocy
Usiadłam sama na plaży. 
Zamknęłam powoli oczy 
I odpłynęłam w świat marzeń.
Szum fal, gwiazdy nad głową,
Księżyc na niebie w oddali. 
I jedna mała iskierka, 
Co się w mym sercu pali. 
Słońce powoli już wschodzi, 
Łaskocze łagodnie po twarzy.
Otwieram powoli oczy
I wracam ze świata marzeń.

Anonim
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Literacka Nagroda Nobla 2021
Akademia Szwedzka ogłosiła laureata

Akademia Szwedzka przyznała literacką Nagrodę Nobla. Laureatem w 2021 roku został Abdulrazak 
Gurnah. Pisarz, który porusza temat emigracji. Sam pochodzi z Tanzanii, a w wieku dwudziestu lat 
wyjechał do Wielkiej Brytanii na studia i tam pozostał.

Abdulrazak Gurnah
laureatem 

literackiej Nagrody Nobla

Ostatecznie nagroda trafiła do Abdulrazaka 
Gurnaha, który urodził się w 1948 roku na 
Zanzibarze w Tanzanii, gdzie spędził dzieciństwo
i dorastał. W wieku dwudziestu lat wyemigrował 
na studia do Wielkiej Brytanii i mieszka tam do 
dziś.

W powieściach porusza bliski mu temat 
emigracji. Skupia się na tożsamości i 
doświadczeniu uchodźców. Przewodniczący 

komitetu noblowskiego Anders Olsson wyjaśnił, 
że Nagroda Nobla została przyznana Gurnahowi 
za to, że "bezkompromisowo i ze współczuciem 
zgłębia skutki kolonializmu oraz losy 
uchodźców, którzy znajdują się w otchłani 
pomiędzy kulturami i kontynentami".

Powieści Gurnah dalekie są od stereotypowych 
opisów i otwierają czytelnikom spojrzenie na 
kulturowe zróżnicowanie Afryki Wschodniej, 
która w wielu miejscach świata jest nieznana. Do
najważniejszych należą: "Paradise" (1994), "By 
the Sea" (2001) oraz "Desertion" (2005)

- W literackim wszechświecie Gurnaha wszystko

https://ksiazki.wp.pl/wszystko-sie-zmienia-6147979772692609c
https://ksiazki.wp.pl/wszechswiaty-6146589439932545c
https://ksiazki.wp.pl/miejsca-6148744340019329c
https://wiadomosci.wp.pl/nagroda-nobla-6034426186847361c
https://wiadomosci.wp.pl/nagroda-nobla-6034426186847361c
https://wiadomosci.wp.pl/uchodzcy-6028863260541569c
https://ksiazki.wp.pl/powiesc-6148759243740801c
https://ksiazki.wp.pl/wielka-brytania-6148746914752641c
https://ksiazki.wp.pl/zanzibar-6147629660166273c
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się zmienia - wspomnienia, imiona, tożsamość. 
Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że jego 
dzieła w sensie ostatecznym nigdy nie są 
skończone (…) Ta niekończąca eksploracja, 
napędzana intelektualną pasją, jest obecna we 
wszystkich jego książkach - powiedział Olsson.

Gurnah wykłada literaturę na Kent University, 
gdzie zajmuje się pisarstwem postkolonialnym 
oraz dyskursem związanym z kolonializmem. 
Zwłaszcza w odniesieniu do Afryki, Karaibów 
oraz Indii. Dwa lata spędził na Bayero University
w Kongu.

Literacka Nagroda Nobla. 
Kto zdobył ją najwięcej razy?

Nagroda Nobla w dziedzinie literatury jest 
przyznawana od 120 lat. W tym czasie 
czterokrotnie wyróżniono po dwie osoby, 
a siedmiokrotnie w ogóle nie wyłoniono laureata.
Wśród nagrodzonych znalazło się tylko 16 
kobiet, w tym dwie Polki - Wisława Szymborska 
oraz Olga Tokarczuk.

Z resztą autorzy z Polski mają najwięcej 
literackich Nobli spośród Słowian - pięć. 
Nagrodzono także czterech Rosjan, jednego 
Serba oraz Czecha. Najczęściej wyróżniano 
jednak pisarzy i poetów anglojęzycznych - 30 
razy, francuskojęzycznych oraz 
niemieckojęzycznych - po 14 razy.

"Precyzyjne określanie liczby noblistów według 
obywatelstwa, narodowości i obszaru 
językowego jest nieco zwodnicze. Isaac Bashevis
Singer to Żyd polski, tworzący w USA w języku 
jidysz, znany na świecie z angielskich tłumaczeń.
Elias Canetti to pisarz zaliczany do literatury 
austriackiej, z pochodzenia Żyd rumuński, 
obywatel brytyjski" - wyjaśnia Agata 
Szwedowicz z Polskiej Agencji Prasowej.

Najmłodszym jak dotąd literackim noblistą został
Rudyard Kipling. Gdy przyznano mu nagrodę 
miał 42 lata. Z kolei najstarszą laureatką została 
Doris Lessing, którą nagrodzono w wieku 88 lat.

Pierwsi Polacy nagrodzeni
literacką Nagrodą Nobla.

Sienkiewicz, Reymont

Pierwszym Polakiem, który otrzymał literacką 
Nagrodę Nobla, był Henryk Sienkiewicz. 
Światową sławę przyniosło mu napisanie "Quo 
vadis".

"Zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż 
jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski!... 
Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych 
dowodów, że ona żyje!... Głoszono ją niezdolną 
do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa!... 
Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie 
zwyciężać!" - powiedział autor, kiedy odbierał 
nagrodę w 1905 roku.

Niespełna dwadzieścia lat później, w roku 1924, 
Akademia Szwedzka wyróżniła Władysława 
Reymonta. Doceniono "Chłopów", których 
określono jako dzieło wyjątkowe we 
współczesnej literaturze. Epos, który dzięki 
bogactwu i prostocie ziemi, staje się absolutnie 
uniwersalny.

"W liście do Alfreda Wysockiego, polskiego 
posła w Sztokholmie noblista pisał: »Okropne! 
Nagroda Nobla, pieniądze, sława 
wszechświatowa i człowiek, który bez zmęczenia
wielkiego nie może się rozebrać«" - przypomina 
Szwedowicz.

Polscy laureaci Nagrody
Nobla. Miłosz, Szymborska,

Tokarczuk

W 1980 roku Nobla otrzymał Czesław Miłosz. 
Tłumaczono, że to nagroda za 
"bezkompromisową wnikliwość w ujawnianiu 
zagrożenia człowieka w świecie pełnym 
gwałtownych konfliktów".

"Zawsze uważałem siebie, na przykład, za poetę 
dość hermetycznego, dla pewnej nielicznej 
publiczności. I co się dzieje, kiedy tego rodzaju 
poeta staje się sławny, głośny, kiedy staje się 
kimś w rodzaju Jana Kiepury, tenora albo 

https://ksiazki.wp.pl/osoby-6148748681279105c
https://ksiazki.wp.pl/pasja-6148418697991809c
https://ksiazki.wp.pl/wszystko-sie-zmienia-6147979772692609c
https://ksiazki.wp.pl/wszystko-sie-zmienia-6147979772692609c


NAJLEPSZE ALBUMY MUZYCZNE OSTATNICH MIESIĘCY

Podczas, gdy większość z nas korzystała z wolnego czasu zażywając kąpieli słonecznych lub spędzając
czas ze znajomymi, muzycy nie próżnowali. Ubiegłe miesiące przyniosły wiele ciekawych wydawnictw
muzycznych. Oto kilka z nich:

Kanye West - Donda

wykonawca: Kanye West
tytuł albumu: Donda
liczba utworów: 27
czas trwania: 1 godz. 48 min
gościnnie  m.in.:  Playboi  Carti,  Travis  Scott,  Vory,  Fivio
Foreign, Kid Cudi, Roddy Ricch, Baby Keem
moja ocena: 9,5/10
Ten  album  wydany  ku  czci  matki  Kanye  –  Dondy  West,
narobił  wiele  szumu  w  świecie  rapu.  Artysta  wielokrotnie
przekładał  datę  wydania  krążka,  co  wzbudziło  liczne
kontrowersje.  W  związku  z  wypuszczeniem  „Dondy”
przeprowadzono aż trzy listening parties1. Finalnie album ten
ukazał się na serwisach streamingowych 29 sierpnia 2021 r.

1listening party (ang.) - impreza organizowana przez artystę, na której odbywa się pierwsze odsłuchanie albumu 
muzycznego wśród gości. Tego typu wydarzenie ma miejsce przed oficjalną premierą.
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gwiazdy futbolu? Naturalnie, powstaje jakieś 
zasadnicze nieporozumienie" - ocenił poeta w 
"Autoportrecie przekornym".

Kilkanaście lat później, w roku 1996, z nagrody 
mogła się cieszyć Wisława Szymborska. "Za 
poezję, która z ironiczną precyzją pozwala 
historycznemu i biologicznemu kontekstowi 
ukazać się we fragmentach ludzkiej 
rzeczywistości" - tłumaczyła Akademia.

- Ja całe życie chcę być określoną osobą - osobą 
- natomiast teraz chcą ze mnie zrobić osobistość. 
I tu się nie dam. Dlatego, że instynkt mi mówi, 
że to jest niebezpieczeństwo... - powiedziała 
Szymborska w wywiadzie dla "Gazety 
Wyborczej". Sama nagroda i związane z nią 
wystąpienie publiczne było dla autorki trudnym 
przeżyciem.

Ostatnią autorką z Polski, która odebrała 
Nagrodę Nobla, jest Olga Tokarczyk. W swojej 

mowie, którą przedstawiła w 2019 roku, opisała 
świat pogrążone w chaosie narracji, który traci z 
oczu rzeczy najważniejsze. Czułość to coś, co jej
zdaniem pozwala oglądać i opisywać świat.

- Czułość jest tą najskromniejszą odmianą 
miłości, jest spontaniczna i bezinteresowna, nie 
prowadzi do zbrodni ani zazdrości. (...) Jest tym 
trybem patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, 
żyjący, powiązany ze sobą, współpracujący, i od 
siebie współzależny. (...) Dlatego wierzę, że 
muszę opowiadać tak, jakby świat był żywą, 
nieustannie stawającą się na naszych oczach 
jednością, a my jego - jednocześnie małą i 
potężną - częścią - tak noblistka zakończyła swój
wykład.

Przygotowała: U. Karolewska

Źródło: https://wiadomosci.wp.pl/literacka-nagroda-nobla-2021-
akademia-szwedzka-oglosila-laureata-6691162695912064a



Baby Keem - The Melodic Blue

wykonawca: Baby Keem
tytuł albumu: The Melodic Blue
liczba utworów: 16
czas trwania: 53 min
gościnnie m.in.: Kendrick Lamar, Don Toliver, Travis Scott
moja ocena: 10/10
Od wydania tego albumu Baby Keem zapewne już nikomu nie
będzie  kojarzył  się  tylko,  jako  „kuzyn  Kendricka  Lamara”.  
Ten jeszcze  młody artysta  udowodnił,  że  ma  wielki  potencjał.  
Jużw przypadku dwóch pierwszych płyt zbudował swój unikalny
styl, a teraz go kontynuuje. Super, czekamy na więcej nowości!

Little Simz - Sometimes I Might Be Introvert

wykonawca: Little Simz
tytuł albumu: Sometimes I Might Be Introvert
liczba utworów: 19
czas trwania: 1 godz. 5 min
gościnnie: Cleo Sol, Obongjayar
moja ocena: 8,5/10
Nowe  wydawnictwo  od  Little  Simz  to  idealna  propozycja  dla
miłośników soulu i R&B. Artystka znana z hitu „Venom” pokazuje
się  tym  razem  w  bardziej  kobiecej  i  emocjonalnej  odsłonie.
Ciekawostka:  tytuł  albumu  to  backronym2 utworzony  od  jej
imienia – SIMBI.

Injury Reserve - By The Time I Get To Phoenix

wykonawca: Injury Reserve
nazwa: By The Time I Get To Phoenix
liczba utworów: 11
czas trwania: 41 min
gościnnie: Zelooperz
moja ocena: 8/10

2backronym (ang.) - akronim z innymi słowami składowymi, niż było to założone
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Siódma płyta Injury Reserve wypuszczona została po 
śmierci jednego z trzech członków zespołu (Stepa J. 
Groggs). Album ten był odwlekany w czasie właśnie z 
powodu tego wydarzenia, ale po wielu miesiącach został 
wydany ze względu na mroczny klimat pasujący do 
okoliczności. Zespół prezentuje eksperymentalne 
brzmienie z elementami rocka progresywnego.

Julia Banasik 

Źródło fotografii:
https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/the-empty-religiosity-of-kanye-wests-donda
https://www.clashmusic.com/reviews/baby-keem-the-melodic-blue
https://www.stereogum.com/2158982/little-simz-sometimes-i-might-be-introvert-review/reviews/album-of-the-week/
https://injuryreserve.bandcamp.com/album/by-the-time-i-get-to-phoenix
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ZERO WASTE
Zero waste – to styl życia, zgodnie, z któ-

rym człowiek stara się nie zanieczyszczać środo-
wiska poprzez zmniejszenie generowania opadów
oraz wykorzystywanie zwykle odrzucanych ma-
teriałów,  jako zasoby.  Jest  to  ochrona  zasobów
naturalnych  poprzez  odpowiednią  produkcję,
konsumpcję, wielokrotne używanie i wykorzysty-
wanie produktów, bez pozbywania się ich na spo-
soby, które niszczą środowisko i zagrażają ludz-
kiemu życiu.
Sprowadza się to do zasad tak zwanych 5R:

 refuse (odmawiaj) – to pierwsza, ale naj-

ważniejsza i podstawowa zasada. Polega
na odrzuceniu wszelkich produktów, któ-
rych  produkcja  przyniosła  szkodę  dla
środowiska  oraz  wygenerowała  niepo-
trzebne opady i zanieczyszczenia.

 reduce (ograniczaj) – mówi nam ona, aby
unikać  generowania  odpadów  poprzez
ograniczenie  kupowania  zbędnych  pro-
duktów oraz towarów nadmiernie opako-
wanych i jednorazowych czy o niskiej ja-
kości, które szybko stają się śmieciami.

 reuse  (wykorzystaj  ponownie)  –  polega
na ponownym wykorzystywaniu produk-

https://injuryreserve.bandcamp.com/album/by-the-time-i-get-to-phoenix
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tów, które ma się już w posiadaniu nieko-
niecznie w tym samym celu.

 recycle (segreguj śmieci) – to czwarta za-
sada,  która polega na segregacji  i  recy-
klingu wszelkich odpadów.

 rot (kompostuj) – ostatnia reguła polega
na kompostowaniu i nabywaniu produk-
tów, które ulegną rozkładowi i  powrócą
do  środowiska  w  przyjaznej  dla  niego
formie.

Pojęcia  „zero  waste”  pierwszy  raz  użył
chemik dr. Paul Palmer w latach 70 XX. Wieku 
i odnosiło się ono do sposobu produkcji. Chodzi-
ło  w nim o  to,  aby wytwarzać  produkty odpo-
wiedniej  jakości  nadające  się  do  ponownego
użytku.  Dopiero  od  niedawna  oznacza  ono  dla
nas podejście do życia, w którym staramy się żyć
minimalistycznie i niwelować ilość opadów oraz
prowadzić gospodarkę zamkniętą.
Jest  wiele  sposobów  na  wprowadzenie  zero
waste w swoje życie oto kilka z nich:

 korzystanie  z  opakowań,  reklamó-
wek wielokrotnego użytku,

 używanie  aplikacji  takich  jak  np.
too good to go – w której za zmniej-
szoną cenę można wykupić zestaw
jedzeniowy z produktów, którym w
krótkim czasie kończy się data waż-
ności (obejmuje ona dużą ilość lo-
kali i sklepów),

 nie  używanie  plastikowych  sztuć-
ców oraz słomek do napoi,

 ograniczenie zakupów,
 korzystanie z butelek filtrujących.

Julia Szefler

Bibliografia:
https://ekowymiar.pl/zasada-5-r/
https://zero-waste.pl/czym-jest-zero-waste/  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zero_Waste 
Zdjęcie:
https://www.miastokobiet.pl/zero-waste-anna-petelenz/ 

Wioska gdzieś na końcu Polski. Miejscowy sklepik. Zatrzymuje się turysta:
- Dostanę może ser roquefort?
- A co to ten „rokfor”?
- Ser z pleśnią.
- Nie. Ale mamy kiełbasę ”rokfor”, chleb „rokfor”, i pomidory „rokfor”.

֎

Po wyjeździe za granicę okazało się, że angielski, którego uczyli mnie w szkole, prawdopodobnie 
rozumieją tylko ci, którzy uczyli się w naszej szkole.

֎

- Dlaczego mieszkańcy Marsa nigdy nie będą mogli korzystać z prądu elektrycznego?
- Bo nie ma tam uziemienia.

Wyszukała: UK
Źródło: Internet

Uśmiechnij się, proszę! 



Propozycje kulinarne

KREM DYNIOWY Z MLEKIEM KOKOSOWYM

Składniki:
 dynia 1/2 średniej sztuki
 czosnek 2 ząbki
 oliwa 1 łyżka
 szalotka 1 sztuka
 kminek 1/2 łyżeczki
 chili 1/2 łyżeczki
 bulion warzywny 3 szklanki
 mleko kokosowe 1/2 szklanki

Przygotowanie:

krok 1

Dynię obieramy i kroimy w około centymetrowe kosteczki. Czosnek zgniatamy w prasce. W garnku 

rozgrzewamy oliwę, dorzucamy poszatkowaną cebulę, kminek, czosnek, pokrojoną papryczkę chili 

(lub ostrą paprykę w proszku) oraz dynię. Smażymy przez około 10 minut, co pozwoli wydobyć 

kolor z dyni.

krok 2

Dodajemy bulion i gotujemy na średnim ogniu przez około 30-40 minut. Używając blendera, 

dokładnie mielimy wszystkie składniki, aż uzyskamy kremową konsystencję.

Gdy zupa będzie gotowa, solimy ją i pieprzymy do smaku, po czym rozlewamy do misek. Mleczko 

kokosowe dolewamy jeszcze przed rozlaniem kremu do misek lub dodajemy już po, by stworzyć 

ładny wzór.

Smacznego!

Agnieszka Oleksiak 

Źrodło: https://kukbuk.pl/przepisy/krem-dyniowy-z-mlekiem-kokosowym/



GAZETKA  LXXXVI  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  W  WARSZAWIE 
Zespół redakcyjny: Julia Banasik – kl. III c, Oliwia Borucka – kl. III f, Weronika Czasak - kl. III f, Karolina Janicka 
- kl. III a, Agnieszka Oleksiak – kl. III i, Magdalena Sztampke – kl. III f. , Weronika von Lonski – kl. III c

Opiekunowie ze strony grona pedagogicznego: mgr Urszula Karolewska, mgr Anna Szymczak, mgr Agnieszka 
Mosoń.

Znajdziecie nas również w zakładce
 „Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły

www.zoska.  edupage.org

GOFRY GRYCZANE Z KARMELIZOWANYMI JABŁKAMI

Składniki:
CIASTO:

 jajko "zerówka" 2 sztuki
 cukier 40 g
 kefir 120 ml
 stopione masło 30 g
 mąka gryczana 80 g
 mąka kukurydziana 30 g
 skrobia ziemniaczana 40 g
 bezglutenowy proszek do pieczenia 1

łyżeczka

KARMELIZOWANE JABŁKA:
 jabłko 2 sztuki
 masło 50 g
 cukier 70 g
 skórka z pomarańczy 1 łyżka
 kardamon 1/4 łyżeczki

Przygotowanie:

Krok 1. Zaczynamy od przygotowania jabłek, ponieważ gofry muszą być podane bezzwłocznie po 
upieczeniu.

Krok 2. Jabłka obieramy i kroimy w kosteczkę. Na rozgrzanej patelni topimy masło, równomiernie 
posypujemy cukrem. Nie mieszamy, czekamy kilka minut aż cukier sam się rozpuści. Dodajemy 
jabłka i smażymy je z każdej strony, delikatnie mieszając, co jakiś czas. Po kilku minutach patelnię 
zdejmujemy z palnika.

Krok 3  Przygotowujemy dwie miski. W pierwszej miksujemy jajka, cukier, kefir i roztopione 
masło. W drugiej mieszamy mąki, skrobię i proszek do pieczenia. Łączymy zawartość obu misek 
i krótko mieszamy. Rozgrzewamy gofrownicę i pieczemy gofry do wyraźnego przyrumienienia 
skórki. Podajemy natychmiast, z dodatkiem karmelizowanych jabłek.

Smacznego!
Agnieszka Oleksiak 

Źródło: 

https://kukbuk.pl/przepisy/gofry-gryczane-z-karmelizowanymi-jablkami/

http://www.zoska.waw.pl/
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