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Słowo wstępne
Zanim rok oficjalnie  się  skoń-

czy, na horyzoncie pojawiają się Święta
Bożego Narodzenia. “Świat wg Zośki”
nie zwalnia jednak tempa i grudniowe
wydanie  z  pewnością  przykuje  uwagę
wszystkich,  którzy  potrzebują  dawki
nowych,  ciekawych wiadomości  przed
świętowaniem lub odpoczynkiem!

Początki rzadko bywają łatwe -
dlatego postaramy się w kompleksowy
sposób  przedstawić  problem  smogu,
który w ostatnich  latach  stał  się  nam
niestety  bardzo  bliski.  Następnie
pochylimy  się  nad  historią  wojny  
w  Jemenie  i  postaramy  się
odpowiedzieć  sobie  na  pytanie  -  czy
jest  szansa  na  jej  zakończenie?
Kontynuując  wątek  geograficzny,  
w  najnowszym  wydaniu  “Świata  
wg  Zośki”  przedstawimy  także
możliwą przyszłość afrykańskich słoni.

Minęło już kilka lat, od czasu,
gdy  na  łamach  “Świata  wg  Zośki”
gościł  dział  sportowy.  Historia  dzieje
się  jednak  na  naszych  oczach  
i  triumfalnie  powraca  on  za  sprawą
notki  biograficznej  o  słynnej  polskiej
tenisistce - Idzie Świątek. Ta polska 

sportsmenka nie będzie jednak jedyną
sławną osobą goszczącą pośród rubryk
“Świata  wg  Zośki”  w  tym  miesiącu.
Dziennikarz  śledczy  i  kryminolog
Christopher  Berry-Dee  odpowie  na
frapujące  pytania  w  ekskluzywnym
wywiadzie,  który  ukaże  się  jedynie  
w naszej gazetce szkolnej.

Najnowsze  wydanie  “Świata
wg  Zośki”  obfituje  także  w  liczne
teksty  natury  kulturalnej,  
z  opowiadaniem  na  czele.  Oprócz
niego,  pojawią  się  recenzje  dotyczące
dwóch  bestsellerowych  tytułów
książkowych,  jednego  filmu  
z  gwiazdorską  obsadą  i  kultowego
serialu oraz jego nowej wersji. Jakie są
to  dokładnie  tytuły?  Serdecznie
zachęcamy do ich sprawdzenia podczas
lektury  tych  dających  do  myślenia
recenzji!

Tradycyjnie  na  deser  po  tej  
lekturze  pełnej  wrażeń  polecamy  
piernik dyniowy oraz pralinki pierniko-
we, które zdecydowanie umilą zimowy,
grudniowy wieczór spędzony w gronie
najbliższych lub we własnym towarzy-
stwie.

Weronika Czasak

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy redakcja gazetki
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WYWIAD Z CHRISTOPHER BERRY-DEE 
JEST BRYTYJSKIM KRYMINOLOGIEM, DZIENNIKARZEM ŚLEDCZYM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przeczytać kilka książek z gatunku True Crime Pana Christophera 
Berrego-Dee. Myślę, że książki takie jak „Rozmowy z seryjnymi mordercami” czy „Rozmowy z psychopatami” 
są ważnymi pozycjami dla każdego fana tego gatunku. Książki zrobiły na mnie tak ogromne wrażenie, 
że postanowiłam skontaktować się z autorem i zadać mu kilka pytań.

Christopher Berry-Dee jest brytyjskim kryminologiem, dziennikarzem śledczym 
oraz autorem bestsellerowych wywiadów z seryjnymi mordercami. Jego książki 
zajmują czołowe miejsca w gatunku True Crime oraz są ważnymi pozycjami 
podczas nauki w FBI. 

                                    ***
Moje pierwsze pytanie dotyczy źródeł Pana zainteresowań. 

Często jestem pytany, co skłoniło mnie do zostania kryminologiem.
Jako były komandos Royal Marines byłem kiedyś zaangażowany w walkę 
z terroryzmem i naprawdę byłem świadkiem okropności takich jak śmierć, 
zniszczenia mężczyzn, kobiet i dzieci, bólu, cierpienia rannych i smutku ofiar 
krewni.

Kiedy pewnego dnia opuściłem Marines przypadkowo, natknąłem się na stare gazety z 1927 roku. Widziałem, 
że w Londynie odbył się słynny proces o morderstwo – sprawa Williama Henry'ego Kennedy'ego i Fredericka 
Guya Browna, obaj powieszeni za morderstwo policjantów. Mój dziadek Oscar Berry Tompkins był prawnikiem
jednego z zabójców. Następnie napisałem książkę o tej sprawie. „Długa kropla” była moją pierwszą książką. 
Od tego czasu napisałem około 35 książek, a teraz jestem autorem i kryminologiem numer 1 na świecie.

***
Czy odczuwał  Pan strach podczas rozmów z seryjnymi mordercami, ponieważ dla osoby z boku  jest to 
na pewno przerażające doświadczenie, być sam na sam z osobą, która zabiła z wielkim okrucieństwem 
wiele osób?

Spotkanie i wywiady z seryjnymi mordercami nie stanowią dla mnie żadnego problemu. Czasami są mocno 
spętani, w kajdankach i łańcuchach na kostkach, ale przez większość czasu wolę, żeby były rozpięte Czasem 
w pobliżu są funkcjonariusze więzienni, innym razem zostaję sam na sam z zabójcą, obaj w małym boksie.
Niektórzy zabójcy są bardzo nieprzewidywalni. Kilka razy mówiono mi, że jeśli zabójca, z którym mam 
przeprowadzić wywiad, zwariuje, może w jednej chwili oderwać mi głowę. Jednak używam technik kontroli 
umysłu. Wiem na 100 procent, co powiedzieć, czego nie powiedzieć, co ich włącza lub wyłącza.
Widzisz, psychopaci kryminalni to „maniacy kontroli”. Bardzo im się podoba kontrolowanie i manipulowanie 
innymi ludźmi, ale chociaż chcę wtedy myśleć, że manipulują mną, to jest to ich podstawowa słabość, którą 
łatwo wykorzystuję, a więc faktycznie kontroluję ich.

***
Zastanawiałam się czy któraś z wielu spraw, którym przyglądał się Pan była ulubioną? Który typ jest, był 
według Pana najciekawszy?

Wszystkie przypadki są w mniejszym lub większym stopniu fascynujące. Przeprowadziłem wywiady z około 
30 seryjnymi mordercami.
Henry Lee Lucas jest jednym z najbardziej niesławnych seryjnych morderców w Ameryce, ale kiedy 
przeprowadzałem z nim wywiad w Death Row, był najbardziej tępym i nudnym mordercą, jakiego można było 
spotkać.
Być może najsmutniejsza była sprawa straconej amerykańskiej seryjnej morderczyni Aileen „Lee” Wuornos. 
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W mojej książce o niej, „Monster” oraz w filmie, o tym samym tytule z Charlize Theron w roli głównej, 
pokazane jest jej straszne dzieciństwo, a jej historia doprowadzi każdego do łez. W mojej książce ujawniłem 
także wiele korupcji w policji.
Jeśli chcesz spotkać i poczuć czyste zło w ciele, nie szukaj dalej, niż Kenneth Bianchi, jeden z Los Angeles 
„Dusińców ze wzgórza”. Douglas Clark w „The Sunset Slayer” wygląda jak potwór prosto z piekła. Wrzeszczy 
i bredzi, ale czasami potrafi być całkiem zabawny.

Jeżeli ktoś nie zna wymienionych powyżej postaci to:

*Henry Lee Lucas (1936 – 2001) seryjny morderca, który przyznał się do 600 
morderstw popełnionych razem z Ottisem Toolem pomiędzy 1975 a 1983 
rokiem. Obaj zostali skazani na karę śmierci, jednak w obu przypadkach 
egzekucji nie wykonano. 

*Aileen ,,Lee” Wuornos (1956 – 2002) amerykańska seryjna morderczyni która 
w latach 1989 – 1990 zamordowała na Florydzie siedmiu mężczyzn. Za sześć 
z siedmiu popełnionych morderstw została skazana na sześciokrotną karę śmierci. 
Wyrok wykonano poprzez wstrzyknięcie trucizny.

*Kenneth Bianchi (1951) amerykański seryjny morderca. Bianchi i jego kuzyn,
Angelo Buono, są znani jako Dusiciele z Hillside. Razem zamordowali w latach
1977 – 1979 10 kobiet na terenie Los Angeles oraz Glendale. Bianchi, w pojedynkę
zabił jeszcze dwie kobiety w Bellingham. Obaj zostali skazani na karę dożywocia,
bez możliwości wcześniejszego wyjścia na wolność. Angelo Buono zmarł w 2002,
Bianchi nadal odbywa swoją karę w więzieniu Washington State Penitentiary.

*Douglas Clark (1948) razem z Carol Bundy(nie jest spokrewniona z Tedem 
Bundym) znani byli, jako zabójcy z Sunset Strip. Podejrzewano ich o dokonanie, co 
najmniej 6 zabójstw. Początkowo Carol zrzuciła całą winę na Douglasa, jednak dzięki 
wywiadom z Panem Dee udało mu się wybronić i został uznany za współwinnego. 
Odsiaduje karę dożywocia.
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***
Podczas czytania książek Pana Dee zastanawiałam się, co najbardziej lubi w swojej pracy, co jest takiego 
fascynującego w historiach o seryjnych mordercach, że ludzie lubią o tym czytać lub słuchać podcastów 
kryminalnych?

Jestem oddany swojej pracy z wielu powodów. Czasami potrafię wyjaśnić zimną sprawę i przynieść ulgę 
i zamknięcie pogrążonej w żałobie najbliższej rodzinie. Uwielbiam też podróżować; spotkania z policją, 
sędziami, prawnikami, odwiedzanie miejsc zbrodni, wygłaszanie wykładów, robienie telewizyjnych filmów 
dokumentalnych lub podcastów – które możecie znaleźć na mojej stronie: www.christopherberrydee.com.

Spędziłem również dużo czasu w innych krajach, włączając USA, Rosję, Ukrainę, a moim ulubionym krajem są 
Filipiny, jeśli chodzi o słońce, piasek, krystalicznie błękitne morza, dobre jedzenie i zabawę. Tak, więc 
wszystkie moje książki sprawiają mi ogromną przyjemność z wielu powodów i uwielbiam to, że moje miliony 
wiernych fanów na całym świecie – nawet w Japonii – mogą łatwo skontaktować się ze mną za pośrednictwem 
mojej strony internetowej.
Zagadką jest dla mnie, dlaczego ludzie uważają morderstwo za najbardziej obrzydliwe i tak fascynujące. 
Każdego wieczoru w telewizji wyświetlane są programy o zabójstwach. Tysiące filmów też. Moja książka 
„Serial Killers at the Movies” stała się bestsellerem niemal z dnia na dzień. Wydaje mi się, że morderstwo 
zapewnia dobrą rozrywkę, o ile nie jesteś ofiarą, jak sądzę.

***
Kiedy Pan planuje napisać kolejne książki?

Pisanie to teraz moja krew i każdego roku otrzymuję zamówienia na kolejne książki. Pomogłem kilku 
debiutującym pisarzom w wydaniu publikacji i jest to szlachetny zawód ze starym powiedzeniem: „Pióro jest 
potężniejsze niż miecz”, o którym warto pamiętać.
Przed laty wykładałem w prestiżowym Oxford Union. Uczestniczyło w nim 400 najzdolniejszych studentów 
uniwersytetu, a ich pytania były wnikliwe i tak sprytnie sformułowane, co udowadnia mi, że dzisiejsza młodzież
ma ogromne umiejętności.

***
Jestem bardzo wdzięczna Panu Christopherowi za udzielony wywiad. Życzę mu dużo zdrowia i wiele dalszych 
sukcesów. W zniecierpliwieniu czekam na kolejne książki. A Pan Dee życzy nam wszystkim „bezpieczeństwa, 
owocnej nauki i zero koszmarów”.☺

Rozmawiała Weronika Słabik 

JEMEN
W obecnej sytuacji pandemicznej, gdy przeglądamy portale internetowe, włączymy radio czy telewizję, 

stykamy się głównie ze statystykami o zachorowaniach, czy zgonach na covid-19. Media zasypują nas 
informacjami o kolejnych restrykcjach i strategiami walki 
z pandemią oraz prognozami, co będzie dalej. Odkąd 
spędzamy więcej czasu w domu, w samotności, często 
o wiele łatwiej jest pozyskać informacje o tym, co dzieje się
na świecie. Jesteśmy zmuszeni, aby bez przerwy korzystać 
z różnego rodzaju środków przekazu. Jednak w obliczu 
pandemii, która dotyka nas i nasze rodziny, odruchem 
ludzkim jest skupianie się na tym, co jest blisko nas, to, co 
jest daleko idzie w zapomnienie. Jednym z takich 
zapomnianych konfliktów jest wojna w Jemenie, 
położonym dość daleko od Polski, bo na kontynencie 
Azjatyckim. W tym artykule poznasz historię Jemenu oraz 
dowiesz się więcej o trwającej tam od sześciu lat wojnie, 
która doprowadziła do jednej z największych klęsk głodu 

                                                                                    w historii.
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 Przenosimy się więc się na Półwysep Arabski, do południowo-zachodniej Azji, gdzie położony jest 
Jemen. Historia tego państwa zaczyna się jeszcze kilka wieków przed naszą erą, kiedy istniały tam państwa 

minejskie, Królestwo Saba, opisywane kilkukrotnie w Biblii. 
Następnie rządzili Himjaryci, jedno z największych królestw 
przedmuzułmańskich na tych terenach, a w VI wieku naszej ery 
władzę przejęli Abisyńczycy, pochodzący z Abisynii, czyli dzisiejszej
Etiopii. W VI wieku naszej ery tereny te zostały włączone do 
królestwa Persji, a wiek później całkowicie opanowane przez 
Arabów. W XVI wieku Jemen Północny wszedł w skład Imperium 
Osmańskiego, a następnie w 1918 roku otrzymał niepodległość od 
powstałej z niego Turcji. Od 1839 roku Jemen Południowy był jedną 
z kolonii brytyjskich. W 1962 roku tereny zostały podzielone na 
Protektorat Arabii Południowej i Federację Arabii Południowej. 
Rok później utworzył się tam Narodowy Front Wyzwolenia, który 
doprowadził do konfliktu adeńskiego, czyli powstań przeciwko 
władzom brytyjskim trwającym przez cztery lata, do 1967 roku, 
kiedy Brytyjczycy zdecydowali się opuścić Jemen. Utworzono 

Republikę Ludową Jemenu Południowego, która trzy lata później przekształciła się w Ludowo-
Demokratyczną Republikę Jemenu. Państwo przyjęło ustrój socjalistyczny, wzorowany na europejskim 
bloku wschodnim.

Historia Jemenu ma ogromne znaczenie w kontekście dzisiejszej sytuacji w tym państwie. Już od 
wielu lat istnieją tam podziały, tak jak przedstawiłam akapit wyżej, na północ i południe czy na sunnitów 
i szyitów. Jeśli zastanawiasz się teraz, co znaczą dwa ostatnie słowa, to wyjaśnię je niebawem, jednak 
najpierw dokończmy historię Północy i Południa. W drugiej połowie XX wieku w Jemenie utworzyło się 
jeszcze kilka organizacji partyzanckich i rebelianckich oraz wybuchło kilka krótkotrwałych wojen między 
północą a południem. Południe zjednoczyło się w 1990 roku. Po czterech latach Jemen Południowy 
spróbował, odłączyć się, lecz bezskutecznie.

Przez następne kilkanaście lat w Jemenie panował 
spokój, który został zaburzony w 2011 roku na fali 
wydarzeń Arabskiej Wiosny. Czym była „Arabska Wiosna” 
tłumaczyłam kilka wydań naszej gazetki wstecz w artykule 
o Syrii, więc zapraszam Cię do zapoznania się z nim, jeśli 
chcesz zgłębić temat. Najogólniej, była to fala protestów 
społecznych i konfliktów zbrojnych w latach 2010-2012, 
zapoczątkowana w Tunezji, która ogarnęła większość 
państw arabskich. W Jemenie dotyczyła przede wszystkim 
niezadowolenia obywateli z działań prezydenta Alego 

Abdullaha Saliha, który po wieloletniej kadencji, pod wpływem protestów, zdecydował się nie kandydować
więcej na to stanowisko, a kilka miesięcy później z niego ustąpił. Podczas protestów początkowo zauważyć
się dało tylko dwie strony – zwolenników i przeciwników prezydenta, jednak z czasem i w opozycji zaczęły
wyłaniać się konkretne grupy. Jedną z nich była
szyicka organizacja Huti, rebelianci chcący obalić
rząd jemeński, który bał się, że mają oni zamiar
wprowadzić w kraju szyickie prawo. Zgodnie 
z obietnicą, przyszedł czas na wytłumaczenie tego
pojęcia. W Jemenie dominującą religią jest islam,
który dzieli się na dwa główne odłamy – sunnicki i
szyicki. Wskazanie różnic między nimi zabrałoby
kilka akapitów na tłumaczenie filarów tej religii, 
w kontekście Jemenu ważne jest, że radykałowie 
z obydwu odłamów od lat walczą ze sobą w wielu
krajach, między innymi właśnie w Jemenie. Kolejną
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stroną konfliktu była Al-Kaida, znana wszystkim z wielu zamachów organizacja terrorystyczna, która 
skupia radykałów z odłamu sunnickiego. Rząd, szyiccy Huti i sunnicka Al-Kaida stały się głównymi 
stronami próbującymi wprowadzić swój porządek. To właśnie Huti, wykorzystując osłabienie rządu przez 
m.in. problemy z dotacjami na paliwa, obalili nowego prezydenta i premiera oraz ustanowili własny, lecz 
nieuznany na arenie międzynarodowej rząd. Mieli oni wsparcie ze strony szyickiego Iranu, natomiast inne 
państwa, pod przewodnictwem sunnickiej Arabii Saudyjskiej, rozpoczęły ofensywę mającą na celu 
odsunięcie Huti od władzy. W ten sposób, od 2015 roku, toczy się w tym kraju wojna domowa. Huti 
zajmowali coraz więcej prowincji i miast, w tym Sanę, stolicę Jemenu oraz Aden, drugie, co do wielkości 
miasto.

Wojna w Jemenie zmusiła ponad 3 miliony ludzi do
emigracji, głównie do państw sąsiednich. Tych, którzy
zostali w Jemenie czekał, bowiem ciężki los. Organizacja
Save The Children stworzyła raport, który wykazał, że co
czwarta ofiara tej wojny to dziecko. Dziennikarze VICE
News przeprowadzili wywiad z mieszkanką Jemenu,
Mariam, która wraz z dziećmi mieszka w obozie dla osób
przymusowo przesiedlonych. Zapytana przez dziennikarkę,
która zauważyła rany na rękach jej dziecka, przyznała, że
dzieci są tak głodne, że gryzą się do krwi. Jedzenie jest
drogie, trudno dostępne. Dzieci bardzo szybko tracą na
wadze, a w konsekwencji umierają. Raporty UNICEF
wskazują, że w 2017 roku 3,3 miliona ludzi w tym kraju było niedożywionych, a w 2018 było to już 40% 
kraju zamieszkiwanego przez niespełna 30 milionów ludzi. Przez trzy pierwsze lata wojny z głodu zmarło 
50 tysięcy ludzi, dziś zapewne jest to ponad dwa razy więcej. Dodatkowo, w 2016 roku Jemen ze względu 
na problemy z dostępem do prądu i wody, w konsekwencji do opieki medycznej, dotknęła epidemia 
cholery.

Obie strony konfliktu podejrzewane są o dokonanie zbrodni wojennych. Już kilkakrotnie miały 
miejsce rozmowy pokojowe, które nie przyniosły rozwiązania. Podczas ostatniej z nich przedstawiciele 
Huti skrytykowali plan pokojowy Arabii Saudyjskiej, która oferuje odblokowanie tylko części portów 
drogowych i morskich, a Huti domagają się odblokowania wszystkich. Rozmowy ciągle są w toku, między 
innymi dzięki Joe Bidenowi, który powołał specjalnego wysłannika ONZ do tej sprawy. Arabii Saudyjskiej,
jak i wszystkim postronnym, zależy na zakończeniu konfliktu, szczególnie teraz, gdy przez pandemię 
dostęp do pomocy humanitarnej z innych państw jest utrudniony, a fundusze na to przeznaczone obcięte. 
W pewnym sensie jest to szansa dla Jemenu, aby konflikt po 6 latach zakończył się.

Weronika von Lonski 
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AFRYKAŃSKIE SŁONIE – CZY CZEKA JE
ZAGŁADA?

Słoń afrykański jest królem sawanny. To ogromne, 
piękne i majestatyczne zwierzę od zawsze fascynowało 
ludzi, zwłaszcza przybyszy spoza Afryki. Ze względu na 
swą siłę i trudność w polowaniu, zaliczony został do 
Wielkiej Afrykańskiej Piątki, wraz z nosorożcem, bawołem,
lwem i lampartem. Słoni afrykańskich żyje obecnie około 
400 tysięcy osobników. Z każdym rokiem jest ich jednak 
mniej, ze względu na polowania, choroby i wzrost 
kłusownictwa, które jest olbrzymim zagrożeniem dla słoni.

Królestwem tych największych i najcięższych 
zwierząt lądowych jest Botswana, słabo zaludnione, ale 
duże państwo leżące w południowej Afryce. Żyje tu ponad 
1/3 populacji słoni. W 2014 roku władze Botswany 
wprowadziły zakaz polowań na te zwierzęta. Jednak 
pandemia i zmniejszone dochody z turystyki spowodowały 
powrót do polowań. To kosztowna rozrywka, gdyż 
zastrzelenie jednego słonia kosztuje około 40 tysięcy 
dolarów, przyciąga myśliwych głównie z Europy i Stanów 
Zjednoczonych. Mimo ostrej krytyki organizacji 
ekologicznych w ciągu ostatniego roku wydano prawie 300 
licencji dla myśliwych, a rząd Botswany zarobił 2,7 miliona
dolarów na polowaniach na słonie.

Polowania to nie jedyne zagrożenie czyhające na 
afrykańskie słonie. W ubiegłym roku w delcie rzeki 
Okawango znaleziono ponad 330 padłych osobników. 
Zabójcze okazały się toksyny produkowane przez algi 
żyjące w oczkach wodnych, które były wodopojem dla 
słoni. Cyjanobakterie – sinice – namnażają się 
w stojącej wodzie. Sprzyjają temu zmiany klimatyczne, 
które wpływają na wzrost temperatury powietrza na 
obszarze Afryki. Dodatkowo rozwój rolnictwa powoduje, 
że do wód powierzchniowych dostają się nawozy sztuczne 
powodując rozwój roślinności w zamkniętych zbiornikach. 
Nadmierny zakwit i pobór tlenu przyczynia się do 
obumierania roślin, które wydzielają toksyny groźne dla 

zwierząt i ludzi. Zjawisko to jest przejawem zaburzenia 
równowagi ekologicznej. W ciałach martwych zwierząt 
naukowcy znaleźli toksyny sinic, które bezpośrednio 
przyczyniły się do ich śmierci.

Jak widać człowiek przyczynia się do zagłady słoni 
w sposób bezpośredni, ale też pośrednio wywołując swoją 
działalnością postępujące zmiany klimatyczne. Populacja 
tych zwierząt zmniejszyła się w wielu państwach w ciągu 
ostatnich dziesięciu nawet o 30%. Za kilka lat może okazać 
się, że takie obrazy będziemy mogli oglądać tylko na 
filmach przyrodniczych lub w albumach o Afryce. Nie 
będzie można „upolować” słonia obiektywem swojego 
aparatu…

Czy można pomóc? Tak, jeszcze nie jest za późno. 
Słonie można uratować niosąc wsparcie dla biednych 
państw afrykańskich, gdzie są ich siedliska. Powstrzymanie 
handlu kością słoniową, ograniczenie polowań i efektywna 
walka z kłusownictwem są rozwiązaniem tego problemu. 
Jednak, aby to się udało, potrzebna jest współpraca 
organizacji ekologicznych oraz wysoko rozwiniętych 
państw z rządami takich krajów jak Botswana.

„Ochrona słoni afrykańskich stanowiła ważną część 
działań WWF* od początku powstania organizacji. Teraz po 
raz pierwszy oba gatunki (słoń leśny i sawannowy) zostały 
sklasyfikowane osobno w Czerwonej Księdze IUCN. Ich 
nowy status jest pilnym wezwaniem do podjęcia 
natychmiastowych działań i odpowiedzi na główne 
zagrożenia dla tych zwierząt. Zróbmy to w trosce o 
przetrwanie słoni afrykańskich, aby zachować je dla nas 
i przyszłych pokoleń” – mówi dr Margaret Kinnaird z 
WWF.

*WWF – World Wide Fund od Nature, Światowy Fundusz 
na rzecz Przyrody, organizacja pozarządowa 
i ekologiczna o charakterze międzynarodowym.

Opracowanie i zdjęcia Anna Szymczak

Źródło cytatu:
https://www.wwf.pl/

    https://www.national-geographic.pl/
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MONOCHROME VINYL

- Cześć, Cassie! - mały dzwoneczek zadźwięczał cicho 
nad głową wchodzącej do sklepu dziewczyny.

- Heeej! - odgarnęła grzywkę i pocałowała ją 
w policzek - Chciałaś tę płytę Loredany, i było ich 
kilka, ale wszystkie się sprzedały...

- Wszystkie?! - zrezygnowanym wzrokiem spojrzała na
przyjaciółkę, zsuwając okulary przeciwsłoneczne na 
czubek głowy.

-...poza jedną - niska dziewczyna wyjęła zza pleców 
jeden z albumów Loredany Berté i podała go stojącej 
przed nią Triss.

- Tak!! Cass, jesteś najlepsza! - wzięła płytę w rękę 
i uściskała przyjaciółkę, uważając przy tym na 
trzymany w ręku przedmiot. - Ile za nią chcesz?

- Wiesz, tamte sprzedałam za sześćdziesiąt dolców.

- Caaass - uśmiechnęła się i zatrzepotała rzęsami.

- Niech będzie. Dwie dychy i jest twoja.

- Trzymaj! - prawie wcisnęła jej do ręki banknot i od 
razu poleciała na stanowisko do testowania płyt.

Brunetka stała przy adapterze ze słuchawkami na 
uszach i delikatnie ruszała głową w rytm muzyki. 
Uwielbiała przychodzić do sklepu z płytami 
winylowymi. Odkąd dostała na urodziny adapter, 
prawie ciągle słuchała ukochanych wykonawców 
prosto z czarnych krążków. Niektórzy wieszali je na 
ścianach, inni malowali na nich. Triss jednak wolała 
korzystać z ich prawdziwego przeznaczenia. Słuchanie 
winyli to nie tylko jej hobby, ona kochała muzykę 
całym sercem. A klimat, jaki miały płyty winylowe, 
był absolutnie nie do podrobienia.

Wystukiwała stopą rytm na drewnianych panelach 
i nuciła cicho pod nosem jedną z jej ulubionych 
piosenek Loredany, „J'adore Venise”.

- Una calza di seta sull'abat-jour, J'adore Venise - 
zrobiła jeden krok do tyłu i wzdrygnęła się, słysząc 
huk. Zdjęła szybko słuchawki i spojrzała na podłogę, 
gdzie leżał przewrócony karton z płytami. - Cholera, 
przepraszam! - nieco zakłopotana zaczęła zbierać 
porozrzucane krążki.

- Nie nie, to ja przepraszam, nie zauważyłam... Cię - 
różowowłosa zawiesiła na niej spojrzenie, jakby nie 
była pewna jak zwrócić się do klientki.

- Pomogę Ci - zebrała resztę płyt i włożyła je do 
kartonu.

- Dzięki - uśmiechnęła się w stronę Triss. - Czy ty 
właśnie słuchasz Loredany?

- Yy, no tak, ja...

- Uwielbiam ją! - od razu chwyciła słuchawki w ręce 
i założyła je na głowę, pstrykając palcami w rytm 
piosenki. - In Alto maaare!

- Hej, znowu mi się obijasz - Cassie podeszła do nich 
ze śmiechem.

- Ja? - Triss wskazała siebie palcem.

- Nie, ty na razie demolujesz mój sklep. To moja nowa 
pracownica, Kiernan.

- Co ja? - zdjęła słuchawki, kiedy płyta się skończyła 
i spojrzała lekko zdezorientowana na obie dziewczyny.

- Nic. Triss cię chyba rozprasza przy pracy - założyła 
ręce na piersi i spojrzała na Kiernan z uniesioną brwią.

- Wcale nie, ja po prostu... Lepiej wrócę do pracy - 
zaśmiała się nerwowo łapiąc za karton i poszła na 
zaplecze.

- Fajna, co? - Cassie dźgnęła przyjaciółkę łokciem 
w żebro.

- No. Fajna. - uśmiechnęła się, odprowadzając 
wzrokiem Kiernan.

***

Sklep na rogu White Street zawsze był pełen ludzi, 
kolorów i przede wszystkim muzyki. Wbrew pozorom 
winyle wcale nie były mało popularne, wręcz 
przeciwnie - coraz więcej ludzi doceniało ich potencjał.
Każdego dnia setki amatorów gramofonowej muzyki 
przechodziło między stołami, na których stały 
drewniane skrzynki z krążkami. Jedni tonęli wśród 
rocka, inni zaś poszukiwali spokojnych, relaksujących 
melodii. Nieraz trafiali się również prawdziwi 
interesanci, którzy z zapałem nurkowali pośród 
skrzynek w poszukiwaniu prawdziwych perełek. Triss 
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może i nie była jakąś wielką znawczynią, raczej
szukała konkretnych kawałków, ale jej kolekcja była
całkiem pokaźna.

- Zdążyłam? Zdążyłam! - uradowana wpadła przez
szklane drzwi, zwracając na siebie uwagę stojącej
przy ladzie Kiernan.

- Jeszcze tak. Ale za piętnaście minut zamykam.

- Chyba mi wystarczy - uśmiechnęła się i od razu
podeszła do kącika z azjatycką muzyką. - Jest jeszcze
Cass? - odwróciła się w stronę dziewczyny. Dziś jej
różowe włosy były spięte w niedbałego koka, przez
co Triss miała idealny widok na jej liczne kolczyki 
w uszach.

- Niestety nie, wyszła dziś wcześniej. Ale można ja 
będę umiała Ci pomóc? - odłożyła plik kartek, który 
przez ostatnią godzinę zajmował jej głowę i podeszła 
do skrzynki.

- Właściwie to...

- Szukasz... - powiedziały w tym samym momencie, 
jednocześnie wkładając rękę do skrzynki.

- Ty pierwsza - Triss zabrała rękę i zachęciła ją gestem 
dłoni. Przez chwilę jej wzrok był utkwiony w małym 
tatuażu za uchem, który częściowo przykrywały 
kosmyki wystające z koka.

- Niech będzie - uciekła wzrokiem w kierunku płyt 
i zaczęła je wertować. - szukasz czegoś konkretnego?

- Cassie mówiła coś, że ostatnio znalazło się kilka płyt 
z kpopem.

- Kpop mówisz... Mam! Proszę.

- O Jezu, kocham ten zespół! - obejrzała dokładnie 
czarną okładkę z czerwonymi motywami i uśmiechnęła
się widząc cenę pięć dolarów. - Biorę - wyszczerzyła 
się.

- Zaczekaj moment, tu jest druga płyta. Tylko inna 
wersja, różni się kilkoma utworami - ostrożnie wyjęła 
płytę i podsunęła ją Triss.

- A to nie to samo? - brunetka wyjęła płytę z trzymanej 
przez nią okładki.

- Zdecydowanie nie, kolor się różni. Ta ma 
pomarańczowy środek, a twoja różowy, nie 
zauważyłaś? - uniosła brew.

- A... Um, tak, to chyba zmęczenie - zaśmiała się 
nerwowo i podrapała po karku. - Ekhm, to ja wezmę tę,
którą trzymam.

- Mhm. - Spojrzała na nią nieco zaskoczona, jednak 
zaraz zmieniła wyraz twarzy i uśmiechnęła się 
przyjaźnie - To pięć dolarów proszę - podeszła do kasy,
żeby wydrukować paragon i podała go Triss, 
przyjmując zapłatę.

- Dzięki - brunetka uśmiechnęła się przelotnie i jak 
najszybciej się dało wyszła ze sklepu.

***

Przez następne dwa tygodnie Triss nie pojawiła się ani 
razu w swoim ulubionym sklepie. Z Cass widziała się 
tylko raz, kiedy wreszcie udało jej się wyciągnąć 
przyjaciółkę do ich ulubionej kawiarni.

- Kiernan naprawdę się uwija, wreszcie mam trochę 
wytchnienia.

- Wiesz, ostatnio trochę się skompromitowałam. - 
zamieszała kawę - Pokazała mi dwie wersje albumu, 
ale w innych kolorach, a ja spytałam, czy to nie te same
płyty.

- Nie przejmuj się, ona po prostu nie wie. Ale wiesz, 
często o ciebie pyta. Może masz ochotę iść ze mną do 
sklepu? Jestem pewna, że się z nią dogadasz.

- No nie wiem.

- Proooszę, wiem, że uwielbiasz mój sklep.

- Niech ci będzie - wstała teatralnie wzdychając 
i zostawiła pieniądze na stole, po czym dała się 
zaprowadzić do jej ulubionego miejsca, którego, 
nawiasem mówiąc, ostatnio trochę unikała.

- Triss! - już od wejścia przywitała ją zadowolona 
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Kiernan. - Znaczy się... cześć.

- Cześć.- uśmiechnęła się ciepło i włożyła ręce do 
kieszeni spranych dżinsów z dziurami.

- Oh, klient, uciekam - Cass zrobiła taktyczny odwrót, 
za co dostała mordercze spojrzenie od swojej 
przyjaciółki, na które odpowiedziała złośliwym 
uśmiechem.

- Wszystko u Ciebie okej? Nie było cię trochę i no... - 
różowowłosa spojrzała na swoje ręce i zaczęła bawić 
się palcami.

- Byłam trochę zajęta. Ale jestem - uśmiechnęła się. - 
Kier, pomożesz mi znaleźć coś fajnego? - spytała po 
chwili milczenia.

- Jasne! Ekhm, jasne - poprawiła swoją zbyt 
entuzjastyczną reakcję i prawie pobiegła do skrzynki 
z nowościami. Ukrywanie emocji nie wychodziło jej 
zbyt dobrze, a motylki w brzuchu po usłyszeniu jej 
nowego przezwiska uparcie próbowały wylecieć przez 
jej żebra.

Przeglądały dziesiątki płyt, wymieniając się zdaniami 
na temat wykonawców jak i samych piosenek. Kiernan 
znów zauważyła, że jej klientka ma mały problem 
z kolorami, ale nie chciała poruszać tematu. Pewnie mi 
się zdaje, pomyślała.

- Co wy na to, żebyśmy poszły na jakieś dobre 
jedzenie? Głodna jestem jak wilczyca! - po zmroku 
Cassidy zamykała sklep, dokładnie sprawdzając światła
i drzwi.

- Brzmi super. Triss? - Kier spojrzała na brunetkę, która
kiwnęła ochoczo głową.

- Ramen! - powiedziały jednocześnie i od razu poszły 
w stronę najlepszej knajpy z ramenem w mieście. 

Lokal był wypełniony ludźmi, zapachami i masą 
neonów. Stoliki oddzielały ścianki z bambusa, na 
których były zawieszone małe lampki. Wybrały stolik 
pod oknem i złożyły zamówienie u białowłosej 
kelnerki.

- No nie, zamówienie!

- Jakie zamówienie? Nasze? No przecież zaraz będzie -
zaśmiała się Triss.

- Nie, zapomniałam zabrać zamówienia dla Sama, 
mojego znajomego... Muszę się wrócić, przepraszam 

was - spojrzała przepraszająco i wstała, łapiąc swoją 
torbę.

- Nie przejmuj się, zaopiekujemy się twoim ramenem - 
uśmiechnęła się różowowłosa.

- Mhm, super - zaśmiała się Cass - spotkamy się już 
jutro. Buźka!

- No, to zostałyśmy same. Z ramenem.

Obie zabrały się do jedzenia z uśmiechem, co jakiś 
czas wymieniając spojrzenia i żartując ze wszystkiego. 
Nie przeszkadzał im nawet tłum ludzi naokoło, po 
prostu cieszyły się swoim towarzystwem.

Godzinę później siedziały na parkingu przed jakimś 
marketem, w którym chwilę wcześniej kupiły 
gazowane napoje.

- Mówię Ci, że się da!

- Nie ma mowy, ja się nie dam. - odsunęła się lekko.

- Po prostu ty nie umiesz otwierać tak, żeby nie 
wybuchło - Triss zaśmiała się i otworzyła butelkę 
ramune, która, jak na złość, tym razem wybuchła. - No 
nie!

- Mówiłam? - wyjęła z plecaka chusteczki i zaśmiała 
się głośno.

Triss na chwilę zapomniała o mokrej koszuli 
i wsłuchała się w śmiech towarzyszki.

- Lubię twój śmiech - powiedziała zanim pomyślała. - 
Znaczy, no wiesz, fajnie brzmi - speszyła się i upiła łyk
napoju.

Kiernan lekko się zarumieniła i założyła kosmyk 
włosów za ucho. Przez chwilę trwały w ciszy, dopóki 
Kiernan nie otworzyła swojej puszki.

- Triss, mogę Cię o coś spytać?

- Mhm.

- Ja, um, zauważyłam coś. - brunetka zachęciła ją 
gestem ręki, by mówiła dalej - Czy ty.. masz problem 
z rozróżnianiem kolorów? - słysząc pytanie Triss lekko 
zacisnęła szczękę i spojrzała w dół, obracając 
w palcach plastikowy korek do otwierania ramune.

- Nie. Ja ich nie widzę - powiedziała cicho.

- Nie widzisz kolorów?

- Nie widzę. Jestem monochromatykiem. Taka wada 
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genetyczna.

- Ale że... W ogóle? Żadnych? - kompletnie zdziwiona 
spojrzała na nią z lekkim współczuciem. - 
Przepraszam, nie powinnam pytać...

- W porządku - wzruszyła ramionami i spojrzała gdzieś
daleko - Żadnych - znów upiła łyk napoju - Wszystko, 
co widzę, jest szare, białe, albo czarne. Jestem też 
bardzo wrażliwa na światło, dlatego muszę nosić te 
głupie soczewki.

- Rozumiem. - obróciła puszkę w dłoniach - to smutne, 
że nie widzisz kolorów. Ja kocham kolory, dlatego co 
chwila farbuję włosy.

- Fajne są - uniosła wzrok i nawinęła sobie różowy 
kosmyk na palce. Dopiero, kiedy zrozumiała do 
zrobiła, cofnęła rękę. - Wybacz, jakoś tak...

- W porządku - uniosła lekko kąciki ust i starała się nie 
pokazywać jak szybko bije jej serce. - Ale hej, skoro 
nie widzisz kolorów, skąd wiesz, że moje włosy są 
fajne? - przekrzywiła lekko głowę jak zaciekawiony 
pies.

- Nie wiem, ufam gustowi Cass - uśmiechnęła się 
lekko, ukazując dołeczki w swoich policzkach. 

Kiernan tylko pokiwała głową na znak, że rozumie 
i uśmiechnęła się, stukając paznokciami w puszkę. 
Triss dołączyła do niej, stukając w butelkę. Obie na 
chwilę przestały, by nagle zacząć znów to samo, 
w dokładnie tym samym momencie, co wywołało ich 
głośny śmiech.

Resztę wieczoru spędziły na jeżdżeniu wózkami 
sklepowymi po prawie pustym już parkingu. A Triss 
nie żałowała ani chwili spędzonej z nowo poznaną 
dziewczyną.

***

- Cass? Gdybyś miała komuś wytłumaczyć, czym są 
kolory, jak byś to zrobiła? - spytała Kiernan, układając 
alfabetycznie kilka płyt w skrzynce z nowościami.

- Sama nie wiem, daj pomyśleć... A w sumie, czemu o 
to pytasz? - zastygła w połowie ruchu i odwróciła się 
w stronę pracownicy. Zadała pytanie, mimo że 
doskonale wiedziała, o co chodzi.

- Ym... Z ciekawości. Tak wiesz, czysto hipotetycznie.

- Mhm, niech Ci będzie - zaśmiała się cicho. - Ale 

gdybym miała komuś powiedzieć, czym są kolory, 
powiedziałabym, z czym mi się kojarzą. Na przykład... 
Żółty to taki ciepły kolor, ciepły jak słońce. Przyjemny,
orzeźwiający, jak woda z cytryną.

- Słońce mówisz - uśmiechnęła się i spojrzała na 
czerwoną okładkę z wielkim napisem „The house of 
the rising sun”.

***

- Masz ochotę na herbatę?

- Mhm - Triss usiadła wygodniej na marmurowym 
blacie. Kuchnia Kiernan była minimalistyczna, ale 
bardzo gustowna. Brunetka dała się namówić na nocny 
maraton filmowy w domu nowej przyjaciółki, przy 
okazji chcąc zobaczyć jej winyle. - A... Jak ty widzisz 
kolory?

- Ja? - zapytała z uniesioną brwią. - No... Normalnie. 
Znaczy... Wybacz, nie to miałam na myśli, no...

- W porządku - zaśmiała się cicho. - Kiedy pytam ludzi
jak wyglądają kolory, opisują je swoimi skojarzeniami. 
Wiesz, zielony trawa, niebieski niebo. - sięgnęła po 
chrupka i włożyła go do ust.

Kiernan patrzyła z zafascynowaniem na dziewczynę, 
która żywo gestykulowała opowiadając o rzeczach, 
o których nie miała zbyt dużego pojęcia. Odkąd 
dowiedziała się o monochromatyźmie koleżanki, nie 
mogła przestać o tym myśleć. Dla niej kolory były 
wszystkim, od zawsze uwielbiała otaczać się pięknem 
i różnorodnością. Któregoś razu wzięła telefon 
i nagrała krótki filmik w swoim mieszkaniu, 
w monochromatycznym filtrze. Nagranie wydało jej się
smutne, bez wyrazu. Bardzo chciała, żeby Triss choćby
poczuła kolory. I postanowiła, że nie odpuści dopóki 
nie pomoże dziewczynie.

- Wiesz, kolory są trochę jak muzyka. - leżały na 
puchatym dywanie w salonie i patrzyły przez duże 
okno - Powodują u ciebie jakieś emocje, prawda? 
Każda piosenka powoduje inne. Na przykład, kiedy 
słuchasz czegoś, co jest szybkie i wesołe, zazwyczaj 
jesteś wesoła. 

- Jak słucham Loredany czuję lato, ciepły wieczór, 
taniec. 

- Taniec, mówisz? - Kiernan wstała i podeszła do 
adaptera, z którego sączyły się ostatnie nuty „Maniac” 
z albumu „Flashdance”, który dostała od Cass. 
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Triss podparła się na łokciach i z zaciekawieniem 
patrzyła na poczynania Kier. Różowowłosa po chwili 
poszukiwań znalazła płytę Loredany, ułożyła na 
odpowiednim miejscu i opuściła igłę, jednocześnie 
podchodząc do Triss z wyciągniętą w jej stronę dłonią. 

- Ooo nie - Triss próbowała protestować z lekkim 
rozbawieniem, ale kiedy tylko usłyszała pierwszą 
piosenkę, jej nogi same poderwały się do luźnego 
tańca. 

Tańczyły chaotycznie, szukając wspólnego rytmu, 
a kiedy już go znalazły, nie potrzebowały słów. 
Uśmiechały się do siebie razem wyśpiewując refreny, 
niczym prawdziwe gwiazdy. Oddały się muzyce, Triss 
złapała pilota do telewizora, udając, że to mikrofon. 
Kiernan z wiecznie spiętymi włosami nawet nie 
zauważyła, że z jej różowych kosmyków zsunęła się 
gumka. Wyższa spojrzała na nią i na chwilę w jej 
oczach zamigotały iskierki.

- Powinnaś częściej rozpuszczać włosy - uśmiechnęła 
się i podeszła do Kiernan, nawijając sobie kosmyk jej 
włosów na palec.

Kiernan, wyrwana z tańca, spojrzała na Triss 
z rumieńcami na twarzy, po czym spuściła wzrok 
i założyła włosy za ucho.

- Dziękuję - powiedziała cicho. Przeszedł ją dreszcz, 
kiedy Triss położyła chłodną dłoń na jej rozgrzanej 
skórze. Przesunęła nią delikatnie po szyi, odgarniając 
różowe pasma. 

- Chciałam już wcześniej zapytać o ten, ten tatuaż, ale 
ciągle go jakoś chowasz - uśmiechnęła się delikatnie, 
patrząc na sześć śladów, przypominających plamy 
farby pociągnięte pędzlem.

- Zrobiłam go jakiś rok temu. Jest na nim sześć 
kolorów, to tęcza.

- Opowiesz mi, jakie to kolory? - przeniosła wzrok na 
twarz dziewczyny. Różowowłosa podniosła wzrok, jej 
policzki były lekko rumiane.

- Czerwony, jak miłość.

- Pomarańczowy, jak odurzenie.

- Żółty, jak radość.

Uśmiechnęła się lekko.

- Zielony, jak nadzieja.

Tym razem Triss zabrała głos i spojrzała w oczy.

- Niebieski, jak harmonia.

- I fioletowy, jak szaleństwo.

Patrzyły na swoje twarze, dokładnie studiując każdy 
cal, szukały siebie nawzajem. 

- Płyta się skończyła - wyszeptała Kier. Zwlekała z tym
ile mogła, nie chcąc mącić tej idealnej i intymnej ciszy.

- Płyta może poczekać - Triss położyła dłoń na jej 
policzku. 

***

Z głośników cicho sączył się jazz, a w oknie odbijały 
się małe lampki, porozwieszane po salonie. Triss leżała
z wtuloną w jej bok Kiernan i bawiła się jej włosami.

- A jak dobierasz ciuchy?

- Jak pewnie zauważyłaś, większość jest ciemna - 
zaśmiała się cicho Triss - zazwyczaj idę na zakupy 
z Cass. Ona dobiera mi różne rzeczy, ja zapamiętuję 
ich strukturę. Albo po prostu czytam na metce, jaki 
kolor ma dana rzecz.

- Wow, sprytne. No dobra, twoja kolej.

- Hm... Co lubisz robić w wolnym czasie?

- Uwielbiam malować - uśmiechnęła się lekko 
i spojrzała w jej oczy. Triss uchyliła lekko wargi, 
widząc skrzące się w oczach Kier iskierki odbijających 
się lampek. - Dlatego wybrałam taki tatuaż.

- Jest śliczny.

- Mhm. Ale szkoda, że nie możesz go zobaczyć tak jak 
ja.

- Nie muszę. Wiesz, szary ma naprawdę dużo odcieni - 
pogłaskała ją wierzchem dłoni po policzku. - A ja 
najbardziej lubię ten w twoich oczach.

Noc była ciepła, pełna delikatności i muzyki. Triss nie 
potrzebowała widzieć kolorów. 

Karolina Janicka

Źródło zdjęcia:

https://pl.pinterest.com/pin/328199891602827045/



SMOG – CICHY MORDERCA

Późną jesienią i zimą powietrze w naszych miastach zmienia się. Za oknem często widzimy szarą mgłę, 
w której zawieszone są pyły, a gdy wyjdziemy na zewnątrz czuć nieprzyjemny i drażniący zapach. To smog 
zjawisko atmosferyczne powstające w wyniku zmieszania się mgły z dymem i spalinami. Powstaje na skutek 
przedostawania się do atmosfery szkodliwych substancji takich jak tlenki siarki, tlenki azotu oraz pyły.

Stanowi on zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ wchodzące w jego skład związki chemiczne są 
czynnikami alergizującymi i wdychanie ich w dużych ilościach może wywoływać choroby układu 
krwionośnego i serca, choroby nowotworowe, a także alergie i astmę. Długotrwałe przebywanie 
w zanieczyszczonym powietrzu obniża odporność organizmu i może prowadzić do niewydolności oddechowej.

Skutki zanieczyszczenia powietrza odczuwamy również pośrednio, na przykład zjadając skażone nim 
mięso zwierząt czy rośliny, które w takich warunkach wzrastały. Toksyczne czynniki chemiczne nie oddziałują,
bowiem tylko na ludzi, ale również na zwierzęta i rośliny.

Polska znajduje się w czołówce najbardziej
zanieczyszczonych krajów w Europie. Według danych z 2021
roku najbardziej skażone miasto w Polsce to Nowy Targ.
Kolejne miejsca zajmują Pszczyna, Nowy Sącz, Rybnik i Nowa
Ruda. Główny powód wysokiego stężenia szkodliwych
związków stanowi wytwarzanie zanieczyszczeń przez piece 
i kotły grzewcze, dlatego wzrasta ono w okresie jesienno-
zimowym. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym jest kotlinne
położenie wielu z tych miast oraz tradycyjny przemysł
energetyczny opierający się na spalaniu węgla. 

Chcąc ograniczyć koszty ogrzewania 
domów Polacy często palą w piecach 
odpadami i wykorzystują węgiel niskiej, 
jakości. O ile to pierwsze jest surowo 
zabronione, o tyle brak w naszym kraju norm 
dotyczących, jakości węgla przeznaczonego na
sprzedaż gospodarstwom domowym. Wielu 
mieszkańców jednorodzinnych domów nie stać
na wymianę pieców, będących w złym stanie 
technicznym, na bardziej ekologiczne 
wykorzystujące gaz ziemny oraz remont 
budynków zapewniający odpowiednią izolację 
cieplną. Także niska popularność 
ekologicznych metod ogrzewania, czyli 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przyczynia się do złego stanu powietrza w naszym kraju.

Można podjąć wiele działań, aby zmniejszyć zjawisko smogu. Władze państw europejskich wdrażają 
nowe, czyste technologie przemysłowe oraz takie, które pochłaniających mniejsze zasoby energii. Na 
kominach elektrowni instaluje się wydajne filtry kominowe, a wokół zakładów przemysłowych buduje się 
izolacyjne pasy zieleni, które zatrzymują pewną ilość zanieczyszczeń gazowych. Mieszkańcy biedniejszych 
regionów otrzymują dofinansowanie na wymianę starych pieców oraz poprawę izolacji domów. 
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W Warszawie też możemy zaobserwować szereg działań władz miasta, które mają na celu poprawę, 
jakości powietrza w stolicy. Doskonałym przykładem są elektryczne i zasilane gazem autobusy miejskie, 
rozbudowa linii tramwajowych oraz metra. Sadzone są drzewa wzdłuż głównych arterii drogowych, a także 
w parkach i na skwerach. Rozbudowa ścieżek rowerowych ma zachęć mieszkańców do tego, aby przesiedli się 
ze swoich samochodów na jednoślady. 

Pamiętajmy, że aby poprawić powietrze, którym oddychamy każdego dnia musimy działać wspólnie, bo 
tylko to może przynieść oczekiwane efekty.

Julia Szefler 

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smog
https://airly.org/pl 
http://powietrze.gios.gov.pl/
https://stronazdrowia.pl/smog-w-polsce
https://powietrze.malopolska.pl/
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/srodowisko
https://ranking-oczyszczaczy.pl/
https://um.warszawa.pl/

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Interdyscyplinarnym
Konkursie „EKO ZOŚKA” organizowanym przez naszą szkołę. 

Szczegóły wkrótce na stronie : www.zoska.edupage.org 
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KIM JEST IGA ŚWIĄTEK...?

Iga Świątek jest jedną z najmłodszych tenisistek na
świecie. Urodziła się 31 maja, w 2001 co oznacza, że ma 
20 lat. Jest nazywana ulubienicą mediów, ponieważ w tak
młodym wieku ma za sobą ogrom osiągnięć takich jak
wygranie 3 turniejów WTA w grze singlowej. Jej przygoda 
z tenisem zaczęła się od tego, że jej ojciec chciał, by jego
córki zostały sportsmenkami. To on zaszczepił w obu
dziewczynach pasję do aktywności fizycznej. Ojciec marzył, by sport stał się ich sposobem życia i tak też się 
stało. Rok 2020 przyniósł Idze wielkie sukcesy. Rozpoczęła go od Australian Open, gdzie dotarła do czwartej 
rundy. Brała udział w kwalifikacjach w Pucharze Federacji w Luksemburgu. Lecz największym przełomem 
okazało się jej zwycięstwo French Open 2020 w grze singlowej (jeden na jeden). Została pierwszą polską 
tenisistką, która wygrała French Open. Za jej dokonania sportowe pod koniec roku 2020 otrzymała dwie 
nagrody WTA: WTA Fan Favourite oraz WTA Most Improved Player of the Year.

Imponujące jest również to, że uczyła się tak samo dobrze 
jak i grała w tenisa. Nauczyciele w jej szkole, byli pod 
wrażeniem jej umiejętności do nauki oraz tego, jak potrafi 
pogodzić go z tenisem ziemnym. Świątek o wynikach matur 
poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. 
Z języka polskiego miała 83% a z podstawowych egzaminów 
z języka angielskiego i matematyki po 100%. Z rozszerzeń także 
miała rewelacyjne wyniki. Z rozszerzonego angielskiego 96%, 
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a z matematyki 66%, choć w różnym wywiadach mówi, że liczyła na coś więcej – „Jedynym celem 
sportowym jest start olimpijski. A oprócz tego chciałabym dobrze napisać maturę.” To słowa Igi, które 
udowadniają, że nie ma przeszkód, jeśli wystarczająco dużo się staramy. Pokazuje on, że jeśli jesteś 
wystarczająco zdeterminowany, możesz przenieść góry i nie tylko. Iga oprócz sukcesu na French open 2020 
jest triumfatorką juniorskich turniejów wielkoszlemowych takich jak: Wimbledon 2018 w grze pojedynczej 
oraz French Open 2018 w grze podwójnej dziewcząt w parze z Caty McNally. Jest również finalistką 
Australian Open 2017 w grze podwójnej w parze z Mają Chwalińską oraz złotą medalistką Letnich Igrzysk 
Olimpijskich Młodzieży 2018 w grze podwójnej dziewcząt w parze z Kają Juvan.

Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!

 Zuzanna Krauza i Weronika Trzepałka 

Źródło:
https://www.sport.pl/tenis/
https://www.przegladsportowy.pl/

CO WARTO PRZECZYTAĆ

Achilles był żywym cudem. Z niewyobrażalną szybkością miotał włócznie, które wyrywał z powalonych na 
ziemię ciał, by trafić kolejnego wroga. Widziałem, jak raz za razem skręca nadgarstek, wystawiając 
wewnętrzną część przedramienia, te długie podobne do fletu kości i robi błyskawiczny elegancki wyrzut. Gdy
tak patrzyłem z otwartymi ustami, moja włócznia opadła zapomniana na ziemię. Nie widziałem już nawet 
brzydoty śmierci, tych mózgów, potrzaskanych kości, które miałem potem zmywać ze swojej skóry i włosów. 
Jedyne, co widziałem, to jego nieludzkie piękno.

Wielu z was na pewno słyszało o mitologicznym Achillesie, niezwyciężonym wojowniku, który zabił Hektora.
Ale czy ktoś zna historię Patroklosa i Achillesa? Wygnańca i Aristosa Achaiona najlepszego z Greków. 
Z pomocą przychodzi książka ,,Pieśń o Achillesie”.

Madeline Miller autorka książki opowiada na nowo historię znaną z Iliady Homera. Historia jest opowiedziana
z perspektywy Patroklosa – kochanka Achillesa, poznajemy go, jako młodego chłopaka, który został wygnany 
przez swojego ojca za nieumyślne zabicie chłopaka. Po wygnaniu trafił na dwór króla Peleusa, ojca Achillesa. 
Patroklos nie wyróżnia się niczym szczególnym spośród innych chłopców przebywających na dworze króla 
jednak to właśnie jego Achilles wybrał na swojego towarzysza. Podczas wspólnego czasu wytwarza się 
między nimi niezwykła więź. Początkowo przyjaźń, a później miłość. Jeden był dla drugiego na dobre i złe. 
Niestety nie wszystko jest takie piękne i kolorowe. 

Achilles, jako nastolatek musiał stanąć przed trudnym wyborem: długie życie i zapomnienie lub krótkie życie 
i sława. Przez namowy matki - boginki morskiej Tetydy, wyrusza wraz Patroklosem do centaura Chirona, 
który uczył największych bohaterów. Zakochani młodzieńcy spędzają tam czas sielanki i spokoju, jednak 
przez nadchodzącą wojnę z trojanami czar pryska. Achilles musi wyruszyć na wojnę by wesprzeć wojska króla
Agamemnona. Z powodu konfliktu między Achillesem, a królem wojownik odmawia dalszej walki. 
Zrozpaczony Patroklos chcąc ratować honor swojego ukochanego postanawia przyodziać jego zbroję i ruszyć 
na pole bitwy. Umiera z rąk Hektora, a zrozpaczony Achilles w napadzie szału zabił go i zbezcześcił jego 
zwłoki. 

„Pieśń o Achillesie” nie jest tylko historią wojny, ale także tragicznej miłości, której siła nie może wygrać 
z wszechmocnym przeznaczeniem. To historia gniewu Achillesa. Dzięki niej jeszcze bardziej możemy 
zrozumieć decyzje Achillesa.
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Madeline Miller w cudowny sposób przenosi czytelnika do 
słonecznej Ftyi czy na okropne pole bitwy trojańskiej. Podczas 
czytania czułam, że jestem tam z bohaterami i czuję to, co oni. 
Oczami wyobraźni i opisami wyobrażam sobie wygląd Tetydy 
czy miejsc odwiedzanych przez bohaterów. Autorka pokazuje 
swoją znajomość kultury i historii starożytnego świata.

Książka na poziomie treści jest boleśnie ludzka, humanizuje 
Achillesa – obserwujemy jego okres dorastania, nie jest już 
niezwyciężonym bohaterem, a wybitnie uzdolnionym 
wojownikiem. Widzimy jego rozdarcie, czujemy ciężar 
oczekiwań, jaki nosi na swoich barkach. Od samego urodzenia 
miał wybór pomiędzy byciem największym bohaterem, a nikim.

Myślę, że „Pieśń o Achillesie” jest warta polecenia dla 
wszystkich, który chcą spojrzeć inaczej na historię 
z Iliady, spróbować zrozumieć Achillesa i zobaczyć w nim 
zwykłego człowieka postawionego przed wielkim wyborem. 
Człowieka, który przeżywa tragiczną miłość, dla której nie ma 

happy endu, bo przeznaczenie jest wszechmocne i bolesne. 

Weronika Słabik 

Źródło grafiki:
https://www.empik.com/piesn-o-achillesie-miller-madeline,p1267658229,ksiazka-p

BALLADA PTAKÓW I WĘŻY

Niedawno miałem niewątpliwą przyjemność przeczytać  książkę
Suzanne Collins pt. „Ballada Ptaków i Węży”. Autorka swej najnowszej
powieści Sci-Fi po dwunastu latach, wraca do serii „Igrzysk śmierci”, bardzo
mocno do niej nawiązując.

Książka powraca do samych korzeni świata igrzysk i pokazuje świat
różniący się diametralnie od świata przedstawionego w trylogii igrzysk –
Panem. Totalitarne państwo powstałe w przyszłości na gruzach USA,
wychodzi z kryzysu spowodowanego Mrocznymi Dniami – buntem
dystryktów.

Ciekawość wzbudza postać głównego bohatera – jest nim młody
Coriolanus Snow, którego czytelnicy trylogii igrzysk znają, jako głównego
antagonistę całej serii. Pomimo iż mogłoby się wydawać, że taki dobór
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głównego bohatera jest niezwykle antyklimatyczny (wiemy, że Snow musi przeżyć) książka była dla mnie 
bardzo wciągająca. Niezwykle interesująca jest również możliwość poznania Kapitolu – stolicy Panem od 
kuchni, oczami mieszkańców. Godny pochwały jest sposób, w jaki Collins wykreowała postać młodego Snowa.
W odróżnieniu od swojej starszej wersji nie jest ani zły, ani bezwzględny. Ma tylko pewne predyspozycje do 
czynienia zła – jak większość ludzi. Utożsamienie się ze Snowem jest jeszcze prostsze, ponieważ jest on 
w naszym wieku. Pomimo życia w przyszłości łatwo można dojrzeć podobieństwa pomiędzy jego, a naszym 
światem. Ponadto książka bardzo dobrze wpisuje się w całą historię, nie zauważyłem wyrw fabularnych. 
Powieść jest napisana spójnie i ciekawie, przyjemnym, łatwym do zrozumienia, ale dorosłym językiem. 

Podsumowując, „Ballada” jest bardzo dobrą książką, którą z racji na umieszczenie na linii czasu można 
czytać niezależnie od pozostałych pozycji Collins, ale mimo wszystko uważam, że zanim sięgnie się po tę 
książkę, warto najpierw przeczytać poprzednie książki z serii „Igrzysk śmierci”, by lepiej zrozumieć kontekst 
wydarzeń.

Mateusz Handzlik 

Źródło zdjęcia:

https://www.taniaksiazka.pl/

RECENZJA FILMOWA – KURIER FRANCUSKI Z LIBERTY

Kilka słów o filmie

„Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun” (ang. ‘The French Dispatch
of the Liberty, Kansas Evening Sun’) to najnowszy film w reżyserii i według 
scenariusza Wesa Andersona. Polska premiera odbyła się 19 listopada 2021 
roku, 5 miesięcy później, niż na festiwalu w Cannes oraz miesiąc później od 
amerykańskiej premiery. Film opowiada o historiach stojących za reportażami 
ostatniego numeru dziennika Kurier Francuski, który musi zakończyć swoją 
działalność z powodu śmierci redaktora naczelnego.

O reżyserze

Wes Anderson jest świetnie znanym i cenionym reżyserem, a także scenarzystą 
i producentem filmowym. Jego produkcje wyróżniają się unikalnym stylem, 
niekonwencjonalnymi pomysłami oraz niezwykłym poczuciem estetyki. 

Dominują symetryczne ujęcia. Możemy znać go z takich
dzieł, jak np. świetnie oceniany „Grand Budapest Hotel”
(2014), „Fantastyczny Pan Lis” (2009), „Kochankowie z
Księżyca. Moonrise Kingdom” (2012). Do swoich filmów
często wybiera własną, sprawdzoną obsadę aktorską.

Obsada aktorska

W tej produkcji możemy zobaczyć aktorów takich, jak:

Benicio del Toro znany również z „Licencja na zabijanie”, „Las Vegas Parano”

Adrien Brody znany również z „Pianista”, „Grand Budapest Hotel”
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Tilda Swinton znana również z „Snowpiercer”, „Grand Budapest Hotel”

Frances McDormand znana również z „Nomadland”, „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”

Timothée Chalamet znany również z „Tamte dni, tamte noce”, „Diuna”

Edward Norton znany również z „Podziemny krąg”, „Lęk pierwotny”

Willem Dafoe znany również z „Lighthouse”, „Spider-Man”

Bill Murray znany również z „Dzień Świstaka”, „Między słowami”

Owen Wilson znany również z „No escape”, „Cudowny chłopak”

Benicio del Toro                                           Adrien Brody                                                 Tilda Swinton

Frances McDormand                                    TimothéeChalamet                                       Edward Norton

Willem Dafoe                                                        BillMurray                                                Owen Wilson
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Oceny krytyków i publiczności

Rotten Tomatoes:                                               Metacritic:                                                      IMDb:

Filmweb:

Moje wrażenia po seansie

Miałam przyjemność być na seansie „Kuriera Francuskiego” w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Było to
niesamowite przeżycie, kino studyjne zapewnia zupełnie inne 
wrażenia niż tzw. „multipleksy”. Pierwsza myśl, jaką miałam już 
w trakcie oglądania to, że produkcja ta jest bardzo estetyczna, 
warstwa wizualna została dopracowana 
w każdym detalu. Color grading wręcz idealnie oddawał nastrój 
dzieła. Co ciekawe, French Dispatch został nakręcony 
w proporcjach 1.37 : 1 (w niektórych scenach 2.39 : 1), co 
pozwala jeszcze bardziej wczuć się w klimat lat 50 i 60 XX w. 
Format ten został uznany w 1932 roku za standardowy i 
określony mianem formatu akademii. Nie można oczywiście 
zapomnieć 
o znakomitej obsadzie aktorskiej - ogólną ocenę dzieła 

z pewnością w pewnym stopniu podniesie obecność moich ulubionych aktorów: Frances McDormand i 
Timothego Chalameta. Jeżeli chodzi o same historie pokazane w filmie, uważam, że zostały przedstawione w 
sposób przystępny dla każdego rodzaju widza. Niektóre zabiegi, zachowanie bohaterów, ujęcia były 
przerysowane, wręcz kreskówkowe, ale pasowało to do głównego założenia, jakim było stworzenie komedii. 
Moja ostateczna ocena to 9/10.

Julia Banasik

Źródła zdjęć

:https://www.justwatch.com/pl/film/grand-budapest-

hotelhttps://www.helios.pl/2,Gdansk/BazaFilmow/Szczegoly/film/21359/KURIER-FRANCUSKI-Z-LIBERTY--KANSAS-EVENING-SUN
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benicio_del_Toro
https://www.filmweb.pl/person/Adrien+Brody-512
https://www.kobieta.pl/artykul/frances-mcdormand-kim-jest-laureatka-oscara-2018
https://www.theverge.com/2021/10/27/22748684/timothee-chalamet-xbox-360-controller-youtube
https://mtdb.pl/people/8693/willem-dafoe
https://www.filmweb.pl/character/Garfield-1590/filmography/filmsAndSerials
https://twitter.com/przemekgajzler/status/1034411028149415936
https://www.newyorker.com/culture/the-front-row/the-french-dispatch-reviewed-wes-andersons-most-freewheeling-film
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POŁĄCZ SIĘ ZE SWOJĄ MATKĄ!

Czysta rozrywka oraz polepszenie komunikacji międzypokoleniowej – a to wszystko za sprawą
jednego fenomenu telewizyjnego końca ubiegłego wieku, który niedawno doczekał się ponownego na-
kręcenia w iście nowoczesnym stylu? Każde pokolenie posiada przecież swoje „guilty pleasure”, czyli
przyjemność, która nie musi nieść ogromnych pokładów wartości edukacyjnych. Jak dobrze wiadomo
nie ma siły mocniej w świecie spajającej ludzi ze sobą niż wspólne sekrety i podobne zainteresowania
dotyczące seriali. 

Tak, dziś będzie mowa o „Dynastii” 1.0 i 2.0.

Termin „opera mydlana” w Polsce kojarzyć się może z serialami, które nigdy się nie kończą  
i obfitują w często kuriozalne zwroty akcji. Cóż, nie jest to do końca nieprawda, lecz kategoryzacja
bywa czasem niesprawiedliwa, prawda? Dlatego cofnijmy się do samego początku, czyli  chaosu,  
z którego w latach 90. ubiegłego wieku w Polsce wyłoniła się pełna przepychu Ona – lśniąca „Dyna-
stia”, której świat powoli otwierał się na spragnionych luksusu Polaków. Sam serial opowiadał o rodzi-
nie nieziemsko bogatych potentatów naftowych – Carringtonów oraz ich perypetiach nadawanych pro-
sto z Polskiej Krainy Marzeń – w skrócie USA. „Dynastia” z miejsca stała się telewizyjnym hitem 
i odnotowywała rekordowe wyniki oglądalności – serial oglądali praktycznie wszyscy posiadacze tele-
wizorów, gdyż niektóre badania wskazywały nawet na stuprocentową oglądalność! Świat „Dynastii”
przesycony efektownymi „bójkami” pomiędzy kobietami ubranymi w wykwintne stroje (fantazyjne
szarpanie się za włosy i przewracanie godne zapaśników były na porządku dziennym) czy szeroko za-
krojonymi intrygami wzbudzał w widzach skrajne uczucia takie jak rozdrażnienie czy rozbawienie.
Dawni widzowie „Dynastii” do dziś zdecydowanie posiadają pewne radykalne poglądy na temat tej
opery mydlanej i nie zawahają się nimi podzielić w razie wspomnienia o serialu.

Oryginalna „Dynastia” pomimo upływu lat nie straciła statusu kultowego elementu amerykań-
skiej popkultury, dlatego w 2017 r. reboot serialu pojawił się m.in w ofercie platformy stremingowej
Netflix. Nowa „Dynastia” opiera się na tej samej historii i bohaterach, wprowadzając jednak pewne
zmiany,  aby móc dopasować konwencję serialu do współczesnych czasów. Sam klimat produkcji  
został także w pewien sposób „podkręcony” i udynamiczniony wizualnie i fabularnie. Dlatego też  
w nowej „Dynastii” nie brakuje poruszania problemów ludzi teraźniejszych i ich spojrzenia na świat,
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jednocześnie skupiając się na życiu jednego procenta ludzkości,  czyli  najbogatszych i najsławniej-
szych osobowościach. Ludzie ci mieszkają w świecie dla większości zjadaczy chleba niedostępnym,
zgodnym do przesady z niesławną opinią wyrażoną niegdyś przez Madonnę w jednej ze swoich piose-
nek na temat bezwzględnej, materialistycznej istoty naszego świata. Reboot „Dynastii” jest zdecydo-
wanie świeżym spojrzeniem na historię rodu Carringtonów i pochłaniająco wręcz ciekawym, który
spodobać może się nie tylko fanom oper mydlanych. 

Świat  od  czasów  powstania  oryginalnej  „Dynastii”  zdecydowanie  zmienił  się  pod  wieloma
względami społecznymi czy technologicznymi. Żyjemy w trochę innym świecie niż nasi rodzice, co
może często przysparzać obu stronom dyskusji problemów z wzajemnym zrozumieniem swoich po-
trzeb i racji. Jednak, jaki skutek mógłby przynieść wspólny, międzypokoleniowy seans „Dynastii” 2.0?
Kto wie, do jakich dyskusji, wspomnień czy wniosków może dojść po takim seansie. Zdecydowanie
dobrym pomysłem jest czerpanie z przeszłości tego, co najlepsze, by stworzyć pewne nowe porozu-
mienie – to stwierdzenie tyczyć się może zarówno fikcji jak i rzeczywistego życia.

Weronika Czasak

Źródła zdjęć:

"Dynasty" (2017) movie poster (cinematerial.com)
Dinastia - Ecoteuve.es (eleconomista.es)

Szlachta dzieliła się na zamężną i zachciankową. 
Na czele zachciankowej stali Dobrzyńscy, a zamężnej Soplicowie.

֎
Twórczość Balzaka przypada na okres największego rozkwitu Napoleona.

֎
Kopernik był wielki, ale starał się być mały.

֎
Był blondynem, ale uczył się bardzo dobrze.

֎
Komar jest ssakiem, ponieważ ssie ludzką krew.
Źródło: Internet

Wyszukała: UK

Uśmiechnij się, proszę! 



PIERNIK DYNIOWY
Składniki na jedną keksówkę o wymiarach około 20 x 11 cm:

Suche składniki:

 1 szklanka mąki pszennej razowej
 ¾ szklanki mąki pszennej
 ¾ szklanki brązowego cukru
 1 łyżeczka sody
 ¼ łyżeczki proszku do pieczenia
 ½ łyżeczki cynamonu
 ¼ łyżeczki imbiru
 ¼ łyżeczki gałki muszkatołowej
 3 goździki
 1 ziarenko ziela angielskiego
 szczypta soli


Mokre składniki:

 1 szklanka puree z dyni*
 ½ szklanki delikatnego oleju roślinnego
 ⅓ szklanki mleka roślinnego
 oraz: 50 g orzechów laskowych i 2 – 3 łyżki syropu klonowego


Przygotowanie:

1. Goździki i ziele angielskie utrzeć w moździerzu lub w młynku. W dużej misce wymieszać wszystkie
suche składniki razem z utartymi przyprawami.

2. Mokre składniki dokładnie wymieszać w małej misce. Dodać mokre składniki do suchych i  wymieszać
szpatułką do ciasta, na sam koniec dodać większość posiekanych orzechów – kilka zostawić do posypania
ciasta. Delikatnie wmieszać orzechy, przelać ciasto do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i posypać
pozostałymi orzechami.

3. Piec  w piekarniku  rozgrzanym do  175  stopni  przez  około  40  –  45  minut,  przed  wyciągnięciem wbić
patyczek i sprawdzić czy jest suchy, w razie potrzeby dopiec ciasto jeszcze kilka minut.

4. Gotowe ciasto  wyjąć na blat  i  delikatnie  posmarować  syropem klonowym.  Ostudzić  i  zjadać z  gorącą
herbatą albo kawą zbożową.

*Jak zrobić purée z dyni: dynię należy przekroić na pół, następnie położyć na blasze piekarnika skórą do dołu i
piec w skorupie w 200 stopniach przez około godzinę, lub do czasu, aż dynia będzie miękka. Następnie usunąć
pestki, a potem wydłubać łyżką miąższ z dyni i zmiksować go blenderem na gładkie purée.

Smacznego!

Agnieszka Oleksiak
Źródło: 
https://www.jadlonomia.com/przepisy/piernik-dyniowy/
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Propozycje kulinarne
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PRALINKI PIERNIKOWE

Składniki na kilkanaście sztuk:

 1 szklanka orzechów laskowych

 ¾ szklanki daktyli, namoczonych przez kilka minut w gorącej wodzie

 ½ łyżeczki przyprawy piernikowej

 ½ łyżeczki skórki otartej z pomarańczy

 szczypta soli morskiej

 ewentualnie orzechy do obtoczenia

Przygotowanie:

1. Orzechy  laskowe  zmielić  na  grubą  mąkę  w  blenderze  
z pojemniczkiem lub w młynku do kawy, ja użyłam Thermomixa.

2. Następnie  daktyle  odcedzić  i  odcisnąć  z  wody,  dodać  do
orzechów razem z przyprawą piernikową, skórką pomarańczową  
i solą morską. Wszystko zmielić na kleistą masę.

3. Lekko wilgotnymi rękoma formować kuleczki z masy, można
obtoczyć  je  w  orzechach  lub  kakao.  Przechowywać  w lodówce  
do miesiąca.

Smacznego!

Agnieszka Oleksiak 

Źródło:

https://www.jadlonomia.com/przepisy/pralinki-piernikowe/

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