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ŚWIAT  WG  ZOŚKI 

Słowo wstępne

Nieubłaganie zbliża się do nas wio-
sna, a nie ma lepszego sposobu na
uczczenie jej przybycia od nowego
wydania „Świata wg Zośki”! Dlate-
go zapinajcie pasy i przygotujcie się
na wiosenne nowości!

To wydanie zaczniemy naprawdę na
poważnie.  Omówimy problem pla-
stiku oraz pochylimy się nad kwe-
stią  katastrof  ekologicznych.  Do
tego na własne oczy będziemy mo-
gli przyjrzeć się prawdziwemu obli-
czu Kazachstanu.  Mówiąc o praw-
dziwym  problemie,  zastanowimy
się  także  nad  zdrowiem  psychicz-
nym.

Na łamach naszej  gazetki  zagości  
w tym wydaniu Aleksander Śliwka,
który  udzielił  nam  eksluzywnego
wywiadu. Mówiąc o niezwykłości  
-  zachęcamy do przeczytania recen-
zji  równie  magicznej  „Kirke”  Ma-
deline Miller.

Dowiecie  się  również,  że  na  war-
szawskiej  Woli  można  ciekawie
spędzić czas.

Idealnym zwieńczeniem tej  ducho-
wej uczty, na którą „Świat wg Zoś-
ki” ma w zamiarze was zabrać, bę-
dzie  przepis  na  wegańskie  curry
oraz gruszki w czekoladzie.

Weronika Czasak 
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SPOTKANIE Z ALEKSANDREM ŚLIWKĄ

Mając możliwość zrobienia wywiadu ze znanym sportowcem grzechem byłoby nie skorzystać. 
Oczywiście raźniej jest w parze, dlatego razem z Karoliną Janicką przeprowadziłyśmy wywiad ze 
znanym siatkarzem Aleksandrem Śliwką. Jeżeli ktoś w ostatnim czasie żył pod kamieniem – już 
spieszymy z przedstawieniem postaci. Zachęcamy również do samodzielnego prześledzenia kariery 
pana Aleksandra – mecze z jego udziałem są naprawdę emocjonujące!

Aleksander Śliwka jest polskim siatkarzem grającym na pozycji przyjmującego. Zdobył tytuł mistrza 
świata (2018 rok), jest także zwycięzcą Ligi Mistrzów z 2021 roku. Aktualnie gra w klubie ZAKSY 
Kędzierzyn-Koźle.

***

Co dla Pana oznacza wyróżnienie w plebiscycie przeglądu sportowego na drużynę roku?
Jest to dla mnie jak i dla naszej drużyny ogromna duma, gdyż udało się nam osiągnąć ogromny sukces, 
który został doceniony przez jury, wybierające drużynę roku. Tak naprawdę znaleźć się na tej gali wśród
tylu wspaniałych sportowców, wśród tylu osobistości, tylu legend polskiego sportu jest wielką rzeczą 
i myślę, że duma rozpiera nie tylko nas, zawodników, ale cały klub i także nasze miasto, które 
reprezentujemy grając w barwach klubu Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Doszły nas słuchy o zmianie trenera w drużynie reprezentacji Polski. Co zmiana trenera znaczy 
dla zawodnika, jak i samej drużyny?
Zmiana trenera wiąże się po pierwsze ze zmianą filozofii siatkówki, ale też funkcjonowania, na co 
dzień. Generalnie każdy trener jest innym człowiekiem, każdy postrzega inaczej siatkówkę, 
funkcjonowanie grupy, relacje między zawodnikiem, a trenerem, w sztabie szkoleniowym itd. 
Zdecydowanie będzie to spora zmiana, ale trener Nikola Grbić jest bardzo inteligentnym człowiekiem 
i wszystko świetnie poukłada w taki sposób, że będziemy współpracować zarówno na boisku jak i poza 
nim bardzo dobrze.
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Czy w związku z nowym trenerem nadal widzi się Pan w reprezentacji Polski?
Bardzo chciałbym znaleźć się w reprezentacji, którą poprowadzi Nikola Grbić, natomiast zdaję sobie 
sprawę jak wielka jest rywalizacja na boisku i jak wielu wspaniałych siatkarzy posiada Polska. Jeśli 
będę miał szansę, to z pewnością będzie to dla mnie ogromna duma reprezentować ten kraj, zrobię 
wszystko, żeby się tam znaleźć, lecz zdaję sobie sprawę, z jakości zawodników, z którymi przyjdzie 
mi rywalizować.

Tytuł mistrza świata, to duże osiągnięcie, jakie są Pana własne odczucia w związku ze zdobyciem 
tego tytułu?
Z pewnością czuję ogromną dumę z tego, że
nasza drużyna zdobyła tytuł mistrza świata.
Wciąż jesteśmy aktualnym mistrzem, bo
mundial w Rosji odbędzie się w tym roku
na przełomie sierpnia i września, a więc 
w głowie nadal mogę się nazwać aktualnym
mistrzem globu. Natomiast, jeśli chodzi 
o odczucia będąc zawodowym sportowcem
i ambitną osobą, cały czas chcę iść do
przodu. Chcę zdobywać kolejne medale,
wygrywać kolejne spotkania. Poprzednie
sukcesy nie wpływają na obniżenie mojej
motywacji do ciężkiej pracy. Jest to
wspaniałe osiągnięcie i medal, który mogę
powiesić w swojej kolekcji. 
Ale nadal staram się twardo stąpać po ziemi i cały czas rozwijać się, jako sportowiec i zdobywać 
kolejne sukcesy.

Podczas mistrzostw świata był pan w Japonii. Co najbardziej Pana zaintrygowało, zaskoczyło? 
Byłem w Japonii dwa razy, raz podczas Pucharu Świata w 2019 roku, a także rok wcześniej w ramach 
rozgrywek Ligi Narodów w roku 2018. Japonia zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jest to kraj bardzo 
zorganizowany, bardzo rozwinięty technologicznie, tak naprawdę wszystko jest tam zautomatyzowane. 
Jest tam wiele rzeczy, które w Polsce bardzo trudno sobie wyobrazić. Ludzie są bardzo mili, uprzejmi, 
bardzo pomocni, chcą pozostawić w przyjezdnych bardzo dobre wrażenie. Widać ich wielkie serce 
i dobre intencje oraz taką chęć, żeby wszyscy Japonię zapamiętali tylko i wyłącznie w dobrze.

Jaka jest największa różnica pomiędzy Japonią a Polską?
Myślę, że największą różnicą jest zachowanie ludzi, którzy są bardzo mili, uprzejmi. W naszym kraju 
tak naprawdę jest to rzadko spotykane. Oczywiście u nas dużo mówi się o polskiej gościnności, ale to, 
co robią Japończycy to jest troszkę inny poziom. Oni są nauczeni niesamowitej skromności, kultury 
i naprawdę są społecznością, która robi na mnie ogromne wrażenie, jako ludzie. Każdy z nas, który tam 
przyjechał czuł się w Japonii jak w domu.

Był Pan w Japonii dwa razy, czy podczas któregoś z tych wyjazdów nauczył się Pan czegoś 
w języku japońskim bądź przywiózł jakąś tradycję do własnego domu?
Nie próbowałem się uczyć nowych słów, ale mamy dwóch reprezentantów naszego kraju: Michała 
Kubiaka i Bartosza Kurka, którzy grają na co dzień w lidze japońskiej i z pewnością mogliby się 
pochwalić znajomością słownictwa. Jeśli chodzi o pamiątki to oczywiście, z każdego kraju, z którego 
przyjeżdżam staram się przywieźć coś ciekawego do domu. Natomiast nie przypominam sobie czegoś 
konkretnego czy czegoś symbolicznego.
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Teraz czas na chyba najważniejsze pytanie. Jest Pan gotowy?
Chyba tak *śmiech*.

To pytanie dzieli świat na pół, a więc najpierw mleko czy płatki?

W tej chwili takich śniadań już nie 
jadam, ale gdy byłem młodszy to 
zawsze nakładałem pierwsze płatki.

Kolejne ważne pytanie, myślę, że 
każdy chciałby znać na nie 
odpowiedź. Jakiego lakieru lub żelu 
do włosów Pan używa? Podczas 
meczu pana włosy są zawsze 
w nienagannym stanie!
Muszę się przyznać, że używam wielu 
specyfików na włosy, które pomagają 
utrzymać je w dobrym stanie. Chodzi 
o to, żeby włosy w trakcie meczu nie 
przeszkadzały, nie opadały na oczy. 
Znaczenie mają oczywiście względy 
estetyczne, ale ważne, aby włosy nie 

zakłócały koncentracji. Używam wielu rzeczy, między innymi pasty, tak, aby ta fryzura na długo 
pozostała w miejscu.

W takim razie na pewno każdy zaopatrzy się w taki zestaw. A teraz dokończenie zdania: 
najbardziej lubię w wolnym czasie…
Najbardziej lubię odpoczywać. Wykorzystuję każdą chwilę, którą mogę na odpoczynek, ale jest także 
czas na książki, gry planszowe, także konsolę, ewentualnie oglądanie sportu w każdej postaci.

Jaki gatunek książek i gier najbardziej Pana interesuje?
W tym momencie czytam „Obsesję doskonałości”, książkę o podejściu do sportu, ambicji, pasji i nie 
poddawaniu się w ciągłym doskonaleniu i wspinaniu się na szczyt. W przeszłości czytałem również 
książki takie jak biografie różnych sportowców, ale także kryminały. A jeśli chodzi o gry to też 
wszystko kręci się wokół sportu, czyli NBA, FIFA itp.

Kolejne dokończenie zdania: gdybym nie był siatkarzem byłbym…
Myślę, że również byłbym sportowcem, od początku nie wyobrażałem sobie niczego innego niż sport 
i może to trochę lekceważące podejście, ale po prostu robiłem wszystko, co mogłem, trenowałem 
najciężej jak potrafiłem, aby zostać sportowcem. Myślę, że gdyby nie było możliwości grania 
w siatkówkę to spróbowałbym swoich sił w innej dyscyplinie sportu.

Czy ma Pan jakieś wskazówki dla przyszłych sportowców, którzy nie do końca wiedzą jak zacząć, 
bądź boją się reakcji otoczenia na taką decyzję?
Chciałbym powiedzieć, że marzenia się spełniają, czy to te o karierze sportowca, czy jakiekolwiek inne.
Trzeba po prostu dążyć do ich spełnienia, nie poddawać się i robić wszystko, by się udało.

***
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Bardzo dziękujemy Panu Aleksandrowi Śliwce za udzielony wywiad i za samą zgodę, aby coś takiego 
zrobić. Życzymy mu dalszych ogromnych sukcesów w karierze sportowej, kolejnych medali do kolekcji
i kolejnych tytułów godnych pozazdroszczenia.

Weronika Słabik i Karolina Janicka 

Źródło fotografii:
https://lh4.googleusercontent.com/RoISzw-vtlTPf222DVcorlrcgwPcDAplavnSDFgQ-bl4nAj-ADDoK01jy-AsR_GjbqFXZ7-
lfNtRToh1a10jkC-cHLrxfDgc9YaYZxlyi0eajHn39wZh5pjcq3sbpI3PEhLmwGbd 
https://sport.interia.pl/raporty/raport-me-siatkarzy-2021/polacy/news-aleksander-sliwka-celem-jest-zloty-medal-i-skopanie-
francuzo,nId,5439780
https://aksrzeszow.pl/aleksander-sliwka

KAZACHSTAN – CZY „URÓSŁ W SIŁĘ, A LUDZIOM ŻYŁO SIĘ
DOSTATNIEJ” JAK W ŚWIATOWEJ SŁAWY KOMEDII?

Chyba wszyscy oglądaliśmy  Borata.  Może nie  pamiętamy premiery pierwszej  części,  bo gdy
wyszła w 2006, większości z Nas jeszcze nie było na świece, ale premiera drugiej część miała miejsce
pod koniec 2020 roku, gdy siedzieliśmy w domu, więc każdy miał szansę. Ta dwuczęściowa komedia,
poza oklaskami za niebanalny humor, zebrała również mnóstwo negatywnych komentarzy ze względu
na sposób, w jaki zostało przedstawione w niej miejsce akcji, czyli Kazachstan. Pierwsza część filmu
została w Kazachstanie zdelegalizowana, rządowe gazety pisały kilkustronicowe listy broniące imienia
kraju, a twórcy, Sashy Baron Cohenowi, grożono pozwem. Druga część jednak spotkała się z zupełnie
innym odbiorem kazachskiej władzy, a sam Cohen, w porozumieniu z nią, reklamował sequel filmu pod
hasłem Kazakhstan. Very Nice. i wystosował list, w którym opisał zalety kraju. O Kazachstanie zrobiło
się w ostatnim czasie głośno, więc to idealna okazja, aby dowiedzieć się o tym państwie więcej. 

Zacznijmy  od  szybkiej  lekcji  historii,  geografii  
i  WOS-u  jednocześnie.  Jesteśmy  w  okolicach  Morza
Kaspijskiego,  gór  Tienszan,  Jeziora  Aralskiego  i  innych
walorów natury, które musimy umieć zaznaczyć na mapie.
Kazachstan  znajduje  się  głównie  w  Azji  Środkowej,  ale
zahacza również o Europę Środkową. To na tych terenach
w starożytności, jako jednych z pierwszych, udomowiono
konia.  Przebywały  tam  główne  plemiona  koczownicze,

skupiające się przede wszystkim nad Jeziorem Aralskim. W latach 554-558 n.e.  tereny dzisiejszego
Kazachstanu  zostały  podbite  przez  Turkutów,  a  następnie  weszły  w  skład  Kaganatu  Tureckiego.  
W 751 roku na granicy dzisiejszego Kazachstanu i Kirgistanu, nad rzeką Tałas, doszło do bitwy między
wojskami chińskiej Dynastii Tang oraz Kalifatem Abbasydów, jedną z największych dynastii sunnickich
(główny  odłam  islamu,  dokładniej  opisany  w  poprzednich  artykułach)  ze  stolicą  w  Bagdadzie,
dzisiejszej stolicy Iraku. Wojska chińskie poniosły klęskę w bitwie, co doprowadziło do wycofania się
Chin  z  Azji  Środkowej  i  rozpowszechniania  się  islamu  na  tych  terenach.  W późniejszych  latach
rozwijało się tam państwo muzułmańskie dynastii Karachanidów, wywodzącej się z Turcji. W wyniku 

podbojów mongolskich w XIII wieku zostały rozdzielone na mniejsze państwa, takie jak Biała Orda czy
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Chanat  Uzbecki,  aż  w  końcu  w  XV  wieku  zaczęło
kształtować się tam nowe państwo, Chanat Kazachski, które
funkcjonowało  aż  do  połowy  XVIII  wieku,  gdy  swoje
terytorium znacząco powiększało Imperium Rosyjskie, pod
którego zwierzchnictwem znalazł się również Kazachstan,
aby następnie,  w 1873  roku,  zostać  do  niego  całkowicie
włączonym. W tym czasie zaczął rodzić się również język
kazachski.  Co ciekawe,  język  kazachski  należy do grupy
języków  tureckich,  i  choć  pierwotnie  zapisywany  był
alfabetem  arabskim,  to  alfabet  kazachski  od  1940  roku
oficjalnie opiera się na cyrylicy, wykorzystywanej głównie
w rodzinie języków wschodniosłowiańskich, wykorzystuje
on również elementy alfabetu łacińskiego. 

W XX wieku Kazachstan,  jak większość państw,  spotkał  ciężki  los.  W 1920 roku utworzono
Kirgiską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką, która pięć lat później zmieniła nazwę na
Kazachską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką. Wraz z rozwojem języka rozwijała się
kultura kazachska, przez co w Kazachach zaczęło wykształcać się poczucie tożsamości narodowej. Nie
spodobało się to jednak władzom Stalinowskim, bo Kazachska ASRR w dalszym ciągu była podległa

Rosji.  Kazachstan  dotknęły  dwie  klęski  głodu  –
jedna w latach 20., a druga w latach 30., o której
mówi  się,  że  została  wywołana  w  celu
wyeliminowania jak największej liczby Kazachów.
Stalin,  kształtując  Rosję  i  państwa  podległe  na
model  komunistyczny,  rozpoczął  upaństwowienie
gospodarki. Zrobił to jednak szybko i nieumyślnie,
co doprowadziło do głodu. Dlaczego o tej drugiej
mówi  się,  że  była  umyślna?   Przede  wszystkim,

Kazachstan położony jak głównie na terenach stepowych, które nie nadają się do uprawiania zbóż czy
warzyw, do tego, jak wcześniej wspomniałam, Kazachowie do tamtej pory w dużym odsetku prowadzili
koczowniczy  tryb  życia,  więc  konieczność  osiedlenia  się  w  jednym  miejscu,  aby  prowadzić
gospodarstwa  była  dla  nich  trudna.  Stalin,  możliwie  celowo,  nakładał  na  Kazachów zbyt  wysokie
normy, których ze względu na te warunki nie byli oni w stanie wyrobić. Dodatkowo, w Kazachstanie
zimy są bardzo srogie, co w korelacji z głodem doprowadziło do śmierci aż, co drugiego Kazacha  
i znacznie osłabiło ich możliwości prowadzenia ruchów wolnościowych. 

Trzy  lata  po  zakończeniu  klęski  głodu,  w  1936,
Kazachstan  został  włączony do ZSRR.  Ze  względu  na
wcześniej wspomniane złe warunki przyrodnicze, władze
rosyjskie utworzyły w Kazachstanie łagry. Obóz Karłag,
wraz z oddziałem kobiecym AŁŻIR, był największym ze
wszystkich  łagrów  ZSRR.  Zostało  tam
przetransportowanych  wielu  uczonych  i  artystów,  co
doprowadziło  do  rozwoju  kultury  na  tym  obszarze,  
a  także  duchownych  chrześcijańskich,  m.in.,  dzięki
czemu w Kazachstanie około ¼ społeczeństwa to chrześcijanie, w większości prawosławni. W wyniku
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deportacji w Kazachstanie znaleźli się również Polacy. Nie był to jedyny napływ naszych rodaków do
tego  kraju  w  historii,  bo  pierwsi  Polacy  pojawili  się  na  tych  terenach  już  w  XIII  wieku  wraz  
z  duchownym Benedyktem Polonusem,  wysłanym  do  Kazachstanu  w  celach  politycznych.  Wielu  
z Polaków wyemigrowało tam również zainspirowanych opowieściami o stepach. Następne napływy na
te tereny zaczęły się w czasach rozbiorów Polski, gdy tak samo jak na Syberię byli tam zsyłani polscy
więźniowie polityczni. Choć Kazachowie nie mieli nic przeciwko Polakom, to ze względu na sytuację
polityczną był oni tam traktowani jak ludzie drugiego rzędy i unikano języka czy kultury polskiej, stąd
wiele  osób  mimo  korzeni  polskich,  identyfikuje  się,  jako  Kazachowie.  Oficjalne  Polaków  
w Kazachstanie jest około 35 tysięcy, ale szacuje się, że w rzeczywistości liczba ta może sięgać nawet
100 tysięcy.  To całkiem dużo jak na  niespełna  19  milionowy Kazachstan.  Duży odsetek  ludności  
w Kazachstanie stanowią również Rosjanie, dlatego mimo istnienia języka kazachskiego, to rosyjski jest
głównie używanym językiem, a także drugim językiem oficjalnym w tym kraju.

Kazachstan po wojnie,  w czasach komunizmu, w dalszym ciągu należał do ZSRR. W latach  
50.  rozpoczął  się  tam  plan  Nikity  Chruszczowa,  polegający  na  gospodarowaniu  wcześniej

niewykorzystywanych  przestrzeni  jak  pól  uprawnych.  
W Kazachstanie powstał również ośrodek lotów kosmicznych
Bajkonur,  który  jest  najstarszym  i  największym  tego  typu
ośrodkiem na świecie. To stamtąd w kosmos wyleciał  Sputnik
2 z  psem  Łajką na  pokładzie.  Na  terenach  Kazachstanu
testowano  również  broń  atomową.  W  latach  90.  ponownie
rozpoczęły  się  próby  odłączenia  Kazachstanu  od  ZSRR.  
W 1986 roku doszło tam do pierwszych zamieszek, a trzy lata
później na czele partii komunistycznej w kraju stanął Nursułtan
Nazarbajew. Możesz kojarzyć jego nazwisko, bo ostatnio dość
często  pojawia  się  w  mediach.  W  1991  roku  został  on

prezydentem, a rok później, po rozpadzie ZSRR, Kazachstan ogłosił niepodległość.

Nursułtan Nazarbajew w latach 90. przeniósł stolicę Kazachstanu z Ałmaty do Astany, a w 2019
roku miasto to zostało przechrzczone na Nur-Sułtan, aby oddać mu hołd. W 2010 roku został oficjalnie
nazwany „przywódcą narodu”.  Obejmował on urząd prezydenta przez 28 lat.  Mimo iż  Nazarbajew

zrobił  dużo  dobrego  dla  Kazachstanu,  wykorzystując  jego  bazę
surowcową i z postkomunistycznego, biednego kraju wyciągnął dobrze
prosperujący gospodarczo kraj, wciąż był tylko jednym z azjatyckich
dyktatorów. Choć wielu z takich woli rządzić do śmierci, Nazarbajew
zdecydował  się  ustąpić  z  urzędu i  przekazać władzę komuś innemu.
Jednym z powodów jest to, że nie doczekał się on syna, który mógłby
przejąć  po  nim władzę.  Dziś  już  81-letni  Nazarbajew w 2019  roku
oddał władzę w ręce obecnego prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa,
który  przez  lata  należał  do  jego  elity  politycznej.  W  ten  sposób
Nazarbajew chciał wciąż mieć ostateczny głos we wszystkich sprawach,
nawet,  gdy  nie  sprawował  rządów.  Tokajew,  mimo  zaufania,  jakim
przez lata darzył go Ojciec Narodu, postanowił jak najszybciej go tego

pozbawić i zaczął stopniowo wymieniać ludzi pozostawionych przez niego w rządzie. Do stycznia tego
roku, Nazarbajew był liderem partii Nur Otan, partii rządzącej w Kazachstanie, założonej przez niego
samego oraz przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu. Tokajew w ciągu dwóch tygodni

marzec 2022 7



pozbawił go obydwu funkcji, aby jak najbardziej odsunąć go od możliwości podejmowania decyzji.  
W planach ma również przywrócenie dawnej nazwy stolicy.

Skąd te decyzje Tokajewa? W styczniu w Kazachstanie wybuchły zamieszki i choć ich głównym
powodem  było  niemal  dwukrotne  podniesienie  cen  gazu,  który  jest  głównym  surowcem
wykorzystywanym,  jako paliwo do aut  i  do  ogrzewania,  jednak z  czasem przybrały zdecydowanie
bardziej polityczny charakter. Tokajew sprowadził do kraju wojska z innych państw, w tym z Rosji,
Armenii, Białorusi, Tadżykistanu czy Kirgistanu. Ich celem była głównie ochrona wszystkich obiektów
administracji  rządowej,  prezydent  bał  się,  bowiem  ataku  na  siebie  i  swoich  ludzi.  Mimo  tego,
protestującym udało się pokonać wojska i  przedrzeć do chronionych budynków. Protestujący,  chcąc
obniżek cen, domagali się jednego: całkowitego odejścia Nursułtana Nazarbajewa z polityki na stałe. Co
wspólnego ma Nursułtan Nazarbajew z cenami gazu? Choć nie doczekał się on syna, to doczekał się on 

trzech,  dziś  już  dorosłych  córek,  a  wraz  z  nimi
wpływowych zięciów. Mąż średniej oraz domniemany mąż
najstarszej z nich zajmują, bowiem kluczowe stanowiska  
w  przemyśle  związanym  z  ropą  i  gazem  w  tym  kraju  
i  podejrzewa  się,  że  surowców  tych  ubywa  przez  ich
sprzedaż  do  Rosji  za  gotówkę,  aby nie  odprowadzać  od
tego  podatku.  Ludzie  na  ulicach  skandowali  „Starcze,
odejdź!”. Początkowo Tokajew wprowadził stan wyjątkowy
i  godzinę  policyjna  tylko  w  niektórych  rejonach,  ale  
5  stycznia  zostały  one  rozszerzone  na  cały  kraj.  

W międzyczasie  do  dymisji  podał  się  premier  wraz  ze  swoim  rządem.  Niektórzy  z  kazachskich
funkcjonariuszy, choć ich celem było tłumienie protestów, dołączali do nich. Zamieszki skończyły się
stosunkowo szybko, bo już 11 stycznia został odwołany stan wyjątkowy. Jest to spowodowane nie tylko
tak opisaną reakcją na nie, ale również mentalnością w państwach euroazjatyckich, gdzie ze względu na
rządy o charakterze autokratycznym, protesty czy pucze nie są popularnym zjawiskiem, więc gdy już do
nich dojdzie, przebiegają szybko, ale również intensywnie. W wyniku zamieszek zginęło, co najmniej
225 osób, a blisko 5000 zostało rannych. 

Sytuacja  w  Kazachstanie  nie  obeszła  się  bez  echa,  opisywały  ją  media  na  całym  świecie.  
10 stycznia 2022 roku został  ogłoszony dniem żałoby narodowej.  W tym zamieszaniu pojawiło się
pytanie, co stało się z samym zainteresowanym, Nursułtanem Nazarbajewem? 5 stycznia z Kazachstanu

zaczęły masowo wylatywać należące do elity
politycznej  Nazarbajewa  samoloty,
skierowane  w  kierunku  Unii  Europejskiej,
Rosji czy Kirgistanu. Nazarbajew, jako powód
opuszczenia  kraju  podał  „problemy
zdrowotne”,  nie  trzeba  chyba  jednak
tłumaczyć  rzeczywistych  przyczyn  tej
ucieczki. 
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Wniosek z tej sytuacji nasuwa się tylko jeden, a mianowicie jak kończą ludzie, którym wydaje się,
że będą rządzić wiecznie? Na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam.

Weronika von Lonski

Źródła zdjęć:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Kazakhstan_2001_CIA_map.jpg

https://ocdn.eu/pulscms-
transforms/1/VMrktkqTURBXy8xM2JiOGZhM2NmZDkzMTMyYzQ5Yjg3OTMwNGJmOGRhNy5qcGVnkZUCzQGQAMLD

https://images0.persgroep.net/rcs/Brzd07HMh7WgxrXiyYOhCXzoQbM/diocontent/177943774/_fitwidth/763?
appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8

https://www.thoughtco.com/thmb/HomG2JyoOq-9VtkxDop_TePrGyk=/2000x1633/filters:fill(auto,1)/laika-515031406-
58e80f1f3df78c5162a95267.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Nazarbayev_Portrait_%28cropped%29.jpg/176px-Nazarbayev_Portrait_
%28cropped%29.jpg

https://img.dorzeczy.pl/img/zamieszki-na-ulicach-miasta-almaty-kazachstan/e8/03/fb9d0f5ab12f1b9ecda6d14d39b7.jpeg

https://ocdn.eu/pulscms-
transforms/1/OQVk9kpTURBXy9jZTU0MmMwYTQ3MDNlZjUwNmJiY2E1YTU3MTVhNmQwMi5qcGeTlQMAC80SZs0KWZMJpmQzNW
UxYgaTBc0EsM0CdoGhMAE/kazachstan-protesty-rozlaly-sie-juz-na-caly-kraj-najwieksze-demonstracje-odbywaja-sie-w-miescie-almaty-
to-tu-dochodzi-do-najbardziej-brutalnych-starc-z-policja-ktora-uzyla-gazu-lzawiacego-i-granatow-hukowych.jpg
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ZANIK JEZIORA ARALSKIEGO

Nieprzemyślane działania  człowieka  mogą
przyczynić  się  do  nieodwracalnych  zmian  na
naszej  planecie.  Najbardziej  spektakularnym  

przykładem tych działań jest  historia,  leżącego  
w sercu Azji, Jeziora Aralskiego.
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Jezioro Aralskie, zwane niegdyś morzem, 
gdyż było czwartym, co do wielkości jeziorem na
Ziemi, znajduje się na terenie Uzbekistanu 
i Kazachstanu. Jest jeziorem bezodpływowym, co
oznacza, że rzeki do niego wpływają, ale żadna 
nie wypływa. Położenie w strefie klimatu 
umiarkowanego ciepłego kontynentalnego 
wybitnie suchego sprawia, że otoczone jest 
obszarami pustynnymi. Aby dowiedzieć się, co 
przyczyniło się do zaniku jeziora Aralskiego, 
musimy cofnąć się do lat trzydziestych XX 
wieku. W tym okresie tereny te należały do 
Związku Radzieckiego, którego władze 
postanowiły stworzyć olbrzymie plantacje 
bawełny w dolinach dwóch rzek zasilający 
jezioro – Amu-darii i Syr-darii. Wybudowano 
system irygacyjny, który miał na celu 
nawadnianie terenów pustynnych wodami 
odprowadzanymi z rzek. Inwestycja była 
przeprowadzana w niewłaściwy sposób, co 
powodowało, że od 30  do 70 procent 
odprowadzanej wody parowało lub zbyt szybko 
wsiąkało w glebę. Od lat pięćdziesiątych do 
siedemdziesiątych zwiększano powierzchnię 
nawadnianą oraz powierzchnię upraw – białego 
złota, jak nazywano przynoszące duże dochody 
plantacje bawełny. 

W latach siedemdziesiątych 
zaobserwowano niekorzystne zmiany w poziomie
wody – jezioro zaczęło wysychać. Port Aralsk, 
leżący na północnym krańcu jeziora znalazł się 
w latach 90 XX wieku w odległości 40 km od 
brzegów zbiornika wodnego. Mieszkańcy tego 
rybackiego miasteczka, stracili swoje miejsca 

pracy oraz ważny składnik ich diety, czyli ryby. 

W wyniku silnego parowania powierzchnia 
jeziora Aralskiego zamieniła się w słoną pustynię.
Według szacunków rocznie z obszaru jeziora 
wywiewane jest około 43 mln ton soli. Na 
zdjęciach satelitarnych można zaobserwować 
solno-piaskowe burze, które przenoszą toksyczną 
dla roślin sól, powodując ogromne straty 
w rolnictwie. Wszechobecna w powietrzu sól 

oraz wywiewane z pól uprawnych pestycydy 
wpływają negatywnie na zdrowie miejscowej 
ludność, wywołując choroby układu 
oddechowego.
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Destrukcyjna działalność człowieka, przyczyniła 
się do nieodwracalnych zmian w środowisku 
przyrodniczym Azji centralnej – zaniku jeziora, 
wyginięcia flory i fauny, pustynnienia oraz 
zasolenia gleb i wody. 

Pociągnęło to za sobą skutki społeczno-
gospodarcze – załamał się przemysł przetwórstwa 
rybnego, podupadła turystyka, co zmusiło około 
sto tysięcy osób do emigracji.

Anna Szymczak

Źródło fotografii: NASA

https://naviny.belsat.eu/ 

https://podroze.radiozet.pl/

PROBLEM PLASTIKU

Plastik jest jednym z większych 
problemów obecnego świata 
spowodowanym w pełni przez 
człowieka. Powstał w 1907 roku, a jego 
odkrycie uznaje się za zapoczątkowanie 
ery tworzyw sztucznych. Jest bardzo 
tani, dlatego szybko stał się popularnym 
materiałem. W ciągu ostatnich 50 lat 
wyprodukowano 9,1 mld. ton, z czego 
80% znajduje się na wysypiskach.

Najczęściej używany jest: 

 do produkcji opakowań, 
sprzętów domowych, 
sportowych, rozrywkowych;

 w branżach: budowlanej, 
motoryzacyjnej, elektrycznej;

 w rolnictwie.

Rozkład tworzywa sztucznego 
może trwać od 450 lat do wieczności. 
Niektórych rodzajów plastiku nie da się 
zutylizować, zostają one poddane 
recyklingowi. Mimo to wciąż jest 
produkowany w ogromnych ilościach. 
W skali globalnej recyklingowi zostaje 

poddane tylko 14%, kolejne 14% przekazywane jest do 
spalarni, 40% trafia na wysypiska, a pozostałe 32% 
znajduje się na plażach w żołądkach ssaków oraz ptaków
morskich, rzekach, na poboczach dróg, gruncie, a nawet 
w arktycznym lodzie.

Szacuje się, że w ciągu roku do oceanów i mórz 
trafia od 4,8 do 12,7 mln ton plastiku, co według danych 
ONZ zabija ponad milion morskich ptaków oraz sto 
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tysięcy morskich ssaków. Zwierzęta mylą odpady 
z pokarmem, zaplątują się w nie lub umierają w wyniku 
uduszenia. W przeliczeniu na masę do 2050 roku w 
morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. 
Wpływa to również negatywnie na ludzi, ponieważ 
niemal wszystkie morskie gatunki spożywane przez 
człowieka zawierają w sobie plastik.

Oczywistym sposobem na zmniejszenie jego ilości 
jest wyeliminowanie go z naszego życia poprzez 
używanie zamienników wytworzonych z innych 
materiałów, segregację czy wielokrotne używanie. Jednak
naukowcy z całego świata od lat pracują nad 
nowocześniejszym rozwiązaniem problemu. 

Doktor Federica Bertocchini – badaczka z Instytutu 
Biomedycyny i Biotechnologii na Uniwersytecie 
Kantabrii odkryła, że w rozwiązaniu plastikowego 
problemu może nam pomóc sama natura. Zmagała się ona
z problematycznymi gąsienicami, które masowo wyjadały

wosk z jej prywatnych pasiek, pewnego dnia zamknęła je 
w plastikowej reklamówce. Po paru godzinach okazało 
się, że wygryzły w niej dziurę i uciekły. W wyniku 
współpracy z naukowcami z University of Cambridge 
odkryła, że owady te zdolne są do degradacji tworzyw 
sztucznych dzięki enzymowi znajdującemu się w ich 
układach pokarmowych, gdyż polietylen, (który jest 

głównym składnikiem plastiku) ma 
podobną strukturę do wosku. Barciaki 
nie są jedynymi organizmami, które 
posiadają taką właściwość jednak robią 
to one zdecydowanie najszybciej.

Kolejnym rozwiązaniem jest 
użycie poliestru z recyklingu (często 
produkowanego z plastikowych butelek 
oraz sieci rybackich) do produkcji ubrań.
Nie jest to jednak długoterminowe 
rozwiązanie, ponieważ taki plastik nawet
po ponownym użyciu trafi na wysypisko
śmieci lub do spalarni.

Julia Szefler

Bibliografia:
https://www.meiko.pl/pl/dzielimy-sie-wiedza-
meiko/blog/problem-plastiku  
https://smoglab.pl/dlaczego-plastik-jest-wszedzie/  
https://www.green-projects.pl/zanieczyszczenie-
plastikiem-globalny-problem/  
https://turystyka.wp.pl/dzien-ziemi-zatruwamy-morza-
i-oceany-10-milionami-ton-plastiku-i-zuzywamy-
bilion-foliowek-6243885944240257g/   
https://www.ekologia.pl/ciekawostki/gasienice-ktore-
jedza-plastik,22798.html 
https://www.vogue.pl/a/vogueinternational-plastik-
wykorzystywany-w-produkcji-ubran 
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HOMO SAPIENS SAPIENS 

Na planecie zwanej Ziemią istnieją pewne rzeczy niezmienne. Jest to przede wszystkim jej 
kształt (tak, wciąż nie jest wklęsłym talerzem) oraz liczne plemię homo sapiens sapiens. Plemię to nie 
wie, co ma ze sobą zrobić, dlatego wierzy w kult, wojny znanej im od początku ich świata – wojny 
pomiędzy nimi samymi.

Wspomniani wyżej przedstawiciele homo sapiens sapiens, niezależnie od wieku, przepełnieni 
są niezwykłą wręcz dumą. Dumą, nałożoną na głowę niczym wojskowy hełm, który za zadanie ma 
uchronić noszącego przed rozrywającym duszę pociskiem racjonalizmu. Poruszając się na dwóch 
nogach z twarzami zwróconymi ku słońcu, gotowi są przyznać, że tak, śmierć ze stron archaicznych 
książek gotowa jest zastąpić im życie, jakie wiedli dotychczas – życie pełne przyjaznych twarzy 
i wciąż dudniących w uszach głosów. Jednakże, gdy tajemnicza wojna otworzy im oczy na swój 
prawdziwy charakter – oni tych znienacka oświeconych oczu już nigdy nie będą w stanie zamknąć.

Niektórzy wyjątkowo silni
przedstawiciele tego specyficznego
gatunku są jednak bardziej dumni od
innych. Zdają sobie oni jednak sprawę, że
według nas karmiąca się krwią
niewinnych wojna jest narzędziem
służącym jedynie do załatwiania
interesów tych, którzy szybciej wybudzą
się z letargu niewiedzy i zaczną planować.
Bestie te nastawione są wtedy jedynie na
zysk i karmią podległe im masy
przedstawicieli ich gatunku baśniami na
tematy zasadności i konieczności
prowadzenia wojen. Wygłodniali wrażeń 
i przejedzeni teorią, w której żyją, homo
sapiens sapiens skwapliwie godzą się na
ich rządy i pozwalają się prowadzić wprost w ramiona sztucznie stworzonej destrukcji.

Myśląc o homo sapiens sapiens przed oczami mam jedynie zakamuflowany, bezosobowy szereg
istot zbudowanych z różnych elementów myśli rzucanych przez ich głośniejszych przedstawicieli. 
Najbardziej mi jednak szkoda tych, którzy wybrali ciche przyzwolenie na „rzeczy niezmienne”.

Weronika Czasak 

Źródło grafiki:
https://descubrirlahistoria.es/2014/08/del-neandertal-al-sapiens-sapiens/
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JAK SPĘDZIĆ CZAS NA WOLI?

Większość  mieszkańców  Warszawy,  czy
osób odwiedzających stolicę często może złapać
się na zastanawianiu się nad odpowiedzią na to
frapujące pytanie, które zapewne rodzi następne.
Na Woli znaleźć można przecież jakieś atrakcje,
prawda? Tak, jest to prawda. Wola zdecydowanie
może  pochwalić  się  naręczami  różnorakich
rozrywek,  z  których  zdecydowanie  każdy  jest  
w stanie wybrać coś dla siebie. Konwencjonalne 
i  niekonwencjonalne  muzea,  kultowe  miejsca,
tereny zielone i przestrzenie dla ludzi aktywnych
- warszawska Wola ma to wszystko, dlatego nie
ma  nawet  mowy  o  nudzie  podczas  spędzania
czasu wolnego na Woli!

Wola  to  pod  względem  historycznym  
i  kulturowym  bardzo  bogata  dzielnica.  Na  jej

terenie znajduje się kilkanaście miejsc pamięci jej
historii i mieszkańców w postaci cmentarzy. Są to
przeważnie  stare  nekropolie,  niesamowicie
zróżnicowane pod względem wyznaniowym - na
Woli  znajdziemy  m.in:  cmentarz  ewangelicko-
augsburski,  żydowski,  karaimski,  tatarski,  czy
chociażby  słynne  Powązki  oraz  Cmentarz
Powstańców  Warszawy.  Cmentarz  może  
z wierzchu nie wydawać się najatrakcyjniejszym
miejscem  na  spacer,  czy  zwiedzanie,  lecz  nic
bardziej  mylnego!  Oprócz  uspokajającej
atmosfery  skłaniającej  do  zwolnienia
codziennego  tempa,  wolskie  cmentarze  oferują
informacje  na  temat  jej  ciekawych,  często
słynnych dawnych mieszkańców.

Kontynuując motyw spacerów oraz innych 
aktywności fizycznych - Wola obfituje w miejsca
zielone.  Wolskie  parki  są  idealnymi
odskoczniami  od  codziennych  niepokojów  czy
miejskiego  zgiełku,  pozwalające  na  ponowne
zjednoczenie  się  z  naturą.  Na  Woli  znaleźć
możemy  parki  takie  jak  chociażby  park
Moczydło,  Powstańców  Warszawy,  Józefa
Sowińskiego  czy  Edwarda  Szymańskiego.  
W  parkach  tych  często  odbywają  się  także
koncerty  plenerowe,  dające  możliwość  swym
słuchaczom  na  delektowanie  się  muzyką  
w malowniczym parkowym otoczeniu.  Parki  te
kuszą także bogactwem swej infrastruktury - na
ich terenach znaleźć można nie tylko place zabaw
dla dzieci, ale także liczne ścieżki rowerowe czy
czarujące obiekty wodne w postaci m.in: stawów.

Miłośnicy  aktywności  fizycznej  oraz
mocnych wrażeń nie muszą jednak poprzestawać
na ofercie parków miejskich. Na fanów pływania
czeka Park Wodny Moczydło, wyposażony m.in
w  basen  olimpijski,  czy  liczne  zjeżdżalnie,
czynne przez cały rok. Kompleks Parku Wodnego
Moczydło  jest  także  miejscem,  w  którym
entuzjaści  przygód  i  skoków  adrenaliny  znajdą
coś  dla  siebie,  gdyż  znajduje  się  tam  bungee  
o  wysokości  90  metrów.  Kolejna  atrakcja  to
gratka zarówno dla fanów aktywności fizycznej
jak  i  miłośników  zwierząt,  a  w  szczególności
koni.  Stadnina  koni  „Legia”  oferuje  możliwość
uczęszczania  do  szkółki  jeździeckiej,  brania
udziału  w  warsztatach  jeździeckich  czy
przejażdżki konnej. Zaskakujące, prawda?
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Wola  to  nie  tylko  dzielnica  aktywna,  ale
także  pełna  kultury!  To  właśnie  na  jej  terenie
znajdują się muzea takie jak: Muzeum Powstania
Warszawskiego,  Muzeum  Woli,  czy  Muzeum
Niepodległości.  Są to  zdecydowanie  propozycje
idealne  dla  miłośników  historii  czy  osób
ciekawych losów Woli. Jednakże, wolskie muzea
dorównują  różnorodnością  swojej  dzielnicy  
i  pochwalić  mogą  się  niekonwencjonalnymi

wystawami. Na terenie dzielnicy znajduje się np.
Muzeum  Selfie,  Muzeum  Kolejnictwa,  czy
Muzeum Cosmosu,  oferujące  barwne i  ciekawe
ujęcia  swych  przewodnich  tematów.  Mówiąc  
o wolskich instytucjach kultury, grzechem byłoby
nie wspomnienie o Teatrze na Woli.

Po aktywnych wolskich perypetiach, warto
rozważyć możliwość zrobienia zakupów także na
terenie  dzielnicy.  Pierwszą  przestrzenią  wartą
wspomnienia jest  zdecydowanie Bazar na Kole.
Ten kultowy pchli  targ daje możliwość nabycia
praktycznie wszystkiego, zaczynając od antyków,
a  na  produktach  rolnych  kończąc.  Dla
szukających  jednak  nowocześniejszego
kompleksu  handlowego,  Wola  Park  będzie

idealnym  miejscem.  Na  terenie  tego  obiektu
znajduje się mrowie różnych sklepów z kinem na
czele.

Jak już wiemy - kultowych miejsc na Woli
nie  brakuje.  Punkty  na  mapie  Woli  takie  jak
Gazownia,  zwana także wolskim koloseum, czy

Rondo Wolnego Tybetu oraz Plac Europejski są
zdecydowanie warte odwiedzenia, ze względu na
swoją rozpoznawalność i charakterystyczność dla
dzielnicy. 

Jednakże  wypada  po  wymienieniu  tak
licznych wolskich atrakcji chociażby wspomnieć
o  popularnych  gastronomiach.  Mówiąc  
o  jedzeniu  na  Woli,  na  myśl  wysuwają  się
Browary Warszawskie oraz Hala Gwardii,  czyli
miejsca  pełne  różnorodności  i  jakości.  

Na  perfekcyjny  wolski  deser,  znany
mieszkańcom  Woli  od  pokoleń,  zdecydowanie
składać  może  się  pączek  z  ulubionej  cukierni
Józefa  Piłsudskiego  -  cukierni
„Zagoździńskiego”.

Podsumowując  -  Wola  to  miejsce  pełne
wrażeń, inspiracji, historii oraz smaku. Wszystkie
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te  superlatywy widać  jak  na  dłoni,  od  razu  po
sprawdzeniu  rozrywek  i  infrastruktury
oferowanej  przez  tę  dzielnicę.  Nie  da  się
zaprzeczyć,  że  jedynym  problem  z  jej  ofertą
rekreacyjną  może  być  jej,  niespotykana  nawet  
w  Warszawie,  mnogość.  Receptą  na  spędzenie
udanego  czasu  na  Woli  jest  jego  dobre
zaplanowanie - to dzielnica wielu atrakcji!

Weronika Czasak

Źródła fotografii:
http://pracowniacukiernicza.pl/
https://edd.nid.pl/wydarzenia/spacer-alejkami-cmentarz-
ewangelicko-augsburski/
https://www.gdzielosponiesie.pl/2019/11/ciekawe-miejsca-
warszawa/
https://viva.pl/styl-zycia/design/gdzie-jest-muzeum-cosmos-
121936-r1/ https://radiokolor.pl/wiadomosci/n/8638/park-wodny-
moczydlo-otwarty-juz-jutro-jakie-atrakcje-czekaja-mieszkancow 
https://wawalove.wp.pl/fotostory-rondo-wolnego-tybetu-
6178756078123137g/4

ZDROWIE PSYCHICZNE

Coraz częściej  w różnego rodzaju
mediach napotykamy się  na kampanie  
i  spoty  reklamowe  związane  ze
zdrowiem  psychicznych  dzieci  
i  młodzieży.  Na  stan  psychiatrii
dziecięcej  w  Polsce  zwraca  się  coraz
większą  uwagę,  (co  oczywiście  jest
bardzo pozytywnym zjawiskiem), ale nie
znaczy  to  niestety,  że  problem  z  tą
dziedziną  medycyny  istnieje  od
niedawna. 

Tak  naprawdę  polska  opieka
psychiatryczna dla  najmłodszych kuleje
od  wielu  lat,  jeśli  nie  od  początku
swojego istnienia. Składa się na to cały
szereg  czynników.  Brak  odpowiednich
dofinansowań  ze  strony  państwa
powoduje,  że  placówek  poświęconych
psychiatrii  dziecięcej  jest  naprawdę
niewiele; szpitale często nie są w stanie
przyjąć  większej  ilości  pacjentów  ze
względu  na  brak  wolnych  miejsc,  
a  lekarze  bywają  przytłoczeni  swoją
pracą,  ponieważ  jest  ich  bardzo  mało.
Natomiast zapotrzebowanie niestety cały

czas  rośnie.  Swój  największy  skok  
przeżyło chwilę po wybuchu pandemii, kiedy większość
społeczeństwa  została  zmuszona  do  spędzania  czasu
jedynie  w  domu.  Ciągła  praca  przy  komputerze,  brak
możliwości  ruszenia  się  z  miejsca,  natłok  nauki  
i zdezorientowanie nową jej formą wyjątkowo zwiększyła

skłonności depresyjne u dzieci i młodzieży, jak donoszą
polscy psychiatrzy. Zaburzenia psychiczne i emocjonalne
zaczęły  pojawiać  się  u  osób,  które  wcześniej  nie
wykazywały żadnych ich objawów, a u tych, u których już
wcześniej je stwierdzono, nierzadko się nasilały.

Dużą  winę  ponosi  tutaj  niezrozumienie  chorób
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psychicznych  i  tego,  jak  działają  one  
u  młodzieży.  Spora  część  społeczeństwa  dalej
żyje w przekonaniu,  że dzieci nie doświadczają
tego  rodzaju  problemów.  Ignorowanie
symptomów i  próśb o pomoc,  zwroty takie  jak
„przejdzie Ci”, „wyolbrzymiasz”, „po prostu się
ogarnij”  czy  tłumaczenie  niepokojących
zachowań  swojego  dziecka  „młodzieńczym
buntem”  pogarszają  tylko  sprawę  i  pogłębiają
poczucie  niezrozumienia  u  młodej  osoby.  A to
właśnie  umiejętność  wysłuchania  
i wyrozumiałość są najważniejsze, kiedy chcemy
pomóc  bliskiemu  przechodzącemu  kryzys
emocjonalny.

Problemy psychiczne są,  niestety,  bardziej
skomplikowane,  niż  tylko  sprowadzona  jedynie
do odczuwania  ciągłego smutku depresja.  Mają
wpływ na nasze codzienne zachowania, nawyki  
i  procesy  myślowe,  co  często  przez  otoczenie
postrzegane jest negatywnie, a nam przypinane są
łatki, takie jak leń czy nieuk. Jako społeczeństwo

patrzymy  na  choroby  psychiczne  bardzo
stereotypowo  i  chociaż  trudno  będzie  to
natychmiastowo  zmienić,  warto  jest  podjąć  ku
temu  kroki.  Najlepszym  sposobem  na  to  jest
ciągłe  edukowanie  się,  a  przede  wszystkim,
słuchanie osób,  które  same mierzą  się  z  takimi
problemami. 

Nie  zmienimy  całego  świata,  ale  jeśli
zaczniemy od samych siebie, być może osobom 
z naszego najbliższego otoczenia zacznie się żyć,
choć trochę lepiej. A to już jest ogromny krok.

Oliwia Borucka

116111.pl  —  Strona  internetowa  Telefonu
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

forumprzeciwdepresji.pl

Źródło grafiki:
https://uczelnie.info.pl/uniwersytet-gdanski-tydzien-zdrowia-
psychicznego/

KIRKE

„Patrzyłam  na  nich,  czekając,  aż  któryś  zrobi  uwagę  na
temat mojej nieobecności, ale żaden z nich tego nie zrobił.
Bo  czemu?  Byłam  niczym,  kamieniem.  Jeszcze  jedną
dziecięcą nimfą pośród tysięcy.”

Czy  kiedykolwiek  czuliście  się  jakbyście  nic  nie
znaczyli  na  tym  świecie?  Jak  jeszcze  kolejna  postać  do
ponad 7 miliardowego zbioru ludzi na tej planecie? Jeśli tak
to w takim razie polecam wam kolejną powieść Madeline
Miller  Kirke.  Książka  opowiada o  postaci  dobrze  znanej  
z  wyprawy Odysei  Homera.  Kirke  poznajemy,  jako  małą
dziewczynkę, córkę boga Heliosa, przez bogów uważaną za
zbyt  mało  boską  i  potężną.  Przez  całe  swoje  życie  była
samotna  i  niezauważalna  przez  liczne  rodzeństwo  
i  kuzynostwo.  Najbliżsi  kpili  z  jej  skrzeczącego  głosu  
i wyglądu.

Za swoje przewinienia zostaje  zesłana przez ojca na
wyspę  Ajaje,  gdzie  już  na  zawsze  ma  wieźć  samotne  
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i  nieszczęśliwe  życie.  Jednak  po  kilku  dniach  Kirke  uczy  się  doceniać  to,  co  ma  na  wyspie  
i  odnajduje  tam szczęście.  Jednak  i  to  zostaje  zniszczone  przez  coraz  to  nowych  podróżników
trafiających na jej wyspę, prosząc o pomoc i przysługę.

Jedną z takich osób jest Dedal, który zostaje wysłany na wyspę Kirke, by przywieźć ją na
Kretę. Jej siostra Pazyfae, która całe życie jej nienawidziła słysząc o sukcesach siostry postanawia ją
wykorzystać do pomocy przy ujarzmieniu i powstrzymaniu Minotaura – jej syna.

Po wykonaniu zadania  Kirke wraca na  swoją wyspę,  spędzając czas  jak przedtem.  Jednak
pewnego dnia na wyspie pojawia się Odyseusz. Początkowo ich relacja nie zaczyna się pozytywnie,
Kirke przemienia jego kompanów w świnie. Później ich relacja się rozwija. Zaczynają darzyć się
uczuciem. Ale dni szczęścia mijają jeszcze szybciej niż się zaczęły. Odyseusz zostawia Kirke nie
wiedzą, że spodziewa się ona dziecka.

Kirke postanawia być najlepszą mamą dla swojego syna. Chce go chronić z całych sił przed
każdym niebezpieczeństwem. To jednak nadchodzi szybciej niż się spodziewała. Bogini Atena chce
zabić jej syna. Kirke nie jest przekonana czy jest na tyle silna, żeby ochronić swoje dziecko. Ale to
czy jej się udało musicie odkryć sami.

Tak samo jak  w przypadku  Pieśni  o  Achillesie  autorka  świetnie  oddaje  klimat  starożytnej
Grecji. To, co jest największym atutem tej powieści to charaktery bohaterów i ich zachowania. Tak
samo jak w filmach, jeśli zachowanie jakiegoś bohatera sprawia, że go nienawidzisz z całego serca,
to znaczy,  że ta postać jest  bardzo dobrze zagrana,  a w tym przypadku bardzo dobrze napisana.
Jedyne, co chciałam zrobić podczas czytania książki to przytulić Kirke i zabrać ją od jej okropnej
rodziny. Książka emocjonalnie przywiązuje nas do bohaterki, razem z nią przeżywamy wszystkie
wydarzenia. Co jeszcze bardziej wciąga nas w świat pełen Bogów, Nimf i śmiertelników.

Weronika Słabik 

Źródło grafiki:
taniaksiazka.pl/ksiazka/kirke-madeleine-miller?

W nowyn roku polecam tybetańską mieszankę odchudzającą. Najlepiej smakuje z nutellą.

*

Miałam się odchudzac, ale kiedy tylko wyjdę na spacer, tak straszliwie wieje, że laduję 
w cukierni.

*

Jesteś naprawdę brzydki, gdy podczas robienia grupowych zdjęć na imprezach to ciebie zawsze 
proszą, żebyś stanął za aparatem.

*

Wczoraj zupa była dzisiejsza, a dzisiaj jest wczorajsza. Kompletnie bez sensu...

Wyszukała: UK

Źródło: Internet

Uśmiechnij się, proszę! 
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WEGAŃSKIE CURRY Z BATATEM I CIECIERZYCĄ

SKŁADNIKI (dla 4 osób)
● 1 duży batat obrany ze skórki 

i starty na grubych oczkach lub
puree z batata

● łyżka oleju kokosowego
● czerwona cebula pokrojona 

w drobną kostkę
● 2 ząbki polskiego czosnku
● butelka passaty pomidorowej

(500-700 ml)
● puszka mleczka kokosowego
● puszka ciecierzycy (przelana

wrzątkiem)

PRZYPRAWY
 curry
 cynamon
 słodka i ostra papryka
 sól i pieprz (od serca :))
 sok z cytryny

PRZYGOTOWANIE
1. Bataty obieramy, ścieramy na tarce o grubych oczkach.
2. Na patelni rozpuszczamy olej kokosowy, dodajemy cebulę, sól i czekamy aż się zeszkli. 

Po chwili dodajemy pokrojony w kostkę czosnek.
3. Gdy cebula i czosnek są już ładnie zeszklone, wrzucamy sporą szczyptę curry, cynamonu, 

ostrą i słodką paprykę, sól i pieprz. Smażymy przez moment, aby wydobyły się wszystkie 
aromaty.

4. Dodajemy batata, znów smażąc go przez moment, a następnie zalewając passatą pomidorową 
i mleczkiem kokosowym, dopatrujemy czy nie przywiera od dna.

5. Wszystko dokładnie mieszamy.
6. Jako ostatnią dodajemy ciecierzycę. Gotujemy bez przykrycia, aby sos stał się lekko 

kremowy.
7. Pod koniec możemy ponownie doprawić Hojnie skrapiamy sokiem z cytryny. Curry powinno 

być dosyć słone, ostre dzięki dużej ilości pieprzu i delikatnie kwaskowate.
8. Podajemy z ryżem.

Agnieszka Oleksiak

Smacznego! 

Źródł:https://biegiemdolodowki.pl/przepisy/600-kcal-czyli-najukochansze-weganskie-curry-z-batatem-i-ciecierzyca/  
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GRUSZKI Z CZEKOLADĄ POD
ORZECHOWĄ KRUSZONKĄ

Składniki na jedno średnie lub duże naczynie żaroodporne:
● 6 miękkich gruszek / 800 g
● 6 kostek gorzkiej czekolady
● 1 łyżeczka mąki, dowolnej

● 2/3 szklanki orzechów laskowych
● 1/2 szklanki płatków owsianych
● 1 łyżka cukru trzcinowego
● 1/2 łyżeczki kawy mielonej, parzonej
● 1/4 łyżeczki soli
● 3 – 4 łyżki oleju, dowolnego

Przygotowanie:
 Rozgrzać piekarnik do 180 stopni. Gruszki obrać,

pokroić na duże kawałki, wrzucić do naczynia
żaroodpornego i obsypać mąką. Wymieszać,
dorzucić przekrojone na pół kostki czekolady.

 Do kubeczka blendera z małym ostrzem „S” wsypać orzechy, płatki owsiane, cukier 
trzcinowy, kawę oraz sól. Krótko zblendować, tylko do momentu, aż wszystko będzie lekko 
posiekane, przez około 10 – 15 sekund. Dodać olej i dopiero dalej blendować do momentu, aż
wszystko się połączy.

 Kruszonkę wyłożyć na gruszki, tak, żeby przykryła wszystkie owoce, wyrównać i wsunąć do 
piekarnika. Piec przez 15 minut, następnie lekko wyrównać kruszonkę i sprawdzić, czy się nie
przypieka i dopiekać kolejne 15 minut. Podawać gorące bez żadnych dodatków, albo w wersji
naprawdę rozpustnej, polane kokosowym mleczkiem. Następnego dnia świetnie smakuje na 
śniadanie.

Agnieszka Oleksiak 

Smacznego! 

Źródło: https://www.jadlonomia.com/przepisy/gruszki-z-czekolada-pod-orzechowa-kruszonka/

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