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Słowo wstępne

Wraz z rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego, rozpoczęła się również
jesień, a za tym pierwsze wydanie 
„Świata wg Zośki”! Wiele z nas nie po-
żegnało się jednak z wakacjami i nadal 
ucieka myślami do szalonych przygód 
i czasu spędzonego ze znajomymi. 

Podczas wywiadu na temat 
książki,  ,,Dom na jachcie” autorstwa 
Magdaleny Banasik, gdzie na chwilę 
przeniesiemy się do wakacyjnych przy-
gód, wywiązał się ciekawy dialog na 
temat wolności, inspiracji do realizo-
wania marzeń i niezapomnianego, ro-
dzinnego przeżycia, zachęcając do pod-
trzymania ducha przygody w życiu co-
dziennym. 

Jak wiemy tęsknota jest chorobą 
duszy, a jak się okazuje, ostatnimi cza-
sy - miłość również została uznana za 
chorobę!

Wracając jednak do jesiennych 
wieczorów z kubkiem ulubionej herba-
ty, w specjalnym wydaniu 

tylko dla naszych czytelników, pierw-
sza część opowieści ,,Pieśń zagubione-
go serca” dla urozmaicenia relaksu. Dla
fanów krótkich wierszy i związanych 
z nimi przemyśleń ,,Betonowe miasta”.
Zachęcamy również do przeczytania 
recenzji ,,Miasta Duchów” Victorii 
Schwab.

Po posiłku dla umysłu, zaprasza-
my na równie sycącą ucztę żołądka 
w postaci wegetariańskiego przepisu na
makaron ryżowy w sosie orzechowym. 

Przeznaczony dla koneserów 
wysublimowanego poczucia humoru - 
jesienny mem, dla podniesienia pozio-
mu endorfin.

Będąc w temacie podnoszenia 
poziomów, poruszony zostaje problem 
narastającej emisji dwutlenku węgla 
i postawie, w której ekologia stała się 
najnowszym trendem.

 Nie zwlekając zapraszamy do 
lektury!

Martyna Łuczyńska 

https://muratordom.pl/ogrod/pielegnacja-roslin/ogrody-jesienia-zdjecia-jesiennych-roslin-aa-L42Z-Sv6q-
RcY4.html
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Przełamując fale
 Wywiad z Magdaleną Banasik autorką książki „Dom na jachcie”

,,Dom na jachcie  Jak zostawiliśmy wszystko i  popłynęliśmy
przed  siebie”  to  książka  podróżnicza  o  2-letnim  rodzinnym
rejsie  po morzu śródziemnym.  Historia  o spełnianiu marzeń,
dążeniu do celu i pokonywaniu każdych trudności. Autentyczna
historia o rodzinie, która zostawiła wszystko i popłynęła przed
siebie.  Książka  wywarła  na  mnie  ogromne  wrażenie  już  od
samego początku, od pierwszych rozdziałów czułam, że nie jest
to  tylko  zapis  rejsu,  ale  też  piękna  historia  o  wolności.
Wolności,  której  tak  wielu  z  nas  pragnie.  Owa  książka
udowadnia,  że  nie  trzeba  mieć  wielkiego  budżetu  czy dużej
łodzi  by  odbyć  przygodę  życia.  Wystarczy,  że  będziemy
wytrwali w dążeniu do celu, nie poddamy się, a wszystko, co
sobie  zaplanujemy  damy  radę  osiągnąć  w  pojedynkę  lub  
z załogą.

***
Razem  z  autorką  książki  Magdaleną  Banasik  udało  mi  się
przeprowadzić wywiad dotyczący samej książki jak i rejsu na
pokładzie BIMSI. Dlaczego BIMSI? Są to inicjały całej załogi

(B od  nazwiska  Banasik,  I  jak  Ida  najmłodsza  z  całej  załogi,  M to  oczywiście  Magda,  jedna  
z ciekawszych osób, jakie kiedykolwiek poznałam, S jak Sebastian, głowa całej rodziny i I czyli
Igor, syn, który kontynuuje tradycje, ale o tym trochę później). Historia ta ukształtowała późniejsze
życie  półtorarocznej  Idy  oraz  czteroletniego  Igora.  Myślicie  sobie,  tylko  szaleńcy  biorą  dzieci,
porzucają dotychczasowe stateczne życie i ruszają w nieznane. Według mnie nic bardziej mylnego.
Dla mnie szaleńcami są osoby, które boją się lub co gorsza nie chcą lekko zaryzykować lub zrobić
coś, co od zawsze chcieli zrobić. Czy szaleństwo jest takie złe? Ale wracając do wywiadu:)

***
W.S: Zacznijmy od początku, skąd się wziął sam pomysł? Było to marzenie, ale czy ono tworzyło
się latami czy była taka chwila, że chcę to zrobić?
M.B: Marzenie było już przez ileś tam lat w naszych głowach, cały czas się pojawiało, układało  
w mniejszą lub większą formę. Mieliśmy taki pomysł już wcześniej, zbudowaliśmy naszą pierwszą
łódkę,  drewnianą,  pięciometrową. I  na początku projekt był taki,  że może tą łódką popłyniemy  
w rejs, ale po tym jak powiększyła się nam załoga o dzieciaki stwierdziliśmy, że łódka jest trochę za
mała i zaczęliśmy myśleć o czymś większym. No, ale też dalej to nie był taki projekt, że popłyniemy
w  długi  rejs.  Dopiero  w  którymś  momencie  codzienność  trochę  doprowadziła  do  pytania,  
że właściwie jak nie teraz to, kiedy, bo teraz jest ten dobry moment.  

W.S: Książka jest o wypłynięciu w rejs, ale też miałam wrażenie, że jest o wolności i sięganiu po
marzenia, stąd kolejne pytanie czy ta książka miała być też o marzeniach i wolności czy tylko taki
opis rejsu?
M.B: Jak najbardziej chodziło o to, żeby pokazać, że jak czegoś się bardzo pragnie to jest to jak
najbardziej  do zrealizowania i  książka miała być właśnie takim przykładem, inspiracją dla tych,
którzy chcieliby, ale trochę się boją. Chcieliśmy pokazać, że się da, że nie trzeba mieć na to jakiś
gigantycznych funduszy,  mieszkać  w jakimś  egzotycznym kraju,  mieć  super  pracy i  warunków.
Miała to być taka inspiracja, przykład, że można, korzystajcie i czemu nie i fajnie jest to zrobić,
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kiedy się ma małe dzieci lub w ogóle nie ma dzieci.

W.S: Żyje się tylko raz. Przechodząc do kolejnego pytania, czy planowała Pani napisać książkę od
razu ruszając w rejs czy może dopiero po rejsie?
M.B: Pomysł pojawił się tak naprawdę dopiero po rejsie. W trakcie rejsu były zbierane materiały do
tej książki, pisałam dziennik pokładowy i nasze przeżycia, relacje i przygody były spisywane, ale tak
naprawdę pomysł pojawił się chyba po powrocie, pojawiła się myśl, że w sumie fajnie byłoby coś 
z tym zrobić, jakoś to ująć w taką formę może trochę krótszą, bo nie da się ująć 700 dni opisanych
dzień w dzień, raz, że byłaby za długa, a dwa, że może byłoby to może trochę nudne.

W.S: Igor i Ida byli małymi dziećmi, więc na pewno słyszała Pani, że jak to tak z małymi dziećmi 
i czy w pewnym momencie pojawiły się w Państwa głowach myśli, że może to był zły pomysł  
i może trzeba zawrócić? Czy pojawiało się zwątpienie w trakcie rejsu nie tylko ze względu na dzieci,
ale i po prostu zwykłe zwątpienie w siebie i swoje możliwości?
M.S: Zacznę od tego, że kiedy powiedzieliśmy, że płyniemy z małymi dziećmi to po pierwsze część
nam w ogóle nie wierzyła, po drugie na przykład mój tata był przeciwny temu całemu pomysłowi,
ale reszta generalnie nam kibicowała,  byli  za pomysłem, mówili,  że super.  Wypływając byliśmy
pełni  wiary w siebie,  w trakcie  rejsu pojawiło  się  zwątpienie,  jak czytałaś  książkę to  wiesz,  że
mieliśmy różne przygody i wiadomo, że w takim momencie, gdzie ta przygoda była dość groźna to
pojawiała się u nas taka refleksja, że może porwaliśmy się trochę z motyką na słońce, że może dzieci
są jeszcze za małe. Jednak bardzo się nie chcieliśmy poddawać, nie chcieliśmy wracać i po prostu
przepracowaliśmy wszystkie te złe chwile.

W.S: Z mojej perspektywy ta książka to idealny przykład nie poddawania się, pokonywania tych
trudności cały czas i idealna definicja pchnięcia do celu. Stąd też kolejne pytanie czy chcą Państwo
znowu coś takie zrobić albo czy już mają Państwo takie plany?
M.B: Wiesz co, plany to są cały czas. Myślę, że jak się raz obierze taką drogę do spełnienia marzeń,
(i niekoniecznie muszą to być podróże), jak zobaczysz, że to się raz, drugi udało, to już jest ciężko
przestać. Wiadomo, że nowe plany cały czas się pojawiają, marzymy o trochę większej podróży,
może gdzieś dalej, może dłużej, jak wyjdzie zobaczymy. Nie wiem czy jeszcze dalej z dziećmi, bo
trochę się nam drogi rozchodzą, ale kto to wie może za jakiś czas będą chciały dołączyć do nas na
moment w naszej podróży. 

W.S: Nasuwa mi się też takie pytanie czy pewnego dnia taki mały, czteroletni Igor nie powiedział
mam dość, chcę do domu?
M.B: Nie,  dla  nich  dom był  tam,  gdzie  my byliśmy.  Takie  małe  dzieci  trochę  inaczej  pojmują
rzeczywistość, dla nich najważniejsi są rodzice i to, że mogą z nimi być. To gdzie byliśmy absolutnie
nie miało dla nich znaczenia one w ogóle nie odbierały tego w ten sam sposób, co my. Pamiętam jak
wróciliśmy, Ida poszła do przedszkola, Igor też i pytam jak było, czy coś opowiadaliście, ktoś coś
pytał, oni zdziwieni, ale, o czym? Jak to, o czym, no o tym, że pływaliśmy. Na co oni ,,A to co, inni
tak  nie  robią  ?”  Mam  wrażenie,  że  one  nasiąkły  tym  stylem  życia,  bez  wiedzy  zdobywanej  
w przedszkolu. Uczyli się w naturalny sposób.

W.S: Ta książka właśnie jest też ciekawa w ten sposób, że pokazuje ten inny styl życia. Nie rutynę
typowego  Kowalskiego,  ale  codzienną  przygodę  tak  naprawdę  i  myślę,  że  potrafi  ona  zmienić
myślenie ludzi. Zamiast myśleć to nie dla mnie, po skończeniu książki myślą jednak mogę to zrobić.
M.B: No tak, jak jesteś przekonana, że chcesz tego, jak masz wsparcie w osobach, które cię otaczają.
To jest ważne. Nie raz spotykałam się z taką opinią, że ktoś chciałby zrealizować swoje marzenie,
taką podróż, ale nie ma z kim i też to jest kolejna blokada, bo nie każdy ma odwagę ruszyć w daleką
podróż. Nie zawsze jest to też możliwe, oczywiście można wziąć plecak na plecy i pojechać, ale
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trudniej jest samemu prowadzić taki cały jacht. Trudno jest też złożyć cały ten wysiłek i trud na barki
jednej osoby.

W.S: Jakby mogła Pani cofnąć czas i mając cały obecny bagaż doświadczeń czy nadal ruszyłaby
Pani w ten rejs czy też nie?
M.B: Mając  to  całe  doświadczenie?  Jest  to  bardzo  dobre  pytanie,  sama  się  nad  tym  nie  raz
zastanawiałam. Wiesz, co myślę, że podjęłabym tą decyzję, aczkolwiek brałabym więcej rzeczy pod
uwagę, więcej za i przeciw, bardziej bym to analizowała. Cały taki sukces tej szybkiej decyzji był też
w tym, że niektórych rzeczy nie byliśmy świadomi. Chcieliśmy to zrobić, wydawało nam się, że
mamy dużą wiedzę i duże doświadczenie, więc pomyśleliśmy robimy to. W tej chwili mając całą
obecną wiedzę i znając jak to wygląda myślę, że dłużej bym się nad tym zastanawiała, bardziej się
do tego przygotowała, ale oczywiście zrobiłabym to. Zdecydowanie suma plusów jest gigantyczna
versus minusy

W.S: Myśląc o takiej podróży wiele osób myśli, że trzeba mieć nie tylko dużą wiedzę, ale i ogromne
doświadczenie płynąc samemu, a co dopiero z dziećmi. Ludzie myślą, że trzeba najpierw pływać 
z 10 może 15 lat.
M.B: Prawda, ale w normalnych warunkach rzadko, kiedy ma ktoś czas, żeby zrobić taką podróż
próbną,  a  potem tą  właściwą.  Oczywiście  możesz  założyć  sobie,  że  najpierw pływasz,  zbierasz
doświadczenie, a potem wyruszasz w podróż. Tylko potem jesteś starsza i się nie chce i jest trochę
ciężej. A w momencie, kiedy tę decyzję podejmujesz masz tego doświadczenia ile masz, ale taka
podróż jest czymś i tak całkowicie innym niż takie rejsy tygodniowe czy dwutygodniowe po morzu.
Jesteś poddawana innym warunkom pogodowym. Będąc na rejsie dwutygodniowym możesz mieć
cały czas super słońce, a tutaj będąc ciągiem na jachcie musisz zwracać uwagę na pogodę cały rok. 
I to jest  między innymi bardzo duży czynnik, który buduje twoje doświadczenie zachowania się
różnie w różnych warunkach. Kiedy przyjdzie duża fala, kiedy przyjdzie niespodziewany prąd, kiedy
jest duży wiatr przeciwny, kiedy prąd zaczyna nad tobą panować a ty nie masz właściwie mocy
łódką kierować. To są takie rzeczy, których uczysz się tak naprawdę na bieżąco.

W.S: Tak, takie przystosowanie się do każdej sytuacji jest też godne podziwu, bo na pewno musiał
Państwu towarzyszyć jakiś strach, ale jednak te wszystkie pozytywne aspekty przeważały nad tymi
wszystkimi nie dość, że minusami takiej wyprawy to i natarczywymi myślami, że to jednak był błąd.
Też taka książka jest idealna dla młodego człowieka, takiego jak ja, bo ja teraz mając 17 lat mam
dwa wyjścia,  albo zrobię coś ze swoim życiem, na przykład,  zacznę podróżować i  przeżyję coś
fajnego, albo pójdę do pracy i każdy dzień będzie wyglądał tak samo.
M.B: Może nie jest aż tak źle, można zawsze to jakoś podzielić, ale masz rację, to ważne, że życie
powinno być ciekawe.

W.S: Tak już powoli kończąc, co by powiedziała Pani młodej osobie, która by do Pani przyszła  
i  powiedziała:  przeczytałam Pani książkę,  ale nie mam tej  odwagi,  a jednak chcę zrobić coś ze
swoim życiem. Co by Pani powiedziała tej osobie?
M.B: Powiedziałabym, że rozumiem, że się może bać, że może czuć ten strach przed nieznanym,
przed porzuceniem rutyny dnia codziennego, bo wiadomo, że praca daje bezpieczeństwo finansowe,
ale i wprowadza pewną rutynę. Ale jeżeli ma taką chęć, ma takie pragnienie, że chciałaby coś zrobić
innego, że to życie wcale nie musi wyglądać właśnie w ten sposób, to oczywiście powinna zacząć
przede wszystkim o tym myśleć.  Potem zdobywać wiedzę i informacje, żeby zacząć układać, co
właściwie się chce, w jakim kierunku pójść. Najlepiej też spojrzeć na swoje życie z boku, i dostrzec,
że jest czas pracy, zarabiania, ale z drugiej strony, nie możemy zamykać się w takim schemacie,
warto jest wyjść poza swoje ramy, poza swoją strefę komfortu i spróbować zrobić coś, co przede
wszystkim sprawi nam ogromną radość, satysfakcję i da to coś więcej. 
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W.S: Bardzo piękne podsumowanie. Moim ostatnim pytaniem do Pani jest to czy jest jakieś miejsce,
które chciałaby Pani odwiedzić, a jeszcze tego Pani nie zrobiła?
M.B: Tak, pewnie. Takich miejsc jest mnóstwo, cały czas jakiś nowy obszar dodaję do swojej listy,
który  może  kiedyś  odhaczę,  że  tam byłam.  Chciałabym bardzo  zwiedzić  Amerykę  Południową.
Fajnie  by było  mieć  jacht  tam,  bo  przepłynięcie  oceanu jest  dla  mnie  cały czas  taką  niepewną
sprawą, nie wiem czy ja bym się do tego nadawała, ale mieć jacht właśnie przy brzegach innego
kontynentu to byłby super pomysł. I pływać wzdłuż wybrzeża, a na przykład w głąb lądu wynająć
jakiś  samochód bądź  skorzystać  z  komunikacji  publicznej.  Ale  jak najbardziej  jacht  mógłby się
przydać.

W.S: I  dzięki  temu  byłby  materiał  na  nową  książkę.  Taka  przygoda  też  byłaby  ciekawym
przeżyciem, z którym można się podzielić z szerszą publicznością. Jeszcze takie ostatnie pytanie do
Pana Sebastiana mam.  Czy u Pana,  jako głowy rodziny pojawiało się  zwątpienie,  że to  był  zły
pomysł?
S.B: Nie, nie było żadnego zwątpienia. W zasadzie jak już się zdecydujesz, jak już obierzesz jakąś
drogę,  jakiś  cel,  to  wtedy każdy kolejny problem jest  wyzwaniem i  skupiasz  się  na  tym,  żeby
znajdować rozwiązania a nie negować wszystko i się załamywać.

M.B: Tak, my właśnie wyznajemy taką zasadę, że nie ma problemów, są tylko rozwiązania. Myślę
też, że większość trudności jesteśmy w stanie pokonać.
W.S: Właśnie, dlatego jest to książka nie tylko podróżnicza, ale i książka o pokonywaniu trudności.
Jeżeli  ma się  chęć,  jeżeli  jest  się  wytrwałym to wszystko się  da  zrobić.  Świat  stoi  przed  nami
otworem.

M.B: Pamiętam, że miałam taki moment smutku jak byliśmy po jednej ze złych przygód i tak sobie
myślałam, że może już wystarczy, może trzeba wrócić. Zaczęłam gloryfikować powolne, statyczne
życie,  marzyć  o  tym  jak  fajnie  będzie  w  tym  domu  znowu,  rodzina,  kominek.  Ale  szybko
wytłumaczyłam sobie, że to tylko chwilowa słabość i bardzo chcę kontynuować naszą przygodę. 

W.S: Właśnie, bo co jest lepsze takie statyczne życie czy przygoda?
M.B: Ciężko nam się wypowiadać o tym statycznym życiu, bo długo nie możemy tak wytrzymać.
Nawet jak jesteśmy zmęczeni  tymi  podróżami i  tak wracamy mówiąc sobie,  że teraz to  już nie
wyjeżdżamy. Ale mija tydzień i już zaczynamy myśleć, gdzie by tu znowu pojechać. Widać mamy
taką naturę, że po prostu lubimy się włóczyć, lubimy poznawać nowe rzeczy, potrzebujemy tych
bodźców, tych wyzwań, tego ruchu, nawet niekoniecznie przemieszczać się, ale po prostu, żeby coś
się działo. Bo jest to świetne, jest to pobudzające, to  daje radość.

W.S: I to jest fajne podejście do życia. Byle by się coś działo. Tym właśnie morałem kończę ten
wywiad. Bardzo dziękuję za udzielony wywiad i życzę kolejnych ciekawych przygód, które mam
nadzieję zostaną opisane w kolejnych książkach.

***
Po przeprowadzeniu opisanego wyżej wywiadu czułam, że brakuje mi jeszcze jednej perspektywy.
Perspektywy Igora, który sam zrobił patent żeglarski. Mimo, że wywiad przeprowadzony z nim nie
jest tak długi, jak z jego rodzicami, to według mnie jest idealnym dopełnieniem całej tej historii.

***
W.S: Zrobiłeś patent żeglarski, czego bardzo Ci gratuluje, stąd moje pytanie, czy uważasz, że takie
przeżycie miało na to wpływ, że właśnie taki rejs obudził w tobie taką zajawkę?
I.B: Możliwe, myślę, że jak mówimy o wpływie rejsu to raczej był on na takim podświadomym
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poziomie, bo wiesz jak go skończyłem miałem 6 lat i do momentu, kiedy znowu żeglowałem miałem
jakieś  12-13  lat,  kiedy  znowu  zaczęliśmy  z  rodzicami  żeglować.  Nie  oszukujmy  się  byłem
dzieciakiem, ale może to mogło mieć jakiś wpływ, zmieniło to moje postrzeganie, mam tu na myśli
ukształtowanie mojego charakteru, właśnie to, że się zawsze opieram, lubię się buntować i dosyć
często to robię.

W.S: A czy sam masz do tego podejście takie, że w pewien sposób jest to kontynuowanie tradycji?
I.B: Nie, w ogóle mnie nie obchodzi ta część szczerze. Zrobiłem sobie ten patent, bo jednak mamy
ten jacht w Grecji i mamy też ten jacht w garażu, pięciometrowa PETRA i mam też takie marzenie,
zarys  planu,  żeby  z  przyjacielem  po  maturze  popłynąć  właśnie  tym  jachtem,  po  tym  jak  go
wyremontujemy,  popłynąć  Bałtykiem  na  Morze  Północne  i  zobaczyć  fiordy  norweskie.  Morza
Bałtyckiego ja w ogóle nie znam praktycznie, ale z tym papierem, który mam już mogę.

W.S: Świetnie,  że  już  masz  takie  plany  i  mogłeś  liznąć  trochę  tego  przez  te  wszystkie  lata.
Przechodząc do kolejnego pytania, które nieraz kreowało mi się w głowie podczas czytania książki,
czy jakby rodzice znowu zaproponowali Ci taki rejs, co byś powiedział?
I.B: W tym momencie to już by było ciężkie, bo zdaję maturę i mam też plan iść na studia, ale nie
patrząc na te wszystkie nudne aspekty życia, pewnie, że tak.

W.S: Ale  myśląc  o  tym jako  o  dwóch  latach  wyrwanych  z  życiorysu,  nadal  byś  chciał  rzucić
wszystko i wypływając na dwa lata? Nie mając tego typowego nastoletniego życia?
I.B: Nie, wydaje mi się, że gdybym miał wybór dwa lata temu czy płynąc na taki rejs to jednak
chciałbym zostać, jednak liceum to jest ważny czas wydaje mi się. Wtedy to był czas przedszkola, on
nie jest ważny, znaczy ja go nie miałem, ale jakoś nigdy szczególnie mi go nie brakowało, ale liceum
jednak, te wszystkie znajomości. Mimo, że żeglowanie ma swoje pozytywne strony i w ogóle, kiedy
żyjesz na jachcie i oddychasz tym świeżym powietrzem, możesz być codziennie w innym miejscu, to
jest totalnie inne doświadczenie, totalnie inne życie, bywa czasami samotne mimo wszystko.

W.S: Tak,  bo  nie  masz  dostępu  do  internetu,  nie  możesz  do  kogoś  napisać  na  Messengerze  
i spotkać się następnego dnia, tylko jesteś ty, morze i ewentualnie rodzina, która może zacząć cię
irytować po kilku dniach. Ale nie patrząc na szkołę i inne takie aspekty, chętnie byś ruszył.
I.B: Przygoda, wizja nieskończonych możliwości. Do końca nie wiesz, co się zdarzy, ale, mimo, że
teraz masz rzeczywistość i  mimo, że teraz jesteś szczęśliwa to jednak ona jest  zamknięta,  wiesz
dokładnie,  co  się  zdarzy  jutro,  a  patrząc  na  taką  przygodę  nie  wiesz,  co  się  zdarzy.  Ta  wizja
nieskończonych możliwości, tych nieskończonych doświadczeń jest ekscytująca. 

W.S: Niby czujesz się szczęśliwy z tym, co masz, ale kiedy doznajesz tej wolności dopiero uczysz
się, czym tak naprawdę jest to szczęście. Człowiek tak naprawdę dopiero na pełnym morzu uczy się
siebie na nowo i odkrywa, kim tak naprawdę jest. Ta nieskończona pustka, niebo pełne gwiazd w
nocy, musi to być piękny widok.
I.B: Oczyszczające, to wynagradza tę samotność, bycie otoczonym przez widoki, przez te gwiazdy.
Trzeba żyć cały czas, ludzie powinni bardziej żyć chwilą, więcej robić, mniej myśleć, kierować się
impulsami, robić to, co wydaje im się słuszne, to co daje im szczęście bez zbędnego myślenia nad
tym.

***
Miałam nie wspominać w tym wywiadzie o swoich odczuciach, jednak czuję, że to będzie idealne
zakończenie. Ciekawym doświadczeniem była rozmowa z osobami pełnymi pasji, pasji, którą widać
gołym okiem. Pasję, którą można zobaczyć w oczach Igora, który opowiada o bezkresnym nocnym
niebie  na  pełnym  morzu.  Widać  te  iskierki  szczęścia,  kiedy  opowiada  o  rejsach  i  planach  na
przyszłość.  Miłym doświadczeniem jest  słuchanie tej  radości  w głosie,  kiedy Pani  Magda może
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opowiedzieć o tej całej przygodzie. Było to bardzo oczyszczające doświadczenie, a sama rozmowa
skłania do refleksji nad sobą i swoim, życiem. Życie jest za krótkie, żeby się martwić, czasem trzeba
zostawić wszystko i popłynąć przed siebie.

Rozmawiała Weronika Słabik

ZABIERZ MNIE DO Sudanu

odwiedziny w Afryce

Zapraszamy do nowego cyklu podróżniczego. W każdym numerze gazetki zabierzemy Was w inny
zakątek Ziemi. Będę to podróże w nieznane, egzotyczne i tajemnicze strony. 

Ruszajmy do Sudanu!

Informacje ogólne

• Powierzchnia: 1 861 484 km² – 15 na świcie

• Ludność: 43,85 mln – o 5mln więcej niż w Polsce

• Głową państwa jest przewodniczący Tymczasowej Rady
Suwerennej Abd al-Fattah Abd ar-Rahman al-Burhan

• Język urzędowy: arabski, angielski

Obecnie występujące problemy: konflikt plemienny – rywalizacja
koczowniczych plemion Sudanu o dobra naturalne zapoczątkowany
w 2009 r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Sudanu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Sudanu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Sudanu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Fattah_Abd_ar-Rahman_al-Burhan
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Waluta: Funt sudański

Środowisko przyrodnicze

Sudan graniczy z:

• Egiptem

• Libią

• Czadem 

• Republiką Środkowoafrykańską

• Sudanem Południowym

• Etiopią

• Erytreą

Znaczną część powierzchni Sudanu zajmują rozległe
równiny i płaskowyże. Najwyższy szczyt Dżabal
Marra leży na południowym zachodzie w górach
Darfur i ma wysokość 3042 m n.p.m.

Przez wschodnią część Sudanu przepływa Nil, Nil
Błękitny i Nil Biały, zaś wschód kraju to bezkresne
pustynie. 

Tylko 3,7% powierzchni kraju to obszar przyrody chronionej.

Życie w Sudanie

Mieszkańcy Sudanu zajmują się głównie rolnictwem –  pracuje tam 80% siły roboczej kraju. 
Uprawiają zboża takie jak sorgo i pszenica oraz rośliny wykorzystywane w przemyśle – bawełnę, 
sezam, orzeszki ziemne, trzcinę cukrową. Na terenie tego kraju występuje ropa naftowa, która jest 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pszenica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sorgo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudan
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wydobywana i eksportowana do innych państw. 

Sudańczycy nie są zamożnym narodem ich kraj zaliczany jest do jednego z najbiedniejszych na 
świecie. Oprócz burzliwej historii, przyczynił się do tego suchy klimat z nieregularnymi opadami 
i wysokimi temperaturami powietrza. Z tego względu Sudan często nawiedzają susze, przynosząc 
duże straty w rolnictwie i w konsekwencji głód.

Prawo i zasady

Sudan jest krajem dla osób, które chciałyby zaznać innej turystyki. Trzeba bardzo uważać, co się robi
oraz zwracać uwagę na zachowanie innych. Nie jest to do końca bezpieczny kraj dlatego lepiej 
zwiedzić stolicę i jej okolice. 

Jeśli ktoś szuka wrażeń i ma mocne nerwy, może skorzystać z sudańskich linii lotniczych. Należy 
jednak pamiętać, że od 2010 r. wszystkie zarejestrowane linie lotnicze Sudanu z powodu dużej ilości 
katastrof lotniczych znalazły się na czarnej liście europejskich linii lotniczych. 

Turysta w Sudanie powinien pamiętać, że należy zachować szczególną uwagę podczas 
fotografowania obiektów, gdyż obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć obiektów mających znaczenie 
dla obronności kraju. 

Jak można spędzić czas w stolicy Sudanu – Chartumie?

Możemy odwiedzić Tuty bridge i Omdurman
market, Podczas jednodniowej wycieczki możemy
przejechać obok Nilu Błękitnego, przespacerować
się Tuty bridge – moście prowadzącym na wyspę
Tutti oraz odwiedzić Omdurman Market – Wielki
bazar, na którym można kupić rzadkie dla
Europejczyka przyprawy oraz pamiątki.

Ciekawym miejsce, zupełnie niepasującym do 
klimatu Sudanu jest Marshall Nature Reserve. 
Można tu odpocząć w cieniu drzew, zobaczyć 
egzotyczną roślinność i ptactwo.



10 ŚWIAT  WG  ZOŚKI

Kuchnia Regionalna

Jeśli chcemy poznać lokalne obyczaje proponuje kilka regionalnych dań:

Mulach 

Składniki: 

- 4 cebule
- 25 dkg mięsa (najlepiej baranina)
- 3 ząbki czosnku
- 1 pomidor lub przecier pomidorowy (1-2 ł)
- 3 ziemniaki
- sól, pieprz, cynamon

Przygotowanie:

Cebulę po obraniu kroimy w kostkę i smażymy na oleju na złoty kolor.
Mięso kroimy na małe kawałki i wrzucamy na podsmażoną cebulę.
Czosnek drobno siekamy.
Wszystko smażymy, wrzucamy pokrojonego pomidora lub dodajemy 1-2 łyżki przecieru 
pomidorowego.
Zmniejszamy ogień i dusimy, w razie potrzeby wlewamy trochę wody.
Obieramy, kroimy w kostkę i dodajemy do potrawy.
Solimy, oprószamy pieprzem.
Gdy ziemniaki są miękkie (mogą nawet się rozgotować), dodajemy szczyptę mielonego cynamonu.
Arabowie jedzą Mulah z chlebem, nabierając nim potrawę.
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Aseeda

Składniki: 

- 300 g mąki pszennej

- 100 g masła

- 1 łyżeczka soli

- syrop miodowy lub daktylowy

Przygotowanie:

Wlej 500 ml wody do dużego rondla. Dodaj sól i 25 g masła. Delikatnie zagotuj. Gdy dojdzie do 
wrzenia, zdejmij z ognia.

Mąkę przesiej i dodaj na patelnię. Łyżką wyrabiaj ciasto, aż stanie się gładkie i pozbawione grudek. 
Ciasto powinno osiągnąć etap, w którym przestanie się kleić i ma konsystencję plasteliny.

Dodaj 250 ml wody na patelnię i delikatnie zagotuj. Ciasto trochę połam i delikatnie gotuj przez 
15-20 minut, od czasu do czasu mieszając.

Jeśli cała woda nie została wchłonięta po 20 minutach, odlej nadmiar i gotuj jeszcze kilka minut, aż 
nie będzie śladu wody.

Wyrób ciasto jeszcze raz łyżką, aż będzie gładkie. Tym razem pozostanie lepkie!

Rozpuść resztki masła i połóż łyżkę lub dwie na talerzu. Rozłóż wokół nich, połóż lepkie ciasto na 
wierzchu.

Złóż brzeg ciasta od dołu do góry, obracając przy tym talerz. Ciasto straci całą swoją kleistość. 
Gdy ciasto będzie mniej więcej okrągłe, odwróć je i wygładź rękoma.

Stwórz zagłębienie na środku ciasta. Skrop masłem w zagłębienie i na Aseedę. Na koniec skrop 
miodem lub syropem daktylowym na zewnątrz.

Helena Szepietowska 

Bibliografia:

https://www.google.com/maps/@52.4010064,16.920086,17z?hl=pl-PLs
https://news.notafilia.pl/2021/02/09/sudan-poludniowy-nowy-banknot-obiegowy-o-nowym-nominale/
https://pl.pinterest.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
https://pl.pinterest.com/
https://news.notafilia.pl/2021/02/09/sudan-poludniowy-nowy-banknot-obiegowy-o-nowym-nominale/
https://www.google.com/maps/@52.4010064,16.920086,17z?hl=pl-PLs
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Razem możemy więcej

Pożary  lasów  Amazonii  i  Australii,
katastrofa  w  Zatoce  Perskiej,  zanik  Jeziora
Aralskiego,  katastrofa  japońskiego  tankowca
na wybrzeżu Maurtiusa,  masowe wymieranie
ryb  i  zatrucia  rzeczne,  wycieki  toksycznych
kwasów  z  kopalni  na  Uralu,  wzrost  emisji
dwutlenku węgla. To wszystko wydarzyło się  
w  bardzo  krótkim  czasie  i  nieodległej
przeszłości,  są to jednak problemy dotyczące
każdego z  nas.  Możesz  się  teraz  zastanawiać
jak, skoro niektóre z nich wydarzyły się daleko
od  Ciebie?  Są  to  skutki,  które  pozostaną  
z  nami  na  zawsze,  źródła  badań  ekologii
populacyjnej  podają,  że  co  roku  z  naszej
planety  znika  również  bezpowrotnie  ponad  
20  tys.  gatunków  zwierząt.  Na  szczęście,
ludzkość jest coraz bardziej świadoma tego i
rozpoczęła  projekty,  które  mają  na  celu
polepszenie  naszej  obecnej  sytuacji.  Ich
popularność coraz szybciej wzrasta. Można je
zauważyć w wielu aspektach naszego życia. 

Począwszy  od  restauracji  zero-waste,
więcej  produktów przystosowanych  do  różnych
diet,  w  tym  wegańskich,  pojawiających  się  na
półkach  sklepów,  ekologiczny  Starbucks  
z kontenerów, po ekologiczne buty od Rebook’a 
i  projekt Nago  polegającym  na  tym,  że  są  to
uniwersalne i naturalne ubrania, które są stylową
odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata.
Kolekcja składa się z kilkunastu dopracowanych
w  najdrobniejszych  szczegółach  elementów.
Ubrania  NAGO powstają  lokalnie,  w  Europie.
Dzięki  temu  ograniczany  jest  niekorzystny
wpływ transportu na środowisko. Sama w sobie
ekologia, jak podają źródła zajmuje się badaniem
i wyjaśnianiem interakcji występujących między
organizmami,  zależności  występujących  między
organizmami,  (czyli  biocenozą)  i  abiotycznym
środowiskiem,  w  którym  występują  (czyli
biotopem), procesów i zjawisk, które zachodzą  
w biocenozach, ekosystemach oraz biosferze. Jest
to dziedzina bardzo obszerna, ale też niezwykle

ważna.  Coraz częściej  się  z  nim  spotykamy.
Wbrew powszechnym opiniom, nie jest to także
styl życia ani zbiór zasad postępowania, których
celem ma być wywarcie minimalnego wpływu na
środowisko.  Sam  termin  odnosi  się  ściśle  do
nauki,  uświadamianie  społeczeństwa  jest
kluczowe,  lecz  nadużywanie  tego  terminu
doprowadza do sytuacji,  w której  mamy mylny
obraz znaczenia i  zakresu.  Pojawia się  też inny
problem.  Wraz  z  wzrostem  zainteresowania,
pojawiło  coraz  więcej  osób,  które  przyjmują  tą
postawę  nie  jako  formę  stylu  życia,  lecz  jako
sposób, aby wykreować i  pokazać swoją lepszą
stronę  światu,  bardzo  często  pojawia  się  to  
u influencerów, którzy na przykład robią  różne
chellange związane z tym, że przechodzą na dietę
wegetariańską na tydzień, żeby zobaczyć, jak to
wygląda  i  potem  mówią  w  różnych  mediach  
o tym, jacy to oni nie są wspaniali. W momencie,
w  którym  zaczynamy  czynić  działania
proekologiczne,  powinniśmy  skupiać  się  na
sobie, i na tym jak to wpływa na nasze własne
życie a nie o tym czy wystarczająco dużo liczba
osób  o  tym  już  wie,  że  na  przykład
posprzątaliśmy  las  obok  nas  albo,  że  dzisiaj
wzięliśmy  prysznic  zamiast  wykąpać  się  
w wannie. Powinniśmy to robić dla siebie i mieć
świadomość tego,  jaka zmiana w nas  zachodzi.
Natomiast,  kiedy  pojawi  się  taka  sytuacja,  że  
w  momencie,  kiedy  będziemy  robili  zakupy  
i kupimy mnóstwo organicznych, ekologicznych
produktów i będziemy chcieli  się pochwalić, że
nas na to stać (ponieważ owszem pojawiło się ich
bardzo dużo tak jak wcześniej wspomniałam, lecz
są one po prostu jeszcze drogie przez to, że ich
popyt  nie  wzrósł  na tyle  aby producenci  mogli
obniżyć  spokojnie  cenę)  i  że  myślimy  o  tym.
Powinniśmy zastanowić się, po co to robimy i jak
jakimi  ludźmi  jesteśmy  naprawdę,  skoro  nie
wystarcza  nam samoakceptacja  zmian  w  sobie,
tylko potrzebujemy jeszcze aprobaty od innych.
Teraz w wielu restauracjach takich jak Starbucks
albo MacDonald pojawiły się słomki papierowe 
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i rzeczywiście ograniczamy jest plastik i jest na
to  zauważalna  zmiana.  Wiadomo  mamy  inne
priorytety  i  inne  zasady  moralności,  każdy
inaczej żyje i jednakże pomimo tego wszystkiego
zastanowić  się  w głębi  siebie,  jaki  to  ma  sens,
skoro teraz mogę sobie pozwolić na takie życie,
jakie  mam  to  czy  będę  je  mieć  za  kilka
następnych lat? Jeśli odpowiedź będzie brzmiała
nie, to znaczy, że chyba trzeba coś z tym zrobić.
Chodzi  o  małe  drobne  działania,  które
wprowadzimy w nasze życie i one staną się już
częścią  nas.  Jeżeli  zrobimy  coś  jednorazowo
dużego  na  pokaz,  wtedy  to  nie  będzie  miało
sensu, chodzi o to żebyśmy nauczyli się pewnych
rzeczy  na  stałe  jak  dziecko,  które  uczy  się  na
pamięć tabliczki mnożenia, żebyśmy mieli to w
sobie,  bo  dzięki  temu,  jeżeli  z  jednej  osoby

zacznie  się  robić  takich  1000  a  potem  coraz
więcej,  to  wtedy  rzeczywiście  będzie  widać  te
efekty.

Zatrzymaj się, zastanów się,
działaj!

Małgorzata Pakuła 

Pieśń zagubionego serca

Część 1 „Zawsze obok”

Odkąd Rithion sięgał pamięcią, nie istniała żadna osoba, którą kochałby bardziej, niż Avore – 
swojego brata. 
W królestwie rządzonym mądrze, przez ich rodziców od lat działo się dobrze, a radość poddanych 
tylko jeszcze bardziej wzrosła, gdy urodził się młodszy książę. 
Rithion sam był niewyobrażalnie szczęśliwy, gdy patrzył w radosne, jasnozielone oczy braciszka, 
głaszcząc jego kręcone, złote włosy. 
W miarę upływu lat, okazało się, że mimo tego, że chłopcy ani trochę nie byli do siebie podobni 
z wyglądu i charakteru, nie było siły, która mogła ich rozdzielić. 
Najlepiej zdawał sobie z tego sprawę Vartaar, nauczyciel Rithiona i Avore, codziennie widząc, jak 
mały książę i jego ciemnowłosy starszy brat wymykają się z zamku, by przez wiele godzin 
spacerować w pobliskim lesie, po prostu ciesząc się swoim towarzystwem. 
Oczywiście, że mężczyzna o tym wiedział – w końcu oprócz nauczania książąt miał za zadanie 
również pilnować i bronić chłopców, przed wszelkim niebezpieczeństwem. Nie bez powodu cieszył 
się sławą najlepszego wojownika w królestwie — w trakcie walki przeistaczał się w istne bóstwo 
zagłady, a zatem stanowił też doskonałą obronę. 
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Vartaar z początku dosyć niechętnie odnosił się
do pomysłu zajmowania się dwójką dzieci
królewskiej pary, ale jako przyjaciel i główny
doradca władców nie mógł odmówić królowej
Irtii i swojemu wybawcy i panu – Issarelowi.
Nie po tym, ile dla niego uczynili. Po jakimś
czasie zaczął nawet czerpać przyjemność z
obserwowania z boku pięknej więzi istniejącej
między braćmi.
Tylko on wiedział o niezliczonych próbach
Avore bezszelestnego zakradnięcia się na lekcje
Rithiona, jedynie po to, by móc przy nim być. 
Tylko on pamiętał lęk w oczach chłopców, gdy przyłapał ich na nieudolnym śledzeniu rodziców 
podczas ich rocznicowego spaceru. Lęk, który tak szybko zmienił się w determinację, by kryć 
rodzeństwo. 
Książęta zaraz zaczęli się przekrzykiwać, mówiąc, że to był tylko i wyłącznie ich pomysł, a nie 
drugiego. W ten sposób oczywiście ściągnęli na siebie uwagę królewskiej pary, jednak 
przeszkodzenie w spacerze uszło na sucho całej trójce. 
I w końcu — tylko Vartaar wiedział o wszystkich tych nocach, pełnych cichego płaczu i prób 
uspokajania Rithiona przez mężczyznę i kilkuletniego Avore, gdy równo cztery lata starszy od niego
książę koronny zmagał się ze swoimi atakami paniki. 
Wraz z upływem czasu wielki wojownik zaczął wręcz traktować obserwowanie szczęśliwego 
dzieciństwa chłopców i pełnego miłości życia rodzinnego w zamku, jako odpoczynek od 
ścigających go demonów przeszłości. Cieszył się, że może być częścią czegoś tak niezwykłego i tak
mu wcześniej obcego... To było doskonałe dzieciństwo. 
Jak szybko musieli jednak dorosnąć. 
Pierwsza tragedia wydarzyła się, gdy Rithion miał zaledwie jedenaście lat. 
Vartaar niechętnie przywołał wspomnienie, które zniszczyło wszystko to, co było dla nich tak 
cenne. 
Całe królestwo okryło się żałobą na wieść, że ich ukochany, mądry król stracił życie, umierając 
w chwale na polu bitwy, gdy jako ostatni, który pozostał z wielkiej armii, stawił czoło wrogom, 
osaczony i samotny.
Królowa wydała z siebie okrzyk bólu i straciła przytomność, podczas gdy Rithion patrzył na 
przynoszącego potworną wiadomość posłańca z niedowierzaniem widocznym w jego piwnych, 
załzawionych oczach, jednocześnie mocno przytulając do siebie siedmioletniego Avore. 
Vartaar ze ściśniętym z żalu sercem patrzył z boku, jak do młodego następcy tronu powoli zaczyna 
docierać sens tragicznej wieści. 
Nie powinieneś ich teraz zostawiać, Issarelu — zawołał w myślach do drogiego mu przyjaciela.— 
Nie powinieneś zostawiać nas.
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Najpotężniejszy wojownik królestwa nigdy nie zapomniał uczucia bezradności, której doznał, gdy 
tamtej nocy zajrzał przez niedomknięte drzwi do komnaty Avore i zobaczył, jak dwóch małych 
chłopców, właściwie dopiero, co
wkraczających w życie, siedziało na
łóżku, trzęsąc się od tłumionego
płaczu, ani na chwilę nie
wypuszczając drugiego ze swoich
objęć. 
Nie miał pojęcia, co powinien
zrobić, jednak zanim cokolwiek
postanowił, usłyszał cichy głos
Rithiona, próbującego ukoić, choć
trochę serce młodszego księcia:
— Ja- ja wiem, że jest nam teraz źle,
Avore... I wszystko wydaje się
trudne... Ale jestem tutaj. Nie zostawię cię. Będzie dobrze, cii... Nie płacz. 
Vartaar czuł, jak łzy napływają mu do oczu, gdy słuchał, jak jedno dziecko, którego świat zaczął się 
rozpadać, mimo wszystko próbuje być silne i pociesza drugie. 
Po chwili Avore odezwał się, roztrzęsionym głosem, stłumionym przez koszulę Rithiona, w którą był 
wtulony:
— Nie... wszystko będzie źle. Ty też odejdziesz, wiesz, że mam rację. 
— Avore, nie mógłbym-
— To mi obiecaj! — krzyknął młodszy z braci, przerywając księciu koronnemu wpół zdania. — 
Obiecaj mi, że nigdy mnie nie zostawisz, Rithion! Że zawsze będziesz mnie kochać! — blondwłosy 
chłopczyk zaniósł się rozpaczliwym płaczem, kurczowo trzymając jedenastolatka za ramiona. 
Ten tylko uśmiechnął się przez łzy, nie mogąc nic poradzić na to, że nieco rozbawiła go świadomość, 
że jego brat stwierdził, że on – Rithion –  kiedykolwiek mógłby przestać kochać go nad życie. Mimo 
wszystko skinął głową, by zadowolić siedmiolatka. 
— Dobrze, obiecuję. Ale ty też musisz to zrobić. 
Avore pociągnął nosem, uklęknął naprzeciwko starszego brata i z powagą zaczął mówić słowa 
przysięgi, nie wiedząc, że wkrótce miała ona stać się ich hasłem przewodnim na całe życie. 
— Nieważne, co zrobisz, nieważne, ile czasu minie... 
— Nieważne, kim się staniesz...— kontynuował obietnicę Rithion z lekkim uśmiechem na twarzy. —  
Bo ja choćby i za tysiąc lat...
— Ja nadal będę cię kochać... — roześmiał się Avore, ocierając łzy płynące po policzkach brata. — 
Całą wieczność. 
— Po prostu bądź... — wyszeptał Rithion, zamykając oczy. 
Po chwili jednak z powrotem je otworzył, gdy poczuł, jak młodszy książę ciągnie go lekko za rękaw. 
— Pomożesz mi to jutro napisać? Wiesz, zrobimy to jak dorośli, na papierze! 
— Pewnie — szatyn mrugnął do blondynka. — Ale chyba sam już umiesz, co nie? 
— Eee tam, za długie. To nudne, a ty masz ładniejsze literki. — Wzruszył ramionami Avore, 
nadymając policzki. 
Vartaar, stojąc przed drzwiami, z gorzkim rozbawieniem uświadomił sobie, że była to święta prawda. 
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Rithion uczył się bardzo szybko i pisał starannie, więc w porównaniu do niego, niechlujne pismo 
Avore wyglądało jak totalne bazgroły. Choć i tak nieźle, jak na siedmioletnie dziecko. 
Po chwili Avore spoważniał i zapytał starszego brata niepewnym tonem:
— Rithion? Zostaniesz ze mną do rana? Nie chcę być teraz sam... 
— Jasne. Przecież mówiłem, nie zostawię Cię.
Rithion przykrył drugiego księcia kołdrą i ucałował go na dobranoc w czoło. 
Był to gest, który Vartaar z łatwością rozpoznał — nieraz widział, jak Issarel i jego żona żegnali 
chłopców w ten sposób na dobranoc. Miało to zapewnić ich, że ktoś nad nimi czuwa i zesłać dobre 
sny. 
Avore, wyczerpany płaczem i emocjami, bardzo szybko zapadł w sen, w przeciwieństwie do Rithiona,
który, skulony na pościeli obok braciszka, z szeroko otwartymi oczami wpatrywał się w sufit. Myślał 
zapewne, że nikt go nie widzi, więc pozwolił, aby z jego oczu popłynęły cicho łzy, lśniące na jego 
twarzy. 
Po chwili obrócił się na bok, przytulając się do młodszego księcia. Przestał się poruszać i tylko jego 
lekko unoszący się i opadający przy oddechach bok udowadniał, że książę nie jest jedynie skuloną 
woskową figurą. 
Vartaar zacisnął zęby, wiedząc, że nie jest w stanie teraz pomóc książętom i po cichu odszedł od 
drzwi komnaty. 
To wydarzenie odcisnęło się głębokim piętnem w pamięci wszystkich mieszkających w królestwie, 
a zwłaszcza w pałacu, będąc jak ostry cierń wbijający się boleśnie w głowę. 
Vartaar z rozrzewnieniem przypomniał sobie, jak kilka dni po owej pamiętnej nocy znalazł na 
podłodze w komnacie Avore arkusz papieru, zapełniony eleganckim pismem Rithiona i dziecięcymi 
rysunkami jego brata. Faktycznie
spisali swoją obietnicę, obaj
podpisując się na dole kartki. 
Nadal cierpieli, owszem, ale
dopóki mieli siebie nawzajem,
wojownik nie sądził, żeby
cokolwiek mogło ich całkowicie
złamać. Czasami wprawdzie
zdarzały się noce, gdy któryś 
z książąt nie dawał sobie rady 
z ciężarem utraty ojca, jednak
drugi zawsze był wtedy obok. 
Mężczyzna odsunął od siebie
ponure wspomnienia i przypomniał sobie dzień, w którym chłopcy uznali, że jest całkowicie godny 
ich zaufania. 
To było kilka miesięcy po śmierci króla, gdy zaczęli traktować Vartaara jak drugiego ojca i 
jednocześnie starszego brata. 
Cieszył się, że może być dla kogoś wsparciem, ale nigdy nie spodziewał się, że pewnego wieczoru, 
zamiast ćwiczyć z Rithionem szermierkę, zostanie zaciągnięty przez obu braci do „ich 
przenajspecjalniejszego miejsca”, jak określił to podekscytowany Avore. 
— No chodź szybciej! No szybciej, no! 
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Literacka Nagroda Nobla 2022

Akademia Szwedzka ogłosiła, że w 2022 roku

Literacką Nagrodę Nobla otrzymuje Annie

Ernaux. Tym samym pisarka dołącza do grona

takich autorek i autorów, jak m.in. Olga

Tokarczuk, Toni Morrison, Alice Munro, Ernest

Hemingway, Gabriel Garcia Marquez czy Bob

Dylan.

Młody książę rozentuzjonowany biegał dookoła Vartaara i Rithiona, podczas, gdy ten ostatni 
spokojnie stał w miejscu. 
Nauczyciel chłopców nie mógł uwierzyć, jak wielkimi przeciwieństwami są charaktery królewiczów. 
Rithion zawsze był spokojny, cichy i skupiony, a przede wszystkim — zawsze zatroskany o brata, który
z kolei nigdy nie uważał na lekcjach, był żądny przygód i wiecznie radośnie rozgadany. 
Książę pociągnął Vartaara przez puszczę zamkową, aż w końcu jego oczom ukazało się urwisko na 
pagórku, wychodzące na ocean, z widokiem na zachodzące słońce. 
Rosnący na wzgórzu, rozłożysty dąb rzucał przyjemny cień na twarze przybyłej trójki, a delikatny 
wiatr bawił się ich włosami, gdy mężczyzna z zachwytem chłonął widok przed sobą. 
— To faktycznie specjalne miejsce. Tu jest tak... — Zawahał się, szukając odpowiedniego słowa. — 
Tak cicho. 
— No ja wiem! — oznajmił dumny i bardzo zadowolony Avore, krzyżując ręce na piersi i opierając 
się lekko o stojącego za nim Rithiona. 
Odkryli to miejsce kilka tygodni przedtem, gdy młodszy książę na nowo zaczął przeżywać śmierć ojca.
Uciekł wtedy do lasu, aż Rithion dogonił go właśnie w tym miejscu i zatrzymał, zanim chłopiec spadł 
z wysokiej skarpy. 
— Nigdzie indziej nie ma takiego widoku na zachód słońca, tylko jak wieje, to trzeba uważać, żeby 
nie spaść do wody — kontynuował blondyn wychylając się ostrożnie, by zobaczyć fale uderzające, co 
chwila o klif. — Dlatego-
— Dlatego teraz się stąd odsuniesz — przerwał mu Rithion i z uśmiechem przyciągnął go do siebie 
opiekuńczym gestem. — Wracajmy już, robi się chłodno i ciemno. 
Vartaar zapamiętał z tamtego dnia jeszcze wesoły śmiech książąt, gdy wracali z powrotem do zamku. 
Tak... To było dobre wspomnienie. Jedno z nielicznych takich, choć nie jedyne, gdyby patrzeć na to, 
co miało wydarzyć się w całkiem niedalekiej przyszłości. 

~ Rirey
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Francuska pisarka, urodzona w 1940 roku, wychowała się w ubogiej rodzinie. W 1971 roku 
ukończyła studia w dziedzinie literatury współczesnej na Université de Rouen. W latach 1966-1977 
uczyła francuskiego w szkołach średnich, po czym została wykładowczynią na Centre National 
d'Enseignement par Correspondance. W swojej twórczości porusza kwestie wykluczenia m.in. ze 
względu na płeć, język czy klasę społeczną. Wśród tematów, które porusza w swoich książkach, są te 
osobiste, m.in. aborcja.
Annie Ernaux debiutowała autobiograficzną powieścią "Les Armoires vides" w 1974 roku, ale to jej 
czwarta - także autobiograficzna  - była prawdziwym przełomem. "La place" opowiada o życiu i 
śmierci jej ojca. Z kolei później w "Une femme" pisała o matce.

Jest ona 17. kobietą wśród dotychczasowych laureatów. Doceniona została za "odwagę i chirurgiczną
precyzję, z jaką odkrywa korzenie wyobcowania oraz kolektywne ograniczenia indywidualnej 
pamięci".

Cechami charakterystycznymi twórczości 82-letniej francuskiej prozaiczki są krótkie, pisane 
oszczędnym stylem, powieści autobiograficzne, w których otwarcie przygląda się emocjom. 

Jej autobiograficzna, a zarazem pokoleniowa opowieść "Lata" (2008 r.) zdobyła Nagrodę 
Uniwersytetu Warwick, nagrodę przyznawaną przez Association Marguerite Duras, Nagrodę im. 
François Mauriaca, włoską Premio Strega Europeo, a także znalazła się na krótkiej liście 
nominowanych do Nagrody Bookera. Jest pierwszą kobietą, której dzieła ukazały się za życia w serii 
Quarto prestiżowego wydawnictwa Éditions Gallimard. 

"Lata" w przekładzie na język angielski ukazały się w 2017 roku, natomiast polskie tłumaczenie 
opublikowane zostało na przez Wydawnictwo Czarne w tym roku. Akademia Szwedzka zwróciła 
uwagę na "Lata", określając powieść "najambitniejszym projektem Ernaux, który przyniósł jej 
międzynarodowy rozgłos oraz przysporzył jej wielu naśladowców i literackich uczniów". 

Nagroda Nobla w dziedzinie literatury przyznawana jest przez Akademię Szwedzką. Najważniejszy i 
najbardziej prestiżowy literacki laur świata trafił dotychczas do 118 osób, chociaż przyznawano ją od 
1901 roku 114 razy. Ta rozbieżność w liczbach wynika z tego, że siedmiokrotnie nie przyznano 
nagrody, a czterokrotnie podzielono ją pomiędzy dwójkę laureatów.

Nagrody Nobla. Co otrzymują laureaci?

Nagrody Nobla przyznaje się już od 1901 roku. Ufundował je przemysłowiec i wynalazca dynamitu 
Alfred Nobel. Z jego woli otrzymują je osoby, które zasłynęły wybitnymi osiągnięciami naukowymi -
w dziedzinach fizjologii lub medycyny, fizyki i chemii - a także literackimi i pokojowymi - za zasługi
dla społeczeństwa i ludzkości.

Każdemu  laureatowi  wręczany  jest  złoty  medal  z  wizerunkiem  fundatora  nagrody  i  specjalnie
kaligrafowany dyplom. Przy tym wszystkim przewidziana jest także nagroda pieniężna - przez lata jej
wysokość wynosiła 1 mln koron szwedzkich (czyli prawie 447 tys. zł), ale w 2020 roku Fundacja
Noblowska podniosła tę sumę do 10 mln koron.

UK

Źródło: gazetapl › Kultura › Książka; 
TVN24 › kultura-i-styl › literacka-nagroda-nobla-2022-6150210
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Betonowe miasta, powiadają.

Pozbawione natury

Przepełnione zgiełkiem

Pełne obcych

Krytycznych nieznajomych

A jednak nawet pomiędzy blokami

Stworzonymi z cegły i betonu

Gdzieś z boku czy w środku

Nieśmiało wychyla się miłość

Zapraszając zakochanych do tańca

Pełnego obrotów i spojrzeń

Bratnich dusz

Przed sekundą poznanych

Naznaczonych przeznaczeniem

Pięknym lub będącym czystą głupotą

Jednak czy nie warto 

Zawiesić na nim wzrok na chwilę?

Ten jest wśród wszystkich 

Czekał i czeka na Ciebie

Szepcze marzenie

W mej głowie

Kmbj - Katarzyna Janiszewska 

Źródło grafiki:
https://i.pinimg.com/564x/8c/fd/6f/8cfd6f753e275d9d7cc5878851c94fdb.jpg

MIŁOŚĆ

Miłość znalazła miejsce w klasyfikacji chorób WHO. Umieszczono ją pod numerem F639, który 
oznacza jednostkę chorobową. Spadek serotoniny może prowadzić do depresji, z kolei jej nagły 
wzrost, przyczynia się do negatywnych reakcji innego rodzaju - np. samobójstwa z miłości. Oznacza 
to, że stan zakochania, może być zwyczajnie niebezpieczny dla zdrowia.
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Happysad „Zanim pójdę”

„Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty
To też nie diabeł rogaty
Ani miłość kiedy jedno płacze
A drugie po nim skacze
Miłość to żaden film w żadnym kinie
Ani róże ani całusy małe duże
Ale miłość kiedy jedno spada w dół
Drugie ciągnie je ku górze”

Źródło:
https://www.o2.pl/artykul/milosc-jak-choroba-psychiczna-who-nie-ma-watpliwosci-5960842669098113a
https://www.e-tapetki.pl/279843,serce-serduszka-walentynki-grafika-drzewo-milosc.php
https://www.tekstowo.pl/piosenka,happysad,zanim_pojde.html

,,Miasto duchów’’ Victoria Schwab

Czy gdzieś  na  świecie  istnieją  ludzie,  dla
których  jesteś  w  stanie  zrobić  wszystko?  
W  istocie,  których  zapominasz  o  upływającym
czasie,  ustalonych  niezmiennych  porach  
i konsekwencjach? Co czeka nas po śmierci, kim
będziemy i  gdzie skończymy? Które z  wierzeń  
i religii okaże się prawdą, które zaś kłamstwem?
Czy istnieje coś po śmierci? Czy może żyjemy, by

skończyć spalonymi czy zasypanymi w ziemi?
Cassidy  to  doprawdy  osobliwa

dziewczynka. Od momentu w którym wpadła do
rzeki i przeżyła bliskie spotkanie ze śmiercią, a jej
życie  uratował  chłopiec  w  koszulce  
z superbohaterem widzi duchy (małe nawiązanie
do  ,,Vicious”  innej  książki  tej  autorki,  więc
zapraszam  do  lektury  serdecznie  jej  fanów!!).
Jednak wbrew stereotypowym historiom zwracają
jej uwagę rytmicznym pukaniem w ramię. Nasila
się  ono,  aż  do  momentu,  gdy  dziewczynka  nie
znajdzie  miejsca  ich  śmierci,  w  którym  faluje
siwa  ,,zasłona”,  która  przeniesie  ją  na  drugą
stronę.  Dziewczynka  za  każdym razem wybiera
się  za nią  z Jacobem jej  przyjacielem duchem,  
z którym wspólnie dbają o swoje bezpieczeństwo
w drugim świecie. Na szyi ma zawieszony aparat,
którym  uchwytuje  rozmazane  scenerie  
z  zaświatów.  Jednak,  w jaki  sposób Cass  może
pomóc tym istotom zmuszonym do powtarzania
ostatnich chwil swojego żywota? Czy moment,  
w którym zobaczy ich ostatnie chwile wystarczy,

https://www.tekstowo.pl/piosenka,happysad,zanim_pojde.html
https://www.e-tapetki.pl/279843,serce-serduszka-walentynki-grafika-drzewo-milosc.php
https://www.o2.pl/artykul/milosc-jak-choroba-psychiczna-who-nie-ma-watpliwosci-5960842669098113a
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by  zaznali  spokoju?  Dlaczego  życzliwy  jej
chłopiec  zdradza  tak  niewiele  prawd  o  swoim
świecie? 

Żeby  tego  było  mało  jej  rodzice  są
koneserami historii o duchach tata doszukuje się
w  nich  istotnej  prawdy,  zaś  mama  nadaje  im
bajkowego  wydźwięku.  Sławni  pisarze  dostają
propozycję  nakręcenie  filmów  w  najbardziej
nawiedzonych  miastach,  co  oznacza  większą
styczność z duchami. Jak poradzi sobie z tym para
nastolatków?

Akcja toczy się w Edynburgu. Deszczowym
mieście,  przepełnionym mgłą  i  nieco  strasznym
klimatem. Ludzie nieustannie chodzą z kubkiem
kawy, czy herbaty w dłoni, a to wszystko pozwala
nam  czytelnikom poczuć  ten  jedyny  w  rodzaju
jesienny  klimat.  Widzimy i  czujemy  tę  historię
jakbyśmy dążyli obok Cass, jej rodziców, rudego
kota i (nie) ducha. Jakbyśmy żyli  wraz w nimi  

w  pensjonacie  pełnym  ksiąg  i  książek
oprawionych w skórę.

Opisy  natury  są  poetyczne,  zaś  te  akcji
wciągające.  Warto  zaznaczyć,  że  w zamierzeniu
jest to lektura dla młodszych, jednak jej ciekawy
temat  i  lekka  forma  w  mojej  opinii  mogą
zapewnić  rozrywkę  czytelnikowi  w  każdym
wieku,  w  tym  trudnym  bogatym  w  materiały
naukowe  okresie.  Ponadto  sami  fani  Victorii
Schwab, mogą odkryć jej nieco inną stronę.

Dla mnie, jako absolutnej sroki okładkowej
zachęcającym jest także fakt przepięknego wkładu
wydawnictwa,  o  którym  przekonacie  się,  jeżeli
tylko zawierzycie mi na słowo. 

Kmbj - Katarzyna Janiszewska 
Źródło grafiki:
https://ecsmedia.pl/c/16260815454816593-png-gallery.large-
iext74273913.jpg
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Propozycje kulinarne

WEGAŃSKI MAKARON RYŻOWY W SOSIE ORZECHOWYM (2-4 PORCJE)

Składniki:
• 1 opakowanie makaronu ryżowego grubego,
• 4 młode cukinie (grubości palca) lub jedna mała,
• 1/2 kapusty pak choi,
 garść orzechów nerkowca.
Sos:
 1 biała cebula,
 1 mały por,
 2 ząbki czosnku,
 1 papryczka chili,
 3 cm korzeń imbiru,
 4 łyżeczki koncentratu pomidorowego,
 2 czubate łyżki masła orzechowego,
 1 łyżka pasty tahini,
 1 łyżka syropu klonowego lub miodu,
 1 łyżka sosu sojowego,
 1/2 puszki mleka kokosowego,
 sok z jednej limonki,
 olej kokosowy lub masło klarowane do smażenia,
 szczypiorek do podania,
 sól,
 woda.

Przygotowanie:
1. Na suchym woku podprażyć orzechy nerkowca, odłożyć na bok. Następnie wrzucić 

posiekaną drobno kapustę i pokrojoną w talarki cukinię, dusić przez chwilę bez dodatków i również 
zdjąć na bok.

2. Zabrać się za przygotowywanie sosu. Cebulę i pora posiekać, wrzucić do woka na 
rozgrzany olej kokosowy, posolić i dusić do miękkości. Następnie dodać przeciśnięty przez praskę 
czosnek, starty na tace korzeń imbiru i posiekaną drobno papryczkę chili (bez pestek i błonek, chyba, 
że lubicie bardzo ostre). Całość zamieszać, smażyć 2-3 minuty na średnim ogniu. Po tym czasie 
dodać koncentrat pomidorowy i podsmażać go na większym ogniu cały czas mieszając, gdy cała 
cebula nabierze czerwonego koloru dodać tahini, masło orzechowe, sos sojowy i syrop klonowy.

3. Całość wymieszać i smażyć na małym ogniu dolewając wodę i mleko kokosowe w miarę 
potrzeby (żeby sos się nie przypalał i miał dobrą konsystencję). Następnie dodać połowę soku z 
limonki i wrzucić do sosu odłożone wcześniej warzywa oraz 2/3 orzechów nerkowca (resztę dostawić
do posypania). Cały sos dusić jeszcze przez kilka minut, w tym czasie ugotować makaron lekko 
krócej niż mówi instrukcja na opakowaniu, najlepiej około 3-4 minuty, żeby później nie rozgotował 
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się w sosie.
4,Gotowy makaron przelać zimną wodę i dorzucić do sosu (sos nie może być w tym 

momencie zbyt rzadki, trzeba pilnować jego konsystencji i lekko odparować lub dodać wody, gdy jest
zbyt gęsty). Całość wymieszać, przełożyć na talerz i posypać orzechami nerkowca i drobno 
posiekanym szczypiorkiem oraz polać pozostałym sokiem z limonki.

https://annasudol.pl/weganski-makaron-ryzowy-z-sosem-orzechowym/

CIASTKA ORKISZOWE Z CZEKOLADĄ I MIĘTĄ

Składniki:
 2 szklanki mąki orkiszowej, 
 5 łyżek cukru trzcinowego,
 7 dag masła,
 1 jajko, 
 1 opakowanie cukru wanilinowego,
 1/3 łyżeczki sody oczyszczonej,
 1/2 szklanki czekoladowych kropelek 
(lub posiekana czekolada),
 1 garść świeżej mięty,
 szczypta soli.

Przygotowanie:

1. Miętę posiekać. Mąkę wymieszać z cukrem, sodą i solą, dodać pokrojone masło, jajko 
i cukier wanilinowy, wyrobić jednolite ciasto. Wrzucić czekoladowe kropelki i posiekaną miętę, 
ponownie wymieszać. 

2. Formować kuliki i spłaszczyć je, układając na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, 
zachowując odstępy. Piec około 15 min w piekarniku nagrzanym do temperatury 170°C. Ciastka 
po wyjęciu wystudzić. 

Książka Czekolada z przepisami Olimp Media wydawnictwa Olesiejuk. 

Wybrała Natalia Ziniewicz

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