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Słowo wstępne

No to zaczynamy ferie. Przed nami 
niezmierzone szlaki górskie, lasy, 
jeziora. Mam nadzieję, że znajdzie-
cie moment na lekturę, naszego no-
wego numeru gazetki. A co w nim? 
Zaczniemy od karnawału w Rio 
i słonecznej Brazylii. Potem rusza-
my do Ameryki Północnej, aby po-
znać sekrety najprawdziwszej 
agentki FBI. Znajdźmy chwilę na 
lekturę książki Daphne du Maurier 
oraz poznajmy wspólnie tajemnice 

rodziny Monetów. To dobry czas, 
aby pokontemplować o czasie wła-
śnie i poezji. Gratka dla fanów „Pie-
śni zagubionego serca”, mamy dla 
was najnowszy odcinek. Nie zapo-
minamy w tym karnawale o dobrym
jedzeniu i kolejnych świetnych 
przepisach. Na koniec pochylmy się
nad naszą kochaną matką Ziemią 
i odnawialnych źródłach energii.

AM

Źródło: Internet
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POKONAJ SŁABOŚCI, ABY NABYĆ UMIEJĘTNOŚCI

Wywiad z byłą agentką FBI

7 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie z byłą agentką FBI. Opowiadała nam ona o swoich 
początkach w tej instytucji, a także o pracy w jednostce S.W.A.T. Później odpowiadała na przeróżne 
pytania uczniów, a także udzieliła nam krótkiego wywiadu do gazetki.

W.S: Jak Pani rodzina zareagowała na taką pracę?

S.M: Byli w pewnego rodzaju szoku, ponieważ nikt w naszej rodzinie nie pracował do tej pory, jako 
agent FBI, dlatego wydało im się to dziwne. Mój tata jest chemikiem, a mama pielęgniarką. I teraz 
jestem pewna, że zastanawiali się, czy zwyczajnie dam sobie radę. Kiedy jednak otrzymałam list 
z informacją, że się dostałam, byli po prostu mocno zdziwieni.

W.S: Jak to jest pracować w takim zawodzie będąc kobietą?

M.S: Ten zawód faktycznie zdominowany jest przez mężczyzn, ale ja jestem pierwszą snajperką 
jednostki specjalnej w historii FBI, co jest bardzo dużym osiągnięciem. Tak naprawdę nie wiedziałam 
jednak, w co „wchodzę” myśląc, że są tam również inne kobiety-agentki, inne kobiety działające 
w jednostce specjalnej, inne kobiety-snajperki. Jedyne, czego chciałam, to po prostu tam być. Nigdy 
nie miałam wrażenia, żeby mężczyźni lub jakieś organizacje w czymkolwiek mnie hamowały. 
Udowodniłam sobie wystarczająco dużo. Tak samo było z byciem negocjatorem. Musiałam pokazać, 
że potrafię prowadzić negocjacje/rozmowy pod presją i robić różne rzeczy. Uważam, że szczególnie 

kobiety i dziewczęta muszą najpierw pokonać swoje słabości
oraz nabyć pewne umiejętności zanim zrobią kolejny krok 
naprzód w tej profesji, ponieważ nikt nas o to wcześniej nie 
prosił, abyśmy to robiły. To nie działa tak, że podniesiemy 
rękę i po prostu powiemy: „Hej, chcę być pierwszą kobietą-
snajperką, albo chcę pracować w jednostce specjalnej!”. Nie 
udałoby mi się to bez świadomości, że mam ku temu pewne 
zdolności. To nie jest tak, że nagle stwierdzę, że chcę być 
matematykiem. Ale mając pewne umiejętności, zazwyczaj 
nie powstrzymywano mnie, ponieważ byłam w stanie 
pokazać, że zasługuję na tę pracę. Dodam również, że 
w 1971 roku po raz pierwszy zezwolono na przyjmowanie 

kobiet w roli agentek, FBI, jednak wcześniej zazwyczaj mówiono nam: „Możesz być sekretarką”. 
Znalazłam list od kobiety, która chciała zostać agentką FBI, a w odpowiedzi otrzymała „uroczy” tekst 
w stylu: „… to jest niebezpieczna praca…, kobiety nie powinny tego robić…, może Pani być 
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szczęśliwa będąc sekretarką…”. To interesujące, jak ogromne postępy do tej pory zrobiły i wciąż 
robią te wszystkie agentki FBI, szefowe i pierwsze snajperki jednostki specjalnej. Teraz kobiety są 
dyrektorkami biur, pracują za granicą, a jeszcze 50 lat temu słyszały: „Dalej bądź sobie sekretarką…”

W.S: Jaka była dla Pani najtrudniejsza decyzja, którą musiała Pani podjąć w swoim życiu 
zawodowym?

S.M: O rany… Pierwszą trudną decyzją było odejście z FBI. Odeszłam, ponieważ mam dwie córki 
i czułam, że nie jestem ani dobrą agentką, ani dobrą matką. Bycie agentem, prowadzenie spraw oraz 
praca w jednostce specjalnej, a nawet praca w siedzibie FBI wymagała ode mnie ciągłego 
przemieszczania się pomiędzy tymi miejscami i nie miałam kompletnie czasu pobyć w domu, 
a miałam przecież te dwa moje maleństwa… Nie ufałam nikomu i dlatego nigdy nie korzystaliśmy 
z pomocy opiekunki ani żadnego członka rodziny. Powiedzenie sobie, że muszę być obecna dla moich
córek i zrezygnowanie z kariery, na którą miałam ogromną ochotę i czułam, że mogę nawet być 
dyrektorką FBI pewnego dnia, było dla mnie bardzo trudne. Czułam, że w mojej pracy mogę zajść 
naprawdę daleko. Ale jednak czułam, że muszę zaopiekować się moimi dziećmi. Odejście z tej 
profesji było dla mnie trudną decyzją. A jeśli chodzi o czas, kiedy pracowałam jeszcze w FBI, byłam 
w stanie uświadomić sobie, że jestem w tym naprawdę dobra. Wiele osób już po sześciu miesiącach, 
maksymalnie po dwóch latach czuje wypalenie zawodowe, nie mogąc więcej patrzeć na zdjęcia ofiar, 
nie mogąc więcej rozmawiać z dziećmi, które były wykorzystywane i nie mogąc sobie z tym 
poradzić. Z jakiegoś powodu byłam w stanie zostać w tym zawodzie przez prawie osiem lat. Chociaż 
obserwowanie ludzi, którzy byli w tej pracy naprawdę dobrzy, ale nie byli już w stanie jej 
wykonywać, to doceniam fakt, że ja miałam ten wybór i mogłam ją kontynuować.

W.S: Jak to jest z perspektywy kobiety pracować 
w jednostce, która na pierwszy rzut oka wydaje się
kontrolowana przez mężczyzn?

S.M: Masz na myśli w jednostce S.W.A.T? Jak
wspominałam musiałam pracować, musiałam
dorównywać, starać się by biec kilometry, wspomagać
partnerów, którzy byli więksi niż ja. Musiałam się
nauczyć samoobrony, kiedy znajdę się 
w pomieszczeniu z kimś, kto ma moją broń. Nigdy nie
chciałam, by moja drużyna uważała, że jestem dla nich
ciężarem albo, że musieliby mnie bronić albo ratować w stresujących sytuacjach. Uważam, że dla 
mnie było to bycie zawsze przygotowaną i gotową, zawsze przychodziłam pierwsza i wychodziłam 
ostatnia. Jednak jak mówiłam wcześniej, zdarzały się grupy, które zabraniały obecności kobiet, nie 
ważne jak dobre by one nie były. Chodziłam do szkoły, gdzie było 40 mężczyzn i 2 kobiety, 
i pierwszego dnia zajęć ustaliłyśmy, że nie będziemy ze sobą rywalizować, a razem działać by 
uświadomić im, że nawet, jeśli ktoś jest mniejszy to należy się go obawiać. Musiałam się nauczyć 
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pokazywać, że kobiety też potrafią się obronić, chciałam pokazać, że jestem kobietą, ale nie wstydzę 
się tego i że to nie powstrzyma mnie.

W.S: Czy tęskni Pani za pracą po odejściu ze służby?

S.M: Kiedy odeszłam było mi bardzo ciężko z tym całym ,,oddaj odznakę i całą resztę”. To było moje
życie i właśnie to wszystko ukształtowało mnie tym, kim jestem dzisiaj, byłam mamą na pół etatu, 
która stała się mamą 24/7, która patrzy tylko na śpiące niemowlę, co było dla mnie nudne. Kocham 
swoje dzieci, ale nie czułam tej ciągłej potrzeby bycia z nimi w domu. Ale udało mi się z tego 
wyrosnąć, chociaż tęsknię za całym ryzykiem, ale na pewno nie tęsknię za pisaniem raportów albo 
zeznawaniem w sądzie, gdzie ciągle powtarzałam ten sam początek ,,Nazywam się...”. Ciężko było mi
zostawić podziwianą przez wielu ludzi pracę, zamiast pokazywania ludziom ,,patrzcie jestem byłą 
agentką FBI, proszę polubcie mnie” byłam po prostu matką. Ktoś z moich sąsiadów znalazł 
w internecie wywiad ze mną i w ten sposób wszyscy dowiedzieli się, kim byłam. Wtedy kobiety 
z sąsiedztwa zaczęły pytać mnie jak udawało mi się bronić mnie i moje dzieci. Wtedy uświadomiłam 
sobie, że jest pełno matek, które nie do końca wiedzą jak zapewnić swoim dzieciom bezpieczeństwo. 
Dlatego stworzyłam społeczność, w której uczę tej samoobrony.

Spotkanie z agentką FBI było niezapomnianym przeżyciem. Spotkanie kobiety pracującej w tak 
niebezpiecznym zawodzie było czymś niezwykłym, jak i podnoszącym na duchu, bo skoro jej się 
udało to i nam może.

Rozmawiała Weronika Słabik 

Źródło grafiki:
https://gospy.pl/blog/201_fbi-rola-i-zadania.html
https://biznes.interia.pl/waluty/aktualnosci/news-w-estonii-policja-i-fbi-zatrzymaly-podejrzanych-o-gigantyczn,nId,6427129

JEDNOSTRONNA KONWERSACJA
Z CZASEM

Co to znaczy rozpaść się? Jest to duszące,

miażdżące  i  wszechogarniające  uczucie  strachu

na chwilę przed tym, jak wydarzy się coś złego,

coś, z czego wiesz, że nie będzie odwrotu. 

To  linia  graniczna,  ta,  która  mówi,  do-

kładnie  tak  jak  w  „Boskiej  Komedii”  Dantego

Alighieri;  „Wchodząc,  porzućcie wszelkie swoje

nadzieje”.  Zrzucisz  swoją  wiarę  i  marzenia  jak

drugą skórę, jak topniejące skrzydła Ikara. A po-

tem przejdziesz, dobrowolnie lub nie.

https://biznes.interia.pl/waluty/aktualnosci/news-w-estonii-policja-i-fbi-zatrzymaly-podejrzanych-o-gigantyczn,nId,6427129
https://gospy.pl/blog/201_fbi-rola-i-zadania.html


luty 2023 5

Co  to  rozpadanie  się,  jeśli  nie  punkt,  

w którym człowiek przestaje  być  człowiekiem?

Staje się on tylko stosem wypalonych kłopotów 

i postrzępionych końców, których nie da się już

połączyć, ktoś, kto jest bez nadziei i ktoś, kto nie

otrzymał  pomocy,  której  potrzebował  na  czas.

Tempus fugit, czas ucieka, a raczej w tym kontek-

ście czas, który już się skończył.

Czas to pojęcie, które niewątpliwie przy-

najmniej raz w życiu wprawi człowieka w osłu-

pienie.  Powoduje  on  wiele  zamieszania  i  budzi

pytania  bez  odpowiedzi,  które  ustępują  miejsca

jeszcze  większej  ilości  pytań  bez  odpowiedzi,

gdy próbujemy się jemu przyjrzeć. Możemy nie-

wiele wiedzieć o nim, lecz na pewno wiemy jed-

no:  czas  nieuchronnie  przemija.  On  nigdy  nie-

ustanie. To okrutna tragedia, którą musimy zaak-

ceptować zanim świat uderzy nas w twarz czymś,

co  zmusi  nas  do  uwierzenia  w  niego,  zanim  

będziemy na to gotowi. Świat może być okrutny,

ale czas jest jeszcze gorszy. On śmieje się z nas,

pokazując nam nasze kłopoty i naszą nieumiejęt-

ność i  bezradność w ich rozwiązaniu,  przyspie-

sza, ale nigdy nie zwalnia.

Czas jest pożeraczem wszystkiego, co ist-

nieje. Tempus edax rerum. To głodna bestia, która

pochłonie wszystko, co znajdzie się w jej zasięgu,

i więcej.

Sam czas jest słowem, które nigdy nie bę-

dzie miało innego słowa, innego synonimu, który

tak dokładnie go opisze. Jest zagadką wśród kru-

chych nici świata, które choć są słabe jak piórka,

są również mocne jak stal. Może się to wydawać

oksymoronem, ale jeśli naprawdę się nad tym za-

stanowimy, to właśnie tym jest czas, nieprawdaż?

Czas nie będzie czekał na nikogo, ani na

Ciebie,  a  już  na  pewno nie  na  następną osobę.

Będzie trwać i mijać w nieskończoność, przelatu-

jąc nam między palcami. Być może entuzjaści fi-

zyki mogliby w jakiś sposób udowodnić, że inte-

rakcja obiektów z czarną dziurą mogłaby w jakiś

sposób to zmienić. Takie rozwiązanie jest nieste-

ty, lub na szczęście - zależy jak na to spojrzymy -

dla nas niedostępne.

Olivia Nguyen - o okrutnej rzeczy, jaką jest czas.

Źródło grafiki:
https://pl.pinterest.com/pin/607774912230265104/
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PODRÓŻE PO ŚWIECIE

Brazylia

Brazylia

Federacyjna Republika Brazylii, państwo w Ameryce Południowej, położone nad Oceanem 
Atlantyckim. To największe i najludniejsze państwo kontynentu. Ludność w dużej mierze 
rozmieszczona jest wzdłuż wybrzeża, gdzie
mieszczą się największe metropolie kraju: Rio
de Janeiro i São Paulo.

Zajmuje obszar 8 515 767 km²  jest 27 razy
większy od powierzchni Polski.

Zamieszkuje je 217 240 060 ludzi prawie 6
razywięcej niż w Polsce.

Stolicą kraju jest Brasília.

Brazylia to jeden z najlepiej rozwiniętych
krajów Ameryki Południowej. Jego obecna
sytuacja ekonomiczna jest bardzo dobra. 
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Klimat

Terytorium Brazylii zajmuje prawie połowę powierzchni Ameryki Południowej. Jest to jedyny kraj na
świecie, przez który równocześnie przebiega Równik i Zwrotnik Koziorożca. Kraj ten znajduje się 
głownie w strefie klimatów równikowych, a południowej części kraju strefie klimatów 
podzwrotnikowych. 

Brazylia graniczy z dziesięcioma innymi państwami: Gujaną Francuską, Surinamem, Gujaną, 
Wenezuelą, Kolumbią, Peru, Boliwią, Paragwajem, Argentyną i Urugwajem. jedyny kraj na świecie, 
przez który równocześnie przebiega Równik i Zwrotnik Koziorożca. Kraj ten znajduje się głownie 
w strefie klimatów równikowych, a południowej części kraju strefie klimatów podzwrotnikowych. 

Brazylia graniczy z dziesięcioma innymi państwami: Gujaną Francuską, Surinamem, Gujaną, 
Wenezuelą, Kolumbią, Peru, Boliwią, Paragwajem, Argentyną i Urugwajem.

Język

Językiem urzędowym jest portugalski. 

Religia

Dominującym wyznaniem jest katolicyzm, który
deklaruje 63% społeczeństwa.

Kawa

Najlepsza na świecie i najsmaczniejsza kawa jest produkowana w Brazylii – ok. 34% światowej 
podaży.

Waluta

Po raz pierwszy waluta Brazylii została wprowadzona do obiegu przez Holendrów w 1654 roku. Od 
1690 roku real brazylijski stał się oficjalną 
walutą całego państwa i był nią aż do 1942 
roku. Wówczas został zastąpiony cruzeiro real. 

Obecna waluta Brazylii została ponownie 
wprowadzona do obiegu w 1994 roku. Nazwa 
„real” oznacza walutę królewską.
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Amazonka 

Na północy kraju znajduje się dorzecze
Amazonki, najrozleglejszy system rzeczny
świata, a w jego obrębie jeden z największych
obszarów wilgotnych lasów równikowych.

Ciekawostka

W pobliżu miasta Sao Paulo znajduje się
więzienie, w którym skazani mają możliwość
skrócić długość wyroku jeżdżąc na rowerze stacjonarnym, który generuje prąd. Za każde trzy dni 
jazdy na rowerze stacjonarnym, kara skracana jest o jeden dzień.

Co warto zobaczyć w Brazylii?

 Karnawał  w Rio de Janeiro odbywa się 
corocznie, parę dni przed Popielcem. Święto 
rozpoczyna się symbolicznym przekazaniem kluczy 
do miasta przedstawicielom szkół tańca, a następnie 
odbywają się rywalizacje ich przedstawicieli. 
Chociaż w całym mieście odbywa się ceremonia, to 
główna parada jest na Sambadromie.

 Pantanal największe na świecie mokradła, leżące głównie w zachodniej Brazylii. Region słynie 
przede wszystkim z dzikiej i unikalnej przyrody.
Możemy tam spotkać około 80 gatunków ssaków takich jak: jaguar, ocelot, wilk grzywiasty, 
mrówkojad wielki, jeleń bagienny i kapibara.

Archipelag Fernando de Noronha – to ponad
dwadzieścia wysp wulkanicznych. Znajduje się na
Atlantyku, około 350 kilometrów na wchód od
brzegów Brazylii. Wyróżnia się ostrymi
pionowymi klifami i pięknymi zatokami.
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 Wodospad Iguaçu system 
wodospadów o szerokości około 2 
kilometrów. Szum wody słyszalny jest z
odległości ok. 20 kilometrów. 
Najbardziej imponującym z nich jest 
wodospad: Gardło Diabła w kształcie 
litery U o wysokości 82 metrów.

Helena Szepietowska

Źródła grafik:

https://tavex.pl/jaka-walute-zabrac-do-brazylii/

https://bankomania.pkobp.pl/bankopasje/podroze/karnawal-w-rio-de-janeiro/

PIEŚŃ ZAGUBIONEGO SERCA – część trzecia

— Czemu płaczesz? — Powtórzył Avore, przekrzywiając głowę. — Co się stało? 

Rithion, blady jak duch, z szeroko otwartymi z niedowierzania oczami patrzył na brata tak, jakby ten 
zaraz znów miał zniknąć. 

Następca tronu padł na kolana, a po jego twarzy nieprzerwanie płynęły łzy. 

— Avore... Co się- jak to możliwe, że... Nie, ty... Powinieneś być... Przecież jezioro...— Bełkotał 
nieskładnie, będąc w szoku. 

Zdezorientowany Avore niepewnie podszedł do brata i półprzezroczystą ręką poklepał go po ramieniu. 

— Rithion, co się dzieje? O czym ty mówisz? I kiedy tak urosłeś? 

Rithion nie słuchał i choć bardzo chciał patrzeć bez przerwy na jakimś cudem odzyskanego braciszka, 
stracił przytomność. 

https://tavex.pl/jaka-walute-zabrac-do-brazylii/
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*****

— Że co się stało?! Książę, na pewno dobrze się czujesz? 

Vartaar badawczo przyjrzał się białej jak prześcieradło twarzy Rithiona, którą znaczyły ślady ledwo co 
wyschniętych łez i wielki, nieco nieprzytomny uśmiech. 

Potem wojownik przeniósł wzrok na pochyloną nad kwiatami w ogrodzie, nieco przezroczystą 
sylwetkę... Ducha? 

Czymkolwiek nie był, sprawił, że Rithion wydawał się być szczęśliwy i mimo, że Vartaar nie miał 
zamiaru tego niszczyć, to musiał poruszyć pewną kwestię. 

— Brałeś pod uwagę to, że to może nie być młodszy książę? — Spytał ostrożnie.

Szkliste, rozpaczliwe spojrzenie następcy tronu było wystarczającą odpowiedzią Rithiona. 

— Rozmawiałem z nim. Widzę go, ty też go widzisz. Nie ma żadnej szansy, że to nie on. Nie wiem 
tylko, dlaczego nic nie pamięta — ciągnął Rithion ze zmarszczonymi brwiami. — Znaczy... On nie jest
świadomy tego, że umarł.

— To nielogiczne. I niemożliwe, wiesz o tym, prawda? 
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— A jednak. Słyszałem, że za oceanem podobno żyją ludzie, którzy potrafią posługiwać się magią, 
może to coś w tym rodzaju. — Książę koronny wzruszył ramionami i z głupią, szczęśliwą miną wrócił 
do obserwowania swojego cudownie przywróconego brata. 

Vartaar zacisnął zęby, wiedząc, że nie da rady przekonać księcia. Sam chciałby w to wierzyć, ale nie 
mógł przezwyciężyć swojego sceptycznego podejścia do sprawy. 

— Mówiłeś już o tym królowej, panie? 

Zanim Rithion zdążył odpowiedzieć, Avore podbiegł do niego i rzucił się na niego z uciskiem. 

— Rithion, weź mnie na barana! — Zażądał ze śmiechem. 

Ciemnowłosy chłopak spełnił życzenie blondyna i spojrzał na Vartaara. Pokręcił przecząco głową 
i spuścił wzrok. 

Mężczyzna westchnął ciężko i pochylił głowę, mrucząc do siebie pod nosem:

— Wygląda na to, że ma się dowiedzieć ode mnie... — Spojrzał za oddalającymi się w kierunku 
ogrodu braćmi i krzyknął w ich stronę. — Pójdę przodem, nie oddalajcie się stąd! 

*****

Królowa nie czuła się najlepiej. Najlepsi medycy rozkładali ręce w bezradnym geście, a niezłomna, 
silna kobieta gasła w oczach. 

Vartaar szczerze bał się jej reakcji na wieść, że jej zmarła pociecha wróciła do życia, ale władczyni – 
choć wyglądała na wstrząśniętą – nie miała większego problemu z zaakceptowaniem dziwacznego 
zjawiska, a skinęła jedynie głową i pośpiesznie udała się do sali tronowej.

Mimo jej pozornego opanowania, matczyne serce prawie pękło, gdy zobaczyła swoje dziecko. Zalała 
się łzami i rzuciła się złotowłosemu książątku na szyję. 

Przytulając go, mówiła ciche, przerywane przez spazmy płaczu słowa, które przeznaczone były tylko 
dla niego. 

Avore z kolei z każdą chwilą stawał się coraz bardziej nieprzezroczysty, za to nic z tego wszystkiego 
nie rozumiał. 

Wydawało mu się, że po prostu spał przez długi czas i nie miał pojęcia, dlaczego wszyscy reagowali na
jego widok tak, jakby, co najmniej wrócił z zaświatów. 
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Nie miał pojęcia, że za jego plecami odbyła się tajna narada, na której ustalono, że mały książę nie 
może za żadne skarby dowiedzieć się o swojej śmierci z przeszłości. Nikt tak właściwie nie wiedział, 
dlaczego – to po prostu wydawało się właściwe.

Tygodnie mijały, a życie królowej regentki zaczęło zmierzać do końca. Vartaar, Rithion i cały dwór 
obchodzili się z nią znacznie ostrożniej, a jej starszy syn przejmował też powoli coraz więcej jej 
obowiązków. 

Trzynastoletni już Avore zdawał się nie być tego 
świadomym i z taką samą radością jak dawniej biegł do 
matki, by przytulić się do niej, czy porozmawiać. Wierzył, 
że jego matka zdrowieje i niedługo wróci do pełni sił. 

Może właśnie przez tą naiwną, dziecięcą nieświadomość 
tak wielkim ciosem i szokiem była dla niego chwila, 
w której Vartaar wpadł pewnego dnia do jego komnaty i 
kazał mu natychmiast iść do królowej. 

Nie mógł uwierzyć, że nie zauważył wcześniej tego, jak jej 
kości niemalże przebijały się przez wychudzone ciało 
i chorobliwie bladą skórę. 

Zanim zamknęła oczy, pogłaskała go po policzku, tak, jak 
miała w zwyczaju to robić, gdy miał pięć lub sześć lat. 

Następnym niewyraźnym wspomnieniem była koronacja Rithiona kilka dni po śmierci królowej. 

Vartaar pierwszy raz padający na kolano w pełnym pokłonie przed siedemnastoletnim chłopcem 
w koronie, który mimo kamiennego wyrazu twarzy, miał bardzo smutne oczy. 

Przysięga składana przez nowego władcę wobec narodu. 

Avore stojący przy tronie, dumny i jednocześnie zaskoczony obojętną, zamkniętą postawą brata, który 
ledwo, co powstrzymywał się przed odejściem od nielicznych gości i odrzuceniem brzemienia korony. 

To był bardzo ciężki czas dla wszystkich, Rithion rzucił się w wir królewskich obowiązków i rzadko, 
kiedy miał czas na choćby króciutką rozmowę z Avore. Jedynie Vartaar jakimś cudem potrafił sobie 
poradzić z tym wszystkim na raz, łącząc rolę opiekuna blondyna z byciem głównym doradcą króla. 

Młodemu księciu bardzo nie podobała się zmiana, jaka zaszła w jego bracie. Rithion od śmierci matki 
stał się bardziej zamknięty i rzadko, kiedy można było zobaczyć uśmiech na jego twarzy. Ciągle szukał
czegoś, czym mógłby zająć umysł, by opędzić się od przygnębiających myśli. Obiecał sobie, że stanie 
się na tyle silny, by Avore nic nie groziło, jednak doprowadziło to do tego, że coraz bardziej starał się 
kontrolować młodszego brata i ograniczać jego swobodę.



luty 2023 13

Mimo troski Vartaara, irytacji z powodu zachowania Rithiona i przytłaczającego smutku po stracie 
matki, Avore się nie skarżył i starał się okazać Rithionowi łagodną cierpliwość, choć stawało się to 
coraz trudniejsze. 

Gdzieś pod stertą dokumentów na dnie szuflady w królewskim gabinecie leżała zapomniana kartka 
z obietnicą z dzieciństwa, a Rithion próbował przekonać samego siebie, że to wszystko wyjdzie 
wszystkim jego bliskim na dobre. 

Aniela Gurtowska 

Źródło grafik:
https://aminoapps.com/c/wiccanss/page/item/graveyard-work/42LB_PphvINGXLr0zL0zavWE7xWYVL76rn
https://pl.pinterest.com/pin/7459155624406865/

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Globalne ocieplenie, to jeden z największych problemów dzisiejszego świata, ekologii i dbania  
o nasze środowisko.

Każdy z nas jest w stanie zaobserwować skutki zwiększonej emisji CO2 do atmosfery.

Z pewnością widziałeś w swoim otoczeniu suchy
trawnik, zwiększającą się ilość upalnych dni czy
zimę bez śniegu. Słyszałeś na pewno w telewizji 
o  topniejących  lodowcach,  pożarach  lasów,
ograniczonym dostępie do wody i wymierających
gatunkach zwierząt.

Istnieje wiele możliwości przeciwdziałania 

wzrostowi efektu cieplarnianemu naszej  planety,
jednak  najważniejsza  jest  zmiana  źródeł
pozyskiwania  energii.  Zmiana  tradycyjnych
źródeł  energii  na  odnawialne   to  szansa  na
uratowanie Ziemi. Ciągle wzrastające 

https://aminoapps.com/c/wiccanss/page/item/graveyard-work/42LB_PphvINGXLr0zL0zavWE7xWYVL76rn
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zapotrzebowanie  na  energię  elektryczną  powoduje,  że  dotychczasowe  formy  nie  są  już
wystarczające, złoża się wyczerpują i prąd staje się coraz droższy. Sprawia to, że masowe używanie
odnawialnych źródeł energii staje się bardziej opłacalne, nie tylko ekologicznie, ale i finansowe.

Istnieje  wiele  możliwości  przeciwdziałania  wzrostowi
efektu  cieplarnianemu  naszej  planety,  jednak
najważniejsza jest zmiana źródeł pozyskiwania energii.
Zmiana tradycyjnych źródeł energii  na odnawialne to
szansa  na  uratowanie  Ziemi.  Ciągle  wzrastające
zapotrzebowanie na energię elektryczną  powoduje, że
dotychczasowe formy nie są już wystarczające,  złoża
się wyczerpują i prąd staje się coraz droższy. Sprawia
to,  że masowe używanie odnawialnych źródeł energii

staje się bardziej opłacalne, nie tylko ekologicznie, ale i finansowo. 

Odnawialne źródła energii mają wiele zalet.
Oto niektóre z nich:

 przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu,

 redukcja zanieczyszczeń w środowiska,

 zmniejszenie kosztów produkcji energii,

 to niewyczerpywalne źródła energii.

OZE na Świecie 

Według  danych  Międzynarodowej  Agencji  Energi  Odnawialnej  wszystkie  instalacje  OZE
przekraczają wspólna moc 3000GW.

Najlepsze wyniki wspólnej mocy odnawialnych źródeł energii zajmuje Azja. W czołówce znajdują
się również Niemcy, Francja i Włochy. 

Według raportu Bloomberg New Energy, do 2032 r. energia słońca i wiatru przegoni moce węglowe
używane  na  świecie.  Natomiast  w  Europie  do  2040  r.  energia  słońca  i  wiatru  pokryją  80%
zapotrzebowania. 

OEZ w Polsce 

W Polsce alternatywne źródła energii  bardzo szybko się rozwijają i  ich moc z każdym rokiem
wzrasta.  Przykładowo  w  roku  2021  łączna  moc  zainstalowanych  odnawialnych  źródeł  energii
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wynosiła 17 GW jest to 30% całej mocy OZE zamontowanych kiedykolwiek. Ponadto w tym roku
źródła odnawialnej energii odpowiadały za 17% produkcji prądu w Polsce.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii wykorzystują energię wiatru, słońca, wody, energię geotermalną oraz
energię pozyskiwaną z biomasy.

Energia słoneczna  najpopularniejszy rodzaj
energii odnawialnej.

Panele fotowoltaiczne zamontowane na dachach
budynków przechwytują promienie słoneczne
 i przemieniają je w energie elektryczną. 

Energię słoneczną można również wykorzystać do
celów grzewczych, używa się do tego kolektorów
słonecznych, które poprzez czynnik grzewczy 
i wymiennik ciepła podgrzewają wodę.

Energia  wiatrowa  w  celu  wytworzenia  energii
elektrycznej  turbiny  wiatrowe  są  wprawiane  
w ruch za pomocą wiatru i dzięki temu powstaje
energia  mechaniczna,  z  której  następnie  
za pomocą generatora uzyskuje się prąd. 

Energia wodna stosowana jest w elektrowniach wodnych do produkcji energii elektrycznej. 
Używane są do tego turbiny przez które
przepływa woda. Generuje ona energię
mechaniczną, która w generatorach
przekształcana jest w prąd.

Biomasa Jest to wszelkiego rodzaju materia
biodegradowalna, taka jak odpady po produkcji
rolnej czy leśnej. Można z niej wytworzyć paliwa
stałe, ciekłe i gazowe. Podczas spalania biomasy
uzyskuje się energie cieplną.
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Energia geotermalna jest to energia pochodząca z wnętrza Ziemi, może być ona używana 
zarówno do produkcji energii cieplnej jak i elektrycznej. W celu jej pozyskiwania wykonuje się 
odwierty, aby pobrać gorącą wodę z wnętrza Ziemi i wykorzystać ją np. di ogrzania naszych 
domów.

Jakub Stolarczyk 

Daphne Du Maurier WCHODZI CAŁA NA BIAŁO

Z twórczością Daphne Du Maurier za-
poznałam  się  przez  przypadek,  wszystko
dzięki wydawnictwu Albatros i ich serii buti-
kowej.  Autorka  przekonała  mnie  do  siebie
już w przypadku swojej poprzedniej książki
Rebeki, dlatego po tą pozycję sięgnęłam bły-
skawicznie.

Fabuła dosyć prosta skupia się na zna-
nym  w  popkulturze  motywie  sobowtóra,  
z którym spotyka się główny bohater. Jednak
kartka za kartką, problem ten staje się tłem
do  wydarzeń  rozgrywających  się  w  starej,
francuskiej  posiadłości  szlacheckiej  rodziny
de Gué. Autorka przybliża nam losy pewnej
dysfunkcyjnej  rodziny,  której  problemy
wpływają nie tylko na najmłodszą jej człon-
kinię, ale i bohatera  Johna, który stawia so-
bie na cel naprawić ją. W 7 dni zrobił więcej
niż jego sobowtór w 15 lat. Śledząc losy na-
szego  kozła  ofiarnego  odkrywamy  kolejne
sekrety  ukrywane  przez  lata.  Szanowana  
i podziwiana w mieście rodzina za zamknię-
tymi drzwiami nawet nią nie jest. Mury zam-
ku  przepełnione  są  bólem,  żalem i  cierpie-

niem. Siostra nie odzywa się do brata, jedynie, co to wpija nieletniej Marie-Noel fanatyczne spojrze-
nie na religię, drugi z braci zazdrości posady, a matka, głowa rodu, straciła wszystkie siły i czeka jedy-
nie na śmierć.

Spotkanie Johna i Jeana wydaje się być przypadkiem, przeznaczeniem, a może z góry zaplano-
waną sytuacją. Nie wiadomo, ale po skończeniu powieści jedno jest pewne, to spotkanie może być je-
dyną szansą na naprawienie rodziny, a przede wszystkim ocalenie jej.
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Zakończenie książki doprowadza to wzruszenia, bo misja Johna staje się nic nie wartym żar-
tem, zadufanego w sobie hrabiego. A może to wszystko miało jakiś sens? Może uda się im znaleźć
miłość, odbudować to, co zrujnowano, odpędzić demony przeszłości i zacząć nowe, lepsze życie w
rodzinnym cieple? Im częściej  myślę o zakończeniu książki tym bardziej  sądzę,  że jest  jeszcze
szansa, a odwiedziny Jeana w kaplicy sprawia, że pojawia się iskierka nadziei. 

Weronika Słabik 

Źródło grafiki:
https://www.empik.com/koziol-ofiarny-du-maurier-daphne

NIESPODZIEWANY SKARB

Czym jest rodzina i czy składa się jedynie 
z tej samej krwi i DNA? Czy o jej trwałości 
decydują przeżyte wspólnie lata? Czy rodziną 
może stać się ktoś wcześniej zupełnie obcy?

Haillie Monet to niezwykle zdolna i 
sumienna 14 latka. Przez większość życia 
wychowywała się z mamą i babcią w skromnym 
rodzinnym domu, do czasu, gdy te zginęły 
w wypadku samochodowym. Jej dotychczasowa 
nużąca rutyna obraca się o 180 stopni, gdy 
dowiaduje się, że nieznany dotąd jej ojciec, miał 
jeszcze pięciu niezwykle bogatych synów, zaś 
jeden z nich ma stać się jej prawnym opiekunem. 
Spanikowana i przerażona, pakuje swój dobytek, 
mieszczący się w jednej walizce i leci do 
Pensylwanii, by zamieszkać w wielkiej, 
wzbudzającej niepokój rezydencji. Mała 
i bezbronna wobec ogromnego świata, po raz 
pierwszy odczuwa jego wielkość 
i majestatyczność. 

I tutaj zapewne pojawi się wiele 
kontrowersji wybuchających ostatnio w kręgu 
czytelniczym, do których chciałabym się odwołać.
Czy książka w Watt pada (aplikacji bezpłatnej 
dającej możliwość do publikacji książek i tekstów,
jako użytkownik anonimowy) może być 
obiektywnie dobrym dziełem? Muszę przyznać, 
że według mnie ta odznacza się niezwykle bardzo 
dobrym wydźwiękiem. Na jej kolejnych kartach 
obserwujemy rozwój dojrzewającej relacji 
i świadomości odpowiedzialności za drugą osobę. 
Ta pozycja uczy o tym, że każdy człowiek ma 
różne potrzeby i inny sposób wychowania, 
dlatego też jedne z emocji mogą być mu bardziej 
lub mniej obce. Jednak musimy się wszyscy sporo
nauczyć wzajemnie, by nie sprawiać sobie 
krzywdy,  jak podchodzić do innych w sposób 
indywidualny. Stawia wiele pytań, które 
wielokrotnie zakwitły w mojej głowie, zaś mą 
myślą przewodnią jest fakt, iż Hailie to bohaterka 
o pięknym sercu.
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Jak nazywają ją bracia jest skarbem, 
wcześniej nieznanym, lecz znacznie cenniejszym, 
bo niespodziewanym. W przeciągu krótkiego 
czasu wszyscy, uwikłani w swoje małe i duże 
dylematy usiłują dotrzeć do swoich prawd i serc, 
pogodzić się z kontrowersyjnymi wcześniej 
racjami. Udowadniają, że często kochając, 
tracimy rozum i nie musi być to wcale miłość 
romantyczna.

Ponadto bogactwo, to nie zawsze jedynie 
luksus i korzyści, a także niebezpieczeństwo 
i magnez przyciągający swą pokrewną siostrę - 
desperację. Rodzeństwo wzajemnie chroni się, 
lecz dziewczynie niełatwo jest to zrozumieć  nikt 
nie uświadamia jej o skali, na jaką działa ich firma
i czym się w ogóle zajmuje. Rezydencja, w której 
dano jej było zamieszkać, to skupisko szeptów, 
dogodności i niepokoju czającego się po kątach.

To historia o niezwykle barwnym humorze, 
która odciągnęła mnie od rzeczywistości i mojej 
choroby. To historia, o sześciu kompletnie 
odmiennych ludziach, którzy pałają do siebie 
różnym podejściem i mają do tego prawo.

Warto wspomnieć, że ta pozycja porusza 
także istotne problemy, jakimi są m.in. zaburzenia
odżywiania i uważam, że został on przedstawiony 
w sposób mistrzowski, jako coś czającego się za 
ludzkim szczęściem, jako głos, który nieustannie 
trwa z tyłu głowy i jest na tyle uporczywy, by nie 
chcieć jej opuścić. Ponadto możemy przeczytać 
o różnych rodzajach ataków paniki i widzimy jak 
długotrwały stres i lęk wpływa na młodą osobę, 
ale i po prostu człowieka.

Hailie w kurczowy sposób usiłuje trzymać 
się swej dawnej normalności- zachwyca się 
otoczeniem, godzinami przebywa w bibliotece, 
czytając książki. Pragnie przestrzegać 
narzuconych jej zasad, lecz te rażą ją swą 
absurdalnością do takiego stopnia, iż wbrew sobie
je łamie.

Dlatego uważam, że choć klimat tej 
książki niekoniecznie odbiega od typowej 
historii z Watt pada wyróżnia ją na tle 
innych mniej skupiających się na opisie 
emocjonalnych przeżyć. Ponadto fakt skąd 
książka pochodzi nie świadczy o jej 
kunszcie, bo każdy jest dobrym 
czytelnikiem czytając to, co sprawia mu 
przyjemność. Uważam, że to wspaniała 
propozycja na początek przygody 
z czytaniem, dlatego dziś zapragnęłam 
przyjść do was właśnie z tą recenzją.

kmbj

Źródło grafiki:
https://ecsmedia.pl/c/rodzina-monet-w-iext120935939.jpg
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God and earth are artists

And we are their works of art

We are the ocean

5 precents outdoor

We love our bodies, the rays of the sun and it’s sunsets

We love the night 

We love parties- dancing looking at the stars

We are perfect

Because our love is self- acceptance

Because we are a fire and water in the same time

And it’s totally okey. 

You and me- yours and mine emotions 

We may be talkative or quite 

Still- you and me

Perfect beautiful think 

Maybe I have obsession

Maybe it’ s crazy 

But You

You are my first think 

My… favorite think

Maybe it’s only young love

Stupid, young love.

Naïve love

And it’s so disappointing 

Because you are my dream

Love it’s a breath 

I can’t breath all the time

Not… with you 

kmbj

Źródło grafiki:

https://i.pinimg.com/564x/17/e3/25/17e325121d8837ba7f09cdb6d9ec4ede.jpg
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Propozycje kulinarne

FEIJOADA: BRAZYLIJSKI GULASZ

Feijoada to gulasz wieprzowy z czarną fasolą uważany za brazylijską potrawę 
narodową.

SKŁADNIKI:

 1/2 kg czarnej fasoli

 30 dkg wędzonych żeberek

 15 dkg wędzonego boczku

 20 dkg pieczonego schabu

 2 listki laurowe

 6 ziaren ziela angielskiego

 2 łyżki oliwy

 4 ząbki czosnku

 duża cebula

 natka pietruszki

 majeranek

 sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE:

Fasolę namocz na noc, wypłucz, ugotuj z listkiem laurowym i 3 ziarnami ziela. Mięsa pokrój, zalej w 
garnku wodą, dodaj listek laurowy i 3 ziarna ziela, gotuj ok. godziny, aż woda prawie wyparuje. 1/3 
ugotowanej fasoli zmiksuj, wymieszaj z pozostałą. Dodaj mięsa, gotuj na małym ogniu. Na oliwie 
przesmaż posiekaną cebulę i czosnek. Przełóż do garnka z fasolą i mięsem, gotuj 30 minut. Dodaj 
majeranek i natkę.

https://beszamel.se.pl/przepisy/dania-glowne-miesne/feijoada-przepis-na-brazylijski-gulasz-re-Exxo-2joa-BTvG.html
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CAJUZINHO: CZEKOLADOWE KROPLE Z ORZESZKAMI
ZIEMNYMI

SKŁADNIKI:

 1/2 szklanki orzeszków ziemnych niesolonych

 4 szklanki cukru

 czekolada w proszku

 orzeszki ziemne do dekoracji

PRZYGOTOWANIE:

Orzeszki upraż na złoty kolor na suchej
patelni, a potem zmiel. Dodaj cukier i czekolade(ilość wedle uznania), wymieszaj na jednolitą masę. 
Jeśli jest za twarda, wlej kilka kropli wody. Ulep kuleczki i lekko je spłaszcz, nadając kształt kropli 
wody. W każdy cukierek wetknij orzeszek ziemny.

Przygotowała  Natalia Ziniewicz

https://ugotuj.to/ugotuj/43945101/cajuzinho+czekoladowe+krople+z+orzeszkami+ziemnymi/p/

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