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Słowo wstępne

W  najnowszym  wydaniu  „Świata  
wg Zośki” postaramy się przywrócić le-
gendarną „magię świąt”, która dla każ-
dego znaczy coś  zupełnie  innego.  Jed-
nakże, zakładamy, że jesteśmy w stanie
pokryć przynajmniej kilka znaczeń tego
stwierdzenia!  Tegoroczne  grudniowe
wydanie będzie bardzo bogate w treść –
znajdzie się  tu  przepis  nietypowy, lecz
na wciąż  pyszny  piernik  pomidorowy.
Mimo zimnej aury grudnia, artykuły po-
dróżnicze pozwolą przenieść nam się do
odosobnionego  świata  Sahary  Zachod-
niej, aromatycznych i egzotycznych In-
dii,  a  także dostaniemy możliwość po-
znania  ludu  Buszmenów.  Kulturalnie
odpowiemy  także  na  pytania  odnośnie
tego,  co  tak  naprawdę  warto  oglądać  
w święta i czy serwisy streamingowe 

mogą odebrać popularność tradycyjnej
telewizji. Przy okazji polecona zosta-
nie nietuzinkowa opera o ciągle aktu-
alnym  przesłaniu.  Po  powrocie  do  
rzeczywistości,  artykuł  o  recyklingu,
bezpiecznych  zakupach  świątecznych
oraz felieton na temat matur polecają
się  do  przeczytania  przed  świątecz-
nym  odpoczynkiem.  Liczymy  na  to,
że  święta  w  tym roku  będą,  co  naj-
mniej  tak różnorodne jak najnowsze,
grudniowe  wydanie  „Świata  wg  
Zośki”.

Weronika Czasak i Karolina Janicka
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Prawdziwa twarz podstawy programowej

Jak zapewne słyszeliście, w związku z panującą pandemią kronawirusa i wprowadzeniem lekcji zdalnych, 
wymagania dla tegorocznych maturzystów uległy zmianie. Co to właściwie znaczy? Mniej więcej tyle, że 
program będzie obejmował mniejszy zakres materiału, w skrócie, będzie prostszy niż w poprzednich latach. 
Brzmi dobrze? Dla nas na pewno. Jednak o czym to właściwie świadczy? Co oznacza dla osób podchodzących 
do egzaminu dojrzałości? Czy poniesie za sobą jakieś konsekwencje?

Na co to komu? 

Tyle już słyszałam o tym, że podstawa programowa w Polsce jest przeładowana, za trudna, niepotrzebna. 
Ograniczanie materiału na maturę 2021 z pewnością to potwierdza. Umówmy się, skoro z powodu utrudnień 
w nauce można ograniczyć sprawdzanie zdobytej wiedzy, to nie jest ona aż tak ważna i niezbędna. Myślę, że 
w tym roku doświadczymy poziomu, który naprawdę może zostać wykorzystany, lub chociaż zapamiętany na 
dłuższe lata. A gdyby do takiego poziomu przygotowywać uczniów przez cały okres nauki, zmniejszyłoby to 
stres i frustracje. Bo właśnie takie emocje się rodzą, gdy ma się bezwzględny obowiązek robienia czegoś, 
co jest trudne i niezrozumiałe, z jednoczesną świadomością, że dana rzecz nawet nas nie interesuje.

A co na to maturzyści?

Z jednej strony na pewno odetchnęli trochę z ulgą. Choć trochę 
ciężaru zdjęto z ich barków. Mniejszy zakres materiału, to mniej 
rzeczy do nauki, czyli będzie można poświęcić więcej czasu na naukę 
każdego zagadnienia. Z drugiej strony, ich czas został zmarnowany, 
ponieważ ucząc się zgodnie z podstawą przez poprzednie dwa lata, 
mogli poświęcić ten czas na zawężoną, tą ważną, część. Oczywiście 
ktoś może powiedzieć, że takowa wiedza może się przydać, chociażby
na studiach. I tutaj powiem tak. Każdy studia wybiera sam, już 
z bardzo skonkretyzowaną ścieżką dalszego kształcenia. A uczenie się 
przed nimi tylu przedmiotów, które nie są tym, co wykorzystamy 
w przyszłości, jest bezcelowe.

I co dalej?

Skoro w tym roku ograniczono materiał, to może w przyszłych latach też powinno się to zrobić? Przecież 
zarówno aktualny rocznik drugich, jak i pierwszych klas, też miał utrudnione kształcenie. A co z maturzystami? 
Jeżeli podstawa programowa jest słuszna, to czy nie skarze ich to na niepowodzenie? Czy będą gotowi stanąć 
twarzą w twarz z rzeczywistością dorosłego świata? 

Na zakończenie

Moim zdaniem oczywistym jest, że wiedzę, którą mamy wynieść ze szkoły, zapomnimy, z powodu braku jej 
praktykowania. A praktykować przestaniemy, bo po co tracić czas na rzeczy, które nie przynoszą nam satysfakcji,
szczęścia, poczucia spełnienia? Może czas na zmiany? Trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów 
i życzymy im wszystkiego dobrego. 

źródło grafiki: https://pl.depositphotos.com/

Magdalena Sztampke
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Mądry Mikołaj

„Jak to jutro Wigilia?! To niemożliwe. Dopiero był wrzesień! Nie kupiłem prezentów!” - Jeżeli zdarzyło Ci się 
obudzić w grudniowy poranek z taką myślą to ten poradnik jest dla Ciebie.

Przed rozpoczęciem zakupów przemyśl, co i gdzie chcesz kupić.
Sporządź listę i porównaj oferty różnych sklepów. Pamiętaj, że
eksperci od marketingu chcą żeby klient zostawił w kasie jak
najwięcej pieniędzy. Będą cię kusić wielkimi, kolorowymi
hasłami, promocjami czy gratisami, dlatego im bardziej
rozważnie podejdziesz do zakupów, tym lepiej. Następna
sprawa, o którą musisz zadbać to bezpieczeństwo. Zakupy
online są w obecnej sytuacji często wybieranym rozwiązaniem,
ponieważ wymagają znacznie mniej kontaktów społecznych niż
tradycyjne. Niestety, kupując w Internecie, również jesteśmy
narażeni na niebezpieczne sytuacje. Po pierwsze hackerzy nie
śpią. Nawet nie zorientujesz się, gdy twoje hasła, kody i dane zostaną wykradzione. Zanim wpiszesz swoje dane 
osobowe upewnij się, że strona jest bezpieczna (certyfikowana strona ma https: // w pasku wyszukiwarki). 
Używanie różnych haseł to też dobry pomysł. Dobre, aktualne oprogramowanie jest niezbędne - skoro cały świat 
broni się teraz przed wirusem to twój komputer też powinien;) Następne zagrożenie to fikcyjne firmy. Jeśli nie 
chcesz stracić pieniędzy, prześwietl dokładnie sprzedawcę tzn. spójrz na opinie, rozważ ich wiarygodność, 
sprawdź czy współpracuje z renomowanymi pośrednikami. W razie wątpliwości możesz zajrzeć do Krajowego 
rejestru sądowego. Jeśli korzystasz ze stron zagranicznych takich jak Aliexpress czy Wish, miej na uwadze 
uniwersalną zasadę, „Jeśli oferta jest zbyt dobra to jest podejrzana". Przed dokonaniem zakupu, wczytaj się 
w każdy drobny druczek. Czytanie długiego regulaminu nie należy do przyjemności, ale lepiej poświęcić kilka 
minut niż spotkać się z przykrą niespodzianką np. wysoką opłatą celną. Zawsze zachowuj dowody zakupu. 
Wiadomości e-mail z załączonymi paragonami to broń przed nieuczciwymi sprzedawcami, ale też podstawa do 
zwrotu/wymiany towaru. Czas na trudne wybory. Co sprawi radość twoim bliskim? Filmy, kosmetyki, słodycze? 
To niezłe pomysły, ale można poszukać głębiej. Wszyscy spędzamy długie godziny przed ekranami, więc może 
dla odmiany podarować grę planszową. Monopoly w najróżniejszych wydaniach to godziny zabawy i integracji 
rodzinnej.

Ogromne puzzle lub ciekawa książka uprzyjemnią siedzenie 
w domu. Instrumenty muzyczne, zestawy do szycia, farby 
i gadżety sprawią, że wykorzystamy czas wolny na 
rozpoczęcie nowego hobby. Wręczanie słodyczy lepiej 
ograniczyć, zwłaszcza, kiedy jemy 2 razy więcej, a ruszamy 
się 2 razy mniej. Prezentem, który pozwoli komuś zadbać 
o siebie będzie mata do jogi, ciężarki albo karnet na fitness 
online. A jeśli budżet pozwala, gry ruchowe na PlayStation 
(sportowe lub taneczne) będą niezwykle rozrywkową formą 

aktywności fizycznej. Można też zdecydować się na hity modowe sezonu pandemicznego: ciepłe piżamy, 
wygodne dresy i kolorowe skarpetki. A każdy, kto uznaje 2020 za najgorszy rok w swoim życiu, ucieszy się 
z kalendarza na następny. 

Pozostało zapakować prezenty, ułożyć je pod choinką i wmawiać sobie, że za rok weźmiesz się za to wcześniej. 

Źródło fotografii: H  ow to Complete Your Christmas Shopping in One Day | Your World Healthcare - Australi  a

Magdalena Panczenko 
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Czy serwisy VOD wkrótce zastąpią kino?

Czym jest serwis VOD?

VoD (Video on Demand) to inaczej wideo na żądanie. Najczęściej serwis taki przybiera formę strony

internetowej  i/lub  aplikacji  mobilnej.  Użytkownik  wykupuje  miesięczny  abonament  albo  płaci

jednorazowo za dostęp do treści na 48 godz.

Popularność serwisów VOD

Na poniższym wykresie

zaprezentowanych jest kilka

kluczowych serwisów VOD w Polsce

na sierpień i wrzesień 2020 r. 

Oś pozioma przedstawia liczbę

użytkowników w milionach. 

W internecie możemy znaleźć sporo

podobnych treści z ubiegłych

miesięcy. Wszystkie mówią

jednogłośnie, że Polska kocha serwisy

VOD. Popularność danej strony 

w konkretnym miesiącu jest zależna

m.in. od wchodzących na nią premier 

i zainteresowania widzów.

Pandemia koronawirusa - raj dla serwisów VOD, piekło dla kin

O ile  kina multipleksowe,  takie  jak  Cinema City,  Multikino,  Helios  nie  odniosą wielkich strat  w związku  

z pandemią,  tak kina studyjne masowo się  zamykają.  Mimo wielu zwolenników klasycznego klimatu kina,  

ich popularność stopniowo malała już od lat. Jednak to dopiero sytuacja pandemiczna w Polsce i decyzja rządu 

o czasowym zawieszeniu sektora kulturalnego przelała czarę goryczy. Polacy zamiast chodzić do kina, zaczęli
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częściej  sięgać  po  środki  zastępcze  w  postaci  abonamentów  na  stronach  oferujących  usługi  VOD.  

Miejsce kinowego fotela zastąpiło domowe łóżko, a popcorn zamienił się w ten z mikrofalówki.

Festiwale online

Wiele festiwali filmowych przez zamknięcie kin postanowiło przenieść seanse do internetu. Widzowie wybierali

interesujące  propozycje,  po  czym  dokonywali  płatności  internetowej.  Na  taki  krok  zdecydowały  się  

m.in.  Międzynarodowy  Festiwal  Filmowy  Nowe  Horyzonty  (stacjonarnie  odbywający  się  corocznie  

we Wrocławiu), Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! (Poznań) oraz Festiwal Filmowy

Pięć Smaków (Warszawa). Organizatorzy MFF Nowe Horyzonty w wywiadzie oświadczyli, że na następne lata -

o ile sytuacja epidemiologiczna będzie na to pozwalała - planują przeprowadzić event w formie hybrydowej.

Miłośnicy tradycyjnych projekcji będą mogli zająć miejsca w salach kinowych, a zwolennicy oglądania w domu

lub  ci,  którzy  nie  będą  mogli  pozwolić  sobie  na  przyjazd,  usiądą  przed  ekranem  domowego  telewizora  

czy komputera i dołączą do seansu online.

Podsumowując i odpowiadając na pytanie zawarte w tytule artykułu:

Moim zdaniem, całkowita śmierć kin kosztem serwisów VOD to odległa przyszłość. Największe kina pozostaną

na szczycie jeszcze przez wiele lat.  Widzowie są zgodni - domowy popcorn i  własny komputer nie zastąpią

kinowego i festiwalowego klimatu. Uważam, że do kina chodzi się po to, by odczuć film podwójnie: wizualnie 

i słuchowo. W żaden sposób nie osiągniemy tego w środowisku domowym.

Julia Banasik 

NIE MA WOJNY, NIE MA POKOJU, CZYLI SAHARA ZACHODNIA

WSTĘP

Zapraszam Cię do mojego domu rodzinnego. Nikt nie krzyczy, nikt nie obwinia, nikt nie oczekuje. Jestem tylko 

ja, ty i bliscy, wszyscy ubrani w najlepsze stroje. W tle gra moja ulubiona muzyka. W domu unoszą się zapachy 

mojego ulubionego jedzenia. Tak wyobrażasz sobie gwiazdkę lub Wielkanoc, urodziny albo imieniny. Ale dziś 

jesteś gościem przyjęcia rozwodowego. 
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HISTORIA SAHARY ZACHODNIEJ.

Wszystko zaczęło się, gdy Europejczycy podbijali świat. Być może
nie wiesz, ale Hiszpania też miała kolonię w Afryce. W XX wieku,
podczas  procesu  dekolonizacji  na  kontynencie  afrykańskim,
wszystkie  terytoria  graniczące  z  Saharą  Hiszpańską  otrzymały
niepodległość.  Wszystkie,  poza  Saharą  Hiszpańską,  która  
w 1963 roku została wpisana na listę terytoriów niesamodzielnych
ONZ.  Dziesięć  lat  później  utworzono  POLISARIO,  partyzancką
organizację  niepodległościową,  mającą  na  celu  wyzwolenie  się  
z  pod  okupacji  hiszpańskiej.  Wszystko  wskazywało  na  to,  
że  niedługo  Sahara  Hiszpańska  zaistnieje  na  mapie,  jako
samodzielne państwo, jednak do dziś na wielu z nich włączana jest
do Maroka. Zapewne zastanawiasz się teraz skąd w tej opowieści
wzięło się Maroko. 

W listopadzie 1975 roku miał miejsce Zielony Marsz, czyli demonstracja, podczas której 350 tysięcy
Marokańczyków  wkroczyło  na  saharyjskie  tereny.  Po  Zielonym  Marszu  Hiszpania,  Maroko  
i Mauretania wydały oświadczenie, nazywane Paktem Madryckim, w wyniku, którego te trzy państwa
podzieliły  się  władzą.  POLISARIO  nie  uznało  zajęcia  kraju  i  rozpoczęło  zbrojne  wystąpienie
wojskowe przeciwko okupantom. 27 lutego 1976 roku POLISARIO ogłosiło powstanie Saharyjskiej
Arabskiej  Republiki  Demokratycznej  (SADR),  jednak  nie  została  ona  uznana.  Dzień  wcześniej  
z Sahary wycofała się Hiszpania. Trzy lata później, w 1979 roku, to samo zrobiła Mauretania. Moment
wycofania się Mauretanii uznajemy za częściowy koniec wojny na Saharze Zachodniej. Ale choć na
Saharze Zachodniej nie ma wojny, to nie ma pokoju. Zastanawiasz się, co to znaczy? Już tłumaczę.  
W 1982 roku SADR została państwem członkowskim Unii Afrykańskiej. Było to efektem działalności
POLISARIO, które kontrolowało około 1/3 terytorium Sahary Zachodniej.  Pozostałe  2/3 były pod
marokańską  opresją.  Po  kilkunastu  latach,  w 1991 roku,  ONZ i  Unia  Afrykańska wynegocjowały
zawieszenie broni. W tym samym roku powstało MINURSO, czyli misja na rzecz przeprowadzenia
referendum w Saharze Zachodniej. Referendum nigdy się nie odbyło. Dlaczego? Niestety, ale Maroko,
poza przewagą terytorialną, ma poparcie Francji oraz Stanów Zjednoczonych. To właśnie m.in. przez
ingerencję tego drugiego państwa w Saharze Zachodniej wybudowano najdłuższe pole minowe i drugi
najdłuższy  mur  na  świecie.  Ani  POLISARIO  nie  było  w  stanie  odbić  terytorium  zajętego  przez
Maroko, ani Maroko nie udało się wygrać z POLISARIO. Saharyjczycy, w październiku 2010 roku, 
w ramach protestu około 30 tysięcy osób zgromadziło się na pustyni położonej kilkanaście kilometrów
od Laayoune, stolicy Sahary Zachodniej. Wydarzenie to nazywamy Gdeim Izik. Kilka tygodni później
Marokańczycy krwawo rozwiązali  protest,  czym samym złamali  zawieszenie  broni.   Marokańskie
władze aresztowały i torturowały kilka tysięcy osób, liczba zabitych i zaginionych pozostaje nieznana.
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AKTUALNA SYTUACJA W SAHARZE ZACHODNIEJ

Powróćmy do Sahary Zachodniej. Jesteśmy w Laayoune, czyli jak już wiesz, stolicy Sahary. Aktualnie
jest tu dość sporo wojska i policji, ponieważ Maroko znów złamało zawieszenie broni. Zacznijmy od
POLISARIO, czyli wcześniej wspomnianego rządu Sahary Zachodniej. Saharyjczycy i Saharyjki nie są
do końca fanami swojego rządu, bo uważają, że robi zbyt mało w celu wyzwolenia kraju marokańskiej
opresji i 21 października 2020 rozpoczęli pokojowy protest, polegający na blokadzie drogi w terytorium
spornym.  Czym  jest  terytorium  sporne?  Wcześniej  wspomniałam,  że  Saharę  Zachodnią  otacza
najdłuższe  pole  minowe świata.  Jednak  poza  granicami  muru  pozostaje  niewielki  teren  terytorium
saharyjskiego. Sahara Zachodnia, poza Marokiem, graniczy z Algierią i Mauretanią. Ponieważ Algieria
wspiera Saharę Zachodnią w walce o wolność,  to jedyną drogą transportu dla Maroka jest  właśnie
aktualnie okupowana droga wiodąca przez terytorium sporne. 13 listopada 2020 Maroko próbowało
rozgromić ten pokojowy dotychczas protest, jednak saharyjskie siły nie pozostały dłuższe i w wyniku
pierwszego  starcia  militarnego  od  Gdeim  Izik  zabiły  dwóch  marokańskich  żołnierzy.  ONZ,  Unia
Afrykańska i Hiszpania zaapelowały o wsparcie,  a ZEA, Jordania,  Katar, Oman i Arabia Saudyjska
opowiedziały się za Marokiem. Co będzie dalej? Nikt nie wie. Możliwe, że gdy czytasz ten artykuł to
Saharyjczycy bombardują marokańskie bazy. Możliwe, że Maroko odcina Saharze Zachodniej kontakt
ze światem. 

ALGIERSKA PUSTYNIA DOMEM 
SAHARYJCZYKÓW I SAHARYJEK

Przenieśmy  się  w  inne  miejsce.  Tinduf,  Algieria.
Znajdujemy  się  w  miejscu,  gdzie  żyje  około9  tysięcy
Saharyjczyków i Saharyjek. Jest letnia noc, niebo nad nami
udekorowane  jest  gwiazdami,  w  końcu  jesteśmy  blisko

równika.  Stąpamy po  piasku.  Otaczają  nas  namioty,  ceglane  domki  i  studnie  z  wodą.  Obozy  dla
uchodźców  są  zależne  od  pomocy  humanitarnej,  więc  prawie  90%  mieszkańców  cierpi  na
niedożywienie, a 52% kobiet ma anemię. Ciężko tu o warzywa czy owoce, ale możesz pożywić się
chlebem, ryżem czy mlekiem. Saharyjczycy to wykształceni ludzie,  odsetek analfabetyzmu wynosi
wśród nich jedynie 10% (dla porównania wśród Marokańczyków jest to 32%). Ze względu na to, że
Sahara  Zachodnia  w  przeszłości  była  Saharą  Hiszpańską,  wielu  ludzi  zna  język  hiszpański,  co
umożliwia  im  wyjazd  na  studia  czy  do  pracy  do  krajów  hiszpańskojęzycznych.

SAHARA ZACHODNIA JEST KOBIETĄ

Kobiety  w  islamie.  Możliwe,  że  po  przeczytaniu  tego
zdania  w  głowie  pojawił  ci  się  wizerunek  zakrytej
czarnym ubraniem,  posłusznej  swojemu mężowi  postaci
niemającej  głosu.  Pozwól,  że  Cię  rozczaruję.  Takie
sytuacje  mają  miejsce  w  niektórych  krajach  islamskich,
jednak tu jest zupełnie inaczej. Sahara 
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Zachodnia jest kobietą. Saharyjki to, w większości, nieza-
leżne i szczęśliwe kobiety. Gdy jedna z nich się rozwie-
dzie, to bliscy, zamiast krytykować ją i obwiniać, wypra-
wią jej przyjęcie, aby pogratulować jej wolności i nowej
drogi życia. Gdy skomplementujesz część jej ubioru albo
dodatek w mieszkaniu, to istnieje wysokie prawdopodo-
bieństwo, że dostaniesz to, co ci się spodobało. Saharyjki
ubierają się w kolorowe i wzorzyste rzeczy. Niezamężne
Saharyjski noszą melhfy, czyli charakterystyczne dla nich
chusty, w sposób luźny i odsłaniający kosmyki włosów. Ich niezwykła siła i niezależność nie pozwala
im biernie patrzyć na sytuację w kraju. Saharyjki w takim samym stopniu jak Saharyjczycy angażują
się w protesty i demonstracje przeciwko marokańskiej opresji i znoszą agresję ze strony marokańskiej
policji.   

ZAKOŃCZENIE

To  już  koniec  naszej  podróży  na  pustynię.  Jeśli  zainteresował  Cię  temat  Sahary  Zachodniej  
i zastanawiasz się jak możesz pomóc, przychodzę z rozwiązaniem. Powiedz komuś. Komuś z rodziny, 
z klasy, z obserwujących w mediach społecznościowych. Sahara Zachodnia od kilku dekad pisze jedyną
w swoim rodzaju historię, więc nie pozwólmy by została ona zapomniana, bo możliwe, że to nasze
pokolenie będzie obserwować wyzwolenie Saharyjczyków i Saharyjek.

Weronika von Lonski 
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 KĄCIK GEOGRAFICZNY 

Zapraszamy na drugą część cyklu: „Ludy świata” 

Ginący lud Sanów 

Zgodnie z badaniami antropologów lud Sanów, który jest
jedną z najstarszych ras ludzkich, zasiedlał 
w przeszłości rozległe tereny Afryki od południa
kontynentu aż po jezioro Czad. 

Świadczą o tym prehistoryczne rysunki znajdywane 
w jaskiniach i na ścianach wielkich skał, gdzie plemię
znajdywało schronienie. Holendrzy określali ten lud
mianem „człowieka z buszu” stąd wzięła się stosowana
do dzisiaj nazwa – Buszmeni. Obecnie lud ten żyje na
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półpustynnych terenach państw południowej Afryki – Namibii, Botswany Angoli i Republiki 
Południowej Afryki. 

W przeszłości Buszmeni zajmowali się głównie myślistwem i zbieractwem. Dzielili się na tak zwane 
hordy, z których każda grupa otrzymywała swój teren działania. 

W grupie nie było wyraźnego przywódcy, jednak uznawany 
był autorytet najstarszego członka, który miał największe 
doświadczenie myśliwskie. Polowali oczywiście mężczyźni, 
którzy konstruowali łuki i strzały, zakończone grotem z silną 
trucizną pozyskiwaną z pewnego gatunku chrząszcza. 
Ich celem były antylopy, guźce, ptaki, jeżozwierze, węże. 
Zdobyte w ten sposób mięso było dzielone między 
wszystkich członków hordy. Kobiety zbierały rośliny, larwy, 
chrząszcze, robaki i pszczoły, które były niezbędnym 
uzupełnieniem białkowej diety. Zajmowały się także 

zbieraniem drewna na opał, które na półpustynnych terenach było trudne do zdobycia. Ze względu na 
wędrowny tryb życia. Buszmeni gromadzili tylko najpotrzebniejsze przedmioty niezbędne do 
przetrwania w trudnych warunkach, więc ich dobytek był bardzo skromny. W czasie pory deszczowej 

gromadzili wodę, którą w okresie suszy przechowywano 
w przygotowanych do tego celu jajach strusia. 

Wypełnione wodą i zabezpieczone jaja zakopywano 
w ziemi, aby woda z nich nie parowała i aby mogła być 
wykorzystana przez całą społeczność w porze suchej. 

Jak wyglądają Buszmeni? Są ludźmi stosunkowo niskimi, 
o niezbyt ciemnej karnacji i kępkowatych włosach. Mają 
raczej drobną budowę ciała. Ich strój jest tradycyjnie 
wykonany ze skór zwierząt i przesłania tylko biodra. 
Po buszu poruszają się na bosaka. 

Buszmeni kultywują animistyczną religię. Wierzą w wielu
bogów np. zsyłających deszcz, pana duchów i zmarłych.
Odprawiają rytualne tańce, z intensywną muzyką, klaskaniem,
podczas których wpadają trans i kontaktują się 
z pozaziemskimi istotami i duchami przodków. Jak wygląda ich
życie obecnie? Niestety przyszłość Buszmenów nie rysuje się 
w jasnych barwach. Przez dziesiątki lat dyskryminowani przez
inne ludy afrykańskie oraz Europejczyków, zwłaszcza w RPA,
uważani są w tym kraju za lud wymarły. 

Na Kalahari, w Namibii i Botswanie, też są bliscy zagłady, gdyż 
prawie całkowicie zasymilowali się 
z innymi ludami. Zwierzyna na którą mogą polować oraz naturalne
tereny buszu kurczą się, ze względu na tworzenie pastwisk, pól 
uprawnych i parków narodowych. W związku z tym Buszmeni 
podejmują pracę u sąsiednich ludów, zajmując się głównie 
wypasem bydła. W niewielu miejscach na obszarze Kalahari 
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znajdują się tak zwane „Living Museum”, gdzie Buszmeni żyją tak jak ich praojcowie. Wioski te 
utrzymywane są głównie z pieniędzy jakie zostawiają 
w nich turyści kupujący wykonane przez ich mieszkańców rękodzieło – naszyjniki czy bransolety. 
W wioskach tych kobiety trudnią się wyrobem ozdób ze skorupek jaj strusich, nasion, wysuszonych 
owoców i kamieni. Mężczyźni wędrują z turystami przez busz pokazując jak kiedyś zdobywano 
pożywienie i polowano. Niestety życie tego jednego z najstarszych plemion świata dobiega końca 
w starciu ze współczesną cywilizacją. 

Na podstawie „Ludy świata” Mirelli Ferrera 

fotografie: Anna Szymczak 

Indie

Namaste, drodzy czytelnicy! Na pewno znacie Indie, 
to położony w Azji Południowej, zajmujący 
większość subkontynentu indyjskiego kraj, 
znajdujący się na 7 miejscu pod względem 
powierzchni oraz 2 pod względem liczby ludności. 
Orientalny, pełen kolorów, smaków i zapachów, 
przyciągających różnorodnością. 

Spotkaliście się z określeniem "święte krowy"? Nie 
bez powodu nazywamy tak kogoś, kto uważa się za 
lepszego i mającego więcej swobód. W Indiach, 
które są krajem z dużą ilością tradycji i zwyczajów, 
przestrzeganych bardzo surowe, krowy faktycznie są 
zwierzętami świętymi. Często można je spotkać 
spacerujące po ulicach. 

W Indiach panuje wiele różnych i być może 
dziwnych dla nas zwyczajów, takich jak łapanie się 
za ucho by podkreślić prawdomówność czy ukazanie
lewej ręki za nieczystą. Przyznacie, brzmi dziwnie. 
Ale właśnie to czyni Indie tak ciekawym krajem, 
każda z tradycji ma historię, znaczenie. 
Republika Indii nie ma jednej Religii, znajdują się 
tam wierzący, przedstawiający wszystkie główne 
religie na świecie, jednak dominującą jest hinduizm. 
Jego wyznawców łączy przede wszystkim: Szacunek 
dla świętych ksiąg – Wed, wiara w reinkarnację, 
wiara w prawo akcji i reakcji (karma), dążenie do 
wyzwolenia, różnie rozumianego przez poszczególne
odłamy.

Dania kuchni indyjskiej większości kojarzą się 
z intensywnym aromatem korzennych przypraw, 
lekką pikantnością oraz dużą ilością warzyw. 
Najpopularniejszym z nich jest curry 
przygotowywane na wiele różnych sposobów. 
Wbrew pozorom, kuchnia indyjska nie jest 
jednorodna w całym kraju. W północnej części Indii 
dominują dania mięsne z ciężkimi sosami oraz 
pszenne placki i chlebki. To z tego regionu pochodzi 
curry (kari). 

Z kolei w południowej części kraju dominują dania 
wegetariańskie na bazie nasion roślin strączkowych 
z dodatkiem ryżu i mleczka kokosowego. 
W południowej części Indii popularne są zupy, 
a szczególnie zupa z soczewicy na ostro. Dania 
najczęściej podawane są na okrągłych metalowych 
tacach. Z kolei na południu podaje się potrawy 
również na liściu bananowca. To, co łączy dania 
kuchni indyjskiej niezależnie od regionu to pasja 
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i wyczucie zdobyte dzięki praktyce. W indyjskich 
domach na próżno szukać miarek i wag. Większość 
przepisów przygotowywana jest „na oko” dzięki 
wieloletnim doświadczeniom gospodyń. Swój 
charakterystyczny smak i aromat dania kuchni 
indyjskiej zawdzięczają sporej ilości dodawanych 
przypraw. W Indiach przyprawy nie tylko są 
dodatkiem smakowym, ale zgodnie z Ajurwedą mają
działanie lecznicze. Przyprawy są powszechnie 
dodawane nie tylko do dań obiadowych, ale również 
napojów i deserów. Najczęściej stosowane 
przyprawy w kuchni indyjskiej to wszechobecna 
kurkuma oraz kmin, cynamon, kardamon, imbir, 
gałka muszkatołowa, chili, kozieradka, goździki 
i kolendra. Umiejętność łączenia przypraw, tak by ze
sobą współgrały, zdobywa jest przez lata. W kuchni 
indyjskiej wykorzystywane są również mieszanki 
przypraw. Najpopularniejszą z nich jest garam 
masala. Dzięki mieszankom osiągnięcie 
jednocześnie intensywnego aromatu oraz balansu 
poszczególnych smaków jest znacznie łatwiejsze. 
Kuchnia indyjska to nie tylko curry. Równie 
popularne są różne wersje kurczaka - tandoori, tikka 
masala czy butter chicken. Ciekawym daniem jest 
kofta czyli szaszłyk z mięsa mielonego. Na południu
kraju, dania przygotowane z wykorzystaniem 
strączków określa się słowem dal. Z kolei nazwą dal 
shorba określa się zupy, zazwyczaj te z soczewicy. 
Kuchnia indyjska, a zwłaszcza dania pochodzące 
z południa, jest lekkostrawna. Jednak Hindusi 
w swoich daniach nie unikają również smażenia. 
Dobrym przykładem są samosy - trójkątne pierożki 
smażone na tłuszczu oraz pakora, czyli smażone 
warzywa w cieście. Każde hinduskie danie 
podawane jest z dodatkiem węglowodanowym. 
W większości jest to ryż. Często przygotowywanymi
dodatkami są także chlebki naan, ciapatti czy 
bhatura. Jeśli danie nie jest płynne lub półpłynne 
podaje się je z dodatkowym sosem. Najczęściej 
wykorzystywanymi sosami są – raita (jogurtowy) 
oraz chutney (owocowo-warzywny). 

Jednym z najbarwniejszych i najweselszych świąt na
świecie jest Holi - święto kolorów. Gdy zaczyna się 
holi, znikają wszelkie podziały. Przestają liczyć się 
kasty i religie. Na ulicach panuje radość, a ludzie są 
dla siebie bardziej życzliwi niż zwykle. Holi to czas 
przebaczenia. I pierwszy dzień wiosny w indyjskim 

kalendarzu.Nie ma na świecie drugiego tak 
kolorowego święta jak holi, zwanego zresztą też 
Festiwalem Kolorów. Starzy znajomi czy obcy sobie
ludzie, bez różnicy, obsypują się wtedy kolorowymi 
proszkami, świętując początek wiosny. Zawsze 

wypada on w pierwszą pełnię Księżyca na przełomie
lutego i marca (odpowiednik miesiąca phalguna 
w indyjskim kalendarzu). Zwyczaj żegnania zimy 
trwa dwa dni i w każdym rejonie Indii różni się 
w szczegółach. Jest tym huczniejszy, im bardziej 
widoczne są różnice między porami roku i wiosna 
przynosi wyraźne ożywienie po kilku miesiącach 
zimowego zastoju. Hindusi wywodzą holi 
z indyjskiej mitologii, jednak mitów na temat święta 
są setki i znów są one lokalnie zróżnicowane. 
Wszystkie jednak kończą się wątkiem zwycięstwa 
dobra nad złem.
Najpiękniejsze obchody zobaczymy w północnych 
stanach m.in. w stolicy i Nandgaon.
W wigilię holi Hindusi rozpalają ogniska, 
upamiętniające Holikę, mityczną postać spaloną 
przez króla demonów. Następny dzień zaczynają od 
malowania twarzy, wierząc, że przynosi to szczęście 
i zdrowie. Od rana feeria barw roznosi ulice. Nawet 
nieznani sobie ludzie oblewają się wodą i obsypują 
kolorowymi proszkami, symbolizującymi wiosenne 
ożywienie (barwniki wytwarza się m.in. z płatków 
kwiatów i suszonych owoców, częściej jednak 
używa się przemysłowych zamienników). Do późnej
nocy przez miasta przetaczają się wielotysięczne 
parady, w których coraz częściej uczestniczą 
zaciekawieni zwyczajem obcokrajowcy.  Indiach 
sztuka jest wyrażana na różne sposoby. 
Jednymznichjest między innymi taniec, którego nie 
brakuje w Bollywoodzkich filmach. 

Bollywoodem potocznie określa się cały przemysł 
filmowy Indii. Nazwa pochodzi od połączenia 
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„Hollywood” z  nazwą miasta, z którego wywodzi 
się kinematografia w języku hindi – Bombajem 
(obecnie Mumbaj).Kino Bollywood ma dawać 

Hindusom poczucie, że istnieje inny, lepszy świat. 
Ma to być ucieczka od szarej codzienności. Jak 
wiadomo, Indie to kraj ubogi, przeludniony. 
Przeciętny mieszkaniec półwyspu indyjskiego nie 
chce, więc oglądać na ekranie tego, czego 
doświadcza całe swoje życie. Chce on wierzyć 
w prawdziwą miłość, idealizować rzeczywistość. 
Taniec jest środkiem do wyrażania swych uczuć, 
emocji, marzeń i myśli. Za pomocą ruchu 
bohaterowie pokazują swój smutek oraz radość, 
nienawiść oraz miłość, obawy i nadzieje.
Początkowo w filmach indyjskich wykorzystywany 
był taniec klasyczny – kathak, bharatanjam, czy styl 
tańca praktykowany przez indyjskie kurtyzany. Był 
on pełen charakterystycznych gestów, znaków, 
mimiki. Stopniowo zaczęto inspirować się tańcem 
arabskim, kabaretem i coraz to bardziej 
nowoczesnymi stylami tańca z Zachodu. Obecnie na 
ekranach kin możemy ujrzeć całą masalę taneczną 
(masala – popularna mieszanka różnych przypraw; 
termin używany w różnym kontekście, dziedzinach).
Nadal podstawą tańca Bollywood jest klasyczny 
taniec indyjski oraz tańce folklorystyczne, 
ówcześnie łączone np. z salsą, hip hopem, tańcem 

disco. Wykorzystuje się też sporo elementów tańca 
brzucha. Równocześnie wraz z tańcem zmieniały się
stroje – bardzo ważny element w filmie 
bollywoodzkim. Dziś, w zależności od miejsca 
i czasu, w jakim rozgrywa się akcja danego filmu, 
może to być ubiór zupełnie europejski bądź też strój 
plemienny z czasów starożytnych Indii. 
Charakterystyczną cechą w klipach bollywoodzkich 
jest taniec z podziałem na płeć. Często widzimy 
swego rodzaju „bitwę taneczną” pomiędzy 
głównymi aktorami. Bohaterka przekomarzając się 
tańczy z chórkiem dziewcząt, bohater z grupą 
mężczyzn ubiega się o ukochaną.
Aktor bollywoodzki musi mieć niewątpliwie 
charyzmę, urodę, a także talent i warsztat aktorski 
oraz taneczny. Wielu aktorów zaczynało od tańca i to
jemu może zawdzięczać swą karierę. Co ciekawe, 
indyjski aktor wcale nie musi potrafić śpiewać. To 
słynni muzycy podkładają głos i tworzą utwory na 
potrzeby filmu, podczas gdy aktorzy jedynie 
poruszają ustami, symulując śpiew. Przemysł 
muzyczny w Indiach to kolejna nierozerwalna część 
Bollywoodu. Choreografie do klipów tworzone są 
przez cenionych indyjskich tancerzy. Każdy taniec 
musi być jak najbardziej oryginalny. Piękna muzyka 
i ciekawy taniec właściwie gwarantują sukces filmu 
bollywoodzkiego 

Podsumowując - jeżeli lubicie kolory, różnorodność,
nie boicie się eksperymentów w kuchni - Indie są 
właśnie dla was!

Karolina Janicka 

źródło fotografii: https://www.przyslijprzepis.pl/galeria/kuchnia-
indyjska

http://tuba.pl/

https://www.nationalgeographic.org/
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Morski recykling śmieci

Blisko połowa plastikowych odpadów z Europy eksportowana jest do Azji. Niestety, jak wynika z 
badań irlandzkich naukowców, około jedna czwarta z nich nie trafia do recyklingu.

Jak zaznaczają naukowcy, z Europy do krajów rozwijających się, położonych głównie w oddalonej o tysiące
kilometrów Azji Południowo-Wschodniej, gdzie infrastruktura recyklingowa jest uboga, eksportuje się 
około 46 procent plastikowych odpadów.
Duża część plastiku trafia do przeciążonych lokalnych systemów zarządzania odpadami, które nie są 
w stanie sobie z nimi poradzić. W rezultacie odpady trafiają do wody.

Maseczki oraz rękawiczki to coraz większy
problem dla wód oceanicznych, jest ich tam coraz
więcej 

Ilość śmieci w wodach 

Naukowcy oszacowali, że w 2017 roku do siedmiu
procent odpadów polietylenowych, (czyli nawet 180
558 ton) eksportowanych z Europy znalazło się 
w oceanie. Najwięcej eksportowały Wielka Brytania,
Słowenia i Włochy.

Jak myślicie ile w ciągu jednej minut jest kupowanych butelek na świecie? 

Według brytyjskiego dziennika The Guardian, w ciągu 
jednej minuty na całym świecie kupujemy ich około 
1 miliona. Za 4 lata ta liczba wzrośnie o 20 procent, 
a więc tylko w jednym roku zakupimy ich 583 miliardy
sztuk na całym świecie. Co ciekawe, 10 lat wcześniej 
kupowaliśmy ich ok. 300 miliardów, więc mamy tutaj 
ogromną tendencję wzrostową.

Jedno z największych skupisk śmieci 

Jednym z największych wysypisk jest Wielka Pacyficzna Plama
Śmieci, na którą składa się dryfujące skupisko 4 milionów ton
śmieci i plastikowych odpadów, utworzone przez prądy
oceaniczne w północnej części Oceanu Spokojnego, między
Kalifornią a Hawajami.
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Morskie zwierzęta 

Plastikowe kawałki unoszące się w oceanicznych wodach są
szkodliwe dla ponad 700 gatunków zwierząt morskich.
Niestety, przynajmniej 17 procent z nich znajduje się na
Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych, a 10 procent myli je
z pożywieniem.

Co należy zrobić?
Najbardziej skutecznym sposobem rozwiązania tego problemu
jest zapobieganie przedostawaniu się jeszcze większej ilości
plastiku do oceanów.

Jednorazowe produkty plastikowe są największą grupą
odpadów znajdywanych na wybrzeżach morskich – produkty
takie jak plastikowe sztućce, butelki, niedopałki papierosów 
i patyczki kosmetyczne stanowią prawie połowę wszystkich
odpadów morskich.

Firmy, które ratują oceany

Kevin Murphy 

Pierwsza marka kosmetyczna na świecie, która tworzy swoje
opakowania w całości z plastiku odzyskanego z oceanu.

Dell 

będzie sprzedawał jeden ze swoich laptopów w opakowaniach wykonanych częściowo z odpadów 
plastikowych zebranych na plażach i wyłowionych z rzek, które wpadają do mórz i oceanów. 

Starbucks

Kilka miesięcy temu firma weszła we współpracę z Parley For The Oceans, umożliwiając klientom zakup 
specjalnej, ekologicznej butelki. Teraz właściciele marki poinformowali swoich klientów, że Starbucks do 
2020 roku całkowicie zrezygnuje z plastikowych słomek, które wkrótce zastąpią kubki ze specjalnym 
wieczkiem, przypominającym ten w tzw. kubkach niekapkach przeznaczonych dla dzieci. 

Adidas 

Jakiś  czas  temu  marka  ogłosiła,  że  do  2024  roku  wszystkie  produkowane  buty  powstaną  z  plastiku
wydobytego z oceanu.

Adidas x Parley to pierwsze buty z recyklingu.

Alicja Matusik 

Źródła informacji i fotografii:https://tvn24.pl/tvnmeteo;https://www.twojapogoda.pl;

https://www.wprost.pl;https://greentechlead.com;https://www.europarl.europa.eu

https://www.europarl.europa.eu/
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Co obejrzeć w Boże Narodzenie?

Święta Bożego Narodzenia powinny kojarzyć się
nam z czasem spędzonym z rodziną lub 
przyjaciółmi, wypełnionym swego rodzaju 
magią. Ten urok i wyjątkowość chwili 
zauważamy szczególnie w dzieciństwie, kiedy 
prezenty magicznie pojawiają się pod choinką, 
a za oknem widzimy góry lśniącego, białego 
puchu. Z własnego doświadczenia jednak wiem, 
że z wiekiem coraz trudniej może nam być 
odczuć ten unikatowy, bożonarodzeniowy 
klimat. Myślę, że każdy z nas zasługuje, na 
chociaż chwilowy powrót do czasów, w których 
wszystko postrzegaliśmy przez pryzmat własnej 
wyobraźni, dlatego przygotowałam dwie 
propozycje filmowe dla tych, którzy chcieliby 
jeszcze raz poczuć wigilijny czar.

Pierwszą z nich jest „Ekspres Polarny” z 2004 
roku, który z pewnością jest znany przynajmniej 
większości z was. Opowiada on historię chłopca,
który pewnego dnia zaczyna wątpić w istnienie 
„ducha Świąt”. Tej samej nocy pod jego dom 
podjeżdża tytułowy Ekspres Polarny, który, jak 
sama nazwa wskazuje, zabiera go na Biegun 

Północny – siedzibę samego Świętego Mikołaja. 
W czasie tej podróży poznajemy mnóstwo 
barwnych, dających się polubić postaci, których 
zbliżą do siebie najróżniejsze przygody. Na 
samym końcu główny bohater otrzymuje od 
Świętego Mikołaja dzwoneczek, którego dźwięk 
słyszalny jest tylko dla wierzących w niego 
osób. Oglądałam ten film tysiące razy, ale jest 
w nim pewna magia, która przyciąga mnie do 
niego z powrotem. Historie podróżujących 
pociągiem dzieci za każdym razem rozgrzewają 
mi serce, bez względu na liczbę mijających lat.

Drugim filmem, który zdecydowanie polecam, 
jest klasyką świątecznego kina – animowana 

„Opowieść Wigilijna” Disneya z 2009 roku. 
Poza byciem wiernym odwzorowaniem 
oryginału (książki Charlesa Dickensa), wyróżnia
się ona na tle innych „Opowieści Wigilijnych” 
swoją charakterystyczną grafiką, która może 



nawet sprawiać wrażenie mrocznej i ponurej. 
Jednak właśnie ta cecha sprawia, że jestem tak 
zafascynowana tym filmem. Sposób 
przedstawienia wszystkich trzech duchów, 
a zwłaszcza tego Świąt przyszłych, jest 
wyjątkowy i magiczny. Dużo wkładu ma tutaj 
właśnie doskonale zrobiona animacja, która nie 
pozwala oderwać oczu od ekranu. 

Przedstawione przeze mnie filmy nigdy nie 
zawodzą, jeśli chodzi o wprawienie mnie 
w lepszy humor i rozpalenie we mnie iskierki 
znanego nam wszystkim „wigilijnego czaru”. 
Mimo że nie są to najnowsze odkrycia kinowe, 
warto czasem wrócić do czegoś starszego, co 
przywołuje w nas dziecięce wspomnienia. Mam, 
więc nadzieję, że obejrzenie ich pomoże wam 
w odnalezieniu ducha Świąt, a może nawet 
ponownym usłyszeniu legendarnego dzwoneczka
z sań Świętego Mikołaja. Usiądźcie w fotelu 
z kubkiem gorącej czekolady i poświęćcie chwilę
na powrót do swoich dziecięcych lat. 

Moją ostatnią propozycją jest „Krampus. Duch 
Świąt” z 2015 roku, który zdecydowanie nada się
dla tych, którzy są już znudzeni typowymi świą-
tecznymi filmami i poszukują czegoś nowego, 
z dreszczykiem emocji. Klimat tej produkcji jest 
bardzo ciekawy – przeplatają się 
w nim elementy grozy, mrocznej baśni, ale 
i komedii. Jak wskazuje sam tytuł, akcja toczy 
się wokół Krampusa – istoty wywodzącej się 
z mitologii germańskiej, pełniącej rolę kogoś 
w rodzaju przeciwieństwa Świętego Mikołaja. 
Zamiast obdarowywać ludzi prezentami, karze 
tych, którzy tracą ducha Bożego Narodzenia. 
W takiej sytuacji znalazł się dwunastoletni Max, 
który nie dogaduje się ze swoją rodziną. Wszyst-
kie świąteczne symbole w jego domu stają się 

śmiertelnym zagrożeniem, a wkrótce pojawia się 
także tytułowy Krampus. Chłopiec i jego bliscy 
zmuszeni są poradzić sobie z niebezpieczeń-
stwem i przetrwać Święta.
Film ten odbiega od typowej konwencji świą-
tecznych filmów, co stanowi naprawdę miłą od-
mianę. Z pewnością można się na nim dobrze ba-
wić, szczególnie w gronie przyjaciół.

Wesołych Świąt!

Oliwia Borucka 

Na podstawie:

https://www.filmweb.pl/
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OPERA

Boże Narodzenie, które zbliża się wielkimi krokami, w tym roku wyglądać będzie zupełnie inaczej. 
Spotkania towarzyskie, w tym rodzinne, będą mocno ograniczone, niesamowicie niepodobne do tych 
sprzed chociażby roku. Może niektórzy z nas nie spotkają się już w tym roku z przyjaciółmi czy rodziną, 
co skłania do przemyśleń. Jest to o tyle istotne, że w czasach smutku najczęściej wspomina się czasy 
radości, spokoju.
Mimo tych zmian, warto jednak skupić się na jaśniejszej stronie życia tej, która towarzyszy nam 
w trudnych chwilach lub pozwala nam celebrować wszelkie radości. Tą jaśniejszą stroną życia bywa 
sztuka, ułatwiająca oderwać nam się od codzienności i jej przypadków. Muzyka jest gałęzią sztuki na tyle 
interesującą, że jest w stanie zasadzić w naszych głowach chęć przypisania znaczenia dźwięku dla 
konkretnej sytuacji, drogiej nam osoby czy emocji. Muzyka jest świadkiem życia, wspomnień, o czym 
przede wszystkim powinniśmy pamiętać w te święta.
Operą, która emanuje wręcz światłem życia i wspomnień, jest według mnie „Cyganeria” Pucciniego. 
Jest to opera dość nietypowa, opowiada ona o życiu i przypadkach artystów mieszkających w Paryżu 
w latach 30. XIX wieku. Opera ta pokazuje ich życie, jako loterię losu i namiętności, które nimi 
nieustannie targają. Przeżywają oni swoje miłości oraz walczą o zapomnienie dawnych romansów. 
Starają się przeżyć kolejny miesiąc nie umierając z głodu lub śmiercionośnej gruźlicy oraz uczestniczą 
w skandalach, żyjąc rozrzutnie. Ich życie toczy się pokrętnym torem, oznaczającym naprzemiennym 
byciem na jego szycie i dole.
Opera ta jest także, dlatego niezwykłą, gdyż każdy wycinek życia tych artystów jest silnie kontrastujący 
z pozostałymi, choć wciąż tworzący z nimi spójną całość. Muzyka jest niezwykle ekspresyjna, a jej 
rytmika oddaje emocje oraz charaktery każdego z przedstawionych bohaterów. Jest to o tyle niesamowite, 
że przy zasłuchaniu sprawia iluzję faktycznego znajdowania się w głowie postaci i czytania im 
w myślach, a także znajdowania się w ich skórze w sytuacjach nieraz niezwykle radosnych, a później 
dramatycznych, co dodaje immersji. 
„Cyganeria” zdecydowanie warta obejrzenia opera, o ciekawej i zaskakującej fabule i muzyce. Koleje 
losu bohaterów są ciekawe i dramatyczne. Każdy, kto wysłuchał, choć raz jednej z najsłynniejszych 
operowych arii dla tenora, czyli arii Rodolfa pt.: „Che gelida manina”, opowiadającej o niezwykle zimnej 
ręce pewnej hafciarki oraz skandalicznej arii równie skandalicznej postaci, jaką jest Musetta, czyli 
„Quando m’en vo”, w której bohaterka opowiada w niewybredny sposób o swoim wyglądzie,  doskonale 
będzie wiedział, o czym tu mówię. Do tego, te święta nabrać mogą zupełnie nowego znaczenia i głębi, 
gdy skupimy się na życiu przeżywaniu życia w stylu filozofii bohaterów tejże opery. 

Weronika Czasak

Skandalizująca aria Musetta, nazywana także walcem Musetty:
https://youtu.be/7mXrbjNncbQ
Aria „Che gelida manina” w wykonaniu najsłynniejszego tenora świata, Pavarottiego 
https://youtu.be/mEptCT9rf-o 
A na koniec, krótkie streszczenie fabuły opery, zdecydowanie warte obejrzenia!
https://youtu.be/LC_5gDp32Lo

https://youtu.be/7mXrbjNncbQ
https://youtu.be/mEptCT9rf-o
https://youtu.be/LC_5gDp32Lo


18 ŚWIAT  WG  ZOŚKI

Uśmiechnij się, proszę! 

Eliminacje MŚ 2022:
Anglia. Polska. Węgry. Albania. Andora. San Marino.
- Ciekawa grupa! Jeden kraj wyszedł z UE, dwa kolejne chcą wyjść, 
a trzy pozostałe w niej nigdy nie będą! 

*

Dziadek pyta się babci:
- A co ty jesteś dzisiaj taka zadowolona ?
- Bo mnie wyprosili ze sklepu.
- I to jest powód do zadowolenia ?
- Tak bo to były godziny dla seniorów ! 

*

Wchodzi dwóch policjantów do księgarni i jeden się pyta:
- Czy jest "Pan Tadeusz"?
Ekspedientka woła na zaplecze:
- Kierowniku, do pana! 

*

Co ma łyżka wspólnego z jesienią?
Je sie nią

Stopień trudności: 
średni trudny

SUDOKU
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Znajdziecie nas również w zakładce

 „Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły

www.zoska.waw.pl

PIERNIK POMIDOROWY

Składniki na jedną keksówkę o długości 27 - 33 cm lub na dwie mniejsze keksówki:

• 1 szklanka krojonych pomidorów z puszki
• 1 banan
• ½ szklanki oleju roślinnego
• ½ szklanki cukru trzcinowego
• 2 szklanki mąki pszennej lub orkiszowej
• 1 ½ łyżki przyprawy piernikowej
• 1 łyżka kakao
• 1 łyżeczka sody
• ½ łyżeczki proszku do pieczenia
• ½ łyżeczki soli
• dodatkowo: powidła do posmarowania i opcjonalnie roztopiona
czekolada z 2 łyżkami oleju do polania

Przygotowanie:

1. Piekarnik rozgrzać do 180 stopni. W wysokim naczyniu  zblendować pomidory, banana, olej 
oraz cukier na gładką, gęstą emulsję.
2. W dużej misce przy pomocy trzepaczki dokładnie wymieszać suche składniki. Mokre składniki 
wlać do suchych i wymieszać przy pomocy łyżki lub szpatuły na gęstą masę. Tak przygotowane ciasto 
przełożyć do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i piec przez 45 – 50 minut na złoty kolor.
3. Kiedy ciasto ostygnie przekroić na pół i posmarować powidłami śliwkowymi, a opcjonalnie 
wierzch polać czekoladą lub lukrem. Podawać na świąteczny stół i patrzeć na zdziwione miny 
domowników, gdy dowiedzą się, z czego piernik jest zrobiony.

Agnieszka Oleksiak 

Smacznego!

https://www.jadlonomia.com/przepisy/piernik-pomidorowy/ 

https://www.jadlonomia.com/przepisy/piernik-pomidorowy/
http://www.zoska.waw.pl/

	Blisko połowa plastikowych odpadów z Europy eksportowana jest do Azji. Niestety, jak wynika z badań irlandzkich naukowców, około jedna czwarta z nich nie trafia do recyklingu.

