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Słowo wstępne

Witajcie!

Znowu  uczymy  się,  pracujemy
w trybie online. Nie jest to teraz dla nas
takie  nowe,  ani  straszne,  dlatego  też
świetnie poradzimy sobie. Przynajmniej
będziemy się starali.

Nasz nowy numer oferuje wam
fragment  (a  warto  przeczytać  całość)
eseju Olgi Tokarczuk.  

O prastarej tradycji obchodzenia
uroczystości  Dziadów,  przeczytacie  w
artykule Magdy Panczenko.

Współczesny  patriotyzm  –  czy
jest inny niż ileś lat temu? Felieton Oli-
wii  Boruckiej  wyjaśni  wam  wiele.

Weronika  Czasak  przybliży  
i przypomni nam o zapomnianym trochę
gatunku  muzyki  jakim  jest  opera. 
Pozostając w kręgu kultury, zachęcamy 

do  przeczytania  recenzji  spektaklu
„Each one and everybody”. 

Bardzo  ważny  i  potrzebny
materiał  Pani  Dominiki  Doleszczak
“Co  z  tym  samopoczuciem?”
Naprawdę  warto  go przeczytać.

W kąciku geograficznym Pani
Anna  Szymczak  proponuje   cykl
artykułów  pt.  “Ludy  świata”
Koniecznie  przeczytajcie  pierwszy
artykuł . 
Na  koniec  trochę  wysiłku
umysłowego, humoru (to dla ducha) i
coś  dla  ciała  –  dwa  przepisy:  na
pyszne  muffinki  dyniowe  i  szarlotkę
wegańską,  które  poleca  Agnieszka
Oleksiak.

UK
Przyjemnej lektury!
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Człowiek na krańcach świata

Wędrowiec

Na początek chciałabym przywołać dobrze wszystkim 
znaną rycinę niewiadomego autorstwa opublikowana w 1888 r. 
przez francuskiego astronoma  Camille᾽a Flammariona. Przed-
stawia ona wędrowca, który dotarł do granic świata i wystawiw-
szy głowę poza ziemską sferę, zachwyca się widokiem uporząd-
kowanego i wielce harmonijnego kosmosu. Od dzieciństwa 
podziwiam ten cudownie metaforyczny obraz, który za każdym 
razem odkrywa przede mną nowe znaczenia i definiuje istotę 
ludzką zupełnie inaczej niż dobrze nam wszystkim znany nakre-
ślony przez Leonarda wizerunek statycznego i tryumfalistyczne-
go człowieka witruwiańskiego jako miary wszechświata 
i samego siebie.

U Flammariona mamy człowieka przedstawionego 
w ruchu, jako wędrowca z pielgrzymią laską, w podróżnym 
płaszczu i czapce. Choć nie widzimy jego twarzy, domyślamy 
się jej wyrazu – muszą być na niej zachwyt, podziw, oszołomie-
nie harmonią i wielkością świata poza - widzialnego. Z naszej 
perspektywy jesteśmy w stanie ujrzeć tylko jego fragment, lecz 
wędrowiec musi widzieć o wiele więcej. Mamy tam wyraźnie 
zaznaczające się sfery, ciała niebieskie, orbity, obłoki i promie-
nie – trudne do wyrażenia wymiary uniwersum, które zapewne 
komplikują się w nieskończoność. Znakiem niepojmowalności 
są także koliste machiny, które kiedyś często towarzyszyły 
bytom anielskim na ilustracjach z wizji Ezechiela. Z drugiej 
strony, za plecami wędrowca, jest świat z jego naturą, przywoła-
ną tutaj w postaci wielkiego drzewa i kilku roślin, oraz kultu

rą, którą symbolizują wieże miast. Wydaje
się dość umowny i banalny, żeby nie po-
wiedzieć -  nudny. Możemy się domyślać,
że widzimy oto na rycinie końcowy mo-
ment długiej drogi wędrowca – udało mu 
się to, co nie udawało się wielu przed nim
– dotarł do krańców świata. I co teraz?

Mam wrażenie, że tajemnicza ry-
cina o nieznanej proweniencji jest dosko-
nałą metaforą momentu, w którym się 
wszyscy znaleźliśmy. (…)

Olga Tokarczuk
źródło: Polityka nr 40/2020

Jeśli tym fragmentem eseju, autorstwa 
naszej noblistki Olgi Tokarczuk, 
zainteresowaliśmy was, co ciekawego ma 
ona do powiedzenia na temat dokonującej
się obecnie cywilizacyjnej transformacji, 
to zachęcamy do przeczytania całego 
eseju.Jest on dostępny w w/w źródle.

UK



Współczesny patriotyzm

Na przestrzeni wieków interpretacja i postrzeganie patriotyzmu nieustannie się zmieniają. Wyróżniamy na przy-
kład patriotyzm romantyczny, który kojarzy nam się głównie z wieszczami narodowymi,  silną wolą walki o wy-
zwolenie Polski spod zaborów i przesadną wręcz skłonnością do poświęceń. W pozytywizmie z kolei bardziej 
skupiono się na działaniach ekonomicznych,  rozwijaniem nauki i pracy dla kraju. Współczesna postawa patrio-
tyczna również zdecydowanie różni się od poprzednich, głównie przez aktualną sytuację polityczną naszego kra-
ju. Co więc tak właściwie oznacza „być patriotą”? 

Patriotyzm rozumiemy głównie przez miłość do swojej ojczyzny, co jest dosyć ogólnym stwierdzeniem, 
pozostawiającym duże pole do własnej interpretacji. Każdy patriota może, więc traktować to zupełnie inaczej, 
w zależności od własnych odczuć i potrzeb. Z jednej strony jest to możliwość dająca własną interpretacje. Z dru-
giej zaś musimy pamiętać,  że stwarza ono ryzyko przerodzenia się czystego przywiązania do swojego narodu, 
społeczności lokalnej w coś, co jest o wiele bardziej niebezpieczne.
Mowa tu o nacjonalizmie i szowinizmie,  których granica z patriotyzmem jest niestety bardzo cienka, a dla nie-
których wręcz niezauważalna. Cechuje je nie tylko miłość do swojej ojczyzny, ale przekonanie o jej niezaprze-
czalnej wyższości nad innymi narodami, co bardzo często przeradza się również w ksenofobię ― niechęć, 
a w niektórych przypadkach nawet nienawiść do innych grup etnicznych i narodowościowych. Wbrew temu, co 
może się niektórym wydawać, jest to podejście bardzo obecne we współczesnym społeczeństwie i nie należy zali-
czać do niego tylko i wyłącznie ekstremalnych przypadków, takich jak przemoc fizyczna czy ataki na obcokra-
jowców. Ksenofobią można, a nawet należy nazywać również takie zachowania jak powielanie szkodliwych ste-
reotypów o danej grupie czy złośliwe naśmiewanie się z niej. Gordon Willard Allport pokazał w swojej „Pirami-
dzie Nienawiści”, że nawet takie drobnostki kumulują się i prowadzą do aktów agresji i wandalizmu, a w niektó-
rych przypadkach nawet do morderstw. 

Polska nie ma niestety pozytywnej opinii, jeśli chodzi o tolerancję w stosunku do mniejszości, i to nie tyl-
ko etnicznych czy narodowościowych, ale i wyznaniowych oraz seksualnych. Potwierdzają to różne statystyki: 
w badaniu Amnesty International "Refugees Welcome Index" Polacy zajęli 24. miejsce na 27 możliwych pod 
względem otwartości na uchodźców, a jeszcze w tym roku Polska okazała się najbardziej homofobicznym krajem
Europy według rankingu ILGA Europe. 
Może na to wpływać wiele czynników, jednak według mnie przyczyniają się do tego głównie niektóre media 
i skrajnie nacjonalistyczni politycy. Niektórzy próbują wpoić nam jeden prawidłowy obraz prawdziwego Polaka, 
jeden model rodziny, jeden obraz patrioty, jednocześnie stygmatyzując ludzi jakkolwiek wyróżniających się na tle
innych i wykluczając ich z naszego społeczeństwa. A przecież każdy z nas jest w jakiś sposób inny. Mamy różne 
opinie, osobowości,  inaczej postrzegamy miłość i oddanie swojej ojczyźnie,  i to nie powinno czynić nas mniej 
wartym. Myślę, że właśnie to jest w tym wszystkim piękne ― mimo naszych różnic,  nadal jesteśmy w stanie 
zauważyć to, co nas łączy i zjednoczyć się. Polska jest cudownym krajem ― nie pozwólmy zepsuć go bezpod-
stawną nienawiścią. 

Oliwia Borucka
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Operowe dreszcze

Muzyka to jednocześnie najbardziej i naj-
mniej  doceniana  sztuka  artystyczna  
ze  wszystkich  znanych  człowiekowi.  
Towarzyszy mu  ona  wszędzie,  podczas  
jakiejkolwiek podróży, a nawet w czasie
zakupów w sklepie! Dźwięki koją,  ener-
getyzują, a nawet opowiadają historię. Nie
jest to jednak tekst o musicalach, gdyż ist-
nieje  bardziej  odrzucone  medium  w  tej
materii,  które  jest  jak  najbardziej  godne
uwagi. Tak, jest to opera.

Opera  to  unikalna  sztuka  przekazywania
historii  w sposób muzyczny.  Wiele osób
uważa ją jednak, zupełnie niesłusznie, za
coś  odległego,  zupełnie  nieprzystępnego
dla  współczesnego widza  czy słuchacza.
Wielokrotnie takie  przeświadczenia skła-
niają potencjalnych słuchaczy do odrzuce-
nia oglądania i słuchania opery z powodu 

poczucia  wyobcowania,  czy  też  nieznajomości  języka,
którym posługują się wykonawcy operowi podczas swo-
ich  występów.  O  ile  bardzo  ważne  jest  zrozumienie  
historii to zaakceptowanie przedstawionej formy spekta-
klu jest równie istotne.
W tym artykule jednak, chcąc wyjaśniać operę na przy-
kładach, sięgnę po Mozarta i jego najbardziej popularne
dzieło, czyli „Czarodziejski flet”.
„Czarodziejski  flet”  rozpoczyna  się  podczas  sceny  
w której  książę  Tamino  odłącza  się  od  grupy swoich
przyjaciół  i  gubi  drogę powrotną.  Błąka się,  lecz jego
przyjaciół  w  poszukiwaniach  kompana  ubiega  wielki
wąż  który  atakuje  go.  Ucieka  on,  lecz  zaraz  po  tym
mdleje.  Z  opresji  ratują  go  posłanki  Królowej  Nocy,  
w  której  państwie  się  znalazł.  Zabijają  one  potwora  
i wkrótce potem udają się do Królowej, by powiadomić
ją o przybyciu do jej królestwa księcia. Wracając, przy-
noszą  ze  sobą  portret  pięknej  córki  Królowej  Nocy,  
Paminy. Utrzymują, że została ona porwana przez potęż-
nego i groźnego czarodzieja o imieniu Sarastro.  
Aby młody Tamino mógł sprawniej poradzić sobie z ma-

Dziady

Przełom października i listopada to wyjątkowy czas,
gdy  nasze  myśli  kierujemy  częściej  niż  zwykle  
w  stronę  zmarłych.  Zapomnieliśmy  już  jak  ważna  
w  naszej  kulturze  była  uroczystość  dziadów,  nieco
zbyt łatwo dając się ponieść amerykańskim wpływom.

Jak kiedyś obchodzono dziady? Jak zdobiono domy?
Które  rytuały  wiązały  się  z  przybyciem  duchów
przodków?

Dziady  czyli  kilka  słów  o  polskim  Halloween

Jak powszechnie wiadomo Polska przyjęła chrześci-
jaństwo w 966 r. Ale - powiedzmy sobie szczerze –
to,  że władca odbędzie rytualną kąpiel  nie sprawi,  
że  wszyscy mieszkańcy kraju  zaczną  nagle  czytać  
Biblię i  wprowadzać inne święta.  Zwłaszcza,  że do
niektórych  obrzędów  pogańskich  byli  mocno  
przywiązani. Przykładem są Dziady - dzień w którym
dusze zmarłych odwiedzały rodzinne domy.  Obcho-
dzony kilka razy w roku m. in. w okolicach dzisiej-
szego Halloween.

Oto jak przygotować się do tradycyjnych Dziadów:
Pamiętaj,  iż  nadchodząca  noc  należy  do  wyjątko-
wych.  Możesz  poczuć  obecność  swych  drogich
przodków,  lecz  również  narazić  się  ich  gniew.  
Przygotuj w domu sowitą ucztę dla gości z zaświa-
tów. Miód, kaszę, jajka, kutię, chleb, sól i wódkę, któ-
re  będziesz  przy  posiłku  rozlewać  i  rozsypywać  
na stole, by duchy mogły się posilić. Szacunek zmar-
łym oddasz wykonując  drewniane kraboszki  (drew-
niane maski) z ich wizerunkami. Ogień zaś pozwoli
wędrującym duszom ogrzać się, a jego blask odstra-
szy  demony.  Gdy  napotkasz  wędrującego  starca
ugość  go  ze  słowiańską  gościnnością,  być  może  
to właśnie pod jego postacią skrywają się twoi przod-
kowie. Nie hałasuj, nie wstawaj gwałtownie od stołu 
i nie sprzątaj resztek po uczcie, a wędrowne dusze  
pozostaną  ci  życzliwe.  Lecz  strzeż  się  mściwych  
wąpierzy. Tej nocy upiory również rosną w siłę.

Magdalena Panczenko
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giem, Królowa Nocy podarowuje mu ty-
tułowy instrument, posiadający niezwykłe
właściwości.  Książę,  oczywiście,  zako-
chuje się w niej i wyrusza jej z odsieczą,
przy czym wraz z uratowaną Paminą od-
krywa on prawdziwą stronę świata i to, że
ciągle wspierali oni złą osobę, bo Królo-
wa Nocy przez cały ten czas chciała po-
grążyć świat w mroku. 
Właśnie w ten sposób rozpoczyna się ope-
ra Mozarta która do dziś skrywa wiele ta-
jemnic przed światem.  Uważana jest ona
za jedną z najważniejszych oper świata  
i wielką tajemnicę, choć od jej premiery
minęło już wiele czasu. Na temat jej bu-
dowy, fabuły czy tematyki powstało setki
prac  naukowych.  Chodzi  tu  przede
wszystkim  o  symbolikę  niektórych  ele-
mentów libretta oraz muzyki. Szczególnie
ważna  jest  liczba  trzy,  która  ukazywana
jest  przy  kilku  okazjach.  Aby  pokonać
Królową Nocy, młodzi muszą przejść trzy
próby mądrości. Księciu ukazują się trzy
wysłanniczki władczyni, a drzwi w świą-
tyni są także trzy pary. Odniesienia do tej
liczby zostały użyte przez Mozarta świa-
domie.  Są  to   nawiązania  do  masonerii,
której był członkiem i zagożałym zwolen-
nikiem.  Liczba  ta  dla  masonów oznacza

równowagę oraz porządek. Tak samo jak sama uwertura,
czyli początek opery, rozpoczyna się trzema donośnymi
akordami, które odpowiadały potrójnym symbolicznym
pukaniom przed spotkaniami masonów. Do tego, sama
Królowa Nocy miała uosabiać Marię Teresę, cesarzową
Austrii,  która  zakazała  działalności  organizacji  wolno-
mularskich na terenie całego jej państwa. 

„Czarodziejski Flet” Mozarta, to w moim uznaniu, jedno
z  jego  najznamienitszych  dzieł  oraz  bardzo  ciekawy
utwór nasycony tajemnicą, wokół którego powstało setki
hipotez oraz tez. Z pozoru tematyką przypomina on ba-
śnie dla dzieci, lecz jest to dzieło głębokie, symboliczne,
a  przede  wszystkim  rozrywkowe  oraz  angażujące.  
„Czarodziejski Flet” wpisuje się także idealnie w sezon
w  którym  się  znajdujemy,  gdy  poszukujemy  historii
przyprawiających nas o dreszcz emocji, a nawet niekon-
trolowanego niepokoju. 

Najsłynniejszy utwór „Czarodziejskiego fletu” to zdecy-
dowanie „Aria Królowej Nocy”:
https://youtu.be/YuBeBjqKSGQ

Kolejne wykonanie „Arii Królowej Nocy” w wykonaniu
cóż... Mniej profesjonalnym, ale komicznym! (O Floren-
ce Foster Jenkins wspomnę więcej w przyszłych artyku-
łach):
https://youtu.be/qtf2Q4yyuJ0

Źródło zdjęcia: https://pin.it/1o27khW
Weronika Czasak

https://youtu.be/YuBeBjqKSGQ
https://pin.it/1o27khW
https://youtu.be/qtf2Q4yyuJ0
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EACH ONE AND EVERYBODY

RECENCJA SPEKTAKLU „EACH ONE AND
EVERYBODY” OD GROUPE F

„Groupe F” jest francuską grupą teatralną stosującą pirotechnikę
w swoich performance’ach. Trzeba przyznać, że od razu przycho-
dzi nam na myśl: To przecież bardzo ryzykowne! Jednak budzi to
naszą ciekawość, bo jest rzadkie, nieszablonowe i niespotykane.
Członkowie  znają  się  dobrze  na  swoim  fachu  i  dbają  
o pełne bezpieczeństwo. Na dodatek dysponują jedynie kompute-
rami. Wszystkie inne potrzebne do występów elementy,  z racji
niedostępności, tworzą sami, co nadaje im jeszcze większej wy-
jątkowości. Są również autorami swoich widowisk. Występowali
m.in. wokół wieży Eiffla, nad Big Benem w Anglii, czy na szczy-
cie Burj Khalifa w Dubaju. Artyści postanowili odwiedzić także
Polskę i to właśnie tam, we Wrocławiu podczas Europejskiego
Kongresu Kultury zaprezentowali „Each one and everybody”.   
Spektakl możemy zaliczyć do kategorii plenerowych. Motywem
przewodnim była  idea  demokracji.  „Groupe F”  chcąc pokazać
osobno to, co prywatne oraz to, co publiczne i wspólne, prezento-
wali się jednocześnie na kilku scenach, ale dostrzec możemy, że
wszystko w jakiś sposób, choć tak odrębne, łączy się ze sobą.
Jest pewną więź miedzy tymi aspektami, które przecież przenika-
ją się w społeczeństwie. Mam wrażenie, że kiedy na jednej scenie
wszystko na moment gaśnie i uspokaja się, na innych dzieje się
to samo.  Zanim jedna część rozpocznie się czeka aż inna dobie-
gnie końca. 
Na początku widzimy dwie osoby tańczące ze sobą w powietrzu.
Ich stroje ozdabiają dziesiątki kolorowych światełek. Ciemność
wokół nich zasłania zabezpieczenia, które utrzymują ich nad zie-
mią, przez co wyglądają jakby naprawdę umieli latać. Przywołuje
to na myśl wielkie idee i podniosłe plany. Tańczący są blaskiem
w mroku. Współpraca i jedność jest nadzieją przyszłości, stabilną
podstawą zdrowego i silnego społeczeństwa. Widzimy wiele in-
nych scen  kooperacji  ludzkich  symbolizujących publiczne  ele-
menty. Robotnicy poruszający się po rusztowaniach i wykonują-
ce określone zadania. Każdy dokładnie wie, co ma robić. Działa-
ją na rzecz państwa.  W innej  scenie wykonują wspólnie jedną
pracę, która może przynieść efekty tylko w wyniku kooperacji.

Podkreślana jest wartość współpracy. Prze-
nosząc  się  do  sfery  prywatnej  naszym
oczom ukazuje  się  mężczyzna  w szacie  
z  kapturem  stojący  w  ognistym  kręgu  
i  grający  na  nietypowym  instrumencie.  
Jestem przekonana, że reprezentuje on in-
dywidualizm organizmu społecznego.  Po-
tem dostrzegamy ludzi, którzy dzięki spe-
cyficznym machinom zachwycają nas roz-
maitymi  kształtami  i  twarzami  ognia.
Wspaniały obraz jest  tworem wszystkich,
jednak tutaj widzę podkreślenie kreowania
tegoż  majstersztyku  każdego  artysty  
z osobna. Ciekawym momentem przedsta-
wienia jest pojawienie się dwóch śmiesz-
nie  wyglądającym  postaci,  ożywionych
przez sterujących nimi ludzi. Jedna z nich
świeci na czerwono, a druga na niebiesko.
Spotykają się na moście, a następnie łączą
w uścisku. Tutaj także widzimy jak bardzo
ludzie  są potrzebni  innym ludziom.  Leży
to  po  prostu  w  naszej  naturze.  Według
mnie para symbolizuje wolność w miłości,
niespętaną  żadnymi  ograniczeniami  doty-
czącymi pochodzenia i statusu społeczne-
go. Widzimy tutaj pewną walkę, która koń-
czy się zwycięstwem zakochanych. Kiedy
odwracają  się  przodem  do  publiczności
przywodzą mi na myśl ludzi sprawujących
władzę. Myślę, że artyści mogli chcieć tu
pokazać jak ważny jest wpływ wszystkich
obywateli  na  państwo.  Ostania  scena
przedstawia  człowieka  obiegającego  kulę
ziemską – wiele narodów na całym świecie
przyjmuje demokrację, jako swój ustrój.  
Nie brak także znaczących obrazów, które
zaprezentowane  są  na  wielkim  ekranie.
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Występowi  towarzyszy  oprawa  muzyczna  złożona  
z gitarzystów i skrzypków będących częścią projektu 
i  stanowiących  ważnych  element  całości  zarówno  
rzeczywistej,  jaki  i  teatralnej.  Spektakl  jest  
niezwykle  widowiskowy,  kolorowy.  
Wywołuje  w nas  zachwyt  i  uznanie.  Artyści  umieją
tworzyć  niesamowite  rzeczy  z  ogniem  i  światłem.
Ciężko znaleźć właściwe określenie,  żeby to opisać.
To trzeba po prostu zobaczyć! Całość dopełniają fajer-
werki rozświetlające nocne niebo. 
Spektakl pobudza nasze emocje i wyobraźnię. Przybli-
ża nam ideę demokracji i wiele prawd z nią związa-
nych oraz zachęca do refleksji.  Doskonale pokazane
jest jak ważna jest  jednostka, jej  praca i  działalność

dla całej społeczności, jak niezbędna do jej funkcjono-
wania. Choć jest tylko kroplą w oceanie innych ludzi,
jednocześnie przypomina płatek śniegu, ten jeden, ten
oryginalny,  bez którego zimowy krajobraz traci  cały
swój urok. Z drugiej jednak strony, żeby coś zaistniało
potrzebna  jest  współpraca  wszystkich.  Pojedyncze
osoby tworząc jedność i całość wprowadzają właści-
wy ład,  harmonię  oraz porządek.   Również artyści  
z  „Groupe  F” wykorzystują  pracę  kooperujących ze
sobą indywiduów. Każdy z osobna i  wszyscy razem
tworzą prawdziwą sztukę na scenie. 

Julia Wiśniewska

Co z tym samopoczuciem?
 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła dzień 10 października 
Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Czy myślałeś kiedyś 
o zdrowiu psychicznym jako o czymś, o co trzeba dbać? No pomyśl… 
skoro, gdy masz grypę to idziesz od razu do internisty, gdy jesteś na coś 
uczulony umawiasz się do alergologa, a gdy boli Cię ząb, to biegniesz do 
dentysty. A co robisz, gdy odczuwasz stres,  od długiego czasu jesteś 
smutny i nie rozumiesz dlaczego, gdy masz trudności w relacjach z innymi
i nie wiesz co zrobić? Czasem bywa tak, że zostawiasz to i czekasz aż 
minie. I rzeczywiście złe chwile mijają! Jest też wiele sposobów by 
poczuć się lepiej i poprawić sobie humor. Korzystaj z nich jak najwięcej. 
Jednak, gdy dzieje się tak, że nasz stan się nie zmienia od dłuższego czasu 
i jest nam ciężko znaleźć samemu rozwiązanie to warto poszukać pomocy.

To ważne byś nie był sam/ nie była sama. Czy myślałeś/aś kiedyś o tym, że trzeba dbać o swoje 
samopoczucie? O tym, że emocje, które przeżywasz są ważne? 
Jest tak, że emocje, które próbujemy ukryć, zagłuszyć czy pominąć, gromadzimy w sobie. Męczymy się, 
zmagamy z codziennością, aż w końcu wybuchamy w najbardziej zaskakującym momencie i np. wrzeszczymy
na brata czy siostrę… chociaż potem nie do końca wiemy, z jakiego powodu. To tak jak z przepełnioną torbą 
na zakupy.  Próbowałeś kiedyś włożyć do reklamówki za dużo produktów? Nie niosło się wygodnie, prawda? 
Może nawet wszystko rozsypało się w nieoczekiwanym momencie? Zatem w siebie… też nie pakuj za dużo.

Gdzie szukać pomocy?
 U najbliższych. To ważne, by mówić bliskim o tym jak się czujesz. Podzielić się czymś, co 

przeżywasz z rodzicem lub przyjacielem. 
 Gdy nie dostrzegasz takiej osoby w swoim otoczeniu, to możesz anonimowo porozmawiać 

z konsultantem w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Pod tym numerem pomoc 
można uzyskać całą dobę i każdego dnia w roku. Jeśli trudno Ci rozmawiać możesz, napisać 
wiadomość online. 

 Psycholog, pedagog, zaufany nauczyciel…? Do psychologa/pedagoga może pójść każdy kto czuje, 
że chciałby z kimś porozmawiać o tym, co jest dla niego ważne.  Jeśli właśnie Ty czujesz, że 
samemu/samej jest Ci trudno poradzić sobie z jakąś sytuacją, zdarzeniem czy uczuciami lub po prostu 
potrzebujesz porady w ważnej dla siebie sprawie, to możesz spróbować podzielić się tym właśnie 
z psychologiem lub pedagogiem. Taki specjalista nie powinien nikogo oceniać i rozdzielać problemów
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Zapraszamy na pierwszą część cyklu: „Ludy świata”

Starożytny ród  Ajmarów

Andy rozciągają się na długości przeszło siedmiu ty-
sięcy kilometrów,  tworząc rdzeń Ameryki  Południowej.  
W krajobraz tych gór wplecione są ośnieżone poszarpane
szczyty górskie, stożki wulkaniczne, rozległe płaskowyże 
i głębokie doliny. To właśnie tutaj setki lat temu osiedlili
się Indianie. Aż do połowy XV wieku Ajmarowie, byli po-

tężnym
ludem
zamiesz-
kującym
znaczne
obszary
Płasko-
wyżu Altiplano. Podboje imperium Inków zmusiły Ajmara do
osiedlenia się na południowych brzegach jeziora Titicaca. Pod-
czas epoki kolonialnej, od XVI wieku, ich państewko wchodzi-
ło w skład hiszpańskiego wicekrólestwa Peru. Obecnie około
dwóch milionów Ajmarów zamieszkuje pogranicze Peru i Boli-
wii oraz Chile i Argentyny.

Ajmarowie trudnią się uprawą ziemniaków oraz innych roślin bulwiastych,
jak również kukurydzy i jęczmienia, z których wyrabiają lokalne piwo  chicha.
porośniętych trawami halach wypasają lamy i alpaki, które doskonale przystoso-
wały się do życia na dużych wysokościach. Zwierzęta te zostały udomowione
około 4000 lat temu i dostarczają obecnie głównie wełny,  mięsa i  skór. Służą
również, jako siła pociągowa na wąskich górskich ścieżkach. 

Ci, którzy zamieszkują wyspy na najwyżej płożonym na Ziemi żeglownym
jeziorze Titicaca, łowią ryby, używając do tego sieci i niewielkich łodzi. 
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na mniej i bardziej istotne. Każda sprawa powinna być dla niego równie ważna. Jeśli będzie Ci łatwiej,
możesz też spróbować porozmawiać z nauczycielem. Jeżeli wolisz uzyskać pomoc poza szkołą to 
możesz poprosić rodziców lub opiekunów by zapisali Cię do specjalisty.

*Zadanie z gwiazdką  
Jeśli interesuje Cię temat zdrowia psychicznego, to zachęcam Cię do śledzenia mediów społecznościowych 
np. profilu Zdrowa Głowa (na Instagramie i fb) - https://www.facebook.com/zdrowaglowapl/. 
Zerknijcie  też na insta/fb Nastoletni Azyl (https://www.facebook.com/nastoletniazyl/) i It Matters 
(https://www.facebook.com/itmatterszwzt). Prowadzące te profile osoby mają dużą otwartość na wzajemny 
kontakt i może okaże się to też coś wartościowego dla Was. 
Zapraszam Was też do obejrzenia tablicy wiszącej przy pokoju pedagoga. Być może znajdziesz tam coś dla 
siebie. 

Trzymajcie się zdrowo,
Dominika Doleszczak (psycholog szkolny)



Łodzie te wykonane są w całości z trzcin totora, które porastają brzegi
jeziora.  Ten  niezwykle  trwały  materiał  może  być  stosowany  do  budowy
domów,  a  także  masztów.  Totora  wykorzystywana  jest  także  do  budowy
platform  zakotwiczonych  na  jeziorze,  które  niczym  pomosty
wykorzystywane  są  do  codziennych czynności,  jak pranie  czy oprawianie
ryb. 

Zgodnie  z  mitologią  Inków,  
w  pobliżu  jeziora  Titicaca  miał  naro-
dzić się Bóg, stwórca wszechświata. W
XVI wieku tradycyjne wierzenia i prak-
tyki  wymieszały  się  z  katolicyzmem
wprowadzonym przez  Hiszpanów.  W ten  sposób  powstały synkretyczne
kulty,  w których chrześcijański  Bóg bywa identyfikowany ze Słońcem,  
a Matka Boska z Matką Ziemią. Przejawem tego połączenia są tradycyjne
ceremonie  pokrywające  się  ze  świętami  w kalendarzu  chrześcijańskim.  
Niejednokrotnie  święta  trwają  wiele  dni  i  są  okazją  do  spotkań  całych  

społeczności.
Wyspa  słońca,  to  jedna  z  wysp  na  jeziorze  Titicaca.  Kiedyś  miejsce  kultu  Słońca,  a  obecnie  teren

wykorzystywany rolniczo. 

Tradycyjny strój  kobiet,  jest  niezwykle
barwny, odzwierciedla ludowy strój hiszpański
używany w czasach kolonialnych. Składa się  
z pasiastej spódnicy, grubej bawełnianej bluzki,
wełnianego pledu okręconego wokół  ramion  
i  wielobarwnego  szala,  używanego,  jako
worek.  Szal  ten  służy  do  noszenia  małych
dzieci,  jak  również  różnych  przedmiotów  
i  produktów  żywnościowych.  Na  głowie
kobiety noszą filcowe meloniki,  które dodatkowo w czasie chłodów przykrywane są
chustami. Moda na noszenie meloników rozpoczęła
się na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to masowo
sprowadzano  filcowe  nakrycia  głowy  dla

brytyjskich inżynierów, pracujących przy budowie kolei andyjskiej. Kobiety
nie rozstają się z nimi od świtu do nocy. 

Mężczyźni  Ajmarów  noszą  poncza,  długie  do
kostek,  narzucane na ubiór  w stylu  zachodnim.
Na  stopach,  mimo  niskich  temperatur,  noszą
sandały  ze  skóry  lub  z  gumy
pozyskanej  ze  starych  opon
samochodowych.  Nakrycie
głowy  stanowi  stożkowata
wełniana czapka.

Opracowanie Anna Szymczak na podstawie „Ludy świata” Mirella Ferrera
Zdjęcia Anna Szymczak
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- Wiesz mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go za karę wysłała do domu! 
- I co, pomogło? 
- Tak, dzisiaj cala klasa przyszła brudna.

*
Pani od geografii pyta Jasia: 
- Jasiu, gdzie jest Zanzibar? 
Wtedy Jasiu mówi: 
- Proszę pani ja jestem małym chłopcem i nie chodzę po knajpach.

*
Pani się pyta Jasia: 
- jak podzielić 8 jabłek na 5 osób? 
Jasiu: 
- najlepiej ugotować kompot

Źródło: internet
Wyszukała: UK

Uśmiechnij się, proszę! 

Źródło: internet 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-sie-pyta-jasia-jak-podzielic-8
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-sie-pyta-jasia-jak-podzielic-8
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-sie-pyta-jasia-jak-podzielic-8
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-od-geografii-pyta-jasia-jasiu
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-od-geografii-pyta-jasia-jasiu
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-od-geografii-pyta-jasia-jasiu
https://kawaly.tja.pl/dowcip,wiesz-mamo-kazio-wczoraj-przyszedl
https://kawaly.tja.pl/dowcip,wiesz-mamo-kazio-wczoraj-przyszedl
https://kawaly.tja.pl/dowcip,wiesz-mamo-kazio-wczoraj-przyszedl
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Znajdziecie nas również w zakładce
 „Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły

www.zoska.waw.pl

                  MUFFINKI DYNIOWE
Składniki:
-2 szklanki mąki pszennej
-1/3 szklanki cukru
-1 szklanka puree z dyni
-1/2 łyżeczki cynamonu
-1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej
-szczypta imbiru
-szczypta soli
-100 ml mleka migdałowego
-50 ml oleju
-2 łyżki masła z orzechów nerkowca
-2 łyżeczki proszku do pieczenia
-40 ml soku z cytryny

Przygotowanie:
• Mleko i olej mieszamy w jednej misce, dodajemy przyprawy, puree, sok z cytryny i masło orzechowe. 
• Mieszamy ponownie. Mąkę przesiewamy przez sitko, dodajemy do masy razem z proszkiem do 

pieczenia i cukrem. Mieszamy razem, nie musi być zbyt dokładnie.
• Przekładamy do papilotek i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 25-30 minut. 

źródło: https://eatntravelwithola.pl/przepisy/muffinki-dyniowe/

    WEGAŃSKA SZARLOTKA 

Składniki:
-2 szklanki kaszy manny
-2 szklanki mąki pszennej
-2 łyżeczki proszku do pieczenia
-1 szklanka cukru trzcinowego
-ok. 2,5 kg kwaśnym jabłek (kwaskowatych)
-3 łyżki cukru trzcinowego do masy z jabłek
-2 łyżeczki cynamonu
-4-6 łyżek oleju kokosowego (rozpuszczonego) + 2 łyżki do wysmarowania tortownicy

Przygotowanie:
• Jabłka umyć, obrać* i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Wymieszać z 3 łyżkami cukru i cynamonem. 
• Wszystkie, pozostałe sypkie składniki na ciasto wymieszać w dużej i podzielić na trzy równe części. 
• Dno tortownicy wyłożyć papierem do pieczenia. Papier oraz boki formy wysmarować olejem 

kokosowym (dwoma łyżkami- dno wysmarować grubszą warstwą niż boki).
• Wsypać jedną część sypkich składników. Rozłożyć połowę jabłek. Przykryć drugą częścią sypkich 

składników, wyłożyć resztę jabłek i rozłożyć resztę sypkich składników. Z wierzchu polać ciasto 
rozpuszczonym olejem kokosowym. 

• Piekarnik rozgrzać do 180°C. Piec przez około 60 minut do czasu aż ciasto ładnie się zarumieni. 

* jeżeli masz bardzo ostrą tarkę, nie musisz obierać jabłek i możesz zetrzeć je ze skórką.
Smacznego 

źródło: https://hello-morning.org/2018/08/13/szarlotka-sypana-weganska/ 

Agnieszka Oleksiak

https://hello-morning.org/2018/08/13/szarlotka-sypana-weganska/
https://eatntravelwithola.pl/przepisy/muffinki-dyniowe/
http://www.zoska.waw.pl/

