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Jak dodatkowo można bronić 
się przed koronawirusem?

Jak wszyscy dobrze wiemy, żyjemy w niezwykle dziwnych oraz ciężkich czasach, w 
których dopadł nas niejaki SARS-CoV-2. Póki co nie ma dostępnej szczepionki, ani 
lekarstwa hamującego namnażanie się wirusa w naszym organizmie. Jesteśmy zdani na 
leki zwalczające objawy oraz własną odporność. 

Jak zwiększyć odporność przed COVID-19? 
Co prawda u 80% chorych, przebieg choroby jest łagodny, ciężkie powikłania występują u osób 

starszych i z chorobami przewlekłymi oraz u osób z obniżoną odpornością. Aby wzmocnić naszą 
odporność należy przede wszystkim się zdrowo odżywiać, pić co najmniej 2l wody, spać co 

najmniej 7-8 godzin, w miarę możliwości więcej i częściej się ruszać, ograniczać spożycie alko-
holu, nie palić tytoniu oraz nie przyjmować narkotyków. Należy również unikać stresu – 

utrudnia on niszczenie komórek zainfekowanych wirusami. Warto sięgać po zdrowe 
naturalne produkty, które wykazują działanie przeciwdrobnoustrojowe, takie jak: 

czosnek, cebula, czarny bez, imbir, kurkuma czy cytryna. Należy jednak pamiętać, że 
nie ma żadnego pojedynczego produktu, który pomógłby nam zapewnić dobrą 

odporność. Ważne są również mity, których nie należy przestrzegać, takie jak: 
„spryskiwanie ciała wódką, olejem palmowym pomaga”. Jest to oczywiście 

fałsz, żadna z tych substancji nie działa na koronawirusa, a może prow-
adzić do niepożądanej reakcji 
skórnej, również picie alkoholu nie chroni przed wirusem, wręcz obniża 
odporność organizmu. Wysokoprocentowy alkohol jest tylko i 
wyłącznie dobry jako środek dezynfekujący. 

Jak uniknąć zarażenia koronawirusem? 
 Najważniejsze zasady uniknięcia koronawirusa to: 
- higiena rąk za pomocą wody i mydła bądź dezynfekcja środkiem zawierającym alkohol. Skuteczne mycie rąk 
powinno trwać 30 sekund. 
- należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu 
- w kontaktach z innymi osobami należy zachować odległość co najmniej 1 metra 
- witać się bez kontaktu fizycznego
- unikać dużych skupisk ludzi 
- unikać kontaktu z osobami posiadającymi objawy wirusa
- nosić maseczkę w miejscach publicznych oraz w innych miejscach gdzie znajduje się dużo ludzi 

Dodatkowe zasady pomagające uniknąć zakażenia to: 
- unikanie dotykania klamek oraz innych miejsc, które są dotykane przez wielu ludzi 
- częste mycie telefonu nawilżoną chusteczką
- unikanie płacenia gotówką  
- dbać o higienę miejsc, w których się przygotowuje posiłki
- nie dzielić się, szczególnie jedzeniem 
- unikać korzystania z publicznych toalet 
- wietrzyć często pomieszczenia w których przebywamy 
- unikać chodzenia na imprezy, szczególnie z dużą liczbą 
osób z którymi nie ma się kontaktu 

Pamiętaj, że nie przestrzegając zasad narażasz nie 
tylko siebie, ale również swoją rodzinę, znajomych, 
nauczycieli, sąsiedztwo, a nawet przypadkowe osób 
które mijasz na przystanku, zakupach czy w pociągu. 
Dbajmy o nasze bezpieczeństwo. 
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Sprawiedliwość klimatyczna
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, to ruch społeczny 
będący częścią globalnej inicjatywy “Fridays for 
Future”. Swoją działalnością chcą zwrócić uwagę na 
problem katastrofy klimatycznej, którym dotknięta 
została nasza planeta, a także pokazać, w jaki sposób 
społeczeństwo może działać, aby uniknąć konsek-
wencji katastrofy klimatycznej.

W piątek 25 września odbył się Ogólnopolski strajk 
klimatyczny. Mogliśmy zobaczyć protestujących w 30 
polskich miastach, w tym w Poznaniu, na Placu Wol-
ności pojawiło się kilkaset licealistów i studentów. 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną tegoroczny 
strajk nieco różnił się od poprzednich, uczestnicy 
zebrali się na placu, w maseczkach oraz zachowali 
odstępy. Protest rozpoczął się o godzinie 10:00 od 
inscenizacji grupy młodzieży artystycznej „Kolektyw 
Ludzie doWody”. Aktywiści, mimo iż strajk nie odby-

wał się w postaci marszu, czynnie uczestniczyli skandując hasło m.in. ”Najpierw natura, potem matura”.

Sprawiedliwość klimatyczna, oznacza, że państwa najmniej rozwinięte gospodarczo, lub niekorzystnie 
położone geograficznie najbardziej narażone są na skutki katastrofy klimatycznej, są to również kraje, które 
najmniej przyczyniły się do wzrostu globalnej temperatury, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Konsek-
wencje jesteśmy w stanie dostrzec już teraz, takie jak pożary, huragany, czy nawałnice, które będą tylko 
narastać w sile. 

Jednocześnie niesprawiedliwość społeczną związaną z Katastrofą 
Klimatyczną możemy dostrzec również w Polsce. Rządzący w naszym 
kraju, w niekompetencji swoich działań, skazują mieszkańców 
miejscowości takich jak Skierniewice na brak wody w kranach latem, 
rolników z okolic odkrywek węgla na suszę w uprawach, a miesz-
kańców Borów Tucholskich na niespotykane dotychczas trąby powie-
trzne. Polsce zagraża pustynnienie, brak opadów będzie coraz 
częstszym problemem dla rolnictwa. Coraz rzadsze, ale coraz bardziej 
ulewne deszcze będą powodować podtopienia i powodzie. 
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Historia prawdziwego 
Halloween

Halloween, obchodzone 31 października, przez jednych kojarzone jest z przebierankami, drążeniem 
dyń i zabawą w „cukierek albo psikus”, a drugim z wróżbiarstwem, wywoływaniem duchów czy 
oglądaniem horrorów. Jakie naprawdę jednak ma korzenie Wigilia Wszystkich Świętych, jaką znamy 
dzisiaj?
Wywodzi się ona z Samhain [sołen/sałn], czyli najważniejszego święta w celtyckich wierzeniach 
pogańskich, którego ślady możemy znaleźć już w starożytności. Obchodzone było głównie na tere-
nach dzisiejszej Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz północnej Francji, w nocy z ostatniego dnia paździer-
nika na pierwszy listopada. Samhain było dniem oznaczającym koniec roku, lata, żniw oraz początek 
długiej mroźnej zimy. 
Wierzenia i zwyczaje 
Celtowie wierzyli, że w ostatnią noc przed nowym rokiem granica pomiędzy światem duchów i bóstw zaciera się; co 
oznaczało to, że tzw. Aos Sí, czyli pozostałości pogańskich bogów i duchów natury, miały łatwiejszy dostęp do mate-
rialnego świata ludzi. Poza wielkimi bóstwami, do domów miały wracać też dobre duchy przodków, których 
goszczono zostawiając dla nich miejsca przy stołach oraz zabronionym było zostawiać zamkniętych drzwi przez 
które przechodziły za życia, ponieważ mogło je to rozgniewać. 
Aby przebłagać bóstwa o przetrwanie srogiej zimy, najważniejszym było tworzenie specjalnych, poświęconych 
ognisk – wierzono, że mają one moc oczyszczającą, palono w nich część upraw, kości i zwierzęce resztki. Miało to 
również przynieść szczęście dla rolników w następnym roku. Podczas palenia ich odbywały się tańce śmierci 
w kostiumach z głów zwierząt i ponacinanych warzyw dla odstraszania złych duchów w obawie przed opętaniem. 
Nie odmawiano sobie również alkoholu – co ciekawe epizody pijaństwa były powiązane tylko z tym świętem.
Drugą najbardziej kojarzoną z Samhain praktyką było wróżenie. Jednym ze sposobów było patrzenie w lustro 
i próby ujrzenia w nim swojego przyszłego męża lub żony, co było bardzo popularne wśród młodych. Innymi 
metodami było: wyławianie jabłek bez użycia rąk, lanie gorącego wosku lub surowych jaj do wody, prażenie 
orzechów oraz patrzenie w dym i płomienie ogniska.
W średniowieczu pojawił się zwyczaj chodzenia „od drzwi do drzwi”- polegał on na przebieraniu się oraz odgrywan-
iu przed domami scenek i recytowaniu wierszy w zamian za jedzenie i pieniądze. Możliwe, że pierwotnie była to 
tradycja naśladująca Aos Sí, a upodabnianie się do nich mogło mieć na celu ochronę przed nimi. Jak można się 
domyślić, właśnie to zapoczątkowało dzisiejszą zabawę w „cukierek albo psikus”.

Ilustracja z 1904 roku przedstawiająca jedną z popularnych 
metod wróżenia

Przykład tradycyjnego ogniska z Samhain w Szkocji 



Ewolucja Halloween
13 maja 609 roku w kościele rzymskokatolickim wprowadzony został Dzień Wszystkich Świętych, jednak później 
zmieniono tą datę na 1 listopada, najprawdopodobniej ze względu na celtyckie święto zmarłych. Następnie w XI 
wieku 2 listopada został Dniem Zadusznym. Tak właśnie powstało trzydniowe święto Allhallowtide, które 
rozpoczynała Wigilia Wszystkich Świętych. Jego ostatni dzień obchodzony był podobnie do Samhain, palone były 
ogniska i przebierano się za świętych oraz anioły. Dzień Wszystkich Świętych nazywany był All-hallows, a dzień 
który go poprzedzał All-hallows Eve, co końcowo przekształciło się w Halloween.
Przez bardzo silne wpływy kościoła protestanckiego w Anglii, obchodzenie Halloween było bardzo ograniczone. 
Częściej robiono to natomiast w Maryland i południowych koloniach. Stopniowo zwyczaje Amerykanów i różnych 
grup etnicznych z Europy zaczęły się ze sobą łączyć, co narodziło zamerykanizowaną wersję tego święta. Były to 
zwykle jesienne festiwale polegające na świętowaniu zbiorów i opowiadaniu sobie historii o duchach. Dopiero w 
połowie XIX wieku, kiedy Amerykę zalała fala irlandzkich imigrantów, Halloween zostało spopularyzowane w 
całym kraju, a później świecie.
Dziady
Polskim, białoruskim, rosyjskim oraz ukraińskim odpowiednikiem Samhain są Dziady lub też Zaduszki. Ich istotą 
było komunikowanie się z duszami przodków (dziadów), wracających do siedzib z czasów swojego życia m. in. w 
noc z 31 października na 1 listopada. Celem obrzędów było uzyskanie przychylności zmarłych, którzy byli uważani 
za opiekunów płodności. Należało ich odpowiednio ugościć, co robiono karmiąc i pojąc dusze – np. miodem, 
kaszą, jajkami oraz wódką. Odbywało się w to w domach lub na cmentarzach, bezpośrednio na grobach. 
Rozpalano również ogniska, aby duchy mogły się ogrzać; pozostałością tej praktyki jest zapalanie zniczy na 
grobach. Ludowy obrzęd dziadów stał się również inspiracją do cyklu dramatów Adama Mickiewicza.
Nadal jednak istnieją ludzie, którzy nie zapominają o początkach Halloween. Pogańscy rekonstrukcjoniści przy-
wiązują dużą wagę do dokładności historycznej i opierają swoje praktyki na tradycyjnej wiedzy i badaniach wier-
zeń Celtów. Odtwarzany jest rytuał budowania ognisk wokół których tańczono oraz oczywiście wspominano 
zmarłych. Wiccanie [wikanie] obchodzą Samhain jako jeden z czterech „większych sabatów” Koła Roku. Jest to dla 
nich czas upamiętnienia zmarłych i zapraszania ich na uroczystości. Samhain jest świętem ciemności i przeci-
wieństwem dla wiosennego Beltane, czyli święta płodności i światła. Dzisiejsze ogólnie pojęte Halloween jest 
połączeniem dawnych wierzeń z chrześcijańskimi, przez co niestety większość osób uważa to święto za 
„amerykańskie” albo „satanistyczne”. W dużym stopniu jest również skomercjalizowane i nie ma dużo związku z 
celtyckimi wierzeniami. 

Wydrążone dynie charakterystyczne dla dzisiejszego Halloween

Obraz Daniela Maclisa (1833) przedstawiający Irlandczyków 
obchodzących Samhain 
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Popularność STAND - UPU 
w Polsce

Stand-up to w ostatnich latach popularna 
forma komediowa, która opiera się na monolo-
gu do publiczności. W tej formie nie ma tematu 
tabu, jest poruszany każdy możliwa treść, który 
ma za zadanie rozbawić publiczność. Skąd tak 
naprawdę wziął się stand-up w Polsce? 
 W Polsce ta forma zaczęła raczkować 
około 10 lat temu. Ojcem stand-upu był Abe-
lard Giza, następnie Katarzyna Piasecka oraz 
Kacper Ruciński, którzy założyli projekt - Stand-
-up bez cenzury. Robili pierwsze kroki na drodze dla późniejszych komików. Na pierwsze występy przychodzi-
ło około 7-11 osób. Następnie pojawili się: Rafał Pacześ, Łukasz ,,Lotek” Lodkowski, Antoni Syrek Dąbrowski, 
Cezary Jurkiewicz. Wszyscy wcześniej pracowali jako handlowcy, nauczyciele czy jako pracownicy w korpora-
cji. Zrezygnowali z pracy, żeby całkowicie zająć się stand-upem. Byli zdania, że jeśli w Ameryce się to udało to, 
czemu nie miałoby się udać w Polsce. Rafał Pacześ w jednym wywiadzie powiedział, że Polacy bali się słuchać 
o takich tematach jak: polityki, kościoła czy nawet życia prywatnego. Przez zaangażowanie komików udało 
się osiągnąć sukces w Polsce.
 Telewizja Polska w 2015 roku robiła specjalny program open mic, w którym każdy mógł się
pokazać ze swoim programem. Pojawili się tam m.in. Paweł Chałupka czy Michał Kutek, których programy są 
oglądane przez ok. 1 mln osób, a nawet więcej. I od tej pory wiele komików zaczyna właśnie od open mic. 
W największych miastach w Polsce są specjalne sceny, gdzie mogą pokazać swój program i za kilka lat są 
w stanie stać się najpopularniejszymi komikami w Polsce. W Poznaniu również mamy takie miejsce jest to 
,,Poznańska scena komediowa” przy Placu Bernardyńskim.
 Wraz z popularnością komików wyświetlenia na każdym �lmiku na Youtubie ( 90 tys. - 22 mln.), jak 
i podcastów rosną, co za tym idzie, więcej osób jest zainteresowanych pójściem na stand-up. Niektórzy np. 
Mateusz Socha, Piotr Zola Szulowski czy Wiolka Walaszczyk sprzedają bilety bez kłopotu lub ustalają dodatko-
we terminy wydarzeń. I już po kilku dniach biletów brak. Ja pojawiłam się na widowni w czasie trasy ,,Masochi-
sta” Mateusza Sochy. I mam jeszcze w planach pojechać w przyszłym roku na trasę, podobną do trasy Bang 
2,na której występowali Rafał Pacześ, Łukasz ,,Lotek” Lodkowski i Kacper Ruciński. Odnieśli niebywały sukces 
w piętnastu polskich miastach. Komicy najwięcej pracy mają w wakacje, ponieważ wtedy oprócz swoich tras 
po dużych miastach jeżdżą do miejscowości nadmorskich na tak zwane wydarzenia plenerowe.
 Komikiem może zostać każdy, kto potra� poruszać wszelkie tematy nawet tematy tabu i mieć trochę 
dystansu do problemów, jak i do samego siebie. Polecam każdemu kto chcę się dobrze pośmiać i zabawić. 
Dobra porcja stand-upu to zdrowie.
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Olga Tokarczuk  
LAURATKA NAGRODY NOBLA!

 Autorka „Biegunów”, „Ksiąg Jakubowych” czy „Prawieku i innych czasów” [...] mówi, jak trudno dziś 
scalić świat, który: „stał się światem fragmentów osobnych, odrębnych bytów i narracji. Wszystko jest od siebie 
oddzielone, żyje osobno, bez związku. Chciwość, brak szacunku do natury, egoizm, brak wyobraźni, 
niekończące się współzawodnictwo, brak odpowiedzialności sprowadziły świat do statusu przedmiotu, który 
można ciąć na kawałki, używać i niszczyć. Dlatego wierzę, że muszę opowiadać tak, jakby świat był żywą, nieus-
tannie stawającą się na naszych oczach jednością, a my jego – jednocześnie małą i potężną – częścią” – to frag-
ment przemowy Olgi Tokarczuk, który wygłosiła podczas odbioru Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 
2018. 

 Zacznijmy od początku. Kim jest pani Olga Tokarczuk – obecnie jedyna Polka, która w XXI wieku otrzy-
mała Nagrodę Nobla.
 Olga Tokarczuk na świat przyszła 29 stycznia 1962 w Sulechowie w województwie lubuskim. Kilkakrot-
nie przeprowadzała się, ale jednak jak sama przyznaje rodzinne miasto jest jej najbliższe. Noblistka ukończyła 
liceum ogólnokształcące w Sulechowie a następnie Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. W 
czasie studiów, jako wolontariuszka opiekowała się osobami z zaburzeniami psychicznymi. Zainteresowała się 
również pracami szwajcarskiego psychiatry i malarza Carla Junga, co wpłynęło na jej twórczość. Jako poetka 
debiutowała na łamach pisma „Na przełaj”. Natomiast jako powieściopisarka zadebiutowała w 1993 wydając 
powieść „Podróżą ludzi Księgi”. Książka ta uzyskała nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. W 
1995 ukazała się jej druga powieść, „E.E.” Książka opowiada o dojrzewaniu dziewczynki, która nagle uzyskuje 
zdolności parapsychiczne. Dużym sukcesem Tokarczuk okazała się wydana w 1996 powieść „Prawiek i inne 
czasy”. Rok 1997 przyniósł zbiór opowiadań zatytułowany „Szafa”, a w 1998 pisarka opublikowała powieść pt. 
„Dom dzienny, dom nocny”. W 2004 ukazały się „Ostatnie historie”. Książka ta składa się z trzech oddzielnych 
opowieści o babce, matce i wnuczce, ukazanych w niezależnych od siebie czasie i przestrzeni. Po tym jak Polskę 
obiegła informacja, że Tokarczuk dostała Nagrodę Nobla jej książki rozeszły się bardzo szybko a w niektórych 
bibliotekach, żeby wypożyczyć jej książkę trzeba czekać nawet 10 miesięcy. Przyznaje sama, że gdy dowiedziała 
się o tym fakcie, od razu przypomniała jej się Wisława Szymborska, którą uwielbiała i stawiała sobie za wzór. 
 Olga Tokarczuk nie tylko pisze, ale i rozmawia i organizuje różne wydarzenia m.in. od 2015 w Nowej 
Rudzie i okolicach Festiwal Góra Literatury. Jest feministką oraz wspiera osoby LGBT. Jest wegetarianką, angażu-
je się w  akcje na rzecz ochrony środowiska i praw zwierząt. Utożsamia się z poglądami lewicowymi. 



 Podczas mowy noblowskiej  noblistka nawiązała do wielu ważnych problemów współczesne-
go świata takich jak np. zmiany klimatyczne czy niszczenie demokracji. Uważa, że wszystkim proble-
mom współczesnego świata winny jest egoistyczny człowiek. Noblistka jak sama mówi: „Jestem 
szczęśliwa, że ten mały kraj w środku Europy ma taki duży potencjał literacki a nie węgiel kamienny, 
ropa naftowa czy przemysł ciężki.” Uważa ona, że tę nagrodę otrzymała Polska, a ona jest jej przedsta-
wicielką. 
 Olga Tokarczuk po powrocie ze Szwecji od razu przekazała replikę Medalu Noblowskiego na 
licytację WOŚP. Jurek Owsiak nie krył radości i w imieniu całej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
podziękował Oldze Tokarczuk za gest. Noblistka stała się obecnie najbardziej popularną autorką ksią-
żek w Polsce. 
 Prywatnie Tokarczuk jest bardzo pozytywną osobą z dużym dystansem do siebie i poczuciem 
humoru, które najlepiej widać podczas spotkań z fanami jej twórczości oraz podczas udzielania 
wywiadów do telewizji oraz gazet. 
 Wiele literatów uważa, że Tokarczuk to odkrycie XXI wieku. Noblistka życzy wszystkim Pola-
kom spokoju oraz zachęca do czytania książek, bo jej marzeniem jest, aby Polacy umieli czytać ze 
zrozumieniem tak jak południowi sądziedzi Polski, Czesi, którzy są w czołówce państw, którzy czytają 
najwięcej.  Polska noblistka zapowiedziała już wydanie nowej książki, która ma zaskoczyć nas wszyst-
kich. Warto poznać jej twórczość!
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WASZE TALENTY 
PRZYDADZĄ SIĘ ŚWIATU
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 Każdy człowiek na świecie ma mnóstwo talentów i zdolności, które schowane są w głębi serca i głowy. 
Posiadamy dużo talentów, o których nie wiemy albo nie chcemy niekiedy wiedzieć. Nie widzimy siebie od 
wewnątrz i odkrywanie w sobie darów, które mamy nie zawsze jest przyjemne i lekkie. Było tak, że nasi 
wewnętrzni krytycy stają na drodze do odkrywania swoich darów. Oczywiście krytycy wokół nas też w tym 
pomagają: złe towarzystwo, lenistwo, zjadaczy czasu i długo bym tu mogła wymieniać. Każdego dnia powinni-
śmy wstawać i pamiętać co sprawia nam przyjemność. Rzeczy, które robimy z konieczności przysłaniają nam 
nasze zdolności. Chciałabym, aby wszyscy ludzie w moim wieku mieli taki szacunek i mądrość do pracy nad 
sobą i swoim talentami...

 Wszystko zależy od nas samych. Każda aktywność z naszej strony wymaga naszego czasu, chęci, 
poświęcenia i umiejętności niepoddawania się. Najlepszym przyjacielem w poszerzaniu swoich zdolności jest 
czas. Ciężka praca połączona z motywacją, chęcią i odrobiną czasu działa cuda. Przyjechałam do Polski rok 
temu nie znając dobrze języka polskiego i gdyby nie czynniki wymienione u góry nie pisałabym tego tekstu. 
Odnalazłam w sobie siłę i chęć do codziennej pracy nad sobą i cudownym językiem polskim. Oczywiście nie 
każdy z nas jest geniuszem, im wszystko przychodzi łatwiej i prościej. Mi w moim wystąpieniu chodzi o różne 
umiejętności ukryte w nas: matematyczne, literackie, artystyczne, sportowe, malarskie, teatralne, asertywne. 
Cudowne jest to gdy młodzi ludzi nie tracą czasu tylko znajdują w sobie chęci na poszerzanie swoich talentów. 
Wracając ze szkoły i moją jeszcze siłę rozwijać swoje umiejętności. Gdy czytamy biogra�e ludzi, którzy zmienili 
bieg historii bardzo często musieli samodzielnie rozwijać swoje umiejętności. Pomagał im w tym hart ducha 
i chęć osiągania niemożliwego. Przecudowne jest kiedy w poszukiwaniu talentów pomagają nam rodzice, 
rodzeństwo...

 Może stać się to wspólnym rodzinnym hobby, sposobem na bycie razem i cudownymi wspomnieniami. 
Była jednak tak cytując Exuperego, że najgorszą rzeczą wychowanie jest to, że "Mozarta można zabić 
w każdym dziecku". Człowiek, którego pozbawia się wiary w swoje umiejętności czuje się jak ptak pozbawiony 
skrzydeł. Słowa niekiedy ranią bardziej niż czyny i taki młody człowiek, który nie ma wsparcia powinien posłu-
chać Richarda Bacha ,który napisał "Żadne pragniecie nie jest ci dane poza mocą, która pozwala ci je spełnić". 
Marzenia o zdobywaniu olimpijskich medali, wschodzenia na czerwony dywan po Oskara lub wymyślania 
mowy co się powie gdy się dostanie Nobla jest taką bo jedną funkcją naszego dnia. Możemy o tym śnić, 
myśleć, że byłoby fajnie to osiągać. Dla nas lepiej gdybyśmy nie zapominając o marzeniach rozwijali talenty, 
które trochę w sobie widzimy. Gdy zobaczysz w sobie jakieś talent nie pozwól mu zostać w "archiwum" swojej 
głowy. Niska samoocena, brak pewności siebie i lęk przed zmianą na coś nowego nie może być dla ciebie 
hamulcem. Talent, który mamy w sobie to nasze narzędzia i sposób na życie. Wielu poetów ,którzy pisali swoje 
utwory do szu�ady są w kanonie najlepszych poetów. Biogra�e znanych autorów, podróżników, celebrytów 
pokazują nam, że ich praca nad talentem dała im sławę i rozpoznawalność.

 Wielu ludzi dorosłych żyje na świecie, chodzi do pracy, wraca do domu i nie odnalazło w sobie siły by 
uwolnić swoje talenty. Po kryjomu niektórzy śpiewają, tańczą, malują, piszą wiersze lub robią zdjęcia. Ale tylko 
przez chwilę i najlepiej jak nikt nie widzi. Rano wstają do pracy, którą nie zawsze lubią i jakby powiedział 
Exupery "Dorośli są dziwni", smutni, pozbawieni wiary, że ich talenty jeszcze przydadzą się światu. Właśnie 
dlatego musimy teraz znaleźć w sobie siłę na poszukiwanie w sobie swoich talentów, umiejętności. U nas jest 
ta siła i wiara w to, że jesteśmy na dobrej drodze do bycia szczęśliwymi. W tym szalonym, medialnym, szybkim 
świecie znaleźliśmy czas na poszerzania siebie i swoich talentów. Żaden kryzys, wirus, nieprzyjemność nie 
będą nam straszne, jeżeli już w naszym wieku zrozumieliśmy jak ważne jest akceptowanie, kochanie, szlifowa-
nie jak diamentów swoich talentów.
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O ŻYCIU SŁÓW KILKA 
RECENZJA KSIĄŻKI REGINY 
BRETT
 W życiu nadchodzą takie momenty, gdy każdy dzień 
zaczyna wyglądać tak samo. Znudzeni codziennością, mono-
tonią, przepełnieni różnymi obowiązkami, zapominamy o 
radości, jaką powinniśmy czerpać z życia. Z pomocą przycho-
dzi jedna z najbardziej popularnych pisarek wśród młodzieży 
– Regina Brett, bądąca amerykańską dziennikarką, felieto-
nistką, autorką książek o charakterze motywującym. Pierwsza 
taka książka ukazała się w 2010r. pt. ”Bóg nigdy nie mruga: 50 
lekcji na trudniejsze chwile w życiu”. Została wydana w prawie 30 krajach i tra�ła na wiele list bestsellerów. 
W serii ukazało się 5 książek tego typu, jednak „Bóg nigdy nie mruga” oraz „Kochaj”, odniosło największy sukces.
W pierwszych stronach dowiadujemy się o losach autorki, która wygrała z rakiem, co diametralnie zmieniło jej 
życie. Przedstawiła 50 lekcji. Nie są to gotowe rozwiązania życiowych problemów, tylko różne sytuacje z jej 
życia, które kryją za sobą głębszy sens – pewnego rodzaju przesłanie, które powinniśmy z nich wynieść. Pisarka 
uczy jak żyć, by nie zajmować się drobiazgami, a brać pod uwagę to, co jest najważniejsze, oraz zachować 
zdrowy dystans do siebie samego. Zachęca do tego, by myśleć nieszablonowo i zdobyć się na odrobinę szaleń-
stwa. „Po co być normalnym? To łatwiejsze. Ale nie daje tyle radości co alternatywa.” Lekcje dotyczą samokryty-
ki, leczenia ran, przebaczania, patrzenia z dystansem na życie (które autorka sama mogła stracić w każdym 
momencie podczas choroby), starości, przyjaciół, wychowania dzieci. 
 Każdy temat poruszany jest w dodatkiem bezwarunkowej miłości. Nie oznacza to jednak, że książka, 
a nawet cała seria, skierowana jest wyłącznie dla wierzących w Boga. Zawiera mnóstwo wartości moralnych, 
które potrzebne są przecież wszystkim, by dobrze funkcjonować w otaczającym nas świecie. 
Książka jest napisana tak przyjemnym i prostym językiem, że osobiście przeczytałam ją kilkukrotnie podczas 
„trudniejszych chwil w życiu”. Każda lekcja wywoływała u mnie moment re�eksji, wewnętrznego spokoju, 
niezależnie od problemu dawała ukojenie. Regina Brett sprawiła, że książka ob�tuje w radość, optymizm 
i nadzieję.
 „Bóg nigdy nie mruga” nie jest 
podręcznikiem udanego życia. Jest 
pewnego rodzaju opowiadaniem 
o życiu kobiety, która w krótkich 
lekcjach daje nam przesłanie, pobu-
dzające nas do głębszych re�eksji na 
temat życia. Pamiętajmy, że każdy 
dzień zależy przede wszystkim od 
nas samych – dokonywanych przez 
nas wyborów, od naszej wytrwałości 
i determinacji w realizacji wyznaczo-
nych przez nas celów.



MATEMATYKA 
W OBIEKTYWIE
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 „Matematyka w obiektywie” to międzynarodowy konkurs wchodzący w skład programu dydaktyczno-
-naukowego „Mathematics in focus”. Konkurs jest organizowany nieustannie od 2010 przez Uniwersytet 
Szczeciński. Celem programu jest zachęcenie kreatywnych ludzi zajmujących się fotogra�ą, aby spojrzeć na 
matematykę nie tylko jak na Królową Nauk, ale również jak na sztukę i dostrzec w niej piękno i wyjątkowość. 

 Zasady konkursy są proste, należy wysłać autorskie zdjęcie, które kojarzy się z matematyką, a następ-
nie nadać mu tytuł związany z matematyką. Organizator tłumaczy, że w ten sposób obrazujemy to co widzimy 
na zdjęciu.

 O konkursie można się dowiedzieć z wielu źródeł. Ja dowiedziałem się z wiadomości, którą na librusie 
zamieściła pani profesor Małgorzata Rożek. Cytując wiadomość:,, Co można zyskać?

1. Satysfakcję! Bo warto się rozwijać:)

2. Jeżeli pokażecie swojemu nauczycielowi, że dokonaliście rejestracji siebie i wysłaliście swoje(!!!) zdjęcia, to 
uzyskacie bdb z aktywności z matematyki; a jeżeli wywołacie zdjęcia (proszę nie robić wydruków)w formacie 
min 10x15 i przyniesiecie je do szkoły, by można się nimi pochwalić na szkolnej gazetce,za co dostaniecie 
ocenę celującą z aktywności z matematyki.”

 Mnie takie argumenty przekonały, więc chwyciłem aparat i wziąłem się do roboty. W trakcie szukania 
odpowiednich kształtów, oświetlenia oraz ciekawych brył dostrzegłem wszechstronność fotogra�i, a to co w 
niej uwielbiałem doceniłem jeszcze bardziej. Mowa tutaj o różnorodności ujęć, zmianie obrazu w wizjerze ze 
względu na pogodę, oświetlenie czy nawet wilgotność powietrza. Mogę śmiało powiedzieć, że w moim przy-
padku cel konkursy tzn. stworzenie wspólnej płaszczyzny pomiędzy fotogra�ą i matematyką został osiągnię-
ty.

Prezentuję pracę które zgłosiłem na konkurs.

„Geometria na najwyższym piętrze” (obrócone w prawo) „Punkt zbieżności” (obrócone w lewo)



„Zmasowanie odcinków” (obrócone w prawo) „Siatka trójkątów wśród nas” (obrócone w lewo)

„Ciągłość geometrii” (obrócone w prawo) „Twarz matematyki”
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RECENZJA „TAM GDZIE 
SPADAJĄ ANIOŁY" DOROTY 
TERAKOWSKIEJ 
Ave, Anioł Stróż pięcioletniej Ewy, podczas walki z Czarnym Anio-
łem zostaje okaleczony i spada na ziemię, by tam pozbawiony 
swojej mocy wieść pełen cierpienia żywot w odosobnieniu i ukry-
ciu, za jedynego towarzysza mając swojego bliźniaka Veę – zniena-
widzonego Anioła Ciemności. Dziewczynce pozbawionej niebiań-
skiej opieki zaczynają przydarzać się coraz to nowe nieszczęścia, aż 
wreszcie zapada na nieuleczalną, śmiertelną chorobę. Sytuacja 
zmusza rodziców dziewczynki, dotychczas zamkniętych w swoich 
własnych, małych światach do zmiany poglądów i odmiany stylu 
życia.
Zabierając się do napisania tej recenzji, zajrzałam do internetu, 
chcąc zorientować się, jakie wrażenie wywarła na czytelnikach. W 
swoich komentarzach opisywali oni skrajne emocje – od zachwytu i 
wzruszenia po irytację i zniesmaczenie. Negatywne komentarze 
krytykowały między innymi stereotypowe i jednowymiarowe 
ukazanie postaci, nieciekawą fabułę i to, że (jak w większości książek 
Terakowskiej) nie sposób tutaj określić adresata tekstu. Niemal 
wszystkie te zarzuty właściwie nie są niezasadne (wyjątek stanowi 
kwestia fabuły, której ocena jest raczej bardzo subiektywna i zależy 
od upodobań czytelnika), ale moim zdaniem przy tej konkretnej 

pozycji nie powinny być brane pod uwagę, ponieważ powinno się rozpatrywać ją jako przypowieść. Niemal 
wszystkie cechy powieści, na które skarżyli się internauci, pokrywają się z typowymi przymiotami paraboli. 
Jeśli zarówno postaci, jak i fabuła służyć mają jedynie przekazaniu przesłania, niedziwne, że ukazane są 
schematycznie i w uproszczeniu. W utworze występują też inne cechy przypowieści, takie jak ukryty prze-
kaz, brak jasno określonego czasu i miejsca akcji, obecność alegorii i symboli, uniwersalizm.
To jednak nie usprawiedliwia innych wad powieści, takich jak język tekstu, który jest wprawdzie prosty, ale 
przez personalny styl pisania Terakowskiej książkę czyta się ciężko i momentami jest wręcz męcząca. Wielu 
może zniechęcić bardzo wolno tocząca się akcja, która lekko przyśpiesza w połowie powieści.
Problematyka poruszana w utworze jest bardzo szeroka, należą do niej między innymi: pracoholizm, 
cierpienie, choroba, wiara, rodzina. Jednak większość problemów autorka jedynie przedstawia, ale nie 
rozwija, nie przytacza żadnych przemyśleń na ich temat, a  re�eksje zostawia czytelnikowi.
W powieści nie opisano motywów postępowania postaci ani ich przemyśleń, co prawdopodobnie miało 
zachęcić czytelnika, by sam się nad nimi zastanowił. Jednak internauci narzekali, na pojawiają się niekonse-
kwencje w opisach postaci, jako przykłady podawano między innymi, że dziewczynka mająca 160 pkt. I.Q., 
zachowuje się dziecinnie, a jej rodzice, którzy od początku powieści przedstawiani są jako zatwardziali racjo-
naliści, doznają przemiany w mgnieniu oka i są nawet w stanie uwierzyć w anioła w �zycznej postaci. Choć 
obie te rzeczy można wytłumaczyć bez dużego wysiłku – patrząc z perspektywy bohaterów, dowodzi to 
jednak, że książka raczej nie będzie odpowiednia dla osób, które lubią mieć wszystko podane na tacy.
Utwór ob�tuje w wyrażone wprost myśli i rozważania �lozo�czne, które mają charakter bardzo ogólny i 
odnoszą się głównie do postrzegania dobra, zła i życia ludzkiego, a także obecnego w nim cierpienia. Często 
są one jedynym komentarzem do przedstawianych wydarzeń.
To, co wyróżnia tę pozycję na tle innych powieści �lozo�cznych to prostota jej interpretacji. Porusza ona 
elementarne kwestie (dobro i zło, cierpienie i jego brak), które ukazuje poprzez nieskomplikowaną symboli-
kę, przy użyciu prostego języka, co czyni sposób przekazu treści bardzo klarowny. Przy tym samo przesłanie 
nie jest banalne. Książka nadaję się zarówno dla starszych dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Każda grupa 
wiekowa będzie ją jednak inaczej odbierać i znajdzie w niej inne, istotne dla siebie wartości.
Powieść porusza temat odwiecznej walki dobra i zła, która okazuje się nie być czarno-biała. Opowiada o 
cierpieniu, a także znajdowaniu siebie i tym, że czasem odwracamy się plecami od tego, co najważniejsze w 
życiu, a szczęścia szukamy nie tam, gdzie powinniśmy. Jeśli szukasz bodźca, który skłoni Cię do re�eksji nad 
życiem, ta książka będzie dla Ciebie idealna.
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RECENZJA KSIĄŻKI 
,,WOŁANIE KUKUŁKI"
 Niedawno przeczytałam książkę pt. ,,Wołanie 
kukułki". Jest to brytyjska powieść detektywistyczna, 
która została wydana w 2013 roku. Autorką książki jest 
Joanne Murray Rowling. Autorka książkę tą wydała pod 
pseudonimem, ponieważ zależało jej na obiektywnej 
opinii oraz wykreowaniu nowego autora kryminałów - 
Roberta Galbraitha. W grudniu 2014 roku BBC poinfor-
mowało o zakupie praw do ekranizacji książki i na jej 
podstawie powstał serial pt. ,,Cormoran Strike".
 Głownym bohaterem książki ,,Wołanie kukułki" 
jest Cormoran Strike, czyli prywatny detektyw, który 
jest w ciężkiej sytuacji �nansowej. Dostaje mało zleceń 
a po rozstaniu z narzeczoną musi zamieszkać w swoim 
biurze z powodu braku pieniędzy na wynajęcie miesz-
kania. Strike jest byłym żołnierzem, który stracił nogę 
podczas służby w Afganistanie. Jak się później okazało 
jego ojcem jest znany muzyk Jonny Rokeby. Pewnego 
dnia Cormoran zostaje wynajęty przez Johna Bristowa, 
brata supermodelki, która wedłu policji popełniła 
samobójstwo. Bristow nie wierzy, że jego siostra byłabt zdolna do samobójstwa i chce, 
aby Strike zbadał tą sprawę. Nowe zlecenie jest dla detektywa dużą szansą na pozbycie 
się długów, więc rozpoczyna śledztwo i poznaje wiele interesujących faktów, których nie 
zauważyła policja.
 Według mnie książka została bardzo dobrze napisana. Jest w niej dużo akcji oraz 
sporo opisów, co pozwala zagłębić się w sprawę domniemanego zabójstwa, którą bada 
Cormoran Strike. ,,Wołanie kukułki" jest niezwykle interesującą i wciągającą książką, dla-
tego polecam ją wszystkim osobom, które lubią zagłębiać się razem z autorem w śledz-
two. Czytanie tej książki sprawiło mi dużą przyjemność, ponieważ bohaterowie powieści 
są bardzo wiarygodni. Czytając różnego rodzaju książki możemy spotkać się z wyideali-
zowanym światem oraz bohaterami. Natomiast ,,Wołanie kukułki" pokazuje problemy z 
jakimi ludzie spotykają się nacodzień. Książka ta zachęciła również do poznania innych 
utworów Joanne Murray Rowling. Autorka była wcześniej kojarzona tylko z serią ,,Harry 
Potter". Niektórzy czytelnicy byli bardzo sceptycznie nastawieni przed przeczytaniem 
,,Wołania kukułki", ponieważ uważali że umiejętności J.K Rowling kończą się na pisaniu 
książek fantasy. Jednak po przeczytaniu utworu przekonujemy się, że autorka pisze rów-
nież bardzo dobre powieści detektywistyczne.
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STARE, 
ALE DOBRE- FORREST GUMP 
„Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co tra�sz” Wiecie, że ten cytat tra�ł na 40 miejsce ogło-
szonej w 2005 roku listy 100 najlepszych powiedzonek w historii kina? Forrest’a Gumpa zdecydowanie można 
zaliczyć do niesamowitych, poruszających �lmów. Ekranizacja z 1994roku, na podstawie powieści Winstona 
Grooma zdobyła 6 Oskarów i 3 Złote Globy.  O tym �lmie można  powiedzieć, że jest fenomenem skłaniającym 
do myślenia nad sposobem patrzenia na świat.

Forrest jest chłopcem o niezbyt wysokim ilorazie inteligencji, wychowywanym jedynie przez matkę, która jak 
mówił „ zawsze potra�ła dobrze wytłumaczyć”. Jego najlepszą przyjaciółką jest Jenny, są jak „ groszek i mar-
chewka”- zawsze razem.
Trzeba przyznać, ze Forrest w swoim życiu przeszedł wiele. Grał w drużynie footballowej, był w wojsku, walczył 
w Wietnamie, prowadził business krewetkowy, był mistrzem ping-ponga, przebiegł całą Amerykę, by po tym 
wszystkim poznać swojego syna Forrest’a i ożenić się z Jenny.
Tom Hanks, który genialnie wcielił się w głównego  bohatera, pokazał oczami chłopaka , prosto widzącego 
świat i prosto rozumiejącego otaczającą go rzeczywistość Stany Zjednoczone lat 60-tych i 70-tych. Ukazał kon-
dycję ludzkości, nie zwracającą uwagę na problemy na świecie , przykładającą jedynie wagę do hierarchii i nie 
wgłębiającą się w pytania „ dlaczego?”

Ja osobiście uważam ten �lm za świetny, tak samo jak fenomenalna była gra aktorska Toma Hanks’a . Perfekcyj-
nie wcielił się w role Forrest’a, świetnie oddając jego nie do końca sprawność umysłową. Bo pamiętajmy , 
Forrest nie był głupi, był tak tylko traktowany. Jako Forrest niesamowicie pokazał jak prosto i dosłownie widzi 
świat. Uważam , ze idealnie pasuje do tej roli.
Mnie ten �lm poruszył i wzruszył. Były momenty, gdy czułam jakbym się tam razem z Gumpem znalazła, 
a nawet jakbym nim była.
Taka krótka lekcja �lozo�i może wiele zmienić w myśleniu młodego człowieka. 
Uważam , że komu łezka zakręciła się w oku, czy oczy zaczęły się pocić (jak wolicie to nazywać) oglądając ten 
�lm naprawdę zrozumiał jego przekaz.
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SAM TINNESZ I JEGO 
TWÓRCZOŚĆ

Na rynku muzycznym, niedawno pojawił się intere-
sujący album, dość znanego i utalentowanego arty-
sty – Sam'a Tinnesz’a. Nazwa płyty to “Warplanes”. 
Chciałabym wam przybliżyć nieco twórczość tego 

twórcy i wyrazić swoją opinię na ten temat. Po krótce - Sam Tinnesz jest alternatywnym artystą 
muzycznym. Jego piosenki często znajdują się w najpopularniejszych programach/serialach takich 
jak “Riverdale” czy “World of Dance”. Bardzo dobrze odnajduje się w swojej branży. Od początku 
swojej kariery zyskał miliony fanów.

               Jeden z jego czterech albumów nosi tytuł - “Warplanes”. Po statystykach można zauważyć, że 
jest to najpopularniejsza płyta tego twórcy. Pierwszą rzeczą, jaka przykuła mój wzrok, jest nazwa 
dzieła. Tłumaczona na język polski oznacza dosłownie Samoloty wojskowe. Artysta użył ciekawego 
zabiegu, gdyż tytuły piosenek można uznać za nawiązanie do właśnie nazwy albumu. Uważam to za 
bardzo kreatywne rozwiązanie.

               Moją uwagę najbardziej przyciągnęły dwie piosenki. “Play with �re”, w której dźwięki w tle 
zostały bardzo podkreślone. Myślę, że cała jego twórczość oraz gatunek charakteryzują się odwrot-
nym punktem widzenia. Ważniejsze staje się tło piosenki, a nie pierwszy plan. W kilku momentach 
jesteśmy w stanie usłyszeć damski głos, gdyż piosenka jest współpracą Sam’a Tinnesz’a z żeńską 
artystką pod pseudonimem Yacht Money. Połączenie tych dwóch śpiewów nadaje utworowi przy-
jemny klimat.

               Drugą piosenką, która najbardziej zapada w pamięć jest “Indestructible”. Tym razem pojawiają 
się dwa męskie głosy. Jest to współpraca Sam’a Tinnesz’a z hip-hopowym artystą zwanym Jung 
Youth. Połączenie tych unikalnych głosów ze sobą jest fantastyczne. Wszystko ze sobą współgra. 
Całość różni się lekko od reszty piosenek z tego albumu, ale nie traci przy tym na wartości.

               Cała płyta jest dla mnie ogromnym strzałem w dziesiątkę. Najbardziej album spodoba się 
osobom, które lubią piosenki z dużą ilością efektów dźwiękowych. Utwory są tak zwanym podobień-
stwem i nie mają diametralnych różnic.
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JAK ROZPĘTAŁEM DRUGĄ 
WOJNĘ ŚWIATOWĄ? NO 
WŁAŚNIE- JAK I KTO?
  Witam czytelników! Dawno temu wiedza o rozpoczęciu wojny była prosta i jasna: 
Franek Dolas naważył bigosu. Ostatnimi czasy jednak znajdują się osoby (niektórzy na miarę 
prezydentów), które zapomniały o tak elementarnej wiedzy, więc zajmijmy się pytaniem 
“kto, jak i kiedy rozpętał drugą wojnę światową i czy możemy to określić?” Na pierwszą datę 
weźmy 1 IX 1939- taki dzień możemy znaleźć w większości opracowań jako początek drugiej 
wojny światowej, ale czy jest ona prawidłowa? W Europie owszem, w tym dniu zaczęła się 
inwazja Trzeciej Rzeszy na Polskę a wraz z nią wypowiedzenie wojny Niemcom przez Francję 
i Wielką Brytanię, kilkadziesiąt dni później ZSRR dołączył do kopania leżącego i  cała Europa 
(oprócz małej wioski bronionej przez nieugiętych Szwajcarów) została pochłonięta wojną. 

Do inwazji prowadził pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 VII 1939 który to był dokumentem  
w którym ZSRR i III Rzesza uzgodniły wygląd wschodniej Europy (w praktyce jednak wygląda-
ła inaczej) i on również może być uważany za początek wojny światowej.  Wcześniejsze wyda-
rzenia  takie jak Układ Monachijski czy Anschluss były oczywiście ważnymi, jednak pośredni-
mi przyczynami napięć. Jak potoczyła się później akcja  wszyscy wiemy: Hitler zdobył Polskę 
potem Skandynawię i zachodnią Europę. Nie są to natomiast daty uniwersalne, bo w Azji 
wojna zaczęła się… 7 VII 1937. Kiedy w Europie mieliśmy ,,wąsatego” wujka Adolfa, tak na 
Dalekim Wschodzie od 1926 mieli cesarza Hirohito. Zacznijmy jednak od pewnej historii. 
Kiedy cesarz nie miał godności cesarskiej, Japonia przystąpiła do Wielkiej Wojny po stronie 
Ententy, żeby zdobyć niemieckie posiadłości w Indonezji, a także bliską i bogatą w surowce 
Koreę, bo tak wtedy jak i dziś, w Japonii ze świecą szukać minerałów naturalnych. Po wojnie 
tempo podbojów nie zwalniało i w latach trzydziestych zajęli Mandżurię. Nacjonalizm i żądza 
podboju nie ustała więc Japonia zawarła sojusz z państwami Osi, których polityka bardzo 
potomkom samurajów odpowiadała, mieli też wspólnych wrogów- komunistów. Kontakt 
z nazistami i faszystami nie mógł odbyć się bez przeniesienia części zachowań do kraju kwit-
nącej wiśni. Narodziło się hasło ,,Azja dla Azjatów" i zaczęto odsuwać na polityczny dalszy 
plan,  bądź co bądź ugodowego cesarza Hirohito. Szybko złapano imperialistycznego bakcy-
la i zajmowano kolejne tereny: Indonezję więcej wysp Pacy�ku (bo cesarz gdzieś wypoczy-
wać musi), Indochiny a nawet zbliżyli się do Australii, którą przez następne parę lat straszyli 
bombardowaniami. Mimo to apetyt Japończyków nie ustawał, i kilka lat później, 7 XII 1941 
zaatakowali bazę w Pearl Harbor. Na początku wojny Amerykanie postanowili udawać Szwaj-
carów i nie mieli ochoty na wychodzenie poza swój ciepły (Alaska pozdrawia) kontynent. Jak 
jednak na prawdziwego rycerza przystało, przyjęli rękawicę rzuconą przez Japończyków i 
gwałtem na gwałt odpowiedzieli, a co za tym idzie wypowiedzieli wojnę wszystkim pań-
stwom Osi. Tak więc na podsumowanie informacji  mamy  porównywalnie poprawne daty 
rozpoczęcia kon�iktu: 7 VII 1937- datę wypowiedzenia wojny Japońsko-Chińskiej, 23 VII 

1939- podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow, 1 IX 1939- inwazja Trzeciej Rzeszy na Polskę i 7 
XII 1941- atak na Pearl Harbor. Moim skromnym zdaniem każda z tych dat ma argumenty za 
i przeciw, każda prowadziła do wielkich zmian i nie da się określić jednej wspólnej daty i miej-
sca kon�iktu który odbywał się przecież na skalę światową. Jak się zatem okazuje, zagadnie-
nie ,,kiedy zaczęła się wojna" jest tematem ciekawym i skomplikowanym, nad którym można 
prowadzić zajmujące debaty, do czego serdecznie zachęcam.

Dziękuję pewnemu prezydentowi z dużego państwa  za podsunięcie tematu a wam czytelni-
cy dziękuję serdecznie za uwagę. 
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KULINARIA
Jabłecznik

Potrzebne będą:
1. Kostka masła
2. 5 jajek
3. Szklanka cukru
4. Paczka cukru waniliowego
5. Około 8 jabłek
6. 30g mąki
7. 3 łyżeczki proszku do pieczenia

Sposób przygotowania:

1. Myjemy, obieramy i kroimy na kawałki jabłka.
2. Miksujemy masło, jajka, cukier i cukier waniliowy.
3. Po chwili dodajemy mąkę i proszek do pieczenia. Ponownie miksujemy.
4. Po uzyskaniu jednolitego ciasta przekładamy starte jabłka, a na to kładziemy jeszcze 
jedną warstwę ciasta.
5. Posypujemy cynamonem i odrobiną cukru.
6. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 na ok. 40 minut.

Po upieczeniu można się delektować pysznym jabłecznikiem, idealnym na jesienny deser. 
Bardzo serdecznie polecam, jest to moje ulubione ciasto.



Makaron z kurkami i kurczakiem w sosie 
śmietankowym

Potrzebne będą:
1. 400g makaronu – kokardek lub świderków,
2. 500g kurek,
3. Olej rzepakowy,
4. Pół kilo piersi z kurczaka,
5. Cebula,
6. Masło,
7. Śmietanka (minimum 18%),
8. Śmietana,
9. Pietruszka,
10. Sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

1. Do wrzątku dodajemy szczyptę soli i wrzucamy makaron. Gotujemy.
2. Kurki obieramy i myjemy. Kroimy na połówki.
3. Cebulę kroimy w kostkę.
4. Pierś z kurczaka kroimy na kawałki i doprawiamy pieprzem i solą.
5. Rozgrzewamy olej i dodajemy kawałki kurczaka. Mieszamy i przekładamy do innego naczynia.
6. Na patelnie znowu wlewamy olej, gdy się nagrzeje, smażymy cebulę.
7. Dodajemy kurki, masło oraz kurczaka. Mieszamy.
8. Śmietankę mieszamy ze śmietaną. Dodajemy do patelni z kurkami.
9. Doprawiamy pieprzem i solą.
10. Odcedzamy makaron i ponownie wrzucamy na patelnie z kurkami.
11. Po usmażeniu od razu układamy na talerz.

Obiad gotowy! Kurki dodają potrawie przyjemnego smaku. Dzięki sosie śmietanowym kurczak nie jest suchy i 
bardzo dobrze smakuje w połączeniu z makaronem i kurkami.
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HUMOR




