
Po pół roku nasz perio-
dyk powraca w lekko 
odmienionej formie. 

Po odejściu ze szkoły na zasłu-
żoną emeryturę, pomysłodaw-
cy gazety, profesora Wojciecha 
Chądzyńskiego, chcemy konty-
nuować tradycję zapoczątkowa-
ną w roku 2002 i mamy nadzieję, 
że potrwa ona jak najdłużej. Jest 
to wydanie wyjątkowe z paru po-
wodów. Mając wzgląd na panują-
cą sytuację epidemiczną, będzie 
ona dostępna wyłącznie w posta-
ci elektronicznej. Zmieniliśmy też 
odrobinę jej wygląd (fachowo na-
zywany layoutem), a także tytuł, 
na: „Nowy Szlif”. Jednakże misja 
pozostaje niezmienna – umożli-
wia „szlifowanie” umiejętności 
młodych adeptów dziennikar-
stwa, jednocześnie zapewniając 
rozrywkę naszym czytelnikom. 
Wierni pierwotnym ideałom 
pragniemy dostarczyć Wam 
owoc starań wielu ambitnych, 
początkujących dziennikarzy, 

którzy podtrzymują dziedzic-
two poprzednich roczników. 
Jest to też numer szczególnie 
ważny z innych po-
wodów. Wielkimi 
krokami zbliża-
ją się Święta Bo-
żego Narodzenia, 
 
 

czas niezwykle osobisty i sku-
piony wokół rodzinnego ciepła. 
Zważywszy na charakter tych 
dni, wszyscy mamy świado-
mość odmienności oraz swego 
rodzaju wyjątkowości tego-
rocznych świąt. Pomimo wielu 
perturbacji i niesprzyjających 

okoliczności, spędźmy je rado-
śnie, rodzinnie i spokojnie, ale 

przede wszystkim bezpiecz-
nie, szanując zdrowie nasze 

i naszych bliskich. Weso-
łych Świąt! I oby Nowy Rok 
przyniósł nam wszystkim  
wytchnienie od wirusa, 
a także możliwość po-
nownego spotkania się 
bezpiecznie w szkole. 
Do Siego Roku!

P.S Następny nu-
mer, ze względy na 
ferie zimowe ukaże 
się w lutym.

Oliwier Pluta
Redaktor Naczelny 

„Nowego Szlifu”, klasa IIa

napisz do autora: 
opluta88@gmail.com

Nieuchronnie zbliżamy się 
do finiszu roku 2020. We-
dług mnie powinien to 
być czas refleksji, zmu-

szający do kontemplacji nad ostat-
nimi dwunastoma miesiącami. 
Zwłaszcza, że był to rok opiewający 
w wiele niecodziennych wydarzeń. 
2020 to czas licznych zaskoczeń oraz 
niespodziewanych zdarzeń, które 
dla wielu okazały się katastrofalne.  
Mnożące się problemy i niedogod-
ności związane z pandemią wirusa 
SARS-CoV 2 wstrząsnęły naszą  rze-
czywistością. Jednak warto sobie za-
dać pytanie, czy na pewno wszyst-
ko to, co mogliśmy obserwować na 
świecie w ciągu ostatnich  miesięcy 
było całkowicie negatywne i nale-
ży natychmiast o tym zapomnieć? 
Moim zdaniem nie.  Kluczowe w tym 
rozważaniu są imponderabilia, a więc 
rzeczy nieuchwytne, niematerial-
ne, ale wywierające wpływ na wiele 
spraw. Trudno nie docenić pewnego 
rodzaju dydaktyzmu 2020, który do-
prowadził do rewaloryzacji naszego 
systemu wartości, uwypuklił zna-
czenie niektórych, wydawać by się 
mogło nieznaczących, kwestii świa-
topoglądowych. Rok ten skłonił do 
refleksji nad efemeryczną naturą ży-
cia. Ponadto, w wielu przypadkach, 
można zauważyć zmianę podejścia 
do troski o zdrowie i bezpieczeństwo 
najbliższych. Być może jest to odważ-
na teza, ale uważam, że takie trauma-
tyczne doznania były konieczne, aby 

część z nas zaczęła doceniać życie 
doczesne, zastanowiła się nad istot-
nymi kwestiami. Nietrudno jest dać 
porwać się hedonizmowi bądź też ni-
hilizmowi, kiedy żyje się na „najlep-
szym z możliwych światów”, w cza-
sach relatywnego pokoju i dobrobytu, 
gdzie postęp cywilizacyjny osiągnął 
nierealny dla wcześniejszych poko-
leń poziom. Przez to, być może, ciężej 
jest dostrzec prozaiczne problemy, 
a także równie przyziemne przy-
jemności, które dopiero w czasach 
kryzysu nabierają prawdziwej war-
tości, wcześniej marginalizowanej. 
Warto również wspomnieć o roli wi-
rusa w eksponowaniu negatywnych 
cech oraz mankamentów natury 
stricte ludzkiej. Nauka i praca w wa-
runkach zdalnych była dla wielu te-
stem samodyscypliny oraz auto-
motywacji. Zdecydowanie sytuacja 
epidemiczna pomagała w kształ-
towaniu tych zdolności, ale rów-
nież przytłaczała swoją wszechmo-
cą. Niemniej, uważam, że był to czas 
umożliwiający pracę nad  sobą, nad 
swoim charakterem. Nawet naj-
większa tragedia może stać się in-
spiracją do pozytywnej zmiany. 
Niech stanie się to źródłem cen-
nych wskazówek na przyszłość, 
a wnioski wysnute teraz przydadzą 
się w przyszłości. Wirus przeminie, 
a doświadczenie nabyte dzięki ba-
talii z nim niech trwa jak najdłużej. 

Oliwier Pluta, kl. IIa

Nowy Szlif
Periodyk klas dziennikarskich Liceum Ogólnokształcącego nr XIII im. Aleksandra Fredry tworzony przez uczniów klas Ia, IIa, IIi oraz IIIa

Nr1(1)

JARMARCZNE UCIECHY 
MUSZĄ POCZEKAĆ

NIE TAKI 
DIABEŁ 
STRASZNY

WSTĘPNIAK NACZELNEGO

DRODZY CZYTELNICY,

GRUDZIEŃ 2020

Każdego roku wielu z nas  
wyczekiwało  tej chwili przed 
świętami, kiedy z przyjaciółmi 
lub z rodziną  w samym sercu 
Wrocławia można było się 
napić  grzanego wina lub gorącej 
czekolady, zjeść smaczne pierniczki 
oraz włączyć się w Roztańczoną 
Paradę Elfów.  Koronawirus 
pokrzyżował  te plany. W tym roku  
Jarmark Bożonarodzeniowy nie 
ozdabiał w grudniu Rynku i okolic. 

Dobra wiadomość jest taka, 
że mimo pandemii jarmark się 
prawdopodobnie odbędzie, tyle 
tylko, że w późniejszym terminie. 

Jak mówi Zuzanna Morska 
z Biura Rozwoju Gospodarczego 
wrocławskiego magistratu, 
bożonarodzeniowy  kiermasz  
jest nierozerwalnie związany 
z gastronomią, bez niej nie ma racji 
bytu. Teraz, jak wiadomo, wszystkie 
knajpki w Rynku  są zamknięte, 
a jarmarczne stoiska są uzależnione 

choćby od zaplecza sanitarnego 
restauracji.  - Mimo wszystko 
chcemy  zorganizować jarmark 
w późniejszym terminie, kiedy 
sytuacja pandemiczna się uspokoi. 
Liczymy, że być może będzie taka 
możliwość w styczniu lub lutym. 
Nie będzie on już oczywiście  
nawiązywał do świąt Bożego 
Narodzenia, ale na pewno ucieszy 
gości odwiedzających wrocławski 
Rynek – wyjaśnia Morska.  

Wiktoria Stańczyk klasa IIa
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Najbardziej wyczekiwana gra 2020 
roku zalicza wpadkę w dniu premiery, 
wersja na konsole wymaga solidnych 
poprawek. Rozczarowanie graczy 
przekłada się nawet na spadki giełdo-
we akcji polskiego studia.

PO PREMIERZE: WAŻNA INFORMA-
CJA DLA GRACZY UŻYWAJĄCYCH 
KONSOLI

Grając „Cyberpunka” na kompu-
terze nie ma większych problemów, 
gra  jest  oceniana wysoko. Niestety 
sytuacja na konsolach (szczególnie 
tych starej generacji) jest zła. Na tyle 
zła, że CD Projekt Red postanowił 
umożliwić rozczarowanym graczom 
konsoli zwrócenie gry. Jeżeli jesteście 
poirytowani rozgrywką, rozczarowa-
ni ilością błędów, to możecie oddać 
grę, zarówno wersję pudełkową, jak 
i cyfrową. Oczywiście studio zapowie-
działo już aktualizacje i wprowadzenie 
poprawek.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO

Przenieśmy się na E3 2019 (E3- 
Electronic Entertainment Expo - naj-
większa wystawa gier i sprzętu elek-
tronicznego na świecie), wtedy to 
właśnie ogłoszono premierę gry na 
16 kwietnia 2020. Jak to często bywa 
przy tak wielkich produkcjach, coś po-
szło nie tak. Premiera była przesuwa-
na aż trzy razy, gdy wreszcie ustalono 
ostateczną datę: 10 grudnia.

Zdarza się, że sięgamy po tytuł ze 
względu na twórcę, tak jest właśnie 
w tym przypadku, gdzie warto zary-
zykować i zaufać CD Projekt RED. Pol-
scy producenci zasłynęli w 2015 roku, 
wypuszczając trzecią serię Wiedźmina 
- „Dziki Gon”. To jest naprawdę kultowa 
produkcja, którą serdecznie polecam. 
Wracając do tematu „Cyberpunka”, stu-
dio pracę nad projektem rozpoczęło już 
w 2012 roku. Tak dopracowana gra? 
Tak dobre i uznane studio? „Cyber-
punk” sam pcha się do naszej konsoli.

WISIENKA NA TORCIE 

Osobą, która użyczyła wizerunku 
oraz głosu jednej z głównych postaci 
(w anglojęzycznej wersji) jest Keanu 
Reeves. Jego współpraca z polskim 
studiem potwierdza rozpoznawalność 
projektantów gry. Jest on jednym z naj-
bardziej znanych i najlepiej opłacanych 
aktorów na świecie, który swoją popu-
larność zawdzięcza rolom w takich fil-
mach, jak: „John Wick”, „Matrix”, „Ad-
wokat diabła” czy „Dom nad jeziorem”. 
Współpraca z aktorem to świetny 
ruch ze strony studia, dla nas graczy 
możliwość interakcji z taką gwiazdą 
to kolejna zaleta. Dla Keanu to dodat-
kowy rozgłos i, jak można się domy-
ślać, lukratywny kontrakt. Jak mówi 
aktor możliwość wcielenia się w Joh-
nego Silverhenda to fajne i ciekawe 
doświadczenie.

O CO W TYM CHODZI

Akcja Cyberpunka osadzona jest 
w Night City, w 2077 roku. Samą grę 
zaczynamy jako V. Na początku przy-
gody decydujemy o płci naszego bo-
hatera lub bohaterki, zmieniamy mu 
wygląd, decydujemy o najważniej-
szych wydarzeniach z przeszłości. 
Naszym zadaniem jest ukończenie 
wątku fabularnego, oczywiście bę-
dziemy mieli możliwość robienia mi-
sji pobocznych. Wspomniany wyżej 
Johny Silverhand był buntownikiem, 
który zginął podczas walki w siedzi-
bie jednej z korporacji w 2020 roku. 
57 lat później za pomocą tajemnicze-
go chipa, znalezionego podczas jednej 
z misji, Johny „wchodzi” do umysłu V. 
Naszym głównym zadaniem jest roz-
wiązanie zagadki związanej z chipem, 
udaje się nam to z pomocą postaci, 
w którą wciela się Keanu. 

Podczas rozgrywki możemy poru-
szać się samochodami, pieszo oraz 
motocyklami. Jeżdżąc pojazdami 
mamy możliwość popełniania róż-
nych przestępstw, trzeba jednak 
pamiętać, że w Night City stacjonuje 
policja. Walka wręcz i hakowanie to 
kolejne umiejętności jakie możemy 
nabyć. W grze występuje cykl dobo-
wy, który będzie miał wpływ na za-
chowanie NPC-tów (bohaterów nieza-
leżnych, takich jak np. przechodnie). 
Eksplorujemy miasto i jego okolice, 
istnieje wiele misji pobocznych, roz-
budowane dialogi i, co najważniej-
sze, różne wersje zakończenia okre-
ślonych zadań. Dokonując różnych 
wyborów zmieniamy bieg wydarzeń, 
przez co każdy z nas gra w swoją 
wersję Cyberpunka.

 
POLSKIE AKCENTY
W Night City znajduje się sieć re-

stauracji „Pierogi World”, oczywiście 
jest to nawiązanie do polskiej kuch-
ni. Z kolei w jednym z biurek w Ni-
ght City możemy znaleźć magazyn 
„Retro Gaming”, na okładce tytułu 
znajduje się Geralt (Wiedźmin) - bo-
hater kultowej gry CD Projekt Red. 
W „Cyberpunku”  znajdziemy zresz-
tą liczne nawiązania do Wiedźmina. 
W uniwersum gry występują również 
ukryte przekazy dotyczące serii Ter-
minator i GTA.

Pomimo błędów i potknięć przy 
premierze gry, możemy być dumni 
z naszych polskich twórców, bo dzię-
ki nim tak prężnie rozwija się rynek 
gier w Polsce. Sam „Cyberpunk” to 
przełomowa gra, która na dobre zapi-
sze się na kartach historii gier i Inter-
netu, jego produkcja, zwróciła się już 
w pierwszy dzień po premierze.

Kończąc artykuł chciałbym ży-
czyć wszystkim miłej rozgrywki, 
a tych, którzy nie mieli wcześniej 
styczności z grami video zapewniam, 
że ta produkcja to dobry moment, by 
rozpocząć przygodę gracza. 

Mikołaj Węgrzyn, kl. Ia

Mogłoby się wydawać że rok 2020 
wyczerpał już limit złych wieści, a tym-
czasem nadchodzą kolejne. Straciliśmy 
jeden z największych radioteleskopów 
na kuli ziemskiej. Czym jest obserwato-
rium Arecibo i co tam się stało?

O radioteleskopie w Portoryko usły-
szeliśmy dwukrotnie w ciągu ostatnich 
czterech miesięcy. Najpierw w sierpniu, 
gdy doszło do pierwszego uszkodzenia, 
drugi raz na początku listopada, kiedy to 
kolejna awaria pogrzebała plany napra-
wy. Zdecydowano się zamknąć i roze-
brać obiekt, który miał na koncie wiele 
istotnych odkryć.

O samym obserwatorium

Radioteleskop o średnicy 305 me-
trów jest umieszczony w leju krasowym 
w okolicy Arecibo w Portoryko. Składa 
się z wklęsłej czaszy skupiającej sygnał, 
którą tworzy ponad 38 000 paneli z alu-
minium, podtrzymywanych przez stalo-
we zbrojenia i odbiornika zawieszonego 
150 metrów wyżej. Ten ostatni wisi na 
18 kablach nośnych przyczepionych do 
trzech słupów, rozstawionych dookoła 
obiektu, co dało mu możliwość prze-
mieszczania się i „nastawiania” na sy-
gnał. Obiekt działał nieprzerwanie od 
1963 roku, a pierwszego ważnego od-
krycia dokonano już niecałe pół roku po 
uruchomieniu. To od tamtego czasu wie-
my, że Merkury wykonuje obrót wokół 
własnej osi w niecałe 59 dni, a nie, jak 
sądzono, w 88 dni. Teleskop dostarczył 
też pierwszy dowód na istnienie gwiazd 
neutronowych, przy jego użyciu odkryto 
też pierwsze planety poza Układem Sło-
necznym. Oprócz tego posłużył fizykom 

- Russelowi Hulse’owi i Josephowi Taylo-
rowi do obserwacyjnego potwierdzenia 
teorii względności, za co otrzymali Na-
grodę Nobla w dziedzinie fizyki.

Ostatnie uszkodzenia

Warto nadmienić, że teleskop od-
niósł w ostatnich latach pewne obraże-
nia. W 2017 roku przetrwał przejście 
huraganu Maria. Dalsze uszkodzenia 
nadeszły w ostatnim roku. 10 sierpnia 
urwał się jeden z kabli nośnych i zde-
wastował przy tym 30 metrów cza-
szy. Spadając, zniszczył kilka paneli 
i zdestabilizował platformę używaną 
do dostępu do wiszącej części obiektu. 
To uszkodzenie uniemożliwiło korzy-
stanie z odbiornika, jednak pracownicy 
University of Central Florida (uniwer-
sytetu zarządzającego teleskopem) 
znaleźli sposób by go ustabilizować, 
a w dalszej perspektywie, naprawić.  
- Nasz zespół pracował niestrudzenie 
wraz z NSF (National Science Founda-
tion) szukając sposobów by ustabilizo-
wać teleskop przy minimalnym ryzyku 
- mówi rektor UCF, Alexander N. Car-
twright w wypowiedzi opublikowa-
nej na oficjalnej stronie uniwersytetu. 
Niestety, 6 listopada pękł jeszcze jeden 
kabel, co pogrzebało wszelkie plany 

i przygotowania. W tej sytuacji, 19 listopa-
da National Science Foundation zdecydo-
wało o zamknięciu i rozebraniu obiektu.  
- Chociaż nie na taki rezultat pracowa-
liśmy i jesteśmy zniechęceni widząc li-
kwidację tak ważnego zasobu nauko-
wego, bezpieczeństwo jest naszym 
najwyższym priorytetem - mówi rektor 
Cartwright.

Co wszyscy tracimy?

Arecibo przez wiele lat był najwięk-
szym teleskopem tego typu na świecie. 
Na trwałe zadomowił się w popkulturze, 
jedna z map w grze Battlefield 4 była 
zainspirowana tą placówką. W 2016 
wyprzedził go jednak pięćsetmetrowy 
teleskop chiński FAST (Five hundred 
meter Aperture Spherical Telescope). 
Nowy rekordzista posiada trzykrotnie 
lepsze parametry, więc czas chwały 
dla odbiornika z Portoryko i tak już się 
kończył. Najpewniej nie dokonano by 
już przy jego użyciu żadnych istotnych 
odkryć, chociaż dalej miał zastosowanie 
w dokładniejszych obserwacjach planet 
Układu Słonecznego i ich okolic. Czy za-
tem strata jest aż tak dotkliwa? Nie nam 
to oceniać, warto jednak pamiętać, że 

w ostatnich latach otwarto 
lepsze obiekty, a ten był 
już wiekowy. Przez lata 
dokonano niemało przy 
jego użyciu, teraz jed-
nak nawet przebywanie 
w pobliżu teleskopu jest 
groźne, więc rozbiórka to 

jedyne wyjście.
Jan Dudek, kl. IIi

„Śnieżna eskapada” to najnowszy, już 
dziesiąty, dodatek do popularnego symu-
latora życia The Sims 4, który miał pre-
mierę 13 listopada. Do gry wprowadzono 
wiele nowości nawiązujących do kultury 
japońskiej i zimowej pogody. O tym, co 
się udało twórcom a co niekoniecznie jest 
trafione  pisze Karina Kosmalska z klasy 
Ia. 

Zacznijmy od.... od włosów. Pojawiło 
się dość sporo nowych fryzur. Mają róż-
ne długości, mogą być farbowane, spięte, 
rozpuszczone lub z grzywką. Ostatni ele-
ment prezentuje się jednak nie za dobrze, 
ze względu na jego nienaturalne ułożenie. 
Wprowadzono nową kolekcję ubrań, za-
równo zimowych jak i inspirowanych kul-
turą japońską. Gracz będzie mógł teraz 
ubierać swoje postaci w różnorodne kurt-
ki: narciarskie czy z futrem. Będzie miał 
też dostęp do wzorzystych szlafroków, 
w których Siemowie mogą spać. Z całej 
garderoby moje serce najbardziej skradły 
jednak kurteczki dla  dzieci. Są dostępne 
w różnych kolorach, mają też urocze zwie-
rzęce wzornictwo. 

Tryb tworzenia 

Nowy styl architektury wraz ze spo-
rym wyborem przedmiotów pozwala na 
tworzenie różnorodnych budowli czy 
ogrodów. W zbiorze najnowszych obiek-
tów znajdziemy: okna, drzewa, schody, 
kolumny itp. Warto skupić się jednak na 

meblach, gdyż to one są najbardziej urze-
kające. Oko cieszą kanapy z ozdobnymi 
poduszkami i pełny pakiet kuchenny. Naj-
większą uwagę skupiają rzeczy powiąza-
ne z kulturą japońską. Nowością są stoli-
ki kotatsu (przy których Siemowie jedzą 
obiad, siedząc na poduszkach na ziemi) 
i gorące źródła, w których można oczy-
ścić swoją aurę. 

Tryb rozgrywki

Nowy świat, Góra Komorebi, daje nam 
dużo możliwości. Od wspinaczki po gó-
rach po uczestniczenie w festynach. Ale 
od początku. Świat podzielony jest na 
trzy dzielnice: Wakaba. Tam, w co drugą 
niedzielę odbywa się festiwal młodości, 
który jest dedykowany dzieciom. Jest też  
rzeka, w której można sobie  popływać.  
Senbamachi. W tej dzielnicy znajdziemy 
szlaki spacerowe. Podczas rodzinnych 
wędrówek Simsy mogą rozmawiać i spo-
tkać śnieżne duszki. Znajdziemy tam rów-
nież obiekty kulturalne i ściankę wspi-
naczkową, warto na niej poćwiczyć przed 
wejściem na szczyt najwyższej góry Ko-
morebi. Co drugi piątek odbywa się tam 
też festiwal światła. Yukimatsu. To trzecia 
i najciekawsza dzielnica. Simowie mogą 
skorzystać tu z relaksujących kąpieli 
w specjalnych sanktuariach. Jest też wspo-
mniana już  Góra Komorebi i stoki, które 
są przygotowane dla narciarzy, snowbor-
dzistów czy fanów sanek. Dwie pierwsze 
aktywności należą do dziesięciopoziomo-

w y c h 
u m i e -
ję tno -
ści, ale 
nie wy-
k o r z y -

stamy ich 
poza sto-

kiem. „Śnieżna 
eskapada” nie dodaje 

zawodu instruktora narciarskiego, co jest  
rozczarowujące. Z cyklicznych imprez od-
bywa się tutaj co drugą sobotę festiwal 
śniegu.
Śmierć czyha przy automacie 

Dochodzą dwa nowe sposoby na 
śmierć: przygniecenie automatem i upa-
dek ze ścianki wspinaczkowej. Mamy 
również nową karierę „oddany pracow-
nik”, dzielącą się na dwie gałęzie: ekspert 
i kierownik. Z ciekawszych rzeczy poja-
wiają się jeszcze style życia, których Sim 
może mieć tylko trzy i będą one wpływać 
na jego funkcjonowanie w sposób nega-
tywny lub pozytywny.Myślę, że mimo 
drobnych niedociągnięć, najnowsza wer-
sja gry zasługuje na dobrą opinię. Pozwa-
la doświadczać nowych emocji. Nasz Sim 
może odwiedzić lub zamieszkać w no-
wym świecie, w którym czekają na niego 
dotychczas nieznane rozrywki. Rozgryw-
ka jest zajmująca i na pewno szybko się 
nie znudzi. Polecam. 

Napisz do autora:
karinakosmalska@gmail.com

Szanowni Czytelnicy, 
dla ciekawych świata i kosmosu przygotowaliśmy specjalną rubry-

kę, w której Magdalena Wienckiewicz i Jan Dudek z klasy IIi będą pi-
sać o nowych technologiach oraz o tym, co zajmuje astronomów ama-
torów. Dla tych uczniów  powiedzenie „sky is the limit” nie istnieje. 
Chętnie podzielą się z Wami swoimi pasjami i wiedzą. W tym numerze  
Janek pisze o „śmierci” pewnego radioteleskopu z Ameryki Środkowej 
i o tym, dlaczego wielu będzie po nim płakać. Miłej lektury! 
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KONIEC CZEKANIA - 
„CYBERPUNK 2077”

ŻEGNAMY SŁYNNY TELESKOP 
Z PORTORYKO

POGRYWAJ Z ŻYCIEM 

Nazywam się Magdalena Wienkciewicz, uczęszczam do klasy 
IIi oraz jestem z rocznika 2003. W „Nowym Szlifie” będę 
współtworzyć dział technologiczno – 
 astronomiczny. Technologią codziennego użyt-
ku zainteresowałam w szóstej klasie szkoły 
podstawowej i od tamtego czasu pogłębiam 
moją wiedze. Uwielbiam wynajdować infor-
macje na temat wszystkich nowinek na rynku 
technologicznym, uważam to za moje hobby. 
Technologia ma za zadanie łączyć ludzi, mam 
nadzieje, że w tym przypadku ta zasada 
zadziała. Zachęcam was do kontakto-
wania się ze mną przez maila: 
m.wienckiewicz.nowyszlif@gmail.pl

Jan Dudek, rocznik 2003, klasa IIi. W „No-
wym Szlifie” współtworzy dział techno-
logiczno – astronomiczny. Pisze głównie 
o astronomii, którą był bombardowany 
od najmłodszych lat. W swoich tekstach 
opisuje nowe odkrycia w tej dziedzinie, 
ukazuje ostatnie posunięcia NASA 
czy SpaceX i przedstawia  
nowinki sprzętowe.
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Mało kogo obchodzi zeszłoroczny śnieg, 
no, chyba, że jest naukowcem, tak jak dr 
habilitowany Marek Błaś z Zakładu Kli-
matologii i Ochrony Atmosfery Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. O to czy może-
my spodziewać się białego puchu na 
Boże Narodzenie i od czego zależą jego 
opady pytała klimatologa Natalia Łu-
gowska z  II i. 

- Kiedy ostatnio odnotowano dużą ilość 
śniegu na terenie Wrocławia?

- W 2010. Tak się złożyło, że cały 
styczeń i grudzień tego roku oraz 
przez prawie cały luty występowa-
ła pokrywa śnieżna. Łącznie tych 
dni ze śniegiem w 2010 było aż 98. 
Z tej perspektywy, to najbardziej 
śnieżna zima od roku 1966. Kolej-
na taka sytuacja miała miejsce 
w latach 2005/2006. Wtedy liczba 
dni z pokrywą śnieżną wynosiła 
prawie 90. Dla porównania w czasie 
zimy 2019/2020 taki dzień był tylko 
jeden, a w 2018  było ich zaledwie 6.

- Czy uważa Pan, że w nadchodzące 
Święta, we Wrocławiu i okolicach, może 
spaść śnieg?

- Tak, potencjalnie śnieg może się 
pojawić, ale nie mamy takiej gwa-
rancji. Niestety, na podstawie wie-
loletnich pomiarów, można stwier-
dzić, że prawdopodobieństwo wy-
stąpienia śniegu w tych dniach jest 
niewielkie i w kolejnych latach jesz-
cze maleje.

- Z czego to prawdopodobieństwo 
wynika?

- Można je w prosty sposób obli-
czyć. Bierzemy pod uwagę wielolet-
ni ciąg danych, którymi dysponuje-
my i sprawdzamy, ile razy w danym 
dniu roku (np. 24 grudnia) wystę-
powała pokrywa śnieżna, a ile nie 
występowała. 

- Dlaczego we Wrocławiu przestał pa-
dać śnieg w Boże Narodzenie, a na przy-
kład kilka razy spadł podczas weeken-
du majowego?

- To dobre pytanie. Najpierw jed-
nak chciałbym objaśnić pewne 
sformułowanie, którego będę uży-
wał. Mam na myśli cyrkulację at-
mosferyczną. Jest to kierunek na-
pływu mas powietrza. Polska ma 
specyficzne położenie, tj. w środku 
Europy. W związku z tym, z dnia na 
dzień mogą zmieniać się warun-
ki pogodowe. Zdarza się, że napły-
wa do nas masa mroźnego powie-
trza arktycznego z północy, albo 
ze wschodu powietrza kontynen-
talnego, z południa bardzo ciepłe 
powietrze zwrotnikowe, albo z za-
chodu umiarkowanie ciepłe powie-
trze polarne. Wystarczy więc nie-
wielka zmiana kierunku wiatru, 
aby doszło do dużej zmiany pogody. 
W miesiącach zimowych, pojawia-
ją się pewnie okresy, w których ta 
cyrkulacja jest częściej z północy, 
zachodu czy ze wschodu. 

Ciekawe jest to, że w okresie 
świątecznym mamy bardzo duże, 

praktycznie największe w skali 
roku, prawdopodobieństwo wystą-
pienia cyrkulacji z zachodu i napły-
wu ciepłego powietrza znad Oceanu 
Atlantyckiego. Nawet jeśli wystą-
pią opady śniegu przed świętami, to 
dzień przed Wigilią lub w czasie Wi-
gilii, kierunek wiatru zmienia się na 
zachodni lub zachodnio-południo-
wy i napływ tego ciepłego powie-
trza powoduje szybki zanik pokry-
wy śnieżnej. Ta zmiana cyrkulacji 
w okresie świątecznym, ma jedną 
z największych powtarzalności 
w roku i osiąga ona poziom 87%. To 
oznacza, że taka sytuacja wystą-
pi w okolicach Świąt średnio 
w 78 przypadkach na 100 lat. 
Bardzo duże prawdopo-
dobieństwo powtarzal-
ności ma także ochło-
dzenie pojawiające się 
w kwietniu i do poło-
wy maja – stąd tzw. 
„zimni ogrodnicy”, 
„zimna Zośka”. Na-
pływa wtedy zimne 
powietrze arktycz-
ne z północy, które 
może odpowiadać 
za opady śniegu, któ-
re co kilka lat zdarzają 
się nawet w pierwszych 
dniach maja.

- Jaka jest sprawdzalność pro-
gnoz pogodowych?

 
 
- 

Generalnie dobra ale do kilku dni, 
maksymalnie do tygodnia. To wy-
nika z dużej zmienności cyrku-
lacji, o czym mówiłem wcześniej. 
Po tym okresie szybko rośnie wa-
chlarz możliwych scenariuszy 
pogodowych.  

- Czy mógłby Pan wytłumaczyć Czy-
telnikom, dlaczego w jednych rejonach 
Polski, śniegu jest więcej, a w innych 
mniej, choć wcześniej tak niekoniecznie 
było.

- Tak, mamy wyraźne różnice 
w liczbie dni ze śniegiem w Polsce. 
Zachodnia część kraju, a szczegól-
nie północy-zachód (zwłaszcza 
Nizina Szczecińska) charaktery-
zuje się najmniejszą frekwencją 
dni z pokrywą śnieżną. Rośnie ona 
systematycznie w miarę prze-
mieszczania się w kierunku pół-
nocno-wschodnich peryferii kraju. 
Najdłużej utrzymuje się ona w oko-
licy Suwałk. Taka zmienność jest 
obserwowana praktycznie każdej 
zimy, ale w miarę postępującego 
globalnego ocieplenia, systema-
tycznie tego śniegu jest mniej. 

- A skąd się biorą różnorodne kształty 
śnieżynek?

- Działanie procesów przyrod-
niczych może zaskakiwać. Jako 
ciekawostkę podam historię pew-
nego chłopca z Afryki. Wstawił 
on pewnego razu do zamrażar-
ki dwie szklanki wody. W jednej 
była zimna, a w drugiej wrząca 
woda. Wielu ludzi obstawia, że to 
zawartość pierwszej szklanki za-
marznie szybciej, a okazuje się, że 
to nie prawda. Szybciej zamarz-
ła woda wrząca. Jest to spowodo-
wane tym, że w szklance z zim-
ną wodą jej mieszanie jest słab-
sze, a w gorącej intensywniejsze. 
Nazywa się to efektem Mpemby.  
Wracając do pytania. Śnieżynki 
powstają w temperaturze poni-
żej zera, ale ich kształt zależy od 
tego, czy to była temperatura bli-
ska zeru lub znacznie poniżej zera. 
Jeśli temperatura powietrza jest 
bardzo niska, na przykład w okoli-
cach -15°Celsjusza, wtedy powstają 
słupki, bądź blaszki. Im temperatu-
ra jest bliższa zeru, tym płatki śnie-
gu bardziej przypominają gwiazdki 
rysowane przez dzieci. 

- Dziękuję za poświęcony czas.

Rozmowę przeprowadziła: 
Natalia Ługowska
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WRÓŻBA ŚNIEŻNYCH 
ŚWIĄT

Na początku grudnia mogliśmy 
choć przez chwilę zobaczyć 
Wrocław w bieli. W święta raczej 
się to nie powtórzy. 

Polska ma specyficzne położenie, tj. w środ-
ku Europy. W związku z tym, z dnia na dzień 
mogą zmieniać się warunki pogodowe. 

Marek Błaś



CURIER | NR 19 (103)/2020   4 | NOWY SZLIF

Zakupy bożonarodzeniowe w tym 
roku to nie lada wyzwanie. Dużo skle-
pów jest pozamykanych, a galerie świe-
cą pustkami. Polowanie na prezenty 
jest utrudnione, ale takie przeszkody 
nie powinny zrujnować planów na ob-
darowanie bliskich! Podarki warte 
umieszczenia pod choinką możemy zro-
bić samemu bez wychodzenia z domu!

Jedną z takich rzeczy jest domowa 
mieszanka do upieczenia ciasta lub chle-
ba. W słoiku należy ułożyć warstwami 
suche produkty do wypieku, a następ-
nie napisać na karteczce dokładny prze-
pis oraz listę składników, które trzeba 
dodać. 

Oto przykładowy przepis na babecz-
ki brownie: 100 gramów mąki pszennej, 
180 gramów cukru, 5 gramów proszku 
do pieczenia, 100 gramów gorzkiej cze-
kolady, 100 gramów masła, 150 gra-
mów malin, 2 jajka. Roztapiamy masło 
na małym ogniu oraz dodajemy do nie-
go czekoladę i mieszamy do uzyskania 
jednolitej masy. Następnie łączymy ze 
sobą wszystkie składniki, oprócz owo-
ców. Kiedy ciasto osiągnie gładką kon-
systencję dodajemy maliny i mieszamy 
delikatnie łyżką. Całość przekłada-
my do foremek na muffinki i pieczemy 
w 180 stopniach Celsjusza przez 20 
minut. 

Prezent można  zindywidualizować 
do zaleceń dietetycznych obdarowy-
wanej osoby, na przykład zamienić 
mąkę pszenną na owsianą, biały cu-
kier na ksylitol lub maliny na borówki. 
Sam słoik również możemy ozdobić 
brokatem, wstążkami lub naklejka-
mi, jednak nie można go zamalować 
całkowicie, bo zakryje to warstwy 

utworzone z produktów o innych ko-
lorach. Osobiście polecam wybrać taki 
w unikatowym kształcie, ponieważ 
wtedy nie będą już potrzebne dodatko-
we ozdoby. Oczywiście nie można zapo-
mnieć o przywiązaniu wstążką bileciku 
z przepisem.

Świąteczna świeczka
Następnym pomysłem jest wyko-

nanie własnoręcznie świecy. Należy 
w małym garnuszku stopić stare, zna-
lezione w domu świece. Do płynnej 
masy można dodać kilka kropel olejku 
aromatycznego lub barwnika spożyw-
czego. Następnie przygotować sznure-
czek, który posłuży jako knot oraz ob-
ciążnik, aby zapobiec jego wypłynię-
ciu na górę. Może to być na przykład 
koralik. Później należy zawiązać knot 
na patyczku, który oprzemy na górze 
formy, może to być słoik lub puszka 
po kremie. Po przygotowaniu wszyst-
kich elementów nadchodzi moment na 
przelanie wosku do formy. Zanim masa 
zastygnie można dodać wysuszone 
wcześniej plastry pomarańczy, goździ-
ki lub mniej świątecznie – wysuszone 
kwiaty. Te elementy należy delikatnie 
ułożyć na wierzchu masy, a następnie 
wsunąć je delikatnie w głąb świecy za 
pomocą wykałaczki. Najlepiej zrobić to 
w momencie, w którym wosk jest dalej 
płynny, jednak nie całkowicie wodni-
sty, aby ozdoby nie opadły od razu na 
dno. Najlepszy efekt osiągniemy jeśli 
część z nich wystaje ponad wosk. 

Nie zapomnijcie przyciąć knot na 
długość około pół centymetra od 
masy. Do dopełnienia prezentu można 

obwiązać świecę kokardą z liścikiem, 
na którym napiszecie imię obdarowy-
wanej osoby.     

Cukrowa pielęgnacja
Podczas zimy ważne jest troszcze-

nie się o stan skóry. Istotne jest chro-
nienie jej przed wysuszeniem i pęka-
niem. Pomogą w tym peelingi domo-
wej roboty, które świetnie nawilżą 

i oczyszczą skórę. Posłużą jako fenome-
nalny prezent dla członków rodziny lub 
przyjaciół.

Nie potrzebujesz do tego wiele! 
Wszystkie składniki są dostępne na 
naszych domowych półkach, a kluczo-
wym jest dobrze nam znany cukier. 
Reszta zależy od nas.

Potrzebny jest wybrany olej oraz 
miód, które należy wymieszać ze sobą. 
Następnie dodajemy gruboziarnisty 

cukier i mieszamy wszystko dokładnie, 
aż do uzyskania gęstej, jednolitej masy. 
Prawdziwa zabawa zaczyna się przy 
dobieraniu reszty składników wzglę-
dem naszego (lub obdarowanej osoby) 
gustu. Możemy użyć soków z różnych 
owoców, cynamonu, soli morskiej, płat-
ków owsianych, kawy lub czekolady. 
Można stworzyć oryginalną kombinację 
przeznaczoną tylko i wyłącznie dla kon-
kretnej osoby.  

Po wykonaniu peelingu wystarczy 
włożyć wszystko do słoiczka i udekoro-
wać! Pamiętajcie tylko uprzedzić obda-
rowaną osobę, aby nie nakładała domo-
wego peelingu na twarz. Taki preparat 
może podrażnić delikatną skórę, najle-
piej stosować go do ciała.

Kolorowe mydła
Podobnie jak peeling, na prezent 

świetnie nadają się domowo robione 
mydełka. Tym razem, przydadzą nam 
się formy np: do pieczenia babeczek lub 
ciastek. Jeśli mamy taką opcję, możemy 
nawet wybrać świąteczne wzory!

Potrzebna nam jest żelatyna, płyn 
do kąpieli, sól i cukier. Żelatyna jest 
naszą bazą, musimy rozpuścić ją w go-
rącej wodzie. Mieszamy z nią płyn, sól, 
cukier. Przygotowane formy zalewamy 
płynną konsystencją. Dla dodatkowego 
akcentu możemy dodać barwnika, aby 
nasze mydełka przybrały różne kolory. 
Foremki należy wstawić do lodówki na 
godzinę i gotowe! Teraz wystarczy je 
zapakować w folię lub papier prezen-
towy, obwiązać kokardką i podarować 
drugiej osobie.

Wiktoria Mazurkiewicz, 
Aleksandra Ślęzak, klasa IIi

Święta Bożego Narodzenia zbliża-
ją się wielkimi krokami. Jest to okres 
uwielbiany przez marketing i twór-
ców reklam. Dzięki nim każdy Polak 
z dostępem do kablówki już w połowie 
listopada może poczuć się jakby był 
jedną nogą przy stole wigilijnym. Naj-
prawdziwsza „magia świąt” dzieje się 
jednak poza całą komercją.

Coroczne wydatki świąteczne 
zazwyczaj nadwyrężają budżet 
domowy. W porównaniu do kunsz-
townych dekoracji, radość z dawa-
nia nie ma ceny, to bogactwo war-
tości duchowych. Dowodem na to 
są chociażby coroczne akcje oraz 
projekty angażujące ludzi jako wo-
lontariuszy, aby mogli mieć szansę 
stać się Świętym Mikołajem.

Miasta bezinteresownej 
życzliwości

Od ponad trzydziestu lat kra-
kowski restaurator Jan Kościuszko 

zaprasza do wigilijnego sto-
łu tych, dla których świąteczny 
czas jest wyjątkowo trudny. Rok 
temu krakowianie mieli kolej-
ną szansę spotkać się na Ryn-
ku Głównym po to, aby zasiąść 
przy wieczerzy wigilijnej, zjeść 
posiłek oraz poczuć wsparcie 
i akceptację.

W zeszłym roku do grona 
uczynnych miast dołączył Wro-
cław. Bar Jedzonko przy ulicy 
Nenckiego 127 ruszył z fanta-
styczną akcją wparcia dla osób, 
których nie stać na ciepły posi-
łek. Sprawa była prosta. Kupić 
obiad dla siebie, oraz drugi - dla 
osoby potrzebującej. Paragon za-
wiesić na tablicy. Z tak opłacone-
go obiadu mógł skorzystać każ-
dy, kto tego potrzebował. Dwu-
daniowy obiad w Barze Jedzon-
ko to nieduży wydatek – siedem 
złoty za zupę i drugie danie. A do-
bry uczynek oraz smak domowej 
pomidorówki w przytulnym ba-
rze – bezcenne. 

Potrzeba samorealizacji
„Pomyśl o tych, którym zabrakło 

szczęścia – możesz im pomóc” - 
z takim hasłem na ratunek ludziom 
w potrzebie co roku wyrusza ogól-
nopolski projekt społeczny Szla-
chetnej Paczki. Motywując miesz-
kańców całej Polski do ofiarowy-
wania wsparcia innym, nie narzu-
ca konkretnego okresu w ciągu 
roku, kiedy pomoc jest wskazana 
bardziej lub mniej. 

Empatia powinna towarzyszyć 
nam przez trzysta sześćdziesiąt 
pięć dni w roku, więc dlaczego naj-
bardziej udziela się nam pod jego 
koniec? Maslow na szczycie swo-
jej piramidy potrzeb umieścił sa-
morealizację – czy to o nią właśnie 
chodzi? 

Podejście typu „przez cały, okrą-
gły rok nie zrobiłem nic dobrego, 
więc z końcem roku wypadało-
by to nadrobić” skrycie drzemie 
w każdym z nas. Czy jest w tym coś 
złego? Oczywiście, że nie. Nie bez 

powodu samospełnienie zajmu-
je najwyższe miejsce w hierarchii 
teorii potrzeb. Poza tym, jak to ma-
wiają, „lepiej późno niż wcale”. 

Tradycja – tradycją

Zwyczaje świąteczne nie ogra-
niczają się jedynie do dwunastu 
potraw, ale i do dołożenia dodat-
kowej zastawy dla wędrowca, jed-
nak ilu z nas faktycznie wpuści-
łoby pod swój dach pukającego do 
drzwi niespodziewanego gościa? 
Osobiście miałabym duże obawy, 
gdyby mi przytrafiła się taka sy-
tuacja. Jednocześnie bardzo sza-
nowałabym osobę, która podjęła-
by się tak tradycyjnego (bo jednak 
co roku rozstawiamy dodatkowe 

nakrycie), a jednak nietypowe-
go (w dzisiejszych czasach rzad-
ko wpuszcza się obcych do domu), 
zadania.

Sens dobroci

Dobro było, jest i będzie cenio-
ne. Odpowiednio czynione zawsze 
powróci, nie idzie w parze z pychą. 
Życzliwość i pomoc nie są towara-
mi wystawowymi, o czym niektó-
rzy zapominają. Działając w wo-
lontariacie, czy też biorąc udział 
w akcjach charytatywnych war-
to mieć na uwadze, że bez wzglę-
du na to czego byśmy nie dokonali 
– afiszowanie się dobrem nie jest 
wskazane.

Patrycja Jakubowska, klasa IIa, nr 7

PREZENTY NA KWARANTANNIE

DOBROCZYNNOŚĆ 
TYLKO OD 
ŚWIĘTA?
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Prezent można  zindywidualizować do 
zaleceń dietetycznych obdarowywanej 
osoby, na przykład zamienić mąkę pszen-
ną na owsianą, biały cukier na ksylitol lub 
maliny na borówki. 
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Już niedługo z pełną parą wej-
dziemy w nowy rok - pożegna-
my się ze starym i okropnym 2020 
i powitamy 2021. Wraz z poświą-
teczną nadwagą, kiepskim samo-
poczuciem po całonocnej zaba-
wie sylwestrowej (o ile ta, w ogóle 
się odbędzie), przyjdzie czas na... 
postanowienia. 

Każdy z nas ma inne. Jedni solen-
nie przyrzekają rozpocząć regular-
ne ćwiczenia na siłowni, inni chcą 
zerwać z niezdrowymi nawykami, 
są też tacy, którzy zarzekają się, że 
nowy rok będzie tym, w którym, 
nauczą się czegoś nowego – np. ję-
zyka obcego. 

Oczywiście, u każdego wywiązy-
wanie się ze swoich działań w dą-
żeniu do celu wygląda i kończy się 
różnie. Dla niektórych postanowie-
nie noworoczne jest tylko zabawą 
i zapominają o nim kilka dni po Syl-
westrze, natomiast niektórzy biorą 
je sobie  do serca i traktują bardzo 
poważnie.

Która z tych tendencji przeważa?

Brak czasu i motywacji 

W przytłaczającej większości 
kończy się to tylko na zakupie kar-
netu na siłownię lub przestrzeganiu 

diety wyłącznie przez pierwszych 
siedem dni  Nowego Roku. 

 – Główną przeszkodą w dotrzy-
maniu  moich postanowień jest  
brak czasu lub  brak odpowiedniej 
motywacji – mówi Antonina Janik, 
uczennica LO nr IV we Wrocławiu. 
Nie tylko Tosia tak tłumaczy swój 
brak silnej woli, większość zna-
nych mi osób, używa podobnych 
argumentów.  Więc może chodzi 
o to, że nie są to postanowienia, tyl-
ko pobożne życzenia? Zamiast coś 
postanawiać może po prostu le-
piej wyznaczać sobie cele do osią-
gnięcia?  Na przykład: spróbujmy 
zastąpić życzeniowe „nauczę się 
hiszpańskiego”  bardziej namacal-
nym: „codziennie nauczę się trzech 
nowych hiszpańskich słówek”. Po-
dobnie z dietą czy ćwiczeniami – 
zamiast planów prawie nierealnych 

załóżmy, że zaczniemy od 15 minut 
gimnastyki dziennie albo zjemy 
co trzeciego batonika na którego 
mamy ochotę, a potem się zobaczy 
co dalej. 

Małe, a cieszy 

Moim zdaniem nawet  najmniej-
szy osiągnięty cel napawa dumą, 
podnosi poczucie własnej wartości 
i wiary w swoje możliwości. 

Przemyślmy więc formułowanie 
„postanowień” i dajmy sobie szansę 
na wytrwanie przy niewielkich ce-
lach, tak, aby z czasem ciągle przy 
nich trwać i czerpać satysfakcję 
z walki o wprowadzanie dobrych 
zmian do naszego życia.

Kacper Szymczak kl. IIa

Święta Bożego Narodzenia większość 
z nas spędza według tradycji katolic-
kich. Jednak czy zastanawialiście się 
kiedyś jak obchodzi się je w religii pra-
wosławnej, protestanckiej lub w Afryce, 
gdzie 24 grudnia świeci słońce a tempe-
ratura dochodzi do 30 stopni Celsjusza? 

Boże Narodzenie na Ukrainie ob-
chodzone jest 7 stycznia. To święto 
ma bogatą historię z unikatowymi 
zwyczajami, symbolami i rytuała-
mi. Tradycyjnie poprzedza je czter-
dziestodniowy post zwany Rozh-
destvensky lub Filipov. Rozpoczyna 
się 28 listopada, a kończy 6 stycznia 
w Wigilię Bożego Narodzenia.

Święta Kolacja to główne wyda-
rzenie w Wigilię Bożego Narodze-
nia. Każdego roku ukraińskie go-
spodynie przygotowują uroczysty 
obiad, który składa się z 12 potraw 
-  zgodnie z liczbą apostołów. W tym 
czasie zbiera się cała rodzina, łącz-
nie z dziećmi. Osobna łyżka jest 
umieszczana na stole dla niedaw-
no zmarłych. Święty wieczór za-
zwyczaj rozpoczyna się modlitwą 
„Ojcze nasz” i zapaleniem świecy 
ku pamięci dusz przodków. Na  ho-
norowym miejscu w domu powi-
nien stać didukh. Jest to snop żytni, 
pszenny lub owsiany. Przypomina 
o przodkach i dawnych tradycjach 
rolniczych na Ukrainie. Wokół nie-
go na stole i podłodze rozrzucone 
są słoma i siano. Za to przystrojenie 
odpowiada wyłącznie gospodarz 
domu lub jego najstarszy syn. 

Poznajcie uzvar 

Posiłek rozpoczyna się od kutyi 
- zrobionej z pszenicy, jęczmienia 
lub ryżu. Tradycyjnie dodawane 
są do niej mak, rodzynki, posieka-
ne orzechy i miód. W niektórych 
regionach danie jest doprawiane 
kandyzowanymi owocami, mar-
moladą, a nawet dżemem. W świą-
tecznym menu znajdują się rów-
nież pierogi z różnymi nadzienia-
mi, chudy barszcz czy kapuśniak, 
sałatki warzywne, smażona ryba, 
liczne marynaty i ciasta. Na stole 
wśród napojów widać uzvar - słod-
ki świąteczny kompot z suszonych 

owoców. Kolejnym ważnym ele-
mentem ukraińskich Świąt Boże-
go Narodzenia są kolędy. Począw-
szy od wieczora 6 stycznia chłopcy 
i dziewczęta spacerują od domu do 
domu z dużą gwiazdą ozdobioną 
kolorowymi wstążkami. Śpiewają 
kolędy i pieśni na cześć narodzenia 
Chrystusa, ma to przynieść szczę-
ście odwiedzanym przez kolędni-
ków.  W zamian za śpiew kolędnicy 
proszą o drobne pieniądze i smako-
łyki. Ta tradycja, jak i wiele innych, 
przetrwała do dziś.

Wąż zamiast karpia 

W Republice Południowej Afryki 
grudzień jest okresem letnich wa-
kacji. Szkoły są zamknięte a wielu 

ludzi wybiera się na wypoczynek 
w góry lub nad ocean, najczęściej 
pod namioty. Te przyozdabia się  
świątecznymi lampkami. 

W Afryce święta nie kojarzą się 
z zapachem igieł jodły lub świer-
ku - można tam spotkać głównie 
sztuczne choinki, ponieważ praw-
dziwe sosnowate drzewa wy-
stępują na południu kontynentu 
rzadko. Dominującymi zapacha-
mi w czasie Bożego Narodzenia są 

aromaty owoców liczi, wina pal-
mowego czy kaka. 

W Ghanie, na zachodnim wy-
brzeżu Afryki, święta zbiegają 
się ze zbiorami właśnie owoców 
kakaowca. Jest to zatem czas 
absolutnie wyjątkowy. War-
to wspomnieć, że w niektórych 
miastach i miasteczkach afry-
kańskich można posłuchać ko-
lędników!  O poranku, w pierwszy 
dzień świąt,  wędrują oni wzdłuż 
dróg i odwiedzają domy misjona-
rzy. Potem wszyscy idą na nabo-
żeństwo. Wierzący przynoszą ze 
sobą prezenty, które składają na 
specjalnej platformie wybudowa-
nej obok ołtarza. Potem jest świą-
teczny obiad na świeżym powie-
trzu, przy którym zasiadają nie 

tylko rodziny, ale też przyjaciele 
i znajomi. Do tradycyjnych dań 
możemy zaliczyć indyka, zupę 
z chleba i mięsa, pieczeń wołową  
lub koźlęcą, babeczki mince pie, 
żółty ryż z rodzynkami, warzy-
wa, pudding śliwkowy i krakersy.  
Świąteczne jedzenie i picie różni 
się jednak w zależności od kraju. 
Na stole mogą  pojawić się także 
ryby, ale również antylopa, małpa, 
a nawet wąż.

Wigilia z gęsią 

Protestanci obchodzą Święta Bo-
żego Narodzenia w tym samym cza-
sie co katolicy. Poprzedza je adwent, 
w trakcie którego w kościołach 
umieszcza się specjalny wieniec 
z czterema świecami, które sym-
bolizują cztery niedziele adwentu. 
W każdą niedzielę podczas mszy 
zapala się na nim kolejną świeczkę. 
Takie wieńce pojawiają się również 
w protestanckich domach. Rodzi-
ny zbierają się wokół nich i wspólnie 
śpiewają i modlą się. Co ważne, lute-
ranie nie muszą przestrzegać postu. 
Uważają, że nie można przywiązy-
wać do potraw żadnej symboliki. Na 
wigilijnym stole nie ma określonej 
liczby dań. Przeważają dania mię-
sne. Najważniejszą potrawą jest pie-
czona gęś, która obowiązkowo musi 
znajdować się w tym dniu na stole. 

Mają choinkę i uważa się, że to wła-
śnie oni rozpropagowali tradycję 
stawiania jej w domu podczas Bo-
żego Narodzenia. Na świątecznym  
stole koniecznie musi znaleźć się 
Biblia. Przed rozpoczęciem jedzenia 
głowa rodziny czyta fragment z Pi-
sma Świętego o Narodzeniu Jezusa 
i odmawia modlitwę dziękczynną. 
Nie w każdym domu jest zwyczaj 
dzielenia się opłatkiem. Zazwy-
czaj cała rodzina modli się wspól-
nie i składa sobie życzenia. Dopiero 
potem siadają do stołu. W kościele 
ewangelicko-augsburskim trady-
cją było odprawianie jutrzni - po-
rannych nabożeństw w dzień naro-
dzenia Chrystusa. Zazwyczaj odby-
wały się o 5 rano, teraz odprawia się 
je w godzinach popołudniowych. 

Valeriia Dubovytska, IIi, Natalia Kul-
pińska IIa, Wiktoria Drożdżyk, IIa

JAK NIE 
POSTANOWIENIA, 
TO CO? 

GWIAZDKA 
W RÓŻNYCH 
KULTURACH

Z jakimi emocjami kojarzą 
Ci się Święta Bożego 
Narodzenia? 

 Janek Sikorski, klasa Ig: Święta Bo-
żego Narodzenia zawsze kojarzone były 
u mnie z bliskością rodziny. Tak zwana 
„Magia Świąt” zawitała również i do 
domu dziadków. To tam co roku zbiera-
my się (prawie) całą rodziną i z uśmie-
chami na twarzach świętujemy nasze 
osiągnięcia, albo niezwykłe wydarze-
nia, np. narodziny mojego brata czy 
w zeszłym roku to, że  dostałem się do 
wymarzonej szkoły. Stół pełen jest 
przysmaków gotowanych przez babcie. 
Było tak zawsze, odkąd pamiętam i nie 
chcę, żeby to się zmieniło. 

  Cyprian Szczepaniak, klasa Ic: Świę-
ta Bożego Narodzenia kojarzą mi się 
ze spotkaniami rodzinnymi, jedzeniem 
i prezentami. Jest to wesoły czas i my-
ślę, że każdy podczas Świąt odczuwa 
radość. Osobiście bardzo lubię atmos-
ferę i tradycje bożonarodzeniowe i uwa-
żam ten okres jako jeden z najlepszych 
w roku.  

Dominika Słobodecka, klasa Ih: 
Święta Bożego Narodzenia kojarzą mi 
się przede wszystkim z niesamowitą 
atmosferą. To moje ulubione święto. 
Zawsze spotykam się wtedy z moją ro-
dziną i wspólnie spędzamy czas. Prze-
bywanie z najbliższymi  w okresie świą-
tecznym jest dla mnie bardzo istotne, 
dlatego z niecierpliwieniem oczekuję 
tego magicznego czasu.

 Aleksanda Karamańska, klasa Ih: 
Święta to zapach  świerków oraz cy-
namonu. Zazwyczaj wygląda to tak, 
że moja siostra gra kolędy, tata, wujek 
i dziadek rozmawiają, a ja z  kuzyn-
ką rozmawiałyśmy o świecie Fanta-
sy. Chciałabym znów poczuć wypieki 
dziadka których zapach przepełnia 
mieszkanie, ale wiem, że w tym roku 
bezpieczniej będzie do Bliskich  po pro-
stu zadzwonić, jeśli sytuacji się nie 
zmieni.

Ewa Unolt, klasa Ia: Święta są dla 
mnie czasem, podczas którego jestem 
spokojna, a jednocześnie zaniepokojo-
na. Z jednej strony, spędzam czas z ro-
dziną i nie powinnam się niczym mar-
twić, jednak tak naprawdę święta wią-
żą się z ogromnym stresem związanym 

z przygotowywaniem potraw, porząd-
kami itd. 

Ewelina Stelmaszczyk, klasa Ia: 
Święta Bożego narodzenia to przede 
wszystkim rodzinne ciepło... Strojenie 
choinki z bliskimi, spotkanie całej rodzi-
ny przy świątecznym stole, wskazywa-
nie młodszym kuzynom tej jednej świe-
cącej gwiazdki na niebie, tak żeby rodzi-
na mogła niepostrzeżenie umieścić pre-
zenty pod drzewkiem. Wspólne lepienie 
pierogów, zapach cynamonu, goździ-
ków i robienie sałatki jarzynowej... 
i gwar rodzinnych rozmów. Wracając do 
domu wraz z „toną” ciast, widać przez 
okno samochodu inne świętujące rodzi-
ny, ich ozdoby na ogródku i światło! Cie-
płe światło choinki płynące z okien... Nie 
jestem katoliczką więc Boże Narodzenie 
nie ma dla mnie wymiary religijnego. 
Kocham je za spotkania z bliskimi i mi-
łość jaką się obdarowujemy.   

Karolina Mielcarek, klasa IIIh: No to 
tak święta Bożego Narodzenia kojarzą 
mi się z rodzinną atmosferą, z czasem 
kiedy można spędzić czas ze swoimi bli-
skimi. Oczywiście nie można zapomnieć 
o świątecznych potrawach i choince.  

Julia Tasior, klasa Ie: Święta Bożego 
Narodzenia kojarzą mi się z czasem spę-
dzonym wspólnie z rodziną, z przygoto-
waniami związanymi z nimi oraz z pozy-
tywnym zamieszaniem w domu. Czuję 
wtedy ogromną radość i szczęście. 

Kuba Jabłoński, klasa If: Święta 
przede wszystkim kojarzą mi się ze spo-
tkaniem z cała rodzina, wspólnym spę-
dzaniem czasu. Oprócz tego wiadomo 
jest to odpoczynek od szkoły, treningów 
sportowych. Poza tym oczywiście jest 
to czas dawania, otrzymywania prezen-
tów i wspólna wigilia.  

Zuzanna Płonka Ie: Święta kojarzą mi 
się dość nieprzyjemnie. Mimo, iż jest to 
na pewno piękny czas spędzony z rodzi-
ną, nie potrafię powiedzieć tego same-
go. Moimi głównymi emocjami są stres 
i dziwny strach związany z potrawami. 
Często byłam zmuszana do jedzenia, 
mimo mojego braku apetytu. Rodzice 
często używali szantażu emocjonalne-
go, abym zjadła „jeszcze trochę”. Oprócz 
tego czuje się niekomfortowo przy dzie-
leniu się opłatkiem oraz tysiące pytań 
na męczące tematy. Ale do wszystkiego 
można się przyzwyczaić  

INACZEJ
Przez wprowadzone obostrzenia życie każdego z nas zmieniło się nie 
do poznania. Musieliśmy zmienić wiele z naszych nawyków, a przyszłe 
wyjazdy i ważne wydarzenia stoją pod znakiem zapytania. Jednym z nich 
są nadchodzące Boże Narodzenie. Mamy świadomość, że tegoroczne będą 
zupełnie inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Postanowiliśmy 
więc zapytać naszych Czytelników z czym kojarzą im się święta i jak ich 
zdaniem pandemia wpłynie na ich przebieg. 

CZ.

I
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Po ostatnich meczach barażowych 
poznaliśmy pełne grupy finalistów 
mistrzostw Europy w piłkę nożną. 
Będzie to czwarty w historii występ 
naszej kadry w tej ostatecznej fazie 
turnieju. Całe wydarzenie z powodu 
pandemii zostało przełożone o rok, 
a więc na czerwiec 2021. Reprezen-
tacja biało-czerwonych zagra z Hisz-
panią, Szwecją i Słowacją. Jak wy-
gląda sytuacja naszego składu kilka 
miesięcy przed startem finałów?

Ostatnie zgrupowanie w tym roku 
zakończyliśmy słabym bilansem 
(jedno zwycięstwo i dwie poraż-
ki), który zakończył nasz udział 
w drugiej edycji Ligi Narodów. Nie 
wygląda to obiecująco, jednak 
patrząc na rywali, z którymi pol-
ska kadra odniosła porażki (Wło-
chy i Holandia), można ten wynik 
usprawiedliwić. Forma i styl jaki 
zaprezentowali podopieczni Jerzego 
Brzęczka, były różne i niestabilne. 
Na pewno nie tego oczekiwaliśmy, 
zwłaszcza, że Euro2020 miało się 
odbyć już tego lata. Z ostatnie-
go zgrupowania można wyłowić 
kilka plusów (gra i umiejętności 
młodszej części kadry), jak minu-
sów (słabsza gra w obronie i duża 
liczba wymuszonych karnych). 
Na pewno sztab szkoleniowy i pił-
karze mają jeszcze wiele do na-
prawy, tylko czy wystarczy im 
czasu, skoro pozostało niecałe 5 
miesięcy do startu europejskich 
mistrzostw?

Grupowi rywale biało-
czerwonych

Bilans reprezentacji Polski 
w meczach „o punkty” z Hiszpanią, 
Szwecją i Słowacją wynosi kolejno 
0-0-2, 1-0-6 i 1-0-3 (zwycięstwa-
-remisy-porażki). Nie są to zbyt 
pozytywne statystki, ale trzeba 
pamiętać, że większość tych me-
czów odbywało się ponad dekadę 
temu. Jak więc wyglądają ostat-
nie spotkania rozegrane z tymi 
przeciwnikami? Cóż, niestety, 
ostatni mecz z każdym z naszych 

grupowych rywali przegraliśmy. 
Tu jednak też trzeba zaznaczyć, że 
najbliżej aktualnej daty jest mecz ze 
Słowacją z 2013 roku. Podsumowu-
jąc, mecze w grupie będą pierwszą od 
dawna szansą na rewanż, jest więc 
możliwość poprawić statystyki. 

Atmosfera w drużynie

Sama sytuacja w kadrze wydaje się 
poprawna i bardziej przypomina 
okres sprzed Euro 2016, niż ten przed 
mistrzostwami świata w Rosji 2018. 
Jedyne, co może martwić fanów, to 

osoba trenera Jerzego Brzęczka, 
który jest dość mocno krytykowany 
w naszych rodzimych mediach za 
swoje podejście do spraw taktycz-
nych i za styl gry polskich piłkarzy. 
To może się odbić na grze zespołu, 
choć nasza reprezentacja ma duże 
szanse na wyjście z grupy. Fawo-
rytem do zwycięstwa w grupie E (w 
której się znajdujemy) jest zespół 
Hiszpanii, który ostatnio rozgro-
mił reprezentantów niemieckiej 
kadry aż 6:0 i jest głodny powrotu 
na tron. Rywalizacja o drugą pozy-
cje rozstrzygnie się pewnie między 

Szwedami a Polakami. Kibicom po-
zostaje tylko kibicowanie i trzyma-
nie kciuków, by nasi husarze dali 
radę wikingom. 

Uda się powtórzyć sukces?
Od ostatnich mistrzostw Europy 

minęły ponad cztery lata, a w naszej 
kadrze nastąpiło kilka zmian poko-
leniowych. Czy nowi zawodnicy są 
w stanie pomóc drużynie (co naj-
mniej) powtórzyć poprzedni sukces, 
jakim był ćwierćfinał w Euro2016 
roku we Francji, który przegraliśmy  
dopiero w karnych przeciwko Por-
tugalii – zwycięzcy całego turnieju? 
Trzeba patrzeć na sytuację pozy-
tywnie i z wiarą, że doświadczenie 
„starych” (czyli Roberta Lewan-
dowskiego, Kamila Glika, Kamila 
Grosickiego czy Wojtka Szczęsnego 
– jeśli zostaną powołani do kadry)  
plus „świeża krew” nowych zawod-
ników (na przykład: Kamila Jóźwia-
ka czy Przemysława Płachety) za-
pewnią nam, fanom, fantastyczne 
emocje i będą powodem  wspólnej 
radości.

Jakub Lis IIi 

Lech po dwóch miesiącach gry w euro-
pejskich pucharach odpada z rozgry-
wek w fazie grupowej. W ostatnim me-
czu z Glasgow Rangers zaprezentował 
się dosyć słabo, na co wskazuje wynik 
0:2. Mimo ostatniego miejsca w grupie 
polski klub może być zadowolony. Ja-
kie są plusy i minusy tej sytuacji?

W meczu z Rangers polska druży-
na nie zaprezentowała się z naj-
lepszej strony. Mimo wielu ata-
ków w pierwszej części meczu, to 
drużyna gości miała pełną kon-
trolę nad spotkaniem. Podczas 
rozgrywki widać było, że dru-
żynie z Poznania brakowało za-
równo umiejętności, jak i chęci na 
zwycięstwo. Klub z Glasgow z ko-
lei odpoczywał przed fazą pucha-
rową (mieli pewny awans) i tyl-
ko co jakiś czas przyspieszał grę, 
aby przeciwnik się pogubił. Sam 
mecz nie był porywający, domi-
nowaliśmy wprawdzie w środku 
pola, ale nie przełożyło się to na 
żaden sukces. Po drugiej zdoby-
tej bramce, Rangers zaczął moc-
niej atakować i mało brakowało, 
by drużyna gości strzeliła trzecią 
bramkę. Z naszych zawodników 
najbardziej wyróżniał się Ishak, 

Tiba i wchodzący z ławki Moder. 

Wartki strumień Euro 

Podsumowując cały udział „Ko-
lejorza” w rozgrywkach (dla nie-
wtajemniczonych, tak zwycza-
jowo nazywana jest drużyna Le-
cha Poznań), za sam awans z rund 

klasyfikacyjnych do turnieju do-
stał on około 3 mln euro (13 mln zł). 
Drużynie udało się również wy-
grać jeden mecz z belgijskim Stan-
dard  Liege, dzięki czemu zarobiła 
kolejne 570 tys. euro (2,6 mln zł). 
Lech Poznań zapisał się w historii, 
ponieważ jako jeden z czternastu 
klubów awansował do fazy grupo-
wej grając od I rundy eliminacyjnej. 

Brylował na szczycie 

Po trzech sezonach bez polskich 
drużyn, Lech ratuje honor polskiej 
ekstraklasy. Możemy być zado-
woleni z występów naszej druży-
ny, ponieważ zyskali sporo pienię-
dzy i doświadczenia. Potrafili za-
grać naprawdę dobrą piłkę, na co 
dowodem może być mecz z Benfi-
cą, gdzie remisowaliśmy nawet 
przez chwilę 2:2. Istotnym faktem 
jest również to, że napastnik „Ko-
lejorza” Ishak przez pewien czas 
znajdował się na szczycie tabeli 
najlepszych strzelców.

Z kolei zdecydowanym minu-
sem jest to, że poznaniacy zanie-
dbali polską ligę i plasują się dosyć 
nisko w tabeli (jak na ich standar-
dy), przez co trudno im będzie wal-
czyć o następne europejskie pu-
chary. Pozostaje nam teraz liczyć, 
że „Kolejorz” powtórzy swój wy-
czyn w kolejnym sezonie i będzie 
przykładem dla innych polskich 
drużyn.

Patryk Leśniak,  klasa Ia
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W jaki sposób, Twoim 
zdaniem, pandemia 
wpłynie na święta?  

Janek Sikorski: Mam co do tego mie-
szane uczucia: z jednej strony rodziny 
zbliżyły się do siebie, z drugiej w obawie 
o starszych krewnych niektórzy zre-
zygnują z tradycyjnych wyjazdów na 
wielką, rodzinną Wigilię. Tak właśnie 
jest w moim przypadku i wszystko stoi 
pod wielkim znakiem zapytania.

  Cyprian Szczepaniak: Moim zda-
niem Pandemia mocno wpłynie na 
przebieg tegorocznych świąt. Sporo 
ludzi będzie się bało,aby nie pozarażać 
swoich najbliższych, dlatego spędzi te-
goroczne święta bez nich w mniejszym 
gronie. Jak dobrze wiemy w grupie naj-
większego ryzyka są nasi dziadkowie 
dlatego może zabraknąć ich przy świą-
tecznych stołach. Przez to znacznie 
osłabnie klimat w Święta i atmosfera 
będzie bardziej napięta.  

Dominika Słobodecka: Martwię się, 
że rodzinne spotkania zostaną ograni-
czone  do minimum. Zapewne te święta 
będą inne od wszystkich do tej pory. 

  Aleksandra Karamańska: Przez te-
goroczną pandemie na pewno mniej lu-
dzi spędzi z bliskimi święta ponieważ nie 
będą chcieli ich narażać.Na dodatek ci, 
którzy mieszkają za granicą, mogą zre-
zygnować z przyjazdu do rodzinny ze 
względu na kwarantannę. To smutne. 

  Ewa Unolt: Myślę, że pandemia nie 
zmieni w świętach w mojej rodzinie zbyt 
wiele, chociaż wydaje mi się, że może 
przynieść nam jakiś rodzaj spokoju.

 Ewelina Stelmaszczyk: Już teraz 
wiem ze na 80% święta w tym roku 
odbędą się inaczej... Na pewno nie spo-
tkamy się wszyscy razem, to za duże 
ryzyko. Każdy z nas spędzi święta 
w domu tylko z najbliższymi, z którymi 

mieszkamy. To przykre. Pozostaje mieć  
nadzieję, że w następnym roku uda nam 
się celebrować święta razem.

 Karolina Mielcarek: Myślę że pan-
demia będzie miała duży wpływ na 
przebieg świąt bo rodziny nie będą za-
siadać do świątecznego stołu w kom-
plecie. Nie będzie można też podróżo-
wać ani przemieszczać się w okresie 
świąt bo istnieje prawdopodobieństwo 
zakażenia się w podróży. No i osoby 
objęte kwarantanną również nie będą 
miały możliwości obchodzić świąt tak 
jak to było do tej pory. 

Julia Tasior: Obawiam się, że nie bę-
dziemy mogli spotkać się z najbliższą 
rodziną.  Nie wyobrażam sobie składa-
nia życzeń przez internet. Myślę, że bę-
dzie panowała pewna pustka i smutek. 
Część emocji, które towarzyszą nam co 
roku, gdy widzimy świątecznie udeko-
rowane miejsca oraz radość ludzi, znik-
nie. Może być tak, że wielu  spędzi Boże 
Narodzenie samotnie. To smutne. 

 Kuba Jabłoński: Pandemia może za-
mknąć wszystkich w swoich własnych 
domach, jednak sądzę, ze odbędą się 
w nieco mniejszym gronie niż zazwy-
czaj, ale nie ograniczonym tylko i wy-
łącznie do najbliższej rodziny. Ciężko 
stwierdzić jednoznacznie, sytuacja 
związana z pandemia może się w każdej 
chwili zmienić zarówno w lepsza jak i w 
gorsza stronę.

Marysia Magnowska, klasa If: Pan-
demia na pewno bardzo zmieni ona 
nasze tradycje i przyzwyczajenia, doty-
czące wszystkich świąt i tak naprawdę 
wszystkich wydarzeń, które dotych-
czas wspominamy jako te spędzone 
z bliskimi .

Zuzanna Płonka: W moim przy-
padku pandemia  ograniczy kontakt 
z dalszą rodziną. Czy uważam to za pro-
blem? Raczej nie, ale wiem, że dla wielu 
ludzi taka sytuacja jest trudna. 

INACZEJ
Przez wprowadzone obostrzenia życie każdego z nas zmieniło się nie 
do poznania. Musieliśmy zmienić wiele z naszych nawyków, a przyszłe 
wyjazdy i ważne wydarzenia stoją pod znakiem zapytania. Jednym z nich 
są nadchodzące Boże Narodzenie. Mamy świadomość, że tegoroczne będą 
zupełnie inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Postanowiliśmy 
więc zapytać naszych Czytelników z czym kojarzą im się święta i jak ich 
zdaniem pandemia wpłynie na ich przebieg. 

CZ.

II

TAK BĘDĄ KOPAĆ 
Kibice piłki nożnej występy naszej 
reprezentacji zobaczą dopiero w 
marcu, ale przed nami 15. kolejka 
rozgrywek Ekstraklasy. Poniżej 
terminarz najbliższych meczów. 

29 stycznia zmierzą się KGHM Za-
głębie Lubin z Wisłą Płock oraz  Raków 
Częstochowa z Pogonią Szczecin. 

Następnego dnia będzie można 
zobaczyć zmagania Warty Poznań 
z Cracovią, Lechii Gdańsk z Jagielonią 
Białystok i Górnika Zabrze z Lechem 
Poznań.

Ostatniego dnia stycznia 2021 r. 
Wisła Kraków podejmie u siebie Pia-
sta Gliwice a Podbeskidzie Bielsko-
-Biała Legię Warszawa.

1 lutego Śląsk Wrocław rozegra 
mecz na swoim stadionie przy Alei 
Śląskiej  z beniaminkiem Ekstraklasy: 
drużyną PGE FKS Stal Mielec. 

EURO 2020: POLSKA 
HUSARIA KONTRA 
WIKINGOWIE 

PUCHARU NIE BĘDZIE, 
ALE JEST WOREK 
PIENIĘDZY 


