
Wielkimi krokami nadciąga 
maj, a co za tym idzie, także i pora 
rozpoczęcia matur. Zdajemy so-
bie sprawę, iż ze względu na  sy-
tuację pandemiczną przygoto-
wania do egzaminu dojrzałości 
były utrudnione. Niemniej nosi-
my w sobie najszczersze prze-
konanie, że każdy tegoroczny 
maturzysta sprostał temu zada-
niu, a zdanie to tylko formalność. 
Życzymy wszystkim abiturien-
tom „trzynastki” połamania 

pióra i jak najlepszych wyników! 
W tym numerze „Nowego Szli-
fu” przedstawiamy wam postę-
py z budowy hali sportowej na-
szej szkoły, śledząc jednocześnie 
przebieg prac. Ponownie wraca-
my też na Marsa za pośrednic-
twem Jana Dudka, który przybli-
ży wam całą genezę powstania 
pierwszego marsjańskiego heli-
koptera, a także wydarzenia po-
przedzające lot na Czerwoną Pla-
netę.  Miłej lektury!  

Oliwier Pluta 
redaktor naczelny, klasa IIa

We Wrocławiu jest wiele liceów, które 
oferują naukę w przeróżnych profilach. 
Nasza szkoła również nie ma się czego 
wstydzić. Proponuje unikatowy pro-
gram DSD (Deutsches Sprachdiplom) 
skierowany do tych, którzy chcieliby 
biegle posługiwać się językiem nie-
mieckim i potwierdzić swoje umiejętno-
ści międzynarodowym egzaminem

- Nie ma drugiego takiego profi-
lu w naszym mieście. Daje uczniom 
możliwość nauki języka zachod-
nich sąsiadów praktycznie od 
zera, a podczas całego procesu 
dydaktycznego mają z nim sta-
ły kontakt poprzez zajęcia z nati-
ve speakerem - wyjaśnia Maria 
Jasiukiewicz, germanistka w XIII 
LO. - Klasa  pozwala 
na przystąpienie do 
m ięd zy na rodowego 
egzaminu, który od-
bywa się w tym sa-
mym czasie na całym 
świecie. DSD I umoż-
liwia  zdobycie certy-
fikatu potwierdzają-
cego umiejętności na 
poziomie A2 / B1 zgodnie 
z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego. Poma-
ga on w ubieganiu się o przyjęcie 

na studia w Niemczech. Na koniec 
klasy czwartej uczniowie mogą 
przystąpić do egzaminu DSDII. Od-
powiada  poziomowi B2/C1 i po-
twierdza umiejętności językowe 
potrzebne przy rekrutacji na uni-
wersytety po drugiej stronie Nysy 
Łużyckiej.

Wyjedź, zobacz, zrozum
Młodzież z klasy z programem 

DSD ma też możliwość wzięcia 
udziału w licznych wymianach 
z uczniami z siedmiu szkół part-
nerskich  rozsianych na terenie 
RFN. - Dzięki temu poznają nie tyl-
ko język, ale również niemiecką 
tradycję i kulturę. Co więcej, na-
sza szkoła ma też wsparcie Kultu-

sministerium (Ministerstwo Kul-
tury przyp.red), pomoc dostajemy  
ze strony Konsulatu Generalnego 

Niemiec we Wrocławiu, Instytutu 
Goethego, Instytutu Austriackie-
go, Centrali Szkolnictwa Zagra-
nicznego w Niemczech (ZfA) oraz 
Niemieckiego Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego. Te instytucje 
systematycznie doposażają biblio-
tekę językową m.in. w podręczniki, 
słowniki i materiały, które poma-
gają w nauce i poszerzają wiedzę 
o krajach niemieckojęzycznych 
– wylicza pedagog. W ramach po-
mocy fundowane są również sty-
pendia w Niemczech zarówno dla 

uczniów, jak i dla nauczycieli, or-
ganizowane są warsztaty tema-
tyczne, koncerty, pokazy filmów, 
spektakle teatralne, wystawy, 
konkursy oraz webinaria i warsz-
taty tłumaczeniowe.

Dajcie sobie szansę 
Zainteresowani nie muszą 

przejmować się nieznajomością 
języka niemieckiego. - Zaprasza-
my zarówno tych, którzy uczyli 
się go w szkole podstawowej, jak 
i tych, którzy swoją przygodę z nim 

rozpoczną dopiero w murach na-
szego liceum. Program nauczania 
jest tak skonstruowany, by umoż-
liwić uczniom początkującym po-
głębianie znajomości języka  bez 
stresu, przy szczególnym wspar-
ciu germanistów i native speake-
ra. Każdy, kto zasiądzie w ławach 
tej klasy przekona się, że niemiecki 
wcale nie jest taki trudny…Zwłasz-
cza, jeśli zna się już angielski – 
kończy profesor Jasiukiewicz.  

Oliwier Pluta 2A
opluta88@gmail.com
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są również stypendia  
w Niemczech zarówno dla 
uczniów, jak i dla nauczycieli
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Serial „Wiedźmin”, wyprodukowany 
przez platformę Netflix, liczy sobie po-
nad rok, ale jak się okazuje, wciąż są 
tacy, którzy go nie widzieli. A zobaczyć 
warto, choćby dlatego, że producenci 
zapowiedzieli kręcenie kolejnych se-
zonów, poza tym na świecie film zebrał 
wielkie pochwały od... widzów, bo kry-
tycy nie byli mu już tak przychylni. 

Jest to ekranizacja serii książek 
Andrzeja Sapkowskiego pod tym 
samym tytułem. Opowiada historię 
Geralta z Rivii, słynnego pogromcy 
potworów – Wiedźmina. Widzimy 
jak pokonuje przerażające mon-
straw trakcie podróży między mia-
stami ze swoim przyjacielem – ko-
niem Płotką. 

W ROLĘ SŁYNNEGO BIAŁEGO  
WILKA WCIELIŁ SIĘ AKTOR  
ZNANY Z ROLI SUPERMANA  
– HENRY CAVILL

Jego przeznaczeniem jest po-
znanie dziewczynki z lasu, księż-
niczki Ciri (w tej roli Freya Allan). 
Na małym ekranie zobaczymy też  
trzecią główną bohaterkę – Yen-
nefer z Vengerbergu. Początkowo 
poznajemy ją jako brzydką wie-
śniaczkę z garbem, jednak z cza-
sem będziemy świadkami jej ze-
wnętrznej, ale też wewnętrznej, 
metamorfozy. Staje się ona bowiem 
prawdopodobnie najpotężniejszą 
czarodziejką na świecie. Odtwór-
czynią tej roli jest Anya Chalotra. 

Serial ma swoich zwolenników 
przede wszystkim wśród tych, 
którzy nie poznali wcześniej twór-
czości Sapkowskiego oraz nie grali 
w gry stworzone na podstawie jego 
powieści. Po drugiej stronie bary-
kady są fani zaznajomieni z powyż-
szymi dziełami. Wielu z nich uwa-
ża, że spłycono niektóre wątki albo 
całkowicie je pominięto, jednakże 
te błędy może wynagrodzić gra ak-
torska głównych bohaterów oraz 
efekty specjalne. Jedna z twórczyń 

„Wiedźmina”, Lauren S. Hissrich, 
tak mówiła o różnicach pomię-
dzy fabułą powieści, a historią na 
ekranie: „Największa zmiana, jaką 
wprowadziłam, polega na usamo-
dzielnieniu Ciri i Yennefer. 

BOHATERKI ZOSTAJĄ PRZEDSTA-
WIONE W KSIĄŻKACH Z SUBIEK-
TYWNEJ PERSPEKTYWY GERALTA.

Zależało mi, żeby publika naj-
pierw poznała je bez udziału Wiedź-
mina. Ukazałam początek ich hi-
storii oraz drogę, którą każda z nich 
przechodzi. Dopiero później widzo-
wie zobaczą, co się stanie, kiedy 
ścieżki bohaterek się skrzyżują”. 
Na stronie „Rotten Tomatoes”, kry-
tycy ocenili tę produkcję na 65%, 
a widzowie na 93%, co może świad-
czyć o tym, że mimo ambiwalent-
nych opinii, serial w oczach świato-
wej widowni wypadł bardzo dobrze. 

UWAŻAM, ŻE  „WIEDŹMIN” JEST 
CZYMŚ WARTYM OBEJRZENIA. 

Najbardziej podobała mi się gra 
aktorska Cavilla, efekty specjalne 
oraz muzyka. Nie mogę się docze-
kać drugiego sezonu, który ma po-
jawić się na Netflix jeszcze w tym 
roku. 

Natalia Ługowska 2i
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W tak zwanych „normalnych” 
warunkach postępy robót ogląda-
libyśmy pewnie  codziennie z okien 
szkoły. Niestety, zdalne nauczanie 
sprawiło, że wielu uczniów nie było 
przy budynku na Haukego-Bosaka 
przez długie miesiące, a przez ten 
czas sporo się zmieniło. Hala nabie-
ra kształtu, powstały już  poszcze-
gólne sale. – Kończymy etap kon-
strukcyjny, a zaczynamy montaż  
instalacji wentylacyjnej oraz elek-
trycznej. Niedługo zostanie wylany 
dach – mówi Mateusz Barczyk, kie-
rownik robót i nasz przewodnik po 
placu budowy. 

Sąsiedzi mile widziani 

Przypomnijmy, że blok sportowy 
ma mieścić wielofunkcyjne sale: 
sportową, taneczną, dwie typu fit-
ness oraz siłownię. Będzie tam też 
boisko wielofunkcyjne i specjal-
ne pomieszczenie do trenowania 
szermierki. Jest ono dedykowane 
naszym sąsiadom, czyli uczniom 
z pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 
85. Z dobrodziejstw hali wieczora-
mi i w weekendy będą mogli także 
skorzystać okoliczni mieszkańcy.

Zima nas się nie ima 

Pewne jest, iż pomimo cięż-
kich warunków hala zosta-
nie oddana zgodnie z planem, 
czyli w kwietniu 2022. – Ani 
pandemia, ani niskie tempe-
ratury, przez które musieliśmy 
wstrzymać prace żelbetowe, 
nie spowodują wydłużenia ter-
minu zakończenia tej budo-
wy – zapewnia inżynier Bar-
czyk. Czy to oznacza, że za rok 
o tej porze, jeśli Covid pozwoli, 

będziemy mogli sko-
rzystać z np. boiska do 
koszykówki? To już za-
leży od tego, czy gmina 
Wrocław,  która jest in-
westorem oraz szkoła, 
zdążą  wyposażyć halę 
w potrzebne sprzęty .

Pamiętajmy 
o zieleni

Proces budowy nie 
pozostanie bez znacze- 

BYŁO
ŚCIERNISKO,

BĘDZIE
BOISKO

GROSZA DAJ, 
SAKIEWKĄ 
POTRZĄŚNIJ

Blok sportowy ma mieścić 

wielofunkcyjne sale: spor-

tową, taneczną, dwie typu 

fitness oraz siłownię, boisko 

wielofunkcyjne i specjalne 

pomieszczenie do trenowa-

nia szermierki. 

CZEGO BY NIE MÓWIĆ  

O NASZYM LICEUM, NIE 

POSIADA ZBYT DOBREJ 

INFRASTRUKTURY DO 

LEKCJI WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO. KONIECZNOŚĆ 

WSPÓŁDZIELENIA SALI 

Z POBLISKIM TECHNIKUM 

ODCZULIŚMY WSZYSCY. 

POSTANOWILIŚMY  

SPRAWDZIĆ JAK POSTĘPUJĄ 

PRACE NA BUDOWIE NASZEJ 

NOWEJ HALI SPORTOWEJ. 

CZY JUŻ PRZYPOMINA TO, 

CO POKAZYWANO NAM  

NA WIZUALIZACJACH? 

nia dla przyrody. – Mamy obowiązek 
pozostawić zdrowe drzewa, które nie 
kolidują z planem inwestycji. W za-
mian za te, które wycięliśmy, będzie 
prowadzone zasadzenie kompensa-
cyjne w innym miejscu Wrocławia – 
uspokaja Mateusz Barczyk. Zapew-
ne hala sportowa wprowadzi szkołę 
w nowy etap i spowoduje większe za-
interesowanie „trzynastką” w trakcie 

rekrutacji. Dla nas jej powstanie ozna-
cza więcej przestrzeni i więcej możli-
wości ćwiczeń. Jest jeszcze jeden plus: 
koniec marznięcia w drodze na zajęcia 
lub stania w długiej kolejce w szatni 
po kurtkę – dzięki łącznikowi, który 
połączy szkołę z nowym budynkiem. 

Wiktoria Mazurkiewicz kl 2i
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Jeszcze nie tak dawno śledziliśmy 
poczynania łazika Perseverance,  
a tymczasem razem z Percym na Mar-
sa przyleciał ktoś jeszcze. Nazywa się 
Ingenuity, ma około 48 centymetrów 
wysokości i waży mniej więcej 2 kg. 
Przed Wami pierwszy helikopter wy-
słany na Czerwoną Planetę.

Urządzenie już pokonało pierw-
szą przeszkodę na drodze do star-
tu w marsjańskiej atmosferze, 
mianowicie zdołało przetrwać 
zimną noc (i to niejedną) dzięki 
swojemu samowystarczalnemu 
systemowi zasilania. Wykorzy-
stuje on panel słoneczny zamon-
towany na górze całej konstruk-
cji. To właśnie ten system porusza 
wirnikami, które mają za zadanie 
sprawić, że poleci. Ale czemu tak 
długo zwlekano ze startem?

Szereg utrudnień
Z początku Ingenuity miał od-

być pierwszy, historyczny lot już 
11 kwietnia. Jednak coś poszło nie 
tak. Podczas sprawdzania śmi-
gieł przy wysokiej prędkości wi-
rowania (wymaganej by w ogóle 
wystartować, a wynoszącej 2400 
obrotów na minutę), 
oprog ra mowa n ie 
monitorujące cały 
proces wykryło 
n iepraw id łowość 
i zatrzymało test.  
„Moduł nadzoru-
jący czuwa nad 
całą sekwencją 
i ostrzega system 
przed wszelki-
mi potencjalny-
mi problemami” – 
mówi oświadcze-
nie wystosowane 
przez NASA na ten 
temat. „Pomaga to 
zachować bezpie-
czeństwo syste-
mu, ponieważ dany 
proces nie jest kontynuowany, je-
żeli wykryty zostanie problem”.

Narodowa Agencja Aeronautyki 
i Przestrzeni Kosmicznej natych-
miast podjęła próby znalezienia 

tegoż problemu, co udało 
się jeszcze tego 

s a mego 

dnia. Następnym krokiem było 
usunięcie defektu. Wymaga-
ło to wgrania nowego oprogra-
mowania, co okazało się nie tyle 

trudne, co cza-
s o c h ł o n n e . 
P r z e s y ł a n i e 
kon iecz nych 
danych na 
Marsa, mimo 
stałej łącz-
ności zarów-
no z Percym, 
jak i Inge-
nuity, trwało 
do 17 kwiet-
nia. Wte-
dy też NASA 
o z n a j m i ł a 
światu, że ko-
lejna próba 
startu odbę-
dzie się w po-

niedziałek 19 
kwietnia.

Nowe możliwości
Tego właśnie dnia Ingenuity 

oderwał się od powierzchni Mar-
sa. Wzniósł się na wysokość około 
trzech metrów, utrzymał ją przez 
30 sekund i wylądował po 40 se-

kundach od startu, tak jak 

planowano. Cały lot zarejestro-
wał Perseverance, a nagranie jest 
dostępne na twitterowym profilu 
NASA’s Perseverance Mars Rover. 
Cały wyczyn jest o tyle imponują-
cy, że atmosfera Marsjańska jest 
bardzo rozrzedzona w stosunku 
do tej ziemskiej. Tak więc koniecz-
na jest wielokrotnie większa siła 
i niższa masa, by w ogóle latać tam 
przy użyciu śmigieł. Poza tym, 
pomimo że lot był krótki, otwiera 
pole do dalszego udoskonalania 
technologii, która zostanie wyko-
rzystana do tworzenia kolejnych 
takich urządzeń. Warto czekać 
na następne wieści od Perseve-
rance, bo to już drugi przełom, ja-
kiego dokonała ta bezzałogowa 
misja (pierwsze to nagranie au-
dio z Marsa, jak również nagranie 
wejścia w jego atmosferę). W każ-
dym razie NASA już okrzyknięto 
„marsjańskimi braćmi Wright”, 
za kolejny wyczyn którym tworzą 
historię eksploracji kosmosu.

Jan Dudek 2i

PATRZCIE JAK SIĘ 
LATA.... NA MARSIE
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Wyczyn jest 
o tyle imponu-
jący, że atmos-
fera Marsjań-
ska jest bardzo 
rozrzedzona 
w stosunku do tej 
ziemskiej


