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Drodzy Ósemkowicze! 

Zima jeszcze trwa i ten numer gazetki szkolnej z pewnością 

pomoże wam cieszyć się nią do końca!  

Znajdziecie tu wszystko czego potrzeba, żeby przyjemnie 

spędzić nawet te przytłaczająco nudne dni kiedy ogarnia was 

Brain fog— między innymi  porady jak poradzić sobie  

z tym fenomenem. W zaplanowaniu ciekawego spędzenia 

czasu wolnego pomoże Wam lista wartych uwagi wydarzeń 

we Wrocławiu, a jeśli będziecie mieć ochotę na zostanie  

w domu jak zwykle proponujemy quiz geograficzny i porady 

szachowe oraz inne ciekawe artykuły! 

W obecnej sytuacji pandemicznej niewiele rzeczy jest pew-

nych, więc pamiętajcie, żeby zachować zasady bezpieczeń-

stwa.  

 

Do zobaczenia w szkole! 

 

 

Od redakcji! 



 1 

  

QUIZ GEOGRAFICZNY 

 

BRITISH PERTICULARITETES 

 

CO WARTO PRZECZYTAC 

 

CIEKAWOSTKI 

 

POGAŃSKIE TRADYCJE WIGILIJNE 

 

 

NA SZACHOWNICY 

KACPER KONIECZNY 

 

 

KACPER KONIECZNY 

 

KAROLINA KLASK 

 

KACPER POWOLNY 

 

AMELIA NOWAK 

 

KACPER KONIECZNY 

 

GOSIA KANT 

 

DYREKTOR ANNA NIEWIŃSKA 

 

KATARZYNA MISZCZAK 

 

KAROLINA KLASK 

 

MILENA STOCHMIAŁEK 

 

 

Spis treści 
STYL ŻYCIA 

ARTYKUŁ ZIMOWY 

 

ERAMUS 

 

BRAIN FOG 

 

WYDARZENIA WE  WROCŁAWIU 

 

ZABURZENIA ODŻYWIANIA 

2 

 

3 

 

6 

 

13 

 

21 

7 

 

13 

 

16 

 

19 

 

24 

 

27 

KULTURA I ROZRYWKA 



 2 

 

Przypomnij sobie lato i wakacje nad morzem. Przyjemne promienie słońca na Twoim ciele, 

śmiech koleżanki siedzącej obok, szum fal i orzeźwiający smak zimnego napoju, który ratuje 

was w ten gorący lipcowy dzień. Luźna atmosfera spotkania. Czy to nie cudowne?  

W czasie wakacji często zmieniamy nasze postrzeganie otaczającego nas świata.  

Piękna pogoda i wizja wolnych od nauki dwóch miesięcy sprawia, że widzimy wszystko 

przez różowe okulary.  

 

Kiedy jednak wracamy do szkolnej rzeczywistości, z reguły nasz entuzjazm zaczyna gasnąć, 

szczególnie, gdy złota jesień minie i nadchodzi czas szarej polskiej zimy, która, jak wiemy, 

nie obfituje w śnieg. Zaczynamy wpadać w rutynę, przestajemy zachwycać się pięknem  

otaczającego nas świata, a poza tym jest tak zimno, że nawet nie ma co myśleć o spacerach, 

czy dłuższych spotkaniach na dworze. Brzmi znajomo? Ludzie młodzi kojarzą zimę jako mo-

notonny moment przejściowy w oczekiwaniu na cieplejsze pory roku. Wyjątkiem w tym cza-

sie są jedynie święta Bożego Narodzenia, które wszyscy uwielbiamy i Sylwester, który stano-

wi odskocznię od szarej rzeczywistości. Po nim jednak znów następuje ten nijaki czas marz-

nięcia na przystankach autobusowych. Szukaliście może kiedyś w tym czasie pozytywów?  

 

Ostatnio, spacerując po mojej okolicy, doszłam do wniosku, że zima (nawet bez śniegu!)  

potrafi być niezwykle urokliwa. Na termometrach mróz -7 stopni, zza chmur wyszło zimne, 

aczkolwiek jasne słońce, które rozświetliło szron na trawie milionami migoczących drobinek. 

Zaczęłam rozglądać się dookoła. Zauważyłam panią w ślicznej kolorowej czapce spacerującą 

przede mną. Zatrzymałam się chwilę, patrząc w stronę zamarzniętej kałuży, na której ślizgały 

się dzieci. Zobaczyłam parę idącą z wielkim golden retriverem, któremu nawet mróz  

nie był w stanie odebrać przyjemności ze spaceru. Patrzyłam dookoła i doszłam do wniosku, 

że mimo tego wszechobecnego zimna warto wyjść z domu i dostrzec piękno tej pory roku. 

 To, że w domu możemy cieszyć się nią, to chyba wszyscy wiemy, choć nie wszyscy to doce-

niamy. Dobra książka i gorąca herbatka, świąteczny film i gorąca czekolada czy choćby samo 

poczucie komfortowego ciepła wokół, gdy za oknem mróz. Często robimy rzeczy, które  

naprawdę sprawiają nam przyjemność, ale nie doceniamy ich i wciąż uważamy tę porę roku 

 za nieprzyjemną i depresyjną.  

 

Wykładowca Psychologii na Uniwersytecie Harvarda Tal Ben-Shahar w wywiadzie dla  

Instytutu Zdrowia Psychicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, powiedział: 

„Jeśli dbamy o to, by odczuwać wdzięczność, doceniać różne rzeczy, to nasz poziom szczę-

ścia rośnie”. Myślę, że jeśli będzie nam przyświecać ta myśli i zaczniemy doceniać małe rze-

czy wokół nas w tej zimowej (jak i każdej innej) rzeczywistości, nasze pozytywne nastawie-

nie i poczucie satysfakcji i spełnienia w życiu będzie wzrastało.  

 

 

 

Zauważ piękno zimy i naucz się doceniać małe rzeczy 
Gosia Kant  

Zauważajmy, doceniajmy, cieszmy się z małych rzeczy wokół nas i zakochajmy się w zimie! 
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Czy widzieliście już wystawę zdjęć z Erasmusa w bibliotece szkolnej w budynku A? Zachę-

cam również do zajrzenia na stronę internetową szkoły, gdzie w zakładce Erasmus+ można 

przeczytać relacje uczestników programu oraz pooglądać prezentacje. Malta, Montpellier, 

Nicea, Florencja, Ratyzbona, Irlandia… Słońce, morze, klify, egzotyczna roślinność, malow-

nicze uliczki, dostojne zabytki i fascynujące muzea stanowiły piękne i atrakcyjne tło dla na-

szych codziennych zmagań na kursach. A wszystko po to, aby… być krok bliżej do wieloję-

zycznej Europy. 

 

Jak to się wszystko zaczęło?  Ponad 2 lata temu powstał pomysł, aby starać się o grant w ra-

mach programu Erasmus+ na wyjazdy szkoleniowe dla kadry.  Swój udział zadeklarowało 

aż 12 osób, nie tylko nauczycieli - wśród chętnych na doskonalenie znalazła się pani Teresa 

Kwiecińska – sekretarz szkoły.  

 

Pierwszym, trudnym etapem było napisanie projektu. Pomogła nam w tym firma Educatio z 

Warszawy. Każdy z uczestników musiał zastanowić się nad tym, jaki wybrać kurs dla siebie, 

jakie chce osiągnąć efekty i jak je zamienić na podniesienie jakości swojej codziennej pracy 

w szkole. Niełatwo było opisać to wszystko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krok bliżej do wielojęzycznej Europy, czyli Erasmus+  
Dyrektor Anna Niewińska 
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Czego dotyczyły kursy? Po pierwsze, były to kursy językowe, doskonalące znajomość języ-

ka obcego: angielskiego lub francuskiego. Uczestniczyły w nich nauczycielki geografii, ma-

tematyki i pani Teresa z sekretariatu. Pracując w szkole kładącej nacisk na umiejętności ję-

zykowe, chcemy  w ten sposób pokazać, że dla kadry są one równie ważne. Ponadto po-

twierdzamy swoim przykładem ideę uczenia się przez całe życie. „Podnoszenie kompetencji 

językowych to rozmowy o wszystkim, o kulturze, edukacji, polityce, o pasjach, ale i o histo-

rii naszych narodów” – jak czytamy w relacji jednej z uczestniczek. Efektem tych kursów 

będzie nie tylko umiejętność „wplatania” elementów języka obcego w nauczaniu przedmio-

tów, ale i ciekawe projekty interdyscyplinarne. 

 

 

 

 

 

 

Z kolei nauczycielki języków obcych uczestniczyły w kursach metodycznych, które otwiera-

ły przed nimi drogę do nowoczesnych metod pracy z uczniami. Poznawały one nowe narzę-

dzia internetowe i aplikacje przydatne nie tylko w nauczaniu języka, ale także innych przed-

miotów. Okazuje się, że gry planszowe, gry wideo, komiksy i piosenki to też wspaniałe na-

rzędzia edukacyjne. Warsztaty były okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczyciela-

mi z różnych krajów. Uczestnicy poznali najnowsze trendy w dydaktyce, zaktualizowali 

swoją wiedzę na temat języka oraz realiów społecznych i kulturowych odwiedzanego regio-

nu i kraju. Teraz przychodzi czas na stosowanie wiedzy w praktyce i dzielenie się nią z po-

zostałymi nauczycielami. 

 

 

 

 

 



 5 

  

Większość z nas była na kursach latem, w pięknych miejscach, oferujących liczne atrakcje 

kulturalne i nie tylko. Zwiedzanie zabytków, poznawanie nowych miejsc, wycieczki po re-

gionie, interesujące doznania kulinarne – to wszystko działo się niejako przy okazji, w to-

warzystwie uczestników kursów, którymi byli ludzie z różnych części Europy, a nawet spo-

za niej. Taki też jest, oprócz uczestnictwa w kursach, cel wyjazdów w ramach Erasmusa: 

poznanie miejsc i ludzi. Jak napisała jedna z uczestniczek – Erasmus to przede wszystkim 

ludzie.  Nowe znajomości, wymiana doświadczeń, wspólne plany działania – to kolejny 

efekt naszych wyjazdów. 

 

 

 

Co dalej? Po napisaniu raportu z mobilności będziemy przekładać jej efekty na szkolną rze-

czywistość. Uczestnicy kursów mają za zadanie dzielić się zdobytymi umiejętnościami z 

pozostałymi nauczycielami. Chcemy, aby w naszej szkole Erasmus+ stał się zaczątkiem no-

wych, ciekawych działań, skierowanych do uczniów. Planujemy napisać kolejny projekt, 

tym razem zawierający również mobilności naszych uczniów. Co Wy na to? 
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Określenie brain fog nie jest faktycznym medycznym terminem, jednakże doskonale opisuje 

stan osoby znajdującej się w nim. Warto zaznaczyć, iż mgła mózgowa nie jest sama w sobie 

chorobą, zazwyczaj towarzyszy ona pewnym schorzeniom (np. chorobie Hashimoto,  

nerwicy, boleriozie) lub silnemu i przewlekłemu zmęczeniu. Brain fog charakteryzuje  

się zaburzeniami percepcji oraz problemami w skupieniu się. Dobrym określeniem może 

 być uczucie, w którym część mózgu wydaje się uśpiona i owiana tytułową mgłą. 

 

 Na ogół brain fog przydarza się każdemu z nas, jednak warto zastanowić się nad jego  

przyczynami w przypadku utrzymywania się tego stanu przez dłuższy czas. Przykładowymi 

czynnikami przymglenia umysłowego, na które możemy mieć wpływ, jest nasza kondycja- 

brak aktywności fizycznej, nieodpowiednia dieta ze zdecydowaną nadwyżką przetworzonej 

żywności, odwodnienie, nadmiar kofeiny oraz nadmiar informacji z koniecznością przetwo-

rzenia ich w zbyt krótkim czasie.  

 

Nieumiejętność skupienia się, ciągłe zmęczenie i znaczny spadek motywacji oraz zaniki  

pamięci to jedne z częstszych objawów omawianego stanu. Nagłe trudności z wypowiada-

niem się i przyswajaniem nowych faktów oraz intensywne bóle głowy są wielką 

 komplikacją dla codziennego życia.  

 

Wprowadzenie kilku prostych zasad może uchronić nas przed tą przypadłością, jak i polep-

szyć stan naszego umysłu, nie tylko w przypadku brain fog. Ważnym elementem jest unor-

mowanie cyklu dobowego polegającego na zasypianiu i budzeniu się codziennie o tej samej 

godzinie. Wychodzenie na częste spacery jak i prawidłowe nawadnianie się oraz pełnowar-

tościowa dieta również mogą pomóc w rozwianiu mgły. Dużym wyzwaniem może okazać 

się przerwa od telefonu i mediów społecznościowych, a zamiast nich wybór książek,  

krzyżówek, sudoku, czy innych łamigłówek- ale taki detoks jest niesamowicie skuteczny! 

 

Jeżeli w Twojej głowie pojawiają się coraz częściej myśli typu : „Nie rozumiem nic, z tego 

co przeczytałam już któryś raz”, „Zapomniałem, po co tutaj przyszedłem” lub „Czuję się, 

jakby wszystko docierało do mnie spod wody”- nie bagatelizuj tego. Brain fog może być 

wyraźną oznaką, iż jesteś przemęczony lub coś jest po prostu nie tak. Twoje zdrowie i dobre 

samopoczucie jest najważniejsze, dlatego proszę, nie walcz ze swoim ciałem i daj mu odpo-

cząć oraz zregenerować się. Ono, jak i Twój umysł, zasługujecie na to.  

 

  

 

 

 

Brain fog, czyli zamglenie umysłu 
Katarzyna Miszczak 
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Sprawdź, czy znasz interesujące i mało znane fakty dotyczące zimy w Polsce. Na kolejnych 

stronach, po quizie, znajdują się odpowiedzi do zadań wraz z krótkim komentarzem. 

1. W Polsce nie ma obecnie lodowców. W Tatrach jest jednak miejsce występowania 

płatów wieloletniego śniegu (śnieżnika): 

Kasprowy Wierch 

b) Kocioł Mięguszowiecki 

c) Dolina Pięciu Stawów Polskich 

 

2. Elektrownie geotermalne w Polsce znajdują się m.in. w: 

a) Jeleniej Górze 

b) Bańskiej Niżnej 

c) Żywcu 

 

3. Jedną z zimowych atrakcji Trójmiasta jest wyciąg narciarski. 

a) Prawda 

b) Fałsz 

 

4. Które masywy górskie cechuje rzeźba polodowcowa? 

a) Tatry i Bieszczady 

b) Tatry i Beskidy 

c) Tatry i Karkonosze 

 

5. Najniższą w historii temperaturę w Polsce (-41°C) odnotowano w: 

a) Siedlcach 

b) Zakopanem 

c) Nowym Targu 

 

Quiz geograficzny z komentarzem 

Kacper Konieczny 
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6. Gdzie w Polsce spadło najwięcej śniegu w ciągu jednej doby? 

a) na Śnieżce 

b) na Kasprowym Wierchu 

c) nad Morskim Okiem 

 

7. Na którym z akwenów najdłużej w ciągu roku zalega lód? 

a) Zatoce Pomorskiej 

b) Zatoce Gdańskiej 

c) Zalewie Wiślanym 

 

8. Polska posiada całoroczną stację naukowo-badawczą na: 

a) Grenlandii 

b) Antarktydzie 

c) Islandii 

 

9. Które miejsce w Unii Europejskiej zajmuje Polska w rankingu produkcji karpia? 

a) 1. miejsce 

b) 3. miejsce 

c) 6. miejsce 

 

 

10. Świerk naturalnie nie występuje: 

s) w Bieszczadach 

b) na Pomorzu Zachodnim 

c) w Sudetach 
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1. B 

Ze względu na strome zbocza, które utrudniają gromadzenie się śniegu, w Tatrach Wysokich 

nie występują żadne lodowce. Jedyne miejsce zalegania płatów wieloletniego śniegu znajdu-

je się w polodowcowym Kotle Mięguszowieckim (zwanym również Bandźiochem) położo-

nym na wysokości ok. 2100 m n.p.m, niedaleko zielonego szlaku. Wieloletni śnieg tworzy  

w tym miejscu śnieżnik, czyli szczątkowy lodowczyk firnowy o powierzchni ok. 0,64 ha.  

Co ciekawe, znajduje się on 200 m poniżej linii wiecznego śniegu, jednak jest on w większo-

ści zasilany lawinami i zsypami śnieżnymi od pobliskiej Przełęczy pod Chłopkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

2. B 

Obecnie w Polsce pracuje sześć ciepłowni geotermalnych. Pierwsza instalacja została 

 uruchomiona na początku lat 90. na Podhalu w Bańskiej Niżnej i jest jednym z najwięk-

szych geotermalnych kompleksów w Europie. Większość zakładów znajduje się na nizinach. 

Dużą mocą odznacza się ciepłownia geotermalna w Stargardzie (okolice Szczecina). 

Energia wnętrza Ziemi jest w Polsce wykorzystywana w celach ciepłowniczych, w uzdrowi-

skach, suszeniu drewna, a nawet do podgrzewania boisk piłkarskich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązania 
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3. A 

Jedyny w Trójmieście wyciąg narciarski znajduje się w Sopocie na zboczach Łysej Góry 

(110 m n.p.m.). Długość stoku wynosi 286 m i jest on wyposażony w sztuczne naśnieżanie. 

Z uwagi na pagórkowatą rzeźbę terenu wyciągi narciarskie znajdziemy również w innych 

miastach Pomorza, m.in. w Szczecinie i Bydgoszczy, chociaż w Sopocie jest jedyny  

w naszym kraju wyciąg z widokiem na morze! 

 

 

 

 

 

 

 

4. C 

Oprócz Tatr rzeźbę polodowcową w górach możemy zobaczyć jedynie w Karkonoszach.  

W plejstocenie powstało tam 6 lodowców górskich, które po swoim zaniku pozostawiły  

imponujące „Kotły”. Część z nich wypełniła się wodą tworząc jeziora cyrkowe:  

Wielki i Mały Staw z malowniczymi urwiskami. 

 

 

 

5. A 

Najniższą temperaturę w historii na terenie ziem polskich zanotowano w Siedlcach (-41°C) 

11 stycznia 1940 r. Zima trwała do pierwszych dni marca. Podobnie niska temperatura była 

w Żywcu w 1929 r. (-40,6°C). Mroźna zima 1929 r. spowodowała poważne utrudnienia 

 komunikacyjne (pękanie szyn kolejowych, wodociągów), a także zamarznięcie portu gdań-

skiego. 
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6. A 

W Polsce najwięcej śniegu w ciągu doby spadło na Śnieżce 4 maja 1990 r. Przyrost pokrywy 

śnieżnej wyniósł wtedy 2,85 m. Częste opady, mgła i silne wiatry są charakterystyczne  

dla pogody najwyższego szczytu Sudetów. Odznacza się ona także znacznym zachmurze-

niem, jednym z największych w Polsce (czasem osiąga wartość 7,6 w skali 10-stopniowej). 

Na górze mieści się Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne im. Tadeusza Hołdysa 

wzniesione w 1974 r. Co ciekawe, do 1989 r. na Śnieżce znajdował się budynek starego  

niemieckiego obserwatorium z 1900 r. Został on jednak rozebrany, a plany odbudowy bu-

dowli jako elementu muzeum w Karpaczu zostały porzucone. 

 

 

 

 

7. C 

Na polskich akwenach najdłużej zalega lód na Zalewie Wiślanym (ponad 4 miesiące). Jest to 

możliwe dzięki małej głębokości Zalewu (ok. 2,5 m) w przeciwieństwie do np. Zatoki Gdań-

skiej z Głębią Gdańską (118 m głębokości). Lód zazwyczaj ma grubość rzędu 30-40 cm.d 

Okazuje się, że zamarznięta powierzchnia Zalewu nie jest jednak przeszkodą dla budowy 

sztucznej wyspy, która zostanie połączona groblą z mierzeją. Nowa wyspa o powierzchni 

181 ha jest jednym z etapów inwestycji związanych z Przekopem Mierzei Wiślanej. Docelo-

wo ma służyć jako schronienie dla ptaków żyjących w okolicach przyszłego szlaku żeglugo-

wego. 
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8. B 

Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego to całoroczna stacja naukowo-

badawcza położona na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych.  

Zainteresowanie Polski Antarktydą było związane z wyczerpywaniem się łowisk dalekomor-

skich dla polskich statków w latach 70-tych. Z tego powodu ówczesne władze zleciły bada-

nia wód otaczających południowy kontynent. Po odkryciu bogatych łowisk ryb i kryla podję-

to decyzję o budowie stacji, co pozwoliło Polsce być sygnatariuszem słynnego traktatu  

antarktycznego i w konsekwencji uzyskać dostęp do zasobnych łowisk. Od czasu otwarcia 

obiektu w 1977 r. prowadzone są tam do dzisiaj kompleksowe badania naukowe. Stacja 

znajduje się w „oazie”, czyli części wyspy wolnej od lodu. Za interesujący można uznać fakt 

nadawania przez badaczy nazw polskich okolicznym obiektom przyrody. Dlatego na mapach 

można napotkać nazwy w rodzaju: Kopuła Krakowa, Ogrody Jasnorzewskiego czy Pingwi-

nisko. Stacja Arctowskiego posiada własną latarnię morską. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. A 

Polska jest największym producentem karpia w Unii Europejskiej. Krajowa produkcja karpia 

stanowi ok. 30% produkcji unijnej. Jest ona jednak bardzo sezonowa, dwa tygodnie przed 

Świętami Bożego Narodzenia sprzedawane jest aż 90% rocznej produkcji karpia. Najwięcej 

przedsiębiorstw prowadzących hodowlę karpia znajduje się w południowo-zachodniej części 

Polski. Stawy hodowlane tworzą tam często skupiska o powierzchni nawet kilku tysięcy 

hektarów. Dobrym tego przykładem są Stawy Milickie w dolinie Baryczy będące najwięk-

szym tego typu kompleksem w Europie; tradycja hodowli ryb na tym obszarze sięga XIII 

wieku. 

10. C 

Świerk naturalnie nie występuje na Pomorzu Zachodnim, zajmuje natomiast obszary połu-

dniowej i północno-wschodniej Polski. Najstarszy okaz tego drzewa w kraju (350 lat)  

znajduje się w Strzelcach Opolskich. 
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1. Opera Wrocławska 

· W lutym m.in.: 

19,12 i 25-27 – Don Juan 

03-06 i 12 – Cyganeria – dramat muzyczny 

26, 27 i 30 – Manon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NFM 

· W lutym m.in.: 

19 – W dawnym stylu – koncert orkiestrowy 

3. Wrocławski teatr Capitol: 

· W lutym m.in. 

11-13 – Blaszany bębenek - czyli pierwsza część tzw. „gdańskiej trylogii” noblisty Güntera 

Grassa, opowiada o Gdańsku przed i podczas II wojny światowej. Splatają się w niej losy 

gdańskich Polaków, Niemców i Kaszubów, rysując tło dla opowieści o dorastaniu i dojrze-

waniu w cieniu Historii. 

25-27- Ja, Piotr Rivière… - Widzowie staną się świadkami, a zarazem uczestnikami rozpra-

wy sądowej, w czasie której wysłuchają opowieści ofiar Rivière’a. 

4. 09.01.2022 w sali koncertowej radia Wrocław odbędzie się Koncert Wiedeński - 

Gwiazdorska obsada, balet, orkiestra, przepiękne głosy które zachwycają publicz-

ność. 

5. 10.02.2022 - koncert Ani Dąbrowskiej - Ania Dąbrowska - The Best of 

 

 

Wybrane wydarzenia kulturalne we Wrocławiu na styczeń i luty 
Karolina Klask 
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The home of time 

In the centre of London in the middle of Greenwich Park stands a 17th century building. Built  

on a hill overlooking the river Thames it is a rare sight in the city. Its walls form the Octagon Room 

and atop one of the towers rests a red ball which is dropped everyday exactly at 1 p.m. Nearby every-

one is taking photos standing on the thin line that crosses a tiny square. This place is the Royal  

Observatory in Greenwich, the birthplace of modern time. 

 

The problem of longitude 

 

A straight line that passes through Greenwich is the Prime Meridian which represents 0° longitude. 

For centuries longitude was a conundrum for cartographers. It made matters extremely difficult 

for sailors who weren’t always sure about their exact route and location, especially on open seas.  

Even relatively small miscalculations could lead to longer journeys or shipwrecks. To solve this 

problem many countries in the 17th century promised financial rewards for finding an easy way to 

establish longitude at sea. As soon it became apparent, the answer was time. A breakthrough was 

madein 1730 by a clockmaker John Harrison who invented a chronometer – a precise clock, resistant 

to conditions at sea. The new device completely revolutionised navigation and made it possible for 

Britain to advance its seafaring, exploration and colonial plans. The travelers calculated their position  

in reference to the Prime Meridian, passing through London of course. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

British Peculiarities 
Kacper Konieczny 
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GMT 

Although time precision was crucial for sailors, on dry land different cities used their own local time 

freely . The situation began to change in the 19th century. The advent of railways and industry meant 

greater migrations and faster means of transport in the UK. It was not long before a standard time for 

the country was needed. The first public time signal in the UK came from the Royal Observatory.  

A red Time Ball was hoisted up the pole on Observatory’s tower and was dropped at 13:00 precisely. 

Originally the Time Ball was used for the purpose of sea navigators who adjusted their chronometers 

with the official Greenwich Mean Time (GMT). The ball was clearly visible from the ships in the 

port below. This unique type of signal continues still to this day. In the mid 19th century GMT was 

officially adopted as a “railway time” and in 1852 a Master Clock was installed in Greenwich which 

from then on determined the time for the UK. GMT was also adapted by the Americans who received 

the information from Europe via the new submarine cable. 

 

Prime Meridian debate 

Although the Greenwich Meridian wasn’t yet an international standard, almost ¾ of world’s trade 

was already operating according to its location. It is therefore not surprising that in 1884 the Interna-

tional Meridian Conference held in Washington D.C. agreed the Prime Meridian “to be employed as 

a common zero of longitude and a standard of time reckoning throughout the world”. This decision 

was a real milestone for the United Kingdom proving its commercial and sea power. There were 

however signs of protest. One of the main Prime Meridian opponents was France which abstained  

in the vote during the conference  and used its own Meridian (going via Paris) up to 1911.  

With the standarisation of Prime Meridian came the unification of world’s time. GMT came into 

world use as a Universal Time and from 1960 with some changes it has been adapted by all countries 

as the Coordinated Universal Time (UTC). It has become a basis for calculating time in every world 

region differing from the original UTC usually in full hours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

That is all for this edition of British Peculiarities. Stay tuned for more interesting facts about the UK! 
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Przygotowałam kilka książkowych propozycji, które - mam nadzieję - Was zainteresują. Po-

za znaną wszystkim Agathą Christie, znalazłam też mniej znane książki, których być może 

jeszcze nie czytaliście.  

Zachęcam do przejrzenia mojej krótkiej listy. 

 

 

Zacznijmy od klasyka, czyli oczywiście kryminału Agathy Christie. Tym razem zdecydo-

wałam się Wam polecić nieoczywistą historię, jaka została opowiedziana w Samotnym do-

mu. Fabuła książki jest świetnie skonstruowana, akcja jest wartka, a zagadka wyjątkowo za-

gmatwana. Herkules Poirot ma wrażenie, że błądzi we mgle. Ciężko jest wytropić niedoszłe-

go mordercę, kiedy zbrodnia nie została jeszcze popełniona, jednak wygląda na to, że zbrod-

niarz nie spocznie, póki nie pozbawi życia Nick Buckley – jednej z głównych postaci. Do-

piero w trakcie lektury pojawiają się coraz wyraźniejsze poszlaki, które wskazują pewną 

osobę, ale czy to właśnie ta osoba jest winna...? 

 

Powieść skłania do zastanowienia i uruchomienia logicznego myślenia. Czytelnik stara się 

połączyć kropki i odnaleźć przestępcę, zanim zrobi to Poirot, mimo że wcale nie jest to ła-

twe. Chcąc dojść do sedna sprawy, trzeba rozważać nawet te najmniej prawdopodobne moż-

liwości. Być może jest w nich coś, co doprowadzi nas do prawdy.  

 

Lektura z pewnością jest warta przeczytania. Wystarczy poświęcić jej odrobinę swojego cza-

su (nie trzeba go wiele, bo książki Christie nie są grube), a odwdzięczy się, dostarczając do-

brej zabawy i odpowiedzi na pytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Kant 

Co warto przeczytać 
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Król kruków Maggie Stefvater to pierwsza część czterotomowej serii fantasy. Nie jest to 

bardzo znana seria, jednak wciągająca i czyta się ją płynnie, mimo że jej tomy to tak zwane 

cegłówki. Głównym wątkiem są poszukiwania legendarnego Króla Kruków, który ponoć 

uratował życie Ganseyowi - głównemu bohaterowi – gdy ten był dzieckiem. Chłopak razem 

z przyjaciółmi szuka go od lat i zgromadził już wiele materiałów na jego temat, jednak do-

piero gdy dołączy do nich Blue – dziewczyna pochodząca z dość osobliwej rodziny – poszu-

kiwania zaczną przynosić efekty.  

 

Książka jest przepełniona magią i posiada wyjątkowy, mroczny klimat. Z początku fabuła 

może się wydawać skomplikowana, ale zachęcam, by dać jej szansę, później akcja zdecydo-

wanie się rozwija. Warto przeczytać tę książkę przede wszystkim ze względu na jej fabułę, 

bo nie jest to typowy motyw dla książek z gatunku fantastyki. 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec kryminał autora znanego przede wszystkim w Islandii – Tajemnica wyspy Flatey, 

której autorem jest Viktor Arnar Ingólfsson. Akcja rozgrywa się na jednej z małych is-

landzkich wysepek - tytułowej Flatey. Przyznaję, że pierwsze 60 stron książki to była dla 

mnie droga przez mękę. Ale jestem przekonana, że każdy spotkał się kiedyś z książką, która 

nie zapowiadała się ciekawie, jednak, gdy pokonał granicę kilkudziesięciu stron, okazywała 

się bardzo wciągająca. Tajemnica wyspy Flatey to właśnie taka książka, w której początko-

wo pojawiają się nieistotne i średnio interesujące informacje. Dalej jednak wydarzenia są 

dużo ciekawsze, a akcja bardziej dynamiczna, co wynagradza poprzednie zmagania z niein-

teresującym tekstem. 

 



 18 

 

Wszystko zaczyna się od odnalezienia starych zwłok turysty na malutkiej, bezludnej wysep-

ce w pobliżu Flatey. Kjartan – przedstawiciel prefekta (urzędnika administracji) ma za zada-

nie rozejrzeć się po okolicy, zdobyć informacje od mieszkańców i rozwiązać zagadkę. Z po-

czątku nie wiadomo nawet, kim jest zmarły turysta, jednak z czasem sprawy zaczynają się 

pomału rozjaśniać i okazuje się, że śmierć tajemniczego nieznajomego wcale nie była nie-

szczęśliwym wypadkiem, natomiast mieszkańcy wyspy skrywają wiele tajemnic.  

 

Unikatowości nadaje tej opowieści nawiązanie do starego XIV-wiecznego manuskryptu - 

księgi Flateyjarbók. To ona jest kluczem do rozwiązania zagadki, a co ciekawe, istnieje na-

prawdę. Ten fakt nadaje autentyczności wydarzeniom. W trakcie czytania napotyka się wiele 

skandynawskich nazw, niezwykle trudnych do przeczytania i gdyby nie wynikało to z tekstu, 

to ciężko byłoby się zorientować, czy ma się do czynienia z nazwiskiem, czy może nazwą 

miejscowości. Dodaje to kolorytu tej historii, można lepiej wczuć się w klimat i przenieść na 

Islandzką Flatey. 
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 Bez flasha 

Paris Hilton, sławna amerykańska aktorka i modelka, jak większość celebrytów zmagała  

się z hordą ludzi podążającą za nią każdego dnia, uwieczniającą każdy jej ruch. Na pomoc 

przyszedł pomysł Saifa Siddiquia z 2009 roku. Zaprojektował on chustę odbijającą światło - 

osoba nosząca ją jest chroniona od zdjęć z flashem, z każdej strony. Na zdjęciach nie widać  

nic oprócz chusty. Po zaprezentowaniu się w nim przez celebrytkę, stały się one popularne 

wśród innych, nie tylko sławnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitagoras^2 + Fasola^2 = Śmierć^2 

O śmierci Pitagorasa, genialnego greckiego matematyka, w krąży legenda, że odpowiedzial-

na za jego ostatni dzień była fasola. Naukowiec bowiem wierzył, że ziarna fasoli zawierają 

krew i mieszkają w niej dusze zmarłych, dlatego też nie jadł ich i nie dotykał. Gdy pewnego 

dnia został zaatakowany przez zbójów, a jedyną drogą ucieczki było pole fasoli, bojąc  

się, że na nią nadepnie, skazał się na śmierć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciekawostki 
Kacper Powolny 
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Wypadek przy pracy 

11 marca 1958 roku z bazy Hunter w Savannah wystartowały cztery bombowce uzbrojone 

każda w jedną bombę wodorową. Tuż po starcie samolotów na pokładzie jednego z nich 

zdarzyła się usterka. Podczas jej usuwania wystąpiły turbulencje, mechanik, aby zachować 

równowagę, przypadkiem złapał za dźwignię awaryjnego zrzucania ładunku zwalniając go. 

Bomba spadła na przydomowy plac zabaw dla dzieci detonując część ładunku. Eksplozja 

zniszczyła kilka budynków i lekko zraniła czwórkę dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Skłodowska-Curie w Japonii 

Wybitna naukowiec, najbardziej znamienita Polka w historii, już jakiś czas temu została do-

ceniona w Japonii. Jej biografia jest tam lekturą szkolną, gdyż według tamtejszego minister-

stwa oświaty jest ona rzeczywistym przykładem nieustannego dążenia do swoich celów, 

oraz wyczerpującej pracy dla dobra wszystkich, przy jednoczesnym pozostaniu normalną 

osobą. Ma ona promować te tak ważne dla obywateli Kraju Kwitnącej Wiśni wartości.  

Warto dodać, że wystawy jej poświęcone są tam niezwykle popularne. 

 



 21 

  

Jeśli tytuł zachęcił Cię do przeczytania tego artykułu, to proszę przeczytaj go do końca dla 

własnego dobra. 

 Żyjemy w świecie, gdzie większość z nas ma różne problemy. Czasami jest tak, że na-

sze trudności przeistaczają się w poważna chorobę. O wielu z nich słyszeliśmy w szkole czy 

od naszych rodziców. Przez to sądzimy, że wiemy, co robić, jeśli widzimy u nas lub naszych 

bliskich różne objawy. Niestety nie jest to takie proste. Wiele osób kryje się ze swoimi pro-

blemami, przez co nie widzimy nawet, że u nich jest coś nie tak. Zaburzeń, które da się utaj-

nić przed innymi osobami jest wiele. W tym artykule szerzej przedstawię zaburzenia odży-

wiania. Choroby z nią związane są bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, dlatego 

bagatelizowanie ich jest nieodpowiedzialne. Uważam, że każdy powinien mieć podstawową 

wiedzę o zaburzeniach odżywiania, ponieważ coraz więcej osoby zaczyna je mieć. Nigdy 

nie wiadomo, czy kiedyś jedną z tych osób będzie ktoś nam bliski… 

 Do zaburzeń odżywiania zalicza się wiele chorób. Są nimi nie tylko szeroko znane 

anoreksja czy bulimia, ale również zespół kompulsywnego objadania się, zespół jedzenia 

nocnego czy ortoreksja. Zanim bliżej przedstawię te terminy, chciałabym skupić się na przy-

czynach zaburzeń odżywiania.  

 Geneza wcześniej wymienionych chorób u każdego może wyglądać inaczej. Z tego 

powodu wszystkie przyczyny zaburzeń odżywiania nie są jeszcze dokładnie poznane. Jed-

nakże znane nam czynniki, które wpływają na pojawienie się tych problemów, możemy po-

dzielić na kilka grup: tendencje genetyczne oraz czynniki: psychiczne, społeczne czy środo-

wiskowe.  

Tendencje genetyczne 

Duży wpływ na nasze zaburzenia odżywiania mają nasze geny. Oczywiście nie dzia-

ła to w ten sposób, że jeśli np. nasza babcia chorowała na anoreksję, to my też będziemy. Po 

prostu możemy mieć do tego większe skłonności niż inne osoby. 

 

Czynniki psychiczne 

Na zaburzenia odżywiania często mają wpływ nasze cechy charakteru. Może to być 

chociażby perfekcjonizm wyniesiony z domu. Taka cecha powoduje, że ciągle dążymy do 

czegoś idealnego, np. sylwetki. Takie zachowanie może doprowadzić do anoreksji oraz in-

nych chorób. 

 

Czynniki społeczne 

Współcześnie wiele czasu spędzamy na mediach społecznościowych, gdzie ogląda-

my zdjęcia ludzi z doskonałymi ciałami. Zapominamy wtedy o tym, że zazwyczaj te fotogra-

fie nie są prawdziwe, ponieważ często są one przerabiane w specjalnych programach. Po zo-

baczeniu kilku takich zdjęć spora część ludzi popada w ogromne kompleksy. Wtedy zaczy-

nają głodzić się lub stosować diety cud, tylko po to, aby wyglądać tak jak ktoś z ciałem, któ-

re tak naprawdę nie istnieje.  

Milena Stochmiałek 

Dieta cud, która pozwoli Ci schudnąć aż 10 kilogramów 
 w tydzień! 
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Czynniki środowiskowe 

Nasze środowisko, to z kim się spotykamy, również ma ogromny wpływ na nasze 

możliwe późniejsze zaburzenia odżywiania. Jeśli nasi znajomi śmieją się z nas przez nasz 

wygląd, wagę itp., to często popadamy w różne choroby, ponieważ chcemy schudnąć, aby 

nasi najbliżsi przestali komentować nasze ciało w tak negatywny sposób. 

 

Czynniki wcześniej wymienione są tylko przykładami. Tak naprawdę tych przyczyn jest 

wiele, tak samo jak objawów zaburzenia odżywiania.  

Do najczęściej spotykanych zaliczamy: 

 

Anoreksja – jadłowstręt psychiczny 

Osoby, które chorują na tą chorobę głodzą się i obsesyjnie boją się otyłości, przez co, 

m.in. ciągle kontrolują swój wygląd, obsesyjnie liczą kalorie spożywanego jedzenia, wyko-

nują intensywne ćwiczenia czy prowokują wymioty. Takie zachowanie powoduje niezdrowy 

spadek masy ciała, zahamowanie miesiączkowania u kobiet czy wypadanie włosów. Oczy-

wiście są to tylko przykłady, bo każde ciało może inaczej zareagować na niedostatek jedze-

nia. 

Bulimia – wilczy głód 

Choroba polega na występowaniu okresów, w których chory spożywa ogromne por-

cje jedzenia w krótkim czasie. To wywołuje poczucie winy, przez co takie osoby prowokują 

wymioty lub stosują środki przeczyszczające. Skutków bulimii jest dużo, np. osłabienie pra-

cy serca czy odwodnienie. 

 

Zespół kompulsywnego objadania się 

Osoba chora spożywa jedzenia w niekontrolowanych dużych ilościach. Często jest to 

spowodowane stosowaniem restrykcyjnych diet, kiedy pożywienie nie jest dostarczane orga-

nizmowi w odpowiednich ilościach. Przez takie diety osoby po pewnym czasie zaczynają się 

objadać. Nie jest to bezpieczne, ponieważ takie zachowanie może prowadzić do otyłości, 

która często niesie za sobą wiele chorób.  

 

Zespół jedzenia nocnego 

Choroba polega na niekontrolowanym, wielokrotnym jedzeniu w nocy. Osoba chora 

nie pamięta wstawania z łóżka w celu zjedzenia czegoś, ponieważ robiła to lunatykując.  

 

 Ortoreksja 

Osoba chora zbyt restrykcyjnie wybiera zdrowe produkty. Może wydawać się, że nie 

ma nic w tym złego, ponieważ jedzenie jak najlepszych gatunkowo produktów jest dobre dla 

naszego organizmu, jednakże przesadne dzielenie żywności na zdrowe i niezdrowe ma dużo 

negatywnych skutków.  Jeśli osoba chora zje coś niezdrowego, ma wtedy wyrzuty sumienia. 

To może doprowadzić do kolejnych chorób. Istotna jest też zmienność nastrojów osoby cho-

rej, która może przeistoczyć się nawet w depresję. Dlatego tak bardzo istotne jest znaleźć 

złoty środek pomiędzy produktami, które jemy.  
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To było tylko kilka przykładów chorób związanych z zaburzeniami odżywiania, ale i 

one już pokazują, jak istotne jest, aby wiedzieć, czym są takie zaburzenia. Nie powinniśmy 

błaho ich traktować, ponieważ choroby te prowadzą do wielu komplikacji zdrowotnych, któ-

re nieleczone mogą skutkować nawet śmiercią. Właśnie z tego powodu nie powinniśmy ba-

gatelizować zaburzeń odżywiania. Są one problemem, który dotyczy wielu osób często nie 

zdających sobie sprawy z własnej choroby. Przez zakrzywiony obraz swojego ciała widzą 

siebie inaczej niż jest w rzeczywistości. Dlatego zawsze powinniśmy reagować, jeśli widzi-

my u kogoś objawy takie jak: jedzenie bardzo małych ilości, unikanie niezdrowego jedzenia, 

chudnięcie w bardzo krótkim czasie czy ciągłe przeglądanie się w lustrze. Jeśli zauważyłeś u 

kogoś takie objawy, to porozmawiaj z nim. Uświadom taką osobę, że dotknęły ją zaburzenia 

odżywiania. Następnie postaraj się pomóc w walce z ich zwalczeniem. Najlepszym wyj-

ściem w takiej sytuacji jest namówienie takiej osoby na rozmowę z psychologiem, który bę-

dzie dokładnie wiedział co robić. 

 Jeśli podczas czytania tego artykułu, zauważyłeś u siebie jakieś objawy, to zamiast 

panikowania, porozmawiaj ze specjalistą. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś z tym problemem 

sam/sama. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu nigdy więcej nie naciśniesz na 

tekst z tytułem dotyczącym diety cud. Chudnięcie w tak niezdrowy sposób nie jest warte 

późniejszych chorób. Zamiast szukania niezwykłych diet, porozmawiaj z kimś bliskim o 

swoim problemie. Może teraz wydaje się to być ciężkie, ale wierzę w to, że masz tyle siły, 

aby przezwyciężyć swój strach i obawy. Powodzenia! 
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Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że dzisiejsze tradycje wigilijne, uważane za kato-

lickie, w wielu przypadkach mają korzenie pogańskie. Na przykład słowiańskie Szczodre 

Gody. Jak obchodzono to święto?  

 
Szczodre Gody obchodzone były oczywiście w zbliżonym czasie do dzisiejszego Bożego 

Narodzenia. Powodem tego było przesilenie zimowe, które stanowiło najważniejszy punkt 

cyklu liturgicznego, związany ze świętowaniem zwycięstwa jasności nad ciemnością. Zwią-

zane były z optymizmem i nadzieją.  

 
Jakie tradycje świąteczne przetrwały do dziś? Jest ich naprawdę bardzo wiele. Poniżej wy-

mienię i objaśnię genezę tych najbardziej popularnych. 

 

Puste miejsce przy stole: 

Wciąż praktykowanym zwyczajem w polskich domach jest przygotowywanie jednego do-

datkowego nakrycia przy wigilijnym stole, tradycyjnie dla „zbłąkanego wędrowca”. W przy-

padku Słowian było to miejsce dla zmarłych członków rodziny. Dziś również w części ro-

dzin miejsce to jest traktowane jako symbol bliskich, którzy odeszli. Różnica natomiast jest 

taka, że u Słowian miejsce to było przeznaczone dla zmarłych przodków rodowych, tzw. 

„Dziadów”, którzy w czasie obchodów Szczodrych Godów mieli możliwość łączności z na-

szym światem. Sądzono, że duchy przodków chętnie korzystały z tej możliwości, przez co 

świąteczne ucztowanie było okazją do tego, by cały ród zjednoczył się przy jednym stole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogańskie tradycje wigilijne 
Amelka Nowak 
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Dekorowanie choinki: 

Słowiańskim odpowiednikiem dzisiejszej choinki była tzw. podłaźniczka -odcięta część so-

sny, jodły i świerka, która była zawieszana pod sufitem, a następnie przyozdabiana jabłkami, 

orzechami, ciasteczkami, świeczkami, a także łańcuchami. Samo drzewko było ścinane w 

lesie, gospodarz wybierający się tam chciał tym samym uzyskać przychylność, jak wierzono, 

niebezpiecznych demonów leśnych. Podłaźniczka po zawieszeniu stawała się symbolem nie-

kończącego, stale odradzającego się życia. Poszczególne ozdoby również miały własną sym-

bolikę. Jabłka-zapewniały zdrowie i urodę, orzechy –-bogactwo i siły witalne, wypieki do-

statek, świeczki-ochronę przed złymi mocami, łańcuch-więzy rodzinne. Z czasem podłaź-

niczka została zastąpiona choinką, zaś jabłka zostały wyparte przez przypominające je czer-

wone lub złote bombki, świeczki – przez lampki, orzechy – przez inne mniejsze ozdoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Symbolika dwunastki: 

Najwięcej pozostałości pogańskich wierzeń widać po tym, co leży na wigilijnym stole – 

 po stawianych w liczbie dwunastu daniach, z których spora część wywodzi z dawnych uro-

czystości pogrzebowych. Najlepszym przykładem dawnego dania zadusznego, które z cza-

sem dobrze zadomowiło się na wigilijnym stole jest kutia – potrawa przygotowywana z ob-

tłuczonej pszenicy, maku, słodu, miodu, bakalii, orzechów i rodzynek, którą w tradycji sło-

wiańskiej zwykło podawać się na bogato, z czym się da, tak by zapewnić sobie przy okazji 

urodzaj i dostatek na przyszły rok. Na groby bliskich zanoszono niegdyś również takie 

składniki jak: mak, groch, fasola, bób, pszenica, owoce, grzyby i miód. Część z tych składni-

ków stało się stałym elementem wigilijnych dań: pierogów, uszek i ciast. Grzyby, podobnie 

jak podłaźniczka, jako owoce lasu pozwalały także udobruchać leśne demony: Leszego i  

Dobrochoczego. 
Dzisiejszy zwyczaj przygotowywania 12 potraw wigilijnych to nic innego jak pozostałość po 

pogańskim dziękczynieniu za zbiory. Dlaczego właśnie 12? Słowianie twierdzili, że wypada 

podziękować bogom za wszystkie dwanaście miesięcy. Dodatkowo na obchody Szczodrych 

Godów poświęcano 12 wieczorów. 
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Sianko pod obrusem: 

Chociaż teraz bardzo często utożsamiane jest ze stajenką oraz żłobem, tradycja ta ma zupeł-

nie inną genezę. Podczas trwania wieczornej wieczerzy pod obrusem rozścielone było siano 

lub słoma. Słowianie robili to wierząc, że uzyskają w ten sposób przychylność demona Sie-

ma, który miał za zadanie czuwać nad rodziną. Również bóg Rgieł odpowiedzialny za pola i 

zboża, miał, dzięki temu, patrzeć na domostwo z większą łaską. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwierzęta mówiące ludzkim głosem: 

Był to, tak jak puste miejsce przy stole, obyczaj związany ze zmarłymi bliskimi. Zwierzęta 

w czasie święta miały stanowić pośrednictwo pomiędzy dwoma światami i mogły przekazać 

im słowa od członków rodziny. 

 

Pozostałością po przodkach jest nawet rodzinna atmosfera. Podczas obchodów Szczodrych 

Godów Słowianie aż na prawie dwa tygodnie zaprzestawali pracy fizycznej, po to by spędzić 

czas w rodzinnym gronie. Mam więc nadzieję, że takie też były Wasze święta.  

�  

Wszystkiego najlepszego w nowym roku! 
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W numerze wiosennym gazetki omawiane były końcówki hetman vs pionek na 6 i 7 linii. 

Opisane były tam sytuacje, gdy strona silniejsza jest w stanie zapobiec promocji pionka oraz 

przypadki remisu. 

 

W tej edycji „Na szachownicy” zajmiemy się m.in. „wyjątkami od reguły”, czyli pozycjami 

w końcówkach hetman kontra pion, w których król strony silniejszej nie jest daleko od piona 

przeciwnika. Jak się okazuje, pozycje tego typu są często źle rozgrywane przez szachistów, 

którzy nie dostrzegają ukrytych możliwości zwycięstwa. 

 

Posunięcie białych 

Niejeden zawodnik zgodziłby się na remis w powyższej sytuacji. Czarnego piona nie da się 

powstrzymać, jednak biały może przygotować groźby matowe. Na początek ustawia hetma-

na w dogodnym miejscu na 2 linii. 1. Hb1+ Kg2 2. Hc2+ Kg1 (2. … Kg3 przegrywa z uwa-

gi na 3. He4 i Hh1) Teraz nadeszła pora na marsz królem. 3. Kf4 h1=H 4. Kg3!  

Białe wygrywają. Aby uniknąć mata na f2 lub g2 czarny musi oddać hetmana. 

 

 

 

 

 

Na szachownicy 
Kacper Konieczny 
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Niemało trudności sprawiają również końcówki hetman vs dwa pionki. Wystarczy kilka nie-

ostrożnych ruchów, aby wypuścić wygraną z ręki. Jednak, gdy piony nie dotarły jeszcze  

do 6. rzędu, strona silniejsza ma duże szanse na wygranie partii. 

 

 

 

Posunięcie czarnych 

Hetman może skutecznie zablokować piony białych. 1. … Hd5 2. Ka6 Ha8+ 3. Kb6 Hd8+ 

4. Ka6 Kg2 5. b6 Jedyny „aktywny” ruch białych. … Ha8+ 6. Kb5 Kf3 7. a6 Hd5+ 8. Kb4 

Hc6 i czarny zdobywa obydwa pionki. 
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Niekiedy dodatkowy pion może stać się przyczyną porażki, tak, jak w poniższym  

przykładzie. 

 

Posunięcie białych 

Gdyby biały zbił piona na b7, partia zakończyłaby się remisem. Istnieje jednak możliwość 

pozostawienia piona, aby czarny nie mógł stworzyć gróźb patowych. Jak zaraz zobaczymy, 

pion na b7 będzie prawdziwym gwoździem do trumny dla czarnego. 

Hb5+ Kc2 2. Ha4+ Kb2 3. Hb4+ Kc2 4. Ha3 Kb1 5. Hb3+ Ka1 6. Hc2 (gdyby nie istniał 

pionek b, czarny doprowadziłby do pata) b5 7. Hc1#. 

 

Poniżej znajduje się kilka zadań do samodzielnego rozwiązania na szachownicy. W każdym 

z zadań zaczynają białe, które wygrywają partię. Postaraj się, w miarę możliwości, nie  

przestawiać bierek. Rozwiązania ukażą się w następnym numerze gazetki. Powodzenia! 
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