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NASZE WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

Dnia 20 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbyły się jasełka
przygotowane wcześniej przez panią Ewę Głodowską wraz z
kółkiem teatralnym. W tym roku było to wyjątkowe zaskoczenie
dla nas, ponieważ po raz pierwszy zaprezentowano nam spektakl
inny niż historia Bożego Narodzenia. Byliśmy bardzo przejęci i
nie mogliśmy doczekać się spotkania
z tą niezwykłą przygodą. Jako pierwsza wystąpiła pani reżyser,
która wprowadziła nas w tematykę spektaklu. Przedstawienie
rozpoczęto od prezentacji na temat historii, tradycji i symboli
Świąt Bożego Narodzenia. Po skończeniu nagle zgasły światła,
a wśród publiczności pojawił się tajemniczy i mroczny klimat.
Każdy z nas nagle poczuł się niczym w prawdziwym teatrze.
Następnie na scenę wbiegli aktorzy, którzy, tak jak było widać,
wczuli się w rolę książkowych postaci, toteż ich gra była
naprawdę przekonująca. Wszystko przebiegało bardzo
profesjonalnie, a pomimo wcześniejszych zapowiedzi nie
musieliśmy nawet znać tytułu przedstawienia, gdyż każdy
z nas od razu rozpoznał naszego głównego bohatera Ebenezera
Scrooge'a, a taniec duchów wraz z akompaniamentem mrożącej
krew w żyłach muzyki sprawiły, że przeszły nas ciarki. Przez cały
ten czas na sali było naprawdę cicho i każdy z nas
z zainteresowaniem śledził to magiczne widowisko.
Po zakończeniu spektaklu nagrodziliśmy aktorów gromkimi
brawami.

Następnym etapem tego spotkania było
ogłoszenie wyników bożonarodzeniowych
konkursów i wręczanie nagród. Jury
nagrodziło najpiękniejsze świąteczne
prace, a następnie zwycięscy otrzymali
drobne upominki.
Kiedy przedstawienie dobiegło końca,
na scenę wkroczył Pan Dyrektor, który
podziękował organizatorom i młodym
aktorom tak wspaniałego występu. My też
byliśmy zachwyceni.
Po pouczającym spektaklu oraz
cudownym śpiewie elfów z chóru,
zaśpiewaliśmy kolędy. Wspólnie spędzony
czas był chwilą refleksji nad sobą, nad
światem, nad naszymi celami i
pragnieniami.
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NASZA MIKOŁAJKOWA REDAKCJA
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Nadszedł grudzień, miesiąc przez wszystkich
wyczekiwany, oczywiście, ze względu na Boże
Narodzenie. Jest to czas dobrych uczynków,
obdarowywania się podarunkami, spędzania wspólnie
czasu. Na ulicach pojawiają się stroiki, a na
budynkach kolorowe światła. W domach każdego z
nas widnieją ozdoby świąteczne. Dzieci wyglądają na
przyjście tajemniczej postaci - świętego Mikołaja.
Miłym przywilejem są również ferie i czas wolny, który
możemy wykorzystać na co tylko chcemy. Wiele osób
wyjeżdża, a inni spędzają ten czas w rodzinnym
gronie. W szkołach przygotowywane są apele a w
galeriach i na miejskich rynkach - przedstawienia i
koncerty. Końcówka roku to również czas
podsumowań i refleksji oraz planów i deklaracji na
przyszłość. Oby wszystkie z nich udało nam się
zrealizować!

SONDA
KĄCIK NAJ
Najpopularniejszy prezent bożonarodzeniowy
- Skarpety
- Perfumy
- Kubki
- Koszule, bluzy, sweterki
- Biżuteria
- Pieniądze
- Dla dziewczynek : lalki Barbie, pluszaki
- Dla chłopców : samochodziki, klocki Lego
- Konsole
- Zegarki
- Elektronika
- Kosmetyki

<Najpopularniejsza potrawa wigilijna:
~Karp smażony - 23%
~Karp w galarecie - 19%
~Barszcz z uszkami - 25%
~Pierogi - 12%
~Śledzie - 21%
Jak spędzasz Święta Bożego Narodzenia?:
~Tradycyjnie, w rodzinnym gronie - 49%
~Wyjeżdżam do dziadków - 30%
~Wyjeżdżam do ciepłych krajów - 12%
~Spędzam je samotnie w domu - 9%
<Najpopularniejsza piosenka świąteczna:
~Jingle Bells - 12%
~All I Want For Christmas Is You - 35%
~Last Christmas - 45%
~Mistletoe - 8%
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POLSKIE TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE

Polska to kraj bardzo przywiązany do tradycji. Nie inaczej jest w przypadku Bożego Narodzenia.Bożonarodzeniowe zwyczaje różnią się one od siebie w zależności od regionu, wszędzie
jednak są przekazywane z pokolenia na pokolenie i starannie pielęgnowane. W tym artykule przedstawię najpiękniejsze tradycje, pojawiające się w zdecydowanej większości polskich
domów.

Adwent- okres poprzedzający Boże Narodzenie, czas przygotowania do nadchodzących świąt.
Sianko pod obrusem- symbolizuje narodziny Jezusa w ubóstwie.
Pierwsza gwiazdka- w wielu polskich domach wieczerza wigilijna zaczyna się z pojawieniem się pierwszej
gwiazdki na niebie, jako nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, która obwieściła ludziom narodziny Chrystusa i
wskazała drogę Trzem Królom do niego.
Dzielenie się opłatkiem- jest to gest wyrażający bliskość domowników.
Dodatkowe nakrycie- w polskich domach na stołach zastawia się jedno dodatkowe nakrycie dla „zbłąkanego
wędrowca”. W ten sposób również wyraża się pamięć o nieobecnych bliskich.
Szopka- przed Świętami Bożego Narodzenia w domach pojawiają się szopki ukazujące moment narodzin
Jezusa, przybycia pasterzy i Trzech Króli. Najpopularniejszymi z nich są szopki krakowskie i zostały one
wpisane na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.
Potrawy- na stole wigilijnym powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi pod postacią dwunastu potraw.
Choinka- jako „drzewo życia” jest symbolem chrześcijańskim – ubiera się ją w dniu, w którym wspominamy
naszych pierwszych rodziców: Adama i Ewę. Przypomina ona ludziom naukę o upadku i odkupieniu rodzaju
ludzkiego – Bóg przywraca człowiekowi drogę do drzewa życia, którą utracił, czyli dar nieśmiertelności.
Świeca wigilijna- Od 20 lat na polskich stołach pojawia się świeca Caritas. Jej kupno to prosty gest pomocy
innym, bowiem pieniądze z nich są przekazywane na potrzebujących.
Uczestnictwo w pasterce- pierwszymi, którzy oddali pokłon małemu Jezusowi byli pasterze. Podobnie jak oni,
ludzie co roku, około północy udają się na uroczystą Mszę Świętą, aby pokłonić się nowonarodzonemu
Chrystusowi.
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MAŁYMI KROKAMI NA DUŻĄ SCENĘ

14 grudnia 2019 roku uczniowie klas 4b i 4c wystąpili
na scenie Galerii Mazovia z okazji uroczystych
obchodów Światowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych. Impreza, której inicjatorem był
pan Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka,
zaktywizowała dzieci, które na co dzień borykają się z
wieloma trudnościami i pozwoliła wyzwolić drzemiące
w nich talenty artystyczne, a radosna, pełna
serdeczności atmosfera dowodziła nie tylko zdolności
scenicznych występujących, ale świadczyła również o
ich bardzo życzliwym przyjęciu przez publiczność.
Integracyjną grupę teatralną ,,Małymi krokami”
założyły i prowadzą w naszej szkole pani Agnieszka
Gawlińska oraz pani Anna Przybylska, które
przygotowały świąteczny występ.
Młodzi artyści zaśpiewali dwie kolędy - ,,Lulajże
Jezuniu” i ,,Przybieżeli do Betlejem” oraz pastorałkę
,,Świeć, Gwiazdeczko”, a następnie recytowali
bożonarodzeniowe wierszyki i uczestniczyli w licznych
konkursach. W imprezie wzięli udział również
uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego nr 1 w Płocku, Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Płocku,
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku.
Wszyscy artyści włożyli w swą pracę dużo energii i z
wielkim zaangażowaniem zaprezentowali
przygotowane programy, rozgrzewając publiczność i
wprowadzając ją w świąteczną atmosferę.

www.polskatimes.pl

Polska Times | Numer 4 01/2020 | Strona 5

osiemnastka

www.juniormedia.pl

HISTORIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Święty Mikołaj - biskup,
który pomagał ubogim
Obecnie Mikołaj coraz częściej przedstawiany jest
jako postać z długą siwą brodą i wielkim brzuchem.
Zupełnie odbiega to jednak od prawdziwej historii
znanej nam osoby. Dzieci w Wigilię bardzo wyczekują
na przyjście tej tajemniczej postaci, w celu otrzymania
wymarzonego podarunku. Zdesperowani rodzice, aby
uszczęśliwić swoje dzieci, często kupują swym
podopiecznym prezenty i próbują udowodnić im
obecność tego ,,bohatera". Jednak, kim była ta postać
w rzeczywistości?....
Mikołaj, nazywany biskupem Miry, urodził się w
Patarze na terenie obecnej Turcji około 270 roku. Od
najmłodszych lat biskup był bardzo pobożny i chętnie
pomagał ubogim, co było o tyle łatwiejsze, że jego
rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi.
Pewnego dnia Mikołaj dostrzegł, że jeden z
mieszkańców zamieszkiwanego miasta jest bardzo
biedny i nie stać go na ślub dla córek. W mężczyźnie
obudziło się współczucie i postanowił im pomóc. W
nocy podrzucił rodzinie przez okno sakiewkę
z pieniędzmi. Mikołaj, gdy został biskupem, był znany
ze swojej wielkoduszności i pomocy, którą niósł
biednym i potrzebującym.Jednym z największych
wyczynów biskupa było uratowanie trzech
złodziejaszków z więzienia, dzięki uproszeniu cesarza
Konstantyna I Wielkiego.

Co ciekawe, święty Mikołaj jest również
patronem marynarzy. Podczas
pielgrzymki do Jerozolimy rozpętała się
burza, a on dzięki uproszeniu Boga ocalił
pozostałych.

Kult świętego Mikołaja jest rozpowszechniony
obecnie na całym świecie. Kościołów nazwanych jego
imieniem w Rzymie jest 11, a w Polsce aż 327.
Wizerunek św. Mikołaja zawdzięczamy Holendrom.
Biskup był patronem Amsterdamu, uwieczniany
zawsze jako stary człowiek jeżdżący na osiołku.
Od XVI wieku świętego Mikołaja wyobrażano sobie
przypływającego statkiem zza Oceanu i jeżdżącego
na białym koniu. W Holandii zapiski o świętowaniu 6
grudnia pochodzą już z XIV wieku, kiedy uczniowie
oraz członkowie chóru kościelnego dostawali
kieszonkowe i mieli dzień wolny. Brytyjczycy również
kontynuowali tradycję obdarowywania się
prezentami.
Święty Mikołaj - czy istnieje naprawdę?
Niewiele osób wie, że jest to postać historyczna,
wyniesiona przez Kościół na ołtarze. Musimy
pamiętać, że obdarowywanie się prezentami ma
jeden cel - niesienie radości innym. Dlatego robiąc to,
myślmy przede wszystkim o tym, żeby zrobić coś
dobrego dla drugiej osoby prosto z serca.
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MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE
Z PANIĄ JOANNĄ BANASIAK

DZIEŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
6 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole mikołajki. Z tej okazji zawitał w nasze progi
św. Mikołaj ze swoim orszakiem. Były w nim wesołe śnieżynki, radosne renifery, figlarne elfy
i cały zastęp muzykantów, który radosną kolędą rozjaśniał serca uczniowskiej braci.
Pierwszym etapem świątecznej wędrówki tego śnieżnego orszaku była wizyta u
najmłodszych. Kiedy na szkolnym korytarzu rozległy się dźwięki dzwoneczków, na twarzach
dzieci zawitały uśmiechy i zapłonęły rumieńce. Każde dziecko przygotowało się wcześniej do
tej wizyty, więc kiedy Mikołaj wręczał upominki, dzieci rewanżowały się mu wierszykami i
piosenkami. Było niezwykle miło i sympatycznie, a świąteczny nastrój współtworzyło wspólne
śpiewanie kolęd.
Kiedy śnieżny orszak pożegnał najmłodszych, udał się w dalszą drogę, by odwiedzić
starsze dzieci – te grzeczne i pilne, ale również te nieco mniej pokorne. Dla każdego znalazł
się upominek, kolęda i uśmiech, bo to przecież w naszym życiu jest najcenniejsze.
Dla redakcji ,,Osiemnastki” 6 grudnia 2019 roku miał jeszcze jedną niespodziankę.
Mieliśmy bowiem przyjemność gościć w naszej szkole Panią Joannę Banasiak, dyrektora
Książnicy Płockiej. Pani dyrektor spędziła z nami kilka miłych chwil, podczas których
pogratulowała nam pomysłu na gazetkę oraz zapału, z jakim redagujemy nasz miesięcznik,
pochwaliła odwagę i wręczyła wspaniałe upominki książkowe. Każdy z nas otrzymał
,,Kuchnię pisarza” autorstwa Radosława Lewandowskiego, skarbnicę wiedzy nie tylko
kulinarnej, ale przede wszystkim bogaty zasób wskazówek pisarskich, podpowiedzi,
przykładów i anegdot. My z kolei opowiedzieliśmy o swoich zainteresowaniach, planach,
prowadzonych w ,,Osiemnastce” działach i kącikach tematycznych, a na zakończenie
podarowaliśmy Pani Joannie Banasiak trzy numery naszego pisma.
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JAK OBCHODZI SIĘ ŚWIĘTA ZA OCEANEM

Stany Zjednoczone to zlepek różnych kultur i
tradycji. Święta Bożego Narodzenia bywają więc
obchodzone na wiele bardzo różnych sposobów, choć
obecnie są już zdominowane przez komercję.
Niestety, świętowanie tu trwa bardzo krótko.
W Stanach Zjednoczonych nie ma drugiego dnia
świąt i 26 grudnia, gdy w Polsce świętuje się jeszcze w najlepsze, Amerykanie idą już
do pracy. Stojące już od miesiąca choinki szybko się wyrzuca, a dekoracje chowa do
następnego roku. Sklepy oferują jeszcze większe poświąteczne wyprzedaże, a ludzie
zaczynają już przygotowywać się do powitania Nowego Roku.

1. Dni świąteczne w USA
Przygotowania przedświąteczne zaczynają się już
następnego dnia po przypadającym w ostatni
czwartek listopada Święcie Dziękczynienia . W tak
zwany Czarny Piątek
w Stanach Zjednoczonych oficjalnie rozpoczyna się
okres świątecznych zakupów. Wiele sklepów oferuje
wtedy specjalne obniżki dla porannych ptaszków,
np. szczególnie korzystne wyprzedaże zdarzają się od
godziny 3 nad ranem do 12 w południe. W USA nie
ma bowiem Bożego Narodzenia bez góry pięknie
opakowanych prezentów pod choinką.
Ubrane drzewko we współczesnym amerykańskim
domu stoi na drugi dzień po Święcie Dziękczynienia.
Podobnie jak u nas, jest ona główną świąteczną
ozdobą, jak i figurki, bałwanki, mikołaje itd.
Na stolikach rozstawiane są pachnące świece,
świerkową girlandą oplata się balustradę, pod sufitem
zawiesza się gałązkę jemioły a nad kominkiem
skarpety, w których Mikołaj pozostawia mniejsze
prezenty, jednak na tym się nie kończy.
Na drzwiach frontowych musi być bowiem
świąteczny wieniec.
Nie można też zapomnieć o światełkach, które
zdobią dom z zewnątrz, jak również o bałwankach
Frosty, sarenkach, które stoją zwykle na dworach i w
ogrodach.. Wszędzie rozbrzmiewają też świąteczne
kolędy i na każdym kroku, do znudzenia wysłuchiwać
trzeba np. Merry Christmas. Choć strona materialna
świąt jest dla Amerykanów bardzo ważna, okres

przedświąteczny jest nie tylko okazją do zakupów,
ale także spotkań towarzyskich i wspólnych
rozrywek kulturalnych.
Większość firm organizuje przyjęcia świąteczne.
Bardzo popularne są wtedy rozmaite koncerty i
występy chórów śpiewających kolędy.
2. Prezenty na Boże Narodzenie w USA
Prezenty daje się nie tylko rodzinie i przyjaciołom,
ale również sąsiadom, koleżankom i kolegom z pracy.
Często jest to pudełko własnoręcznie upieczonych
ciasteczek. Taki podarunek uważany jest za
szczególnie ceniony, podobnie zresztą jak inne
prezenty wykonane własnoręcznie.
Mikołaj przylatuje w nocy z 24 na 25 grudnia.
Przybywa saniami zaprzężonymi w renifery, z których
najbardziej znanym jest Rudolf Czerwononosy.
Gdy dzieci i dorośli domownicy smacznie śpią, Mikołaj
wślizguje się do domu, przez komin, wkłada mniejsze
prezenty do skarpet nad kominkiem,
a większe kładzie pod choinką. Zupełnie inaczej niż
w Polsce, zjada też przygotowane dla niego
ciasteczka, popijając je szklanką mleka. Wraca
do swoich latających sań, aby odwiedzić wszystkie
czekające na niego dzieci.
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LAPONIA

Laponia to region administracyjny na
terenie północnej Finlandii, znany głównie
jako dom św. Mikołaja. Siedzibą władz
regionu jest Rovaniemi. Powierzchnia
Laponii wynosi 98 982,56 km2.
Jest ona w większości wyżynno - górzysta.
Wielkie obszary zajmują bagna.
Największymi jeziorami są: Inari, Lokan
i Porttipahdan. Na południu znajdują się lasy
tajgi a na północy panuje tundra. Na północy
ciągnie się fragment Gór Skandynawskich.
Znajduję się tam najwyższy szczyt
w Finlandii – Haltiatunturi, osiągający 1324
m n.p.m. Klimat na południu to umiarkowany
pośredni, w środkowej części umiarkowany
chłodny i na skrajnej północy subpolarny.
Laponia jest podzielona na 21 gmin.
Wydobywa się tam żelazo i hoduje renifery.
Obszar Laponii.

ZWIERZĘ, KTÓRE ZMIENIA KOLOR OCZU

Renifer tundrowy to ssak z rodziny
jeleniowatych. Zamieszkuje on arktyczną
tundrę i lasotundrę w Euroazji i w Ameryce
Północnej. Renifery tundrowe żywią się
roślinnością i niektórymi grzybami. Ich masa
wynosi od 55 kg do 318 kg, natomiast
długość ciała od 150 cm do 230 cm. Mają
poroża i gęste owłosienie, które zapewnia
ochronę przed mrozem. Renifery znane są z
ciągnięcia sań św. Mikołaja.
Niewiele osób wie, że renifery potrafią
zmieniać kolor oczu, widzą w ultrafiolecie i
stały się inspiracją dla powstania fińskiej
jednostki miary „poronkusema”.
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KĄCIK LOTNICZY

Zaginięcie lotu Malaysia Airlines 370 – zaginięcie samolotu, do którego doszło 8 marca
2014 roku. Lecący z Kuala Lampur do Pekinu samolot Boeing 777-200ER należący
do Malaysia Airlines zniknął z radarów nad Morzem Południowochińskim. Samolot jednak
cały czas leciał, następnie wykonał skręt w kierunku Oceanu Indyjskiego i przypuszczalnie
po kilku godzinach lotu runął do niego. To jeden z dwóch wypadków lotniczych z udziałem
samolotu należącego do malezyjskich linii lotniczych Malaysia Airlines w ciągu pięciu
miesięcy, obok katastrofy lotu Malaysia Airlines 17 z 17 lipca 2014 roku. Przyczyna
katastrofy pozostaje nieznana.
Na pokładzie znajdowało się 239 osób – 227 pasażerów i 12 członków załogi. Samolot
pilotowali kapitan Zaharie Ahmad Shah oraz drugi pilot Fariq Bin Ab Hamid.
W pierwszych doniesieniach podano, że tożsamość przynajmniej czterech osób na
pokładzie samolotu nie pokrywa się z danymi osobowymi zawartymi na liście pasażerów. Do
tej pory potwierdzono nazwiska dwóch osób, które znajdowały się na liście pasażerów,
Austriak Christian Kozel, Włoch Luigi Maraldi, ale nie było ich na pokładzie samolotu.
Obydwie osoby zgłosiły kradzież ich paszportów, odpowiednio w 2012 i 2013, w czasie
pobytu w Tajlandii. Według chińskiego dziennika „Xiamen Daily”, nazwisko jednego
z chińskich pasażerów nie pokrywa się z numerem jego paszportu.
Malezyjski minister transportu Hishammuddin Hussein początkowo ogłosił, że sprawdzana
jest tożsamość czterech pasażerów, ostatecznie potwierdzono jednak, że tylko dwóch
pasażerów posługiwało się skradzionymi paszportami, austriackim i włoskim. Jak
ustalono, pasażerowie ci byli obywatelami Iranu, którzy podróżowali do Europy, w celu
ubiegania się tam o azyl.

Boeing 777-200ER od Malaysia
Airlines podczas startu.
Różne trasy zaginionego Boeinga
777-200ER
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JAKUB GONDOWICZ - KRÓL STRZELCÓW

Król Strzelców
Jakub Gondowicz, uczeń klasy IV a, to świetnie
zapowiadający się piłkarz, młody zawodnik, o którego
sportowym talencie zrobiło się już głośno. 8 grudnia
2019 roku, w zorganizowanym w Sochaczewie,
Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej w Hali strzelił dla
swojej drużyny aż osiem bramek, zdobywając w ten
sposób tytuł najlepszego strzelca. W turnieju brało
udział osiemdziesięciu zawodników z rocznika 2010,
a Kuba okazał się tym najlepszym.
Piłka nożna właściwie od zawsze była pasją
chłopca, zaczął się nią interesować już jako dwulatek,
a w wieku pięciu lat dobywał regularne treningi
piłkarskie na stadionie Wisły.
Obecnie Kuba poświęca piłce nożnej właściwie
każdą wolną chwilę, rezygnując z innych
przyjemności. Treningowy tydzień młodego piłkarza
jest bardzo napięty, ponieważ ćwiczy codziennie i to
nie tylko na stadionie. By wzmocnić kondycję i
doskonalić harmonię ruchów, pływa, zaś taekwondo
ma pomóc mu we właściwym kształtowaniu systemu
wartości i wyrabianiu siły charakteru. Treningi takie
rozpoczyna Kuba bezpośrednio po lekcjach, a kończy
w późnych godzinach popołudniowych.

Obecnie jest zawodnikiem KS Królewscy Płock i
trenuje pod okiem pana Sebastiana Myka, osoby o
bardzo
pozytywnym i profesjonalnym podejściu do młodych
zawodników. Mimo młodego wieku Jakub
reprezentował już takie kluby jak: Wisła Płock i Legia
Warszawa. Warto jeszcze wspomnieć, że w
listopadzie otrzymał powołanie na zgrupowanie
selekcyjne do kadry juniorskiej okręgu Mazowsze, co
stanowi bardzo duże wyróżnienie, ponieważ na liście
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej znalazło się
jedynie czternastu zawodników.
Talent i ciężka praca to, jak wiadomo, składowe
sukcesu. Chłopiec wykorzystuje pierwsze i dzielnie
trenuje. Zadanie ma niełatwe, ale przecież jego
ulubiony piłkarz – Jakub Błaszczykowski – też
wykonał ciężką pracę. Życzymy kolejnych sukcesów
sportowych i sił do rozwijania tej pięknej pasji.

www.polskatimes.pl

Polska Times | Numer 4 01/2020 | Strona 11

osiemnastka

www.juniormedia.pl

PIŁKARSKI GRUDZIEŃ

internet

Grudzień dla Ekstraklasy był okresem krótkim, gdyż
odbyły się w nim tylko 3 kolejki meczowe. Każda
drużyna w tym czasie chciała zdobyć jak najwięcej
punktów przed zimową przerwą. Dla Wisły ten
miesiąc zaczął się meczem z bliską naszej pozycji
Lechią Gdańsk, który ostatecznie przegraliśmy z
niezbyt zadowalającym wynikiem 2:0. Kolejnym
meczem było spotkanie z obecnym liderem
Ekstraklasy Legią Warszawą, który także był
zakończony słabym dla Nafciarzy wynikiem 3:1.
Bramkę dla nas zdobył Dominik Furman w 34.
minucie poprzez rzut karny. Lecz płocczanie się nie
poddawali i dążyli do zakończenia tego roku
z uśmiechem na twarzy. Tak też się stało, gdyż dnia
21 grudnia Wiślanie po zaciętym meczu pokonali
Piasta Gliwice. Mecz zakończył się wynikiem 2:1. Po
dość ciepłym grudniu Wisła znajduję się na 8. miejscu
w Ekstraklasie, czyli na ostatniej pozycji wyższej
połowy stawki. Pomimo że, jest ona dość
zadowalająca, to nasz zespół stać na więcej, a od
lidera mamy tylko o 8 mniej punktów.

KOLEJNE ZWYCIĘSTWA
ORLEN WISŁY PŁOCK
Grudzień był nie tylko krótkim miesiącem dla
piłkarzy nożnych, ale także dla ręcznych. Płoccy
szczypiorniści zagrali w tym czasie tylko dwa mecze,
a w dodatku były to mecze ligowe. Obydwa spotkania
można było obejrzeć w Płocku, w Orlen Arenie.
Pierwszy z nich odbył się dnia 2 grudnia
o godzinie 13.00. Był to mecz z drużyną KS AzotyPuławy, który płocczanie wygrali z pewnym wynikiem
28-17. Druga rozgrywka odbyła się zaledwie 5 dni
później, wygraliśmy z drużyną Energa MKS Kalisz
wynikiem 30 -18. Można stwierdzić, że zakończenie
roku 2019 było wymarzone, gdyż znajdujemy się na
pierwszej pozycji PGNiG Superligi o 3 punkty przed
odwiecznymi rywalami PGE Vive Kielce i na drugim
miejscu w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Warto też
zwrócić uwagę na najskuteczniejszych zawodników
Wisły do tej pory w tym sezonie, a są nimi Lovro
Mihić, Żiga Mlakar i Niko Mindegia.
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KĄCIK TECHNOLOGICZNY

Ważna informacja o nowym urządzeniu
dla podróżników
Parlament Rosji ma zamiar wprowadzić
obowiązkowe skanowanie odcisku palca
każdego turysty. Gdybyście chcieli wybrać
się do Rosji, będziecie musieli zeskanować
swoje palce. Na chwilę obecną jest to tylko
plan, który nie jest potwierdzony, lecz ludzie
już protestują. Większość ludzi planujących
wyjazd do Rosji mówi, że jest to bez sensu.
Igor Fomin twierdzi, że odniosłoby to sukces,
ponieważ w wielu krajach się to sprawdza,
więc są duże szanse, że ten system zostanie
wprowadzony.

SAMSUNG KRÓLEM 5G
Niedawno w sieci pojawił się raport
prezentujący wyniki sprzedaży telefonów
komórkowych wykorzystujących technologię
łączności 5G za III kwartał 2019 roku. Na
pierwszym miejscu wciąż znajduje się firma
Samsung, lecz udziały się zmniejszyły,
porównując z tymi z przed 3 miesięcy.

Boston Dynamics opublikowała film reklamujący
Spota, bo tak nazywa się robotyczny pies.
Demonstruje na nim, jak robot porusza się w trudnym
terenie, podnosi elementy konstrukcyjne, jak radzi
sobie w złych warunkach pogodowych i podnosi po
upadku.
Wideo i strona promocyjna produktu pokazują w
szczegółach różne możliwości Spota. Na przykład to,
że może poruszać się z prędkością 1,6 metra na
sekundę, wyposażony jest w kamery 360 stopni, które
zapewniają pełen zakres widzenia, a także jego
odporność na kurz i wodę oraz zdolność do pracy w
temperaturach od -20 do 45 stopni Celsjusza.

