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Zima nam niestraszna!
W tym roku wyjątkowo trudno poczuć 

świąteczny nastrój. Choć przy drogach 
w miastach roi się od kolorowych świate-
łek, w radiu nieustannie słychać Mariah 
Carey i Wham!, a telewizja zarzuca oglą-
dających mnóstwem bajkowych reklam 
(m.in. doskonale znaną reklamą Apartu), 
to nie sposób uniknąć poczucia pustki. 
Nie snujemy wielkich planów, nie uma-
wiamy się, kto i co przyniesie i w który 
dzień świąt, jesteśmy skazani na kameral-
ne ucztowanie w gronie najbliższych. Zo-
stała nam odebrana możliwość spotkania 
się z dalszą rodziną, z którą widujemy się 
raz do roku, właśnie w święta. Czas, gdy 
w końcu czuliśmy się jednością, zniknął.

W perspektywie spędzania tych dni 
z rodziną, którą widzimy na co dzień, 
a przez izolację domową być może 
mamy jej dość trudno być dobrej myśli. 
Proponuję, żebyśmy na moment odda-
lili się do beztroskiej krainy wyobraźni, 
gdzie możemy spędzać czas z kim tylko 
chcemy, gdzie tylko chcemy.

Pierwszoturnusowemu obozowiczowi 
nie trudno wyobrazić sobie zimny Re-
wal. Początek lata nigdy nie rozpieszczał 
nadmorskich turystów, a więc nie jest 
dla nikogo zaskoczeniem, że zazwyczaj 
na początku Potęgi Prasy część uczestni-
ków śpi w bluzach, dresach i pod kocami.

Myślę, że gdyby Potęga odbywała się 
też w ferie, zaczynalibyśmy podobnie. 
Zastanówmy się jednak, jak ciekawa mu-
siałaby być droga na miejsce!

Oblodzone drogi i chodniki, parking 
przy dworcu Łódź Widzew pokryty śnie-
gową ciapą i młodzi adepci dziennikar-
stwa otuleni od góry do dołu ciepłymi 
ubraniami. Chyba potęgowe koszulki na 
nic by się zdały zimą. Organizatorzy do-
łączyliby do pakietu obozowicza jakąś 
bluzę albo chociaż parę futrzastych skar-
pet w ciekawe wzorki. Co powiecie na 
dyktafony, notatniki, radia albo kamery? 
A może firma Panasonic, która troszczy 
się o nas co roku, zapewniając sprzęt dla 
warsztatu filmowego i koszulki, ogrza-
łaby zmarzniętych Potęgowiczów? Cze-
go byśmy nie dostali, pobyt w Rewalu, 
rozwijanie umiejętności dziennikarskich 
i zawiązywanie kolejnych znajomości, 
a wręcz budowanie rodzinnych więzów 
są dla nas największymi wartościami.

Dlaczego o tym wspominam? Już nie-
bawem dowiemy się o szczegółach kon-
kursu organizowanego co roku przez 
Stowarzyszenie Potęga Prasy i gazetę 
„Angorka”, który polega na stworzeniu 
dowolnego materiału dziennikarskiego: 
prasowego, filmowego lub radiowego 
na konkretny temat. W zeszłym roku 

Aktywność po potędze
 • Od niedawna na stronie Portalu Me-
diów Szkolnych pojawiają się poza 
obozowe podcasty. Od rozpoczęcia 
tego typu działalności, nagrane zosta-
ły już trzy odcinki, parę miesięcy temu 
powstałej serii – Agentek do Potęgi. 
Ponadto, znalazły się tam także dwie 
Morskie Listy Przebojów i kilka innych 
niezależnych materiałów. Po więcej 
wejdźcie na stronę www.potegaprasy.
pl.

Obostrzenia na Wigilię
 • Wigilia Świąt Bożego Narodzenia jest 
dla wielu czasem spotkań z rodziną 
i znajomymi.  W te święta jednak, licz-

ba gości w naszych domach jest ogra-
niczona do pięciu. Do tych 5 osób nie 
wlicza się osoby organizującej oraz 
innych osób mieszkających w danym 
miejscu. Takie obostrzenia planowane 
są również w innych krajach europej-
skich jak Belgia czy Niemcy.

Nowy wygląd ferii
 • Pandemia koronawirusa COVID-19 
nie daje za wygraną, a tegoroczne 
ferie zimowe z pewnością nie należą 
do standardowych. Zgodnie z rozpo-
rządzeniem, wszystkie województwa 
odbędą je w tym samym terminie 
i będzie panował całkowity zakaz wy-
jazdów turystycznych. Spowoduje to 

prawie cały miesiąc przerwy od zajęć 
dla uczniów, z czego jedni się pewnie 
ucieszą, ale zarazem wielu innych bę-
dzie niepocieszonych niemalże trzy-
dziestodniowym lockdownem.

Nietypowy podatek
 • Od nowego roku, wdrożony ma zostać 
nowy rodzaj podatku – podatek cu-
krowy. Co to oznacza? Już pierwszego 
stycznia, podrożeją w Polsce wszystkie 
napoje słodzone. Podatek ten obej-
mie również napoje energetyczne 
ze względu na obecność substancji ak-
tywnej takiej jak kofeina czy tauryna. 
Przy okazji ustawa ustanawia dodat-
kową opłatę za alkohol w butelkach 
do 300 ml.•=

Wojciech Wojcieszek, 
16 lat, Łódź

uczestnicy tego starcia pisali o ekolo-
gii, a prace laureatów możecie obejrzeć 
na stronie potegaprasy.pl. Jaki narzuco-
no tym razem? Sprawdzajcie nasze me-
dia społecznościowe i portal, a na pew-
no nic Was nie ominie.

Wróćmy jeszcze na moment w krainę 
wyobraźni. Wioska Artystyczna Janowo 
to nieodłączny element każdego obozu. 
Zazwyczaj witają nas w niej aktorzy tea-
tru improwizowanego IMPRO Atak!, gru-
py ITO Teatr oraz zapraszani przez nich 
goście i przyjaciele. Skoro jednak nie 
wyjeżdżamy do Rewala zimą, zastanów-
my się, co słychać u tych kreatywnych 
głów, jak oni realizują się poza sezonem. 
W tym wyjątkowo nieprzyjemnym cza-
sie nasza redaktorka Ewa Miśkiewicz 
zamieniła słowo z gospodarzem Wioski 
i liderem obu wspomnianych wcześniej 
grup teatralnych, Jackiem Stefanikiem. 
Czytajcie na stronie 8.

Oprócz tego przygotowaliśmy dla Was 
mnóstwo świątecznych ciekawostek, 
a wśród nich: historia Coca-Coli, świętego 
Mikołaja i znaczenie potraw na świątecz-
nym stole. Nie będziemy Was obrzucać sa-
mymi informacjami – dla zmęczonych tym 
rokiem mamy opowiadanie, trochę potę-
gowych wspomnień, a na koniec dowiecie 
się, co wróżka Dorothea zapowiada Wam 
na przyszły rok.

Nie ma co czekać z lekturą do przyszłe-
go roku. Czytajcie już teraz.

Redaktor Naczelna 
Aleksandra Kocik
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Kiedy w 1886 roku John S. Pember-
ton opracowywał recepturę na bez-
alkoholowy napój z liści koki i koli, 
nie podejrzewał, że w ciągu połowy 
stulecia stanie się on rozpoznawalny 
na świecie. Dziś nikomu nie jest obcy 
charakterystyczny biało-czerwony, 
kaligraficzny napis, czy… wizerunek 
świętego Mikołaja, wymyślony na po-
trzeby bożonarodzeniowej reklamy 
napoju. Wielu z nas pije Coca-Colę, ale 
rzadko zastanawia się nad jej historią – 
a ta przypomina błyskawiczną ekspan-
sję na całą kulę ziemską.

Imperium z Atlanty
Pechowiec kontra abstynenci

Pembertona można uznać za pechow-
ca. Były żołnierz Konfederacji i aptekarz 
zarazem miał problem z alkoholem, ale 
nie samo to stało się przyczyną jego 
niepowodzeń w zbijaniu fortuny. Wiele 
eksperymentował z wytwarzaniem na-
pojów i w pewnym momencie wpadł 
na pomysł stworzenia wina z dodatkami 
kokainy i kofeiny. Trunek zaczął zyski-
wać popularność w Atlancie, jednak ma-
rzenie o amerykańskim śnie aptekarza 
zniszczył… ruch abstynencki w USA.

W latach 80. XIX wieku amerykańskie 
gwiazdy promowały odejście od uzależ-

niających napojów alkoholowych. Kolej-
ne stany wprowadzały zakaz sprzedaży 
mocnych trunków. Najpierw było Kansas 
– a potem wystarczyło czekać, aż ruch 
dotrze do Georgii, a więc i jej stolicy – 
Atlanty. Pechowiec był zmuszony szukać 
nowego sposobu na promowanie swoje-
go wynalazku. Jednak nie zajął się sprze-
dażą na czarnym rynku. Zaczął myśleć 
nad substytutem alkoholu.

Dzięki eksperymentom otrzymał gę-
sty, brązowobursztynowy koncentrat. 
Zaniósł go do zaprzyjaźnionej apteki, 
gdzie płyn rozcieńczono wodą gazowa-
ną i wlano do dozowników. W ten spo-
sób zaczęto sprzedawać napój Pember-
tona. Pozostawał jeden problem – brak 
nazwy dla wynalazku. Tutaj z pomocą 
przyszedł księgowy i wspólnik Johna, 
Robins. Główne składniki – kokę i kolę – 
umieścił w nazwie, tym bardziej, że dwie 
duże litery „c” wyglądały chwytliwie. Po-
tem naszkicował logo.

W ten sposób narodziła się marka 
Coca-Coli.

Przedsiębiorczo i 
marketingowo w… XIX wieku

Jednak dziś mało kto by słyszał 
o napoju Pembertona, gdyby Asa Can-
dler nie odkupił od niego praw do pro-
duktu. Nowy właściciel miał smykałkę 
do interesów, co nadało rozwojowi mar-
ki rozpędu. W 1892 roku, gdy ostatecz-
nie przejął firmę, udało mu się dziesięć 
razy zwiększyć sprzedaż. W 1894 roku 
otwarto pierwszą fabrykę napoju – zo-
stała ulokowana w Dallas, a kolejne 
w Chicago i Los Angeles. Z tyłu sklepu 
Candler założył maszyny do butelkowania, 
dzięki czemu stało się możliwe szybsze 
rozprowadzanie towaru. Napój sprzeda-
wano dla gospodarstw wzdłuż Missisipi, 
a to był dopiero początek. Rok później Co-
ca-Colę można było dostać w całym USA. 

Candler wiedział, że bez reklamy suk-
ces w iście amerykańskich rozmiarach 
nie będzie możliwy. Do robienia plaka-
tów promujących napój zatrudnił ak-
torkę Hildę Clark. Została ona pierwszą 
twarzą Coca-Coli. Im więcej reklam, tym 
więcej sprzedanych butelek, a im wię-
cej sprzedanych butelek… Zaczęła się 
ekspansja do Kanady, Kuby i Panamy. 
Później przyszedł czas na zajęcie Azji 
i Europy. Ale to nie koniec. Firma od 1909 
roku do 1989 roku wydawała magazyn 
„Coca-Cola Bottler”. Jak iść na całość, 
to iść na całość.
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Greta Garbo, Amsterdam i III 
Rzesza

Kilka lat po tym, jak Candler odszedł 
z firmy, żeby zająć się polityką, w The Co-
ca-Cola Company nastały rządy Roberta 
W. Woodru. Trwały one około sześćdzie-
sięciu lat i przyniosły marce kolejne de-
kady dynamicznego rozwoju. Twarzami 
Coca-Coli zostawały gwiazdy kina ame-
rykańskiego, takie jak Greta Garbo. Wpro-
wadzono sześciobutelkowe opakowania 
napoju, a w 1928 roku branża podpisała 
układ o współpracy z Igrzyskami Olim-
pijskimi. Wówczas do Amsterdamu, wraz 
z amerykańską drużyną, przywieziono 
1000 skrzynek wypełnionych butelka-
mi Coca-Coli. Współpraca trwała nawet 
w 1936 roku, kiedy zawody odbywały się 
w nazistowskich Niemczech. Wówczas 
dewizę III Rzeszy: „Ein Volk, ein Reich, ein 
Führer“ zmieniono na „Ein Volk, ein Re-
ich, ein Getränk“, czyli: „Jeden lud, jedna 
rzesza, jeden napój”. Z latami 30-tymi 
wiąże się kolejne ważne wydarzenie – 
to właśnie wtedy powstał wizerunek 
świętego Mikołaja, który do dziś obecny 
jest w popkulturze.

Jak wykolegować Pepsi?
Z wybuchem II wojny światowej wiele 

się zmieniło. Gdy w III Rzeszy brakowało 
komponentów do produkcji Coca-Coli 
i tamtejsi naukowcy zostali zmuszeni 
do wynalezienia Fanty, napój Pember-
tona służył na amerykańskich plakatach 
wojskowych samolotów. Później, w 1943 
roku, potwierdzono hegemonię Coca-
-Coli (co oznaczało kolejne trudności 
w wybiciu się dla rywalizującej Pepsi). 
Z Woodru podpisało umowę wojsko – 
w zamian za nikiel, firma miała produko-
wać dla amerykańskich żołnierzy prze-
bojowy napój. Tym samym wojsko USA 
wypiło w czasie wojny około 5 miliardów 
butelek Coca-Coli, a na fronty wysłano 
64 przenośne rozlewnie.

myślone przez Agnieszkę Osiecką zado-
mowiło się w Polsce na dobre. 

Co ma Puszkin do Coca-Coli?
Lata 80-te przyniosły kolejne zmiany. 

Zarząd wpadł na pomysł, żeby zmienić 
recepturę napoju i wypuścił na rynek 
„New Coke”. Nowy skład nie przypadł 
do gustu ludziom, co poskutkowało 
protestami w Ameryce. Szefostwo było 
zmuszone wycofać nowość z produkcji 
i przywrócić starą recepturę.

W 1985 roku w Rosji otworzono pierw-
sze zakłady butelkowania, a później 
rozpoczęto tam sprzedaż Coca-Coli. 
I chociaż w ZSRR w latach 70-tych wymy-
ślono jej rosyjską wersję (tak, chodzi mi 
o Bajkał), napój Pembertona również się 
przyjął. Niedługo po tym butelki Coca-
-Coli trafiły do kosmosu z amerykańskimi 
astronautami. W czasach rozpadu bloku 
wschodniego, na placu Puszkina w Mos-
kwie zadomowił się wielki neon z rekla-
mą symbolu „amerykańskiego imperia-
lizmu”. Podobna sytuacja miała miejsce 
w Warszawie – Coca-Cola znalazła swoją 
siedzibę w Pałacu Kultury, co wydaje się 
ironicznym zwrotem akcji.

Historia Coca-Coli miała swój początek 
prawie 150 lat temu i choć świat wokół 
dynamicznie się zmieniał, wynalazek 
Pembertona zawzięcie go podbijała. 
Ponoć smak pozostał ten sam, chociaż 
w dzisiejszej wersji napoju trudno zna-
leźć kokainę i kofeinę. Coca-Cola zosta-
nie chyba na zawsze symbolem Ameryki 
i kultury masowej, który zadomowił się 
w każdym zakątku planety. Bo chyba 
można stwierdzić jedno – ziemia kręci 
się wokół Coca-Coli.

Małgorzata Wieczorkiewicz 
17 lat, Wrocław

Foto: Wikimedia Commons 

Królowa popkultury
Czasy powojenne utwierdziły miej-

sce napoju Pembertona w popkulturze. 
W 1950 roku Coca-Cola została pierw-
szym produktem, który umieszczono 
na okładce Time. Powstawały reklamy 
telewizyjne napoju – pierwszą z nich wy-
puszczono na antenę w Święto Dziękczy-
nienia. Trzy lata później zaczęto nadawać 
audycje „Coke Time” w radiu i na szkla-
nym ekranie. Program zdobył bardzo 
dużą popularność. Wkrótce The Coca-
-Cola Company podjęła się współpracy 
z Afroamerykanami, np. Jessiem Owen-
sem, a kolejną twarzą napoju stała się 
afroamerykańska studentka, Mary Ale-
xander. Na przestrzeni następnej dekady 
nieustannie powstawały nowe reklamy 
napoju i kreskówki (również z „Fistasz-
kami”). Firma Woodru wiedziała, że tylko 
w ten sposób można dotrzeć do mas.

Na dalekim, socjalistycznym 
wschodzie

W Polsce, znajdującej się w bloku 
wschodnim, już od 1957 roku próbo-
wano wprowadzić sprzedaż napoju 
Pembertona. Było to jednak bardzo 
utrudnione, głównie przez nastawienie 
komunistycznych władz. W Coca-Coli wi-
dziano symbol imperializmu i niewolni-
czego kolonializmu. Socrealistyczni poe-
ci wykpiwali napój w wierszach i listach. 
Dopiero w latach 70-tych Coca-Cola 
otworzyła pierwsze ośrodki butelkowa-
nia w Polsce. Nasz kraj miał mieć prawo 
do eksportu na cały blok wschodni, jed-
nak i tak sytuacja nie była najprostsza. 
Butelki z brunatnym napojem można 
było dostać tylko w Peweksach za wa-
luty, dlatego Coca-Cola wkrótce stała 
się symbolem luksusu. Młodzi ludzie nie 
kupowali jej nawet dla smaku. Chodziło 
o samo prestiżowe uczucie, gdy szło się 
peerelowską ulicą w prawdziwych, ame-
rykańskich jeansach i z butelką Coca-Coli 
w ręku. Hasło „Coca-Cola to jest to” wy-
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Kilka słów o historii ostatniego dnia roku

W sylwestrowym szale…

Kim lub czym jest Sylwester?
Sylwester to imię, które wywodzi się 

z języka łacińskiego, które brzmiało Sil-
vestris i oznaczało „żyjący w lesie”, stąd 
tak huczne świętowanie. 

Jak powstało to święto?
Obchodzenie sylwestra ma swój po-

czątek aż w samej starożytności. Istnie-
je natomiast kilka wersji, które dotyczą 
jego powstania. Jedna z nich głosi, że 
w starożytności ludzie podczas Dioni-
zji, które odbywały się na cześć boga 
Dionizosa – boga wina, bawili się ze 
swoimi dziećmi w koszykach, a te miały 
zwiastować nowe i że to Juliusz Cezar 
ustanowił 1. stycznia za początek nowe-
go roku. Inna teoria głosi, że wszystko 
zaczęło się w mitologii greckiej. Pewna 
kobieta, Sybilla, miała przepowiedzieć 
koniec świata, którego czas określono 
na 1000 rok. Smok Lewiatan miał zbu-

dzić się na przełomie 999 i 1000 roku 
i doprowadzić do zagłady. Gdy jednak do 
niczego nie doszło, przestraszeni wcześ-
niej ludzie zaczęli świętować, bawić si 
 i cieszyć z tej okazjii. Wtedy też urzędo-
wał papież Sylwester II, który wygłosił 
słowa: „Urbi et Orbi" oznaczające do-
słownie „Miastu i Światu”. Było to bło-
gosławieństwo, które symbolizowało 
szczęśliwy koniec roku, a noc poprze-
dzającą następny rok, nazwano jego 
imieniem.

Sylwester w Polsce
W Polsce Sylwestra zaczęliśmy obcho-

dzić dopiero w XIX wieku i to nie wszy-
scy. Tylko wyżej usytuowani społecznie 
pozwalali sobie na takie zabawy, lecz 
z czasem i ci biedniejsi mogli uczestni-
czyć w tak hucznych imprezach. 

Charakterystyczne obchody 

Obecnie w większości krajów o półno-
cy wznosimy toast z kieliszkiem szampa-
na. Wcześniej toast ten wnoszono przy 
użyciu węgierskiego tokaju. Na przeło-
mie XIX i XX w kilku miejscach były tro-
chę inne tradycje. W Hiszpanii z każdym 
wybiciem zegara zjadało się jedno wino-
grono, a w Danii o dwunastej, zaskakiwa-
ło się z krzesła.

W tym roku
Tegoroczne obchody Sylwestra za-

powiadają się inaczej, niż zwykle. Zmu-
szeni do ograniczenia przemieszczania 
się do minimum, nie możemy liczyć na 
coroczną zabawę i świętowanie z bliż-
szymi czy dalszymi. Prawda jest taka, 
że tylko od nas zależy, jak wejdziem 
 w 2021 rok. Oby obecny, 2020 odszedł 
w zapomnienie i zostawił za sobą same 
dobre, choć pewnie nie tak liczne jak za-
zwyczaj, wspomnienia.

Ewa Miśkiewicz 
15 lat, Osice

Koniec grudnia, czas, w którym najczęściej spędzamy najwięcej 
czasu z rodziną. Wigilia, Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok, 
a z nim Sylwester. No właśnie, po co Sylwester? Dlaczego świętujemy 
każdy, nadchodzący, kolejny rok? Historia Sylwestra jest ciekawsza 
niż można sobie wyobrazić.

Foto: http://dzieckowhotelu.pl/sylwester/luve/sylwester-skad-wywodzi-sie-tradycja-swetowania-ą
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W kolejce na wyciąg
Jeśli wybierasz się na stok, upewnij się, 

że Twój sprzęt jest adekwatny do Two-
ich umiejętności. Jeśli narty lub deskę 
wypożyczasz i nie jesteś pewien czego 
potrzebujesz, śmiało poproś o pomoc 
w odpowiednim dobraniu ekwipunku 
pracowników wypożyczalni, którzy są 
ekspertami. Narty czy deska snowbo-
ardowa do jazdy uniwersalnej powin-
ny sięgać Ci pod brodę. Żeby wybrać 
odpowiednie kijki, wystarczy złapać je 
pod talerzyk na dole, ramię zgiąć 
pod kątem prostym w łokciu – jeśli kijek 
bez problemu dotyka podłogi, to jest 
odpowiedniej długości. Koniecznie pa-
miętaj o kasku. Może nie jest to najbar-
dziej stylowe nakrycie głowy, ale może 
uratować Ci życie.

Śmigając w dół stoku
Wśród fanów narciarstwa i snowbo-

ardu są też fani zawrotnych prędkości. 
Jeśli jesteś jeszcze początkującym ama-
torem sportów zimowych i możesz sobie 
na to pozwolić, nie wstydź się i zapisz 
się na lekcje z instruktorem. On nie tylko 
nauczy Cię podstaw, ale również poka-
że, jak bezpiecznie upadać. Jeśli jednak 
masz wakacje na budżecie, sprawdź do-
stępne trasy wcześniej i zacznij od tych 
prostszych, niebieskich, albo poproś 
o pomoc znajomego. Zawsze dobieraj 
stok, prędkość i styl jazdy odpowied-
nio do swoich umiejętności i warun-
ków śniegowych.

W razie upadku
Wypadki chodzą po ludziach. 

Warto wiedzieć, co należy 
wtedy zrobić i jak się za-
chować. Jeśli tylko 
przewrócisz się 
i jesteś w stanie 
się poruszać, 
nie zostawaj 
na środku sto-
ku. W sytuacji, 

Szalik, czapka, kask i ciepła kurtka

Tak się zaczyna górska przygoda

Pod wpływem
Zjawisko „narciarstwa barowego”, czyli 

jazdy od baru do baru, jest dość popular-
ne. Zasada „piłeś, nie jedź” obowiązuje 
również w górach. Jazda na nartach lub 
na snowboardzie pod wpływem alkoho-
lu stwarza zagrożenie dla Ciebie i innych 
na stoku. Rozgrzanie się mocnym alkoho-
lem to tylko mit – to błogie ciepło szyb-
ko ulatnia się z organizmu i zaraz robi się 
jeszcze zimniej. Mimo że grzane wino czy 
Aperol Spritz to często nieodłączne ele-
menty wypoczynku w górach, zostaw je 
na koniec dnia, gdy będziesz pewny, że 
nie wrócisz już na stok.

Przedostatni zjazd
Każde środowisko ma swoje przesądy. 

Wśród narciarzy panuje przekonanie, że 
nigdy na koniec dnia nie ma ostatniego 
zjazdu, zawsze jest przedostatni. Wyni-
ka to z założenia, że gdy narciarz zdaje 
sobie sprawę, że ten zjazd jest ostatni 
na dany dzień lub sezon, będzie bardziej 
nieostrożny i pełen niepotrzebnej bra-
wury, a więc ryzyko wypadku wzrośnie. 
Lepiej zejść ze stoku z lekkim niedosy-
tem, niż zostać zwiezionym na noszach 
przez ratowników z wizytą u lekarza 
w bliskiej perspektywie.

Jeśli do aktywności w górach podej-
dziemy rozsądnie, mogą na zawsze po-
zytywnie zapisać się w naszej pamięci. 
Niestety, jedna zła decyzja i wypadek 
w konsekwencji, mogą zakończyć się 
niechęcią do gór na całe życie.

Antonina Mazurek 
17 lat, Warszawa

gdy spadniesz z orczyka, spróbuj zejść 
na bok. Gdy zobaczysz, że ktoś leży 
na śniegu, zatrzymaj się przy nim, tak 
żeby nie obsypać go śniegiem, i zaofe-
ruj pomoc. W przypadku, gdy poszko-
dowany nie może wstać, zabezpiecz 
miejsce poprzez wbicie swoich nart lub 
kijków na krzyż powyżej ofiary. Zadzwoń 
po pomoc (numer alarmowy działa rów-
nież bez karty SIM – 112, TOPR/GOPR 
– 985/+48 601 100 300). Jeśli poszkodo-
wany nie oddycha, ostrożnie wykonaj 
pierwszą pomoc. Jeśli poszkodowany 
jest przytomny, zadbaj, żeby było mu cie-
pło (w skrajnej sytuacji przykryj własną 
kurtką) i spróbuj podnieść go na duchu. 
Z pomocą medyczną poczekaj na właści-
we służby, żeby nie pogłębić urazu.

Przed wyprawą
Bez względu na to, czy planujesz szu-

sować na stoku czy wybrać się na pieszą 
wycieczkę, nigdy nie idź sam. Zawsze 
wyruszaj w co najmniej trzyosobowej 
grupie. Do plecaka weź czekoladę lub coś 
słodkiego, naładowany telefon z zapisa-
nymi numerami alarmowymi, mapę i za-
pasowe rękawiczki lub czapkę. Sprawdź 
pogodę dzień wcześniej lub rano przed 
wyjściem z domu, żeby ubrać się ade-
kwatnie do temperatury. Jeśli zostanie 
ogłoszone zagrożenie lawinowe, prze-

strzegaj zaleceń służb. Zalecenia 
lawinowe możesz łatwo znaleźć 
w internecie na stronie TOPR.

Nadchodzi zima, a z zimą pierwszy śnieg i wyjazdy w góry. Pełne emocji i adrenaliny wycieczki 
na stok narciarski, piesze wędrówki w ciszy czy szalone imprezy - nieważne co robisz, zawsze będzie 
pełno historii do opowiedzenia znajomym po powrocie do domu. Lepiej jednak spędzić ferie 
bez niepotrzebnych szpitalnych wrażeń.
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Jak działa w tym trudnym czasie?

IMPRO Atak!

W tym roku nastał nas okropnie 
trudny okres, w którym z każdej strony 
czyha na nas wiele ograniczeń. Teatry 
również stoją przez to w miejscu, ale 
jak radzi sobie „IMPRO Atak!”? O dzia-
łalności IMPRO powie pan Jacek Stefa-
nik – twórca IMPRO Ataku!

– Jak wyglądają spektakle? Będą od-
bywać się online czy może będzie kil-
ka wyjątków wystawianych na scenie, 
jakieś specjalne spektakle np. jak rok 
temu na sylwestra?

– Generalnie spektakli teraz nie ma, 
wszystko jest zamknięte, więc nie mamy 
jak zagrać w teatrze. Przypuszczam, że 
potrwa to przez co najmniej trzy mie-
siące. Jeśli chodzi o spektakle online, to 
na razie nie będziemy ich robić z tego 
względu, że nie ma aż takiego dużego 
zainteresowania. Robiliśmy je w maju 
i w czerwcu i tak na prawdę maksymal-
na liczba osób, która to oglądała to było 
60 osób. Uważam, że nie ma sensu orga-
nizować takich spektakli zwłaszcza, że 
żeby zrobić je dobrze trzeba by wynająć 
przestrzeń, która jest dobrze oświetlona, 
nagłośniona, gdzie jest dobry internet, 

więc nie opłaca się tego realizować rów-
nież ze względów finansowych.

– Spotykają się Państwo jakoś? Może 
nie tylko ze względu na teatr?

– Oczywiście, że się spotykamy, tyl-
ko to właśnie nie są spotkania typowe, 
gdzie odbywa się próba, bo po co pró-
bować, skoro się nie gra. Więc jak na ten 
moment są tylko spotkania, ale bez żad-
nych prób. 

– Czy mają Państwo zamiar organi-
zować coś poza teatrem? Ostatnio na 
Facebooku widziałam akcję z licytacją 
piernika.

– Pewnie, jeżeli tylko możemy komuś 
pomóc, to jak najbardziej. Jeżeli akcja 
jak ta, czyli wylicytowanie pieniędzy  
dla domu dziecka, kupienie piernika, 
może się przydać, to jak najbardziej bie-
rzemy udział w takich akcjach, ale są one 
jednorazowe.

– Rok temu, w ferie odbyło się szko-
lenie, szkoła IMPRO. W tym roku pla-
nują Państwo je zorganizować czy ra-
czej się nie odbędzie? 

– Nie sądzę, by w tej chwili szkolenie 
IMPRO się odbywało zwłaszcza, że to 
jednak trzeba się spotkać, to w osiem 

czy w dziesięć osób. W tym momencie 
raczej nie przewiduję, że się ono odbę-
dzie, chyba że ktoś będzie miał ochotę 
poprowadzić jakieś warsztaty online. Ja 
spróbowałem zrobić warsztaty IMPRO 
online tydzień temu, było to fajne do-
świadczenie, aczkolwiek w ten sposób 
nie można zrobić wszystkiego co by się 
chciało. Po prostu się nie da, nie ma ta-
kich szans. Możemy sobie rozmawiać, 
natomiast bardzo ciężko jest przeprowa-
dzić takie warsztaty zdalnie.

– Jak radzi sobie Pan i reszta akto-
rów w tym czasie? Tęsknią Państwo za 
teatrem?

– Oczywiście, że tęsknimy za teatrem! 
Tęsknota za widzami i spektaklami, ale 
i również musimy jakoś zarabiać. Każ-
dy sobie organizuje czas w inny sposób 
i każdy ma bardzo różne zajęcia „dodat-
kowe”.

Ewa Miśkiewicz 
15 lat, Osice
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Proszę państwa, tak się nie robi!

Zasady savoir vivre’u są wymagane 
przy każdej okazji. Jeśli udzielamy się 
w gronie rodzinnym, to także powinniśmy 
trzymać się tych zasad. Pozwalają one 
na podtrzymanie dobrej atmosfery i za-
pewnienie innym gościom komfortu. 
Oto kilka zasad poprawnego zachowa-
nia się przy stole.

Niesforne kończyny
Pierwszą zasadę, którą warto stoso-

wać przy stole to niezakładanie nogi 
na nogę w celu zapewnienia sobie wy-
gody. Nie jest to niegrzeczne, ale stanowi 
większe prawdopodobieństwo kopnię-
cia osoby, która siedzi naprzeciwko. Po-
prawna postawa to prosty sposób siada 
na krześle z opartymi plecami na oparciu. 
Stopy powinny być postawione równo-
legle do siebie. Podobna zasada wystę-
puje w przypadku rąk. Trzymanie łokci 
na stole jest nie na miejscu, a swój zakres 
rąk ograniczmy do nadgarstków. Dolna 

część nadgarstka powinna swobodnie 
opierać się na krawędzi stołu. W ten sposób 
pokazujemy swoją etykietę i nie zabieramy 
przestrzeni osobie, która siedzi obok nas.

Długo jeszcze?
Kiedy już przyjmiemy odpowiednią 

postawę przy stole, pora na posiłek. 
„Na wszystko przyjdzie czas” to powie-
dzenie, o którym warto pamiętać. To go-
spodarz zadecyduje, kiedy rozpocznie 
się kolacja, o czym zazwyczaj informuje 
podanie pierwszego talerza z jedzeniem 
lub postawieniem wazy na stole. Jeżeli 
jedzenie jest podawane w wydzielonej 
formie, na przykład na półmisku, należy 
pamiętać, że możemy rozpocząć spo-
żywanie swojej porcji, gdy zostaną one 
wszystkim podane.

Smacznego!
Jedna z tradycji Bożego Narodzenia 

mówi, że na stole powinno podać się 

dwanaście potraw. 
Wiąże się to z dużym 
wyborem na stole, dla-
tego należy uważać 
z ilością nakładane-
go jedzenia na talerz. 
Kolejna zasada savoir-
-vivre’u mówi, że nie 
powinniśmy zostawiać 
resztek, a bynajmniej 
nie przystoi marno-
wać jedzenia. Jednak 
reguła dotyczy dwóch 
stron. Jeśli nie mamy 
ochoty spróbować da-
nia, a gospodarz nale-
ga, to nie przystoi nam 
odmowa spróbowania. 
W takich sytuacjach 
powinniśmy sobie na-
łożyć niewielką ilość je-
dzenia, którą jesteśmy 
w stanie spożyć, nawet 
jeśli potrawa nam nie 
posmakuje.

Nie na wyścigi
Ciekawą zasadą, 

którą można zastosować przy każdym 
posiłku jest „widelec do ust, a nie usta 
do widelca”. Reguła mówi jasno, że nie 
powinniśmy zbyt nisko przychylać się do 
talerza. Żeby uniknąć takiej sytuacji, mo-
żemy nakładać sobie mniej na sztuciec 
i delikatnie się przysunąć. Zasada jest 
o tyle ważna, że nie pokazuje łapczywo-
ści, co jest dobrą stroną naszej wizytówki.

Każda maniera wdrożona w trakcie 
rodzinnego posiłku dobrze o nas świad-
czy. Jednak pamiętajmy, że za dobrymi 
manierami chowa się dobre zachowa-
nie. Nie zapominajmy o uprzejmości 
do innych osób, bo to grunt do stworze-
nia dobrej atmosfery.

Nastazja Budner 
15 lat, Szczecin

Święta Bożego Narodzenia to idealny czas i powód do spotkania się z bliskimi. Zapach świątecznych 
potraw, a także dekorowanie pierniczków to tradycje, które budują świąteczną atmosferę. Ostatnim 
dopełnieniem tego czasu są dobre maniery i zachowanie.

Foto: Wikimedia Commons
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Święty patron Coca-Coli
Boże Narodzenie bez świętego Miko-

łaja to jak pączki bez róży albo rurki bez 
kremu. Nikt nie wyobraża sobie Wigilii 
bez prezentów pod choinką, które tra-
fiają tam dzięki miłemu starszemu panu 
z brodą i jego dzielnym reniferom. Histo-
rię świętego Mikołaja, biskupa Miry, zna 
wielu, ale nie wszyscy wiedzą, dlaczego 
w ciągu dwustu lat jego wizerunek tak 
bardzo się zmienił i oddzielił od trady-
cji religijnej. A jest to sprawka nie tylko 
Coca-Coli.

Święty Mikołaj, Swarek i 
Strzała

Na początku XIX wieku wierzono, że 
święty Mikołaj jest elfem i mieszka w ja-
skini. Podobny wizerunek wykorzystał 
Clement Clarke Moore w swoim wierszu 
„Noc Wigilijna” z 1823 roku. Opisuje on 
przybycie starego wesołego elfa w noc 
wigilijną do pewnej rodziny. Pan domu, 
obudzony hałasem z zewnątrz, widzi 
przez okno sunące po niebie sanie świę-
tego Mikołaja, zaprzężone w renifery. 
Miało być ich osiem, a imiona dwóch z 
nich utrwaliły się w kulturze – są to Don-
der i Blitzen, czyli po polsku Swarek i 
Strzała. Niedługo później elf dostaje się 
do domu przez komin i wkłada prezenty 
do skarpet. Życzy gospodarzowi „We-
sołych Świąt” i odlatuje, żeby rozdawać 
podarunki kolejnym dzieciom. Moore 
wpadł na pomysł na napisanie opowia-
dania, gdy jechał saniami na zakupy. W 

ten sposób wymyślił wiele charaktery-
stycznych cech Świętego, które przypi-
suje mu się do dziś. 

Święty Mikołaj i żołnierze
W drugiej połowie XIX wieku święty Mi-

kołaj był coraz częściej wykorzystywany 
w karykaturach i ilustracjach w czasopis-
mach w okresie przedświątecznym. Stwo-
rzono np. obrazek, na którym miły starszy 
pan rozdaje prezenty amerykańskim żoł-
nierzom (opublikowano ją w 1881 roku, 
podczas wojny secesyjnej w USA). W 1863 
roku dzięki rysownikowi Thomasowi Na-
stowi powstał pierwowzór dzisiejszego 
wizerunku świętego Mikołaja. Był to py-
zaty, starszy pan z białymi bokobrodami 
– rysownicy na dobre porzucili przedsta-
wienie świętego jako elfa. Jednak praw-
dziwa rewolucja dopiero miała nadejść.

Święty Mikołaj i Haddon 
Sundbloom

W 1930 na zlecenie firmy Coca-Cola 
artysta Fred Minzen namalował obraz 
Mikołaja do świątecznej reklamy napoju. 
To właśnie on ubrał świętego w czerwo-
ny kubraczek i elfią czapkę z pomponem. 
Rok później zlecenie Coca-Coli na następ-
ny obraz trafiło do Haddona Sundbloma. 
Ten, malując świętego, wzorował się na 
swoim przyjacielu i sąsiedzie, Lou Pren-
tissie. Sundblom mocno inspirował się 
wierszem Moora, dzięki czemu powstał 
niepowtarzalny wizerunek świętego Mi-

kołaja. Był to sympatyczny, starszy męż-
czyzna, zawsze uśmiechnięty przyjaciel 
wszystkich dzieci. W ciągu trzydziestu lat 
Sundbloom namalował 40 obrazów świę-
tego, a ludzie na całym świecie mocno 
zżyli się z jego postacią. Artysta ukazywał 
Mikołaja w codziennych sytuacjach, ta-
kich jak pakowanie prezentów, zabawę z 
dziećmi czy… podbieranie butelek Coca-
-Coli z lodówki. Gdy Lou Prentiss zmarł, 
Sundbloom malował swoje odbicie w lu-
strze, a na obrazach dorabiał sobie długą, 
białą brodę. Ten wyjątkowy wizerunek 
przeżył samego artystę i do dziś króluje w 
okresie świąt Bożego Narodzenia. 

Małgorzata Wieczorkiewicz 
17 lat, Wrocław

Opracowała: Natalia Bochan
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W wigilijną noc dookoła świata
Święta Bożego Narodzenia to szcze-

gólny czas w roku. Każde dziecko 
czeka wtedy na Mikołaja, prezent od 
niego i śnieg. Mamy i babcie przygo-
towują w kuchni serniki, makowce 
i pierniki. Ojcowie przynoszą do domu 
choinki. Wszyscy choć trochę znamy 
polskie zwyczaje świąteczne, ale czy 
w innych krajach są takie same?

Finlandia

Kraj, z którego 
pochodzą Mumin-
ki i Nokia, słynie 
też z najpopular-
niejszego wśród 
n a j m ł o d s z y c h 
świętego – święte-
go Mikołaja. Żyje 
on w północnym regionie Finlandii, Lapo-
nii, przez cały rok dostaje listy od dzieci, a w 
nocy z 24 na 25 grudnia roznosi im prezenty 
po całym świecie. Oprócz świętego Mikoła-
ja, popularna jest też historia o Koziołku Yule, 
który zamiast dawać prezenty, prosił o nie 
ludzi. Co ciekawe, w Finlandii świętowanie 
zaczyna się już 21. grudnia, a kończy 6. stycz-
nia. Tradycyjnymi potrawami na fińskim sto-
le są sałatka z buraków „rosolli”, owsianka 
z migdałami i cynamonem „joulupuuro” czy 
surowy łosoś z solnej posypki „graavilohi”.

Świąteczny fiński słownik
 • Święty Mikołaj – Joulupukki 
 • Choinka – Joulukuusi 
 • Prezent – Lahja
 • Śnieg – Lumi
 • Kolęda – Joululaulu
 • Włochy
Makaron i pizza, które rządzą tym kra-

jem, spotykane są również na wigilijnych 
stołach Włochów, z dodatkiem różnych 
ryb, owoców morza i mięsa. Dzieci naj-
bardziej czekają na słodycze – czekolad-
ki z nugatem „Torrore”, ciasta biszkopto-
we „Panettoni” i „Pandoro” oraz pierniki 
„Panpepato”. Jak mówi stereotyp, Włosi 
lubią wszystko, co duże i podniosłe, dla-
tego przygotowania i celebracja Świąt 
Bożego Narodzenia trwają już od po-
czątku grudnia. Po wigilijnej kolacji zwy-
kle grają w karty i wymieniają się prezen-
tami, panuje przede wszystkim rodzinna 
atmosfera. Okres ten kończy się 6. stycz-
nia, w Święto Trzech Króli. Wtedy też 
do rodzin przychodzi z prezentami 
 La Befana – stara czarownica, która we-

dług legendy nie zdążyła z podarunkami 
do Dzieciątka w szopce, ponieważ zgu-
biła drogę. Co roku odwiedza domy 
w poszukiwaniu Dzieciątka, przy okazji 
zostawiając prezenty.

Świąteczny włoski słownik
 • Święty Mikołaj – Babbo Natale
 • Choinka – Albero di Natale
 • Prezent – Regalo
 • Śnieg – Neve
 • Kolęda – Canto di Natale

Niemcy
U naszego za-

chodniego są-
siada celebracja 
świąt wygląda 
podobnie jak 
w Polsce. Jest 
choinka, są ko-
lorowe światełka 
i świąteczne jar-
marki. Możemy się na nich zaopatrzyć 
w przeróżne prezenty, a także spróbować 
regionalnych potraw, takich jak słynne 
kiełbaski „Bratwurst” czy sałatka ziem-
niaczana „Kartoffelsalat”. Najstarszym 
i najsłynniejszym jest ten w Norymberdze. 
Ciekawostką jest fakt, że to właśnie z Nie-
miec do Polski przyszedł zwyczaj deko-
rowania świątecznych drzewek. Postacią 
z legend, która odwiedza dzieci jest 
Knecht Rupert – towarzysz świętego Mi-
kołaja, który rozmawia z nimi, by dowie-
dzieć się czy były grzeczne w danym roku.

Świąteczny niemiecki słownik
 • Święty Mikołaj – Nikolaus
 • Choinka – Weihnachtsbaum
 • Prezent – Geschenk
 • Śnieg – Schnee
 • Kolęda – Weihnachtslied

Anglia
Z kraju, w któ-

rym rządzi kró-
lowa Elżbieta, 
pochodzi zwy-
czaj wysyłania 
kartek z życze-
niami i poca-
łunków pod 
jemiołą, które 
mają przynieść szczęście. W nocy z 24 
na 25 grudnia święty Mikołaj wchodząc 
przez komin, zostawia w specjalnych 
przygotowanych wcześniej skarpetach 
„Christmas stockings” prezenty, których 

późniejsze rozpakowywanie trwa cały 
dzień. Podczas świątecznego obiadu 
25. grudnia podawany jest indyk „roast 
turkey” i pudding z suszonych owoców 
i rozgrzewających przypraw „Christmas 
pudding”, a o godzinie 15:00 transmito-
wane jest coroczne przemówienie królo-
wej. Drugi dzień Świąt to „Boxing Day” – 
dzień wielkich sklepowych wyprzedaży, 
a także odwiedzania rodziny i spędzania 
z nią czasu.

Świąteczny angielski słownik
 • Święty Mikołaj – Santa Claus
 • Choinka – Christmas tree
 • Prezent – Present
 • Śnieg – Snow
 • Kolęda – Carol 

Rosja
Region, który 

zwykle kojarzy się 
z zimnem, ma nie-
co inne tradycje 
niż, na przykład, 
Polska. Święta Bo-
żego Narodzenia 
obchodzone są tydzień po Nowym Roku, 
który jest bardziej huczny niż u nas. Wtedy 
też rosyjskie dzieci dostają prezenty, nie 
od Świętego Mikołaja, ale od Dziadka 
Mroza lub jego wnuczki Śnieżynki. Po-
pularny Dziadek, zanim zaczął rozdawać 
prezenty, zabierał dzieci ze sobą na dale-
ką północ Rosji, a rodzice, żeby odzyskać 
swoje pociechy składali mu podarki. Póź-
niej stał się milszy i zamiast brać, zaczął 
dawać. Co ciekawe, Dziadek Mróz ob-
chodzi urodziny 18. listopada. Na świą-
tecznym stole pojawia się słodka kutia, 
czyli masa z ziaren pszenicy, miodu i ba-
kalii oraz kompot z suszonych owoców – 
coś, czego dzieci zwykle nie lubią. 

Świąteczny rosyjski słownik
 • Święty Mikołaj – swiatoj Nikolaj Святой 
Николай
 • Choinka – новогодняя юлка nowo-
godnajaja jolka
 • Prezent – Podarok подарок 
 • Śnieg – Snieg снег 
 • Kolęda – koljadka колядка

Joanna Holtz 
lat 18, Łódź
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Lekcja historii w świątecznej kuchni
Święta zbliżają się wielkimi krokami, 

ale przed nimi Wigilia. Różne wypieki, 
pyszne potrawy i wiele, wiele więcej… 
Czy zastanawialiście się kiedyś, dla-
czego akurat te potrawy? Dlaczego rok 
w rok jemy te same dwanaście różnych 
dań? I czemu akurat dwanaście? Ja-
kie przygotować dania lub słodkości? 
Ten artykuł rozwieje Wasze wszyst-
kie wątpliwości, a dzięki przepisom 
na następnej stronie możecie zaczerp-
nąć kilka nowych pomysłów na świą-
teczne wypieki i potrawy.

12 – czemu ta liczba?

Na świątecznym stole zwykle spotka-
my się z dwunastoma potrawami. Wie-
le osób jest przekonanych, że ta liczba 
ma jakieś znaczenie, ale nikt nie wie 
do końca jakie. Jedni mówią, że oznacza 
to liczbę apostołów, inni, że miesięcy 
w roku i by zaznać szczęścia w następ-
nym, należy spróbować każdej potrawy. 
Istnieje wiele przesądów i przekonań 
na temat liczby potraw na stole wigilij-
nym. Jak było na początku? Dawniej na 
stole znajdowała się nieparzysta ilość 
potraw podczas wigilijnej kolacji, bo 
to właśnie nieparzystość miała wszyst-
kim przynosić szczęście. Bogatsi mieli 
zazwyczaj jedenaście potraw, a ci bar-
dziej ubożsi dziewięć lub jeszcze mniej. 
Z czasem jednak zaczęło się to zmieniać, 
gdyż liczba 12 była uznawana za symbol 
bogactwa.

Nakrycie stołu
Poza świątecznymi potrawami nie 

możemy zapomnieć o nakryciu czy do-
datkach. Biały obrus to podstawa: jest 
symbolem czystości, barwą aniołów i apo-
stołów, ma pokazać znak dobrych intencji 
dla gości zasiadających przy wigilijnym stole 
i jest symbolem szaty Jezusa. Pod obru-
sem zawsze powinno znajdować sianko 
symbolizujące ubóstwo, w jakim narodziło 
się Dzieciątko. W wigilijny wieczór przed 
kolacją dzielimy się opłatkiem. Oznacza 
on pojednanie, przebaczenie i właśnie 
dlatego przy nim składamy sobie szczere, 
świąteczne życzenia na cały następny rok. 
Na stole stawia się również świece, któ-
re ukazują nam światło i zwiastowanie 
przyjścia zbawiciela. Niektórzy kładą obok 
świec czosnek i sól, bo wierzą, że to zwal-
cza zło nadchodzące prędzej czy później.

Potrawy
Tradycyjne dwanaście potraw nie za-

wsze są u każdego w domu takie same. 
W każdym regionie Polski można za-
uważyć inne tradycje. Nie różnią się one  
od siebie bardzo, ale zawsze jest w nich 
coś innego, charakterystycznego dla da-
nego miejsca. Zazwyczaj na stołach pod-
czas wigilijnej kolacji w Polsce możemy 
spotkać dania takie jak:

Barszcz czerwony z uszkami – barszcz 
przygotowywany jest z czerwonych bu-
raków, które symbolizowały piękność 
oraz miały dodawać piękna do życia oraz 
witalności, miały również przynosić dłu-
gowieczność całej rodzinie. W niektó-
rych domach możemy spotkać się z zupą 
grzybową, która dodawała świeżości, 
trzeźwości umysłom domowników oraz 
dodawała zdrowia, uszka z grzybami 
i kapustą - skład ich, czyli kapusta i grzy-
by (czasem groch) to dary od ziemi, które 
miały zapewniać szczęście, dostatek, sił 
ducha oraz chronić przed chorobami.

Karp – lub inne ryby, tu każdy ma 
wolną wolę przy wyborze. Ryba 
na stole stanowi symbol płodności 
i odradzania się. Pewna przepowiednia 
dawniej głosiła, że „kto zje rybę podczas 
wigilijnej nocy, ten zazna spokojnego 
żywota”. W ostatnich latach osoby, które 
kupowały karpia, zazwyczaj brały go ży-
wego i trzymały w domu w wannie lub 
misce napełnionej wodą, by zabić go tuż 
przed samym przygotowaniem. Miało to 
oznaczać, że ryba została oczyszczona 
i jest zdrowsza. Obecnie, gdy w świecie 
jest głośno o prawach zwierząt, zabijanie 
karpia wymaga speł-
nienia konkretnych 
wytycznych, w prze-
ciwnym razie można 
ponieść odpowie-
dzialność karną.

Kapusta z grochem 
– od wielu lat była 
symbolem urodzaju 
i bogactwa. Ta po-
trawa miała chronić 
wszystkich przed złem, 
które może nadejść 
w następnym roku, 
a jeszcze dawniej chro-
nić przed złymi ducha-
mi. Miała ona również 
zapewnić szczęśliwy 
i płodny kolejny rok.

Kluski z makiem – jest to potrawa, którą 
najczęściej możemy spotkać w częściach 
środkowej Polski, tam właśnie z klusek 
wróżono, czy w nowym roku plony będą 
urodzajne oraz jak bardzo obfite. Mak na-
tomiast prezentował bogactwo i zdrowie, 
a jego brak przynosiło nieszczęście.

Kompot z suszu – jest przyrządzany 
i gotowany z suszonymi owocami. Każdy 
może przyrządzić kompot ze swoich ulu-
bionych składników, najczęściej jednak 
znajdują się w nim gruszki, jabłka i śliwki, 
które symbolizowały długowieczność 
i obronę domu przed złem.

Pierniki – niektórzy uważają, że wy-
wodzą się jeszcze z czasów pogańskich, 
gdy składano w ofierze bogom placki 
z miodem, by zapewnić im swoje od-
danie. Prawda jest taka, że wzięły się 
one z książki lekarskiej, w której pora-
dy medyczne zawierały wtedy ważne, 
lecznicze przyprawy dodawane przy 
pieczeniu kruchych ciastek. Pierniki mają 
zapewniać nam dobrobyt, pomyślność 
i dostatek w nadchodzącym roku.

Kutia – miała dawniej bardzo niety-
pową tradycję. Najstarszy mieszkaniec 
domu brał kawałek kutii i rzucał nią o su-
fit. Jeśli kawałek przykleił się oznaczało to, 
że w kolejnym roku rodzina zazna szczęś-
cia. Kutia nie ma jednego konkretnego 
symbolu, ale jej składniki owszem. Orze-
chy oznaczały płodność i urodzajności, 
a miód – przychylność i posłuszeństwo.

Ewa Miśkiewicz 
15 lat, Osice

Foto: https://gostynin.info/informacje/w-krainie-
wigilijnych-potraw-9-przepisow-na-swiateczny-stol/
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Ciasto dyniowe

Składniki:
 • 2 szklanki miąższu z dyni (jedna średnia dynia)
 • 2 szklanki mąki
 • 1 szklanka drobnego cukru do wypieków
 • 3 jajka
 • 2 lub 3 łyżeczki cynamonu (wg gustu)
 • 16 g cukru wanilinowego (1 opakowanie)
 • ¾ szklanki oleju
 • 1 łyżeczka sody oczyszczonej
 • Garść orzechów włoskich
 • Garść kandyzowanej skórki pomarańczowej

Polewa:
 • 200 ml śmietanki kremówki
 • 200 g czekolady
Jajka ubijamy z cukrem na puszystą masę. Do masy dodajemy 

mąkę, olej, cukier wanilinowy, sodę i cynamon. Całość miksuje-
my na średnich obrotach przez około 3 minuty. Następnie doda-
jemy odsączony miąższ dyni, drobno posiekane orzechy i skórkę 
pomarańczową. Całość mieszamy drewnianą łyżką. Masę prze-
kładamy do wysmarowanej masłem i oprószonej mąką formy 
o średnicy ok. 23 cm. Pieczemy przez ok. 40-50 minut w tempe-
raturze 180 stopni C. Po ok. 40 minutach sprawdzamy drewnia-
nym patyczkiem czy ciasto jest gotowe. Patyczek powinien być 
suchy. po wyjęciu z piekarnika i całkowitym wystudzeniu ciasta 
podgrzewamy śmietankę, ale nie może ona wrzeć, dodajemy 
rozdrobnioną czekoladę i mieszamy. Polewamy wystudzone 
ciasto i wkładamy do lodówki na ok. godzinę.

Barszcz czerwony 
z uszkami

Składniki:

Barszcz:
 • 2 l wody
 • 600 g skrzydełek z kurczaka
 • 3 marchewki
 • 1 pietruszka
 • Pół selera
 • Pół cebuli
 • 3 ząbki czosnku
 • 12 buraków
 • Ocet
 • Cukier, sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, lubczyk, ma-
jeranek
Gotujemy rosół na skrzydełkach, dodajemy lubczyk, ziele 

angielskie, liść laurowy. Cebulę opalamy, razem z czosnkiem 
dodajemy do bulionu. 9 buraków przekrawamy na pół i gotu-
jemy wywar. Pozostałe kroimy na mniejsze kawałki i piecze-
my ok. 30 minut. Wywar z buraków, pieczone warzywa i rosół 
łączymy, gotujemy ok. godzinę. Pod koniec dodajemy resztę 

przypraw i ocet.

Uszka:

Ciasto:
 • 750 g mąki 
 • Ok. 500 ml ciepłej wody
 • Sól
Mieszamy mąkę z solą dość dużej misce, robimy w środku 

wgłębienie i wlewamy wodę. Całość mieszamy do uzyskania 
jednolitej masy, która nie powinna przyklejać się do dłoni.

Farsz:
 • 1 kg kapusty kiszonej
 • 300 g suszonych grzybów
 • sól, pieprz, majeranek
 • 1 jajko
 • 1 średnia cebula
 • 4 łyżki masła
Kapustę gotujemy z 2 łyżkami masła, po ugotowaniu dobrze 

odciskamy i bardzo drobno kroimy. Grzyby moczymy ok. go-
dziny i gotujemy. Następnie również drobno kroimy. Cebulę 
drobno siekamy i smażymy na pozostałym maśle. Do cebuli 
dodajemy pokrojone wcześniej kapustę i grzyby. Smażymy 
krótko, doprawiamy solą, pieprzem i majerankiem do smaku. 
Do wystudzonej masy dodajemy jajko i dobrze mieszamy.

Na podsypanym mąką blacie rozwałkowujemy ciasto 
na grubość ok. 3 mm, wykrawamy koła o średnicy ok. 5 cm. 
Na okręgi nakładamy ok. łyżeczkę farszu, tak żeby dało się 
skleić przeciwne brzegi. Rogi powstałych pierożków łączymy 
ze sobą. Gotujemy w dużej ilości wrzącej wody, wyjmujemy 
łyżką cedzakową i przelewamy zimną wodą

Świąteczne jabłka
Składniki (4 porcje):
 • 2 jabłka
 • 4 łyżki powideł śliwkowych
 • Garść orzechów włoskich
 • 2 goździki
 • 2 łyżeczki mielonego cynamonu
 • 1 łyżeczka imbiru (świeży starty lub mielony)
 • 100 g serka mascarpone
 • 1 łyżeczka kurkumy (opcjonalnie)
Orzechy prażymy. W moździerzu tłuczemy goździki, łączy-

my z cynamonem, imbirem i opcjonalnie kurkumą. Kilka orze-
chów zostawiamy w całości, resztę siekamy w drobne kawałki 
i dodajemy razem z mieszanką przypraw do powideł. Jabłka 
przekrajamy na pół, usuwamy gniazda nasienne i wypełniamy 
masą śliwkową. Owoce układamy ciasno w naczyniu żarood-
pornym, przykrywamy folią aluminiową i pieczemy ok. 30-40 
minut w temperaturze 180 stopni C, do momentu kiedy jabłka 
będą miękkie. Podajemy na ciepło, z łyżką serka mascarpone 
i dekorujemy orzechami.

Joanna Holtz 
18 lat, Łódź

Foto: Archiwum 
prywatne autorki

Przepis na święta
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Chwila to Potęga
Kurtka puchowa, ciepłe buty, zimo-

wa czapka i grube rękawiczki. Z takim 
wyposażeniem wyszedłem niedawno 
z domu na spacer. Kiedy już założyłem 
moje ulubione słuchawki, włączyłem 
podsumowanie roku na Spotify, i usły-
szałem „Who can it be now” zespołu 
Men At Work i momentalnie przenio-
słem się wspomnieniami do pierwszego 
miesiąca minionych wakacji, które spę-
dziłem w Rewalu. Uśmiech nie schodził 
mi z twarzy przez całą drogę. Będąc już 
w domu, przy wigilijnym stole, zada-
łem sobie jedno zasadnicze pytanie – 
od czego by tu zacząć?

Magia tych żartów, momentów 
i śmiesznych chwil nie bierze się znikąd. 
Na obóz zawsze jeżdżą inteligentne 
osoby: jedni już z pomysłem na siebie, 
a drudzy dopiero go szukają. Nie byliby-
śmy ze sobą tak blisko, gdyby nie liczne 
zebrania, które napędzają nasze relacje 
za każdym razem. Co nas sprowadziło 
do Rewala? Za co mamy liczne kamery? 
I dlaczego właściwie odkurzacz? Wszyst-
kie historie, które utkwiły nam w pamię-
ci prawie zawsze dzieją się przypadkowo 

i to jest w tym najlepsze. W ten sposób 
słowa „co? za co? za odkurzacz?” sta-
ły się wielkim przebojem tego sezonu 
w Rewalu, a to wszystko za sprawą fil-
mu (którego pomysł narodził się właśnie 
na zebraniu) „Wyprowadzony w pole”. 

Większość „memów” bierze się z ma-
teriałów filmowych na kanale Potęgi 
Prasy. Chociażby proste pytanie: gdzie 
znajduje się Czarnogóra? Jeśli zadamy je 
w najmniej korzystnym momencie, od-
powiedź może nas lekko zszokować i nie 
brzmi ona „w kurniku”. A słynna Czarno-
góra w kurniku powstała za sprawą auto-
rek filmu „Nocne swawole”, które budzi-
ły nas (uczestników obozu) o trzeciej nad 
ranem, zadając nam bardzo niewygodne 
pytania.

Proszę państwa, proszę państwa. Tak 
wejście zaczyna każdy profesjonalny 
dziennikarz radiowy, który akurat pro-
wadzi audycję. Takimi słowami zdoby-
wamy naszych słuchaczy, okazując im 
szacunek. Ale czy powtarzanie tego parę 
razy nie będzie już w pewnym sensie 
obrazą? Zależy, jak to interpretujemy, 
bo albo tak się robi, albo tak się nie robi. 

To też nie znalazło się tu przypadkiem. 
Na antenie jeden z obozowiczów używał 
często sformułowania „Proszę Państwa, 
tak się nie robi”. Oczywiście wybaczamy, 
ale gdyby tego nie zrobił, nie byłoby cze-
go wspominać, prawda?

Czasami błąd jest bardzo dobrą naucz-
ką na przyszłość. Przyznam się, że uwiel-
biam pisać o Potędze Prasy, niestety, 
muszę powoli przechodzić do meritum. 
Może najpierw wytłumaczę, co to to 
„meritum” i dlaczego po tym słowie le-
piej już nic nie mówić i po prostu wyjść. 
Tak też się zdarzyło u nas, w Rewalu, gdy 
zagubiony, czekający na swoją audycję 
z wieloma rzeczami na głowie, młody 
adept dziennikarstwa chciał szybko wy-
jaśnić pewną sprawę. Pogubiony dostał 
po chwili prośbę, żeby „przeszedł do me-
ritum”, lecz on wtedy, zamarł i po chwili 
wyszedł. To zdecydowanie była ta nieod-
powiednia chwila na jego pytanie. 

Karp, pierogi, i tak dalej… To wszyst-
ko na tym stole takie nudne, bez życia, 
bez energii. Wszystko dokładne i punk-
tualne jak szwajcarski zegarek. Choinka 
z tymi samymi bombkami, pierniki nadal 
smakują tak samo. Chyba wolę zamknąć 
oczy i wspominać dalej…

Jacek Borkowski 
17 lat, Cegielnia

Foto: Archiwum prywatne autora
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Horoskop
Wodnik
Nie bądź małostkowy przy kupnie 
świątecznych prezentów lub przy 
szykowaniu potraw wigilijnych, ponieważ 
cała magia świąt z nich wyparuje 
i utracisz czegoś cennego. Popatrz 
we wszystko głębiej.

Ryby 
Sukces w pracy jest Tobie pisany. Pamiętaj, 
aby być miłym dla pracowników 
w krawatach i okularach, ponieważ widzą 
więcej niż może Ci się wydaje. Zrób komuś 
niespodziankę!

Baran
Ostatnio patrzysz na wszystkie swoje 
problemy i rozterki tylko ze swojej 
perspektywy. Sięgnij po radę swojego 
przyjaciela, szczególnie spod znaku Wagi 
i Strzelca. Zacznij nowy rok z uśmiechem!

Wróżka Dorothea 
Natalia Bochan, 

17 lat, Gdańsk

Byk
Uważaj na znak Raka, nie będzie on 
w przyszłym czasie z Tobą kompatybilny. 
Może dojść do wielu kłótni przy rodzinnym 
stole, jednak to od Ciebie zależy czy takie 
zdarzenia będą miały miejsce.

Skorpion
Nie przejmuj się ostatnimi wydarzeniami 
i odpuść sobie niektóre sprawy lub 
obowiązki. Zrób sobie przerwę, 
na którą zasługujesz. Pamiętaj, że 
chęć zadowolenia wszystkich wokół 
niekoniecznie jest dobra.

Waga
Święty Mikołaj bardzo poważnie 
Ci się przygląda i obserwuje Twoje 
zachowanie. Pamiętaj, gwiazdy zawsze 
przychylniej patrzą na tych, którzy dają 
innym to, co sami chcą otrzymać.

Strzelec
Twoja stara miłość się do Ciebie odezwie, 
miej dla niej cierpliwość i wysłuchaj co ma 
do powiedzenia. Prawdopodobnie Twoje 
wymarzone zakończenie roku zbliża się 
wielkimi krokami.

Lew
Układ Marsa i Wenus, który jest inny 
niż zwykle, zwiastuje Ci rozwiązanie 
długotrwałego konfliktu. Mogą Ci w tym 
pomóc osoby spod znaku Ryb i Panny. 
Kompromis w tym przypadku to dobre 
rozwiązanie.

Panna
Ułożenie gwiazd podpowiada Ci, żebyś 
zrobił tylko jedno postanowienie 
noworoczne. Dąż do swojego celu małymi 
krokami i nie rób niczego pochopnie.

Koziorożec
Krążą po Twoim umyśle natrętne myśli, 
spróbuj je wyrzucić za pomocą świeżego 
powietrza. Młoda osoba skradnie klucz 
do Twego serca, a Twój ogród rozkwitnie. 
Kup sobie nową rzecz i poświęć sobie 
więcej czasu.

Bliźnięta
Okres świąteczny będzie dla ciebie 
spokojny, jednak Sylwester i wejście 
w nowy rok będą prawdziwym 
uczuciowym rollercoasterem. Bądź zwarty 
i gotowy na nowe przeżycia!

Rak
Zazwyczaj jesteś bardzo 
nieprzewidywalny w swoich działaniach, 
jednak w tym okresie załóż sobie, że 
rozwiążesz wszystkie niedokończone 
sprawy do końca roku. Nie będziesz tego 
żałował.
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