Otrzêsiny klas pierwszych
- biwak w Rogowie

s.9
Biwak integracyjny mamy ju¿, niestety, za sob¹. Nigdy
za nie przemin¹ jedyne w swoim rodzaju wspomnienia,
które ka¿dy z nas zabierze ze sob¹ na d³ugie, d³ugie lata.

s.3
Dr Adam Bodnar: Nasza Konstytucja
jest przyzwoita. Po co j¹ zmieniaæ,
skoro nie jest szanowana na poziomie
przepisów

Dziewczyna na z³oty medal

Polsko-niemiecka wymiana.
Uczniowie z Niemiec w Chrobrym

s.6
s.5
Nasz¹ szko³ê zaszczyci³ swoimi odwiedzinami wyj¹tkowy
Goæ  20 wrzenia br. z m³odzie¿¹ Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego spotka³ siê dr Adam Bodnar,
Rzecznik Praw Obywatelskich.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa Chrobrego po raz kolejny goci³o w swoich murach uczniów z niemieckiej szko³y, ale tym
razem w ramach nowo utworzonego partnerstwa ze szko³¹ w Tostedt. Spo³ecznoæ szkolna przywita³a  25 wrzenia br.  naszych
s¹siadów z otwartymi ramionami i wielk¹ radoci¹  omioro uczniów
spêdzi w murach naszej szko³y piêæ dni.

s.12
Edyta Bielska jest uczennic¹ klasy 1/a (psychologicznej)
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w
Gryficach. Zawsze umiechniêta, pe³na energii dziewczyna z
pasj¹. Lekkoatletyka to kategoria, w której Edyta osi¹ga coraz
wiêksze sukcesy, i nie zamierza poprzestaæ, pragnie kolejnych
laurów i radoci ze sportu.
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Nowy rok, nowa krew,
nowe wyzwania

Witamy w nowym roku szkolnym, wypoczêci i zmobilizowani do pracy po wakacjach. Mamy nadziejê, ¿e sprostamy Waszym
oczekiwaniom. Poprzeczka zosta³a postawiona wysoko przez ubieg³oroczny zespó³ redakcyjny i mamy nadziejê, ¿e damy
radê podnieæ j¹ jeszcze wy¿ej. Pocz¹tek roku by³ bardzo intensywny dla naszej wie¿o upieczonej redakcji oraz ka¿dego
z Was: inauguracja roku szkolnego, biwak otrzêsinowy, potyczki sportowe klas pierwszych i wiele, wiele innych, ale o tym
wiêcej przeczytacie w pierwszym wydaniu naszej gazety. Staralimy siê zrobiæ wszystko jak najlepiej, mamy nadziejê, ¿e
wkrótce rozwiniemy skrzyd³a, a wszystkich zainteresowanych  zapraszamy do wspó³pracy. Przedstawiamy nasz nowy
zespó³ redakcyjny, jednak wiêcej o nas w nastêpnym numerze, zreszt¹ sami zobaczycie.
SPO£ECZEÑSTWO

Wiktoria Kosmowska

Interesujê siê sztuk¹, w przysz³oci chcia³abym zostaæ
psychologiem i pracowaæ w tej dziedzinie.

Zuzanna Szwech

Uczennica klasy I/a (profil psychologiczny), mam 16 lat.
Nie jestem jeszcze pewna, co chcê robiæ w przysz³oci, ale
wi¹¿ê j¹ z psychologi¹. Do moich zainteresowañ nale¿y fotografia oraz rysowanie.

Chodzê do klasy klasa I/b o profilu prawniczo-medialnym.
Swoj¹ przysz³oæ wi¹¿ê raczej z dziennikarstwem, ale przez
trzy lata mo¿e siê jeszcze co zmieniæ.

KULTURA

Marcelina Szymczak

Joanna Jaroszewicz

Mam 16 lat i chodzê do klasy I/a. Interesujê siê g³ównie
siatkówk¹, czytaniem, pisaniem i aktorstwem. Nie jestem jeszcze jednak pewna, co chcia³abym robiæ w przysz³oci, mo¿e
aktorstwo. Interesuje mnie równie¿ pisanie i ju¿ teraz stawiam
w tym kierunku pierwsze kroki. Dla naszych Czytelników bêdê
opracowywa³a, razem z Adriann¹ Bujnowsk¹ i Marcelin¹
Szymczak, dzia³ zwi¹zany ze spo³eczeñstwem.

Agnieszka Krupecka

Chodzê do klasy I/b (prawniczo-medialnej), mam 16 lat,
interesujê siê dziennikarstwem i makija¿em. Swoj¹ przysz³oæ
wi¹¿ê z dziennikarstwem.

Natalia Bielicka

Jestem uczennic¹ klasy I/b (prawniczo-medialnej), mam
16 lat, interesujê siê muzyk¹ oraz chêtnie pomagam zwierzêtom. Na ten moment interesuje mnie zbyt wiele rzeczy i nie mam
dok³adnych planów na przysz³oæ.

Aleksandra Iwañczak

Czeæ! Nazywam siê Ola i jestem uczennic¹ klasy maturalnej (III/a). Moj¹ najwiêksz¹ pasj¹ jest rysowanie, któr¹ rozwijam ka¿dego dnia. W przysz³oci chcia³abym studiowaæ
projektowanie graficzne na Akademii Sztuk Piêknych w Szczecinie. Marzê o byciu grafikiem komputerowym.

£ukasz Zubrzyñski

Interesujê siê tañcem, sztuk¹ oraz dziennikarstwem. Jestem uczniem II/a o profilu psychologicznym. W przysz³oci
planujê studia z fizjoterapii.

Magda Martynko

Adrianna Bujnowska

Jestem uczennic¹ klasy II o profilu psychologicznym.
Mam 17 lat i lubiê czytaæ ksi¹¿ki. W przysz³oci chcia³abym
studiowaæ psychologiê.

Moje zainteresowanie to g³ównie ksi¹¿ki, ale tak¿e film i
serial, st¹d te¿ wybór klasy prawniczo-medialnej. Wybra³am
w³anie tê klasê i szko³ê, bo wiem, ¿e pomo¿e mi dobrze zdaæ
maturê oraz dostaæ siê na wymarzone studia. Pracê w zespole
redakcyjnym traktujê jako nowe wyzwanie oraz miejsce, w
którym sprawdzê umiejêtnoci pisarskie.

SPORT
Klaudia Sudo³

Czeæ! Nazywam siê Klaudia i jestem uczennic¹ klasy
maturalnej o profilu psychologicznym. Moj¹ najwiêksz¹
pasj¹ jest pog³êbianie wiedzy dotycz¹cej jêzyka polskiego. W
przysz³oci chcia³abym byæ studentk¹ filologii polskiej na
Uniwersytecie Gdañskim. Marzê o byciu nauczycielk¹ i za³o¿eniu prywatnej szko³y.

Kuba Ogrodowczyk

Chodzê do klasy I/c, czyli matematyczno-biznesowej.
Interesujê siê muzyk¹. W wolnym czasie gram na pianinie i
czytam o historii staro¿ytnych Wenezuelczyków.

Daria Noryca

Uczêszczam do klasy II/b, prawniczo-medialnej. Moj¹
przysz³oæ wi¹¿ê z mediami. W wolnym czasie lubiê czytaæ
ksi¹¿ki m³odzie¿owe, graæ w gry, ogl¹daæ filmy oraz s³uchaæ
muzyki. Równie¿ zajmujê siê pisaniem recenzji, którymi chêtnie siê z Wami podzielê w LOginie.

Kajetan ¯ywica

Jestem uczniem klasy I/b, interesujê siê sportem i muzyk¹.
W przysz³oci mam zamiar pójæ na AWF i zostaæ fizjoterapeut¹.

Edyta Bielska

Mam 16 lat. Interesujê siê g³ównie sportem. Nie ma jeszcze
okrelonych planów na przysz³oæ, ale na tê chwilê jestem
zainteresowana studiami na AWF. Mylê te¿ o s³u¿bach mundurowych.

Z ¯YCIA SZKO£Y
Kornelia Mazur

Hej! Jestem uczennic¹ klasy o profilu prawniczo-medialnym. Interesujê siê siatkówk¹, a
swoj¹ przysz³oæ wi¹¿ê z dziennikarstwem lub aktorstwem. ¯ycie zweryfikuje.

Igor Kozera

Czeæ! Mam 16 lat, chodzê do klasy I/b o profilu prawniczo-medialnym. Interesujê siê
muzyk¹ rockow¹ i koszykówk¹. W wolnym czasie ogl¹dam seriale i spêdzam czas na dworze.
Jestem pewien, ¿e klasa o tym profilu pomo¿e mi dobrze zdaæ maturê i przygotuje na studia
dziennikarskie.

Paulina S³¹cz

Czeæ! Jestem uczennic¹ klasy I/e o profilu medyczno-kosmetologicznym. Interesujê siê
medycyn¹, a w przysz³oci chcia³abym zostaæ neurochirurgiem.
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Wakacje, wakacje i po wakacjach

Witaj, szko³o!

Wraz z rozpoczêciem nowego roku szkolnego weszlimy w
kolejny rozdzia³ w naszym
¿yciu. Niektórzy kontynuuj¹
naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach, a nowi uczniowie dopiero co stawiaj¹ w niej
pierwsze kroki: przed nami,
uczniami klas pierwszych,
nowe wyzwania i ciê¿ka praca,
ale tak¿e nowe znajomoci, które z pewnoci¹ stan¹ siê zaczynem piêknych, kole¿eñskich
relacji, a tym samym wspania³ych wra¿eñ i wzruszeñ.
Ten rok szkolny jest ju¿ teraz wyj¹tkowy pod dwoma
wzglêdami. Z regu³y rok szkolny zaczyna siê 1 wrzenia  tym
razem by³o inaczej. Eleganckie
stroje, adekwatne do okolicznoci (jak¿e przyjemnej!), w³o¿ylimy na siebie i wymaszerowalimy do szko³y 4 wrzenia 
czasu na regeneracje si³y i odpoczynek mielimy (zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele) o
kilka dni wiêcej. Wiêcej czasu
przypad³o równie¿ Ministerstwu Edukacji Narodowej, z t¹
ró¿nic¹, ¿e kiedy my, uczniowie,
spêdzalimy wakacje w ro¿nych zak¹tkach kraju i wiata,
to owiata pracowa³a intensywnie nad reform¹ szkolnictwa, o której tak g³ono by³o w
mediach w ostatnim czasie.
Mimo licznych g³osów (czy to
krytyki, czy pochwa³y reformy) warto podkreliæ, ¿e my,
uczniowie klas I licealnych,
bêdziemy kroczyæ tak zwan¹
star¹ cie¿k¹. W murach liceum spêdzimy trzy lata, nie
dotknie nas równie¿ nowa
podstawa programowa.
Podczas inauguracji nowego roku szkolnego uczniów

przywita³a Jolanta Folwarska,
Dyrektor szko³y, oraz Starosta
Powiatu Gryfickiego  Kazimierz Saæ. Dyrektor szko³y
zwróci³a siê do uczniów pe³na
optymizmu i serdecznoci, gratuluj¹c dobrego wyboru i
¿ycz¹c sukcesów w nowym
roku szkolnym. W podobnym
tonie wypowiedzia³ siê w³odarz
powiatu. Nawi¹zuj¹c do sukcesów, o których wspomina³a Dyrektor, Starosta wyliczy³ projekty i programy, które realizuje
szko³a, a które tym samym stwarzaj¹ uczniom mo¿liwoci do
samorozwoju i zdobywania
nowych kompetencji. M³odzie¿ Chrobrego zdobywa
wiedzê w ro¿nych kierunkach
kszta³cenia (np. w klasach
prawniczo-medialnej czy medyczno-kosmetologicznej), a
szko³a realizuje takie projekty i
programy, jak na przyk³ad: Ersamus + , wymiana polsko-niemiecka, wyjazdy na warsztaty
Euroweek czy Miniprzedsiêbiorstwo.
Jakie wra¿enia po pierwszym dniu w szkole? Sama szko³a jest... wielka. Sk³ada siê a¿ z
trzech czêci: jedna z nich po³¹czona jest z nowszym (w sensie
architektonicznym) budynkiem, trzecia za po³o¿ona jest
blisko tej pierwotnej. Budynki
oraz ich wewnêtrzny wystrój
powoduj¹ bardzo pozytywne
wra¿enia i skojarzenia. Budynki
s¹ nie tylko zadbane, ale  jak to
siê mówi  mo¿na poczuæ duszê tego miejsca. Na cianach
znajduj¹ siê m.in. dyplomy i s³owa uznania, z³ot¹ tablic¹ wyró¿niono równie¿ uczniów, którzy
zdobyli stypendium ministra.
Majestatycznie prezentuje siê
gigantyczna tablica z najwa¿-

Klasy I/a i I/b z wychowawcami  Dorot¹ Piaseck¹-Jaroszewicz oraz Dawidem Siekierskim
niejszymi datami, które upamiêtniaj¹ wa¿ne wydarzenia,
osoby zas³u¿one dla spo³ecznoci szkolnej oraz nowe, innowacyjne projekty.
Drugiego dnia w szkole
mo¿na by³o ³atwo siê zgubiæ,
ale ka¿dy uczeñ i nauczyciel
zawsze s³u¿y pomoc¹ i poka¿e
w³aciwe drzwi, w których zaczyna siê lekcja. Lekcje w naszym liceum s¹ bardzo interesuj¹ce, nauczyciele inspiruj¹
swoj¹ osobowoci¹, pomys³ami oraz, przede wszystkim,
pasj¹ pracy. Mylê, ¿e ka¿dy
z nas znajdzie w szkole dobre
miejsce: mo¿na m.in. do³¹czyæ
do naszego grona redakcyjnego (zapraszam!), wzi¹æ
udzia³ w akcjach charytatywnych czy zapisaæ siê do Ko³a
Teatralnego.
Szko³a jest przyjazna, na-

Klasy I/c, I/d oraz I/e z wychowawcami  Katarzyn¹ Michnicz, Ann¹ Geniusz-Ciebieñ
oraz Beat¹ Dani³ów.
uczyciele mili i pomocni, a nasi
starsi i m³odsi koledzy potrafi¹
poprawiæ humor na ka¿dej przerwie. Ale szko³a to, jak wiado-

mo, nie tylko przyjemnoci, ale
te¿ obowi¹zki, nauka, odpowiedzialnoæ. Jestem pewna, ¿e z
pomoc¹ tak wspania³ych ludzi

wokó³ nas, uda siê nam sukcesywnie zrealizowaæ postawione cele.
Kornelia Mazur, Ib

Z OSTATNIEJ CHWILI

Starosta Powiatu Gryfickiego przyzna³ stypendia
W Gryf Arenie odby³a siê  25 wrzenia br.  gala wrêczania nagród i stypendiów przez Pana Kazimierza Sacia, Starostê
Powiatu Gryfickiego. Najlepsz¹ Maturzystk¹ zosta³a w tym roku Daria Szalast z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa
Chrobrego w Gryficach. Gratulujemy!

Stypendium otrzymali
równie¿: Maciej Wójcik,
Magdalena Urban, Ma³gorzata Krzy¿anowska, Nikola Banaszak, Maria Celej, Natalia
Lis, Ryszard Ruciñski, Magdalena Lasota, Klaudia Pa-

sternak oraz Bart³omiej
Szkutnik. Wyró¿nieni w kategorii Nagroda dla Najlepszych Uczniów  Ma³gorzata
Krzy¿anowska oraz Ryszard
Ruciñski. Nagroda Starosty
Gryfickiego dla laureatów

konkursów, olimpiad i
zawodów: Aleksandra Kwaniak. Nagrody w kategorii grupowej za wybitne
osi¹gniêcia w nauce:
Miniprzedsiêbiorstwo FOLKSELF
(sk³ad)  Tomasz
Kupczyk, Ryszard
Ruciñski, Wiktoria
Szczêsna,
Marta
Ko³wzan, £ukasz
Zubrzyñski, Maja
Bublewicz, Paulina
Zakrzewska, Roksana Kubacka, Dawid
Przywóski, Adrianna Kamiñska.
WIÊCEJ O WYDARZENIU W KOLEJNYM NUMERZE.
Aleksandra Iwañczak,
kl. III/a
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Nie ma mieci  s¹ surowce.
Chrobry w akcji

Uczniowie klasy 1/a i 1/d Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach wraz
z wychowawcami wziêli udzia³  15 wrzenia br. 
w akcji ekologicznej Sprz¹tanie wiata.
W tym roku ta godna pochwa³y inicjatywa
przebiega³a pod has³em Nie ma mieci  s¹
surowce.

Akcja Sprz¹tania wiata
jest inicjatyw¹ miêdzynarodow¹. Odbywa siê cyklicznie,
w ka¿dy trzeci weekend wrzenia, a jej celem jest usuwanie
mieci, które zalegaj¹ poza
miejscami do tego przeznaczonymi. Wyrzucanie mieci w
dowalonych miejscach zatru-

I mieæ, i byæ.
Kiermasz 2017
Uczniowie klasy I/a z wychowawc¹, Dorot¹ Piaseck¹-Jaroszewicz, sprz¹taj¹ w Gryficach, czym daj¹ dobry przyk³ad. Fot.: LO Chrobry.

Sta³ym, cyklicznym wydarzeniem, które  obok
m.in. sportowych potyczek
 towarzyszy uczniom z ka¿dym nowym rokiem szkolnym jest kiermasz podrêczników. W tym roku kiermasz
dla uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego odby³ siê 11
wrzenia.
Uczniom, licznie zgromadzonym na dziedziñcu
szko³y, pogoda oraz nastroje dopisywa³y od samego
rana. Absolwenci oraz
uczniowie klas trzecich i
drugich mieli okazjê odsprzedaæ podrêczniki, inni
za mogli je nabyæ po atrakcyjnych cenach. Na ustawionych ³awkach brylowa³y pozycje m.in. do jêzyka
polskiego, fizyki czy biologii.
Kiermasz to nie tylko
okazja na tani zakup podrêcznika, podstawowego
narzêdzia do systematycznej i sukcesywnej pracy.
By³a to tak¿e okolicznoæ
sprzyjaj¹ca integracji spo³ecznoci szkolnej, która
chêtnie wesz³a w role klientsprzedawca i ró¿nymi sposobami zachêca³a do zakupów; a pomys³ów na satysfakcjonuj¹cy obie strony
transfer by³o tyle, co samej m³odzie¿y. Jedni przyci¹gali potencjalnych nabywców ksi¹¿ek ekspresj¹
niewerbaln¹, inni kusili ha-

s³ami typu: Dzisiaj tanio,
jutro dro¿ej!.
Akcja
cieszy³a
siê
ogromnym zainteresowaniem oraz du¿¹ frekwencj¹,
co oznacza, ¿e cel zosta³
osi¹gniêty. Warto zaznaczyæ, ¿e z kiermaszu skorzy-

stali nie tylko uczniowie. Z
zakupów szczególnie zadowoleni byli nauczyciele.
Nie pozosta³o nam nic
innego, jak tylko czerpaæ
wiedzê z zakupionych podrêczników.
Igor Kozera, I/b

wa rodowisko  zatruwa tym
samym nas, dlatego te¿ podstawowym celem akcji jest
edukacja ekologiczna, wiadomoæ, ¿e zamiecanie nie
jest niczym dobrym (wiêc dlaczego ludzie dalej to robi¹?),
nie tylko psuje, powiedzmy,
estetykê naszego regionu, ale
szkodzi naszemu zdrowiu.
Uczniowie Chrobrego
oraz ich opiekunowie sprostali
zadaniu. Pomimo brzydkiej
pogody wrócili do szko³y w
radosnych nastrojach, zadowoleni, ¿e swoim dzia³aniem
mogli zrobiæ co dobrego dla
spo³ecznoci gryfickiej, tym
samym dla siebie.
Jedna z teorii nauczania
g³osi, ¿e m³ody cz³owiek (ale
nie tylko ten m³ody) skutecz-

niej poznaje wiat i jego wartoci w okolicznociach, kiedy
mo¿e on po³¹czyæ teoriê z
praktyk¹. Uczniowie w³asnymi oczami spojrzeli na sprawê i
dostrzegli problem zwi¹zany z
zamiecaniem rodowiska.
Celem tegorocznej akcji,
której organizatorem jest fundacja Nasza Ziemia, jest zmiana postrzegania odpadów (np.
puszki aluminiowej czy szklanej butelki) jako mieci, jako
co ju¿ bezu¿ytecznego, niepotrzebnego i nadaj¹cego siê
tylko do kosza. Fundacja
przekonuje, ¿e w mieciach
drzemie wartociowy surowiec, który mo¿e byæ przetwarzany kilkakrotnie, a nawet bez
koñca.
Inicjatywa
powinna

uwiadomiæ, ¿e ka¿dy z nas
powinien unikaæ tworzenia
odpadów: zamiast wyrzuciæ
niepotrzebn¹ rzecz, mo¿emy j¹
oddaæ osobie potrzebuj¹cej;
zamiast kupowaæ bez namys³u,
kupujmy rozs¹dnie i segregujmy mieci.
Agnieszka
Krupecka, I/b

wiat sprz¹ta wiat. Fot.:
rys. KROTOS. ród³o: zasoby internetowe.

INFO

Ciekawostki ekologiczne i nie tylko - dla trwogi i zgrozy
· Porzucona w lesie butelka plastikowa roz³o¿y siê
w ziemi dopiero po 500 latach,
guma do ¿ucia po 5 latach, a
niedopa³ek papierosa po 2
latach.
· Jeden
nieszczelny

kran (z którego ucieka woda)
powoduje, ¿e w ci¹gu doby
tracimy i marnujemy oko³o 36
litrów wody, a nieszczelna
sp³uczka w WC powoduje
wyciek w ci¹gu dnia oko³o
720 litrów.

Myl ekologicznie  z po¿ytkiem dla siebie i innych.
Fot.: Zasoby internetowe.

· Do produkcji jednej
tony papieru potrzebujemy
ci¹æ oko³o 17 drzew.
· Ocieplenie klimatu
mo¿e spowodowaæ, ¿e w
2050 roku tereny wokó³ wybrze¿y Wielkiej Brytanii
znajd¹ siê pod wod¹.
· Codziennie z polskich
wiêkszych miast wyje¿d¿a na
sk³adowisko oko³o 100 ciê¿arówek.
· Oko³o 2 mln ptaków i
ssaków wodnych ginie na
wiecie na skutek po³kniêcia
plastikowych
odpadów
wrzucanych do mórz i oceanów.
· Na wiecie co roku
marnuje siê 1,3 mld ton jedzenia, tym samym przybywa 
niepotrzebnie  odpadów.
· W Polsce ka¿dego
roku marnuje siê oko³o 9 mln
ton ¿ywnoci.
Redakcja
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WYWIAD NUMERU

Salon Maturzystów Dr Adam Bodnar  Nasza Konstytucja jest
2017
przyzwoita. Po co j¹ zmieniaæ, skoro
nie jest szanowana na poziomie przepisów

Uczniowie klasy maturalnej o profilu prawniczo-medialnym w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa
Chrobrego wziêli udzia³  25
wrzenia br.  w wyk³adach
zorganizowanych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Przysz³oroczni maturzyci
zapoznali siê z ofertami edukacyjnymi uczelni wy¿szych

oraz mieli mo¿liwoæ zakupu
rodków
dydaktycznych.
Spotkali siê z ekspertami
OKE, którzy przedstawili
procedury egzaminów maturalnych. Po mi³o spêdzonym
dniu, wrócili pe³ni optymizmu
i z chêci¹ bêd¹ realizowaæ siê,
ju¿ jako przyszli abiturienci
naszej szko³y, w dalszym
toku nauczania.
Natalia Lis

FELIETON

Harcerzem byæ przez
ca³e ¿ycie

Wspó³czesne
harcerstwo ci¹gle siê rozwija. Nie
jestemy zamkniêci na nowe
technologie i na otoczenie.
Uczymy siê ¿yæ z technologi¹ i wykorzystujemy j¹ w
dobrym celu, jakim jest wychowanie. Jednak¿e idee
mamy takie same, jak dawniej
 i takie same, jakie bêd¹ kiedy (przynajmniej mam tak¹
nadziejê).
Na oficjalnej stronie organizacji mo¿emy przeczytaæ: Misj¹ ZHP (Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego) jest
wychowywanie
m³odego
cz³owieka, czyli wspieranie
go we wszechstronnym rozwoju i kszta³towaniu charakteru przez stawianie wyzwañ. Nasz zwi¹zek jest organizacj¹ otwart¹ i apolityczn¹. Jednak ZHP to nie tylko organizacja,
to przede
wszystkim ruch spo³eczny,
kszta³tuj¹cy postawy i charaktery w wartociach opartych g³ównie na przyjani,
wolnoci, pokoju i sprawiedliwoci. Harcerstwo idzie w
parze z dorastaniem i rozwojem, gdy¿ harcerz przez swoj¹
przygodê w organizacji przemyka siê przez ró¿ne dru¿yny
dostosowane do jego wieku.
Co nie oznacza, ¿e dru¿yny
nie wspó³pracuj¹, gdy¿

wspó³praca to kolejna idea
tego ruchu. Odkryj pozosta³e!
W ZHP rozwijamy ró¿norakie pasje, kszta³cimy siebie
i innych, w czym wspiera nas
organizacja. Mamy mo¿liwoæ rozwijania siê w sposób nieosi¹galny gdzie indziej. Organizacja oferuje
nam ró¿norakie formy rozwoju, które mog¹ byæ przydatne
nie tylko w obrêbie organizacji, np. kursy udzielania
pierwszej pomocy, kursy
wychowawców.
Do³¹cz do nas!
Aleksandra Laskowska,
Gimnazjum nr 3, II klasa

9. Wêdrownicza Gryficka Dru¿yna Harcerska Bratnie
Dusze im. Zawiszy Czarnego (16-21 lat). Kontakt do dru¿ynowej  email: dominika.jaksim@zhp.net.pl, numer:
723629579. Znajd nas na Facebooku!
22. Próbna P³otowska Dru¿yna Harcerska Semper in altum (10-16 lat). Kontakt do dru¿ynowego  sylwester.luzny@zhp.net.pl. Zbiórki odbywaj¹ siê w pi¹tki o godzinie 16:00
przy Domu Kultury w P³otach. Znajd nas na Facebooku!
Jeli jeste z Gryfic, Karnic, Cerkwicy, Brojc oraz P³ot i
chcesz znaleæ swoj¹ jednostkê albo dowiedzieæ siê wiêcej,
wejd na: http://zhp.gryfice.eu

Nasz¹ szko³ê zaszczyci³
swoimi odwiedzinami wyj¹tkowy Goæ  20 wrzenia
br. z m³odzie¿¹ Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im.
Boles³awa Chrobrego spotka³ siê dr Adam Bodnar,
Rzecznik Praw Obywatelskich. Podczas prelekcji
opowiedzia³ o swojej pracy
oraz o przypadkach, z którymi spotyka siê ka¿dego
dnia. Rzecznik, absolwent
naszej szko³y, zgodzi³ siê
porozmawiaæ z nami o swojej karierze, pracy i podejmowanych dzia³aniach na
rzecz obywateli.
Z dr. Adamem Bodnarem rozmawiaj¹ Aleksandra Iwañczyk oraz Klaudia Sudo³.
LOgin: Pochodzi Pan
z ma³ego miasta. Czy w realizacji postawionych celów to wielka przeszkoda?
Dr Adam Bodnar: Mnie
i niektórym znajomym z
mojej klasy uda³o siê, ale to
nie znaczy, ¿e teraz dzieci
maj¹ równy dostêp i podobne szanse. Nie wszystkim udaje siê osi¹gn¹æ sukces, ale nie oznacza to, ¿e
nie mo¿na próbowaæ. Na
przyk³ad: moi znajomi
prawnicy zastanawiaj¹ siê,
czy wys³aæ swoje dzieci na
presti¿owe studia za granic¹, wiêc odnoszê wra¿enie, ¿e przeciêtny absolwent liceum nie ma, chyba,
tak daleko id¹cych szans
edukacyjnych. Ale chcia³bym podkreliæ, ¿e wa¿na
jest przede wszystkim samodzielna praca oraz jasno
okrelone cele; jestem
przekonany, ¿e wiara w w³asne mo¿liwoci oraz upór w
d¹¿eniu do zdobywania
wyznaczonych celów, w
konsekwencji zaowocuje
sp³onieniem swoich zawodowych marzeñ.
LO: Jak wspomina
Pan czasy w naszej szkole?
AB: Bardzo dobrze,
du¿o siê nauczy³em, mia³em
fajnych, kompetentnych
nauczycieli, którzy stworzyli mo¿liwoæ do tego,
bym móg³ siêgaæ marzeniami wy¿ej ni¿ tylko region
gryficki. Przygotowali mnie
równie¿ do studiów prawniczych w Warszawie, co
wtedy nie by³o takie proste. W miêdzyczasie bra³em
te¿ udzia³ w olimpiadach.
Liceum Chrobrego to
bardzo dobra szko³a, jest
oknem na wiat, daje m³odzie¿y wiele mo¿liwoci.
Warto korzystaæ i próbowaæ ju¿ teraz, to ten czas.
LO: Dlaczego wybra³
Pan pracê rzecznika?
AB: Po studiach pracowa³em w kancelarii prawniczej, w której zajmowa³em

siê doradztwem prawnym. Po
kilku latach uzna³em, ¿e to nie
dla mnie, poniewa¿ chcia³em
pomagaæ innym obywatelom
oraz zajmowaæ siê sprawami
dotycz¹cymi pañstwa, a to
wi¹¿e siê z prawami obywatelskimi. Wtedy trafi³em do
Helsiñskiej Fundacji Praw
Cz³owieka, w której pracowa³em ponad 10 lat. Zajmowa³em siê sprawami s¹dowymi z
ró¿nych dziedzin. Uzna³em,
¿e warto te wiedzê wykorzystaæ. Urz¹d rzecznika jest
w³anie takim miejscem,
gdzie wiedzê prawnicz¹ oraz
wiedzê o prawach cz³owieka
mo¿na wykorzystaæ i s³u¿yæ
ca³emu spo³eczeñstwu.
LO: Co jest dla Pana
najwa¿niejszym celem w
pracy?
Dla mnie najwa¿niejsz¹
rzecz¹ jest prowadzenie tej
dzia³alnoci, aby sukcesywnie wprowadzaæ coraz lepszy
poziom wiedzy na temat praw
cz³owieka, nie tylko wród
spo³eczeñstwa, ale równie¿
poród organów w³adzy, by
mog³y lepiej wykonywaæ
obowi¹zki i stosowaæ siê do
konstytucji. To praca, w której nie mo¿na mieæ jednego
okrelonego celu, tylko trzeba dostrzegaæ szersze perspektywy, które po latach
pokazuj¹, co uda³o siê zrobiæ.
Uwa¿am, ¿e mo¿na polepszyæ prawa dotycz¹ce osób
niepe³nosprawnych czy prawa osób starszych. Niepokoi
równie¿ przemoc w policji
(dotyczy sprawy Igora Stachowiaka, która zosta³a poruszona na spotkaniu). Naszym celem jest skonstruowanie takiego systemu
prawnego, aby w przysz³oci
nie dochodzi³o do podobnych przypadków i takich tragedii, jak sprawa Igora Stachowiaka.
LO: Czy jest Pan zadowolony z efektów swojej pracy?
AB: Z siebie mogê byæ

zadowolony, jednak nie jestem usatysfakcjonowany z
obecnej sytuacji w kraju,
poniewa¿ to, co siê obecnie
dzieje  a szczególnie konflikt
wokó³ Trybuna³u Konstytucyjnego oraz podporz¹dkowanie polityczne  ma realny
wp³yw na moj¹ pracê i na
nasze prawa obywatelskie.
Rzecznik Praw Obywatelskich mia³ prawo kierowania
wniosku do Trybuna³u Konstytucyjnego, w ten sposób
mog³em kwestionowaæ ustawy, które by³y niezgodne z
przepisami
Konstytucji.
Obecnie mogê to zrobiæ, ale
Trybuna³ nie cieszy siê dobr¹
opini¹ przez wyroki czysto
polityczne. Równie¿ nie jestem zadowolony z tego, ¿e
atakowana jest niezale¿noæ
s¹downictwa,
poniewa¿
przez to podwa¿a siê wiarê i
autorytet w³adzy. Teraz jest
trudny okres. Z jednej strony
mogê robiæ to, co do mnie
nale¿y (dotyczy praw cz³owieka), z drugiej strony obserwuje, jak upadaj¹ niezale¿ne instytucje.
LO: Jak Pan widzi rozwi¹zanie tego konfliktu
wokó³ Trybuna³u Konstytucyjnego? Mo¿e Pan pomóc w
tej sprawie?
AB: Na razie nie widzê
jasnej perspektywy, aby
konflikt móg³ byæ rozwi¹zany. Wydaje mi siê, ¿e kryzys
bêdzie siê pog³êbiaæ. Mylê,
¿e przyjdzie taki moment w
historii, mo¿e po wyborach,
kiedy bêdzie koniecznoæ
odbudowania pracy demokratycznego pañstwa, które
opiera siê na konstytucji.
Byæ mo¿e wtedy to zostanie
naprawione, natomiast dla
mnie kluczowa jest wiadomoæ obywateli. Czêsto
zdarzaj¹ siê obywatele skar¿¹cy siê, ¿e nawet jeli
chcieliby skorzystaæ ze
swoich praw, wiedz¹, ¿e nie
ma to wiêkszego sensu. Nie
wiemy, co zdarzy siê w przy-

sz³oci i czy w ogóle wrócimy na ten etap rozwi¹zywania tych problemów.
Na razie staram siê robiæ
to, co w mojej mocy, aby
uchroniæ niezale¿noæ
tych instytucji, czyli s¹dów.
LO: Proszê Pana,
powinnimy uaktualniæ
nasz¹ Konstytucjê? Czy
raczej pozostaæ przy obecnej i nie wprowadzaæ niczego nowego?
AB: Nasza Konstytucja jest przyzwoita, jednak
po co zmieniaæ konstytucjê, skoro jest nieszanowana na poziomie przepisów. Uwa¿am, ¿e jeli pracowalibymy nad Konstytucj¹ RP, to powinnimy dokonaæ kilku zmian w
gwarancjach niektórych
praw, np. w Finlandii wprowadzono
prawo
powszechnego dostêpu do
Internetu, co jest bardzo
wa¿n¹ rzecz¹, obni¿ono
wiek emerytalny, obni¿ono wiek wyborczy do 16 lat
w wielu pañstwach, jednak
by³bym przeciwny ca³kowitej zmianie Konstytucji.
LO: Polacy maj¹
wiadomoæ swoich praw
obywatelskich?
Obywatele na co dzieñ
nie myl¹ o swoich prawach w takim kontekcie,
¿e co wynika z konstytucji. Natomiast w momencie, kiedy ich prawa s¹ naruszane, to doskonale
wiedz¹ do kogo siê zwróciæ
jak
szukaæ
pomocy.
Wiedz¹, jak tych praw dochodziæ i czemu s³u¿¹ adwokaci, rzecznicy. To
uwiadomienie nastêpuje
bardzo szybko, gdy sami
znajdujemy siê w sytuacji
krzywdz¹cej. Jednak sama
wiadomoæ to nie wszystko. Potrzebna jest pomoc.
LO: Dziêkujemy
Panu bardzo za rozmowê.
AB: Dziêkujê!
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Polsko-niemiecka wymiana.
Uczniowie z Niemiec w Chrobrym
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Boles³awa Chrobrego po raz
kolejny goci³o w swoich murach
uczniów z niemieckiej szko³y,
ale tym razem w ramach nowo
utworzonego partnerstwa ze
szko³¹ w Tostedt. Spo³ecznoæ
szkolna przywita³a  25 wrzenia br.  naszych s¹siadów z
otwartymi ramionami i wielk¹
radoci¹  omioro uczniów spê-

dzi³o w murach naszej szko³y
piêæ dni, w tym czasie m³odzie¿
wziê³a udzia³ w ró¿nych jêzykowych projektach, pozna Gryfice i elementy polskiej kultury
oraz zwiedzi region.
Wymiany m³odzie¿owe s¹
wietn¹ okazj¹ do doskonalenia
znajomoci i kompetencji jêzykowych oraz prze³amywania
stereotypów. Niew¹tpliwie tego
typu dzia³ania wzmacniaj¹ równie¿ polsko-niemieckie relacje: 

Cieszê siê, ¿e mog³am wzi¹æ
udzia³ w tym projekcie. Dziêki
temu nie tylko poznam wasz¹
szko³ê, ale tak¿e kulturê naszego
s¹siada, piêknej Polski, bo naprawdê jestem pod wra¿eniem
 powiedzia³a naszej redakcji
Melanie-Joan Herbst. W rozmowie z pozosta³ymi uczestnikami
wymiany, s³yszelimy tylko
s³owa uznania oraz zachwytu.

Konstantin Boess, opowiedzia³
nam o swoich zainteresowaniach
oraz o systemie edukacyjnym w
Niemczech:  Interesuje mnie
muzyka, cieszê siê, ze pozna³em
Bartosza Michnicza, którego
rodzina przyjê³a mnie bardzo
ciep³o. Bartosz ma podobne zainteresowania, gra na instrumentach i s³ucha podobnej muzyki.
Wszyscy uczniowie z polsko-niemieckiej wymiany bar-

dzo chwalili sobie gocinnoæ.
Próbowali równie¿ swoich si³ z
jêzykiem polskim:  U nas w
szkole nie ma, niestety, przedmiotu z jêzyka polskiego, dlatego z naszymi polskimi kolegami
rozmawiamy po angielsku i trochê po niemiecku, ale bardzo
chêtnie próbujemy powiedzieæ
cokolwiek po polsku  powiedzia³a Lina Ehlen.
Przed uczniami z wymianyby³a nie tylko nauka w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego, ale tak¿e mnóstwo wra¿eñ i przygód. Uczniowie w trakcie pobytu w naszym
regionie zwiedzili m.in. Ko³obrzeg oraz inne okoliczne miejscowoci.
£ukasz Zburzyñski, I/b
Igor Kozera, I/b

Wir bedanken uns für Ihren Besuch, für die gute
Laune, die Ihr mitgebracht habt, für das Alles, was
wir zusammen erlebt haben. Gute Reise und bis
bald! Wir sehen uns wieder!

EXPRESSINFO z OCEN¥

Chrobry wiêtowa³
Wesele na placu
w Gryficach
ZDANIEM SPECJALISTY

Porady dla pierwszoklasistów
Nasza szko³a, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach, po raz kolejny uczestniczy³a w akcji Narodowego
Czytania; tym razem moglimy us³yszeæ  zarówno
uczniowie naszej szko³y, jak i
mieszkañcy Gryfic  fragmenty Wesela S. Wyspiañskiego. Podczas naszego spotkania mo¿na by³o dos³ownie
poczuæ smak wesela, dziêki
pysznym wiejskim pajdom.

Nie zabra³o innych wiejskich
przysmaków, jak domowy
smalczyk czy kiszone ogórki:
atmosfera by³a bardzo biesiadna. Jednak nie samym
chlebem ¿yje cz³owiek: organizatorzy wydarzenia zaplanowali czytanie wybranych
fragmentów dramatu, a na
koniec zatañczylimy wspólnie z m³od¹ par¹ i zrobilimy
pami¹tkowe zdjêcia.
Aleksandra Iwañczak,
III/a

Szko³a rednia to kolejny
etap na drodze edukacji m³odego cz³owieka. Nowe mury,
nowi nauczyciele, nowa klasa, nowe twarze. Jak poradziæ
sobie z adaptacj¹ do nowych
warunków? Jak zmniejszyæ
stres pierwszoklasisty? Pamiêtaj o tych kilku zasadach.
· Myl pozytywnie. Jeli nastawisz siê pozytywnie
do otoczenia, to na pewno
spotkasz siê ze wzajemnoci¹. Pozytywne przeformu³owania sprawiaj¹, ¿e nasza
podwiadomoæ wprowadza
je w ¿ycie.

· Nie poddawaj siê. Na
pocz¹tku nie zawsze jest
³atwo. Daj sobie szansê, aby
uporaæ siê nowymi obowi¹zkami. Jeli Ci siê uda, na pewno bêdziesz z siebie dumny.
· Naucz siê konstruktywnie spêdzaæ wolny czas
(sport, taniec, spacery itp.),
to pozwoli Ci siê zrelaksowaæ
i uchroni przed stresem.
· Umiechaj
siê.
Umiech pozwala roz³adowaæ napiêcie i pozyskaæ sympatiê innych ludzi.
· Nie obawiaj siê prosiæ
o pomoc. Zawsze mo¿esz li-

czyæ na wsparcie ze strony
nauczycieli, wychowawcy,
pedagoga i psychologa

szkolnego.
Agata
¯urawik-Jankowska
psycholog szkolny
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FELIETON
TEMAT NUMERU: O potrzebie edukacji medialnej w polskich szko³ach

Jestemy tym, co jemy. Jak¹ jakoæ
nak³adasz sobie na talerz?
Coraz g³oniej mówi siê o
potrzebie edukacji medialnej
w szko³ach. W 2016 roku ukaza³a siê publikacja O potrzebie edukacji medialnej w
Polsce, wydana przez Polski
Komitet ds. UNESCO oraz
Krajow¹ Radê Radiofonii i
Telewizji. Zdaniem autorów
ksi¹¿ki umiejêtnoæ wiadomego korzystania z mediów
jest niezbêdnym warunkiem
rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego, sprawnego funkcjonowania demokracji, a
nawet przyczynia siê do wzrostu gospodarczego poprzez
ekspansjê sektora informacyjnego oraz obni¿anie barier
dostêpu do wiedzy.
rodki masowego przekazu, przede wszystkim dostêp
do mediów elektronicznych,
odgrywaj¹ w ¿yciu spo³ecznym, jak i indywidualnym coraz wiêksz¹ rolê. Rozwój mass
mediów niesie za sob¹ zarówno szanse, jak i zagro¿enia.
Zatem: jak¹ rolê odgrywaæ
powinna edukacja medialna
w spo³eczeñstwie informacyjnym i czym w³aciwie ona
jest?
Edukacja medialna nie jest
przedmiotem informatycznym; nie jest równie¿ instruk-

ta¿em czy kursem obs³ugi
nowoczesnych technologii.
Edukacja medialna jest, lub
byæ powinna, w pierwszej
kolejnoci dyscyplin¹ humanistyczn¹, która nie tylko pozwala zrozumieæ mechanizmy
dzia³ania mediów, ale tak¿e
inspiruje do podejmowania
nowych wyzwañ i zachêca do
aktywnego uczestnictwa w
najbli¿szym otoczeniu (z korzyci¹ dla osobistego samorozwoju i dobra ogó³u). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
jako prekursor instytucjonalnych dzia³añ na rzecz edukacji
medialnej w Polsce, podkrela, ¿e edukacja medialna jest
procesem, który powinien dotyczyæ wszystkich grup wiekowych i spo³ecznych. U¿ytkownik mediów powinien
znaæ jêzyk mediów, zasady
nimi rz¹dz¹ce, umieæ pozyskiwaæ, przetwarzaæ, weryfikowaæ i przekazywaæ informacje.
W dobie zaniku krytycznego mylenia i wywy¿szania
wartoci konsumpcyjnych
nad kwestiami zwi¹zanymi z
rozwojem duchowym jednostki, wdra¿anie edukacji
medialnej w polskich szko³ach jest nie tylko uzasadnione, ale i potrzebne. Celem

przedmiotu jest nie tylko æwiczenie umiejêtnoci odró¿niania fa³szu od prawdy, ale równie¿ zabieganie o krytyczny
odbiór treci publicystycznych, czêsto forsowanych
jako jedyna i niepodwa¿alna prawda. M³ody odbiorca,
ale nie tylko on, powinien wiedzieæ, gdzie koñczy siê informacja, a w którym miejscu zaczyna opinia czy manipulacja.
Wymagajmy od m³odzie¿y 
ale od siebie równie¿, od osób
doros³ych  wybiórczego i
dobrego wyboru. Oczywicie, dzisiaj, w dobie poznawczego relatywizmu, mo¿na polemizowaæ: co jest, a co nie jest
dobre. Nie powinnimy mieæ
jednak w¹tpliwoci, ¿e to, co
dobre, powinno stawiaæ
przed m³odym cz³owiekiem
kwestie, które wymagaj¹ wysi³ku intelektualnego i inspiruj¹ do poszukiwania i stawiania pytañ; problematykê tê
mo¿e wyartyku³owaæ zdanie
zwi¹zane ze zdrowym ¿ywieniem (proszê czytaæ w przenoni): Jestemy tym, co jemy.
Zastanówmy siê zatem wszyscy: jak¹ jakoæ nak³adamy
sobie na talerz?
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa Chrobrego,
wychodz¹c naprzeciw oczeki-

Praca Stevea Cuttsa, animatora i ilustratora z Londynu. W swojej sztuce skupia siê
na problemach wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Fot.: zasoby internetowe.
waniom m³odych ludzi oraz w
trosce o ich kompetencje medialne, otworzy³a klasê o profilu prawniczo-medialnym i

zaoferowa³a uczniom przedmiot z edukacji medialnej.
Uczniowie bardzo chêtnie
podzielili siê w³asnymi opinia-

mi na temat numeru: czy edukacja medialna jest nam potrzebna?
Mariusz Rakoski

FELIETON

Misja mediów a manipulacja
Od wieków media towarzyszy³y spo³eczeñstwu: dostêp do informacji mieli i maj¹
przedstawiciele wszystkich
warstw spo³ecznych, od prezydenta, premiera, ministrów, przez prezesów du¿ych przedsiêbiorstw, do
prostych rolników, kasjerów,
podrzêdnych rzemielników i
etc. Dzi istnieje jeszcze
wiêkszy i ³atwiejszy dostêp
do informacji, bo mamy,
oprócz prasy drukowanej,
radio, telewizjê czy  i przede
wszystkim  internet. Jednak
³atwiejszy dostêp do mediów
i ich rozwój nie oznacza, ¿e
jestemy lepiej poinformowani i dobrze wyedukowani.
Z za³o¿enia media, w
szczególnoci te publiczne,
powinny realizowaæ cele spo³eczne, czyli powinny s³u¿yæ
obywatelom m.in. poprzez
profesjonalne i rzetelne przedstawianie ró¿norodnych wydarzeñ i zjawisk oraz sprzyjaæ
swobodnemu kszta³towaniu
siê pogl¹dów. Jednak misja
mediów (³adnie napisana na

papierze) nie zawsze idzie w
parze z interesem, tak zwan¹
lini¹ programow¹ mediów.
U³atwiony dostêp do informacji stwarza pewne zagro¿enia. Nie do wiary? A
jednak. £atwy dostêp do informacji zwiêksza liczbê odbiorców wybranych mediów,
to za przek³ada siê na zwiêkszony, finansowy wp³yw. Te
wp³ywy pomna¿aj¹ tak¿e
bezinteresowni reklamodawcy i sponsorzy. Ka¿da
prasa (czy to gazeta, czy telewizja) realizuje swoj¹ ukryt¹
misjê
ideologiczno-polityczn¹. By j¹ spe³niæ, korzysta
z wielu, eufemistycznie pisz¹c, brzydkich metod manipulacyjnych, aby wywróciæ
informacjê do góry nogami i
nadaæ jej zupe³nie inny sens.
Do tych najbardziej uderzaj¹cych zabiegów manipulacyjnych mo¿na zaliczyæ: nowomowê (jedno s³owo zast¹pimy bardziej gronym, np. nacjonalista -> nazista, lub bardziej ³agodnym, komunista ->
socjaldemokrata, aby nadaæ

mu nowe, pozytywne b¹d
negatywne znaczenie); celowe pomijanie pewnych informacji (inny wydwiêk bêdzie
mia³a informacja, ¿e prominentna osoba publiczna spowodowa³a wypadek, a inn¹
taka, ¿e osoba ta spowodowa³a ten wypadek na podwójnym gazie, ale o tym nie
wspomnimy); fejknjusy
(ostatnio bardzo popularne w
mass mediach, to nic innego,
jak podawanie do wiadomoci spo³ecznej nieprawdziwej
informacji, najczêciej takiej,
która dyskredytuje kogo z
przeciwnej opcji).
Wymienione metody s¹
tylko po to, by og³upiæ odbiorcê i przeci¹gn¹æ na swoj¹
stronê, nie zawsze s³uszn¹,
dlatego powinnimy przyjmowaæ krytyczn¹, analityczn¹ i zdystansowan¹ postawê wobec tego, co
mówi¹ media. Jak siê przed
tym
uchroniæ?
Przede
wszystkim korzystaj z wielu
ró¿nych róde³ informacji, z
ró¿nych opcji. Nie poprze-

stawaj na jednej gazecie, na
jednym portalu, nie s³uchaj
tylko jednego radia. Jednak
jak rozpoznaæ fa³sz? Jak nie

daæ siê zmanipulowaæ? Jak
trzewo i krytycznie odnieæ
siê do podanej informacji?
Na te pytania bêdziemy szu-

kaæ odpowiedzi na lekcjach z
edukacji medialnej.
Dawid Bodnar, II/b
Dawid Przywóski, II/b
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ZAINTERESOWANIA
ZDANIEM SPECJALISTY

Z DYPLOMEM GENIUSZA

Cz³owiek orkiestra
- Jan muzykant
Dla niektórych w ¿yciu
muzyka odgrywa wa¿n¹
rolê: jest nie tylko pasj¹, ale
powietrzem, bez którego nie
sposób oddychaæ. Jest
równie¿, jak powiedzia³ R.
Wagner, namiêtnoci¹, mi³oci¹ i têsknot¹. W naszej
szkole, w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa
Chrobrego, ¿ywym wiadectwem mi³oci do muzyki
jest Jan Tamin z klasy III/b.
Specjalnie dla czytelników
LOgina porozmawia³am z
naszym koleg¹.
Z Janem Taminem rozmawia Klaudia Pasternak
Klaudia
Pasternak:
Janku, jak rozpoczê³a sie
Twoja przygoda z muzyk¹?
Jan Tamin: Z muzyk¹
by³o tak, ¿e na pocz¹tku,
gdy chodzi³em do szko³y
muzycznej na fortepian, nie
myla³em, ¿e bêdê wi¹za³
¿ycia z muzyk¹ w jakikolwiek sposób. Æwiczy³em
dziennie po 2-4 godziny.
Mama i babcia namawia³y
mnie do æwiczeñ, ale w
czwartej klasie szko³y muzycznej (kursu szecioletniego) uwiadomi³em sobie, ¿e nie warto ca³y czas
stawiaæ oporu, wiêc postanowi³em traktowaæ fortepian jako hobby, a nie obowi¹zek. Po szkole muzycznej
dosta³em gitarê elektryczn¹
i za³o¿y³em zespó³. Uczy³em
siê sam (byli ludzie, którzy
mi podpowiadali i pomagali
w jaki sposób, ale tak naprawdê
doszed³em
do
wszystkiego sam). Na gitarze grywa³em po kilka godzin dziennie, graj¹c utwory
ze s³uchu, gam i pasa¿y.
KP: Na jakich instrumentach potrafisz graæ?
JT: Mam trzy g³ówne instrumenty: fortepian, gitara
elektryczna i tuba, ale gram
te¿ na kilku innych, np. perkusji, gitarze basowej i wielu innych, ale nie na takim
poziomie, jak na wspomnianych trzech pierwszych.
KP: Próbujesz komponowaæ swoj¹ muzykê?
JT: Samym komponowaniem siê nie zajmujê, ale zdarza³o mi siê pisaæ teksty do
piosenek. Niestety, nigdy
nie mia³em zapa³u do zrealizowania do nich melodii.
KP: Jakie plany na
przysz³oæ?
JT: Jeli chodzi o plany
na przysz³oæ, to nie mam
pojêcia, co bêdê robi³. Ka¿dy dzieñ odkrywa i zakrywa
kolejne perspektywy. Jak na
razie ¿yjê po prostu z dnia na
dzieñ i staram siê doskonaliæ w kierunkach, na których
mi zale¿y. Jednak w najbli¿-

szym czasie wraz ze znajomymi planujê za³o¿yæ zespó³. Nie wiem, co z tego
wyjdzie, ale mam nadziejê,
¿e uda nam siê cos osi¹gn¹æ.
KP: Czy chcia³by zostaæ gwiazd¹ muzyki i koncertowaæ na wielkich scenach?
JT: Wydaje mi siê, ¿e do
tego d¹¿ê, bardziej lub mniej
wiadomie. Chêtnie zobaczy³bym, jak to jest graæ dla
tak olbrzymiej iloci ludzi.
Zdarza³o mi siê graæ dla kil-

kunastu, kilkudziesiêciu,
czy raz nawet dla piêciuset,
i wiem, ¿e kocham to uczucie. Nie potrafiê wyjaniæ,
na czym ono dok³adnie polega, ale jest jedyne w swoim
rodzaju i kiedy mia³em zastój
i nie gra³em ¿adnych koncertów, to przez jaki czas bardzo mi ich brakowa³o.
KP: Niew¹tpliwe dzieje
siê tak, poniewa¿ kochasz
to, co robisz. Wczeniej
wspomnia³e, ¿e wzbrania³e siê z, powiedzmy, pomys³u rodziców na Twoje zainteresowania. Wygl¹da na
to, ¿e wiedzieli, co robili.
JT: Tak mo¿na powiedzieæ [miech]. W³aciwie,
korzystaj¹c z okazji, dziêkujê rodzicom za to przymuszanie, gdyby nie ich determinacja, nie wiem, czy
dzisiaj gra³bym na jakimkolwiek instrumencie. Tym samym nie wiem, czy czerpa³bym radoæ z innych dzia³añ, zainteresowañ. To
sprawa bardzo konfliktowa,
bo mo¿na pytaæ, czy rodzimy siê z talentem, czy talentu siê uczymy. W moim
przypadku  raczej to drugie. Ale niekoniecznie,
mo¿e rodzice wiedzieli, ¿e
jaka iskra we mnie siedzi,
wystarczy³o w ni¹ trochê
podmuchaæ. Uwa¿am, ¿e

jedni ludzi rodz¹ siê z talentem, a drudzy, dziêki trudnej
i systematycznej pracy
mog¹ taki wypracowaæ.
KP: Na Twoim profilu
facebookowym widzia³am,
¿e jeden koncert da³e dla
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
JT: To nie by³ pierwszy
raz, kiedy gra³em dla Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej
Pomocy. Powiem tak: jestem
w pewnym sensie szczêciarzem: robiê to, co kocham, a jednoczenie mogê

pomóc drugiej osobie, dzia³aj¹c spo³ecznie, charytatywnie.
KP: Czy grywasz Mozarta do przys³owiowego
schabowego?
JT: Kiedy jestem sam, to
bardzo chêtnie gram na pianinie, ale tylko swoje wybrane utwory, niekoniecznie takie, które podobaj¹ siê innym. Nie lubiê sytuacji, kiedy jestem zmuszany do grania narzuconych utworów.
Moj¹ ulubion¹ kompozycj¹
gran¹ na pianinie jest River
flows in you, autorstwa
Yiruma.
KP: Dwie pieczenie na
jednym ogniu?
JT: Brzmi doæ przebiegle, ale tak, tylko ¿e w pozytywnym kontekcie. Robiæ
to, do czego czuje siê bluesa
i jednoczenie komu sprawiæ radoæ.
KP: Mam nadziejê, ¿e
Twoje marzenia siê spe³ni¹,
a zespó³, który stworzy³e
odniesie wielkie sukcesy.
Dziêkujê, ¿e zechcia³e zamieniæ z nami s³owo. Wszyscy trzymamy za sukces zespo³u, ¿e traficie w serca
m¹drej publicznoci.
JT: Dziêkujê, równie¿
¿yczê wszystkiego dobrego.

W czerwcu 2017 uczniowie naszej szko³y czytali bajki dla maluchów z Przedszkola nr
1 i nr 2 w Gryficach. Fot.: LO Chrobry.

O wolontariacie
w Chrobrym
Wolontariat jest nieodp³atn¹, dobrowoln¹ prac¹ na
rzecz danej spo³ecznoci, ale
tak¿e indywidualnych osób.
Wolontariat dalece wykracza
poza wiêzi rodzinne, kole¿eñskie. Pomimo braku korzyci
typowo materialnych, wolontariusz ma niezwyk³¹ okazjê
zdobyæ cenne dowiadczenie. Jest to praca, która daje
spor¹ dawkê satysfakcji i zastrzyk pozytywnej energii. Wolontariat niejednokrotnie uczy
pokory, rozwija empatiê
i wra¿liwoæ, otwiera
nas na drugiego cz³owieka. Za swoj¹ pracê
wolontariusz dostaje
nieopisan¹ wdziêcznoæ, umiech, wiadomoæ, ¿e jego dzia³ania komu pomog³y. Bilans korzyci jest znacznie wiêkszy od poniesionych nak³adów.
M³odzie¿y
w
Chrobrym nie trzeba d³ugo namawiaæ
do wolontariatu i pracy na rzecz drugiego
cz³owieka. Licealici
chêtnie anga¿uj¹ siê
w ró¿nego rodzaju
przedsiêwziêcia, sprawdzaj¹
swoje umiejêtnoci, poszerzaj¹ kr¹g swojego wp³ywu na
otaczaj¹c¹ rzeczywistoæ.
W naszej szkole ju¿ od kilku lat dzia³a Szkolny Klub
Wolontariusza. Prowadzony
jest przez pedagoga i psychologa szkolnego. Szkolny wolontariat promuje dzia³ania
dorane w postaci ró¿norodnych akcji i przedsiêwziêæ.
Szczególnie chêtnie wspó³pracujemy z Domem Pomocy
Spo³ecznej w Gryficach,
Schroniskiem Dla Bezdomnych Mê¿czyzn w Gryficach
oraz Orodkiem Terapii Zajêciowej przy Stowarzyszeniu
Ko³o w Gryficach. Nasza
m³odzie¿
przygotowuje

przedstawienia, teatrzyki dla
seniorów, ale tak¿e dla przedszkolaków. W tradycjê szko³y
wpisa³a siê ju¿ wi¹teczna
Paczka oraz Akcja Serce Plus
wiêta. Uczniowie nie tylko
pe³ni¹ dy¿ury w gryfickich
dyskontach i zbieraj¹ ¿ywnoæ dla potrzebuj¹cych.
Sami przygotowuj¹ drobne
upominki, wi¹teczne piosenki, które prezentuj¹ seniorom,
przedszkolakom. Ze szczególnym zaanga¿owaniem w³¹-

czaj¹ siê w Wielk¹ Orkiestrê
wi¹tecznej Pomocy, zbiórkê
karmy dla zwierz¹t ze schroniska. Pomagaj¹ przy organizacji Dnia Seniora, wspólnie
spaceruj¹ z seniorami, spêdzaj¹ z nimi wolny czas.
W ostatnim czasie rozwinê³a siê nasza wspó³praca z
Mazowieckim Stowarzyszeniem DeFacto. Wspólnie z
naszymi niewidomymi przyjació³mi ze Stowarzyszenia zorganizowalimy Audiopiknik,
podczas którego pokazywalimy lokalnej spo³ecznoci,
jak funkcjonuj¹ osoby z dysfunkcj¹ wzroku. Podczas szeregu warsztatów, prelekcji i
spotkañ nasi wolontariusze
nauczyli siê autentycznie po-

magaæ osobom niewidomym.
Nasi wolontariusze jako jedyni w województwie zachodniopomorskim
aktywnie
wzbogacali e-kiosk (wirtualny kiosk z czasopismami dla
osób niewidomych). W naszej szkole stworzylimy ponad 400 audiodeskrypcji do
takich czasopism jak Charaktery i Claudia. Podczas
projekcji filmu Carte Blanche m³odzie¿ dowiadczy³a
ogl¹dania filmu, tak jak dowiadczaj¹ go osoby
niewidome  z zapisem
audiodeskrypcji.
Ju¿ 7 padziernika
pragniemy w³¹czyæ siê
w ogólnopolsk¹ akcjê
Zerwijmy ³añcuchy,
którego organizatorem
jest portal psy.pl. Jest to
protest przeciwko wi¹zaniu psów na sta³e na
³añcuchach. W centrum Gryfic o godzinie
12:00 wolontariusze
przywi¹¿¹ siê ³añcuchem do bud, bêd¹ tak¿e zachêcaæ do tego
mieszkañców. Wszystko po to, aby uwiadomiæ, ¿e trzymanie psów na ³añcuchu powy¿ej 12 godzin na
dobê jest okrucieñstwem.
Pies powinien byæ przywi¹zany do w³aciciela, a nie do ³añcucha.
Wolontariuszem mo¿e zostaæ ka¿dy, kto chce dzieliæ siê
dobrem z innym cz³owiekiem.
Wolontariusz ma mo¿liwoæ
kszta³towaæ swój charakter,
zdobywaæ cenne dowiadczenie, które mo¿e siê przydaæ
np. w przysz³ej racy zawodowej. Je¿eli ju¿ wiesz, ¿e los innych ludzi nie jest Ci obcy
oraz chcesz zaoferowaæ innym swój wolny czas, to w³anie na Ciebie czekamy!
Agata
¯urawik-Jankowska
psycholog szkolny
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Otrzêsiny klas pierwszych
- biwak w Rogowie

Biwak
integracyjny
mamy ju¿, niestety, za sob¹.
Nigdy za nie przemin¹ jedyne w swoim rodzaju wspomnienia, które ka¿dy z nas
zabierze ze sob¹ na d³ugie,
d³ugie lata. M³odzie¿ rzeczywicie odwi¹za³a liny, opuci³a bezpieczn¹ przystañ i
wyp³ynê³a na szerokie wody
- da³a najlepszy popis swoich umiejêtnoci, kompetencji oraz wiedzy, a przede
wszystkim inspirowa³a swoj¹

m³odzieñcz¹ energi¹, pomys³owoci¹ oraz piêknymi
umiechami. W Rogowie, sali
kinowo-widowiskowej,
uczniowie zaprezentowali
swoje klasy. To, co obejrzelimy przeros³o nasze najmielsze oczekiwania  najwiêcej emocji, przy g³onych
salwach miechu, wywo³a³a
konkurencja Twoja twarz
brzmi znajomo.
Gratulujemy klasie I/a!
która zdoby³a I miejsce pod-

czas tegorocznych otrzêsin i
w nagrodê zorganizuje podobn¹ zabawê w przysz³ym
roku szkolnym (ju¿ teraz trzymamy kciuki, bowiem w tym
roku poprzeczka zosta³a postawiona bardzo wysoko).
Wszystkim dziêkujemy za
zaanga¿owanie i niepowtarzaln¹ atmosferê, szczególnie
uczniom klasy II/b, którzy
godnie wprowadzili pierwszaków w spo³ecznoæ naszego liceum.
Redakcja
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TRZECIE MIÊDZYNARODOWE SPOTKANIE KOORDYNATORÓW
PROGRAMU ERASMUS +
W dniach 23-24 wrzenia 2017 r. odby³o siê
spotkanie koordynatorów szkó³ bior¹cych
udzia³ w projekcie Ostatnia szansa  zachowanie bioró¿norodnoci dla nastêpnych pokoleñ.
Spotkanie odby³o siê w miecie Akhisar, w Turcji. Nasz¹ szko³ê reprezentowa³a Aleksandra
Bierska, koordynator projektu, oraz El¿bieta
Prokop, nauczyciel jêzyka angielskiego.
Celem spotkania by³o podsumowanie
wspó³pracy w drugim roku projektu oraz omówienie osi¹gniêtych dotychczas rezultatów.
Uczestnicy spotkania przedstawili informacje na
temat dzia³añ lokalnych podejmowanych w ich
szko³ach. Dopracowano tak¿e szczegó³y wspó³pracy w trzecim roku projektu, w tym terminy wymiany m³odzie¿y. Sporo czasu powiêcono najbli¿szej mobilnoci, która odbêdzie siê ju¿ w listopadzie, w miejscowoci Huelva (Hiszpania).
Podczas spotkania znaleziono równie¿ czas
na poznanie systemu edukacji w Turcji, zwiedzenie szko³y partnerskiej oraz spotkanie z nauczycielami szko³y. Gospodarze zorganizowali tak¿e
wycieczkê do Manisy i Izmiru, której celem by³o
poznanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.
Redakcja

INFOKOMENTARZ

Zintegrowani w ró¿norodnoci
kulturowej Europy
Cz³onkowie szkolnego
Project Club, w ramach podejmowanych dzia³añ lokalnych promuj¹cych projekt
Erasmus + w rodowisku lokalnym, zorganizowali ciekaw¹ akcjê  21 wrzenia 2017
r. uczniowie klas pierwszych
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Boles³awa Chrobrego w
Gryficach wybrali siê na biwak integracyjny do Rogowa.

Ju¿ od kilku lat podczas
corocznego wyjazdu odbywaj¹ siê otrzêsiny przygotowywane przez starszych kolegów i kole¿anki. W tym
roku motywem przewodnim
zabawy by³a ró¿norodnoæ
kulturowa Europy. Ka¿da z
klas pierwszych wylosowa³a
pañstwo partnerskie prowadzonego projektu, tj. Hiszpaniê, Rumuniê, Turcjê, W³ochy i oczywicie Polskê. Za-

danie uczniów polega³o na
zaprezentowaniu
danego
kraju poprzez taniec narodowy, kulinarne potrawy czy
flagi i barwy pañstwa.
Uczestnicy wydarzenia
nie tylko wspaniale siê bawili, ale przede wszystkim w lekki, przystêpny sposób mieli
szansê przybli¿yæ sobie wiedzê na temat partnerów
Chrobrego w realizacji projektu Erasmus +. Redakcja
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Chrobry gotowy
na Hiszpaniê
W tym roku czworo naszych uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego  Marcin Barañski,
Eliza Wojdy³o, Hubert Maczyszyn i Julia Jakubiak  wyjedzie, w terminie 06-10.11.2017, do hiszpañskiej
miejscowoci Huelva w ramach projektu Ostatnia szansa  zachowanie bioró¿norodnoci dla nastêpnych
pokoleñ. Przed wyjazdem uczniowie wezm¹ udzia³ w warsztatach psychologicznych, jêzykowych (jêzyk przedmiotu projektu), przyrodniczych oraz kulturowych. Projekt wspó³finansowany jest ze rodków Unii Europejskiej
w ramach programu Ersamus +, akcja KA2  wspó³praca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.
Ersamus + jest sztandarowym
projektem w naszej szkole. Dziêki programowi m³odzie¿ otrzymuje niepowtarzaln¹ szansê  mo¿e szlifowaæ
jêzyk obcy, poznawaæ interesuj¹cych
ludzi oraz ich rodzim¹ kulturê. W ubieg³ym roku, w padzierniku, nasza
szko³a, ale i spo³ecznoæ w ogóle
(mylê, ¿e to wa¿ne wydarzenie dla
ca³ego naszego regionu), goci³a 22
uczniów z Hiszpanii, Rumunii, Turcji
oraz W³och. M³odzie¿ przesz³a barwnym korowodem przez ulicê miasta,
zaprezentowa³a swoje szko³y, swoj¹
oryginaln¹ i tradycyjn¹ kulturê w
Domu Kultury, za inauguracja wydarzenia odby³a siê w sali kinowo-widowiskowej Kapitol w Gryficach.
O tegorocznym projekcie zamieni³em kilka s³ów z jedn¹ z zakwalifikowanych uczestniczek  Eliz¹ Wojdy³o z klasy I/a (psychologicznej).
Z Eliz¹ Wojdy³o rozmawia Jakub
Oksiejuk
Jakub Oksiejuk: Dlaczego zdecydowa³a siê do³¹czyæ do programu
Erasmus+?
Eliza Wojdy³o: To retoryczne
pytanie? [miech].
JO: Nie... chyba nie [miech].
EW: Mylê, ¿e ka¿dy powinien
tego spróbowaæ. Warto stawiaæ so-

bie nowe wyzwania, a udzia³ w tym
projekcie to... to niew¹tpliwie podejmowanie interesuj¹cych wyzwañ. To
te¿ ten czas, kiedy, m³odzi i pe³ni energii, mo¿emy próbowaæ ró¿nych rzeczy, poznawaæ nietuzinkowych ludzi,
szukaæ inspiracji, otwieraæ swoje
umys³y na to, co nieznane. Poza tym
na udzia³ w Erasmusie zdecydowa³am
siê, poniewa¿ zawsze interesowa³a
mnie kultura Hiszpanii. Chcia³abym
zobaczyæ, jak wygl¹da hiszpañska
fiesta, zobaczyæ, co zachowa³o siê z
historycznej kultury.
JO: W jaki sposób zaaplikowa³a
o przyjêcie?
EW: Wype³nia³am odpowiedni
formularz, po osi¹gniêciu odpowiedniej liczby punktów, zosta³am zaproszona na rozmowê kwalifikacyjn¹.
Moimi atutami, które pomog³y mi zakwalifikowaæ siê do wyjazdu, by³y
przede wszystkim znajomoæ jêzyka
angielskiego oraz uzdolnienia, jak
piew, recytacja czy aktorstwo. Ca³y
proces przebiega³ w bardzo mi³ej atmosferze, Pani El¿bieta Prokop by³a
wyrozumia³a i zadawa³a interesuj¹ce
pytania na temat kultury Hiszpanii.
JO: Co chcia³aby osi¹gn¹æ poprzez uczestnictwo w programie?
EW: Moim celem w programie

Erasmus jest g³ównie rozwijanie jêzyka angielskiego, ale tak¿e nawi¹zanie
nowych znajomoci. Uwa¿am, ¿e w
procesie zdobywania wiedzy, a tym
samym kszta³towania naszego pogl¹du na rzeczywistoæ, podró¿e odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Ersamus + jest oknem na
wiat. Warto przez nie wyjrzeæ.
JO: Czy masz jakie obawy co do
wyjazdu?
EW: Nie, nie mam. Ju¿ uczestniczy³am w podobnych projektach,
wiêc nie mam ¿adnych obaw, co do
wyjazdu, wrêcz przeciwnie: same
oczekiwania.
JO: Co mylisz o programie Erasmus+?
S¹dzê, ¿e to szansa dla wielu m³odych ludzi, nie tylko, ¿eby udoskonalaæ swoje umiejêtnoci jêzykowe, ale
tak¿e i poznanie nowych ludzi oraz
kultur.
JO: Dziêkujê Ci za powiêcony
czas. Oczywicie, trzymam kciuki
za wyjazd i ¿yczê niezapomnianych
chwil.
EW: Dziêki, na pewno tak bêdzie.
Pozdrawiam wszystkich czytelników
LOgina... Tak swoj¹ drog¹, chêtnie
bym siê zapisa³a do waszej redakcji,
ale nie mo¿na wszystkiego robiæ. g
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Chrobry  wrota do sukcesu

Kornel Majewski jest tegorocznym absolwentem Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego i od 1 padziernika rozpocznie studia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
w Szczecinie. Kornel, specjalnie dla naszych Czytelników,
opowiedzia³ o swojej drodze ¿ycia, zainteresowaniach oraz
planach na przysz³oæ. Cieszymy siê, ¿e abiturienci naszej szko³y
spe³niaj¹ swoje marzenia i p³yn¹ mia³o przed siebie na statku
zwanym »¯ycie«.
Zainteresowania
Od gimnazjum moj¹ pasj¹ by³a
jazda na BMX. Z powodzeniem bra³em udzia³ w zawodach rowerowych. Na rzecz nauki do matury (w
klasie 3 liceum) przesta³em jedziæ, a
w wolnym czasie zaj¹³em siê fotografi¹. Teraz, po maturze, zdarza mi
siê wracaæ do jazdy na zwyk³ym
rowerze.
Dlaczego taki kierunek?
Ju¿ w gimnazjum zastanawia³em
siê nad wyborem, jaki dokonam po
maturze. Pod uwagê bra³em: weterynariê, stomatologiê, farmacjê.
Ostateczn¹ decyzjê podj¹³em w 2.
liceum. Na jej wybór wp³yw mia³y
ró¿ne aspekty. Medycyna to dziedzina nauki, która wci¹¿ siê rozwija

i wymaga ci¹g³ego poszerzania wiedzy na temat ró¿nych chorób, sposobów leczenia oraz leków. Chêæ
ci¹g³ego poszerzania wiedzy na temat ludzkiego organizmu oraz mo¿liwoæ pomocy innym, zawa¿y³a na
tym, ¿e wybra³em ten kierunek.
Przyczyni³a siê do tego tak¿e jedna,
szczególna osoba: mój tata-lekarz.
Zawsze podziwia³em jego zawód i
marzy³em, aby kiedy byæ jak on.
Dziêki mojemu tacie wielokrotnie
mog³em przekonaæ siê, jak wygl¹da
ta praca z bliska.
Plany na przysz³oæ
Planujê najpierw ukoñczenie
studiów, a po tym rozpocznê specjalizacjê. Obecnie jeszcze nie wiem
jak¹. Mam nadziejê, ¿e podczas stu-

diów spe³niê jeszcze swoje podró¿nicze marzenie  chcia³bym zwiedziæ Japoniê i Australiê.
Recepta na sukces
Nie znam dok³adnej recepty na

sukces, ale w moim wypadku by³a
to rezygnacja z pasji, jak¹ jest rower. Poza tym: systematyczna nauka pog³êbiona o wiedzê z ró¿nych róde³. Oczywicie, nale¿y
równie¿ znaleæ czas na odpoczy-

nek i nie przemêczaæ siê. Wypoczêty umys³ jest najbardziej produktywny. Wszystko zale¿y od
nas na ile siê powiêcimy w d¹¿eniu do celu, to na tyle do niego siê
zbli¿amy.
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Dziewczyna
na z³oty medal
Edyta Bielska jest uczennic¹ klasy 1/a (psychologicznej) w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach. Zawsze umiechniêta, pe³na energii dziewczyna z pasj¹. Lekkoatletyka to kategoria, w której Edyta
osi¹ga coraz wiêksze sukcesy, i nie zamierza poprzestaæ,
pragnie kolejnych laurów i radoci ze sportu. Za nasz¹
prob¹  specjalnie dla naszych czytelników  opowiedzia³a nam o swoim hobby. Z Edyt¹ Bielsk¹ rozmawia Agnieszka Krupecka.
Agnieszka Krupecka:
Sk¹d zami³owanie do lekkoatletyki? Czy Twoi rodzice
mieli na to jaki wp³yw?
Edyta Bielska: Moi rodzicie nie mieli na to wp³ywu.
Od zawsze by³am ruchliwym
dzieckiem, lubi³am biegaæ po
podwórku ca³ymi dniami. W
podstawówce zaczê³am chodziæ na zawody i okaza³o siê, ¿e
to bieganie po podwórku co
przynios³o.
AK: Czy masz autorytet
lub idola, z którego bierzesz
przyk³ad w tej dziedzinie?
EB: Jako takiego autorytetu nie mam. Szanujê wszystkich
lekkoatletów, obserwuje ich i
staram siê braæ z nich przyk³ady. Lubiê wszystkich lekkoatletów, poniewa¿ wiem, ¿e ten
sport, zreszt¹ jak ka¿dy, nie jest
³atwy i wymaga du¿o pracy, aby
osi¹gn¹æ dobre efekty.
AK: Ile czasu powiêcasz
na treningi, ¿eby utrzymaæ
dobr¹ kondycjê?
EB: Trenuje zwykle trzy
razy w tygodniu po oko³o 2
godziny. Do tego jeszcze trzy
godziny wychowania fizycznego, które s¹ bardzo przydatne.
AK: Jakie by³y Twoje najwiêksze sukcesy w tym roku?
Czy zdarza³y siê te¿ pora¿ki?
EB: Ten rok by³ pe³en niespodzianek. W czerwcu wygra³am fina³ wojewódzkiej Gimnazjady w skoku w dal z nowym rekordem ¿yciowym 
5.58 m. Kilka dni póniej poprawi³am ten rekord o 1 cm. Ten
wynik pozwoli³ mi na wystartowanie w sierpniu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y
(inaczej Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych). Mistrzostwa skoñczy³am na 10. miej-

pasji i w tym co robisz? Jak
reaguj¹ na twoje sukcesy?
EB: Rodzina i przyjaciele
bardzo mnie wspieraj¹. wiêtuj¹ ze mn¹ wygrane i pocieszaj¹, gdy mi co nie wchodzi.
Gdy jest to mo¿liwe, to przygl¹daj¹ sie moim startom w zawodach, w innym przypad-

Konkurencja: koszykówka. Fot.: LO Chrobry.

Sportowe potyczki klas
pierwszych. Pierwsze...
poty za p³oty

Edyta z kole¿ank¹ na mitingu ISTAF w Berlinie.
Sierpieñ 2017. Fot.: Facebook Edyty.

EB: Je¿eli zdrowie na to pozwoli, to oczywicie wi¹¿ê swoj¹
przysz³oæ ze sportem. Tak dok³adnie nie wiem, co chce robiæ w
przysz³oci. Myla³am nad AWF
albo nad jakimi s³u¿bami mundurowymi. Sport na pewno jednak
zostanie ze mn¹ do koñca.
AK: Jak godzisz pasjê z
obowi¹zkiem szkolnym?
EB: Staram siê planowaæ
wszystko. Zwykle jest
tak, ¿e na trening idê od
razu po szkole, wiêc
obowi¹zki szkolne wype³niam póniej. Natomiast czasami jest odwrotnie. Od kilku lat mi
siê to udaje, wiêc mylê,
¿e dalej bêdzie.
AK: Czy kiedykolwiek
musia³a
EB  Podczas Mitingu Lekko- przerwaæ uprawianie
atletycznego w S³upsku Edyta odda- sportu przez jak¹
³a skok na odleg³oæ 5,44 m. Wrze- kontuzje lub wadê?
sieñ 2017. Fot.: Facebook Edyty.
EB: Tak, kilka drobscu. Na pocz¹tku uwa¿a³am, ¿e nych kontuzji, które wyeliminoto pora¿ka, ale z czasem stwier- wa³y mnie ze sportu na miesi¹c. W
dzi³am, ¿e to jest bardzo dobry 2014 roku z powodu choroby
wynik i mogê byæ z siebie dum- serca musia³am odpuciæ treningi
na. Kilka pora¿ek siê zdarza³o, na pó³tora roku. Dlatego wczeale przecie¿ wiadomo, ¿e cz³o- niej powiedzia³am, ¿e ten rok by³
wiek uczy siê na b³êdach.
rokiem niespodzianek, poniewa¿
AK: Czy wi¹¿esz ze spor- po tak d³ugiej przerwie potrafitem zawodow¹ przysz³oæ? A ³am wróciæ do sportu.
mo¿e bêdzie on form¹ odAK: Czy rodzina i przyjaskoczni od codziennoci?
ciele wspieraj¹ ciê w twojej

ku, kiedy nie mog¹ byæ razem
ze mn¹ na zawodach, pisz¹
esemesy i dzwoni¹.
AK: Co najbardziej motywuje ciê do treningów i
dalszego udoskonalania
swoich umiejêtnoci?
EB: Kocham sport. Wiem,
¿e dziêki temu bêdê zdrowsza, wiêc czemu mam tego nie
robiæ. Nawet, gdy mam z³y
dzieñ i nic mi siê nie chce, to
i tak pójdê na trening, gdy
pada deszcz albo wieci s³oñce, to i tak bêdê na treningu.
Sprawia mi to wielk¹ przyjemnoæ, a takich rzeczy siê
nie odmawia.
AK: Czy mo¿esz zachêciæ naszych czytelników do
uprawiania sportu? Oczywicie, nie na takim poziomie jaki reprezentujesz,
ale z pewnoci¹ ka¿demu
przyda siê trochê ruchu.
EB: Oczywicie. Ka¿dy
wie, ¿e sport to zdrowie. Poprawia nasz¹ sylwetkê i wygl¹d, a chyba ka¿demu na tym
zale¿y. A sport to dobry pomys³ na spêdzanie wolnego
czasu.
AK: Dziêkujê ci za rozmowê i ¿yczê kolejnych
sukcesów!
EB: Dziêkujê. Pozdrawiam czytelników LOgina!

Starym
zwyczajem
uczniowie klas pierwszych
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Boles³awa Chrobrego
wziêli udzia³ w tak zwanych
potyczkach
sportowych.
Zwody odby³y siê 14 wrzenia br. w gryfickiej hali sportowej Gryf Arenie.
Pierwszaki
wziê³y
udzia³ w nastêpuj¹cych dyscyplinach: rzut do kosza, skakanka, tor przeszkód, zakrêcony strza³, przeci¹ganie liny,
rzut pi³k¹ lekarsk¹ oraz ringo.
Ju¿ od samego wejcia na
parkiet Gryf Areny by³o czuæ
ducha walki i ogromne emocje. Stawk¹ by³ przede
wszystkim honor, pokazanie
z jak najlepszej strony charakteru sportowego i kultury
fizycznej.
Zawodnicy byli wspierani przez kibiców ze swoich
klas, którzy nie szczêdzili dopingu z pozytywnymi has³ami, czym uskrzydlali morale
swojej dru¿yny. Przyznam
szczerze, ¿e z do³u trybun s³y-

sza³em g³ównie mobilizacjê
swojej klasy  1/b. Nie by³o
zatem elementu zaskoczenia
 to w³anie klasa prawniczomedialna wygra³a w konkurencji na oklaski, wiwaty i
mocne g³osy, czego nie da³o
siê zliczyæ iloci¹ zdobytych
bramek czy trafionych rzutów, ale energi¹ i eufori¹ publicznoci.
Konkurencje by³y podzielone na te zespo³owe (na
przyk³ad przeci¹ganie liny) i
na te, w których zawodnicy
byli zdani na samych siebie
(tor przeszkód). Rywalizacja
by³a przede wszystkim czysta, fair play, nikt nikomu nie
przeszkadza³, nie podstawia³
nóg. Wygra³ sport. Jednak na
pierwszym miejscu by³a atmosfera wzajemnej ¿yczliwoci, która panowa³a miêdzy
nami. Nie zabrak³o równie¿
zabawnych momentów, m.in.
kiedy zawodnicy nie mogli
trafiæ w pi³kê lub tracili równowagê przy zakrêconym
strzale. Czynny udzia³ w ry-

Konkurencja: przeci¹ganie liny. Fot.: LO Chrobry.

walizacji brali równie¿ wychowawcy, którym zawody
sprawi³y nie mniej frajdy, co
uczniom.
Potyczki finalnie zosta³y
wygrane ex aequo przez klasy 1/b oraz 1/a, które zdoby³y
po 27 punktów. (Pozostaje
nam tylko czekaæ do nastêpnej okazji, by rozstrzygn¹æ,
kto jest lepszy!).
Sportowe potyczki by³y
wietn¹ okazj¹ do integracji
nowych klas. Nie bez znaczenia pozostaje propagowanie
sportu w ogóle, zachêcanie
do aktywnego spêdzania
czasu czy propagowanie idei
wspó³pracy i wspó³zawodnictwa.
[Do przemylenia. W kontekcie, ale z innej beczki:
Kiedy cz³owiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale
jeli tygrys zabija cz³owieka,
nazywa siê to okrucieñstwem  George B. Shaw, irlandzki pisarz, laureat literackiego Nobla za rok 1925].
Igor Kozera, I/b

