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The last mobility in Poland and the ceremony of the end of the project

Chrobry w finale wojewódzkiego
konkursu Nastoletnie
samobójstwa - przymus
czy wybór? Jak zapobiegaæ?

Miniprzedsiêbiorstwo PolPaper
z Chrobrego finalist¹
ogólnopolskiej edycji konkursu
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Mundial coraz bli¿ej. Poznaj rywala
SPORT
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M³odzie¿owe miniprzedsiêbiorstwo jest innowacyjnym
programem edukacyjnym, w którym uczniowie zak³adaj¹ w
szkole realnie dzia³aj¹c¹ firmê.

ERASMUS+ s.2-3

Licealici pokazuj¹, ¿e zawsze mo¿na szukaæ pomocy.
Wskazuj¹, jak wygl¹da system wsparcia dla osób bêd¹cych
w kryzysie. G³ono mówi¹ o tym, ¿e warto rozmawiaæ o swoich
problemach z najbli¿szymi, przyjació³mi, znajomymi ze szko³y,
a nawet pedagogiem i psychologiem szkolnym.

s.11
Coraz wiêkszymi krokami zbli¿aj¹ siê Mistrzostwa wiata
w Pi³ce No¿nej 2018. wiêto fanów bêdzie trwaæ od 14 czerwca
do 15 lipca. Mecz otwarcia wystartuje o godz. 17:00 czasu polskiego na stadionie £u¿niki w Moskwie. Zmierz¹ siê w nim gospodarze  Rosja  i Arabia Saudyjska.
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Ostatnia mobilnoæ w Polsce i uroczyste
zakoñczenie programu Erasmus+
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach odby³a siê
ostatnia mobilnoæ w Polsce i uroczyste
zamkniêcie trzyletniego projektu Ostatnia szansa  zachowanie bioró¿norodnoci dla nastêpnych pokoleñ. Udzia³
w mobilnoci wziê³y partnerskie szko³y
z Hiszpanii, Rumunii, Turcji oraz W³och.
Uczestnicy mobilnoci w
Polsce wziêli udzia³ w happeningu i przemarszu ulicami
miasta pod has³em Restytucja i reintrodukcja gatunków
zagro¿onych. Uczniowie
zwiedzili równie¿ najpiêkniejsze zak¹tki naszego kraju, m.in. Gdañsk, Gdyniê i Sopot. W Trójmiecie, na Uniwersytecie Gdañskim, zosta³y przeprowadzone wyk³ady
i laboratoria w grupach miêdzynarodowych.
M³odzi
odwiedzili tak¿e Woliñski
Park Narodowy i uczestni-

czyli w warsztatach przyrodniczych.
Uroczyste zakoñczenie
mobilnoci w Polsce odby³o
siê 20 kwietnia br. w Centrum
Rozrywki Rodzinnej Kapitol w Gryficach. W ceremonii wziê³a udzia³ m³odzie¿
Chrobrego, przedstawiciele szkó³ partnerskich oraz
zaproszeni gocie, m.in. Zachodniopomorski Kurator
Owiaty Magdalena Zarêbska-Kulesza oraz Starosta
Powiatu Gryfickiego Kazimierz Saæ. Uczniowie zapre-

zentowali ostatni¹ aktywnoæ oraz podsumowali trzy
lata projektu Ostatnia szansa  zachowanie bioró¿norodnoci dla nastêpnych
pokoleñ.
Zwieñczeniem
uroczystoci by³o wrêczenie
uczestnikom certyfikatów
udzia³u.
Patronat nad wydarzeniem objêli: Tomasz Hinc
(Wojewoda Zachodniopomorski), Magdalena Zarêbska-Kulesza (Zachodniopomorski Kurator Owiaty),
Ryszard Miæko (Cz³onek Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego), Ovidiu Dranga (Ambasador Rumunii), Joaquin Tamara
Espot (Radca do spraw edukacji w Ambasadzie Hiszpanii
i Ambasador
Hiszpanii)
oraz Kazimierz Saæ (Starosta
Powiatu Gryfickiego).
Specjalnie dla naszych
Czytelników uczestnicy Erasmus+ podzielili siê swoimi
wra¿eniami z udzia³u w programie.
Redakcja

Uczestnicy programu z certyfikatami. Fot. Starostwo Powiatowe w Gryficach.

TURKEY

I didnt know that it would be such a great
adventure
Im Kuba Ogrodowczyk. I attend the class I c.
Its a math class. I took part in this years mobility to Turkey in Erasmus+ project (which was cofinanced by the European Union). This project
gives huge possibilities. I could experience the
culture, traditions and history of few foreign countries. Besides, I learned a lot of valuable informations about alternative sources of energy and
their importance nowadays and in the future. For
me the most important aspect of the mobility
was the ability to increase language skills by
using it in everyday situations.
When I applied to participate in this project, I didnt
know that it would be such a
great adventure and that I
would learn so many new
things. I was able to overcome my shyness and talk with
friends from Spain, Romania,
Turkey and Italy. Owing to
my participation in this mobility, I met a lot of interesting
and smart people, with whom
I still stay in touch for the
foreseeable future. The journey was one of the best experiences in my life. The atmosphere in Turkey and the

friendly attitude of every
Turkish person made me not
want to come back to Poland.
We even started planning to
meet together some time in
the future.
I am really happy that I
could participate in this project. I will do everything to be
able to take part in the next
editions of the project. I encourage you all to get involved in similar activities because thanks to them, we
have new possibilities and
we look at the world differently.
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ITALY

SPAIN & ITALY

Unforgettable moments
Last year, I had a chance
to take part in Erasmus+ students exchange in Italy. During the seven-day visit in
this sunny country we were
sightseeing the most beautiful part of Naples, Caserta,
Rome, and of course Aversa,
which is a family city of participants of the project. The
hosts provided a lot of attractions and after all day, full
of awesome adventures, we
could rest in the cosy flat of
our new friends.
All the travel was incredible and worth to remember. I
took part in the lessons and
I learned a lot of interesting
things. In my spare time I
spent lovely moments with
Raffaello, Teresa, Mariacristina. I also met their friends
so I had to use English all the
time. Their language skills
were on different levels what
made our conversation very
funny. Language barrier did
not interfere us with communication. Furthermore, they
taught me a few words in Italian, Spanish and Romanian.
It was incredible experience. The other cultures
and languages mixed with
each other gave me beautiful
memories which I will never
forget. I think that everyone
should, at least once, take
part in a similar project. There
are unquestioned advantages like gaining knowledge,
new experiences, and above
all, friendship.
Patrycja Senderska
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Italy, but also the countries
of other people who came to
Italy, such as Romania, Turkey or Spain. As the mobility
was in Italy, it was about this
country and its inhabitants
that I gained the most memories. Although the mobility
lasted only a week, I felt like
I was with people I had
known for a long time. The
family which hosted me at
that time was already oriented to treat me as a family
member, and there was no
language barrier in our relations. Although the parents
of my Italian partner did not
speak English at all, and I did
not speak Italian, it was not a
problem for us. People from
Italy make a lot of gestures
and that helped a lot. The
whole mobility depended on
the host families, thanks to
them me and my friends had
a great time in Italy. Although
I have learned a lot about
another culture, I can not
forget about organized presentations, films, workshops
on biodiversity and environmental protection. They

were educational allowed us
to learn more about the participants of the mobility. Erasmus gave me the opportunity to meet new people and
well-organized time did not
give me a chance to get bored. In my opinion this project is great and polished. I
can only complain that it was
too short because it was an
unforgettable week.
£ukasz Zubrzyñski

My experience with
Erasmus+

Learning languages during traveling is the option for
young generation. They are
open for new cultures and
making friends with people
from abroad. Thats why I
took part in Erasmus+ project.
Im that lucky that I have
visited two countries: Spain
in my first year of high school
and Italy in the second.
Both exchanges were very
well organized and I dont
regret taking part in them. If
I had to choose between
them, without any doubts I
would say: Spain. I think
the difference comes from

the attitude of Spanish and
Italian
teenagers.
My
friend from Huelva (Spain)
was very cheerful, talkative and energetic. On the
other hand, my friend from
Aversa (Italy) was calm
and gentle. Those two
friendships are total opposites. None of the activities
were boring or tiring. Ive
learnt a lot of important
things, taking into consideration that I study extended
biology and chemistry. The
lessons which we attended
in Spain were about protection of biodiversity, national
parks etc. Italian exchange

concerned environment protection, especially the way of
dealing with rubbish.
Overall, I can say that I am
really glad that I took part in
the Erasmus+ project. I made
new friends and I saw places
which I had never visited
before. It was great experience and Im really thankful that
I could participate in these
two exchanges. If you are
someone who is open for new
people and cultures, this project is for you, but remember
that it involves a lot of hard
work and hours spent in
school after classes.
Magda Urban

My exchange in Italy

The mobility in Italy in
2017 was an unforgettable
experience for me. Thanks to
the project I could get to
know not only the culture of

SPAIN

My mobility to Spain  beautiful and sunny Huelva
The trip to Spain as part of
the Erasmus + project was
one of the best experiences
in my life. The first thing that
delighted me when I arrived
there was the place itself beautiful and sunny Huelva,
full of phenomenal monuments and areas that make up
the unique atmosphere of the
entire city. It was there where
we spent most of our free
time in the company of other
participants, whom I will not
forget for a long time. Our
Spanish hosts were always
happy and full of energy.
They welcomed us warmly
and organised our free time
during which we became
very close to each other.
Afternoons and evenings
spent together brought
unforgettable
memories.
Meetings in restaurants,
bowling alleys, shopping
malls or ordinary outings to
the city center were in this
group like holidays with
friends. I regret the most that
I had to come back and leave
great friends, but thanks to

the Internet we are still in
touch. Besides, during the
mobility in Poland I will meet
some of them so we didnt
have to say goodbye forever.
The trip was, of course, a
chance to improve my English speaking skills as all
week we were using it to communicate. Thanks to this
exchange I also fell in love
with Spanish and now I have
a lot of motivation to study it.
To sum up, it was a very
intense week, with a lot of
things going on. The days
were filled with activities
from morning till night. Each
day was different, but thanks
to the great atmosphere - one
better than the other.
Marcin Barañski

Spain is not only one
of a kind place full of
amazing architecture

I remember my stay in
Spain very well. I was surprised by the hospitality and
amiability of the hosts. The

town itself hid many attractions and beautiful, historic
buildings.
I remember the trip to Seville the most and its beautiful, breathtaking architecture.
During the free time, the
hosts took us to the top of
the Metropol Parasol, from
which we could see the whole city. It was one of the most
beautiful views in my life. We
also visited the Plaza de
Espana, where we watched
the flamenco show. The lectures that were carried out at
school had a significant impact on developing our
skills. Owing to the fact that
we communicated in English
during our stay, we learned
to use it fluently and without
hesitation.
After classes, we usually
spent our free time meeting
with the whole group, trying
the Spanish cuisine and socialising. Given the opportunity, I would return to this
beautiful place.
The trip helped me deve-

lop my artistic skills and satisfy needs of artistic development.
Spain is not only one of a
kind place full of amazing architecture and sights but

also offers a lot in terms of
culture and unique customs.
The host families were really
eager and keen on teaching
us how to prepare Spanish
delicacies.

In my opinion everyone
should at least once in his
lifetime meet with this culture, people and customs as it
is really worth it.
Eliza Wojdy³o
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znajd nas
na facebooku

W OBIEKTYWIE

WYWIAD - Z DYPLOMEM GENIUSZA

Klaudia Sudo³: - Przysz³ym
uczniom Chrobrego gratulujê
wyboru najlepszej szko³y!

MATURA 2018

Z Klaudi¹ Sudo³  tegoroczn¹ absolwentk¹ Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego z tytu³em Prymusa Szko³y  rozmawia
Karolina Blada.
Karolina Blada: Klaudio,
na pocz¹tku pragnê Ci pogratulowaæ. Zdoby³a tytu³ Prymusa Szko³y. Czy to wyró¿nienie by³o Twoim celem?
Klaudia Sudo³: Muszê
przyznaæ, ¿e nie. Równie¿ nie
spodziewa³am siê, ¿e nim zostanê. Stara³am siê jak najwiêcej czasu powiêcaæ nauce,
chcia³am zdobyæ wiedzê, aby
czerpaæ z niej satysfakcjê i
dobre samopoczucie, a zaanga¿owanie w ¿ycie szko³y
sprawia³o mi przyjemnoæ.
Tytu³ Prymusa Szko³y by³
dla mnie mi³ym zaskoczeniem
oraz ogromnym wyró¿nieniem, z którego jestem niezmiernie dumna.
KB: M³odzie¿ ró¿nie podchodzi do nauki. Dla jednych
to szkolny obowi¹zek, inni
ucz¹ siê, bo sprawia im to
przyjemnoæ. Maj¹ swoje pasje i cele. Czym jest dla Ciebie nauka?
KS: Nauka jest dla mnie,
przede wszystkim, przyjemnoci¹. Oczywicie, niektóre
przedmioty lubi siê bardziej, a
inne mniej. Dla mnie pomna¿anie wiedzy z wiêkszoci przedmiotów wi¹za³o siê zainteresowaniem, a nauka jêzyka polskiego  pasj¹. Rzadko zatem
zdarza³o siê, ¿e uczy³am siê z
obowi¹zku.
KB: Jak oceniasz swoj¹
wiedzê i umiejêtnoci?
KS: Jestem zadowolona
ze swojej wiedzy, lecz nie lubiê
jej oceniaæ, mylê, ¿e od tego

s¹ nauczyciele. W liceum nauczy³am siê bardzo wiele. Nasza szko³a da³a mi nie tylko
mo¿liwoæ wzbogacenia wiedzy, ale te¿ rozwiniêcia swoich
umiejêtnoci i charakteru.
Czujê, ¿e w ci¹gu trzech lat
bardzo siê rozwinê³am, a nauka sta³a siê moja pasj¹. Liczne projekty edukacyjne, zajêcia i wyjazdy sprawi³y, ¿e mog³am przekraczaæ granice w³asnej niemia³oci oraz rozwijaæ swoje mocne strony.
KB: Jak wspominasz trzy
lata w liceum?
KS: Wspominam z umiechem na twarzy. Pobyt w naszej szkole wi¹za³ siê z wieloma wspania³ymi, czasem zabawnymi, a czasem wzruszaj¹cymi wydarzeniami, których
nie mo¿na zapomnieæ. Zawsze
towarzyszy³a mi ¿yczliwa atmosfera i poczucie wsparcia.
W pierwszej klasie moi przyjaciele i ja bylimy trochê zagubieni, niepewni, lecz szybko
znalelimy niæ porozumienia
z nowymi nauczycielami i kolegami. W drugiej klasie czulimy siê pewniej, czêsto staralimy siê anga¿owaæ w ¿ycie
szko³y, zacienilimy znajomoci i zaprzyjanilimy siê z
nauczycielami. W trzeciej
klasie nie opuszcza³y nas
myli o zbli¿aj¹cej siê maturze, dlatego wspieralimy siê
w nauce, stalimy siê bardziej odpowiedzialni. W
ostatnich tygodniach czulimy, ¿e wkrótce nadejdzie

ZAPOWIED

Tylko w Chrobrym
- Turniej Gier
Komputerowych

Po raz pierwszy w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach zostanie zorganizowany Turniej
Gier Komputerowych. Do udzia³u w rozgrywkach w League
of Legends zapraszamy uczniów szkó³ gimnazjalnych i
uczniów Chrobrego.
Wiêcej informacji oraz regulamin wydarzenia na stronie: www.lochrobry.pl

Klaudia Sudo³ (z prawej) z
Magdalen¹ Górsk¹, kole¿ank¹
z klasy. Fot.: autorskie.
czas po¿egnania ze szkolnymi murami, chcielimy jak
najwiêcej czasu spêdziæ razem. Jest mi przykro, ¿e nie
bêdê mog³a powtórzyæ
wspania³ych chwil prze¿ytych w liceum. Przede
wszystkim bêdê têskniæ za
wychowawc¹ oraz nauczycielami, którym wiele zawdziêczam. Zawsze moglimy na nich liczyæ, pomagali
nam, wspierali w trudnych
chwilach. Nawi¹zalimy z
nimi wspania³e relacje.
KB: Które wydarzenie z
¿ycia szko³y utkwi³o Ci w pamiêci i nie zapomnisz go do
koñca ¿ycia?
KS: To trudne pytanie,
poniewa¿ w naszej szkole
du¿o siê dzieje, trudno wskazaæ...
KB: Bardzo siê cieszê,
ale na pewno jest takie jedyne,
wyj¹tkowe...
KS: Mylê, ¿e najd³u¿ej w
mojej pamiêci pozostanie czas
wymiany polsko-niemieckiej.
Wtedy do naszej szko³y przyjechali przyjaciele z Tostedt.
Wraz z moimi partnerkami z
wymiany, Len¹ i Nel¹, spêdzi³ymy cudowne chwile. Podczas zajêæ w naszej szkole, wyjazdów oraz ró¿nych aktywnoci mog³ymy siê poznaæ,
wietnie siê przy tym bawi¹c.
Sta³ymy siê przyjació³kami i
jestemy w sta³ym kontakcie.
Trudno jednak zapomnieæ o innych wydarzeniach, które tylko pozornie
wydaj¹ siê zwyczajne. Nigdy
nie zapomnê klasowej wigilii,
Dnia Nauczyciela, klasowego
wyjazdu do Gdañska czy zakoñczenia roku. W trakcie
edukacji utwierdzi³am siê w
przekonaniu, ¿e Chrobry
by³ najlepszym wyborem. W
szkole moglimy byæ sob¹,
ka¿dy z nas rozwija³ swój charakter.
KB: Klaudio, ¿yczê Ci kolejnych sukcesów!
KS: Dziêkujê. ¯yczê
wszystkim kolegom i kole¿ankom naszej szko³y, aby mieli
równie mi³e wspomnienia.
Przysz³ym uczniom Chrobrego gratulujê wyboru najlepszej szko³y!

ZAPOWIED

Po pierwsze: wymiany.
Uczniowie z Tostedt
i Güstrow w Gryficach
Spo³ecznoæ
Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im.
Boles³awa Chrobrego w
Gryficach po raz kolejny
odwiedz¹ uczniowie z niemieckiego Tostedt. M³odzie¿ pojawi siê w murach
Chrobrego 1 czerwca br.
Wymiana z zaprzyjanion¹
szko³¹ potrwa tydzieñ, w
tym czasie m³odzie¿ wemie
udzia³ w zajêciach szkolnych, pozna polsk¹ kulturê
i najciekawsze zak¹tki naszego regionu. Licealici,
nie mog¹c siê doczekaæ
przyjazdu swoich rówieników, opublikowali na profilu facebookowym szko³y
krótk¹ zapowied:
Endlich nur eine Woche! Wir sehen uns am Freitag. Wir können es kaum
erwarten Euch zu treffen!
Z kolei ju¿ w poniedzia³ek, 28 maja br., w wymianie
polsko-niemieckiej wezm¹
równie¿ udzia³ uczniowie
Szko³y Podstawowej (przy
ul. Wa³owej). Spo³ecznoæ
szkolna przyjmie swoich rówieników z Güstrow. Wymiana potrwa do 1 czerwca
br. W tym czasie m³odzie¿
zwiedzi nasz region, m.in.
Ko³obrzeg, rozwinie swoje
umiejêtnoci jêzykowe oraz
zawi¹¿e nowe znajomoci i
przyjanie.
Wiêcej o wydarzeniu i
przebiegu wymiany  w nastêpnym numerze LOgina.
Natalia Ratajczak

Uczniowie Chrobrego pozdrawiaj¹ swoich niemieckich
rówieników. Fot.: Chrobry.

Uczniowie Szko³y Podstawowej nie mog¹ siê doczekaæ
przyjazdu niemieckich rówieników. To nie pierwsza wymiana
ze szko³¹ w Güstrow. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wpisa³a siê ona na
dobre w kalendarz najwa¿niejszych wydarzeñ szko³y. Fot.:
Szko³a Podstawowa.
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Miniprzedsiêbiorstwo PolPaper
z Chrobrego finalist¹
ogólnopolskiej edycji konkursu
PRODUKCIK 2018

Chrobry w finale wojewódzkiego
konkursu Nastoletnie
samobójstwa - przymus
czy wybór? Jak zapobiegaæ?

M³odzie¿owe miniprzedsiêbiorstwo jest innowacyjnym programem edukacyjnym, w którym uczniowie zak³adaj¹ w szkole realnie
dzia³aj¹c¹ firmê.
Celem programu jest
przygotowanie uczniów do
prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej, pokazanie szans i zagro¿eñ wynikaj¹cych z samozatrudnienia
oraz kszta³towanie niezbêdnych postaw i umiejêtnoci
w zakresie przedsiêbiorczoci.
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach zosta³o
za³o¿one miniprzedsiêbiorstwo PolPaper, które zajmuje siê wytwarzaniem z
masy papierowej m.in. kartek
okolicznociowych, wieczników, a z niepotrzebnych
butelek otrzymuje oryginalne wazony. Podczas pierwszych etapów przedsiêbiorstwa uczniowie produkowali
ekokosmetyki, czyli kule do
k¹pieli, kawowy peeling oraz
¿elki k¹pielowe. Oczywicie
 wszystkie produkty firmy
PolPaper s¹ wykonywane
rêcznie przez uczniów naszego liceum i s¹ w 100% ekologiczne.
Liceum bierze udzia³ (w

Licealici pokazuj¹, ¿e
zawsze mo¿na szukaæ pomocy. Wskazuj¹, jak wygl¹da
system wsparcia dla osób
bêd¹cych w kryzysie. G³ono mówi¹ o tym, ¿e warto
rozmawiaæ o swoich problemach z najbli¿szymi, przyjació³mi, znajomymi ze szko³y, a
nawet pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Podczas fina³u konkursu,
którego organizatorem jest
Wy¿sza Szko³a Humanistyczna TWP w Szczecinie,
zosta³y zaprezentowane filmy przygotowane przez m³odzie¿ ze szkó³ rednich z ca³ego województwa, m.in. ze
Szczecina, Koszalina, Dziwnowa, Dêbna, widwina,
Nowogardu. Niezwykle pouczaj¹cy by³ tak¿e wyk³ad
funkcjonariusza z Komendy
Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie, który przybli¿y³
m³odzie¿y statystyki dotycz¹ce samobójstw w województwie zachodniopomorskim. Patronat nad konkursem obj¹³ Marsza³ek Woje-

Stoisko promuj¹ce PolPaper w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach. Fot.: LOgin.
zwi¹zku z miniprzedsiêbiorstwem) w konkursie PRODUKCIK. W tegorocznej
edycji uczniowie zostali laureatami w pierwszej czêci
konkursu i w dniach 5-6
czerwca br. zaprezentuj¹
efekty (w formie prezentacji
multimedialnej) kilkumiesiêcznej pracy w trakcie fina³u, który odbêdzie siê w Warszawie.
M³odzie¿ z miniprzedsiêbiorstwa prowadzi w³asn¹ firmê, i tak jak w ka¿dej firmie
musi wywi¹zywaæ siê z ró¿nych obowi¹zków, m.in. z
prowadzenia ksiêgowoci,
pisania raportów czy podejmowania dzia³añ marketingowych. Na potrzeby Ogólnopolskiego Konkursu na

Najlepsze M³odzie¿owe Miniprzedsiêbiorstwo
PRODUKCIK, firma PolPaper
przygotowa³a filmik promuj¹cy swoj¹ dzia³alnoæ.
W Warszawie firmê PolPaper zaprezentuj¹: Maciej
Sygdziak, Dominik Balcerzak, Sara Karcz oraz Rozalia
Olszewska. Opiekê nad projektem sprawuje Natalia Lis,
nauczyciel.
W ubieg³ym roku miniprzedsiêbiorstwo FOLKSELF z Chrobrego odnios³o ogólnopolski sukces.
M³odzie¿ zaprezentowa³a
Polskê w konkursie europejskim JA Europe Company of
the Year Competition. Pozostaje tylko powtórzyæ wynik!
Bartek Pachocki

Samobójstwo to wci¹¿ temat tabu. W Polsce codziennie niemal 15 osób
podejmuje próbê samobójcz¹, 11 z nich skutecznie odbiera sobie ¿ycie.
M³odzie¿ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego apeluje,
¿e warto wybraæ ¿ycie. W tym celu stworzyli film profilaktyczny o tym
samym tytule: Wybierz ¿ycie.
wództwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Szczecina, Radio Szczecin, TVP 3
Szczecin, Kurier Szczeciñski, Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
Teatr Lalek Pleciuga, Pallada
Ubezpieczenia i wiele innych.
Nie da siê ukryæ, ¿e ucznio-

wie z klas psychologicznych, to
wybitna i wra¿liwa m³odzie¿.
Nie boj¹ siê jednak rozmawiaæ
na trudne tematy, chêtnie podejmuj¹ wyzwania, poszukuj¹
rozwi¹zañ i dziel¹ siê z innymi
swoj¹ wiedz¹. Jestemy z Was
dumni!
Agata ¯urawik-Jankowska,
psycholog szkolny

Uczniowie klasy psychologicznej z wielkim zaanga¿owaniem
prezentuj¹ gimnazjalistom efekty swojej pracy, proponuj¹
zagadki i ciekawostki psychologiczne oraz chwal¹ siê
przedsiêwziêciami i sukcesami. Fot.: LOgin.
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Zajêcia z dogoterapii z osobami
niepe³nosprawnymi umys³owo
Dogoterapia to metoda wzmacniaj¹ca efektywnoæ rehabilitacji, w której motywatorem jest
odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony
pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutê. Terapia tego rodzaju jest jedn¹ z dziedzin
zooterapii.
Warsztaty z tego typu
terapii odby³y siê w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach. Wziê³a w nich udzia³, w
formie wolontariatu, klasa
psychologiczna I/a. Warsztaty zosta³y zorganizowane
przez przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê rehabilitacj¹ i
opiek¹ osób niepe³nosprawnych w Gryficach  PSONI.
G³ównym bohaterem zajêæ by³a Schilla; m³oda suczka (nowofundland) wraz ze
swoj¹ w³acicielk¹ i trenerk¹ Ma³gorzat¹ Jêdruszek. Zajêcia rozpoczê³y
siê od uformowania ko³a.
Pierwszym etapem zajêæ
by³o przywitanie: Schilla

podchodzi³a do ka¿dego i
serdecznym polizaniem wita³a siê z podopiecznymi i
uczniami. W kolejnej czêci
terapeutka rozda³a uczestnikom przysmaki. Zabawa
polega³a na zgadywaniu
przez psa, w której rêce jest
przysmak. Oczywicie, je¿eli pies zgad³, musia³
otrzymaæ ten przysmak w
nagrodê. Kolejny etap
sprawi³ trochê trudnoci. Z
rozsypanych psich ³ap w
ró¿nych kolorach i z literami nale¿a³o u³o¿yæ wyraz
pokazany wczeniej przez
instruktora. Zadanie zakoñczono sukcesem i od
razu rozpoczêto nowe 
jedno z ulubionych Schilli.

Uczniowie klasy psychologicznej na praktycznych zajêciach z
dogoterapii z udzia³em nowofundlanda. Fot.: LOgin.

Nowofundlandy to bardzo rodzinna rasa. Psy pomagaj¹ nie
tylko w terapii osób niepe³nosprawnych. To doskonali p³ywacy,
dlatego wykorzystywane s¹ w ratownictwie wodnym. Fot.:
zasoby internetowe.

Wi¹za³o siê ono z kostk¹ do
gry, na której liczba oczek
odpowiada³a liczbie przek¹sek.
 Ca³a terapia bardzo
nam siê podoba³a. Po raz
pierwszy mielimy do czynienia z tego typu terapi¹.
By³a to wietna okazja, ¿eby

Nowofundlandy to wielkie psy. Wa¿¹ od 65 do 80
kilogramów, a suki od 55 do
65. Uchodz¹ za wspania³e
zwierzêta rodzinne, które bardzo z¿ywaj¹ siê z dzieæmi.
£agodne, delikatne i przyjacielskie. Dobrze siê ucz¹, je¿eli tresura zaczêta jest wcze-

przyjrzeæ siê pracy z osobami
niepe³nosprawnymi umys³owo. Du¿o siê nauczylimy.
Podobne zajêcia pomagaj¹
osobom niepe³nosprawnym
zapomnieæ o problemach
¿ycia codziennego  powiedzia³ Maciej Sygdziak, uczeñ
klasy I/a.

nie. Z regu³y dobrze dogaduj¹ siê z innymi zwierzêtami,
ale musz¹ byæ nauczone jak
siê z nimi obchodziæ, ze
wzglêdu na swój olbrzymi
rozmiar. Rasa ta s³ynie jako
³agodne giganty i jest znana w wiecie dogoterapii.
Bartek Pachocki
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Profilaktyka samobójstw a efekt
Wertera
Samobójstwo nie mo¿e byæ tematem
tabu!  wyg³aszali, 24 maja br., podczas szkolnej konferencji uczniowie klasy psychologicznej w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego.
Konferencja by³a powiêcona problematyce depresji i samobójstw wród nastolatków oraz ich zapobieganiu. Samo rozmawianie o samobójstwie, wbrew powszechnym przekonaniom, nie zwiêksza
ryzyka targniêcia siê na ¿ycie.
Niew³aciwe przedstawienie treci w mediach o zdarzeniach suicydalnych mo¿e
przynieæ odwrotny efekt. To
zjawisko w psychologii nazywa siê efektem Wertera (w nawi¹zaniu do g³ównego bohatera powieci Johanna Wolfganga von Goethego Cierpienia m³odego Wertera).
Jest to fala samobójstw spowodowana nag³onieniem w
mediach odebrania sobie
¿ycia znanego idola. Niestety,
obserwuje siê wzrost naladownictwa, g³ównie m³odzie¿
inspiruje siê postêpowaniem
znacz¹cych dla nich osób.
Przedstawianie samobójstw
w atmosferze glorii i chwa³y
jest niebezpieczne.

Podobnie jest z serialem
Trzynacie
powodów.
G³ówna bohaterka odebra³a
sobie ¿ycie. Ale zanim ostatecznie tego dokona³a, to
rozliczy³a siê z najbli¿szymi
osobami ze swojego otoczenia. Pozostawi³a szereg nagrañ, które na zasadzie ³añcuszka trafia³y w rêce zamierzonych odbiorców. Bohaterka, cierpi¹ca m³oda kobieta
jawi siê jako osoba inteligentna, b³yskotliwa i pomys³owa,
ale te¿... mciwa. Z pewnoci¹
powodem jej ogromnego bólu
psychicznego by³y zachowania innych ludzi. Nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e jej cierpienie
by³o ogromne. Natomiast sam
akt samobójstwa by³ z pobu-

Uczniowie klasy psychologicznej w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego wyszli z inicjatyw¹ zorganizowania
konferencji nt. depresji i samobójstw oraz ich zapobieganiu. Fot.: LOgin.
dek egocentrycznych, na zasadzie manipulacji i wzbudzenia u innych poczucia winy.
Samobójstwo jest pokazane

ZAPOWIED

wrêcz jako akt bohaterski.
Niestety, m³odzi ludzie wzoruj¹ siê na takich bohaterach.
Myl¹, ¿e ich mieræ mo¿e byæ

rozpatrywana w kategoriach
bohaterskiego mêczeñstwa i
podziwu. Jest to b³êdne ko³o.
Propaguje siê bowiem tar-

ZDJÊCIE NUMERU

Tu, tam,
wszêdzie...
Chrobry!

Dzieñ Patrona
w "Chrobrym"

Dzieñ Patrona w ubieg³ym roku. Fot.: www.egyfice.pl
Jedn¹ z tradycji Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego s¹ obchody Dnia Patrona szko³y.
Ka¿dego roku, w czerwcu,
spo³ecznoæ liceum uwietnia to wydarzenie barwnym
korowodem ulicami miasta i
przybli¿a mieszkañcom Gryfic sylwetkê B. Chrobrego,

postaci, która odegra³a znacz¹c¹ rolê w budowaniu silnego pañstwa polskiego w
XI wieku.
Sta³ym punktem obchodów jest nie tylko inscenizacja historyczna, inspirowana ¿yciem i walkami w³adcy.
M³odzie¿
przygotowuje
równie¿ konkursy i gry edu-

kacyjne, a, jak wiemy, to poprzez zabawê i dowiadczenie uczymy siê skuteczniej i
zapamiêtujemy wiêcej ni¿ z
kartek podrêcznika.
W tym roku wiêto
"Chrobrego" odbêdzie siê
11 czerwca. Zapraszamy
wszystkich do wspólnej zabawy!
Natalia Ratajczak

Uczniowie klasy matematycznej w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Boles³awa Chrobrego na biwaku integracyjnym w...
Niechorzu. Orodek Kolonijno-Wczasowy Soltur. Fot.: LOgin.

gniêcie siê na w³asne ¿ycie
jako sposób poradzenia sobie
z problemami.
O samobójstwie trzeba
rozmawiaæ. Jednak zawsze w
kontekcie pokazywania alternatywnych mo¿liwoci rozwi¹zania trudnoci. Nale¿y
wskazywaæ, gdzie mo¿na zg³osiæ siê po pomoc. Jeli kto w
rozmowie z nami ujawnia myli
rezygnacyjne, mówi, ¿e nie
chce ¿yæ, to nie bójmy siê zapytaæ wprost: czy chce pope³niæ samobójstwo, czy ma myli
samobójcze. Sama rozmowa o
samobójstwie nie przyczyni
siê do tego, ¿e dana osoba siê
zabije. Natomiast ludzie wol¹
zmieniæ temat, bagatelizuj¹ to,
co dana osoba mówi. Boj¹ siê
takich rozmów. Czasami nazwanie czego wprost daje
danej osobie przewiadczenie, ¿e jest traktowana powa¿nie. Ma poczucie zrozumienia,
¿e trudnoci z którymi siê spotka³a przerastaj¹ mo¿liwoci
samodzielnego poradzenia
sobie z nimi i ma prawo czuæ siê
przyt³oczona i rozwa¿aæ samobójstwo. Natomiast wa¿ne
jest, aby wskazaæ tej osobie
numer telefonu zaufania,
skontaktowaæ z psychologiem czy pedagogiem. Tak¹
wiedzê propaguj¹ uczniowie z
klas psychologicznych.
W przypadku braku mo¿liwoci nawi¹zania kontaktu z
osob¹, która ma silne tendencje samobójcze nale¿y natychmiast zadzwoniæ po pogotowie lub na policjê.
Agata ¯urawikJankowska,
psycholog szkolny
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Renowacja k¹pieliska miejskiego w Gryficach
Budowa k¹pieliska miejskiego staje siê faktem. W Starostwie Powiatowym w Gryficach zosta³y podpisanie umowy, czego konsekwencj¹ bêdzie
d³ugo wyczekiwany remont k¹pieliska miejskiego, znajduj¹cego siê przy
ulicy Nowy wiat w Gryficach. Przedsiêwziêcie zosta³o wybrane do realizacji w ramach naboru wniosków nr 1/2018 w zakresie rozwoju ogólnodostêpnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
W podpisaniu umowy
uczestniczyli miêdzy innymi
Wicemarsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego
Jaros³aw Rzepa oraz Starosta
Powiatu Gryfickiego Kazimierz Saæ. Obiekt od lat wymaga modernizacji, po której
z pewnoci¹ stanie siê jed-

nym z naj³adniejszych kompleksów rekreacyjnych w regionie. W ramach inwestycji
zaplanowano m.in. remont
pomostu, cie¿ki dla pieszych, brodzik dla dzieci,
miejsce na ognisko, boisko
do pi³ki pla¿owej, ³awki i ³awy
piknikowe. Nie zabraknie te¿

nowego placu zabaw, wie¿y
ratowniczej i przebieralni.
Pomys³ renowacji k¹pieliska pozytywnie oceniaj¹
mieszkañcy miasta:  To bardzo dobra wiadomoæ. Pamiêtam, kiedy sama by³am
jeszcze dzieckiem, korzysta³am z tego k¹pieliska. W Gry-

Wicemarsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego Jaros³aw Rzepa oraz Starosta Powiatu
Gryfickiego Kazimierz Saæ podpisali umowê na modernizacjê k¹pieliska w Gryficach. Fot.:
www.gryfice.pl

K¹pielisko w Gryficach  stan na 25 maja br. Fot.: Anna Czerewaty/LOgin

ficach mamy kryty basen, ale
k¹pielisko miejskie bêdzie
wietnym miejscem, ¿eby
wspólnie z dzieæmi spêdziæ
czas na wie¿ym powietrzu.
Cieszê siê, ¿e takich miejsc
przybywa w naszym miecie
 powiedzia³a nam pani Krystyna, mieszkanka Gryfic.
Dziêki inwestycji Gryfice

stan¹ siê alternatywnym
sposobem spêdzania czasu
nie tylko dla mieszkañców
obszaru Lokalnej Strategii
Rozwoju, ale tak¿e amatorów
k¹pieli spoza regionu. Kwota
dofinansowania w ramach
poddzia³ania Wsparcie na
wdra¿anie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kie-

rowanego przez spo³ecznoæ
na lata 2014  2020 wynosi 508
963 z³. £¹czy koszt inwestycji
wynosi 800 tys. z³otych.
Zmodernizowane k¹pielisko powinno zostaæ oddane do u¿ytku jeszcze w tym
sezonie letnim.
Gracjan Szczepkowski
ród³o: www.gryfice.pl
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Wolnoæ wybuch³a w Gdañsku
Podró¿owanie i zwiedzanie nowych miejsc to jedna z najlepszych form poznawania otaczaj¹cej
nas rzeczywistoci. Znany bajkopisarz, H. Ch. Andersen, mia³ powiedzieæ, ¿e podró¿owaæ  to
¿yæ. I nic bardziej mylnego, dlatego te¿ uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa
Chrobrego zwiedzili zabytkowy Gdañsk. To wa¿ne miejsce dla Polski i Polaków odwiedzili równie¿ uczestnicy programu Erasmus+

Uczestnicy wymiany zwiedzili równie¿ Sopot i Gdynie. Fot.:
LOgin.
Gdañsk to wyj¹tkowe
miejsce na mapie Polski. Miasto z bogat¹, czêsto krwaw¹
histori¹, wspomnieæ choæby
katastroficzne lata wojny i
okupacji czy okres burzy i
naporu, kiedy to miasto
sta³o siê symbolem walki z
komunistyczn¹ w³adz¹ PRL.

Nie bez powodu mówi siê, ¿e
wolnoæ wybuch³a w
Gdañsku. To tutaj (i nie
bêdzie to wyolbrzymienie)
narodzi³a siê prawdziwa solidarnoæ ludzi walcz¹cych
o niezale¿noæ  14 sierpnia
1980 roku w Stoczni Gdañskiej wybuch³ strajk (dzieñ

póniej protesty wch³onê³y
kolejne zak³ady w Trójmiecie). Bezporedni¹ przyczyn¹ wydarzeñ z sierpnia
80 by³o zwolnienie z pracy
Anny Walentynowicz i Lecha Wa³êsy za dzia³alnoæ w
zwi¹zkach zawodowych.
To, co spotka³o niezale¿nych od w³adz dzia³aczy,
by³o iskr¹ zapaln¹, która
przywróci³a ludziom wiarê w
przywrócenie w pe³ni niezale¿nego pañstwa. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e obywatele 
robotniczy Dawid  wypowiedzieli pos³uszeñstwo
Goliatowi.
Uczniowie klasy drugiej
(psychologicznej) wyruszyli do Gdañska na pocz¹tku maja. Celem wycieczki
by³a, przede wszystkim,
edukacja. Podró¿owanie w
ró¿ne historyczne zak¹tki
kraju czy wiata nie tylko
u³atwia
zapamiêtywanie
miejsc i kojarzenie ich z wa¿nymi datami. Obserwacja na
¿ywo pozwala zrozumieæ lepiej wiat i jego funkcjonowanie. Interesuj¹cym punktem programu by³a Bazylika
Mariacka (pod wzglêdem
objêtoci jest ona trzeci¹
wi¹tyni¹ na wiecie zbudowan¹ z ceg³y). Wielkie
wra¿enie na uczestnikach
zrobi³ punkt widokowy na
wie¿y, z którego mo¿na
ogl¹daæ piêkn¹ panoramê
miasta. W trakcie pobytu

Uczestnicy programu Erasmus+ w Gdañsku na Westerplatte. Fot.: LOgin.
nie zabrak³o równie¿ akcentów
rozrywkowych

uczniowie udali siê do kina
na filmy Prawda czy wyzwanie oraz Avengers.
Gdañsk to miejsce wyj¹tkowe nie tylko dla Polaków. To symbol zjednoczonej Europy, dlatego te¿ miasto by³o celem podró¿y
uczestników programu Erasmus+ z Hiszpanii, Turcji,
Rumunii oraz W³och. W ra-

mach ostatniej mobilnoci
w Polsce (w Chrobrym),
koordynatorzy projektu postanowili zabraæ miêdzynarodow¹ m³odzie¿ do Trójmiasta. M³odzi ludzie nie tylko
wziêli udzia³ w wyk³adach i laboratoriach akademickich (w
odniesieniu do tytu³u projektu: Ostatnia szansa  zachowanie bioró¿norodnoci dla
nastêpnych pokoleñ), ale i
zwiedzili Stoczniê Gdañsk¹

oraz Pomnik Obroñców Wybrze¿a na Westerplatte.
 S³ysza³am, ¿e Gdañsk to
wa¿ne miejsce dla Polaków,
¿e to tutaj zaczê³a siê II wojna
wiatowa. Cieszê siê, ¿e mog³am zwiedziæ to miasto, na
Westerplatte nawet siê wzruszy³am  powiedzia³a naszej
redakcji jedna z uczestniczek
z Rumunii.
Mateusz Koszyk,
Mariusz Rakoski
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Cz³owiek 2.0  czy cz³owiek
w wiecie maszyn ma jeszcze
szansê pozostaæ cz³owiekiem?
Siedzê na ³awce w parku i
przygl¹dam siê z zaciekawieniem spaceruj¹cym ludziom.
Szczêliwi rodzice i biegaj¹ce
dzieci to obraz, który powinnam mieæ przed oczami, a jednak
jest zupe³nie inaczej. Jaka g³ona matka pcha wózek i plotkuje ze znajom¹ przez telefon. Gromada dzieciaków siedzi pod
drzewem i z nosami w komórkach próbuj¹ przejæ kolejny
level w grze. Kiedy jeden zaproponowa³ grê w pi³kê, reszta
wymia³a go i stwierdzi³a, ¿e to
zabawa dla maluchów, a oni
maj¹ ciekawsze zajêcie. I wtedy
zada³am sobie pytanie: co jest
nie tak z tym wiatem?
Postêp technologiczny jest
nieod³¹cznym elementem naszego ¿ycia, ci¹gle co udoskonalamy, ¿eby u³atwiæ codzienne
funkcjonowanie. Ale patrz¹c
na to, co dzieje siê z ludmi,
postêp, zamiast pomagaæ, zaczyna nas powoli niszczyæ.
Kiedy Aleksander Bell opatentowa³ telefon, nie zdawa³ sobie
sprawy z tego, jak ten wynalazek mo¿e namieszaæ w przysz³oci.
Pocz¹tkowo telefon mia³
s³u¿yæ ³atwemu porozumiewaniu siê. I teraz kto mo¿e powiedzieæ: Przecie¿ ca³y czas do
tego s³u¿y!. Niby racja, ale teraz dzwonienie do siebie czy
wysy³anie wiadomoci zaczyna zastêpowaæ n o r m a l n ¹
komunikacjê. Stoj¹c w szkole,
mo¿na zaobserwowaæ, jak zwyk³a rozmowa zanika. Uczniowie
wol¹ poszukaæ nowych informacji na portalach spo³ecznociowych, bo mo¿e znienawidzona kole¿anka zerwa³a z ch³opakiem i bêdzie mo¿na siê trochê pomiaæ, albo te¿ jaka
gwiazda zrobi³a co g³upiego.
Przecie¿ taka informacja, ¿e nasza ulubiona piosenkarka czy
aktorka skoczy³a do basenu
pe³nego bitej mietany i czekolady, odmieni nasze ¿ycie na
lepsze! Nikt nie zwraca uwagi
na to, ¿e dooko³a dzieje siê wiele
ciekawszych rzeczy. Naszym
¿yciem jest wiat odleg³y, czasami nieprawdziwy, pe³en reklam i robi¹cy nam wodê z mózgu.
Moja mama zawsze opowiada mi, jak to wszystkie dzieciaki z jej wioski spotyka³y siê w
jednym miejscu i bawi³y siê
przez ca³e dnie. W czasie mojego dzieciñstwa tak¿e spotykalimy siê, jednak nasze zabawy
zostawa³y przerywane przez
ulubione bajki, które coraz czêciej pojawia³y siê w telewizji.
To by³ chyba ten pocz¹tek odci¹gania nas od realnego ¿ycia.
A jak to wygl¹da teraz? ¯eby
siê spotkaæ, nie trzeba wychodziæ z domu! Magia? Nie, technologia! Facebook, Skype to
nasz nowy, cudowny system
komunikowania.
A co siê dzieje z naszym
¿yciem przez nowe maszyny?
Odpowied jest prosta, zamieniamy siê w g³upiutkie mario-

Cz³owiek wspó³czesny. Zdjêcie z cyklu Retroleben 2
autorstwa Davida Schermanna. ród³o: www.deviantart.com
netki. Wystarczy sobie przypomnieæ wycieczkê do teatru
lalek w dzieciñstwie. Kukie³ki
na sznurkach, które robi¹ to, co
ka¿e im ich pan, symbolizuj¹
wszystkie osoby, które oddaj¹
swoje ¿ycie w rêce maszyn.
Mo¿e to byæ dziwne, ale wystarczy przyjrzeæ siê swojej codziennoci.
Niewiadomie
³apiemy za telefon i sprawdzamy najnowsze plotki, sprawdzamy pisowniê niektórych
wyrazów, gdzie mo¿na to
sprawdziæ w s³owniku! No, ale
kto dzisiaj u¿ywa takich cudów? Wiêkszoæ dzieciaków
³api¹c za s³ownik, szuka instrukcji obs³ugi, po czym zrezygnowane ³apie za telefon lub komputer, ewentualnie tablet, bo
przecie¿ ksi¹¿ka jest zbyt skomplikowana. Nie da siê w niej
powiêkszyæ literek, trzeba przewracaæ kartki i nie mo¿na zmieniaæ koloru t³a.
Warto wspomnieæ o tym, co
Internet robi z umys³ami g³upiutkich dzieci. Zapyta³am
moj¹ jedenastoletni¹ kuzynkê,
kim jest Mickiewicz. Uzyska³am
odpowied: To ten mieszny
gociu z memów. S³owacki by³
tym drugim gociem, co nie
lubi tego z memów. I w tym momencie jeden i drugi wieszcz narodowy przewraca siê w grobie, a ja siê zastanawiam, czy nie
lepiej by by³o, gdyby ludzie
wymylili mechaniczny mózg.
Oczywicie wtedy osoba z
wbudowanym takim wynalazkiem straci³aby swoj¹ cz¹stkê
cz³owieczeñstwa, ale mo¿e to i
dobrze. Przecie¿ teraz cz³owiek
te¿ nie jest do koñca prawdziwym cz³owiekiem.
Czekam, a¿ po ulicach miast
zaczn¹ chodziæ prawdziwe roboty. To by³oby ciekawe i wrêcz
prawie normalne. Gapi¹c siê w
komórkê i tak ma³o kto by zauwa¿y³, ¿e ulubion¹ pani¹ Krysiê ze sklepu za rogiem zast¹pi³a
maszyna. Dla fanów filmów fantastycznych by³aby to niez³a
frajda, chyba ¿e oni zostaliby
zast¹pieni jako pierwsi. Us³ysza³am ostatnio, ¿e naprawdê
zamieniamy siê w takie maszyny, chocia¿ uwa¿am, ¿e lepiej
nazwaæ takich ludzi zombie.
Umarlak chodzi³ po wiecie i
wo³a³ mózgi, dzisiejszy cz³owiek te¿ potrafi przejæ przez

np. korytarz szkolny i wo³aæ
³adowarka! albo Power
bank!. Zaraz twój telefon straci ca³¹ energiê? Biedaku! Przecie¿ to straszne! Mo¿liwe, ¿e bêdziesz musia³ wytrzymaæ tê
godzinê w towarzystwie ludzi, z
którymi mo¿esz porozmawiaæ.
Ja na Twoim miejscu schowa³abym siê i przep³aka³a swój marny los.
Oczywicie nie wszystkim
ludziom grozi utrata cz³owieczeñstwa. Mamy jeszcze wyj¹tki, które potrafi¹ walczyæ z tym
wszystkim. Przeurocze staruszki, które uwielbiaj¹ opowiadaæ
historie o swoim piêknym ¿yciu
bez wszelkiego rodzaju maszyn, mniej urocze staruszki,
które krzycz¹, ¿e teraz m³odzie¿
to taka zepsuta jest, przecie¿ oni
nigdy by nie ruszyli takiego
wytworu diab³a. Mamy mi³oników papierowych ksi¹¿ek i
d³ugich rozmów, bez u¿ywania
telefonu. Czêæ spo³eczeñstwa
jeszcze walczy o to, ¿eby podtrzymaæ to, co piêkne.
Jednak czy walka ma jeszcze jaki sens? ¯eby zwyciê¿yæ
tê bitwê, a mo¿e nawet i wojnê,
nale¿a³oby ograniczyæ m³odym
ludziom dostêp do tego ³atwego i jednoczenie uzale¿niaj¹cego wiata. Czym skorupka
za m³odu nasi¹knie, tym na staroæ tr¹ci, m¹dre s³owa, prawda? Idealnie pasuj¹ do naszego
¿ycia. Moja druga kuzynka,
czteroletnia, która od ma³ego
ma pe³en dostêp do telefonu,
Internetu, potrafi b³yskawicznie znaleæ na YouTube filmik,
odblokowaæ telefon, a nawet
wymiaæ mnie, kiedy za wolno
szukam jej gier z kucykami, przecie¿ ona ju¿ trzy razy zd¹¿y³aby
to w³¹czyæ.
W XXI wieku trudno jest
znaleæ osobê, która mo¿e powiedzieæ, ¿e nigdy nie korzysta³a z nowej technologii. Ale s¹
tego plusy! Zawsze mo¿na
usi¹æ w parku i jak w kinie
ogl¹daæ ¿ywe trupy. Zaoszczêdzi siê na bilecie, a czasami to
jest prawdziwa komedia. Z czego mamy siê miaæ? Z tego, ¿e
ludzkoæ zmierza ku zag³adzie?
I tak nic lepszego nie zrobimy,
wiêc przynajmniej pomiejmy
siê z ludzi, którzy ¿yj¹c w wiecie telefonu, wpadaj¹ na s³upy
i drzewa. Agata Kamierczak

Gryficzanie solidarni
z osobami niepe³nosprawnymi
W centrum Gryfic odby³ siê manifest wspieraj¹cy osoby niepe³nosprawne,
które od ponad miesi¹ca protestuj¹ w Sejmie RP, domagaj¹c siê spe³nienia postulatu o dodatku rehabilitacyjnym w wysokoci 500 z³ (po ukoñczeniu 18. roku ¿ycia, bez kryterium dochodowego).
 Konstytucja RP mówi o
tym, ¿e pañstwo polskie zapewnia godnoæ wszystkim swoim
obywatelom, tak¿e tym niepe³nosprawnym, najs³abszym.
My, osoby niepe³nosprawne,
te¿ jestemy w tym pañstwie.
Przyszlimy dzisiaj tutaj po to,
by w koñcu nas zauwa¿ono [...].
Chcemy, mimo naszej niepe³nosprawnoci, godnie ¿yæ  zaapelowa³a pani Monika, jedna z
uczestniczek manifestu na placu Zwyciêstwa.
Pod koniec kwietnia Mateusz Morawiecki podpisa³
pakt na rzecz programu Dostêpnoæ plus 2018-2025. To
wspólna deklaracja rz¹du, organizacji pozarz¹dowych, tak¿e przedstawicieli firm, którzy
maj¹ dzia³aæ na rzecz likwidacji
barier dla osób niepe³nosprawnych. Protestuj¹cy domagaj¹
siê jednak spe³nienia postulatu
o dodatku rehabilitacyjnym.
Nie przyjmuj¹ równie¿ rozwi¹-

Gryficzanie wsparli protest osób niepe³nosprawnych i ich
opiekunów. Fot.: LOgin.
zania w formie tak zwanej daniny solidarnociowej, podatku,
który zostanie na³o¿ony na najbogatszych.
Protest osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów
wspar³ Kazimierz Saæ:  Mnie
moja mama nauczy³a, ¿ebym
by³, przede wszystkim, wra¿liwy, ¿ebym mia³ wielkie serducho. Jeli kto nie jest wra¿liwy,
to nie jest, chyba, cz³owiekiem
[...]. Jak mo¿na oszczêdzaæ na

tych, których los pokrzywdzi³?
Gdzie jest ta wra¿liwoæ i cz³owieczeñstwo? Mo¿na oszczêdzaæ, przyk³adowo, na samochodach czy meblach... Z jednej strony sami wiemy, ¿e co
niektórzy nie oszczêdzali, przyznaj¹c sobie nagrody  powiedzia³ starosta.
[Z ostatniej chwili: protest
osób niepe³nosprawnych zosta³ zawieszony 27 maja br.]
Mariusz Rakoski

CIEKAWOSTKI - WARTO WIEDZIEÆ

Warto podró¿owaæ. Nic nie
tracisz, mo¿esz tylko zyskaæ
W procesie edukacyjnym nie tylko szko³a i rodzice odgrywaj¹
znacz¹ce role. Wa¿nym aspektem w ¿yciu cz³owieka jest...
podró¿owanie.
Podró¿owaæ mo¿na z
klas¹, rodzicami czy przyjació³mi. Sposobów na naukê
jest mnóstwo, ale to podró¿owanie jest najlepszym nauczycielem. Nie do koñca
zgadzamy siê z pogl¹dami
staro¿ytnych, ¿e podró¿owaæ mo¿na bez koniecznoci
opuszczania
czterech
cian. W tej materii podzielamy opiniê brytyjskiego poety Johna Donnea: ¯aden
cz³owiek nie jest samoistn¹
wysp¹; ka¿dy stanowi u³omek kontynentu, czêæ
l¹du. Uniwersaln¹, ponadczasow¹ pozostaje równie¿
myl M. Twaina: Za dwadziecia lat bardziej bêdziesz
¿a³owa³ tego, czego nie zrobi³e, ni¿ tego, co zrobi³e. Wiêc
odwi¹¿ liny, opuæ bezpieczn¹ przystañ. Z³ap w
¿agle pomylne wiatry. Podró¿uj, nij, odkrywaj.
Na kartach literatury czy
w pracach filozoficznych
znajdziemy mnóstwo refleksji o wartoci p³yn¹cych z
podró¿owania czy pielgrzymowania (do siebie, do
wnêtrza). Nie trzeba byæ jednak filozofem czy literatem,
aby sformu³owaæ kilka powodów, dla których warto
zwiedzaæ nowe miejsca:
1. uczysz siê jêzyków:
podró¿e rozwijaj¹ znajomoæ

Dziêki podró¿om zmieniasz... zawartoæ szafy i stajesz siê
otwarty na ludzi. Fot.: zasoby internetowe.
jêzyków, ksi¹¿kowa nauka to
nie to samo, co praktyka na
miejscu,
2. uczysz siê historii:
obserwowanie ró¿nych historycznych obiektów, w tym
odwiedzanie galerii czy muzeów, zapada po prostu
³atwiej w pamiêæ,
3. poznajesz otaczaj¹cy
ciê wiat: to, jaki masz ogl¹d
rzeczywistoci, np. wyobra¿enie stosunków spo³ecznych i politycznych w danym
kraju, zale¿y g³ównie od mass
mediów; warto jednak (a nawet trzeba) skonfrontowaæ tê
wizjê z w³asnym dowiadczeniem,
4. poznajesz obce kultury: i dochodzisz czêsto do
wniosku, ¿e wyra¿enie obca
kultura nie jest w istocie a¿
tak bardzo obca, ni¿ nam by
siê to mia³o wydawaæ; niezale¿nie od d³ugoci i szeroko-

ci geograficznej ludzi ³¹czy
to samo, m.in. te same têsknoty, te same problemy, te same
pragnienia...
5. uczysz siê nowych
rzeczy: podczas podró¿owania zawsze dowiadczysz czego nowego, tym samym wyprowadzisz jakie wnioski,
sk³oni¹ ciê one do zaskakuj¹cych i twórczych refleksji,
6. uczysz siê niezale¿noci i odwagi: jeste aspo³eczny czy niemia³y? chcesz
to zmieniæ? Opuæ bezpieczn¹ przystañ!. Kiedy
wyjedziesz w podró¿, bêdziesz musia³ wybraæ siê do
sklepu, kupiæ bilet, zapytaæ
obcego o drogê...
7. uczysz siê samego
siebie: podró¿owanie mo¿esz wzbogaciæ o aspekt pielgrzymowania do siebie.
WARTO
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Znana feministka
odwiedzi P³oty

Aneta Motycka: Pisanie
uwalnia stan ducha,
emocje w sercu i tworzy
magiê w codziennoci
Aneta Motycka  mieszkanka Wrzosowa, pracuj¹ca i wychowuj¹ca mama nastoletniego syna. Spokojna i pe³na wdziêku osoba, która skrywa w rodku duszê artystki.
Z Anet¹ Motyck¹ rozmawia Julia Sikorska.
Julia Sikorska: Jak d³ugo zajmuje siê Pani pisaniem
wierszy? Czy pamiêta Pani
swój pierwszy utwór?
Aneta Motycka: Mia³am
wtedy 16 czy 17 lat. Wszystko
zaczê³o siê od zadania domowego, które polega³o na opisaniu
swojego ulubionego koloru, bliskiego mi na co dzieñ. Praca
mog³a byæ napisana w konwencji ¿artobliwej, powa¿nej czy
abstrakcyjnej. Teksty odczytywalimy podczas lekcji. Wtedy
to spotka³am siê z bardzo dobrym odbiorem i pochwa³¹ nauczyciela. To by³ moment, kiedy zaczê³am pisaæ i zape³niaæ
kolejne kartki, które chowa³am
do szuflady.
JS: Co jest tematem Pani
wierszy?
AM: W wierszach ujmuje
wszystko... od mi³oci, têsknoty, nadziei, po ból, cierpienie i
¿al. Czêsto tworzê wiersze o
tematyce ¿artobliwej. Lubiê pisaæ o morzu, dlatego ¿e mam je
na wyci¹gniêcie rêki. Mylê, ¿e
dominuj¹c¹ tematyk¹ w moich
utworach jest mi³oæ  ten temat
jest tak szeroki, ¿e wiersze niemal same siê pisz¹.
JS: Pisanie jest procesem
doæ zagadkowym. Niektórzy
z twórców podczas tego procesu odwo³uj¹ siê do tak zwanej
wyobrani, inni zdaj¹ siê na
dyscyplinê umys³ow¹. A jeszcze innym pisanie przychodzi
z wielk¹ ³atwoci¹, potrafi¹
napisaæ kilka ksi¹¿ek w miesi¹cu. Czy Pani zdaje siê na
wyobraniê,
inwencjê
twórcz¹, czy wspomnian¹
dyscyplinê (na zasadzie, ¿e
ka¿dego dnia muszê co napisaæ)?
AM: Owszem, pisanie jest
zagadkowe i mylê, ¿e czêsto
nie mo¿na go zaplanowaæ. Inwencja twórcza pojawia siê czêsto w najmniej spodziewanym
momencie. W moim przypadku
liczy siê wyobrania i pomys³.
Nie piszê na si³ê i nigdy nie
tworzê pod presj¹  ¿e co
muszê. Bo im bardziej chcê siê
zmusiæ, tym mniej wychodzi.
To musi byæ spontaniczne i lekkie. Pojawiaj¹ siê momenty, kiedy wiersze same wysypuj¹ siê
z rêkawa, a innym razem czujê
zastój i zwyczajnie pozwalam
mylom odpocz¹æ. Czas czêsto
jest najlepszym lekarstwem na
p³odnoæ weny. A myli kiedy
te¿ musz¹ scaliæ s³owa w ca³oæ.
Dlatego nie tworzê na zasadzie
 dzi koniecznie musi powstaæ
wiersz. Mo¿e w³anie to dzi
nie jest gotowe na takie wydarzenie. Wiersze czasem czekaj¹
na moment, chc¹ byæ ubrane w
garnitur lub okolicznociow¹
sukniê. Dlatego trzeba im stworzyæ odpowiedni klimat, nastawienie, a wtedy wena rozk³ada
s³owa wzd³u¿ wersów, tworz¹c
bal poezji.
JS: Szuka Pani inspiracji

Aneta Motycka. Fot.: udostêpnione przez autorkê.
w twórczoci innych poetów?
AM: Oczywicie, lubiê
czytaæ innych poetów. W³aciwie uwa¿am, ¿e nie ma gorszych
wierszy. Ka¿dy jest dobry i
ka¿dy mo¿e byæ inspiracj¹. Inspiruje siê muzyk¹, obrazami
czy przyrod¹. Inspiracj¹ s¹ dla
mnie równie¿ ludzie, ich problemy, ich ¿ycie. Czêsto zdarza mi
siê, ¿e mam pomys³ na wiersz,
a w trakcie pisania odbiega on od
zamys³u. Ale to dobrze, bo najwa¿niejsza jest spontanicznoæ, wtedy s³owa najlepiej rozk³adaj¹ siê w wersach.
JS: Czy ma Pani swojego
ulubionego autora, który by³by wzorcem do naladowania? A mo¿e uto¿samia siê
Pani z jak¹ postaci¹, zjawiskiem?
AM: Zawsze siê mieje, ¿e
inicja³y ju¿ mam ³adne: A. M. 
Adam Mickiewicz [miech].
Moim marzeniem jest wydaæ
kiedy tomik, by kartki z szuflady ujrza³y wiat³o dzienne.
Czêsto w swoich wierszach jestem ró¿¹, motylem, anio³em.
Wolê nie uto¿samiaæ siê z nikim
ani z niczym. Chcê byæ sob¹ i tej
wersji siê trzymam.
JS: Proszê Pani, z pisaniem to trudna sprawa. Z regu³y literatura nie przynosi
zysków finansowo-materialnych (przynajmniej nie ta
wysoka, inaczej z literatura masowa, np. 50 twarzy
Greya). Jakie korzyci czerpie Pani z pisania?
AM: Uwielbiam pisaæ.
Wyrzucam swoje emocje,
wszelkie marzenia i nadzieje na
lepsze jutro. Jakie korzyci?
Chyba najwiêksz¹ korzyci¹
jest to, ¿e komu mo¿e spodobaæ siê mój wiersz, moja myl,
refleksja. D³ugo zastanawia³am
siê nad tym, czy braæ udzia³ w
konkursach poetyckich. Z jakich powodów  mo¿e niskiej
samooceny, mo¿e zbyt ostrej
samokrytyki  tego nie robi³am.
Ale z koñcem kwietnia wys³a³am trzy wiersze na konkurs o
Z³ote Pióro Sopotu, a dzi przes³a³am piêæ wierszy na Ogólnopolski Konkurs Literacki im.
Stanis³awa Grochowiaka. To
znaczy, ¿e odwa¿y³am siê, by
kto mnie oceni³. Byæ mo¿e nie
jest to poezja wysokich lo-
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tów, ale piszê prosto z serca i
mam swój styl. Oczywicie
bra³am udzia³ w ró¿nych konkursach niepoetyckich i nawet dobrze by³am oceniana
przez komisjê. W 2007 roku
wygra³am wycieczkê do Hiszpanii. Pisa³am blog o swoich
marzeniach, o Nibylandii. Teraz
jako mniej siê anga¿uje w takie
konkursy. Mylê bardziej o
tym, ¿eby co wydaæ swojego.
By kiedy zosta³ jaki lad po
mnie.
JS: Dlaczego warto pisaæ? Czy mog³aby Pani wymieniæ kilka spostrze¿eñ dla
osób, które maj¹ w planach
przygodê z pisaniem?
AM: Pisanie uwalnia stan
ducha, emocje w sercu i tworzy
magiê w codziennoci. Czasem
w tworzeniu wena zasypia,
czasem trudno j¹ wskrzesiæ,
najwa¿niejsze to dbaæ, by ¿ar
tworzenia nigdy nie zgas³. Póki
jest ¿ar, jest nadzieja, ¿e ogieñ
s³ownych fraz wyp³ynie z wnêtrza. Im wiêcej tworzymy, tym
wiêksza jest szansa, ¿e wiersze
odnajd¹ swoich zwolenników.
Piêknie powiedzia³ S. Freud:
Zdolnoæ cz³owieka do dawa-

nia siebie innym ludziom jest
poezj¹ w prozie ¿ycia.
JS: Piêkne i prawdziwe
s³owa, ale czy ka¿dy nadaje
siê do pisania wierszy?
AM: Ka¿dy mo¿e próbowaæ, czy ka¿dy siê nadaje?
Hmm... Trudno powiedzieæ.
Osoby, które pisz¹ wiersze
maj¹ wyostrzon¹ wra¿liwoæ. A
jak wiemy  nie ka¿dy takow¹
posiada. Poezj¹ trzeba ¿yæ,
¿eby potrafiæ tworzyæ.
JS: Oprócz tej szeroko
rozumianej wra¿liwoci,
jaki cz³owiekiem powinien
byæ pisarz, poeta?
AM: Spostrzegawczy i ciekawy wiata. Powinien ca³y
czas doskonaliæ swój warsztat,
ale te¿ musi byæ odporny na
krytykê. Poeta to cz³owiek pe³en fantazji, pomys³ów czy abstrakcji. W poezji liczy siê oryginalnoæ, styl i kunszt s³owa.
Poeta powinien posiadaæ kulturê osobist¹. S³owem maluje to,
co zdo³a siêgn¹æ umys³em. To
malowanie powinien robiæ
efektywnie i z wyczuciem.
JS: Pani Martyno, mam
nadziejê, ¿e nasz¹ rozmow¹
zainspirowalimy kogo do
zmierzenia siê z pisaniem.
Bardzo dziêkujê za wywiad.
¯yczê samych sukcesów i
spe³nienia wszystkich marzeñ.
AM: Równie¿ dziêkujê za
wywiad. Poezja sprawia, ¿e
¿ycie nabiera barw, przegania
ciemne chmury i jest motorem do
dalszych poczynañ. Mam nadziejê, ¿e w tym wywiadzie
wydoby³am sedno tworzenia. I
¿yczê Tobie, twoim znajomym i
innym, którzy przeczytaj¹ ten
wywiad, by odkryli w sobie ¿ar
tworzenia. Od ¿aru wszystko siê
zaczyna.

SPECJALNIE DLA CZYTELNIKÓW LOgina
Poezja
Aneta Motycka
W wicie snów piêknych myli rozbiera
macza je z rana w iskrz¹cej rosie
potem ukradkiem na jawie piewa
w jak najcudniejszym rzekim akordzie
w g³owie tañcuje, pomys³em sypie
dotyka wizj¹ i nastawieniem
z pierwszym spojrzeniem jak kwiat rozkwita
chc¹c byæ oddechem, odwiecznym cieniem
ze s³oñcem wstaje by wenê z³apaæ
w blasku maluje s³owa i zdania
i namacalnym szlakiem po mapach
niczym wêdrowiec cele dogania
zawsze otwiera okno marzeniom
które pulsuj¹ w niewinnym tempie
wpuszczaj¹c ¿yciu têczê spe³nion¹
tryska w wigorze i wielkiej krzepie
a w nocy tuli, pióro odk³ada
by wraz z ksiê¿ycem rozpieciæ myli
rozrzuca s³owa gdzie po szufladach
chc¹c wiersz o wicie z g³êbi nakreliæ
poezjo wieczna maluj obrazy
chwytaj nagminnie myli za d³onie
zdania, pó³s³owa i piêkne frazy
niech wena w tobie nigdy nie sp³onie

Szerszej
publicznoci
znana g³ównie z teleturnieju
produkcji TVN Najs³absze
ogniowo. Ciêty jêzyk, ostre
riposty, ironia i sarkazm  to
styl jêzykowy Kazimiery
Szczuki, która odwiedzi P³oty
na zaproszenie Olgierda Geblewicza (Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego) oraz Mariana Maliñskiego (burmistrza P³otów).
Prezenterka telewizyjna,
a przede wszystkim krytyczka literacka, historyczka literatury i nauczycielka akademicka zosta³a zaproszona z
okazji 100. rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych (Polki otrzyma³y bierne i czynne prawa wyborcze
na mocy dekretu Józefa Pi³sudskiego 28 listopada 1918
roku). Spotkanie z autork¹
Milczenie owieczek. Rzecz o
aborcji zapowiada siê interesuj¹co. Kazimiera Szczuka
jest czynn¹ publicystk¹ i feministk¹, która bez ozdobników wypowiada swoje racje
zwi¹zane z konfliktami moralnymi (m.in. dot. aborcji) oraz
wp³ywem Kocio³a katolickiego na sytuacjê spo³eczn¹
kobiet w naszym kraju.

Kazimiera Szczuka w P³otach
zabierze g³os na temat
wspó³czesnych problemów
kobiet.
Fot.:
Maciej
Zienkiewicz/AG
Publicystka chêtnie komentuje równie¿ ró¿ne zjawiska
na polskiej scenie politycznej i
wykazuje to, co ³¹czy Polaków
od wielu, wielu lat: Koció³
jest, co by³o widaæ po katastrofie smoleñskiej, maszynk¹ do
przerabiania tragedii narodowych. I w ogóle do przejmowania pañstwa, nie tylko przez
rosn¹cy area³ ziem i powszechn¹ katechezê  ?przejmuje reprezentacyjne, symboliczne, kulturotwórcze funkcje
pañstwa  napisa³a na ³amach
Krytyki Politycznej.
Spotkanie odbêdzie siê 7
czerwca br. w Domu Kultury
w P³otach przy ul. Kociuszki
7. Pocz¹tek od godz. 17:00.
Wstêp wolny.
Redakcja

OPINIA

Najwiêkszy festiwal
fantastyki w Polsce 
Pyrkon
W tym roku po raz pierwszy wziê³am udzia³ w festiwalu Pyrkon, który trwa³ od 18
do 20 maja br. w ramach Miêdzynarodowych Targów Poznañskich.
Festiwal Fantastyki Pyrkon to ogólnopolski konwent
mi³oników fantastyki, odbywaj¹cy siê corocznie w Poznaniu. W tym roku, przez ca³y
weekend udzia³ wziê³o w nim
oko³o 44 tysiêcy osób. Nie bez
powodu mówi siê, ¿e ten festiwal jest miejscem fantastycznych spotkañ  i rzeczywicie
by³o fantastycznie. Nawi¹za³am nowe interesuj¹ce znajomoci (jestem pewna, ¿e d³ugoterminowe), ludzi, których ³¹czy
pasja i mi³oæ do ksi¹¿ek oraz ich
bohaterów. Wszyscy byli dla
siebie bardzo mili i pomocni.
Gratk¹ dla fanów festiwalu
by³y zdjêcia ze znanymi osobami (aktorami, youtuberami oraz
autorami), od których moglimy otrzymaæ autografy.
Najwiêksz¹ iloæ pyrkonowiczów jednak stanowili cosplayerzy, czyli osoby, które
przebieraj¹ siê za postacie fikcyjne z ksi¹¿ek, gier, filmów i
seriali, a nastêpnie udaj¹ tê postaæ z charakteru  dos³ownie siê
w ni¹ wcielaj¹. Niestety, takie
osoby (w tym ja) by³y oblegane
przez fanów postaci. Ka¿dy
chcia³ zrobiæ sobie zdjêcie z ulubionym bohaterem lub przytuliæ cosplayerów.
Atrakcj¹ by³y równie¿ spe-

Pyrkon jest organizowany
przez stowarzyszenie Klub
Fantastyki Druga Era
corocznie od 2000 roku. Fot.:
Daria Noryca/LOgin.
cjalne pawilony, w których
mogli siê odnaleæ mi³onicy
gier, bajek i uniwersum. Sama
wziê³am udzia³ w dwóch spotkaniach. Mia³am okazjê nauczyæ siê graæ w gry planszowe,
o których nigdy wczeniej nie
s³ysza³am. Interesuj¹ce by³y
równie¿ gry elektroniczne z lat
80. czy 90., a jeli komu znudzi³o siê chodzenie po halach,
mo¿na by³o wyjæ na zewn¹trz
i nauczyæ siê ró¿nych tañców
(na przyk³ad belgijki) lub obejrzeæ film pod go³ym niebem. Co
chwilê by³y organizowane tak¿e ró¿ne prelekcje.
Tego wydarzenia nigdy nie
zapomnê. By³ to mój pierwszy
raz na Pyrkonie, jestem pewna, ¿e nie ostatni. Kolejna edycja odbêdzie siê 26-28 kwietnia
2019 r.
Daria Noryca
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Nadchodz¹ce premiery filmowe
Tytu³:
Jurassic World:
Upad³e królestwo
(Jurassic World:
Fallen Kingdom)
Re¿yser: J.A. Bayona
Gatunek:
Przygodowy, Sci-Fi
G³ówne role:
Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Jeff Goldblum, BD
Wong, James Cromwell
Produkcja:
Hiszpania, USA
Premiera:
6 czerwca (wiat),
8 czerwca (Polska)

Jurassic World: Upad³e
królestwo to jedna z
najbardziej wyczekiwanych
premier tego roku. Fot.:
materia³y prasowe.
Fabu³a: Minê³y 4 lata, od
kiedy park rozrywki z dinozaurami zosta³ zdewastowany przez prehistoryczne istoty. Kiedy upiony wulkan
budzi siê do ¿ycia, Owen i
Claire podejmuj¹ próbê ocalenia zagro¿onych gatunków.
G³ówny bohater za wszelk¹
cenê próbuje odnaleæ Blue,
zaginionego raptora, którego wychowa³.
Moim zdaniem: Na premierê na pewno czekaj¹ z niecierpliwoci¹ wszyscy fani
dinozaurowej sagi (przypomnê, ¿e film z 1993 roku w

re¿yserii Stevena Spielberga
otrzyma³ trzy Oscary i wpisa³
siê na listê najbardziej dochodowych filmów w historii
kina). Wygl¹da na to, ¿e nie
spada zainteresowanie tymi
historycznymi krêgowcami.
Pozostaj¹ one w krêgu uwagi
kultury masowej, pobudzaj¹
wyobranie twórców i fascynuj¹ kinow¹ publicznoæ.
Warto zauwa¿yæ, ¿e film
Spielberga wykorzysta³ innowacyjne techniki grafiki
komputerowej, która do dzi
prezentuje siê niezwykle i w
niczym nie ustêpuje produkcjom z ostatnich lat. Re¿yser
spowodowa³
równie¿
modê na obrazy zwi¹zane z
dinozaurami,
wspomnieæ
choæby takie tytu³y: Prehysteria!, Carnosaur czy
Pterodaktyl.
Tytu³:
Przebudzenie
dusz (Ghost Stories)
Re¿yser:
Jeremy Dyson,
Andy Nyman
Gatunek: Dramat, horror
G³ówne role: Andy Nayman, Martin Freeman, Paul
Whitehouse, Alex Lawther,
Paul Warren, Kobna Holdbrook-Smith,
Nicholaus
Burns, Louise Atkins
Produkcja:
Wielka Brytania
Premiera:
5 padziernika 2017 (wiat),
1 czerwca 2018 (Polska)
Fabu³a: Profesor Goodman, Sceptyczny wobec zjawisk paranormalnych, otrzymuje list. Tajemnicza notka
wydaje siê byæ napisana zza
grobu. Wiadomoæ jest au-

torstwa jego dawnego prze³o¿onego  Charlesa Camerona. Cz³owiek ten zagin¹³ 15 lat
temu i zosta³ uznany za martwego.

W wiêkszoci recenzentów
jest zgodna, ¿e Przebudzenie
dusz to horror ostatnich lat.
Fot.: materia³y prasowe.
Moim zdaniem: Film mia³
ju¿ swoj¹ wiatow¹ premierê
w padzierniku 2017 r. i zbiera
dobre, w wiêkszoci, recenzje. W polskich mediach ju¿
teraz zosta³ okrzykniêty najlepszym horrorem ostatnich
lat, a w recenzjach trudno
policzyæ iloci przymiotnika
przera¿aj¹cy. Podobna egzaltacja wyst¹pi³a w przypadku wielu innych filmów
grozy w ostatnim czasie (np.
Annabelle). Jak bêdzie tym
razem? Twórcy wspó³czesnych horrorów przecigaj¹
siê w iloci sztucznej krwi,
efektów specjalnych i wrzasków i odbiegaj¹ od tego, co
istotnego w filmach grozy 
w sztuce wywo³ania u odbiorcy strachu przez budowanie napiêcia. Czy uda siê

to Przebudzeniu dusz?
Film zapowiada siê ambitnie,
bowiem zosta³ zrealizowany
na podstawie sztuki teatralnej. Debiutanckie dzie³o
Dysona i Nymana wolne jest
od przypad³oci typowych
dla ekranizacji przedstawieñ,
w zamian oferuj¹c widzom
solidn¹ porcjê ciarek na plecach oraz b³yskotliw¹ zabawê ikonografi¹ kina grozy.
Jeli szukalicie filmu, po którym bêdziecie bali siê zasypiaæ przy zgaszonym wietle,
trafilicie pod w³aciwy adres  zapewnia na Filmwebie
£ukasz Muszyñski. Zweryfikujemy to ju¿ 1 czerwca
(Dzieñ Dziecka).
Tytu³:
Przemiana
(The Changeover)
Re¿yser:
Miranda Harcourt,
Stuart McKenzie
Gatunek: Thriller
G³ówne role: Timothy
Spall, Melanie Lynskey,
Lucy Lawless, Nicholas Galitzine, Erana James, Kare
Harcourt, Benji Purchase,
Ella Edward
Produkcja:
Nowa Zelandia,
Wielka Brytania
Premiera:
28 wrzenia 2017 (wiat),
16 czerwca 2018 (Polska)
Fabu³a: Nastoletnia Laura Chant mieszka z mam¹ i
m³odszym bratem Jacko w
ubogiej dzielnicy Christchurch w Nowej Zelandii.
Dziewczyna zajmuje siê
ch³opcem, gdy matka jest w
pracy. Pewnego dnia, na placu zabaw Jacko znika jej z

RECENZJA - WIAT KSI¥¯EK DARII

O mi³oci, która przygnêbia
i daje nadziejê
Ksi¹¿ka mo¿e wydawaæ
siê powierzchowna i p³ytka.
W centrum uwagi mamy mi³oæ nastolatków, ale powieæ w rzeczywistoci
wzrusza i napawa nadziej¹.
Sam John Green, autor bestsellera Gwiazd Naszych
Wina, powiedzia³: Powieæ Eleonora i Park przypomnia³a mi nie tylko, jak to
jest byæ m³odym i zakochanym w dziewczynie, ale tak¿e jak to jest byæ m³odym i zakochanym w ksi¹¿ce.
Park jest w po³owie
Azjat¹, trenuje taekwondo i
uwielbia komiksy. Jest nieustannie porównywany do
brata i to Park jest tym gorszym. Eleonora ma burzê
ognistorudych loków i ca³kowicie beznadziejne ¿ycie.
Mieszka z licznym rodzeñstwem, matk¹ i ojczymem,
który jest kompletnym frajerem. Ca³a rodzina jest na
utrzymaniu okropnego Richiego, który nie doæ, ¿e

skazuje ich na ¿ycie w paskudnych warunkach, to
wykorzystuje matkê Eleonory na wiele sposobów.
Nastolatkowie po raz
pierwszy spotykaj¹ siê w
szkolnym autobusie, gdzie
Eleonora jest niejednokrotnie wymiewana i poni¿ana:
nie jest piêkn¹, idealn¹
dziewczyn¹. Park z pocz¹tku równie¿ odczuwa do niej
niechêæ, lecz z czasem zaczyna ich ³¹czyæ wspólna
pasja i te same problemy.
Ksi¹¿ka opowiada o
piêknej i nieszczêliwej mi³oci. Los nie sprzyja g³ównym bohaterom pod ¿adnym wzglêdem, a mimo to
powstaje miêdzy nimi niesamowita wiê. Bardzo dok³adnie zosta³y opisane w
niej emocje zwi¹zane z
pierwsz¹ mi³oci¹, rozterki i
niepewnoci.
Ksi¹¿ka z pewnoci¹ zas³uguje na uwagê. Perypetie
bohaterów, ich ¿yciowe,

Tytu³:
Eleonora i Park
Oryginalny tytu³:
Eleanor and Park
Autor:
Rainbow Rowell
Wydawnictwo:
Moondrive
Rok wydania w Polsce:
2015
Iloæ stron: 358
Moja ocena: 8/10
przygnêbiaj¹ce czytelnika
problemy s¹ przeplatane
bardzo zabawnymi fragmentami, dziêki czemu mo¿emy z dystenem ledziæ
losy ksi¹¿kowych postaci
(tak bardzo podobnych do
nas). Eleonora i Park to
przede wszystkim obraz mi³oci  mi³oci niejednoznacznej, czasami o gorzkim, czasami o s³odkim smaku. To równie¿ wiadectwo
uczucia, o które trzeba, po
prostu, dbaæ. Mi³oæ idealna jest mo¿liwa, nie spada

oczu. Ch³opiec odnajduje siê
w towarzystwie starszego
mê¿czyzny, który na po¿egnanie przybija mu na d³oni
tajemnicz¹ piecz¹tkê. Od
tego momentu z Jacko zaczynaj¹ dziaæ siê dziwne rzeczy.
Moim zdaniem: Film mia³
swoj¹ wiatow¹ premierê ju¿
we wrzeniu 2017 roku. Mimo
to w polskiej prasie trudno
znaleæ komentarze czy recenzje filmu. Nie jestem mi³onikiem thrillerów, ale zatrzy-

Równie¿ mi³onicy thrillerów
znajd¹ co dla siebie w kinie.
Fot.: materia³y prasowe.
ma³ mnie opis fabu³y. Brzmi
ona tajemniczo i intryguj¹co,
mo¿e trzymaæ w napiêciu i
stawiaæ pytania bez odpowiedzi. Warto sprawdziæ.
Filip Bugowski

PRZEGL¥D

Najciekawsze i najwa¿niejsze
wydarzenia kulturalne
Eurowizja 2018 za nami

63. Konkurs Piosenki Eurowizji odby³ siê 8, 10 i 12 maja w
Lizbonie (Portugalia). Konkurs wygra³a reprezentantka Izraela  Neta Barzilaj z piosenk¹ Toy. Na drugim miejscu
uplasowa³ siê Cypr, a na trzecim Austria. Polskê reprezentowa³ polsko-szwedzki duet Gromee i Lukas Meijer. Wakacyjna
piosenka Light Me Up nie przypad³a do gustu europejskiej
widowni i nie zakwalifikowa³a siê do fina³u. W pó³finale zajêlimy odleg³e 14. miejsce (na 18 reprezentacji). Najlepszy
wynik w historii Konkursu Polacy wywalczyli w 1994 roku 
wówczas to Edyta Górniak otar³a siê o zwyciêstwo. Utwór
To nie ja! zaj¹³ 2. miejsce.

Pawlikowski z nagrod¹ na 71. edycji MFF
w Cannes

Pawe³ Pawlikowski dla francuskiej telewizji informacyjnej
France 24. Fot.: France 24 English, screen z materia³u
udostêpnionego na YouTube.
Pawe³ Pawlikowski zosta³ okrzykniêty na Festiwalu Filmowym w Cannes najlepszym re¿yserem za film Zimna wojna
(polska premiera  8 czerwca). Film polsko-brytyjskiego re¿ysera podbi³ serca cz³onków jury (pod przewodnictwem Cate
Blanchett) nie tylko histori¹ mi³osn¹. To film autobiograficzny g³êboko osadzony w polskiej historii, zwi¹zany z losem
emigranta i Polaków dotkliwie dowiadczonych przez los,
³amanych ideologicznie i materialnie w czasach komunistycznych. To niew¹tpliwie wielki sukces. To druga tak presti¿owa
nagroda dla Polaka od 1981 r., kiedy to Andrzej Wajda otrzyma³ Z³ot¹ Palmê za Cz³owieka z ¯elaza (w 2002 roku nagrodê
otrzyma³ Roman Polañski za Pianistê, jednak ten film powsta³ w koprodukcji polsko-francusko-brytyjsko-niemieckiej). W 2015 roku Pawe³ Pawlikowski za film Ida zdoby³ dla
Polski pierwszego Oscara (w kategorii najlepszy film nieanglojêzyczny).

Sejm zamkniêty na Noc Muzeów

Eleonora i Park  ksi¹¿ka o
normalnych nastolatkach,
bez nadprzyrodzonych mocy
i wystêpowania postaci
fantastycznych,
typu
wilko³aki, wampiry czy zombie.
Fot.: materia³y prasowe.
ona jednak jak grom z jasnego nieba, trzeba siê trochê
wypociæ.
Daria Noryca

Tegoroczna Noc Muzeów odby³a siê 19 maja. Uczestnicy
wydarzenia mogli bezp³atnie zwiedziæ setki muzeów i innych
historycznych obiektów, jednak bez mo¿liwoci wejcia do
Sejmu i Senatu. Z przyczyn organizacyjnych Sejm nie wemie udzia³u w Nocy Muzeów  poinformowa³o lakonicznie
Centrum Informacyjne Sejmu. Decyzja marsza³ka, zdaniem
niektórych publicystów, by³a podyktowana protestem osób
niepe³nosprawnych. W tym roku nie odbêdzie siê równie¿ posiedzenie Sejmu Dzieci i M³odzie¿y. Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e Sejm RP zaczyna przypominaæ twierdzê (tylko oblê¿enia ani widu, ani s³ychu).

Nagroda imienia Lecha Kaczyñskiego dla Libery

Antoni Libera  prozaik, t³umacz oraz re¿yser teatralny 
zosta³ tegorocznym laureatem Nagrody im. Prezydenta Lecha
Kaczyñskiego. Wyró¿nienie wrêczy³ literatowi Mateusz
Morawiecki: Antoni Libera dba o Polskê poprzez kulturê,
dba o Polskê poprzez to, ¿e nie ulega modom [...], poprawnoci politycznej  podkreli³ premier.
Julia Stolarek
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Edyta Bielska: Sport
 mój sposób ¿ycia!
Edyta Bielska jest uczennic¹ klasy 1/a (psychologicznej) Liceum Ogólnokszta³c¹cego im Boles³awa Chrobrego. We wrzeniu mia³am przyjemnoæ
porozmawiaæ z Edyt¹ o jej zami³owaniu do sportu. Edyta osi¹ga coraz
lepsze wyniki i ma ju¿ za sob¹ wiele sportowych imprez i zawodów, które
skoñczy³y siê dla niej bardzo pozytywnie. Oczywicie, uczennica nie ma
zamiaru na tym zaprzestaæ i z ka¿dym miesi¹cem zaskakuje nas kolejnymi
rekordami i zwyciêstwami.
Z Edyt¹ Bielsk¹ rozmawia Agnieszka Krupecka.
Agnieszka Krupecka:
Od naszej ostatniej rozmowy minê³o kilka miesiêcy. Twoja kondycja
sportowa jest w bardzo
dobrej formie, pobijasz
kolejne rekordy i zdobywasz nowe tytu³y.
Edyta Bielska: To fakt,
du¿o siê zmieni³o, chocia¿
jedno nie. Wci¹¿ du¿o czasu powiêcam na treningi.
W okresie jesiennym wystartowa³am w kilku biegach prze³ajowych, które
skoñczy³y
siê
bardzo
optymistycznie. Od grudnia zaczê³am tzw. sezon
halowy. Pierwsze starty
wygl¹da³y bardzo dobrze i
z zawodów na zawody poprawia³am swoje wyniki.
Podczas ferii by³am na
zgrupowaniu kadry wojewódzkiej, na którym przygotowywa³am siê do Halowych Mistrzostw Polski.
Impreza ta okaza³a siê dla
mnie bardzo szczêliwa.
Wystartowa³am w piêcioboju, by³ to mój pierwszy
wielobój. Na pocz¹tku
zbytnio siê nie cieszy³am,
ale po dwóch konkurencjach zaczê³o mi siê podobaæ. Po ca³ym piêcioboju
okaza³o siê, ¿e jestem na
podium. Srebrny medal by³
dla mnie du¿ym zaskoczeniem, a tak¿e szczêciem.
Nadal ciê¿ko trenuje i zaczynam starty w sezonie
letnim. Pierwsze starty zaczê³y siê rekordami ¿yciowymi i, jak siê póniej okaza³o, rekordami szko³y. Z
du¿ym optymizmem oczekuje na kolejne starty.
AK: Jeste, z pewnoci¹ nie tylko moim zdaniem, powodem do dumy
dla naszej szko³y oraz ca³ego powiatu, poniewa¿ pokazujesz siê na arenie
ogólnopolskiej. Mimo to
nadal pozostajesz bardzo
skromn¹ osob¹, która nie
wybija siê ponad innych.
Czy uwa¿asz, ¿e zachowanie pokory i niewywy¿szanie siê to cecha dobrego
sportowca?
EB: Moim zdaniem s¹ to
cechy, które charakteryzuj¹ dobrego sportowca. Z
drugiej strony jednak jest
to sprawa indywidualna,
wszystko zale¿y od tego,
kim jestemy.
AK: Na arenie ogólnopolskiej z pewnoci¹ znajdzie siê wiêcej osób na tak
wysokim poziomie. Jakie
podejcie masz do swoich
rywali, a jak oni pod-
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Edyta Bielska (pierwsza z lewej strony) srebrn¹ medalistk¹ na
Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów
M³odszych. Fot.: Facebook Edyty.
chodz¹ do rywalizacji z
Tob¹? Czy zdarzaj¹ siê
zachowania, które przekraczaj¹ granice zdrowej rywalizacji?
EB: Nie zdarzy³y mi siê
¿adne zachowania przekraczaj¹ce granice zdrowej
rywalizacji. Jak podchodzê do rywali? Stwierdzam, ¿e ka¿dy z nas ma
równe szanse. Sportowcy
s¹, zazwyczaj, bardzo mili.
Zawsze mo¿na kogo poprosiæ o wsparcie czy
udzieliæ pomocy komu innemu. Dziêki udzia³owi w
ró¿nych zawodach nawi¹za³am bardzo du¿o znajomoci, które rozwijaj¹ siê z
roku na rok.
AK: Ostatnio na facebookowym profilu opublikowa³a film o swojej pasji. Na koñcu wspomina³a o tym, ¿e warto marzyæ, a jeszcze lepiej jest
te marzenia spe³niaæ.
Jakie s¹ Twoje marzenia i
cele, które chcia³aby
osi¹gn¹æ w tym roku?
EB: Na tê chwilê moim
celem jest zakwalifikowanie siê do Ogólnopolskiej
Olimpiady
M³odzie¿y.
Jeszcze nie wiem czy bêdê
stara³a siê o minimum w
siedmioboju, czy pojedynczej konkurencji. Czas
poka¿e. Je¿eli chodzi o
marzenie... Chcia³abym
zdobyæ medal na tej imprezie. Przede mn¹ du¿o prac y, mam nadziejê, ¿e jej
owocem bêdzie w³anie
medal.
AK: Czy kiedykolwiek
myla³a nad zrezygnowaniem z tego sportu?
Miewasz
jakiekolwiek
chwile s³aboci, które
zniechêcaj¹ ciê do dalszego trenowania?
EB: Chwilê s³aboci
czasami siê zdarzaj¹, gdy

co nie wychodzi na treningu czy zawodach. Takie
stany s¹ bardzo krótkie,
mam du¿e wsparcie w trenerze, rodzinie i w znajomych, na których mogê
zawsze liczyæ. Przyznam
siê szczerze, ¿e nigdy nie
myla³am nad tym, aby zrezygnowaæ ze sportu. Nie
myla³am o tym nawet wtedy, kiedy mia³am jakie
kontuzje, które wyklucza³y mnie z rywalizacji. Sport
to mój sposób ¿ycia.
AK: Byæ mo¿e wród
naszych czytelników s¹
osoby, które tak¿e trenuj¹
lekkoatletykê lub inny
sport, a mo¿e dopiero z
nim zaczynaj¹. Masz jakie rady na dobry start
dla tych osób?
EB: Nale¿y, przede
wszystkim, wierzyæ w samego siebie. Je¿eli my sami
uwierzymy w co, w jaki
cel, to zdanie innych nie
bêdzie mia³o dla nas du¿ego znaczenia. Je¿eli zaczynamy trenowaæ, to powinnimy robiæ to sumiennie,
bo wtedy efekty bêd¹ jeszcze bardziej zadowalaj¹ce.
Ka¿dy z nas, niewa¿ne czy
uprawia sport, czy odnosi
sukcesy w nauce, powinien cieszyæ siê tak samo z
ma³ych sukcesów, jak i
tych du¿ych. Ka¿dy wynik
przybli¿a nas do tego
szczególnego i najwa¿niejszego celu, który jest
w naszej g³owie i sercu.
AK: Edyto, bardzo dziêkujê, ¿e znalaz³a dla nas
czas. ¯yczê Ci kolejnych
rekordów i laurów, mam
nadziejê, ¿e wkrótce bêdziemy mogli porozmawiaæ o kolejnych sukcesach.
EB: Dziêkujê bardzo i
serdecznie
pozdrawiam
czytelników LOgina!

Mundial coraz bli¿ej.
Poznaj rywala

Coraz wiêkszymi krokami zbli¿aj¹ siê Mistrzostwa
wiata w Pi³ce No¿nej 2018.
wiêto fanów bêdzie trwaæ od
14 czerwca do 15 lipca. Mecz
otwarcia wystartuje o godz.
17:00 czasu polskiego na stadionie £u¿niki w Moskwie.
Zmierz¹ siê w nim gospodarze  Rosja  i Arabia Saudyjska.
W listopadzie 2017 roku
poznalimy komplet finalistów
imprezy, a na pocz¹tku grudnia
odby³o siê losowanie grup.
Grupa A: Rosja, Arabia Saudyjska, Egipt, Urugwaj.
Grupa B: Portugalia, Hiszpania, Maroko, Iran.
Grupa C: Francja, Australia,
Peru, Dania.
Grupa D: Argentyna, Islandia, Chorwacja, Nigeria.
Grupa E: Brazylia, Szwajcaria, Kostaryka, Serbia.
Grupa F: Niemcy, Meksyk,
Szwecja, Korea Po³udniowa.
Grupa G: Belgia, Panama,
Tunezja, Anglia.

19 czerwca z Senegalem 
dru¿yna, która ogra³a Francjê
Na Mistrzostwa wiata w
Rosji zakwalifikowa³a siê nasza
reprezentacja, która trafi³a do
grupy H z Senegalem, Kolumbi¹ i
Japoni¹. Pierwszym rywalem bia³o-czerwonych bêdzie Senegal, z
którym zmierzymy siê 19 czerwca o godzinie 17:00 w Moskwie na
Otkrytije Arenie. W kontekcie
tego meczu warto zauwa¿yæ, ¿e z
Senegalem zagramy po raz pierwszy w historii. Dla uwietnienia
pierwszego meczu Polaków na
M spó³ka PL.2012+ planuje
otworzyæ na PGE Stadionie Narodowym najwiêksz¹ strefê kibica dla 70 tys. mi³oników pi³ki
no¿nej. W rankingu FIFA Senegal
zajmuje 27. miejsce. Przeciwnika
nie mo¿na jednak lekcewa¿yæ 
reprezentacja ta jest drug¹ najmocniejsz¹ dru¿yn¹ w Afryce, a
na mundialu w Japonii i Korei
ogra³a... Francjê.
24 czerwca z Kolumbi¹  z
dru¿yn¹ najsilniejsz¹ (teoretycznie)
W drugiej kolejce zagramy z
najsilniejszym (teoretycznie)
rywalem  Kolumbi¹. O punkty z
tym krajem zawalczymy 24
czerwca o godzinie 20:00 w Kazaniu. Reprezentacja Kolumbii to
niew¹tpliwie najtrudniejszy nasz
przeciwnik  swoj¹ klasê i wysok¹
formê potwierdzi³a cztery lata
temu na mundialu w Brazylii, kiedy to dotar³a do æwieræfina³u i odpad³a w meczu o pó³fina³ z Brazyli¹ 1:2. Jednak w eliminacjach do
M Kolumbijczycy nie zaprezentowali najlepszej dyspozycji 
grupowi rywale z Ameryki Po³udniowej awansowali do turnieju
dopiero z czwartego miejsca. W
rankingu FIFA Kolumbia znajduje
siê na 17. miejscu.
28 czerwca z Japoni¹ 
mecz o wszystko?
Ostatni mecz w fazie grupowej zagramy z Japoni¹ o godzinie
16:00 w Wo³gogradzie. Zak³adaj¹c plan awaryjny (i oby tak siê nie
sta³o!), jeli z Senegalem i Kolumbi¹ stracimy punkty, to mo¿e
okazaæ siê, ¿e z azjatyck¹ reprezentacj¹ zagramy o wszystko.
Kraj Kwitn¹cej Wini awansowa³
na mundial w Rosji z pul¹ 20 punktów. Japoñczycy przegrali tylko
dwa spotkania. W marcowym
rankingu FIFA dru¿yna Akira Nishino zajê³a dopiero 55. miejsce
(zatem daleko za Polakami, którzy plasuj¹ siê na 6. pozycji).

Grupa H nie nale¿y, wbrew
pozorom, do naj³atwiejszej. Nie
jest te¿ jednak nie do pokonania.
Na Mistrzostwa Europy w 2016
roku Polacy doszli do æwieræfina³ów i walczyli do samego koñca.
Polska ma szansê wyjæ z grupy i
biæ siê o jak najlepsze miejsce.
Na pocz¹tku maja poznalimy wstêpn¹ kadrê  35-osobow¹
listê  na mundial w Rosji. (Trener Adam Nawa³ka bêdzie musia³
wkrótce wybraæ 23 zawodników).
Bramkarze:
Wojciech
Szczêsny, £ukasz Fabiañski,
£ukasz Skorupski, Bartosz Bia³kowski.
Obroñcy: £ukasz Piszczek,
Bartosz Bereszyñski, Tomasz
Kêdziora, Robert Gumny, Kamil
Glik, Micha³ Pazdan, Jan Bednarek, Thiago Cionek, Marcin Kamiñski, Maciej Rybus, Artur Jêdrzejczyk, Pawe³ Jaroszyñski.
Pomocnicy: Jakub B³aszczykowski, Kamil Grosicki, Przemys³aw Frankowski, S³awomir Peszko,

Tegoroczny mundial zostanie
rozegrany w 12 miastach
rosyjskich, m.in. w Moskwie,
Kaliningradzie, Petersburgu i
Soczi.
Piotr Zieliñski, Krzysztof M¹czyñski, Karol Linetty, Taras Romanczuk, Pawe³ Dawidowicz, Jacek Góralski, Grzegorz Krychowiak, Rafa³
Kurzawa, Damian K¹dzior.
Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Dawid
Kownacki, Krzysztof Pi¹tek, Jakub wierczok, £ukasz Teodorczyk.
Jakub Ostaszewski

INFOKOMENTARZ

Stadiony na Mundial
w... niegotowoci
Jeszcze niedawno ca³a sportowa Europa by³a mylami we
Francji ze swoimi pi³karzami na
Euro 2016. Wiele osób do dzi
wspomina tê imprezê jako pokaz si³y naszych or³ów, którzy z
kapitalnej strony pokazali siê na
francuskich boiskach, odpadaj¹c
w æwieræfinale po boju z Portugali¹ w rzutach karnych. Tysi¹ce
kibiców, miliony zdartych od
piewu garde³, wielogodzinne fetowanie po zwyciêskich meczach, emocje, które w wielu wywo³uj¹ ciarki na plecach. To
wszystko powróci do nas ju¿ za
kilka tygodni.
Organizacjê Mundialu 2018
powierzono w rêce Rosjan. Ich
zadaniem bêdzie stworzenie
najlepszej otoczki wokó³ imprezy, dostarczenie niesamowitych
prze¿yæ kibicom i zapewnienie
pi³karzom najwiêkszego komfortu gry. Ten ostatni warunek
mo¿liwy bêdzie do spe³nienia
tylko wtedy, jeli ka¿dy z 12
obiektów sportowych zostanie
oddany do u¿ytku pi³karzy do
14 czerwca. Ale czy tak siê stanie? To pytanie budzi wiele kontrowersji.
Stadion bez murawy
Na tê chwilê tylko 5 stadionów (z 12 obiektów) nadaje siê
do u¿ytku. Najgorsz¹ sytuacj¹
(pod wzglêdem u¿ytecznoci i
przygotowania) mo¿e pochwaliæ siê Samara Arena. Na
stadionie brakuje dwóch najwa¿niejszych rzeczy, czyli murawy
i trybun dla kibiców. Przypominam, ¿e rozgrywki startuj¹ ju¿ 14
czerwca. Jeli Rosjanie zd¹¿yliby przygotowaæ nawierzchnie i
zamontowaæ trybuny, istnieje
przepis ustanowiony przez
FIFA, który mówi o tym, ¿e nie
tylko stadion musi byæ w pe³ni
przystosowany do imprezy.
Powinny zostaæ równie¿ rozegrane na nim 3 mecze testowe,
które sprawdzaj¹ m.in. stan
murawy. Na stadionie w Samarze mo¿e zbrakn¹æ na to czasu.

Mundial w Rosji ma szansê odbiæ
Brazylii tytu³ gospodarza
najgorzej przygotowanego
wydarzenia sportowego. Na
zdjêciu Stadion Centralny w
Jekaterynburgu z 1957, który
musia³ przejæ gruntown¹
przebudowê. Rosyjski stadion nie
spe³nia³ wymogów FIFA dot. iloci
miejsc dla kibiców, wiêc
wklejono trybuny na... zewn¹trz.
Z kolei zaplecze sanitarne na
stadionie w Wo³gogradzie, na
którym to zagraj¹ Polacy,
pozostawia wiele do ¿yczenia. Na
jednym z udostêpnionych zdjêæ
widaæ szereg muszli klozetowych,
ustawionych jedna obok drugich
bez cianek odgradzaj¹cych.
Internauci ¿artuj¹, ¿e papieru
toaletowego te¿ nie mo¿na siê
spodziewaæ. Fot.: FIFA World Cup,
Facebook.com
Kaliningradzkie bagna
Kolejnym stadionem, który
nie zachwyca przygotowaniem,
jest Stadion Kaliningrad. Na
pierwszy rzut oka, do samego
stadionu nie mo¿na mieæ wiêkszych zastrze¿eñ. W¹tpliwoci
budzi jednak miejsce pod budowê samego obiektu. Zosta³ on
wybudowany na doæ specyficznym pod³o¿u, a dok³adnie 
na bagnach.
Mimo tych wszystkich
przeciwnoci organizacyjnych
nie pozostaje nam nic innego, ni¿
odliczaæ dni do pierwszego
gwizdka sêdziego i ciskaæ kciuki za kadrê bia³o-czerwonych.
Klaudiusz Lanczak

12

ZAPROSZENIE

NR 1 (64) MAJ 2018
znajd nas
na facebooku

