Bóg przychodzi
i nas obdarowuje
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O nietolerancji
XD  m³odzie¿owym
i stereotypach w rozmowie s³owem roku
z Ing¹ Iwasiów

Z podro¿y
do s³onecznej Italii

KULTURA

Z ¯YCIA SZKO£Y

s.8

s.3

Z koñcem listopada br. uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego oraz Szko³y Podstawowej (przy ul. Wa³owej) w Gryficach wyjechali do
s³onecznej Italii.

KULTURA

s.9

Inga Iwasiów, pisarka, profesor nauk humanistycznych, odwiedzi³a 6 grudnia br. Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach.

s.10

W organizowanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN
plebiscycie na najpopularniejsze s³owo wród m³odzie¿y najwiêcej g³osów oddano na zwyciêzcê z 2016 roku  sztos
(417), co znaczy tyle, co szczêcie, co dobrego. Jury, po
burzliwych naradach, zadecydowa³o, ¿e M³odzie¿owym s³owem roku 2017 bêdzie... rzeczownik XD, który otrzyma³ 227
g³osów.
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Czy wiesz, ¿e karpia na dobre
wprowadzi³a... komuna?
wiêta Bo¿ego Narodzenia to czas, w którym wszyscy darz¹ siê wzajemn¹
¿yczliwoci¹. Sk³adamy ¿yczenia pomylnoci, mi³oci czy ciep³a domu
rodzinnego, zapominamy o wzajemnych urazach, bo przecie¿ rodzi siê w
nas Chrystus, który przypomina, ¿e ka¿dy z nas powo³any jest do wiêtoci, do bycia dobrym cz³owiekiem.
Specjalnie dla Czytelników LOgina wybra³am ciekawostki zwi¹zane z okresem Bo¿ego Narodzenia.
Trzy kolory
Tradycyjne kolory zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem to
zielony, czerwony i z³oty. Zieleñ symbolizuje ¿ycie i odrodzenie, czerwieñ krew Chrystusa, a z³oty  bogactwo i królewskie pochodzenie.
Wigilia
Dzieñ poprzedzaj¹cy Bo¿e
Narodzenie. Jej nazwa pochodzi od ³aciñskiego s³owa vigilia,
które oznacza czuwanie. W
Polsce Wigilia Bo¿ego Narodzenia ma szczególne znaczenie,
poniewa¿ to wtedy zasiadamy
wspólnie do wieczerzy, która
sk³ada siê z dwunastu dañ.
Oczywicie wród nich nie
mo¿e zabrakn¹æ karpia, czerwonego barszczu z uszkami,
pierogów z kapusty i grzybami
czy kompotu z suszonych
owoców.
Karp
Trudno sobie dzisiaj wyobraziæ Wigiliê bez karpia.
Uznajemy go za element tradycji, ale jeszcze kilkadziesi¹t lat
wczeniej nikt tak nie uwa¿a³.
Mimo ¿e karp spo¿ywany jest
w Polsce od XII wieku, to na
sto³ach wigilijnych w Polsce
pojawi³ siê dopiero w po³owie
zesz³ego wieku. Ówczesny minister przemys³u  Hilary Minc
 wymyli³, chc¹c zadowoliæ
poirytowanych obywateli z
powodu braku ryb, has³o Karp
na ka¿dym wigilijnym stole w
Polsce. Uszczêliwiæ naród
raz w roku by³o ³atwiej ni¿ na co
dzieñ. Dzisiaj po Centrali Rybnej zosta³o wspomnienie (chocia¿ wielu m³odych Polaków nie
ma pojêcia o komunistycznej
historii tej ryby), a karp na dobre zdetronizowa³ inne ryby
ubiegaj¹ce siê o miano tej wigilijnej (pytanie: czy sam jest z
tego zadowolony? xd).

Dzielenie siê op³atkiem
Pierwsze wzmianki o dzieleniu siê op³atkiem pojawi³y siê
ju¿ pod koniec XVIII wieku. Na
Podlasiu do dzi pielêgnowany
jest zwyczaj bo¿onarodzeniowy zwi¹zany z resztkami wieczerzy. Wed³ug tej tradycji,
resztki wieczerzy ustawiano
ko³o pieca. Przed nim stawiano
³awkê i posypywan¹ j¹ piaskiem lub popio³em. Nastêpnie
resztki wieczerzy pozostawiano przez ca³¹ noc. Zgodnie z t¹
tradycj¹ wierzono w nawiedziny zmar³ych. Po pozostawionych ladach na ³awce, starano
siê odgadn¹æ, kto z przodków
przyby³ siê posiliæ resztkami z
wieczerzy.

Po³anicy
Zapomniana tradycja. Po³anikami byli ch³opcy, którzy
wczesnym rankiem odwiedzali
gospodarzy i sk³adali ¿yczenia,
dziêki czemu zapewniali pomylnoæ i spokój wszystkim
mieszkañcom domu. Kolejnym
zapomnianym zwyczajem by³o
trzymanie przez ca³¹ wieczerzê
³y¿ki. Nie mo¿na by³o jej od³o¿yæ ani tym bardziej upuciæ.
Wierzono, ¿e osoba, która j¹
upuci³a  nie doczeka kolejnej
wigilii.
Julita Wiktorowicz,
Szko³a Podstawowa
przy Wa³owej, kl. II/b

ANNA MARIA PISKOROWSKA RYSUJE

Moje ulubione pierniczki
Bo¿e Narodzenie w polskim domu to oczywicie choinka, rodzinne kolêdowanie, prezenty oraz wi¹teczne potrawy i s³odkoci. Co roku z radoci¹ powracamy do ulubionych
wi¹tecznych dañ oraz przepysznych ciast. Oto przepis na moje ulubione pierniczki. Gwarantujê, ¿e s¹ pyszne, a przy ich wypieku radoci i wi¹tecznego nastroju co niemiara.
Sk³adniki (ok. 30 sztuk):
 2 szklanki m¹ki pszennej,
 2 ³y¿ki miodu,
 3/4 szklanki cukru,
 1,5 ³y¿eczki sody oczyszczonej,
 10 g (1/2 torebki) przyprawy piernikowej,
 1 ³y¿ka mas³a,
 1 rednie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania),
 oko³o 1/3 szklanki ciep³ego mleka.
Przygotowanie
- M¹kê przesiej na stolnicê, wlej rozpuszczony gor¹cy miód i wymieszaj (najlepiej
no¿em). Ci¹gle siekaj¹c, dodawaj kolejno cukier, sodê i
przyprawy, a nastêpnie mas³o i jedno jajko.
- Dolej stopniowo mleko,
ciasto ugniataj rêk¹ do stanu,
¿e tak powiem, kruchego.
Dalej wyrabiaj ciasto rêk¹ 
przez oko³o 10 minut  a¿
bêdzie g³adkie.
- Na posypanej m¹k¹ stolnicy rozwa³kuj ciasto na placek o gruboci max. 1 cm. Foremkami wykrajamy pierniczki. Smarujemy je roztrzepanym jajkiem i uk³adamy na
blasze wy³o¿onej papierem

do pieczenia w odstêpach
oko³o 2 cm od siebie.
- Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra
i dó³ bez termoobiegu) przez

ok. 10-15 minut, w zale¿noci
od gruboci.
Pierniczki mo¿esz ozdobiæ wedle uznania  smacznego!
Julia Stolarek, I/b

CHOINKA JEST
TYLKO
JEDNA...
chocia¿ wszystkie
s¹ piêkne
W Chrobrym wi¹teczna choinka 
³adnie ubrana i umiechniêta  wita
uczniów ju¿ o poranku ka¿dego dnia.
Fot.: LOgin
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DZIENNIK Z PODRÓ¯Y

Z podro¿y do s³onecznej Italii
Z koñcem listopada br. uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego oraz Szko³y Podstawowej (przy ul. Wa³owej) w Gryficach
wyjechali do s³onecznej Italii. To kolejna edukacyjna wycieczka (po Hiszpanii, o której pisalimy w listopadowym nr. LOgina) zorganizowana przez
Chrobrego, dziêki której m³odzie¿ bli¿ej poznaje kulturê europejskich
krajów i konfrontuje w³asne wyobra¿enia. By³a to równie¿ okazja, by odwie¿yæ swoj¹ wiedzê na temat staro¿ytnego Rzymu, podziwiaæ dzia³a architektury, malarstwa, rzeby oraz odwiedziæ miejsca zwi¹zane z Janem
Pawe³ II.
Prezentujemy subiektywny, dziennikarski zapis z podró¿y, autorstwa Dawida Przywóskiego z Chrobrego.
Dzieñ 1. W drodze...
W podró¿ do W³och wyruszylimy oko³o godziny
11:00. Opiekê nad uczestnikami wycieczki sprawowali nauczyciele  Panowie Mariusz
Rakoski i Tomasz Jêdras 
oraz Pani Krystyna Trzeciak.
Od samego pocz¹tku towarzyszy³a nam pilotka z biura
podró¿y ATAS, Pani Gra¿yna
Borkowska. Po ostatnich formalnociach, sprawdzeniu listy uczestników oraz odczytaniu regulaminu wycieczki,
moglimy zapi¹æ pasy  wyruszylimy w d³ug¹ drogê do
W³och. Naszym pierwszym
przystankiem, jeszcze przed
opuszczeniem kraju, by³o
Ko³baskowo. W restauracji,
nale¿¹cej do znanej sieci, moglimy jeszcze siê posiliæ  od
tego momentu zatrzymywalimy siê na postojach co cztery
godziny. Nasza trasa prowadzi³a w wiêkszoci przez
Niemcy, m.in. przez Berlin i
stolicê Bawarii  Monachium 
gdzie moglimy z okien autobusu zobaczyæ s³ynny stadion
Allianz Arena. W drodze nikt
z nas siê nie nudzi³, niektórzy
z nas czytali ksi¹¿ki i listopadowy nr LOgina, ogl¹dalimy filmy, s³uchalimy muzyki i oczywicie spalimy.
Dzieñ 2. Mrona
Florencja
Nasza podró¿ trwa³a dalej.
Przejazd przez Austriê zbieg³
siê, niestety, z noc¹. Dopiero
oko³o 10:00 rano dojechalimy do pierwszego miasta 
Florencji. Po drodze, z samego
rana,
zaobserwowalimy
piêkne Dolomity, jedno z w³oskich pasm Alp. Na samym
pocz¹tku przejechalimy poci¹giem z miejscowoci Sesto
Fiorentini do zabytkowego
centrum Florencji, miasta staro¿ytnego, którego g³ównymi
zabytkami s¹ redniowieczne i
renesansowe budowle sakralne, pa³ace oraz dziedziñce.
Nasz¹ przewodniczk¹ by³a,
znaj¹ca biegle jêzyk polski,
rodowita mieszkanka stolicy
Toskanii, Gioia, która oprowadzi³a nas po najwa¿niejszych zabytkach miasta, pocz¹wszy od kocio³a Santa
Maria Novella przez Santa
Maria del Fiore, Most Z³otników na placu Piazza della Signoria koñcz¹c. Florencja,
choæ ciekawa, nie przypad³a
nam zbytnio do gustu. Ale
mo¿e dlatego, ¿e powita³a nas
siarczystym mrozem, które-

go, mimo prognoz pogody,
nikt nie spodziewa³ siê tak blisko Morza ródziemnego. Po
powrocie do Sesto Fiorentini,
ruszylimy do naszego hotelu
w jednej z ma³ych, górskich
miasteczek miêdzy Florencj¹ a
Rzymem.
Dzieñ 3. Koloseum
i mordowanie
chrzecijan?
Absolutnie
najlepszy
dzieñ wycieczki. O 08:00 rano
wyruszylimy do Wiecznego
Miasta  Rzymu. Swoj¹ podró¿ przez Rzym rozpoczêlimy od przejazdu metrem ze
stacji Anagnina do stacji Termini, a nastêpnie Colosseo.
Jak mo¿ecie siê domyliæ, znalelimy siê dok³adnie pod
Amfiteatrem
Flawiuszów,
gdzie spotkalimy siê z nasz¹
przewodniczk¹ po stolicy 
Pani¹ Jowit¹ Ludwikiewicz
(Polk¹, która od studiów
mieszka w Rzymie). Wtedy
te¿ zacz¹³ padaæ ulewny
deszcz, który niestety towarzyszy³ nam do koñca dnia (z
takiej pogody cieszyli siê za
uliczni sprzedawcy parasolek, a my... poniek¹d równie¿).
Zwiedzanie zaczêlimy od
Koloseum, do którego nie moglimy, niestety, wejæ. Pani
Jowita opowiada³a o Koloseum w sposób bardzo interesuj¹cy, podawa³a ciekawostki, o których nigdy wczeniej
nie s³yszelimy (tradycja np.
mówi, ¿e w Koloseum mordowano chrzecijan, czego nie
potwierdzaj¹ fakty; ciekawostk¹ jest równie¿ to, ¿e
kobiety czy biedota zajmowali w amfiteatrze ostatnie miejsca). ¯eby podtrzymaæ zainteresowanie i uwagê grupy,
przewodniczka zadawa³a pytania zwi¹zane z obiektem.
Okaza³o siê, ¿e nasza wiedza
jest na bardzo wysokim poziomie. Nie mielimy ¿adnych
problemów z niektórymi pytaniami; wiedzielimy m.in.,
¿e w staro¿ytnym amfiteatrze
odbywa³y siê igrzyska, które
obejmowa³y zapasy, walki
gladiatorów czy walki z dzikimi zwierzêtami.
W tej czêci programu nie
mog³o zabrakn¹æ innych monumentalnych obiektów. Blisko Koloseum znajduje siê ³uk
triumfalny bêd¹cy pomnikiem
gloryfikacji cesarza Konstantego Wielkiego (wspólnie z
przewodniczk¹ odczytywalimy freski na ³uku oraz wto-

pione kolumny w stylu korynckim). Zwiedzilimy równie¿ ratusz z pomnikiem Wiktora Emanuela, a¿ ostatecznie
trafilimy do miejsca powiêconego wszystkim bogom 
Panteonu na Placu Marsowym. Po zwiedzeniu tej piêknej wi¹tyni, zrobilimy sobie
krótk¹ przerwê, po czym niemal natychmiast ruszylimy
do Stolicy Apostolskiej. Po
oko³o godzinnym zwiedzaniu
Bazyliki w. Piotra, ruszylimy z powrotem do metra, a
po metrze  autobusem do kolejnego hotelu.
Dzieñ 4. Fontanna,
która zarabia
oko³o 1,4 mln
euro rocznie
Poprzedniego dnia zwiedzalimy Rzym staro¿ytny.
Tym razem Pani Jowita Ludwikiewicz zabra³a nas w podró¿ po Rzymie redniowiecznym i nowo¿ytnym. Zwiedzalimy m.in. kocio³y i fontanny projektowane a to przez
Berniniego, a to przez Borrominiego. Szlimy wzd³u¿ Pa³acu Kwirynalskiego, dzisiejsza siedziba prezydentów
W³och (akurat trafilimy w
sam rodek zmiany warty).
Dowiedzielimy siê m.in., ¿e
wczeniej pa³ac nale¿a³ do papiestwa. Obecnie jest to jeden
z najwiêkszych obiektów prezydenckich na wiecie, ustêpuje jedynie rezydencji Erdogana w Ankarze.

07:00 wyruszylimy do Miasta Zakochanych  Wenecji.
Niespodziewanie okaza³o siê,
¿e czeka nas podró¿ statkiem,
co przyjêlimy z entuzjazmem. Przep³ynêlimy z jednego koñca Wenecji na drugi po
najwiêkszym kanale  Giudecca. Zwiedzanie zaczêlimy od
ma³ej manufaktury wykonuj¹cej ozdoby szklane, gdzie
moglimy na ¿ywo zobaczyæ
produkcjê szklanej figurki konia. Nasza przewodniczka 
Alessia (absolwentka polonistyki oraz rodowita wenecjanka)  rozpoczê³a zwiedzanie
od piêknego Pa³acu Do¿ów,
czyli w³adców Najjaniejszej
Rzeczypospolitej Weneckiej.
Nastêpnie przeszlimy do
kocio³a w. Marka  kocio³a
katolickiego, który wygl¹dem
(licznymi zdobieniami, bogactwem ornamentów i ogólnym
przepychem) bardziej przypomina³ wi¹tynie bizantyjsk¹.
Tego samego dnia wyruszylimy w podró¿ powrotn¹
do domu.
Refleksje ogólne
W³ochy przywita³y nas na
dwa ró¿ne sposoby  z jednej
strony, tej jasnej i piêknej, to
wspania³e zabytki, kawa³ historii i cudowny krajobraz.
Ciemniejsza strona? To
przede wszystkim, ¿e u¿yjê
eufemizmu, pazernoæ i pycha
tamtejszych mieszkañców. To
tak¿e kwestia wysokich cen
(jeli kto myli, ¿e w Polsce
czy, niech bêdzie, w Niemczech jest drogo, najwidoczniej nigdy nie spotka³ siê z
nagminn¹ sytuacj¹, gdzie w
pierwszej lepszej pizzerii p³aci siê 5 euro za plaster pizzy +
10 euro za us³ugê kelnera + 5 za
mo¿liwoæ siedzenia przy stoliku. I wcale nie mówiê tu o
luksusowych restauracjach,
do których chodzi siê w garniturze, a miejsce trzeba zarezerwowaæ z rocznym wy-

Uczestnicy wycieczki przed Koloseum. Mimo deszczowej
pogody, staro¿ytna czêæ Rzymu wywar³a na uczniach
wielkie wra¿enia. Fot.: LOgin

Ostatnim punktem wycieczki by³a romantyczna Wenecja.
Fot.: LOgin

W podró¿y po Florencji, Rzymie i Wenecji towarzyszyli uczniom
wykwalifikowani, miejscowi przewodnicy. Fot.: LOgin
przedzeniem). Doskwiera³a
nam równie¿ niska temperatura, cieplej by³o mi w listopadzie w Polsce ni¿ we W³oszech. Ale na pogodê na wypada narzekaæ, zdawalimy sobie sprawê, ¿e jedziemy do
pó³nocnych W³och w listopadzie, a nie latem. Je¿eli kiedykolwiek bêdziecie chcieli je-

chaæ do W³och  zaopatrzcie
siê (przede wszystkim) w
du¿¹ iloæ pieniêdzy i jeszcze
wiêksz¹ cierpliwoæ. No i nie
próbujcie tam jechaæ poza sezonem letnim, chyba ¿e chcecie zje¿d¿aæ na nartach w Alpach.
Dawid Przywóski, II/b

Wielkie wra¿enie wywar³a
barokowa Fontanna di Trevi.
W wielu z nas dokona³o w tym
miejscu romantycznego aktu i
wrzuci³o do fontanny pieni¹¿ek. Jak wieæ gminna niesie 
taki gest ma przynieæ mi³oæ
i zapewniæ powrót do Rzymu.
Ciekawostk¹ jest to, ¿e fontanna przynosi wiêksze zyski
ni¿ kilka rzymskich muzeów 
w 2016 r. z fontanny wy³owiono monety o ³¹cznej wartoci
1,4 mln euro! Tego dnia weszlimy równie¿ na s³ynne
schody hiszpañskie, spacerowalimy w malowniczym
parku Borghesea i szlimy
alej¹ A. Mickiewicza. Pogoda na szczêcie dopisa³a, nawet wieci³o s³oñce i by³o
cieplutko.
Dzieñ 5.
W romantycznej
Wenecji
To ju¿ nasz ostatni dzieñ
we W³oszech. O godzinie

W³ochy s¹ pi¹tym najczêciej odwiedzanym pañstwem na wiecie  ka¿dego roku do tego
kraju przyje¿d¿a oko³o 5 mln osób. A sk¹d nazwa W³ochy? Jak wieæ gminna niesie, nazwa
ta zosta³a nadana mieszkañcom Pó³wyspu Apeniñskiego ze wzglêdu na ich bujne czupryny
oraz ciemne, gêste ow³osienie. Jednak etymologia tego s³owa odsy³a do plemienia
Wolsków. Graf.: lingua-house.pl
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Celem ogólnopolskiej akcji
Pomagam, bo lubiê jest
wsparcie stowarzyszeñ i
fundacji, dzia³aj¹cych na
rzecz potrzebuj¹cych pomocy
dzieci oraz doros³ych. Fot.:
materia³y prasowe

INFOKOMENTARZ

Pomagam, bo lubiê!
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Wolontariusza uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. B. Chrobrego przekazali paczki mieszkañcom Orodka Pomocy i Terapii dla
Bezdomnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Gryficach.
Orodek
prowadzony
jest przez Instytut w. Brata
Alberta. Fundacja przyjmuje
pod swój dach bezdomnych
mê¿czyzn, którzy op³acaj¹
pobyt z w³asnych rent oraz
dofinansowania:  Celem
Orodka jest udzielanie pomocy w przezwyciê¿aniu
trudnych sytuacji ¿yciowych, których mieszkañcy
nie s¹ w stanie samodzielnie
pokonaæ. Oferujemy wsparcie w zaspokojeniu niezbêdnych potrzeb, których spe³nienie umo¿liwia ¿ycie w warunkach odpowiadaj¹cych

godnoci cz³owieka  powiedzia³a do zgromadzonych
jedna z pracownic schroniska.
Orodek nie tylko przyjmuje
pod swój dach bezdomnych.
Stara siê równie¿, w przypadku braku wolnych miejsc,
udzieliæ tak zwanej pomocy
doranej, podzieliæ siê ¿ywnoci¹ czy gor¹cym napojem.
Podobn¹ akcj¹ w naszej
szkole jest Szlachetna Paczka
(organizowana przez Stowarzyszenie Wiosna). Uczniowie, zainteresowani nieniesieniem pomocy, zbieraj¹

przydatne rzeczy dla wybranej rodziny z okolic Gryfic, a
nastêpnie przekazuj¹ je osobicie przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia. Uczestnicy
akcji poznaj¹ podstawowe
informacje o cz³onkach danej
rodziny, aby ³atwiej by³o im
zebraæ
najpotrzebniejsze
produkty. Czêsto s¹ to rodziny wielodzietne, zg³oszone
przez kuratora s¹dowego.
Potrzebuj¹cy musz¹ wyraziæ
zgodê przez z³o¿enie podpisu
na odpowiednim dokumencie (dostêpny jest na stronie
Szlachetnej Paczki).

Piaseckiej-Jaroszewicz oraz
psychologa Agaty ¯ura-

wik-Jankowskiej. M³odzie¿
jest zaanga¿owana i cieszy

siê, ¿e ma okazjê pomóc.
Magdalena Górska, III/a

W akcje w³¹czy³a siê równie¿ Szko³a Podstawowa przy ul. Wa³owej w Gryficach. Fot.: LOgin

Obie akcje organizowane
s¹ przez Szkolny Klub Wolontariusza pod kierunkiem pedagoga Doroty

INFOKOMENTARZ

Byæ M³odym w Dobie
AIDS  rozstrzygniêcie
Uczniowie z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach wziêli udzia³  8 grudnia br.  w powiatowym konkursie o AIDS, który
odbywa siê ka¿dego roku w ramach dzia³añ profilaktycznych i edukacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach.
Na etapie powiatowym
Chrobrego reprezentowali
uczniowie, którzy zostali
wy³onieni w eliminacjach
szkolnych. Miejsce na podium zaj¹³ uczeñ klasy I/e,
nasz redakcyjny kolega Bart³omiej Pachocki:  Konkurs
sk³ada³ siê z czterech czêci,
m.in. z zadañ zamkniêtych,
pytañ wielokrotnego wyboru, krzy¿ówki oraz zadañ
otwartych. Niektóre pytania
sprawia³y problem, nie mia³em pewnoci, ale w ogólnym
rozrachunku uwa¿am, ¿e test
nie nale¿a³ do najtrudniejszych. Jestem bardzo zadowolony z wyniku, tym bardziej ¿e  przyznam  nie powiêci³em du¿o czasu na
przygotowanie do konkursu
 powiedzia³ Bartek.
Laureaci konkursu otrzymali nie tylko pami¹tkowe
dyplomy. Nagrody  ksi¹¿ki i
sprzêt elektroniczny  zosta³y
ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Gryficach.
Celem konkursu, jak czytamy na oficjalnej stronie
PSS-E w Gryficach, by³o zachêcanie m³odzie¿y z placówek ponadgimnazjalnych do
popularyzowania wiedzy na
temat HIV / AIDS. Okazuje
siê, ¿e w dobie postêpuj¹cej
medycyny i odkryæ, AIDS i
HIV pozostaj¹ wa¿nymi problemami globalnymi. Szacuje
siê, ¿e w ci¹gu 6 sekund wirusem HIV zaka¿a siê na wiecie
jedna osoba. Zdaniem WHO
pod koniec 2015 roku na wiecie ¿y³o oko³o 36 mln ludzi z
tym wirusem, a zmar³o, z powodu AIDS, 1,2 mln. W Polsce, jak donosi rynekzdrowia.pl, [...] z ka¿dym rokiem
ronie liczba wykrytych zaka¿eñ HIV. Nawet 70 proc. osób

W paczkach  przygotowanych przez uczniów Chrobrego  dla potrzebuj¹cych bezdomnych mê¿czyzn
znalaz³y siê m.in. rodki higieny codziennej. Fot.: LOgin

FOTORELACJA

Jase³ka 2017
Pierwsze zaka¿enie wirusem HIV w Polsce odnotowano w 1985
roku, natomiast pierwszy przypadek AIDS ju¿ rok póniej. Graf.:
zasoby internetowe

Jak informuje PSS-E w Gryficach, Polacy maj¹ wiedzê na temat
HIV/AIDS, nie stosuj¹ jej jednak w ¿yciu codziennym. Brakuje im
wyobrani do zrozumienia konsekwencji ryzykownych zachowañ.
Nie odnosz¹ mo¿liwoci zaka¿enia HIV do siebie. Przez organizacje
podobnych konkursów i informowanie o nich w mediach mo¿na to
zmieniæ. Fot.: PSS-E w Gryficach

Gratulujemy naszemu redakcyjnemu koledze! Fot.: PSS-E w
Gryficach

¿yj¹cych z tym wirusem w
Polsce mo¿e jednak nie wiedzieæ o swoim zaka¿eniu.
wiatowy Dzieñ AIDS
obchodzony jest corocznie 1
grudnia od 1988 roku. Dzieñ
jest odpowiedzi¹ wiatowej

Organizacji Zdrowia na falê
zachorowañ na AIDS w latach 80. XX wieku. Z kolei w
maju obchodzony jest wiatowy Dzieñ Pamiêci o Zmar³ych na AIDS.
Paula S³¹cz, I/e

Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach
oraz Szko³y Podstawowej
przy ul. Wa³owej wspólnie z
gronem
pedagogicznym

przygotowali  18 grudnia br.
 inscenizacjê bo¿onarodzeniow¹. Wydarzenie spotka³o
siê z du¿ym zainteresowaniem
nie tylko m³odzie¿y, ale równie¿
mieszkañców Gryfic, którzy
t³umnie przybyli do Centrum
Rozrywki Rodzinnej Kapitol.
Jase³ka w Kapitolu s¹ od kilku lat cyklicznie organizowane
przez Chrobrego, których
re¿yserem jest polonistka Joanna Supernak-Bielicka.
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WYWIAD  O TYM WARTO I TRZEBA ROZMAWIAÆ

£ukasz Hamulczyk: Strzelectwo
sportowe wymaga tego samego,
co pisanie wierszy
£ukasz Hamulczyk jest uczniem III/d w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach oraz cz³onkiem klubu MKS Baszta w Gryficach. £ukasz lubi tak¿e
pisaæ... wiersze. Jak ³¹czy te dwie rzeczy, tak bardzo odleg³e wiaty?
Z £ukaszem rozmawia Mariusz Rakoski
Mariusz Rakoski: S³ysza³em, ¿e dobrze... strzelasz.
Prawda?
£ukasz Hamulczyk: Tak,
trenowa³em bardzo d³ugo strzelanie z pistoletu i mo¿na powiedzieæ, ¿e mam w tym wyprawê
MR: Ale ¿e... ¿e jak? Z takiego, jak to siê mówi, ostrymi
nabojami?
£H: Te¿, o ostrej amunicji
marzy ka¿dy, kto zaczyna przygodê strzeleck¹. Na pocz¹tku
strzelamy ze rutu, aby obyæ siê
z broni¹ i przyrz¹dami celowniczymi. Nastêpnie przechodzimy
na pistolety o wiêkszym kalibru,
a dok³adnie 5,5 mm, które s¹ ju¿
bardziej wymagaj¹ce ni¿ te na
rut. Ostatni w kolejce jest pistolet centralnego zap³onu, który
jest, moim zdaniem, najtrudniejszy do opanowania. Na swoich
treningach u¿ywam tylko ostrej
amunicji, ale to te¿ zale¿y od
przeznaczenia treningu.
MR: Rozumiem, ¿e jeste
cz³onkiem jakiego ko³a
strzeleckiego lub klubu?
£H: Tak jestem cz³onkiem
klubu MKS Baszta Gryfice.
MR: Jakie sukcesy macie
na swoim koncie?
MH: Nasz zespó³ wiele razy
wygrywa³ mistrzostwa województwa w Bia³ogardzie czy
Szczecinku i konkurowa³ nawet z
mistrzami Polski. Indywidualnie
ka¿dy z nas reprezentuje wysoki
poziom, tak ¿e nie dajemy ³atwo
odebraæ sobie tytu³u mistrza
województwa.
MR: Indywidualne?
£H: Tak, na ka¿dych zawodach startujemy indywidualnie,
chyba ¿e w regulaminie jest
uwzglêdnione strzelanie dru¿ynowe. Strzelaj¹c indywidualnie
bierzemy odpowiedzialnoæ za
swój wynik, a w zawodach dru¿ynowych, kiedy jeden z nas
strzeli s³abiej, drugi mo¿e pomóc
zespo³owi i strzeliæ du¿o lepiej,
wtedy nadgoni wynik poprzednika.
MR: £ukaszu, z pewnoci¹
o tym s³ysza³e. Pos³anka partii rz¹dz¹cej wysz³a z propozycj¹, aby broñ z magazynów
wojskowych zamiast do utylizacji, przeznaczono dla szkó³
mundurowych i organizacji
proobronnych. Ka¿dy bêdzie
móg³ mieæ broñ, wystarczy, ¿e
zapisze siê do odpowiedniej instytucji. Co Ty na to?
£H: Mylê, ¿e to dobry pomys³, ¿eby broñ móg³by mieæ
ka¿dy, ale pod jednym warunkiem. Delikwent musi przejæ
szkolenie obchodzenia siê z
broni¹. Mieæ pistolet, ¿eby np.
obroniæ siê przed napastnikiem, to jedno, a umieæ z niego
skorzystaæ  to drugie. Pomys³
pos³anki jest bardzo dobry, bo
przecie¿ wyrzucaj¹c dobr¹
broñ na mietnik marnujemy j¹,
a mo¿na by j¹ przekazaæ na treningi dla m³odzie¿y. Wracaj¹c
do napastnika. Taki dwa razy
siê zastanowi, zanim wyci¹gnie
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Po pierwsze:
bezpieczeñstwo.
Przed feriami  spotkanie
ze stra¿akiem

Uczniowie Szko³y Podstawowej przy ul. Wa³owej w Gryficach spotkali siê 
14 grudnia br.  ze stra¿akami z Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Gryficach. Cel  nadchodz¹ce ferie zimowe i bezpieczeñstwo.

£ukasz Hamulczyk ma na swoim koncie liczne osi¹gniêcia.
Fot.: Mi³osz Hamulczyk
broñ, bowiem potencjalna ofiara równie¿ mo¿e mieæ tak¹.
MR: W Stanach Zjednoczonych z takiego rozdawnictwa nie wysz³o nic dobrego. Jestem innego zdania: wiêcej broni w obiegu,
wiêcej rozlewu krwi. Taka
niebezpieczna
zabawka
mo¿e trafiæ w niepowo³ane
rêce. Nie chcia³bym, ¿eby
zamiast lataj¹cej kostki brukowej podczas manifestacji,
lata³y kule. Tego pierwszego
te¿ nie chcê, ale zdarza siê. I
to bardzo czêsto.
£H: Nie potrafiê powiedzieæ, jak wygl¹da sytuacja z
broni¹ w Stanach Zjednoczonych, ale na pewno jest tam trochê inaczej. W USA nie ma, z
tego co mi wiadomo, ograniczenia w iloci posiadanej broni,
nie sprawdza siê równie¿, czy
broñ jest nale¿ycie przechowywana. Poza tym strzelaniny
na ulicach s¹ efektem wojen gangów...
MR: Jak wygl¹da? Sytuacja w USA wygl¹da... kiepsko,
przera¿aj¹co.
Wspomnieæ
choæby ostatni¹  nie lubiê tego
s³owa, ale bêdzie adekwatne 
masakrê w Las Vegas. Nie by³y
to efekty mafijnych porachunków, ale dzie³o pojedynczego, niezrównowa¿onego
mê¿czyzny. O czêstych strzelaninach w szkole nie wspomnê. Nie jestem pacyfist¹, ale
nie rozda³bym ludziom broni.
Wystarczaj¹co siê popisali.
£H: Gdyby wiatem rz¹dzi³y stereotypy, to mia³ by Pan racjê, ale nie mo¿na oceniaæ ogó³u na
przyk³adzie jednostki.
MR: Oj, jestem innego
zdania. I nie ma to ¿adnego
zwi¹zku ze stereotypami,
tylko, jeli nie z natur¹ cz³owieka, to biznesem. Zostawmy mo¿e ten temat, bo z niego
nie wyjdziemy... £ukaszu,
wiem ju¿, ¿e dobrze strzelasz, ale  jak podpowiedzia³
mi jeden z nauczycieli  piszesz wiersze.
£H: Tak, piszê od d³u¿szego
czasu na ró¿ne tematy.

dy?

MR: I chowasz je do szufla-

£H: W wiêkszoci tak, mo¿na tak powiedzieæ. Tylko niektóre czasem umieszczam na Facebooku, na tak zwanej grupie,
gdzie spotykaj¹ siê ludzie, którzy
maj¹ podobne zainteresowania.
Wiêkszoæ moich wierszy idzie
do szuflady i tam czekaj¹, mo¿e
kiedy kto je znajdzie.
MR: Podzielisz siê swoim
ulubionym?
[Wybrane wiersze £ukasza
opublikujemy w nastêpnym wydaniu].
MR: Mo¿e rzeczywicie
postrzegam wiat trochê stereotypowo. Jak ³¹czysz poezjê
 specyficzn¹ wra¿liwoæ  ze
strzelaniem?
£H: Wbrew pozorom strzelectwo sportowe wymaga tego
samego, co pisanie wierszy.
Przede wszystkim  skupienia na
danym punkcie, to siê przydaje w
strzelaniu i pisaniu bez dwóch
zdañ. Bardzo wa¿na jest równie¿
cierpliwoæ. W pisaniu jest ona
bardzo potrzebna, czêsto piszê
jeden wiersz 3-4 dni. W strzelectwie spokój wewnêtrzny te¿ jest
niezbêdny, bo co mi po dobrym
oku, kiedy na zawodach trzêsê siê
jak galareta. Kiedy zaczynam
tekst, mylê tylko o nim i tylko o
tym, co chce napisaæ. Nie ma
wtedy miejsca na inne myli. I
w³anie to jest w tym najlepsze.
MR: Czytam Twój wiersz i
zastanawiam siê... Sk¹d w tak
m³odym cz³owieku, tak du¿o,
hm, ¿eby nie byæ dos³ownym,
egzystencjalnych refleksji?
£H: Du¿o czytam i wzbogacam s³ownictwo. Dziêki ksi¹¿kom poznaje ró¿ne historie, mimo
¿e to wiat przedstawiony, zmylony, to jednak czêsto podobny
to tego, co mamy. Oczywicie,
³atwiej pisze siê o czym, czego
siê dowiadczy³o na w³asnej skórze. Ale to przede mn¹. Albo i nie.
MR: £ukaszu, mam nadziejê, ¿e jeszcze wrócimy do
rozmowy. ¯yczê Ci... tego piêknego ¿ycia, o którym piszesz w
jednym ze swoich wierszy.
£H: Dziêkujê!

W czasie spotkania z
uczniami stra¿acy przypomnieli podstawowe zasady
zachowania bezpieczeñstwa
podczas ferii zimowych.
Uczestnicy zostali uwiadomieni, jak unikaæ zagro¿eñ
oraz jak na nie reagowaæ.
Stra¿acy w interesuj¹cy sposób dokonali prezentacji
stroju stra¿aka-ratownika
oraz urz¹dzeñ u¿ywanych w
trakcie akcji ratowniczej. Zaprezentowali prawid³ow¹ resuscytacje kr¹¿eniowo-oddechow¹.
Stra¿acy przekazali równie¿ kalendarz plakatowy na
nadchodz¹cy 2018 rok pod
tytu³em
,,Ja te¿ bêdê
stra¿akiem!. Na jego odwrocie umieszczone s¹ konkursy

dla dzieci i m³odzie¿y, które
popularyzuj¹ wród uczniów
umiejêtnoci zachowania siê
w przypadku wyst¹pienia
zagro¿enia. Plakat pog³êbienia równie¿ wiedzê o niebezpieczeñstwach zwi¹zanych z
¿ywio³ami, wylicza mo¿liwoci ochrony przed nimi oraz
wskazuje prawid³owe zachowania w sytuacji zagra¿aj¹cej ¿yciu i zdrowiu.
Pamiêtajmy, ¿e w okresie ferii zimowych powinnimy: omijaæ zamarzniête
zbiorniki wodne (najlepiej
korzystajmy z odpowiednio
przygotowanych lodowisk),
wybieraæ bezpieczne miejsca
do zabawy (z dala od ulic,
mostów czy torów kolejowych), informowaæ rodzi-

ców/opiekunów gdzie i z kim
przebywamy, unikaæ rozmów
z nieznanymi osobami czy
u¿ywaæ elementów odblaskowych na odzie¿y zewnêtrznej.
Uczniowie bardzo chêtnie wziêli udzia³ w spotkaniu,
moglimy bowiem poszerzyæ
swoj¹ wiedzê i popracowaæ
nad umiejêtnociami. Stra¿acy poprowadzili wyk³ady i
warsztaty w sposób interaktywny. Z pewnoci¹ przyczynili siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa
nadchodz¹cych ferii.
Kinga Lipowiec
i Oliwia Tyszer,
Szko³a Podstawowa,
ul. Wa³owa

ZDJÊCIE WI¥TECZNE

Czas wi¹t - Czas Jase³ek... Na zdjêciu uczniowie Szko³y Podstawowej
przy ul. Wa³owej w Gryficach. Fot.: LOgin
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IN MY OPINION

I made new friends and I saw places which I had never visited before  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.

IN MY OPINION

My experience with
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.
Magdalena Urban, III/f

INFOKOMENTARZ

Jak Lubeka  to jarmark
wi¹teczny!
I can say that participation in the Erasmus + project can
change your life. When I decided to apply for a trip to Romania I hadnt realise that it would be such a great journey. I have
to admit that I have learnt many new things. It was exciting
and a little stressful time but in a positive way.
The most important thing is that when I arrived in Romania I met incredible people who treated me like a real friend.
I could get to know students not only from Romania but also
from Turkey, Italy and Spain. We all participated in different
activities which made us better acquainted. Besides, we were
able to practise language skills and break our shyness.
Thanks to conversations, we could find out more about the
culture of our countries and find out how school life looks like
in different countries.
What was the best thing? In my opinion the best thing is
that I was in Romania two years ago and Im still in touch with
my friends from Romania, Turkey, Italy and Spain. We can
forget the biological knowledge but we cant forget our
friends. Erasmus + helps to find friendship for life.
Klaudia Sudo³, III/a

SELFIE MIESI¥CA

Z Panem Tomaszem Mannem w Lubece

Uczniowie naszej szko³y
 Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. B. Chrobrego w Gryficach  odwiedzili jarmark
wi¹teczny w Lubece (Niemcy). Wyjazd by³ wietn¹
okazj¹, by poczuæ atmosferê
zbli¿aj¹cych siê wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Do wi¹tecznej Lubeki
wyruszylimy, pe³ni pozytywnej energii, o wczesnym poranku; podró¿ przebiega³a
sprawnie i w bardzo dobrych
nastrojach; piewalimy wi¹teczne piosenki  nie mog³o
zabrakn¹æ popularnej piosenki Last Christmas oraz polskich kolêd. W tak wietnych
nastrojach  po uroczym widoku wschodu s³oñca podczas przeprawy promowej w
winoujciu  dotarlimy w
godzinach popo³udniowych
do celu naszej wycieczki.
Na miejscu otrzymalimy
od Dyrektora szko³y mapy
miasta, aby swobodnie poruszaæ siê po zak¹tkach intryguj¹cej i urzekaj¹cej Lubeki. Tym
samym zwiedzilimy najbardziej interesuj¹ce zabytki Starego Miasta, wpisanego na listê wiatowego dziedzictwa
UNESCO. Ciekawostk¹ jest, ¿e
Lubeka nazywana jest Miastem Siedmiu Wie¿, poniewa¿
z jej panoramy wy³aniaj¹ siê
strzeliste wie¿e sakralnych
budowli, m.in. kocio³ów w.
Piotra, Jakuba i Idziego. Naj-

wiêksze wra¿enie na uczestnikach wyjazdu wywar³a rzeka 
Trave  okalaj¹ca centrum
miejscowoci. Punktem kulminacyjnym poznawania miasta
by³ Dom Buddenbrooków, o
którym w swojej powieci
wspomina³ Tomasz Mann (notabene mieszkaniec Lubeki).
Pozostaj¹c pod wielkim
wra¿eniem starej czêci miasta, przeszlimy na rynek.
Oprócz zapieraj¹cych dech w
piersiach iluminacji wi¹tecznych, moglimy spróbowaæ
typowych dla tego regionu
potraw i przek¹sek, jak na przyk³ad kie³baski okraszane ró¿nymi rodzajami przypraw i sosów. Trzeba przyznaæ, ¿e wi¹teczne jarmarki w Niemczech
ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem.
Wyjazd
by³
wietn¹
okazj¹, by pomyleæ o najbli¿szych i kupiæ drobne, ale symboliczne upominki.
Zwieñczeniem wyjazdu
by³o pami¹tkowe, grupowe
zdjêcie, które zosta³o nam zrobione przez sympatyczn¹
mieszkankê Lubeki.
Dziêkujemy opiekunom za
organizacjê wyjazdu i sprawowanie pieczy nad uczestnikami wycieczki.
Klaudia Sudo³ (III/a),
Magdalena Górska (III/a),
Filip Bugowski (I/b), Gracjan Szczepkowski (I/b)
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OPINIE

Wegetarianizm  dieta,
która dobrze wp³ynê³a
na mój organizm i nie tylko
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BEZ KOMENTARZA

Polakom wstêp wzbroniony

N

a wstêpie zaznaczê, ¿e wiele osób nie rozró¿nia wegetarianizmu od weganizmu. Wegetarianin to
osoba, która nie je miêsa. Nie je równie¿ ryb, co
mog³oby siê wydawaæ oczywiste, ale dla wielu takie nie jest.
Kiedy w restauracji mówiê, ¿e nie jem miêsa, czêsto s³yszê: W
takim razie mo¿e rybê?. Przecie¿ ryba to te¿ zwierzê (ich cierpienie wraca do dyskusji medialnej ka¿dego roku przed wigili¹; i szkoda, ¿e tylko wtedy). Natomiast weganin to osoba,
która nie je ¿adnych produktów pochodzenia zwierzêcego,
unika wiêc nabia³u, jajek, t³uszczu zwierzêcego itp. Weganie
zwykle unikaj¹ równie¿ kosmetyków ze sk³adnikami pochodzenia zwierzêcego lub takich, które by³y testowane na zwierzêtach.
Z miêsa zrezygnowa³am dwa lata temu i sta³o siê to w doæ
naturalny sposób. Nie planowa³am tego. Nast¹pi³o to z dnia
na dzieñ. Miêso ze swojego jad³ospisu wyeliminowa³am w
momencie, kiedy uwiadomi³am sobie w jak okrutny sposób
zabijane s¹ zwierzêta. Uwa¿am, ¿e jako ludzie nie mamy prawa
decydowaæ o ¿yciu innych ¿yj¹cych istot, niezale¿nie od tego,
jak humanitarnie staramy siê to robiæ. Ka¿dy cz³owiek
powinien choæ raz w ¿yciu zrobiæ sobie wycieczkê do rzeni.
A jeli nie ma na to ochoty, to powinnimy chocia¿by obejrzeæ
kilka filmów na YouTube, które ukazuj¹ los zwierz¹t przeznaczonych na ubój. Zwierzêta równie¿ posiadaj¹ emocje i odczuwaj¹ strach. Jeli zdecydujesz siê na obejrzenie takich
filmów, zobaczysz przera¿one zwierzêta, które wszystkimi
si³ami walcz¹ o swoje ¿ycie. Jeli odwracasz wzrok od tego
globalnego problemu, w pewnym sensie przyczyniasz siê do
tego cierpienia.

Czy mo¿esz spojrzeæ zwierzêciu w oczy i powiedzieæ mu: »Mój apetyt jest wa¿niejszy ni¿ twoje
cierpienie?« (Moby)
Za wegetarianizmem przemawia równie¿.. zdrowie. Badania przeprowadzone na 6000 wegetarianach i 5000 osobach
jedz¹cych miêso pokazuj¹, ¿e wegetarianie ¿yj¹ d³u¿ej i s¹
mniej nara¿eni na choroby serca, a zgodnie z najnowszymi
badaniami WHO (wiatowa Organizacja Zdrowia), czerwone
miêso oraz miêso przetworzone (parówki i wêdliny) przyczyniaj¹ siê do powstawania nowotworów. Istotny by³ dla mnie
równie¿ czynnik samopoczucia. Po jedzeniu miêsa czu³am siê
zmêczona i drêczona wyrzutami sumienia. Natomiast dieta
rolinna daje mi uczucie przyjemnej lekkoci. Bardzo pozytywnie wp³ywa to na mój codzienny nastrój.
Podstawowym zadaniem wegetarianina jest umiejêtnoæ skomponowania zrównowa¿onej diety bogatej w
wartoci od¿ywcze:
- wapñ  du¿e iloci wystêpuj¹ w produktach mlecznych
(sery twarogowe, sery ¿ó³te, jogurty, kefiry, malanka),
- ¿elazo  szpinak, natka pietruszki, soczewica, otrêby,
suszone morele, pestki z dyni,
- cynk  otrêby, soczewica, orzechy brazylijskie,
- witamina B12  p³atki niadaniowe, jaja, produkty mleczne.
Jednak dla w³asnego dowiadczenia mo¿na zrobiæ sobie
30-dniowy test. Zrezygnuj z miêsa z za³o¿eniem, ¿e po miesi¹cu bêdziesz móg³ wróciæ do swojej poprzedniej diety. Bêdzie
to dla Ciebie okazja do bezpiecznego przetestowania innego
sposobu od¿ywiania siê. Jeli po tym czasie wrócisz do miêsa,
nowe dowiadczenia kulinarne z pewnoci¹ bêd¹ dla Ciebie
dobrym dowiadczeniem.
Patrycja Brzóska, II/b

Wegetarianie przekonuj¹, ¿e niejedzenie miêsa zapobiega
chorobom nowotworowym, co wi¹¿e siê z toksynami i
substancjami szkodliwymi, które dostaj¹ siê do organizmu
wraz z pokarmem. Grafika.: zasoby internetowe

Zakaz wjazdu pojazdów. Wstêp dla wêdkarzy z Polski i krajów bloku wschodniego niedozwolony. Zakaz wstêpu dla dzieci i
psów  tabliczkê z takim napisem wystawi³ w³aciciel ³owiska Field Farm w hrabstwie Oxfordshire (Anglia). Zdaniem w³aciciela,
Polacy i inni imigranci z Europy Wschodniej s¹ winni kradzie¿y ryb wartych 10 tys. funtów. O sprawie poinformowa³ The
Guardian. Policja bada sprawê angielskiego farmera i sprawdza wszystkie zg³oszenia przestêpstw na tle rasistowskim. To nie
pierwsza tego rodzaju sprawa w Wielkiej Brytanii. Radio RMF24 przypomina, ¿e prasa brytyjska pisa³a o przypadkach zjadania
³abêdzi przez imigrantów z Europy rodkowo-Wschodniej, w tym przez Polaków. Fot.: Crowdjustice.com
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B¹dmy dla siebie dobrzy,
nie tylko od wiêta!

M

ówi siê, ¿e wiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ magiczne. Wyj¹tkowe, bo spêdzane w atmosferze ¿yczliwoci i troski o dobro drugiego
cz³owieka. Staropolskie zwyczaje nakazuj¹ nam w tym
czasie pogodziæ siê nawet z
najwiêkszym wrogiem. Nie
mo¿na bowiem zagniewanym zasi¹æ do wigilijnego
sto³u. Nale¿y cieszyæ siê
piêkn¹ chwil¹ i ¿yczyæ ka¿demu wszystkiego dobrego.
Faktycznie taka pozytywna
aura mo¿e siê nam udzieliæ.
Nie warto siê z³ociæ, gdy na
ka¿dym kroku (w sklepie, w
kiosku, w banku) jestemy
obdarowywani ¿yczeniami:
Zdrowych i weso³ych
wi¹t!. Ba! Nawet zagorzali
fani hejtu i z³oliwych komentarzy na chwilê zmieniaj¹
oblicze i odchodz¹ od komputera, ³ami¹ siê op³atkiem!
Z
psychologicznego
punktu widzenia warto, aby
takie zachowania zatrzymaæ
na d³u¿ej. Zamiast z³oliwoci¹ przykrywaæ swoje lêki i
nisk¹ samoocenê, zanurzyæ
siê w ca³kowicie innym zajêciu, jakim jest uprawianie
wdziêcznoci. Udowodniono, ¿e ludzie którzy codziennie wieczorem dokonuj¹
mentalnego bilansu wdziêcznoci s¹ szczêliwsi. Polega
to na tym, aby oceniæ ka¿dy
dzieñ pod k¹tem tego, co
dobrego i mi³ego nas spotka³o. Nastêpnie wyraziæ za to
wdziêcznoæ sobie samemu
czy sile wy¿szej, np. Bogu.
Mo¿na te¿ na bie¿¹co dziêkowaæ ludziom za przys³ugi czy
serdeczne gesty, które od
nich dostajemy. Zwi¹zki part-

nerskie, w których partnerzy
wyra¿aj¹ wdziêcznoæ za
okazan¹ uwagê, spêdzony
czas, ugotowany posi³ek,
pomoc przy pracy, trwaj¹ d³u¿ej. Doceniony partner czuje
siê spe³niony, ma poczucie,
¿e jego starania s¹ zauwa¿one. Wbrew pozorom potêguje to w nim chêæ czynienia
dalszego dobra dla drugiej
osoby. Wy¿ywanie siê na
kim (psychicznie, fizycznie,
werbalnie) daj¹ z³udn¹ przewagê. W pierwszej kolejnoci pozornie wzrasta samoocena, poprawia siê nastrój.
Jednak¿e nie trwa to d³ugo.
Ukrywane lêki, obawy i niskie poczucie w³asnej wartoci znów zaczynaj¹ doskwieraæ. Wtedy w poczuciu bezradnoci nakrêca siê dalsza
spirala nienawici i hejtu.
Osoba stosuj¹ca przemoc,
krzywdzi drugiego cz³owieka, bo sama czuje siê skrzywdzona, nie ma argumentów,
zazdroci innym czego, czego sama nie potrafi osi¹gn¹æ.
Nie bez powodu psychoterapeuci przyrównuj¹ uczucie
z³oci do cebuli. Z³oæ ma, podobnie jak cebula, wiele ³usek,
warstw. W samym rdzeniu takiego emocjonalnego warzywa znajduje siê lêk i bezsilnoæ. Te emocje boimy siê
ukazywaæ na zewn¹trz, dlatego kryjemy je za energetyzuj¹c¹ z³oci¹. Niew³aciwie
wyra¿ona z³oæ mo¿e niszczyæ drugiego cz³owieka.
Warto zdawaæ sobie tak¿e sprawê z tego, ¿e w wirtualnej przestrzeni nigdy nie
pozostajemy anonimowi.K¹liwe komentarze zawieraj¹ce
wyzwiska, obelgi i wulgaryzmy s¹ specyficzn¹ form¹

przemocy, nazywanej cyberprzemoc¹. Takie zachowania
s¹ karane, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi aktualnie przepisami
prawa karnego. Jak jeszcze
rozpoznaæ, czy dane zachowanie jest przemoc¹? Warto
zastanowiæ siê, czy jest intencjonalne. Oznacza to, ¿e jest
to dzia³anie zamierzone i ma na
celu kontrolowaæ i podporz¹dkowaæ dan¹ osobê. W
takiej relacji sprawca wybiera
osobê pozornie s³absz¹ (np.
pod wzglêdem fizycznym) i
wykorzystuje swoj¹ przewagê. Przemoc zawsze narusza
czyje prawa i dobra osobiste
(godnoæ i dobre imiê te¿ jest
naszym prawem!). Zachowania osoby stosuj¹cej przemoc
powoduj¹ cierpienie i ból
(równie¿ w wymiarze psychicznym).

Zamiast stosowaæ hejt,
nakrêcaæ siebie i innych w
spirali nienawici, zadbajmy
te¿ o swoje samopoczucie.
B¹dmy dla siebie uprzejmi,
doceniajmy innych za to, co
od nich dostajemy. Przestawmy swoje mylenie,
czasem okazanie prawdziwych emocji jest zdrowe!
Jest lepsze, bo pokazuje, ¿e
jestemy autentyczni. Mówienie o swoich emocjach
jest zdrowe i wymaga o wiele wiêcej odwagi ni¿ wypowiedzenie w czyim kierunku krytycznej oceny. Dlatego  b¹dmy dla siebie dobrzy, nie tylko od wiêta!
Bowiem dobro zawsze powraca
Agata ¯urawik Jankowska,
psycholog

NR 7 (63) GRUDZIEÑ 2017

8 SPO£ECZEÑSTWO

znajd nas
na facebooku

INFORMACJA

FELIETON WI¥TECZNY

Presti¿owe Nagrody
rozdane

Bóg przychodzi i nas
obdarowuje

Od roku 2004 w powiecie gryfickim odbywa siê konkurs Gryficka Rega. Jest to jedno
z najbardziej presti¿owych przedsiêwziêæ w naszej okolicy. Stanowi wyró¿nienie dla
osób i instytucji o najkorzystniejszym i najbardziej po¿¹danym wizerunku gospodarczym, spo³ecznym i kulturalnym naszego powiatu. Tegoroczna gala wrêczenia nagród
odby³a siê 2 grudnia w Pogorzelicy, w Kompleksie Wczasowym Sandra SPA.
Pomys³odawc¹ konkursu oraz gospodarzem tegorocznej gali by³ Starosta Powiatu Gryfickiego  Kazimierz
Saæ. Starosta zapytany o
wp³yw Nagrody na nasz¹ rzeczywistoæ, odpowiedzia³: 
Proszê sobie wyobraziæ, ¿e s¹
takie osoby i firmy, które rywalizuj¹ o Nagrodê, o statuetkê i tytu³. Jeli one ze sob¹
konkuruj¹, to z pewnoci¹ z
korzyci¹ dla mieszkañców
powiatu gryfickiego. Firma,
¿eby uzyskaæ tytu³ tej najlepszej, wyró¿niaj¹cej siê od
wszystkich innych, stara siê 
po prostu  to udowodniæ
swoimi dzia³aniami.
W tym roku nagrodzono
najlepszych w 13 kategoriach: MWP-PROD (gospodarka), Hotel New Corner (turystyka), Teresa Szyd³owska
(edukacja), Trzebiatowski
Festiwal Pieni Chrzecijañskiej Cecyliada (kultura),

Kazimierz Saæ z Halin¹ Szymañsk¹, szefow¹ Kancelarii Prezydenta
i tegorocznym zwyciêzc¹ w kategorii ambasador powiatu.
Fot.: udostêpnione przez Powiatowe Centrum Marketingu i Promocji
w Gryficach

S³awomir Szafrañski (sport),
Halina Szymañska (ambasador powiatu), Gospodarstwo
Rolne Arkadiusz Witkowski
(gospodarka), Salon Fryzjerski Jastin (ma³y biznes),
Powiatowa Spo³eczna Stra¿

Rybacka (samorz¹d lokalny),
Seweryn Rylik i Natalia Mycan (m³ode wilki), Burco Development (mecenas powiatu), Grzegorz Krychowiak
(Z³ota Rega).
Bart³omiej Pachocki, I/e

FELIETON

Projekt zmian
w ordynacji wyborczej
Z³o¿ony 10.11.2017 r. projekt nowelizacji kodeksu wyborczego przez PiS wprowadza zarówno zmiany w kodeksie wyborczym, jak i w ustawach: o
samorz¹dzie gminnym, samorz¹dzie powiatowym i o samorz¹dzie województwa. PiS proponuje m.in: dwukadencyjnoæ
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zniesienie jednomandatowych okrêgów wyborczych w gminach mniejszych
ni¿ 20 tys. mieszkañców, rezygnacjê z g³osowania korespondencyjnego, montowanie kamer
w lokalach wyborczych czy
nawet stworzenie drugiej komisji wyborczej, która ma zajmowaæ siê wy³¹cznie liczeniem g³osów.
W przypadku dwukadencyjnoci wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, mo¿e byæ to
zmiana na plus, poniewa¿ mo¿e
ona wpuciæ nieco rzekiego
powietrza. Nale¿y zapytaæ: dlaczego pos³owie i senatorowie nie
s¹ kadencyjni? Wbrew wczeniejszym pog³oskom prawo nie
bêdzie dzia³aæ wstecz, wiêc nowe
przepisy bêd¹ obowi¹zywaæ
dopiero od nastêpnych wyborów. Wed³ug opozycjonistów
zmiana ta ma pomóc Prawu i
Sprawiedliwoci zawalczyæ o
fotele prezydentów miast, którzy od lat ciesz¹ siê nies³abn¹c¹
popularnoci¹ (jak jest chocia¿by we Wroc³awiu czy w Gdyni).
Zniesienie JOW w gminach

mniejszych ni¿ 20 tys. mieszkañców w wyborach do rad gmin i
w³adz powiatowych etc. to teoretycznie zmiana pozytywna,
poniewa¿ zdarzaj¹ siê okrêgi po
kilkanacie osób i czêæ wyborców nie ma swoich reprezentantów. Teoretycznie dziêki wprowadzeniu wyborów w systemie
proporcjonalnym
powinno
przynieæ zmiany, choæ w praktyce z pewnoci¹ wiele siê nie
zmieni.
PiS planuje równie¿ reformowaæ Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹. Partia pragnie zmieniæ
sposób wybierania cz³onków
PKW. Po nowelizacji z dziewiêciu jej cz³onków po jednym ma
wybraæ TK i Naczelny S¹d Administracyjny, a pozosta³ych Sejm,
z tym, ¿e tylko trzech bêdzie
mog³a wskazaæ partia (maj¹ca
akurat wiêkszoæ parlamentarn¹). Mechanizm ten ma rzekomo zapewniæ pluralizm nadzoru
nad wyborami.
Z kolei zniesienie mo¿liwoci g³osowania korespondencyjnego jest po to, jak argumentuje
w³adza, aby unikn¹æ nieprawid³owoci i nadu¿yæ, z drugiej
strony podobny zapis mo¿e wykluczaæ spo³ecznie osoby niepe³nosprawne.
Montowanie kamer czy
przezroczyste urny maj¹ s³u¿yæ,
wed³ug Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji Mariusza B³aszczaka, uczciwoci
procesu wyborczego. Jednak na-

PiS chce wprowadziæ
przezroczyste urny wyborcze,
tylko ¿e takie obowi¹zuj¹ ju¿
od lipca 2016 roku.
Parlament poprzedniej
kadencji uchwali³ nowe urny
po zamieszaniu z wyborami
parlamentarnymi z jesieni
2014 r. Fot.: UM Olsztyn
le¿y siê zastanowiæ: czy wprowadzenie przezroczystych urn
nie bêdzie z³amaniem zasady prawa wyborczego o tajnoci g³osowania, poniewa¿, przyjmijmy,
¿e zdarzy siê sytuacja, gdy wyborca wrzuci swój g³os do takiej
urny wyborczej, a kartka z wyborem siê otworzy. Co w takiej sytuacji? Dany g³os ju¿ nie bêdzie
wcale taki tajny.
W projekcie zmian nale¿y
dopatrywaæ siê zarówno wad, jak
i zalet. Zachêcam Czytelników do
g³êbszej refleksji nad obecn¹ ordynacj¹ wyborcz¹ i przepisami
nowelizacji, by móc wypracowaæ wiadom¹ i w³asn¹ opiniê na
ten temat.
Robert Kryger, II/b

Jan Pawe³ II w 1998 roku, podczas pasterki, obwieszcza³: Oto Emmanuel,
Bóg z nami, który przychodzi, by nape³niæ ziemiê ³ask¹. Przychodzi, by
przeobraziæ stworzenie. Staje siê jednym z ludzi, aby w Nim i przez Niego
ka¿dy cz³owiek móg³ siê dog³êbnie odnowiæ. Przez swe narodzenie wprowadza nas wszystkich w wymiar Boskoci, daj¹c ka¿demu, kto z wiar¹ otwiera
siê na przyjêcie Jego daru, mo¿liwoæ uczestniczenia w Jego Boskim ¿yciu.
Dajmy siê wiêc ponieæ tej niepowtarzalnej atmosferze, która ogarnia cz³owieka w noc Bo¿ego Narodzenia. Wchodzimy zatem wraz z pasterzami do
betlejemskiej groty i sk³adamy pok³on. W wi¹teczn¹ noc Bóg obdarowuje
nas sowicie, bowiem ka¿dy z nas musi zrozumieæ, ¿e Bo¿e Narodzenie likwiduje trzy konkretne negatywne uczucia, jakie towarzysz¹ cz³owiekowi w
czasie jego pielgrzymowania po ziemi.
Najpierw Bo¿a Dziecina
przynosi ka¿demu z nas
otuchê i mówi: nie jeste
sam. Jednym z najgorszych
uczuæ, które zniewala cz³owieka, jest samotnoæ. Dzi
jednak nikt nie mo¿e czuæ
siê samotny. Cyprian Kamil
Norwid pisa³ przed laty:
Przysz³a nareszcie chwila
ciszy uroczystej, Sta³o siê 
miêdzy ludzi wszed³ Mistrz
 Wiekuisty. Ten Mistrz
rozprasza ciszê samotnoci.
Ka¿da samotnoæ  i ta w
rodzinie, i ta, gdy wszyscy
bliscy ju¿ nie ¿yj¹, musi byæ
rozproszona
wiat³oci¹
gwiazdy betlejemskiej. Bóg,
Emmnauel, mówi dzi do
nas: Jestem po to, aby siê
radowa³, aby we Mnie znalaz³ swego Powiernika. Dlatego te¿ w tê szczególn¹ noc
nikt nie mo¿e czuæ siê
opuszczony,
niechciany.
Bóg dzia³a przez ludzi, zatem trzeba sprawiæ, aby w
naszym domu, s¹siedztwie
nikt nie czu³ siê samotny.
Dzi Bóg mówi: nic nie
jest stracone. Potrafisz pokonaæ najwiêksze trudnoci! Ja jestem z Tob¹!
Jest jednak tak¿e i drugi
dar, który przynosi Bo¿a
Dziecina. Noc Betlejemska
jest przede wszystkim wlaniem w serce ka¿dego cz³owieka ogromnej nadziei. Ta
noc staje siê perspektyw¹,
staje siê konkretnym programem ¿ycia. Nie mo¿na
przejæ obojêtnie wobec Tajemnicy Wcielenia. Ona po
prostu zobowi¹zuje. Potrzebna jest wiêc aktywnoæ
przemieniona w pracê nad
jakoci¹ swojego ¿ycia.
Dzi Bóg mówi: nic nie jest
stracone. Potrafisz pokonaæ najwiêksze trudnoci!
Ja jestem z Tob¹! Nikt nie
mo¿e mieæ poczucia bezsensu. Ka¿dy wzmocniony
przyjciem Pana powinien
na nowo spojrzeæ na swoje
¿ycie. Mo¿na go jeszcze lepiej u³o¿yæ, zmieniæ dotychczasowe fatalne wybory i
rozwi¹zania.

Tylko cz³owiek wewnêtrznie radosny  mo¿e
nape³niæ siê nadziej¹
Potrzeba jednak zg³êbiæ
treæ dzisiejszej tajemnicy.
Benedykt XVI mówi³ przed
wiêtami w 2005 roku:
wiêta Bo¿ego Narodzenia w dzisiejszym spo³eczeñstwie konsumpcyjnym
padaj¹, niestety, ofiar¹ swoistego komercyjnego zanieczyszczenia, które grozi zafa³szowaniem autentycznego ducha, nacechowanego
skupieniem, umiarkowaniem, nie zewnêtrzn¹, lecz
wewnêtrzn¹ radoci¹. Tylko cz³owiek wewnêtrznie radosny, mo¿e nape³niæ siê
nadziej¹. Niech zatem ta
szczególna noc bêdzie pe³nym wiary pochyleniem siê
nad ¿³óbkiem i obietnic¹
dan¹ Bogu: zrobiê wszystko, Panie, aby Ciê nie zawieæ. I jest jeszcze jedno
uczucie likwidowane przez
przychodz¹cego Boga. Jest
nim poczucie bezsilnoci,
obecne w wielu domach na
co dzieñ. Bezsilnoæ ta
zwi¹zana mo¿e byæ z chorob¹, na³ogiem, zdrad¹, frustracj¹ czy bezrobociem.
Dzi przychodzi do nas
Moc, która wype³nia nasze
serca. Cz³owiek nape³niony
Bogiem jest przecie¿ mocny
i nic go nie zachwieje. Dlatego te¿ wszyscy powinni daæ

siê nape³niæ ow¹ si³¹ Boga 
Emanuela. Stanie siê to za
chwilê w czasie Komunii
wiêtej. Trzeba tê ³askê
mno¿yæ i nie zniechêcaæ siê.
To, czego brakuje na
ca³ym wiecie, mo¿esz odnaleæ w g³êbi w³asnego
serca
I tak dochodzimy do najwa¿niejszego stwierdzenia
Bo¿onarodzeniowej nocy.
Nie trzeba dzi przenosiæ siê
do Betlejem, bowiem miejsce, w którym narodziæ siê
ma Jezus, znajduje siê w naszym sercu. Goethe napisa³
przed wielu laty: To, czego
brakuje na ca³ym wiecie,
mo¿esz odnaleæ w g³êbi
w³asnego serca. Jest to
bowiem Mi³oæ, która nie
zawodzi, która pokona
wszelkie trudnoci. Narodzenie Jezusa w sercu cz³owieka oznacza, i¿ jest on
kochany i jednoczenie powo³any do mi³oci. Dlatego
te¿ trzeba, aby w naszych
rodzinach udzia³ w Pasterce
przyniós³ wiêcej ciep³a,
wzajemnego zrozumienia i
gestów mi³oci. Warto wykorzystaæ ten czas wi¹t do
odbudowania w sobie i w
ca³ej rodzinie nadziei na
lepsz¹, przepe³nion¹ mi³oci¹ przysz³oæ. Czuwajmy
wiêc tej nocy.
ks. Maciej Godzik
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O nietolerancji i stereotypach Inga Iwasiów: Istnieje niedosyt
w rozmowie z Ing¹ Iwasiów swobodniejszego rozmawiania
o literaturze
Inga Iwasiów, pisarka, profesor nauk humanistycznych, odwiedzi³a 6 grudnia br. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach. By³a
to trzecia wizyta powieciopisarki w murach Chrobrego.

Spotkanie z pisark¹ by³o dla uczniów Chrobrego niecodzienn¹ okazj¹. Fot.: LOgin
Okazj¹ do spotkania ze
spo³ecznoci¹ szkoln¹ by³a
spo³eczna akcja Lekcje czytania z..., któr¹ organizuje
od wielu lat Fundacja Tygodnika Powszechnego. Warto
tu zaznaczyæ, ¿e Lekcje czytania to wydarzenia organizowane tylko dla wybranych
szkó³ z ca³ego kraju. Spotkania maj¹ budziæ wród zdolnej m³odzie¿y zainteresowanie literatur¹ za pomoc¹ rozmów o wybranych tekstach z
wyj¹tkowymi goæmi, takimi
w³anie jak Inga Iwasiów.
Tym razem m³odzie¿ z
Chrobrego omawia³a tekst
Amy Foster Josepha Conrada, pisarza i publicysty
polskiego
pochodzenia
(w³ac. Józef T. K. Korzeniowski). Korzeniowski znany jest licealistom przede
wszystkim z mrocznej, filozoficznej powieci J¹dro ciemnoci. Lektura sk³ania do
refleksji nt. tytu³owego j¹dra ciemnoci cz³owieka,
stawia odwa¿ne pytania
zwi¹zane ze z³em metafizycznym oraz tym naturalnym
(okazuje siê, ¿e cz³owiekowi
wystarczy stworzyæ odpowiednie warunki, ¿eby móg³
ods³oniæ swoje instynkty). Z
kolei Amy Foster to opowiadanie, które nie jest, najczêciej, znane wród szerokich szkó³. A szkoda, bowiem
utwór podejmuje wa¿ne i uniwersalne kwestie. Zanim jednak uczestnicy dyskusji
przeszli do omawiania problematyki wybranej prozy,
Inga Iwasiów przypomnia³a,
¿e Polacy czytaj¹ coraz mniej.
Z ciekawoci zapyta³a zgromadzonych, jakie tytu³y s¹
czytane przez uczniów liceum. M³odzie¿ Chrobrego nie potwierdzi³a kr¹¿¹cych wyobra¿eñ, ¿e dzi siêga siê tylko po tanie obyczajówki i przeorane love story. Pisarka us³ysza³a takie
nazwiska, jak Z. Mi³oszewski
czy S. King.
Licealici
prowadzili

Profesor Inga Iwasiów jest jedn¹ z najbardziej wp³ywowych
pisarek wspó³czesnej Polski. Autorka, znana przede
wszystkim z powieci Bambino, nie ukrywa swoich
feministycznych sympatii. Fot.: LOgin
¿yw¹ dyskusjê ze swoim gociem i zadawali pytania o
wszystkie nurtuj¹ce ich kwestie. Rozmowa dotyczy³a bohaterów, kontekstu oraz jego
przes³ania. Wybór opowiadania nie by³ przypadkowy,
to publicyci, jak sama przyznaje Inga Iwsiów, z Tygodnika Powszechnego zaproponowali, aby poruszyæ
temat kobiety w twórczoci
Josepha Conrada. Wskazanie utworu do tego tematu
nie by³o ³atwe, poniewa¿
Conrad w swoich dzie³ach
rzadko kiedy opowiada³ o
kobietach, a je¿eli ju¿, to by³y
to postacie epizodyczne, o
których ma³o wiemy.
O czym opowiada Amy
Foster?
Opowiadanie
utrzymane jest  zreszt¹, jak

wiêkszoæ utworów Conrada
 w ponurym nastroju. Przedstawia losy Janka, polskiego
podró¿nika, który rozbija siê
u wybrze¿y Anglii, gdzie spotyka siê z... nietolerancj¹ i
nierozumieniem. Rozbitkowi
pomaga, niejednoznaczna w
ostatecznej ocenie, tytu³owa
Amy Foster.
Lekcja czytania by³a
niecodziennym
wydarzeniem dla spo³ecznoci naszego liceum. Tego typu spotkania  prelekcje po³¹czone z
dyskusj¹  zawsze spotykaj¹
siê z du¿ym zainteresowaniem. Pozostaje nam jedynie
czekaæ (oby nie za d³ugo) na
nastêpne Lekcje i wspania³ych goci.
Dominik Balcerzak, I/c

Na pocz¹tku grudnia br. roku z uczniami Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. B.
Chrobrego spotka³a siê Inga Iwasiów, jedna z wiod¹cych, wspó³czesnych
pisarek w Polsce. Profesor I. Iwasiów z przyjemnoci¹ spotka³a siê z redakcj¹ LOgina.
Z Ing¹ Iwasiów rozmawiaj¹ Aleksandra Iwañczak oraz Klaudia Sudo³
Redakcja: To nie pierwsza
Lekcja czytania z Pani udzia³em. Jak ocenia Pani tê akcjê?
Inga Iwasiów: To wietna
akcja, poniewa¿ z ró¿nych moich
dowiadczeñ, kontaktów ze szko³ami wynika, ¿e istnieje niedosyt
swobodniejszego rozmawiania o
literaturze. Nie ma czasu na lekcjach, ¿eby pytaæ o wra¿enia, tylko realizuje siê wymagania podstawy programowej. To nie znaczy, ¿e siê w ogóle nie rozmawiacie, wierzê, ¿e jest inaczej. Znam
wielu nauczycieli i wiem, ¿e oni
bardzo staraj¹ siê, ¿eby literatura
by³a pretekstem do wyra¿ania
ró¿nych potrzeb, emocji, budowania wiedzy o wiecie  i o to
w³aciwie chodzi w literaturze, nie
tylko o metafory. To równie¿ dodatkowa okazja, ¿eby siê spotkaæ,
wybraæ jaki tekst i opowiedzieæ
o wra¿eniach  to, moim zdaniem,
bardzo dobry pomys³.
R.: Od kilka lat Biblioteka
Narodowa alarmuje, ¿e Polacy
nie czytaj¹ ksi¹¿ek. Wed³ug
Pani, z punktu widzenia pisarza i wyk³adowcy uniwersyteckiego, jakie mog¹ byæ tego przyczyny?
II: Trudne pytanie. Najlepiej
siê orientujecie, kto czyta wród
waszych znajomych, ile osób
wybierze ksi¹¿kê dla przyjemnoci, a ile z obowi¹zku. Przyczyn
jest bardzo wiele, mylê, ¿e nie ma
potrzeby rozdzieraæ szat. Niew¹tpliwie cywilizacja siê zmienia.
Mamy, po prostu, inne aktywnoci. Tak¹ potrzebê, któr¹ wszyscy
nosimy w sobie  czyli potrzebê
narracji  zaspakajamy na pewnym etapie. Literatura, w obliczu
seriali, gier czy wspó³czesnych
technologii, trochê schodzi na drugi plan. Mówiê trochê, dlatego
¿e z jednej strony to czytelnictwo
spada, a z drugiej strony sama
znam bardzo wielu namiêtnych
czytelników. Jeli siê rozejrzymy,
moglibymy wskazaæ osoby, które ¿yj¹ literatur¹. Przypominam
sobie te¿ swoje czasy szkolne. Nie
by³o tak, ¿e wszyscy z mojej klasy czytali ksi¹¿ki z latark¹ pod
ko³dr¹, ¿e wszyscy byli zainteresowani lekturami ponadobowi¹zkowymi. Na pewno chcielibymy, wszyscy ci, którzy lubi¹ literaturê, ¿eby wiêcej czytaæ, ale z
drugiej strony musimy analizowaæ
ca³¹ tê sytuacjê, czyli zmiany
struktury czytelnictwa, to, ¿e ludzie czytaj¹ dla rozrywki, a nie
tylko powa¿ne dzie³a. To, ¿e przerzucili siê na formy internetowe,
narracyjne  to jest rzeczywistoæ. Oczywicie warto i nale¿y
zachêcaæ do czytania tradycyjnego czy do czytania w ogóle. Lekcja czytania z Tygodnikiem Powszechnym jest jednym z bardzo wielu projektów, które maj¹ na
celu aktywizowanie czytelnictwa. S¹ festiwale literackie czy
dyskusje otwarte. Dzisiaj mielimy tego przyk³ad.
R.: W rodowisku literackim, a tak¿e wród opinii publicznej, Pani nazwisko kojarzy siê z feminizmem. Mia³am

przyjemnoæ przeczytaæ Pani
ksi¹¿kê Na krótko. Mylê, ¿e
jest to obraz kobiet wolnych,
które pragn¹ samodzielnie decydowaæ o swoim losie. Czy dzisiaj w Polsce tê przestrzeñ równoci odbiera siê kobiecie?
II: Na to wygl¹da, w wielu
miejscach i dziedzinach. Trzeba
siê temu przygl¹daæ. Mam wielk¹
nadziejê, ¿e m³ode dziewczyny
nie bêd¹ siê na to godzi³y. Tak bardzo zmieni³o siê ¿ycie kobiety w
moim wieku czy w wieku moich
dzieci. Przyzwyczai³y siê do tego,
¿e jest pewne minimum równoci.
Mówiê minimum, bo jeszcze nie
wszystko zosta³o za³atwione, nawet w sferze ekonomicznej, mówi¹c o prawach czy o wolnociach
dotycz¹cych obyczajowoci, ale
odbieranie tego, nawet stopniowe i
niezauwa¿alne, bêdzie rodzi³o,
moim zdaniem, opór. Jako abstrakcyjna opowieæ o tym, ¿e wracamy
do jakich wartoci, jakbymy kiedykolwiek od nich odeszli, mo¿e
oznaczaæ na tej drodze jednak tak¹
sytuacjê, w której kobiety zauwa¿¹, ¿e wiat jest im nieprzyjazny i bêd¹ protestowa³y.
R.: W swoich ksi¹¿kach
podejmuje Pani elementy autobiograficzne. Sk¹d taka decyzja?
II: Wystêpuj¹ elementy biograficzne, ale to trochê tak jak z
tym Conradem, o którym mówilimy. On znajduje siê w pewnym
okrelonym miejscu, jego miejsce
biograficzne jest wa¿ne dla jego
twórczoci i o tym wiemy od dawna. Ja tak¿e badam literaturê, w
zwi¹zku z tym mam wiadomoæ,
jak dzia³aj¹ te mechanizmy i dlatego te¿ nigdy nie od¿egnujê siê od
interpretacji autobiograficznej.
Zreszt¹, dzisiaj ludzi najbardziej
interesuje to, co prze¿yte, nie to,
co wymylone zupe³nie, chyba ¿e
to jest fantasy, kiedy konwencja
jednak nami kieruje. W powieciach realistycznych interesuj¹
nas takie historie, które zwi¹zane
s¹ z osobistym prze¿yciem pewnych epizodów. Korzystam z
tego, kim jestem  jestem kobiet¹,
jestem literaturoznawczyni¹, jestem matk¹ i te wszystkie po³o¿enia spo³eczne staj¹ siê zarzewiami
pewnych historii, które opowiadam. Pewien punkt obserwacyjny
i rzeczy, które mog³yby mi siê wydarzyæ. Oczywicie nie wszystkie one siê wydarzy³y, czêsto
budujê swoje opowieci na zasadzie takiego nadmiaru, ¿e to siê
w jednej biografii nie mo¿e zmieciæ. W powietrzu jest powieci¹ o erotycznym dojrzewaniu
kobiety. Pewien mój kolega  krytyk  powiedzia³, ¿e nienawidzi tej
ksi¹¿ki, poniewa¿ ¿adnemu mê¿czynie nie mog³oby siê tyle zdarzyæ. Ja mu odpowiedzia³am, ¿e
kobiety maj¹ bogate ¿ycie, choæ
staramy siê o tym nie pamiêtaæ, ale
to jest zlepek ró¿nych mo¿liwych
biografii  to, co zdarza siê mojej
bohaterce.
R.: Kto jest adresatem Pani
ksi¹¿ek? Do kogo maj¹ dotrzeæ?

II: Zale¿y, która to mia³aby
byæ ksi¹¿ka. Trudno jest na to
pytanie odpowiedzieæ. Wiem, kto
by³ adresatem jedynej mojej w
pe³ni autobiograficznej ksi¹¿ki,
czyli Umar³ Mi, któr¹ napisa³am po mierci swojego taty. Tu
adresatem byli inni, którzy bolej¹
nad utrat¹ rodziców. Widzia³am
przed sob¹ te osoby, kiedy pisa³am ksi¹¿kê i to siê sprawdzi³o, bo
dzisiaj minê³o 5 lat i w³aciwie na
ka¿dym spotkaniu autorskim rozmawiam o niej. Nawet jeli temat
by³ inny, to ludzie podchodzili do
mnie póniej i mówili: Ja przeczyta³am »Umar³ mi«, bo mi te¿
umar³. To jest takie has³o wywo³awcze i tu siê okaza³o, ¿e ksi¹¿ki
pisze siê faktycznie dla konkretnych ludzi w konkretnej sytuacji.
Natomiast w pozosta³ych mo¿na
powiedzieæ, ¿e s¹ przede wszystkim dla kobiet, które potrzebuj¹
bodców, które chc¹ myleæ o
naszym, takim wspólnym losie, o
wspólnym dowiadczeniu, tym,
co mamy do zrobienia, co prze¿y³ymy, co by³o z³e, a co mo¿e byæ
dobre. Ale przecie¿ te powieci
czytaj¹ równie¿ mê¿czyni i oni
szukaj¹ tam innych rzeczy. Chc¹
siê czego dowiedzieæ o bohaterkach, ale szukaj¹ te¿ czego o
wspólnej przesz³oci, o tej tzw.
PRL-owskiej przesz³oci, bo
moje powieci s¹ zanurzone w
konkrecie historycznym, obyczajowym. To jest te¿ dla mnie bardzo
wa¿ne  ¿eby odtwarzaæ ró¿ne
okresy w historii powojennej.
Moje opowieci s¹ tym kluczem 
kluczem historycznym  bardzo
czêsto czytane. I tutaj w³aciwie 
kim wtedy jest czytelnik? Kim,
kto lubi przesz³oæ, kim, kto ¿y³
w tamtym czasie, jakim nostalgicznym czytelnikiem, ale to jest
kto niekonkretny.
R.: Jak Pani s¹dzi, dlaczego
warto czytaæ?
II.: Bez czytania tracimy co
wa¿nego, tracimy umiejêtnoæ
wypowiadania siê, prze¿ywania,
tak¿e w jêzyku, ró¿nych biografii
równoleg³ych. Mog³abym powiedzieæ, ¿e to jest taki najmniej bolesny sposób na to, ¿eby uczyæ
siê o rzeczach, które czasem s¹
bardzo skomplikowane, czyli
np. o emocjach. W³aciwie czytamy sobie do snu jak¹ historiê,
to ju¿ odpoczywamy, tylko
wzrok mo¿e siê nam trochê mêczy, ale nie musimy przyswajaæ
pamiêciowo albo prze¿ywaæ jakiej skomplikowanej relacji interpersonalnej, nie musimy iæ
po radê do kogo m¹drzejszego,
tylko po cichu sami mo¿emy
przejæ przez ró¿ne etapy zastanawiania siê nad cz³owiekiem,
nad wiatem. To brzmi górnolotnie, ale tak jest. Po prostu to jest
naj³atwiejszy sposób bezustannego poszerzania swojej wra¿liwoci
i nabywania jednoczenie zdolnoci komunikacyjnych i jêzykowych, które nadal przydaj¹ siê w³aciwie w ka¿dym zawodzie.
R.: Dziêkujemy Pani za
udzielenie wywiadu.
II: Równie¿ dziêkujê.
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XD  m³odzie¿owym Tak trudno byæ mn¹! Mirella Szwed:
Spe³nilimy swój
- Dagmara Pó³torak
s³owem roku
W organizowanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN plebiscycie na najpopularniejsze s³owo wród m³odzie¿y
najwiêcej g³osów oddano na zwyciêzcê z 2016 roku 
sztos (417), co znaczy tyle, co szczêcie, co dobrego. Jury, po burzliwych naradach, zadecydowa³o, ¿e M³odzie¿owym s³owem roku 2017 bêdzie... rzeczownik XD,
który otrzyma³ 227 g³osów.
Na drugim miejscu, co
ciekawe z 269 g³osami, znalaz³
siê neologizm dwudzionek. Komisja jednak zauwa¿y³a, ¿e nie jest to nowe s³owo  o dwudzionku, bêd¹cym purystycznym zamiennikiem weekendu, pisa³ ju¿
J. Tuwim. Komisja PWN dodatkowo wyró¿ni³a neologizm smartwica/smartfica,
okrelaj¹ce uzale¿nienie od
telefonów komórkowych.
Rzeczownik xD jest
popularnym
s³owem/znakiem/emotikonem(?) nie tylko wród m³odzie¿y. Wed³ug
jêzykoznawców XD to rzeczownik, ale mo¿e oznaczaæ
te¿ wykrzyknik, partyku³ê,
nieodmienny przymiotnik
lub przys³ówek. Ze s³owników jêzyka polskiego oraz
jêzyka slangu mo¿emy dowiedzieæ siê, ¿e xd wyra¿a: 1)

zdziwienie, rozbawienie zaistnia³¹ sytuacj¹, faktem, 2)
zadowolenie, zwariowanie,
miech (jako znak graficzny),
3) rozbawienie lub wrêcz
przeciwnie.
Mog³oby siê wydawaæ,
¿e to ca³kiem nowe s³owo.
Jest ono jednak starsze ni¿
niektórzy uczniowie w naszej
szkole. Znak ten w anglojêzycznej sieci funkcjonuje od
2003 roku (pierwszy wpis w
s³owniku slangu Urban Dictionary).
Aleksandra Laskowska,
Szko³a Podstawowa
przy ul. Wa³owej, II/b

Gdy tylko zobaczy³am tê
ksi¹¿kê, zaciekawi³a mnie niebanalna ok³adka. Zajrza³am do
rodka, przeczyta³am kilka wersów i dosz³am do wniosku, ¿e
muszê j¹ przeczytaæ. Mylê, ¿e
z tytu³em ka¿dy z nas móg³by siê
uto¿samiæ na w³asny sposób. Po
przeczytaniu ksi¹¿ki przejrza³am recenzje. Zdziwi³y mnie 
nie rozumiem, dlaczego s¹ one
tak niskie. Mo¿liwe, ¿e Tak
trudno byæ mn¹! jest napisana
w prosty sposób. Jednak ten
prosty sposób sprawi³, ¿e nie
mog³am oderwaæ siê od czytania.
G³ówn¹ bohaterk¹ i zarazem
narratork¹ powieci jest dwudziestodwuletnia studentka,
opisuj¹ca w pamiêtniku ró¿ne
zdarzenia ze swojego ¿ycia oraz
rodziny. Matka, jej by³y m¹¿ i
m¹¿ obecny, dwóch niesamowicie irytuj¹cych braci, oryginalni
dziadkowie, pies Killer oraz tajemniczy nieznajomy przyby³y
z Anglii  w takim towarzystwie
nie ma miejsca na nudê. Matka
wymyla nowe sposoby na zabicie mê¿a/pogodzenie siê z nim
(czasami jedno ³¹czy siê z drugim), m³odszy brat snuje niecne
plany przejêcia w³adzy nad ca³ym wiatowym zapasem cukru,
a g³ówna bohaterka wraz z przyjació³mi prowadzi akcjê Kub³y

FELIETON

Emocje kontra mylenie  czym
warto siê kierowaæ?
Wiêkszoæ ludzi kieruje
siê dzisiaj emocjami. Przede
wszystkim, gdy staj¹ w obliczu trudnych zadañ i wyzwañ. Mowa tu miêdzy innymi o sytuacjach, w których
d¹¿ymy do wyznaczonego
celu, jestemy w niebezpieczeñstwie lub staramy siê
za³o¿yæ rodzinê. Gdy w grê
wchodzi mi³oæ, rozumowi
trudno jest zrozumieæ wszelkie emocje towarzysz¹ce poszczególnej jednostce. Zakochanie mo¿emy po³¹czyæ z
silnymi emocjami, przy których ³atwo jest zapomnieæ o
drugim, bardzo cennym, organie  mózgu. Jednak bardziej kusz¹c¹ opcj¹ wydaje
nam siê wysoki poziom endorfin i buzuj¹ce hormony,
ni¿ labirynt sk³adaj¹cy siê ze
skrêconych zwojów mieszcz¹cych siê w naszej g³owie.
Zostalimy
obdarzeni
dwoma umys³ami  racjonalnym i emocjonalnym. Wynika z tego, ¿e nasz rozum nieroz³¹cznie po³¹czony jest z
naszymi emocjami. To w³anie dziêki temu mamy mo¿liwoæ impulsywnego sposobu poznawania, przez to zdarza nam siê postêpowaæ nielogicznie czy nieszablonowo. Zazwyczaj miêdzy tymi
dwoma rozumami panuje cis³a harmonia, jednak w ka¿dej
chwili równowaga mo¿e zostaæ zburzona niczym domek

amerykañski sen

Mirella Szwed jest uczennic¹ klasy III/a w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. B. Chrobrego w Gryficach i nale¿y do
gryfickiej orkiestry Red Swing Low, która na mistrzostwach
w Stanach zdoby³a trzy srebra w poszczególnych kategoriach oraz 8. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Nasza redakcyjna kole¿anka, Magdalena Górska, zada³a
trzy krótkie pytania Mirelli

Tytu³: Tak trudno byæ
mn¹!
Autor: Dagmara Pó³torak
Wydawnictwo: W.A.B.
Rok wydania: 2010
Iloæ stron: 316
Moja ocena: 7/10
prawdy, maj¹c¹ na celu przy³apanie s¹siada na kradzie¿y pojemników na mieci.
Tak trudno byæ mn¹! zaskoczy³a mnie bardzo pozytywnie. Rozbrajaj¹co zabawna opowieæ o chaotycznej rzeczywistoci. Bohaterowie wietnie odzwierciedlaj¹ ¿ycie codzienne
(mimo zwariowanej otoczki).
Nie spodziewa³am siê w tej
ksi¹¿ce romansu, a jednak. Pod
tym wzglêdem te¿ nieco mnie
zaskoczy³a. Podczas lektury nie
mo¿na siê nudziæ. Czasem trudno siê powstrzymaæ przed wybuchami miechu. Podoba³y mi
siê nawi¹zania do twórczoci
Stephena Kinga (szkoda, ¿e by³o
ich tak niewiele).
Debiut m³odej pisarki uwa¿am za udany. Powieæ Tak
trudno byæ mn¹! jednych zachwyci i rozbawi, innych zdenerwuje. Mylê jednak, ¿e je¿eli
podejdzie siê do tej ksi¹¿ki z
odpowiednim dystansem, lektura mo¿e byæ ca³kiem przyjemna.
Daria Noryca, II/b

Magdalena Górska: Jakie prze¿ycia przywielicie ze sob¹ z USA?
Mirella Szwed: Wyjazd
by³ dla nas czym  i nie jest
to wyolbrzymienie  niesamowitym. Pokazalimy siê z
jak najlepszej strony, zostalimy finalistami i moglimy z
dum¹ reprezentowaæ nasz
kraj. Poznalimy wielu wspania³ych ludzi z ro¿nych czêci
wiata. Wszyscy jestemy
pod wielkim wra¿eniem i trudno nam uwierzyæ, ¿e to siê
dzia³o naprawdê.
MG.: Jak czu³a siê podczas wystêpów? Czy towarzyszy³ Wam stres?
MS: Owszem, myl¹c o
zbli¿aj¹cych siê Mistrzostwach bylimy podekscytowani. Sam fakt, ¿e lecimy na

drugi koniec wiata, by³ dla
nas nieco stresuj¹cy. Chcielimy pokazaæ siê z jak najlepszej strony, jak równie¿ czerpaæ z tego radoæ! Wystêpy
posz³y nam bardzo dobrze, a
pozytywny nastrój dopisywa³ od pocz¹tku do samego
koñca naszego wyjazdu!
MG: Wyobra¿am sobie,
¿e przygotowywania do wyjazdu musia³y byæ ¿mudne.
MS: Niew¹tpliwie! Przez
ca³y rok ciê¿ko pracowalimy na dwunastominutow¹
musztrê. Zbieralimy równie¿ pieni¹dze, aby nasz
Amerykañski Sen siê spe³ni³.
Potrzebne nam by³o 400 tysiêcy z³otych. Pomogli nam
rodzice, sponsorzy i darczyñcy. Bez nich, to by siê nie
uda³o!

ZAPOWIED

Trochê kultury
na dobry pocz¹tek
z kart. Gdy zaw³adnie nami
fala namiêtnoci, górê bierze
Serce, któremu nale¿y zejæ z
drogi. To ono ma tu pierwszeñstwo, gdy¿ bardzo czêsto to w³anie ono przewa¿a
nad zdrowym rozs¹dkiem.
Trzeba oddzieliæ niewidzialn¹ kresk¹ emocje od rozumu. Wiedzieæ, kiedy dany
organ bêdzie potrzebny.
Musimy zastanawiaæ siê nad
tym, co robimy i mówimy. Nie
powinnimy dzia³aæ impulsywnie, gdy¿ mo¿e to wyjæ
na nasz¹ niekorzyæ. Uczucia
dodaj¹ naszemu ¿yciu cie-

p³ych kolorów, jednak czêsto
okazuj¹ siê byæ z³udne i mog¹
prowadziæ do nieprzyjemnych sytuacji. Rozum za
odpowiada, przynajmniej
powinien, za uczucia, pozwala nam zachowaæ zdrowy rozs¹dek i zrozumieæ to, co czujemy.
Powinnimy kierowaæ siê
zarówno emocjami, jak i umys³em. I we wszystkim znaleæ
z³oty rodek.
Natalia
Ratajczak,
Szko³a Podstawowa przy ul.
Wa³owej, II/b

Nadchodz¹ce
wydarzenia:
06.01  w Gryfickim
Domu Kultury odbêdzie siê
Operetkowy Koncert Karnawa³owy W szampañskim
nastroju, podczas którego
bêdzie mo¿na pos³uchaæ najpiêkniejszych arii i duetów ze
znanych operetek oraz lubianych piosenek. Wstêp biletowany: 35 PLN.
13.01  Gryficka Orkiestra
Dêta Red Swing Low zagra
noworoczny koncert kolêd.
14.01  w Gryficach odbêdzie siê 26. Fina³ Wielkiej
Orkiestry wi¹tecznej Pomocy. Orkiestra Jurka Owsiaka
zagra dla najm³odszych. Tegoroczne has³o Orkiestry brzmi:
Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.
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ESEJ HUMANISTYCZNY

TEORIE MI£OCI
Zbli¿aj¹cy siê okres wi¹teczno-noworoczny to najlepszy moment, aby zatrzymaæ siê na d³u¿ej i zastanowiæ siê nie tylko
nad miejscem Boga w ¿yciu cz³owieka. W ostatnim czasie, przynajmniej takie mo¿na odnieæ wra¿enie, rodzaj ludzki (nie tylko
Polacy) ma problem z jasnym okreleniem tego co jest, a co nie
jest dobre. Z ³atwoci¹ odwracamy do góry nogami uniwersalne
kryteria podstawowych pojêæ. W dobie poznawczego relatywizmu, w którym ¿ycie coraz bardziej przypomina owczy pêd i
wycig szczurów, warto zastanowiæ nad tym, co wyró¿nia nas (a
przecie¿ tak uwa¿amy) od innych bezrefleksyjnych stworzeñ.
Dlaczego tak ³atwo ulegamy pokusie i wybieramy to, co nie jest
dobre ani dla mnie, ani dla drugiego cz³owieka? Dlaczego coraz
mniej jest w naszym ¿yciu mi³oci? Nie rozumiemy jej? A mo¿e
 po prostu  bli¿ej nam do wiata zwierz¹t ni¿ wyj¹tku, który
nie potwierdza regu³y? Niezale¿nie od definicji mi³oci  mi³oæ
powinna byæ nakazem moralnym, obligatoryjnym imperatywem
kategorycznym ludzkoci.

Andrzej Sapkowski w
sposób nastêpuj¹cy zmaga³
siê z teori¹ mi³oci: [ ] z
mi³oci¹ jest jak z gruszk¹. Jest
s³odka i ma kszta³t. Spróbuj
zdefiniowaæ kszta³t gruszki.
Z drugiej strony mi³oæ nie
zawsze jest s³odka, czasami
cierpka, i jak gruszka mo¿e
stan¹æ w gardle. Jedno wiemy
na pewno  mi³oæ jest specyficznym archetypem, sta³ym
obrazem w ludzkiej wiadomoci, czym dobrym. To
dobro na ró¿ny sposób
definiujemy.
Platoñska teoria
mi³oci
Staro¿ytny filozof za³o¿y³,
siêgaj¹c po mity, ¿e w cz³owieku cieraj¹ siê ze sob¹ dwie
si³y. Jedna z nich  Eros 
uszlachetnia i wynosi cz³owieka na wy¿szy poziom poznania; druga  Tanatos 
sk³ania do dzia³añ egoistycznych. W koncepcji bardziej
przyziemnej, mi³oæ Platona
nie jest abstrakcyjnym uczuciem, które spada jak grom z
jasnego nieba, bowiem jej warunkiem jest swoiste dowiadczenie, ¿ycie ukierunkowane na poznanie, a jej
pierwszym etapem jest mi³oæ
do w³asnego ego (³ac. ja).
Wówczas nie widzimy innych
cia³, a nasze ¿ycie skierowane
jest tylko do siebie  jest egoistycznie i narcystycznie. Po
etapie dostrzegania tylko w³asnego cia³a, cz³owiek przechodzi na poziom percepcji
innych cia³. Mi³oæ jest czysto biologiczna, skierowana
na przyjemnoci cielesnozmys³owe. Po tych doæ egzystencjalnych
perypetiach,
przed cz³owiekiem ods³aniaj¹
siê walory przeciwstawne
(bowiem jestemy stworzeniem zawieszonym miêdzy
cia³em a dusz¹), wówczas odkrywamy w³aciwoci duszy,
które ukazuj¹ wartoci wynikaj¹ce z czynów oraz wiedzy.
Platoñska mi³oæ, sprowadzona jedynie do odwiecznego poszukiwania utraconej
po³ówki (w micie o potworkach i mciwym Zeusie odnajdujemy ród³o wyra¿eñ typu
mi³oæ idealna, mi³oæ platoñska czy druga po³ówka
cz³owieka), jest we w³aciwym rozumieniu chêci¹ zespolenia z dobrem i piêknem.
To d¹¿enie do posiadania
dobra. Cele idealne (prawda =

piêkno = mi³oæ) mo¿emy
osi¹gn¹æ przez cele realne,
doczesne, wystarczy bowiem
wyjæ z jaskini (symbol
materialnego,
cielesnego
przywi¹zania), co jest mo¿liwe
dziêki przypomnieniu stanu
idealnego. Mi³oæ (i inne wartoci abstrakcyjne, np. przyjañ) s¹ odbiciem wiecznej
Idei. Wszystko to, co mamy
na ziemi, jest marnoci¹ nad
marnociami; jest marnym
odbiciem piêknej, odwiecznej
Idei.
Rewolucja Jezusa
Chrystusa
Postulat mi³uj bliniego
swego, jak siebie samego ma
charakter ogólnoludzki, powszechny (niezale¿nie od pochodzenia, wyznania i etc.) i
ponadbiologiczny.
Celem
cz³owieka jest zespolenie,
pojednanie z Bogiem, uto¿samianym z mi³oci¹, prawd¹ i
piêknem. W ¿yciu cz³owieka
najwa¿niejszy jest Bóg, a
wszystko to, co zwi¹zane jest
z ¿yciem tu i teraz przechodzi
na plan dalszy. Pierwsze
skrzypce gra Bóg-Ojciec, a
postulat Chrystusa domaga
siê od nas wyzbycia erotyki
(cia³a i materii, które w ostatecznoci d¹¿¹ do grobu) i wyuczenia wstrzemiêliwoci.
Dopiero sakrament ma³¿eñstwa dopuszcza mi³oæ fizyczn¹  ta jednak nie mo¿e
byæ ród³em przyjemnoci
cielesnej, ale pocz¹tkiem nowego ¿ycia.
Nakaz mi³oci Jezusa
Chrystusa w staro¿ytnoci
nie by³ odosobniony. Ju¿ Platon (IV w. p.n.e.) domaga³ siê
altruistycznej mi³oci: Niczego z³ego nie dowiadczysz,
je¿eli jeste dobrym cz³owiekiem. Dla greckiego myliciela nie ten, kto zosta³ pokrzywdzony jest tak naprawdê skrzywdzony, ale ten, kto
krzywdê wyrz¹dza. Dobro i
mi³oæ s¹ naturalnym celem
rzeczy. Dla Jezusa dobro,
piêkno i mi³oæ to synonimy i
atrybuty Boga; dla Platona
przedwiecznej Idei.
Gdybym mi³oci
nie zna³...
Hymn do mi³oci w. Paw³a z Tarsu (zawarty w 1. licie
do Koryntian) jest pieni¹
pochwaln¹ i prób¹ wyt³umaczenia, czym jest mi³oæ. We-

d³ug w. Paw³a jest ona sensem ludzkiego stworzenia i
ród³em wszystkich wartoci.
Jest darem zdeponowanym w
cz³owieku, si³¹, która przewy¿sza egoizm, bowiem [ ]
nie szuka swego. Jest przeciwieñstwem niskich uczuæ:
nienawici, z³oliwoci, zazdroci Podkrela równie¿
znaczenie samej wiary  w ni¹
nale¿y pok³adaæ zaufanie
([ ]
wszystko
znosi/
wszystkiemu wierzy/ we
wszystkim pok³ada nadziejê/
wszystko przetrzyma.). Mi³oæ jest z Boga i przez Boga.
A ten obdarzy³ cz³owieka bezwarunkow¹ mi³oci¹ (tak zwana mi³oæ oddania, agape),
czego dowodem jest postaæ
Jezusa, który odkupi³ cz³owieka z grzechu i wyzwoli³ ze
szponów szatana.
Cz³owiek, siêgaj¹c po terminologiê biblijn¹, to pielgrzym, a jego celem jest zmierzanie do Ojca. Droga do
wiecznej szczêliwoci prowadzi nie tylko przez rozwa¿anie biblijnych prawd czy praktyki religijne, ale przede
wszystkim przez bezinteresown¹ mi³oæ. Jestemy tutaj
przez chwilê; jestemy stworzeniem dualistycznym  nasze cia³o zmierza do grobu, ale
dusza wyrywa siê do tego, co
boskie. Powinnoci¹ cz³owieka jest æwiczenie atrybutów
ducha oraz kardynalnych
cnót (pokory, bezwarunkowej mi³oci do Boga i bliniego, wstrzemiêliwoci i in.),
bowiem wiat jest marnoci¹,
jest nietrwa³y, tymczasowy.
Mi³oæ jako sztuka,
której mo¿emy siê
nauczyæ
Erich Fromm da³, w ksi¹¿ce O sztuce mi³oci, nastêpuj¹c¹ teoriê mi³oci: to [ ]
sposób zaanga¿owania wobec bytu, wiata w ogólnoci,
sposób zaanga¿owania wobec spo³eczeñstwa w dialogu,
jakim jest dzia³anie publiczne,
praca, twórczoæ. Wed³ug
Fromma dojrza³a mi³oæ jest
sztuk¹, której mo¿emy siê nauczyæ, [ ] jest zjednoczeniem, w którym zachowana
zostaje integralnoæ cz³owieka, jego indywidualnoæ. Mi³oæ jest aktywn¹ si³¹ w cz³owieku, si³¹, która przebija siê
przez mury oddzielaj¹ce cz³owieka od jego blinich, si³¹
jednocz¹c¹ go z innymi;
dziêki mi³oci cz³owiek przezwyciê¿a uczucie izolacji i
osamotnienia, pozostaj¹c
przy tym sob¹, zachowuj¹c
swoj¹ integralnoæ. W mi³oci urzeczywistnia siê paradoks, ¿e dwie istoty staj¹ siê
jedn¹, pozostaj¹c mimo to
dwiema istotami. Potrzeba
zjednoczenia z drugim cz³owiekiem jest, wed³ug niemieckiego filozofa, [ ] najpotê¿niejszym d¹¿eniem ludzi. Jest ono podstawow¹
namiêtnoci¹, jest si³¹ cementuj¹c¹. [ ] Bez mi³oci ludzkoæ nie mog³aby istnieæ jednego dnia.

Któr¹ wybraæ?
Wszystkie wspomniane
refleksje teologiczno-filozoficzne na temat mi³oci s¹...
dobre. To, któr¹ z nich wybierzemy, zale¿y od naszych 
sic(!)  potrzeb. Mi³oæ platoñska, w teorii nieosi¹galna, zak³ada istnienie przedwiecznej Idei Piêkna. Droga
do niej prowadzi przez czyny
i wiedzê. Podobnie rzecz siê
ma z bezinteresown¹ mi³oci¹
do Boga  kontempluj¹c
prawdy wiary, daj¹c wiadectwo ¿ycia i nauk Jezusa Chrystusa, pielêgnujemy w sobie
dobro, za co spotka nas ostatecznie nagroda. Mi³oæ do
Boga nie wyklucza, moim
zdaniem, mi³oci do cz³owieka, mi³oci, o której tak piêknie pisa³ cytowany Fromm,
zaanga¿owanej
wobec
bytu. Wrêcz przeciwnie: mi³uj¹c bliniego, dajemy dowód naszej namiêtnoci do
¿ycia i opowiadamy siê po
stronie tego, co dobre. A w³aciwie  dlaczego nie wybraæ
wszystkich przywo³anych
postaw? Mariusz Rakoski

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Gryficach (przy ulicy
Wa³owej) dali piêkne wiadectwo mi³oci zaanga¿owanej
wobec drugiego cz³owieka i obdarowali prezentami
mieszkañców schroniska dla bezdomnych mê¿czyzn w
Orodku Pomocy i Terapii im. M. Teresy w Gryficach. Fot.
LOgin

Tanatos (z³o, egoizm) walcz¹cy z Erosem (dobro, mi³oæ).
W mitologii greckiej Eros wy³oni³ siê z Chaosu jako si³a
rozmna¿ania. Fot.: zasoby internetowe
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Sukces orkiestry Red
Swing Low w USA
Gryficka orkiestra dêta
Red Swing Low Gryfice
jako jedyna z polskich orkiestr zakwalifikowa³a siê
do fina³ów Mistrzostw wiata Zespo³ów Marszowych w
Kalifornii. 26 listopada wyruszyli w kierunku stolicy, a
nastêpnego dnia z warszawskiego lotniska prosto do
s³onecznego Palm Springs.
Zespó³ nie zdoby³ podium, ale
8. miejsce na kilkadziesi¹t
zespo³ów z ca³ego wiata  to
wielki sukces.
Po dziesiêciu dniach spêdzonych w USA, polscy mistrzowie zostali z samego
rana gor¹co przyjêci w Gryficach przez rodziny i przyjació³. Na miejscu czeka³y równie¿ regionalne oraz ogólnokrajowe redakcje, aby pogratulowaæ udanego wystêpu.
Nie zabrak³o równie¿ LOgina.
Poprosilimy Zuzannê
Szwech, cz³onkiniê zespo³u z
Chrobrego, aby opowiedzia³a nam o udziale w mistrzostwach:
Jestem w orkiestrze ponad siedem lat i wiedzia³am,
jak wygl¹daj¹ tego typu imprezy. Chcielimy wypaæ jak
najlepiej, ta myl dodatkowo
stresowa³a. Gralimy zazwyczaj w po³udnie, a resztê dnia
mielimy dla siebie. Grzalimy siê na kalifornijskim
s³oñcu i ogl¹dalimy naszych rywali. Zobaczyæ inne
orkiestry, które pokazuj¹ nie-

Per aspera ad astra  Przez trudy do gwiazd
samowite show, to by³o co,
czego  tak mylê  nikt z nas
szybko nie zapomni. Miejscowi mieszkañcy oraz wszyscy uczestnicy mistrzostw
byli bardzo mili. Pozna³am
kilka osób z USA, a najbardziej siê zaprzyjanilimy z
orkiestr¹ brazylijsk¹. Przyjemne, a zarazem dziwne
uczucie, kiedy to ludzie zaczepiaj¹ ciê i bez powodu
pytaj¹, co tam u ciebie s³ychaæ. Tam jest to absolutnie
normalne, ka¿dy siê umiecha i ma inne podejcie do
¿ycia, wygl¹da to du¿o lepiej
ni¿ w Polsce. Bardzo pozytywnie zaskoczy³ mnie ten
kraj i Palm Springs. Moje
oczekiwania wobec USA
by³y bardzo du¿e i po oko³o
10 dniach jestem w pe³ni zadowolona i szczêliwa, ¿e

mog³am co takiego prze¿yæ.
Red Swing Low przywióz³
do Polski z USA potrójne srebro. Ale to nie pierwszy sukces gryfickiego zespo³u.
M³odzi artyci s¹ laureatami
wielu miêdzynarodowych
nagród, jak np. srebrne i br¹zowe medale na Mistrzostwach Europy Orkiestr Marszowych Rasteder Musiktage w 2014 i 2016 r. czy srebrny
i br¹zowy medal na Mistrzostwach wiata Orkiestr Marszowych Kopenhagen w
2015. Orkiestra startuje w takich kategoriach, jak: parada
marszowa, pokaz show, koncert czy bitwy perkusyjne.
Gratulujemy i ¿yczymy
kolejnych sukcesów.
Agnieszka Krupecka,
I/b
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Miko³ajki na sportowo

Miko³ajki na sportowo wpisa³y siê do cyklicznych, corocznych wydarzeñ z ¿ycia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa
Chrobrego w Gryficach. W
tegorocznych rozgrywkach
uczestniczy³y klasy I i II.
Sportowa zabawa odby³a
siê 7 grudnia br. w Gryf Arenie.
Uczniowie rywalizowali
ze sob¹ w ró¿nych, nietypowych potyczkach: wycigu
reniferów, bitwie na nie¿ki,
w rzutach workiem z prezentami i biegu na torze przeszkód. Interesuj¹cym starciem by³ mecz pi³ki rêcznej
rozegrany
pomiêdzy
uczniami i nauczycielami.
Choæ pojedynek by³ bardzo
wyrównany, nauczyciele
wygrali 2 punktami.
W ogólnej klasyfikacji

Klasy I i II przygotowa³y specjalne stoiska z konkursami.
Uczniowie mogli siê sprawdziæ nie tylko w sprawnoci
fizycznej, ale tak¿e intelektualnej. Fot.: LOgin
pierwsze miejsce zajê³a klasa I/c, a drugie, ex aequo, I/
d i II/a. Podczas Miko³ajek
odby³ siê równie¿ konkurs
na najlepiej przebran¹ nie¿ynkê i Miko³aja, który wygrali Helena Kañcier z klasy
II/a oraz Ernest Tamiñski z
I/c.
Dodatkow¹
atrakcj¹

POETYCKIE ZACISZE JULITY WIKTOROWICZ
Bo¿e Narodzenie
Ju¿ nied³ugo czas przepiêkny,
Lecz nie tylko przez prezenty.
Jest to czas oczekiwania,
Na nadejcie Zbawcy, Pana.
Wtem blask pierwszej gwiazdy b³ynie,
Barszcz na stole pachnie pysznie.
Jednak zanim usi¹dziemy,
To op³atek w d³oñ wemiemy.
Rozdzielimy miêdzy nami,
Wraz z piêknymi ¿yczeniami.
Kolêdami przerwiemy ciszê,
To dzieci¹tko uko³ysze.
Potem wspólnie usi¹dziemy,
Wszystkich potraw skosztujemy.
Pod choink¹ s¹ prezenty,
Da³ nam je Miko³aj wiêty.
Wieczór pe³en jest radoci,
Szczêcia, miechu i mi³oci.
Razem wszyscy znów jestemy,
Wiêc siê przyjciem Pana cieszmy.

SUPERNEWS

Chrobry kolêduje
dla najm³odszych

Wizyta wolontariuszy w Przedszkolu nr 2 w Gryficach.
Dzieci  to najlepsza i najbardziej wdziêczna widownia. Fot.:
LOgin

by³y tematyczne  w zale¿noci od profilu klasy  stoiska. Uczniowie poszczególnych klas przygotowali
edukacyjne zabawy w formie m.in. quizów i rebusów z
przedmiotów
przyrodniczych i matematycznych.
Poprawne odpowiedzi by³y
nagradzane s³odyczami.

Na rozgrywkach nie zabrak³o Miko³ajów. Fot.: LOgin
Miko³ajki na sportowo to niew¹tpliwie interesuj¹cy i skuteczny sposób
na promowanie zdrowego
stylu ¿ycia i rozwijanie

sprawnoci ruchowej. Strony  niezale¿nie od wieku 
mog³y zmierzyæ siê z w³asnymi trudnociami oraz
rozwin¹æ
umiejêtnoci

wspó³pracy w grupie. Spotkanie równie¿ wprowadzi³o
wszystkich uczestników zabawy w wi¹teczny nastrój.
Alicja Brzóska, I/b

KOMENTARZ

W zagranicznych klubach æwicz¹ formê
przed Mundialem 2018
Wielkimi krokami zbli¿aj¹
siê Mistrzostwa wiata w Pi³ce No¿nej, które tym razem
odbêd¹ siê w Rosji. Po wspania³ych eliminacjach w wykonaniu naszych or³ów (o czym
pisalimy w listopadowym
numerze LOgina), naszym
reprezentantom przed mundialem zosta³y do rozegrania
jedynie mecze w klubach. Najlepiej z naszych kadrowiczów
radzi sobie rodkowy napastnik Bayernu Monachium, kapitan reprezentacji, Robert
Lewandowski.
Dowiadczony snajper
pokonywa³ w tym sezonie
bramkarza rywali 19 razy w 21
meczach. Jest obecnie królem
strzelców niemieckiej ekstra-

klasy, a jego Bayern zajmuje
pierwsz¹ lokatê w tabeli. Warto wspomnieæ, ¿e do³o¿y³ do
tego 5 asyst.
Bardzo dobrze spisuje siê
tak¿e Kamil Grosicki. Lewy
skrzyd³owy, graj¹cy w angielskim Hull City, ma na swoim
koncie 6 bramek i 5 asyst. Niestety, jego Hull City zajmuje
jedynie 18. miejsce w tabeli
Championship.
Piotr Zieliñski, nasz m³ody
talent, który czaruje w³oskie
boiska swoim dryblingiem,
podaniami i kreatywnoci¹,
strzeli³ dla SSC Napoli ju¿ 5
bramek, a jego klub zajmuje
wysokie 2. miejsce w Serii A.
Zainteresowanie naszym 23letnim rodakiem wykazuj¹ naj-

wiêksze europejskie
kluby, takie jak Real
Madryt.
S³abiej radzi sobie filar obrony naszej kadry, Kamil Glik
i jego francuskie AS
Monaco. Jego dru¿yna, niegdy mistrzowie Francji, w tabeli Ligue 1
ustêpuje ekipom Paris SaintGermain oraz Olympique
Lyon. Nie uda³o siê im wyjæ z
grupy w tej edycji Ligi Mistrzów (poprzednim razem
dotarli do pó³fina³u). Kamil,
mimo ¿e co tydzieñ gra na bardzo defensywnej pozycji
rodkowego obroñcy, jest
bardzo skuteczny. Najlepszy
stoper naszej reprezentacji ma

w tym sezonie na swoim koncie 3 bramki, a my liczymy na
co najmniej drugie tyle na Mistrzostwach!
Nasza dru¿yna znajduje
siê w grupie H z reprezentacjami Senegalu, Japonii i Kolumbii. Grupa z pewnoci¹ nie jest
naj³atwiejsza, ale team Adama
Nawa³ki ma potencja³, ¿eby
wyjæ z grupy z 1. miejsca.
Mateusz Koszyk, I/b
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Na dalekie skoki jeszcze poczekamy
Skoki narciarskie to coroczne wydarzenie. Wzbudzaj¹ ogromne emocje u kibiców na ca³ym wiecie. Nasz kraj od lat mo¿e
siê pochwaliæ wielkimi sukcesami odniesionymi przez
naszych skoczków.
Polskê w tym roku reprezentuj¹ Kamil Stoch, Dawid
Kubacki, Piotr ¯y³a i Maciej
Kot. Na tê chwilê wszyscy
zajmuj¹ miejsca w pierwszej
dwudziestce Pucharu wiata, a to dopiero pocz¹tek sezonu i wszystko mo¿e siê
jeszcze zdarzyæ. Ma³ymi
kroczkami do wielkich zwyciêstw. Dotychczas najwiêkszy sukces odnieli podczas
konkursów dru¿ynowych w
Wile, w której zajêli ex
aequo z Austri¹ 2. miejsce
oraz  równie¿ 2. miejsce  w
Titisee-Neustadt, gdzie za-

brak³o im jedynie 0,8 punktu,
¿eby odebraæ upragnione
z³oto Norwegom.
Dotychczasowe wyniki
naszych skoczków pozostawiaj¹ ogromy niedosyt (maj¹c na uwadze bardzo dobre
wystêpy w ubieg³ym sezonie). Wierzymy jednak, ¿e to
dopiero rozgrzewka, ¿e na
najlepsze trzeba jeszcze trochê poczekaæ. Najwiêksze
emocje dopiero przed nami.
Kamil Stoch, mistrz olimpijski, bêdzie broni³ swojego
tytu³ podczas Zimowych
Igrzysk Olimpijskich, które
odbêd¹ siê od 9 do 25 lutego
2018 roku w Korei Po³udniowej. Miejmy nadziejê, ¿e do
tego czasu nie najlepsza passa naszych skoczków minie,
¿e zostan¹ liderami i odnios¹
wiele zwyciêstw do koñca
sezonu. Wszyscy mamy wo-

Polacy w konkursie dru¿ynowym w Titisee-Neustadt o w³os
przegrali z Norwegami. Fot.: Cyfra +
bec nich ogromne oczekiwania, poniewa¿ zesz³y rok by³
obfity w zwyciêstwa oraz
miejsca na podium (zarówno
w konkursach indywidual-

nych, jak i dru¿ynowych).
Czekamy zatem cierpliwie na
powrót wielkiej formy.
Magdalena Martynko
i Jakub Ostaszewski, I/b

