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Towarzyskie wystêpy polskiej
reprezentacji  Mundial 2018

¯ywa lekcja demokracji
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M³odzie¿ przygotowuje siê do matury i balu studniówkowego. Dla maturzystów z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Boles³awa Chrobrego w Gryficach studniówka odbêdzie siê
13 stycznia 2018 roku. Wszystkie klasy trzecie spotka³y siê 
14 listopada br.  na Gryf Arenie, aby æwiczyæ kroki do poloneza pod pilnym okiem Janusza Przybysza. Licealici zmierzyli siê równie¿ z matur¹ próbn¹.

Z ¯YCIA SZKO£Y
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W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. B. Chrobrego w Gryficach oby³y siê, 14 listopada br., wybory do Rady Samorz¹du
Uczniowskiego. Wybory do samorz¹du szkolnego s¹ wa¿nym elementem ¿ycia szkolnego. Wybierane s¹ osoby, które
reprezentuj¹ uczniów i maj¹ wp³yw na to, co siê dzieje w
szkole.

foto: www.se.pl

Zanim polonez  Matura
z Operonem 2017
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Reprezentacja bia³o-czerwonych przez eliminacje przesz³a
jak burza...
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WSTÊPNIAK
Drodzy Czytelnicy.
Oddajemy w Wasze
rêce kolejny, ju¿ trzeci w
tym roku szkolnym numer
LOgina  gazetê tworzon¹ przez m³odzie¿, ale
nie tylko dla m³odzie¿y.
Miesiêcznik rozwija siê
z ka¿dym dniem, z ka¿dym
miesi¹cem, co wi¹¿e siê z
nowymi celami  to
wszystko dla Was. Ka¿dy z
nas oddaje  i nie bêdzie to
wyolbrzymienie  swoje
serce, staramy siê wywi¹zywaæ z powierzonych zadañ najlepiej, jak tylko potrafimy. Zdajemy sobie
sprawê, ¿e wci¹¿ siê uczymy, czêsto na b³êdach (ach,
te chochliki drukarskie),
ale dziêki intensywnej pracy wyci¹gamy wnioski.
Cyklicznie, raz w tygodniu,
spotykamy siê w naszym
zespole redakcyjnym: zastanawiamy siê, nad czym
jeszcze warto popracowaæ, co poprawiæ, tak, ¿eby
spe³niaæ Wasze oczekiwania.
Zachêcamy do sumiennej lektury wszystkich artyku³ów, czy to zwi¹zanych z ¿yciem szko³y, czy
te¿ z kwestiami spo³ecznokulturalnymi. Nad ka¿dym
tekstem  przed przyst¹pieniem do pracy  zastanawiamy siê, dlaczego
warto o tym napisaæ.
Mamy nadziejê, ¿e nasza
praca sk³oni Was do refleksji. Dzisiaj, w dobie zaniku
krytycznego mylenia i
mass mediów, czêsto  niestety  zatracamy umiejêtnoæ odró¿niania prawdy
od fa³szu. Zdajemy sobie
sprawê, ¿e ka¿dy z nas jest
inny na swój sposób, inaczej spostrzega rzeczywistoæ. Dlatego te¿, ¿eby
ustrzec siê manipulacji,
nasze teksty kategoryzujemy na gatunki informacyjne i te typowo publicystyczne, jak felieton czy
esej. Znajdziecie tak¿e artyku³y porednie, miêdzy
informacj¹ a opini¹; oznaczamy je jako INFOKOMENTARZ (informujemy, ale z drugiej strony
wyra¿amy swoj¹ postawê
wobec tematu).
Zakres tematyczny bie¿¹cego numeru jest doæ
zró¿nicowany: w kwestiach spo³ecznych zainteresowa³a nas szczególnie
organizacja marszu solidarnoci, wsparcia dla
dzieci, których dotyka
przemoc domowa. Bylimy pod wielkim wra¿eniem, ¿e inicjatywa naszej
lokalnej spo³ecznoci spotka³a siê z du¿¹ odpowiedzi¹. Jest to wiadectwo,
¿e nie jest nam obojêtna
krzywda dziecka. Warto tu
zacytowaæ wymowne zdania Tadeusza Borowskie-

Ceremonia³ przekazania
pocztu sztandarowego
po³¹czony z Narodowym
wiêtem Niepodleg³oci

Spo³ecznoæ Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego
w Gryficach uczci³a 99. rocznicê odzyskania wolnoci. 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli sta³a siê samodzielnym
pañstwem i powróci³a na mapê Europy. Data nie jest przypadkowa
 tego dnia Niemcy skapitulowa³y na froncie zachodnim, a Rada
Regencyjna przekaza³a w³adzê Józefowi Pi³sudskiemu. Co ciekawe: dopiero w 1937 roku dzieñ 11 listopada ustanowiono wiêtem
Niepodleg³oci. Tego samego dnia uczniowie klas starszych przekazali poczet sztandarowy swoim m³odszym rówienikom.

Ustêpuj¹cy poczet sztandarowy. Fot.: LOgin

go: Nie ma piêkna, jeli w
nim le¿y krzywda cz³owieka.
Nie ma prawdy, która tê
krzywdê pomija. Nie ma dobra, które na ni¹ pozwala.
Cieszmy siê, ¿e nasza praca  podejmowana problematyka  spotyka siê z Waszym
zainteresowaniem.
Otrzymalimy g³osy m.in. w
odniesieniu do felietonów
opublikowanych w padziernikowym wydaniu (na temat
wiêta 11 Listopada oraz zjawiska prokrastynacji). Co
oznacza, ¿e LOgin spe³nia
swoje zadania, staje siê lokalnym forum wymiany opinii.
Ró¿nijmy siê piêknie, polemizujmy, bierzmy udzia³ w ¿yciu
spo³ecznym,
zmieniajmy
nasz¹ rzeczywistoæ na
lepsz¹  na tak¹, w której
ka¿dy z nas (niezale¿nie od

tego kim jest) znajdzie dla
siebie bezpieczn¹ przystañ. Zdolnoæ do uczuæ
wy¿szych  wspó³czucie
czy empatia  odró¿nia
nasz przecie¿ od wiata, w
którym ka¿dy z ka¿dym toczy spory, ¿eby nie powiedzieæ wojny. Nie potrzebujemy tego, mamy to za
sob¹.
Dziêkujemy za g³osy i
opinie. Chcielibymy jednak
us³yszeæ Was jeszcze bardziej, dlatego te¿ z przyjemnoci¹ wychodzimy do Was.
Na ulicy spotykamy siê z
¿yczliwoci¹,
s³owami
wsparcia, zaciekawieniem i
gratulacjami. Zobaczcie sami
na za³¹czonych zdjêciach.
I jak zawsze: czekamy
na Wasze opinie. Piszcie!
Redakcja

Dyrektor szko³y, Jolanta
Folwarska, podziêkowa³a ustêpuj¹cemu pocztowi sztandarowemu, w którego sk³ad wchodzili: Chor¹¿y Kacper £o (uczeñ
klasy IIIa), Asysta Martyna
Murawka (IIIf), Asysta Wiktoria Mazur (uczennica klasy IIIa),
Asysta Klaudia Sudo³ (IIIa).
Rotê przyjêcia sztandaru wyg³osili natomiast przedstawiciele nowo wybranego pocztu:
Chor¹¿y Jakub Ogrodowczyk
(uczeñ klasy Ic), Asysta Alicja
Brzózka (Ic), Asysta Adrianna
Bujnowska (Ia). Wzruszaj¹cym
dope³nieniem tych wznios³ych

chwil by³y gocinne wystêpy
uczniów ze Szko³y Podstawowej przy ul. Wa³owej.
O pe³nieniu funkcji asysty
opowiedzia³a naszej redakcji
Klaudia Sudo³: Pe³ni³am funkcjê asysty w sztandarze. By³ to
dla mnie wyj¹tkowy czas. Czu³am dumê, poniewa¿ wiedzia³am, ¿e reprezentujê nasz¹
szko³ê. Wed³ug mnie sztandar to
znak ³¹cz¹cy ca³¹ spo³ecznoæ
szkoln¹. Ceremonie z jego
udzia³em zawsze s¹ wyj¹tkowe
i zapadaj¹ w pamiêci. Bardzo
ceni³am moj¹ funkcjê. Podczas
przekazywania sztandaru kla-

Gocinny wystêp uczniów
ze Szko³y Podstawowej przy
ul. Wa³owej. Fot.: LOgin
som m³odszym, czu³am smutek. Chcia³abym zatrzymaæ te
chwile lecz czas p³ynie nieub³aganie, a moje dowiadczenie z
sztandarem dobieg³o koñca.
Redakcja

Przedstawiciele nowo wybranego pocztu. Fot.: LOgin

LOgin  m³odzie¿owy
miesiêcznik powiatowy
Adres redakcji:
72-300 Gryfice, ul. Wa³owa 18
e-mail: gazeta.login@wp.pl

Wydawca: Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach
(NIP 857-14-96-576)
72-300 Gryfice,
ul. Wa³owa 18
Tel. 91 384 26 70

Redaktor naczelny:
Mariusz Rakoski
Korekta:
Mariusz Rakoski
Joanna Supernak  Bielicka
Aleksandra Maliborska

Redaktorzy:
Aleksandra Iwañczak
Daria Noryca
Klaudia Sudo³
Bart³omiej Pachocki
Paula S³¹cz

Sk³ad i druk:
Fundacja 4 Press
Media

NR 6 (62) LISTOPAD 2017

Z ¯YCIA SZKO£Y

znajd nas
na facebooku

3

INFOKOMENTARZ

¯ywa lekcja demokracji
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. B.
Chrobrego w Gryficach oby³y siê, 14 listopada br., wybory do Rady Samorz¹du
Uczniowskiego.
Wybory do samorz¹du
szkolnego s¹ wa¿nym elementem ¿ycia szkolnego.
Wybierane s¹ osoby, które
reprezentuj¹ uczniów i maj¹
wp³yw na to, co siê dzieje w
szkole. Od wyborów zale¿y
czy w samorz¹dzie znajd¹ siê
osoby kompetentne, nadaj¹ce siê do pe³nienia tej funkcji,
znaj¹ce
potrzeby
uczniów oraz potrafi¹ce zapewniæ w³aciw¹ komunikacje pomiêdzy cz³onkami spo³ecznoci.
Kandydaci przygotowali kampaniê wyborcz¹. W
szkole mo¿na by³o zauwa¿yæ
plakaty promuj¹ce pretendentów. W dniu poprzedza-

j¹cym wybory odby³a siê
debata, w której m³odzi lu-

dzie zmagali siê z odpowiedziami na pytania. Opowiadali równie¿ o swoich mocnych i s³abych stronach, co,
jak siê okaza³o, nie by³o
³atwym zadaniem. Prowadz¹cym oraz gociem specjalnym debaty by³ Starosta
Powiatu Gryfickiego, Kazi-

Uczniowie podczas debaty zaprezentowali swoje sylwetki, odpowiadali na pytania Starosty Powiatu Gryfickiego oraz rówieników. Fot: LO Chrobry

mierz Saæ. Moderator spotkania z lekkoci¹ wszed³ w
rolê dyrektora szko³y, który
odmawia uczniom organizacji nocy filmowej. Na zmianê
decyzji musia³y wp³yn¹æ mediacyjne umiejêtnoci kandydata na Przewodnicz¹cego.
Wybory do Rady Samorz¹du Uczniowskiego odby³y siê 14 listopada. W wyborach mo¿na by³o wybieraæ
sporód 14 kandydatów z
ró¿nych klas. Wyniki poznalimy jeszcze tego samego
dnia: Dominik Balcerzak z
klasy I/c zebra³ 56 g³osów i
to on zosta³ Przewodnicz¹cym. Wiceprzewodnicz¹cym
 Dawid Bodnar. Uczeñ klasy II/b uzyska³ 46 g³osów.
Nowy Przewodnicz¹cy w
swoim programie zawar³:
Konstytucjê Szczêliwego
Numerka,
wprowadzenie
Szczêliwych
trzyna-

Wybory do Rady Samorz¹du Uczniowskiego cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem. Fot.: LO Chrobry
stych, przywrócenie dzia³ania automatów z jedzeniem
oraz organizacje nocy filmowych. Program ten  jak sam
twierdzi  jest wynikiem w³asnych przemyleñ oraz potrzeb rówieników. Dominik
chcia³by, aby samorz¹d
funkcjonowa³ sprawnie i

prê¿nie, a ich praca by³a widoczna. Zachêca tak¿e
wszystkich chêtnych do
wspó³pracy na rzecz spo³ecznoci licealnej Chrobrego.
Przemys³aw Hnatów,
II/b

WYWIAD - Z DYPLOMEM GENIUSZA

Dominik Balcerzak: Bêdê robi³ wszystko, aby prac¹
na rzecz samorz¹du sp³aciæ kredyt zaufania
Dominik Balcerzak, uczeñ
klasy I/c (matematycznej) w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Boles³awa Chrobrego, otrzyma³
od swoich rówieników mandat
na sprawowanie funkcji Przewodnicz¹cego w Samorz¹dzie
Uczniowskim. Wybory zosta³y
poprzedzone kampani¹ oraz debat¹, któr¹ poprowadzi³ Starosta
Powiatu Gryfickiego, Kazimierz
Saæ. Wszystkie dzia³ania Dominika, a przede wszystkim rewelacyjny wstêp w debacie, poprowadzi³y go do zwyciêstwa.
Z Dominikiem rozmawia
Mariusz Rakoski
Mariusz Rakoski: Dominiku, jeste uczniem klasy
matematycznej. Zgadujê, ¿e
bli¿ej Ci do przedmiotów cis³ych ni¿ humanistycznych.
Ale wygrana w wyborach na
Przewodnicz¹cego tego, tak
mylê, nie potwierdza.
Dominik
Balcerzak:
Oczywicie. Nie mogê jednoznacznie powiedzieæ, ¿e jestem
typowym umys³em cis³ym. Z
tego typu przedmiotów najbardziej przepada³em za matematyk¹  zawsze lubi³em siê jej
uczyæ, nigdy te¿ nie mia³em z ni¹
wiêkszych problemów. Je¿eli
za chodzi o przedmioty humanistyczne, to uwielbiam wiedzê
o spo³eczeñstwie. Od drugiej
klasy gimnazjum, kiedy zacz¹³em siê jej uczyæ, sta³a siê jednym
z moich ulubionych przedmiotów. By³em  nieskromnie mówi¹c  chyba najlepszym
uczniem z tego przedmiotu w
gimnazjum. Bra³em udzia³ we
wszystkich konkursach z wosu.
W trzeciej klasie gimnazjum uda³o mi siê zostaæ finalist¹ kuratoryjnego konkursu wiedzy o spo³eczeñstwie dla gimnazjalistów
województwa zachodniopomorskiego. Mylê, ¿e znajomoæ
zagadnieñ z wosu i zami³owanie

Dominik
Balcerzak,
nowy Przewodnicz¹cy Samorz¹du Uczniowskiego.
Fot.: LO Chrobry
do tego typu zagadnieñ pomog³o
mi wygraæ wybory na przewodnicz¹cego.
MR: Sporód wszystkich
plakatów kampanijnych Twój
 przynajmniej w moim odczuciu  w sposób szczególny
zatrzymywa³ uwagê. Wykorzysta³e wizerunek znanego
polityka, doæ kontrowersyjnego. Czy to tylko tak zwany
chwyt wyborczy, czy te¿ identyfikujesz siê z postawami i
pogl¹dami Korwina-Mikkego?
DB: Jedno i drugie. Na pewno wykorzysta³em wizerunek
JKM, poniewa¿ jego najwiêkszy elektorat (czêsto przysz³y)
jest w³anie w szko³ach rednich. Stwierdzi³em wiêc, ¿e byæ
mo¿e czêæ uczniów odda na
mnie g³os, chocia¿by ze wzglêdu
na sympatiê do tego kontrowersyjnego cz³owieka. Je¿eli za
chodzi o moje identyfikacje z pogl¹dami czy postawami... Nie
mogê powiedzieæ, ¿e jestem jego
zagorza³ym zwolennikiem, któ-

ry popiera wszystkie dzia³ania
tego polityka. Na pewno zgadzam siê z JKM w kwestiach gospodarczych, ale to temat rzeka,
na nie jeden artyku³.
MR: Funkcja Przewodnicz¹cego to, przede wszystkim,
odpowiedzialnoæ. Rówienicy ze szko³y obdarzyli Ciê
kredytem zaufania i podpisali
siê pod Twoim programem. Co
zrobi Przewodnicz¹cy w
pierwszej kolejnoci?
DB: Zdaje sobie sprawê, ¿e
to ogromna odpowiedzialnoæ i
kredyt zaufania. Bêdê robi³
wszystko, aby sp³aciæ ten kredyt moj¹ prac¹ na rzecz samorz¹du. W pierwszej kolejnoci,
oczywicie wspólnie wraz ze
wszystkimi cz³onkami, ustalimy plan dzia³ania SU na rok
szkolny 2017/2018. Je¿eli za
chodzi o moje obietnice programowe, to w pierwszej kolejnoci
zajmê siê punktem: przywrócenie dzia³ania automatów z jedzeniem i napojami w holu budynku
N.
MR: To raczej bêdzie walka z wiatrakami. Z tego, co
sobie przypominam, od wrzenia 2015 obowi¹zuje zakaz
sprzedawania na terenie
szko³y tak zwanego mieciowego jedzenia. Produkty, takie jak chipsy, napoje energetyzuj¹ce czy jedzenie instant
to nic dobrego. Wystarczy
wczeniej wstaæ do szko³y i
zrobiæ sobie pyszne kanapki.
DB: Owszem, pamiêtam o
tym zakazie. Osobicie siê z nim
nie zgadzam. Jest to, jak wiele
rzeczy w naszym kraju, absurd.
Przecie¿ m³odzie¿ i tak nie zmieni swoich nawyków ¿ywieniowych  zawsze znajdzie siê sposób, aby i tak kupiæ produkty,
które mo¿na by by³o nabyæ w
tych automatach. Zwi¹zane to
bêdzie tylko z ³amaniem regula-

minu szko³y (poprzez wychodzenie do okolicznych sklepów)
i ewentualnymi punktami karnymi.
MR: Nigdy nie jest za póno... Mo¿na je zmieniæ lub
nie, du¿o zale¿y ode mnie.
Co nie oznacza, ¿e szko³a powinna przyk³adaæ do tego
rêkê. Nie trzeba te¿ ³amaæ regulaminu, wystarczy, ¿e s³odycze zabiorê ze sob¹ do szko³y, kupiê wczeniej, w drodze
do szko³y albo po szkole...
Wracaj¹c do wczeniejszego
tematu. Wspomina³e o swoim
ulubionym
przedmiocie.
Masz ju¿ plany na przysz³oæ,
kiedy to wyfruniesz z Chrobrego?
DB: Chyba jak ka¿dy, jakie
w g³owie ju¿ mi siê nakrelaj¹.
Planujê studia techniczne. Od
d³u¿szego czasu rozwa¿am dwie
opcje  albo architektura, albo
budownictwo. Architektura jest
t¹ ambitniejsz¹ opcj¹, poniewa¿
w grê wchodzi trudna rzecz, tzw.
rysunek i wstêpny egzamin.
MR: Politologii w ogóle
nie rozwa¿asz? wietnie so-

Podczas debaty Starosta odegra³ rolê dyrektora szko³y,
który odmawia organizacji nocy filmowej. Kandydat na
Przewodnicz¹cego musia³ wp³yn¹æ na zmianê decyzji. Fot.:
LO Chrobry
bie poradzi³e podczas debaty.
DB: Dziêkujê bardzo. Debata rzeczywicie posz³a mi niele.
Je¿eli chodzi o studia to jestem z
grupy tych ludzi, którzy
twierdz¹, ¿e przysz³oæ (g³ównie, je¿eli chodzi o dobre zarobki)
le¿y w zawodach technicznych 
tak to, niestety, wygl¹da w dzisiejszym wiecie. Politologii raczej nie rozwa¿am. Do polityki
trzeba mieæ pouk³adane w g³owie
 moim zdaniem nie trzeba do tego

specjalnie koñczyæ studiów. Zawsze warto mieæ w rêku pewny
fach, który jest zabezpieczeniem w ¿yciu. Polityk¹ mo¿na siê
zajmowaæ, jest ona i bêdzie dla
mnie wa¿na, ale nie planujê studiów w tym kierunku.
MR: Dominiku, dziêkujê
Ci za rozmowê. Jestem pewny,
¿e sprostasz oczekiwaniom
rówieników. Na pewno jeszcze wrócimy do rozmowy.
DB: Dziêkujê.
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Edukacyjnie w Hiszpanii
Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Boles³awa Chrobrego w Gryficach wrócili
ze s³onecznej Hiszpanii. Przez 9 dni uczestnicy wycieczki edukacyjnej poznawali
kulturê, zwyczaje i jêzyk kraju Krzysztofa
Kolumba czy Salvadora Dalego.
Hiszpania przywita³a naszych uczniów nie tylko gocinnoci¹ i otwartoci¹, ale
równie¿ piêkn¹ pogod¹. Ju¿
pierwszego dnia pobytu
uczestnicy pogr¹¿yli siê w zabytkowej stolicy. W Madrycie m³odzie¿ zwiedzi³a m.in.
Pa³ac Kryszta³owy z XIX wieku oraz spacerowa³a urokliwymi cie¿kami w Parku Retiro, w którym mo¿na obejrzeæ
pomnik Alfona XII czy Upad³ego Anio³a, autorstwa R.
Bellvera. Wszystkie obiekty
kultury zosta³y umiejscowione wród bogatej flory i fau-

ny, szczególnie ogród ró¿any
mo¿e wywrzeæ najwiêksze
wra¿enie. Sentymentalny obrazek dop³eniaj¹ majestatetyczne fontanny oraz rzeby.
W trakcie pobytu m³odzie¿ nie tylko zwiedza³a zabytki Madrytu czy Toledo, ale
tak¿e wziê³a udzia³ w specjalnie przygotowanych warsztatach, tak, aby bli¿ej poznaæ
kulturê i smaki hiszpañskiej
kuchni. Uczestnicy wycieczki
mogli spróbowaæ swoich si³
oraz sprawdziæ predyspozycje w sztuce tañca flamenco 
niektórzy, chc¹c poczuæ du-

INFOKOMENTARZ

Pomagam, bo lubiê
Uczniowie Chrobrego odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Spo³ecznej w
Gryficach. Okazj¹ do spotkania by³y obchody zwi¹zane z 99. rocznic¹ odzyskania przez Polskê niepodleg³oci.
Poeta John Donne powiedzia³: ¯aden cz³owiek
nie jest samoistn¹ wysp¹;
ka¿dy stanowi u³omek kontynentu, czêæ l¹du. Kieruj¹c siê sentencj¹ brytyjskiego pisarza, m³odzie¿ da³a
piêkne wiadectwo pamiêci,
szacunku i zrozumienia.
Uczniowie klasy I/a oraz II/a
zaprezentowali mieszkañcom DPS akademiê:  Starsi
ludzie, w szczególnoci ci,
którzy nie mog¹ samodzielnie opuciæ czterech cian,
czêsto skazywani na wykluczenie. Czuj¹ siê samotni, nie
maj¹ nikogo z rodziny. Cieszê
siê, ¿e mog³am wzi¹æ udzia³ w
tej akcji  powiedzia³a jedna z
uczestniczek.
Wystêp uczniów spotka³
siê z wielkim entuzjazmem
mieszkañców gryfickiego
Domu Opieki Spo³ecznej.
Widok m³odych ludzi, którzy
pamiêtaj¹ o trudnej historii
swojego kraju, spowodowa³
szczery umiech u seniorów.
Podopieczni chêtnie opowia-

dali o swoich meandrach
losu. Wielu z nich pamiêta
trudne czasy wojny oraz
szar¹, komunistyczn¹ rzeczywistoæ, która ow³adnê³a
Polskê po katastrofie II wojny wiatowej:  By³a to dla
nas nie tylko ¿ywa lekcja historii, ale tak¿e wspó³czucia i
empatii  powiedzia³ Maciej
Sygdziak, uczeñ klasy I/a 
Wyszed³em z tak¹ refleksj¹...
Dzisiaj jestemy m³odzi, otaczamy siê znajomymi i przyjació³mi, ale przed ka¿dym z nas
 staroæ. Nie chcia³bym, aby
kiedy we mnie widziano
starca, ale przede wszystkim cz³owieka z baga¿em bogatego i cennego dowiadczenia  doda³.
Spotkanie w Domu Pomocy Spo³ecznej w Gryficach
dostarczy³o obu stronom niezapomnianych wra¿eñ oraz
piêknych refleksji. Pamiêtajmy o starszych ludziach nie
tylko okazjonalnie. B¹dmy
blisko nich na co dzieñ.
Weronika B³êdowska, I/a

Uczniowie Chrobrego bardzo chêtnie rozmawiali z
podopiecznymi Domu Opieki Spo³ecznej w Gryficach.
Fot.: LO Chrobry

szê zwi¹zan¹ z folklorem andaluzyjskich Cyganów, wytrwale æwiczyli i cieszyli siê z
mo¿liwoci poznania tego
specyficznego zjawiska, maj¹cego w sobie co z kultury
orientalno-hinduskiej. Nie
mniej emocji wywo³a³y zajêcia
kulinarne w miejscowej szkole gastronomicznej, w której
uczniowie zdobywali pierwsze szlify z zakresu przygotowywania narodowych potraw Hiszpanii. Mimo ¿e kuchnia hiszpañska uwielbia du¿o
przypraw, to  jak siê okaza³o
 potrawy wcale nie s¹ pikantne, ale przyjemnie aromatyczne, najczêciej pachn¹ tymiankiem czy bazyli¹. Uczniowie poznali m.in. recepturê na
tortillê czy zupê (podawan¹ na
zimno!) gazpacho.
Realizacja wszystkich wyznaczonych celów podró¿y
wymaga³a od uczestników nie
tylko fizycznej si³y, ale przede
wszystkim otwartoci i ciekawoci wiata. Uczniowie z radoci¹ witali ka¿dy s³oneczny
poranek na ziemi hiszpañskiej
 i nic dziwnego, skoro ka¿dy
dzieñ przynosi³ niespodzianki i nowe wra¿enia, a o poprzednim nie mo¿na by³o zapomnieæ. Warto podkreliæ,
¿e m³odzie¿ nie tylko poznawa³a architekturê i kulturê.
Ma³o kto wie, ¿e cisza nocna
zaczyna siê w Hiszpanii dopiero o 23:30. Uczniowie mieli
wiêc sporo czasu, aby skorzystaæ z innych aktywnych form
wypoczynku, takich jak basen czy gry na boisku szkolnym.
Wycieczki edukacyjne
niew¹tpliwie na³a¿¹ do
wszechstronnych form pracy
szko³y  uczniowie nie tylko
wzbogacaj¹ wiedzê na temat
wybranego krêgu kulturowego. Poznaj¹ tak¿e szeroko rozumian¹ ró¿norodnoæ Starego Kontynentu, jego blaski i
cienie. Pozwalaj¹ równie¿ na
skonfrontowanie w³asnych
wyobra¿eñ i wiatopogl¹du z
innymi punktami widzenia.
Paula S³¹cz, I/e

Wycieczki edukacyjne organizowane w naszej szkole ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. M³odzie¿ bardzo chêtnie poznaje inne kraje europejskie. Fot.: LO Chrobry
Warto dodaæ jeszcze, ¿e:
nazwa kraju Hiszpania wywodzi siê od s³owa Ispania,
które oznacza Ziemiê Królików. Mimo ¿e Hiszpanie
nie maj¹ na swoim koncie
znacz¹cych wynalazków,
ale to oni wymylili mop
i beret. Z pierwszego na
pewno ciesz¹ siê panie, z
drugiego Francuzi. Hiszpania kojarzy siê te¿  niestety
 z wysokim bezrobociem.
Ma³o kto wie, ¿e Hiszpania
nie bra³a udzia³u ani w I, ani
w II wojnie wiatowej. Fot.:
lingua-house.pl

Wyjazd sta³ siê okazj¹, ¿eby poznaæ kuchniê hiszpañsk¹. Fot. LO Chrobry

ZAPOWIED

U róde³ kultury europejskiej
 czas na...
Przed uczniami Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. B. Chrobrego w Gryficach kolejna wycieczka edukacyjna. Tym
razem uczniowie wybior¹ siê do W³och. Zwiedz¹ Rzym,
Florencjê i Wenecjê.
Rzym to kolebka kultury
europejskiej. Wieczne miasto,
Florencja oraz Wenecja to
obowi¹zkowe punkty w podró¿y do W³och. M³odzie¿ bêdzie mia³a okazjê odwie¿yæ
swoj¹ wiedzê na temat staro¿ytnego Rzymu, podziwiaæ
dzie³a architektury, malarstwa,
rzeby oraz odwiedziæ miejsca
zwi¹zane z Janem Paw³em II.

Niezapomnianych wra¿eñ dostarczy z pewnoci¹ wizyta w
romantycznej Wenecji.
M³odzie¿ wyjedzie do
W³och 27 listopada. Wróci 2
grudnia. Ju¿ teraz ¿yczymy
szerokiej drogi i piêknych wra¿eñ.
Redakcja
(program za: biurem
podro¿y ATAS)
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Z Erasmusem +
w Hiszpanii

W grze terenowej uczniowie poszukiwali ukrytych reprodukcji znanych obrazów. Fot.: LO Chrobry
W listopadzie br. odby³a
siê siódma mobilnoæ Erasmusa + w ramach projektu
Ostatnia szansa  zachowanie bioró¿norodnoci dla nastêpnych pokoleñ. Czworo
uczniów Chrobrego  Eliza
Wojdy³o, Julia Jakubiak, Hubert Maczyszyn oraz Marcin
Barañski  spêdzili w s³onecznej Hiszpanii piêæ dni.
Przed wyjazdem uczniowie
wziêli udzia³ w warsztatach
psychologicznych, jêzykowych, przyrodniczych oraz
kulturowych. Projekt wspó³finansowany jest ze rodków
Unii Europejskiej w ramach
projektu Erasmus +, akcja
KA2  wspó³praca na rzecz
innowacji i dobrych praktyk.
Dru¿yna Chrobrego
wraz z opiekunami i koordynatorami projektu  El¿biet¹
Prokop oraz Aleksandr¹
Biersk¹  dodarli do Huelvy 6
listopada w godzinach popo³udniowych. Na miejscu, w
partnerskiej szkole, zostali
przywitani przez dyrekcjê
szko³y oraz zaprzyjanione
rodziny bior¹ce udzia³ w miêdzynarodowej wymianie. Inauguracjê
mobilnoci
uwietni³ wystêp szkolnego
chóru. Uczniowie z wymiany
(nie tylko z Polski, ale tak¿e z
Rumunii, W³och, Hiszpanii i
Turcji) zostali równie¿ przywitani przez miejscowe w³adze.
W trakcie 5-dniowego
pobytu m³odzie¿ z czterech
krajów zwiedza³a Huelvê
oraz najciekawsze punktu na
mapie regionu andaluzyjskiego. To w okolicach Huelvy znajduje siê najwiêkszy
pomnik powiêcony Krzysztofowi Kolumbowi i wszystkim odkrywcom nowych l¹dów; z tego miejsca 525 lat
temu Kolumb wyruszy³ do
Indii, a czego efektem by³o
odkrycie Ameryki. M³odzie¿
mia³a równie¿ okazjê obejrzeæ
 w Palos de La Frontera 
repliki trzech statków, który-
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Z NAMI:

mi podró¿owa³ Kolumb i jego
za³oga. Nie mniej wra¿eñ dostarczy³a wizyta w ogrodzie
botanicznym (Celestina Mutis Botanic Park), gdzie
uczniowie podziwiali roliny
przywiezione z Nowego
wiata. M³odzie¿ pozna³a
gatunki introdukowane do
Europy z terenów obu Ameryk i Afryki.
Interesuj¹cym wydarzeniem by³o spotkanie z hiszpañskim szefem kuchni Xantym Eliasem, w³acicielem
restauracji wyró¿nionej najwa¿niejsz¹ nagrod¹ w wiecie kulinarnym  gwiazdk¹
Michelina. Szef Elias podkreli³ wp³yw bioró¿norodnoci
regionu na dietê mieszkañców regionu i tworzonych
przez niego potraw. Dla
uczestników
warsztatów
przygotowa³ ekologiczne,
typowe dania z Huelvy oraz
danie zainspirowane pla¿¹ i
wod¹ morsk¹. Tego samego
dnia m³odzie¿ wziê³a udzia³ w
grze terenowej pod has³em
Bioró¿norodnoæ w literaturze, muzyce i sztuce.
Ostatniego dnia nie zabrak³o emocji i wzruszeñ.
Uczestnicy przygotowali pude³ka z logotypami projektu,
do których w³o¿yli kartki.
Zapisali na nich swoje refleksje, wra¿enia i wiersze na temat bioró¿norodnoci i mobilnoci.
M³odzie¿ z Chrobrego
zaprzyjani³a siê nie tylko z
uczestnikami projektu, ale
tak¿e rodzinami hiszpañskimi:  D³ugo bêdê wspomina³a
udzia³ w projekcie. Najpiêkniejsze
w
wymianach
uczniowskich jest to, ¿e miêdzy ich uczestnikami zawi¹zuj¹ siê szczere i bliskie relacje. Nie wspominaj¹c, ¿e podró¿e otwieraj¹ nam oczy i
pozwalaj¹ zrozumieæ to, co
trudno poj¹æ na miejscu 
powiedzia³a nam Eliza Wojdy³o, uczennica klasy I/a.
Paula S³¹cz, I/e

Uczestnicy wymiany zwiedzili m.in. repliki statków, którymi Krzysztof Kolumb wyruszy³ w swoj¹ ¿yciow¹ podró¿.
Fot.: LO Chrobry. Grafika: zasoby internetowe

Europejski Dzieñ Jêzyków Obcych
W naszej szkole  w
Chrobrym  zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ wiêtowalimy
Europejski Dzieñ Jêzyków. Dzieñ obchodzilimy  z uwagi na
napiêty kalendarz we
wrzeniu  9 listopada. W tym wyj¹tkowym dniu podkrelamy, ¿e znajomoæ jêzyków obcych, szczególnie dzisiaj, w dobie tak zwanej globalnej wioski, jest
szczególnie wa¿na.
Tegoroczny Europejski
Dzieñ Jêzyków Obcych zosta³ po³¹czony z programem
Erasmus +. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa
Chrobrego w Gryficach od
dwóch lat sukcesywnie realizuje presti¿owy program
(jako jedna ze dwóch szkó³
w regionie). W miêdzynarodowej wymianie bior¹
udzia³ uczniowie ze szkó³ w
Rumunii, W³oszech, Hiszpanii, Turcji oraz z naszego
liceum.
Ka¿da z klas pierwszych
przygotowa³a wspania³¹ prezentacjê kultury i jêzyka kraju
bior¹cego udzia³ w programie. Fantastyczne pokazy
tañców i piosenek by³y
przedsmakiem naszej podró¿y. W specjalnie udekorowanych salach lekcyjnych,
czeka³y na goci liczne konkursy i quizy z podstawowej
wiedzy na temat danego kraju. Moglimy nauczyæ siê
tak¿e wa¿niejszych zwrotów
w jêzyku cz³onkowskiego
pañstwa i spróbowaæ tamtejszych, regionalnych potraw.
Klasy, które przygotowa³y obchody EDJO, zosta³y
ocenione przez jury w nastêpuj¹cych kategoriach: program artystyczny, wystrój
klasy, kostiumy, pomys³owoæ oraz przygotowane
atrakcje dla goci. Zwyciêzcami
konkursu
zostali
uczniowie klasy Id, którzy

Klasa I/a zabra³a swoich Goci w podró¿ po Polsce. Nie zabrak³o quizów, multimedialnych prezentacji oraz piêknych strojów. Fot.: LO Chrobry. £¹czenie: LO Chrobry.
Wykorzystano grafikê z zasobów internetowych

W klasie I/e pojawi³ siê m.in. wampir. Uczniowie przygotowali najwa¿niejsze frazy i
wyra¿enia w jêzyku rumuñskim. Fot.: LO Chrobry
zaprezentowali jêzyk i kulturê Turcji. To by³a bez w¹tpienia dobra wró¿ba, poniewa¿
kolejna (po pobycie w Hiszpanii) mobilnoæ Erasmusa
odbêdzie siê w³anie w tym
kraju.
Organizacja Europejskiego Dnia Jêzyków Obcych

niew¹tpliwie wietnie wpisa³a siê w idee programu Erasmus +. Jednak, wed³ug mojej opinii, organizacja podobnych obchodów zwi¹zanych
z dzia³aniami na rzecz prze³amywania wzajemnych stereotypów, powinna obejmowaæ wszystkie szko³y, któ-

rym zale¿y na wzmacnianiu
wzajemnych relacji wród
krajów cz³onkowskich Unii
Europejskiej  relacji opartych na wzajemnym szacunku i poszanowaniu praw obywatelskich.
Bart³omiej Pachocki, kl. I/e

W klasie I/d dominowa³a czerwieñ  witamy w Turcji. Fot.: LO Chrobry

Klasa I/e zaprezentowa³a s³oneczn¹ Hiszpaniê. Fot.:
LO Chrobry

Klasa I/a zabra³a m³odzie¿ w podró¿ po W³oszech. By³o
kameralnie i romantycznie. Fot.: LO Chrobry
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Zamiast chodziæ
M³odoci! Uzale¿nieniom
do doktora,
powiedz NIE!
rzuæ palenie póki pora
Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach uczestniczyli
w specjalnych zajêciach profilaktycznych,
którego tematem by³y uzale¿niania. Spotkanie poprowadzi³ Jaros³aw Duda, kierownik i
terapeuta Orodka dla M³odzie¿y Uzale¿nionej MONAR w Kamieniu Rymañskim. Celem
placówki jest szeroko rozumiana pomoc 
pomoc niesiona blinim przez cz³onków Stowarzyszenia w duchu mi³oci i tolerancji.

Z okazji wiatowego Dnia Rzucania Palenia uczniowie przygotowali plakaty. Fot.:
LO Chrobry

W ramach wiatowego Dnia Rzucania Palenia oraz dzia³añ profilaktycznych w
naszej szkole odby³o siê  17 listopada br.  spotkanie z Agnieszk¹ Hamulczyk,
pracownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach.
Prelekcja Agnieszki Hamulczyk zosta³a po³¹czona z
prezentacj¹ multimedialn¹ 
przygotowan¹ przez uczniów
klas I  na temat konsekwencji zwi¹zanych z paleniem
papierosów. Spotkanie zosta³o poprzedzone ankiet¹ nt.
problemu palenia, której wyniki pomog¹ nauczycielom i
pedagogom w okreleniu
dzia³añ na rzecz profilaktyki.
Palenie
papierosów
wród m³odzie¿y nie jest nowym zjawiskiem, chocia¿ 
jak uwa¿a Agnieszka Hamulczyk  coraz czêciej palenie
zaczyna kojarzyæ siê z obciachem. Niestety, ale m³odzi ludzie wci¹¿ siêgaj¹ po
papierosy, a przecie¿ uzale¿nienie od nikotyny prowadzi
do bardzo powa¿nych konsekwencji. Najwiêksze wra-

¿enie na uczestnikach wywar³a Terrie, bohaterka filmiku, któr¹ palenie zniszczy³o
od rodka: mówienie przez
rurkê tracheotomijn¹, brak
w³osów,
zniekszta³cona
twarz to nieprzyjemny widok,
ale z pewnoci¹ sk³aniaj¹cy
do refleksji na temat stosowania u¿ywek oraz dbania o
swój stan zdrowia.
Dlaczego wiêc ludzie
wci¹¿ siêgaj¹ po papierosy?
Dlaczego robi¹ to m³odzi ludzie? Palenie tytoniu przez
m³odych ma wiele powodów.
Jednym z nich jest  niew¹tpliwie  negatywny wzorzec
przekazywany przez rodziców i doros³ych w ogóle.
Inn¹ przyczyn¹ jest chêæ zaimponowania rówienikom,
¿e dziêki papierosowi wygl¹dam dorolej. Nie bez

znaczenia pozostaj¹ takie
czynniki, jak: problemy z akceptacj¹ otoczenia, stres
zwi¹zany z nauk¹, problemy
w domu rodzinnym i inne
osobiste dramaty.
Nie bêdzie odkryciem,
jednak trzeba to powtarzaæ
jak mantrê: palenie papierosów nie pomaga naszemu
zdrowiu, wrêcz przeciwnie.
Os³abia ono uk³ad immunologiczny i zwiêksza podatnoæ
na ró¿ne choroby (np. uk³adu kr¹¿enia, zawa³y, udary).
Palenie sprzyja równie¿ rozwojowi chorób nowotworowych.
Walkê z na³ogiem mo¿na
wygraæ; czêsto nie jest to
jednak droga ³atwa, dlatego
lepiej eliminowaæ problem u
jego zarodka.
Bart³omiej Pachocki, I/e

INFOKOMENTARZ

Zajêcia z doradc¹
zawodowym
W dniach 16 i 17 listopada uczniowie naszej szko³y
uczestniczyli w zajêciach z
Micha³em Kremp¹  doradc¹
zawodowym z Akademickiego Biura Karier Szczeciñskiej Szko³y Wy¿szej Collegium Balticum.
Licealici mieli szansê
porozmawiaæ z doradc¹ zawodowym na temat ich dalszej cie¿ki edukacyjnej i
wyboru przysz³ego zawodu.
Zainteresowani zweryfikowali swoj¹ wiedzê o szkolnictwie wy¿szym i mo¿liwoci
zatrudnienia na lokalnym
rynku pracy. Micha³ Krempa
pomóg³ uczniom okreliæ ich
predyspozycje zawodowe,
rozpoznaæ swoje mocne i
s³abe strony, a tak¿e omówi³
takie obszary edukacyjno-

¯yw¹ lekcjê o profilaktyce uzale¿nieñ poprowadzi³ Jaros³aw Duda z Orodka dla M³odzie¿y Uzale¿nionej MONAR w Kamieniu Rymañskim. Fot.: LO Chrobry
Spotkanie mia³o charakter aktywnej dyskusji panelowej, której tematem przewodnim by³y dzia³ania podejmowane w trakcie profilaktyki uzale¿nieñ. Jaros³aw
Duda podzieli³ siê z nami
swoimi prze¿yciami z przesz³oci; opowiada³, jak trudno jest wyrwaæ siê z ³añcuchów uzale¿nienia. Czêsto
pierwszy kieliszek, jeden papieros mog¹ prowadziæ do
nieodwracalnych skutków.
W ostatecznoci, na pozór
niewinny kieliszek mo¿e zapocz¹tkowaæ tak zwany efekt
nie¿niej kuli. Musimy sobie
zdawaæ sprawê, ¿e nie powin-

nimy ulegaæ pokusom. Na³ogi czêsto prowadz¹ do
mierci.
Podczas rozmowy zosta³a równie¿ podjêta kwestia,
jak walczyæ z na³ogami. Z
encyklopedycznej definicji
na³óg to zakorzeniona dysfunkcja sprawnoci woli
przejawiaj¹ca siê w chronicznym podejmowaniu szkodliwych dla organizmu decyzji,
które s¹ sprzeczne z przes³ankami rozeznania intelektualnego. Zatem: by skutecznie
walczyæ z na³ogiem, trzeba
popracowaæ na tak zwan¹ si³¹
woli; mieæ wiadome rozeznanie, ¿e narkotyki szkodz¹

zdrowiu i w ostatecznoci
prowadz¹ do mierci. Znacz¹c¹ rolê w wychodzeniu z
na³ogu spe³niaj¹ równie¿
osoby bliskie dla chorego:
wa¿na jest sama obecnoæ i
wsparcie, czêsto polegaj¹ce
na wys³uchaniu i zrozumieniu, dostrze¿eniu cz³owieka i
jego problemu, a nie narkomana z góry skazanego na
przegran¹.
Spotkanie spotka³o siê z
du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y. Lekcja niew¹tpliwie sk³oni³a m³odych ludzi do g³êbokiej
refleksji na temat u¿ywek.
Bart³omiej Pachocki, I/e
Bartosz Michnicz, II/c

Przed trzecioklasistami matura, a po niej wa¿ne, byæ
mo¿e ¿yciowe decyzje. Fot.: LO Chrobry
zawodowe, które by³y dla
nich intryguj¹ce. Dziêki
temu spotkaniu m³odzie¿
dowiedzia³a siê wielu przy-

datnych informacji, które na
pewno wykorzystaj¹ w przysz³oci.
Klaudia Sudo³, III/a

M³odzie¿ chêtnie zadawa³a pytania i docieka³a przyczyn popadania w na³óg. Fot.: LO
Chrobry
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Recykling papieru jest w pewnym rodzaju manifestem, który
ma zwróciæ uwagê na degradacjê rodowiska naturalnego  PolPaper startuje!
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Boles³awa Chrobrego w
Gryficach co roku bierze udzia³
w M³odzie¿owym Miniprzedsiêbiorstwie  innowacyjnym
programie edukacyjnym, w
którym uczniowie zak³adaj¹ w
szkole realnie dzia³aj¹c¹ firmê.
Jego celem jest przygotowanie
uczniów do prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej,
pokazanie szans i zagro¿eñ
wynikaj¹cych z samozatrudnienia, kszta³towanie niezbêdnych postaw oraz umiejêtnoci
w zakresie przedsiêbiorczoci.

O tegorocznym projekcie z
Dominikiem Balcerzakiem rozmawia Jakub Ogrodowczyk
Jakub Ogrodowczyk: Kto
wchodzi w sk³ad PolPaperu i
jak¹ spe³nia funkcjê?
Dominik Balcerzak: W
sk³ad naszego przedsiêbiorstwa wchodzi 15 osób. Ja jestem Dyrektorem Naczelnym,
Sara Karcz, równie¿ z klasy Ic,
jest Dyrektorem ds. Finansów,
Maciej Sygdziak z klasy Ia jest
Dyrektorem ds. Marketingu. W
naszej firmie pracuje równie¿
dwóch kierowników. Adrianna

Bujnowska z klasy Ia jest Kierownikiem Produkcji, za Ernest Tamiñski z Ic  Kierownikiem Magazynu. Ponadto
mamy 10 udzia³owców: Mateusza Balonisa, Edytê Bielsk¹,
Filipa Moszczyñskiego, Juliê
Sikorsk¹, Zuzannê Rymaszewsk¹, Martynê Patorê, Sarê
Pigulsk¹, Zuzannê Szwech,
Wiktoriê Ma³achowsk¹ i Oliwiê
Krasiñsk¹.
JO: Liczne grono. A kto
jest Waszym opiekunem i
gdzie mo¿na Was znaleæ?
DB: Naszym opiekunem

DEBATA

G³os w sprawie
Marszu Niepodleg³oci

W naszym kalendarzu jest jeden dzieñ szczególnie wa¿ny dla patriotów.
Dzieñ ten przypomina nam o odzyskaniu niepodleg³oci w 1918 r. Polska po
123 latach niewoli wróci³a na mapê Europy. Polacy na ró¿ny sposób upamiêtniaj¹ to wydarzenie: jedni z nas bior¹ udzia³ w biegach, inni spotykaj¹
siê w gronie rodziny i przyjació³, wychodz¹ na spacery i do otwartych
muzeów historycznych. Jeszcze inni organizuj¹ m.in. marsze narodowców.

Podczas lekcji z edukacji medialnej uczniowie mieli okazjê wypowiedzieæ siê w sprawach wa¿nych dla kraju. Fot.: LOgin
Marsz, który wywo³a³ najwiêksz¹ kontrowersjê, odby³ siê
w Warszawie, gdzie obok polskich flag pojawi³y siê rasistowskie i ksenofobiczne has³a, takie
jak: Europa bêdzie bia³a albo
bezludna, Bia³a Europa braterskich narodów czy Czysta
krew. Obrazem marszu, w którym wziê³o udzia³ oko³o 60 tys.
rodaków, zainteresowa³y siê zagraniczne media, które krytycznie odnios³y siê do skandowanych hase³. Nie mo¿na oczywicie powiedzieæ  jak uczyni³a to
m.in. amerykañska The Wall
Street Jurnal  ¿e w Marszu
wziê³o udzia³ 60. tys. nazistów,
jednak udzia³ w pochodzie osób
o sympatiach neonazistowskich
powinien spotkaæ siê od razu z
bezporednim dzia³aniem policji
na miejscu pope³nienia przestêpstwa.
W kontekcie Marszu Niepodleg³oci nale¿y równie¿ pytaæ: 1) Maj¹c wiadomoæ, ¿e
Marsz Niepodleg³oci organizowany jest przez Narodowców  rodowiska, które wiele
razy zas³ynê³y skandalicznymi wyst¹pieniami  czy tym
samym nie spada na mnie moralna odpowiedzialnoæ za efekty

tego marszu? 2) Czy tak g³ony
patriotyzm jest dobry i bezpieczny dla rodzin z dzieæmi? 3)
Czy o wartoci cz³owieka i jego
patriotyzmie decyduje kolor
skóry?
W ramach zajêæ z edukacji
medialnej, pracy nad krytycznym odbiorem przekazów medialnych i formu³owaniem w³asnych opinii, nasza klasa  IIb w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
B. Chrobrego  wziê³a udzia³ w
debacie oksfordzkiej nt. Marszu
Niepodleg³oci. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy,
dwie strony. Z lewej strony
³awki usiedli uczniowie, których
zadaniem by³a obrona Marszu, z
prawej ich oponenci. Z lewej
strony moglimy us³yszeæ takie
g³osy, jak: Jest to wa¿ne wiêto
dla Polaków, bior¹c udzia³ w
Marszu okazujemy szacunek
dla poleg³ych, którzy przelali
krew za woln¹ ojczyznê, Rodzina jest fundamentem spo³eczeñstwa, ten Marsz jest czym,
co nas ³¹czy, jest to forma podziêkowania ze strony rodzin
czy Organizowanie takich marszów uczy dzieci patriotyzmu,
jest to nasz moralny obowi¹zek. Z prawej us³yszelimy:

Uczestnictwo rodzin z dzieæmi
nie jest dobre. Na takich marszach wystêpuj¹ du¿e zagro¿enia, jest to niebezpieczne,
Dzieci nie s¹ w stanie zrozumieæ wszystkich hase³, które
wystêpowa³y na tym Marszu,
s¹ one dla nich szkodliwe, ucz¹
rasizmu czy Rasistowskie
wyg³aszanie hase³ le wiadczy
o polskich »patriotach«, a tym
bardziej nie powinno robiæ siê
tego przy najm³odszych uczestnikach.
Ze strony broni¹cej Marszu
nie us³yszelimy  i bardzo dobrze  argumentów, które bra³yby w obronê karygodne has³a.
Uczniowie wyrazili swoje poparcie dla manifestacji dumy z
przynale¿noci narodowej. Z
kolei z drugiej strony mowa jest
o zachowaniach, które nie powinny wyst¹piæ na wiêcie
wszystkich Polaków.
Organizowanie marszów
jest czym bardzo dobrym, ale
do czasu kiedy nie wystêpuj¹
rasistowskie i ksenofobiczne
has³a. Dzieci wraz z rodzin¹
powinny uczyæ siê patriotyzmu
i szacunku, a nie wrogoci i nienawici do ró¿nych krajów i ras.
Tomasz Kupczyk, II/b

jest Pani Natalia Lis, z któr¹
wszyscy mamy podstawy
przedsiêbiorczoci. Siedziba
znajduje siê w budynku szko³y,
w sali SN6.
JO: Sk¹d nazwa PolPaper?
DB: Cz³on Pol wzi¹³ siê
oczywicie od nazwy naszego
kraju, za Paper to angielskie
s³owo papier. Pomys³ na ni¹
przyszed³ sam, ja jestem, nie
chwal¹c siê, jej autorem. Je¿eli
za chodzi o nasz¹ dzia³alnoæ,
to jest ona powi¹zana z sam¹
nazw¹. G³ówn¹ ga³êzi¹ naszej
firmy jest recykling papieru 
produkcja z zapisanych kartek
czy ulotek papieru czerpanego
oraz przedmiotów z masy papierowej. Wytwarzaæ bêdziemy choæby kartki okolicznociowe, wieczki, ozdoby z
papieru, mydelniczki itd. Jak
ju¿ wspomnia³em, to g³ówna
ga³¹ naszego przedsiêbiorstwa, ale nie jedyna. Drug¹ s¹
ekokosmetyki. Bêdziemy wytwarzaæ m.in. musuj¹ce kule do
k¹pieli, sole do k¹pieli, balsamy
czy myd³a.
JO: Co was sk³oni³o do
podjêcia decyzji o stworzeniu
tego miniprzedsiêbiorstwa?
DB: To bardzo interesuj¹ca
inicjatywa. Projekt M³odzie¿owe Miniprzedsiêbiorstwo to
bardzo dobry sposób na to,
abymy mogli zdobyæ nowe,
wa¿ne dowiadczenia, które z
pewnoci¹ przydadz¹ nam siê
w ¿yciu. W ramach projektu
musimy prowadziæ ca³¹ dokumentacjê (identycznie jak w
rzeczywistej firmie), p³aciæ
podatki i dzier¿awê do Rady
Rodziców, planowaæ i przeprowadzaæ proces produkcji oraz
reklamowaæ i wreszcie znaleæ
nabywców na nasze produkty.
Przyznaæ trzeba, ¿e to wszystko nie jest tak¹ prost¹ spraw¹,
np. Sara  nasz Dyrektor ds.

Finansów  musi w³o¿yæ du¿o
pracy, aby prowadziæ dokumentacjê finansow¹. Musia³a
przejæ internetowe szkolenie,
gdzie na symulatorze fikcyjnego miniprzedsiêbiorstwa uczy³a siê m.in. jak wype³niaæ
wszystkie dokumenty, sk³adaæ
miesiêczne raporty czy wyliczaæ podatki.
JO: Czy co siê zmieni³o
w Waszym ¿yciu od czasu za³o¿enia M³odzie¿owego Miniprzedsiêbiorstwa?
DB: Hmm...Trudno mi mówiæ za wszystkich, ale mylê,
¿e zdecydowanie przyby³o
nam zajêæ i obowi¹zków. Ka¿dy
jest za co odpowiedzialny.
Fajne jest to, jestemy z ró¿nych klas, zawsze mo¿emy sobie podczas pracy przyjemnie
porozmawiaæ, poznaæ siê bli¿ej.
JO: Jaki cel chcielibycie
osi¹gn¹æ jako PolPaper?
DB: Jako PolPaper chcemy
oczywicie osi¹gn¹æ sukces,
którego pierwszym wyrazem
bêdzie awans do fina³u projektu
w Warszawie. Jako Dyrektor
Naczelny uwa¿am, ¿e mamy na
to du¿¹ szansê. Zajmujemy siê
rzeczami zwi¹zanymi z ekologi¹, która powinna byæ wa¿na w
dzisiejszym wiecie. Recykling
papieru jest w pewnym rodzaju
manifestem, który ma zwróciæ
uwagê na degradacjê rodowiska naturalnego, wiatowy problem marnowania papieru, wy-

Dru¿yna PolPaperu w
trakcie przygotowania swoich produktów. Fot.: LOgin
cinania ogromnej iloci drzew,
które przecie¿ s¹ zielonymi p³ucami naszej planety.
JO: Czy po dzia³aniach w
miniprzedsiêbiorstwa planujecie w przysz³oci za³o¿yæ
w³asne przedsiêbiorstwo?
DB: Nie mogê odpowiedzieæ za wszystkich. Je¿eli o
mnie chodzi, to zdecydowanie
tak. Mo¿na powiedzieæ, ¿e od
zawsze planujê prowadzenie w
przysz³oci w³asnej dzia³alnoci gospodarczej.
JO: W takim razie ju¿
teraz wszyscy trzymamy
kciuki i czekamy na Wasze
sukcesy.
DB: Dziêkujê w imieniu
ca³ego zespo³u i pozdrawiam
Czytelników LOgina. Trzymajcie za nas kciuki.

Firma w pe³nym sk³adzie. Fot.: LOgin

INFORMACJA

Maturzysto  dok¹d
zmierzasz?

Wydaje siê, ¿e rok szkolny rozpocz¹³ siê tak niedawno. Jednak czas p³ynie
nieub³aganie, a co za tym
idzie, trzecioklasici zaczynaj¹ rozmylaæ nad wyborem kierunków studiów, na
które wybieraj¹ siê po zdaniu matury. Aby s³u¿yæ im
pomoc¹ w podjêciu tej decyzji, 16 listopada br. nasz¹ szko³ê odwiedzi³a Aneta Szeremeta  przedstawicielka Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Podczas spotkania maturzyci mieli okazjê poszerzyæ swoj¹ wiedzê dotycz¹c¹ kierunków studiów.
Ponadto mogli poznaæ
szczegó³y rekrutacji oraz
reformy szkolnictwa wy¿szego. Uczniowie z chêci¹
zadawali pytania o kryteria
kwalifikacji, dane profile i
specjalnoci. Przeanalizowali równie¿ jakie umiejêtnoci i wiedzê uzyskaj¹ w

trakcie odbywania wymarzonych studiów.
Trzecioklasici stwierdzili, i¿ dziêki radom Anety
Szeremety, bêdzie im ³atwiej
wybraæ odpowiedni kierunek studiów.
Klaudia Sudo³, III/a

Uczniowie zaczn¹ maturalny maraton egzaminem z jêzyka polskiego ju¿ 4 maja 2018 r. Z koñcem czerwca poznaj¹ wyniki matur. M³odzi ludzie stan¹ przed wa¿nym, byæ
mo¿e ¿yciowym wyborem kierunku studiów. Fot. LO
Chrobry
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Zanim polonez  Matura ¯ywa lekcja biologii.
Oko w oko z... troci¹ wêdrown¹
z Operonem 2017
M³odzie¿ przygotowuje
siê do matury i balu studniówkowego. Dla maturzystów z
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego
w Gryficach studniówka odbêdzie siê 13 stycznia 2018
roku. Wszystkie klasy trzecie spotka³y siê  14 listopada br.  na Gryf Arenie, aby
æwiczyæ kroki do poloneza
pod pilnym okiem Janusza
Przybysza. Licealici zmierzyli siê równie¿ z matur¹
próbn¹.
Przed trzecioklasistami
nie tylko taneczna zabawa na
sto dni przed egzaminem,
ale przede wszystkim wytê¿ona praca na lekcjach i w
domu. W dniach 21-24 listopada br. odby³y siê w szko³ach matury próbne z Operonem. Pierwszego dnia maturzyci zmagali siê z arkuszem z jêzyka polskiego. W
kolejnych dniach (o czym
wiêcej w nastêpnym wydaniu LOgina, poniewa¿ egzaminy zbieg³y siê z zamkniêciem numeru) uczniowie
sprawdz¹ wiedzê i umiejêtnoci z matematyki oraz jêzyka
obcego.
Tegoroczne tematy w arkuszach próbnych nie by³y 
chyba  zaskoczeniem dla
wiêkszoci
maturzystów.
Uczniowie stanêli przed wy-

Uczniowie Chrobrego wziêli udzia³ w niecodziennej lekcji  wybrali siê na wycieczkê pt. Oko w oko z troci¹ wêdrown¹. M³odzie¿ zosta³a poprowadzona wzd³u¿ cie¿ek
edukacyjnych przez cz³onków Towarzystwa Mi³oników rzeki Regi, którego siedziba
znajduje siê w £obzie.

Maturzyci przygotowuj¹ siê do wyj¹tkowego balu w
swoim ¿yciu. Fot.: LO Chrobry
borem: 1) Grona potêga,
okie³znany ¿ywio³, przyjazna
si³a  czym dla cz³owieka
mo¿e byæ przyroda? Rozwa¿
problem, odwo³uj¹c siê do
podanego fragmentu Pana
Tadeusza, ca³ego utworu
oraz wybranych tekstów kultury, 2) Zinterpretuj utwór
Adama
Zagajewskiego
Nowe dowiadczenia.
 W zadaniu pierwszym
uczniowie powinni wykazaæ
siê nie tylko znajomoci¹
pewniaka  Pana Tadeusza A. Mickiewicza. W
kontekcie tematu  przyrody i jej roli w ¿yciu cz³owieka

 autorzy pytania siêgnêli po
sposoby obrazowania natury przez twórców w ró¿nych
epokach literackich. Dla
uczniów powinna byæ to
przestroga, ¿e nie tylko z lekturami trzeba byæ za pan brat
(tekstem kultury mo¿e byæ
obraz). K³ania siê równie¿
umiejêtnoæ sformu³owania
tezy oraz sposób prowadzonej argumentacji. Uwa¿am, ¿e
temat by³... przyjemny, w lekturach mo¿na by³o przebieraæ
 powiedzia³ Mariusz Rakoski, redaktor naczelny naszej
gazety oraz polonista.
Klaudia Sudo³, III/a

Nie jest tajemnic¹, ¿e m³odzie¿ szybciej uczy siê dziêki
po³¹czeniu teorii z dowiadczeniem. Jeszcze wiêcej zapamiêtuje, jeli wiadomoci z
podrêcznika mo¿e  dos³ownie  zobaczyæ na ¿ywo.
Uczniowie klas pierwszych
mieli okazjê wys³uchaæ mi³oników Regi, którzy w interesuj¹cy sposób opowiadali o
przep³ywaj¹cej przez Gryfice
rzece oraz jej zasobach.
Zadaniem Towarzystwa
jest, o czym mówili organizatorzy, ochrona dziewiczego
charakteru Regi oraz jej rodowiska naturalnego. Szczególny nacisk k³adzie siê na
ochronê gatunków zamieszkuj¹cych florê i faunê. Ciekawym momentem wêdrówki
by³a historia dotycz¹ca tworzenia gniazd tar³owych
przez troæ. Na w³asne oczy
moglimy obserwowaæ sk³adanie ikry przez troæ wêdrown¹.
Wa¿nym punktem programu by³o poznanie konsekwencji k³usownictwa dla
stanu ryb w okolicznych rzekach. Okazuje siê, ¿e k³usownictwo, które zatacza coraz
szersze krêgi, doprowadzi³o
do wyeliminowania lipienia

Uczniowie na w³asne oczy mogli zobaczyæ ro¿ne gatunki flory i fauny naszego regiony. Fot.: LO Chrobry
oraz, jak czytamy na oficjalnej stronie Towarzystwa,
[...] drastycznego spadku
populacji pstr¹ga potokowego w wodach rodkowej i
górnej Regi oraz troci wêdrownej i ³ososia w dolnej
Redze. Dlatego te¿ do najwa¿niejszych celów organizacji jest propagowanie etyki
wêdkarskiej wród wszystkich wêdkarzy oraz wspieranie dzia³añ zachowania i
przywracania gin¹cych, zagro¿onych gatunków.
 To by³a ¿ywa lekcja.
Mielilimy bezporedni kontakt z natur¹, ponowie opowiadali w sposób bardzo interesuj¹cy, ¿ywy. Cieszê
siê, ¿e s¹ wród nas osoby,

Mi³ym akcentem cie¿ki
edukacyjnej by³o pieczenie
kie³basek na wie¿ym powietrzu. Fot. LO Chrobry
którym zale¿y na naszym
wspólnym dobru, na zachowaniu piêknych gatunków
flory i fauny w naszym otoczeniu  powiedzia³a Edyta
Bielska, redakcyjna kole¿anka, która wziê³a udzia³ w wyprawie.
£ukasz Zubrzyñski, II/a

INFOKOMENTARZ

Byæ M³odym
w Dobie AIDS

Uczniowie z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach wziêli udzia³  17 listopada br.  w konkursie o AIDS, który odbywa
siê ka¿dego roku w ramach dzia³añ profilaktycznych i edukacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach.

Matury próbne to nie tylko sprawdzian wiedzy i umiejêtnoci, to tak¿e dzwonek  do
maja nie zosta³o du¿o czasu. Fot.: LOgin

O nastroje i refleksje po próbnej maturze z jêzyka polskiego
zapytalimy naszych rówieników:

Magdalena Urban, III/f
Na pocz¹tku pragnê zaznaczyæ, ¿e nie jestem z klasy humanistycznej, mimo to mam doæ
pozytywne odczucia i wydaje mi siê, ¿e maturê napisa³am dobrze. By³a to moja pierwsza
stycznoæ z profesjonalnym arkuszem i cieszê siê, ¿e mia³am okazjê na sprawdzenie swoich
umiejêtnoci. Teraz ju¿ wiem, jakie informacje muszê powtórzyæ i nad czym jeszcze popracowaæ. Dobrze, ¿e nasza szko³a organizuje próbne matury, bo jest to szansa na zapoznanie
siê z procedurami i przebiegiem egzaminu.
Maciej Wójcik, III/f
Czytanie ze zrozumieniem by³o du¿o przyjemniejsze, ni¿ wypowied pisemna; czyli odwrotnie ni¿ z regu³y. Rozprawka na pewno nie nale¿a³a do naj³atwiejszych, ale zdarza³y
siê trudniejsze tematy. Ogólnie to zdane na pewno, ale nie jestem w stanie przewidzieæ, jaki
bêdê mia³ wynik
Aleksandra Iwañczak, III/a
Uwa¿am, ¿e dzisiejsza matura z jêzyka polskiego nie by³a trudna, jednak zaskoczy³ mnie
temat rozprawki. Mylê, ¿e dziêki próbnym egzaminom lepiej przygotujemy siê do matury
mo¿emy siê dowiedzieæ, jakie pope³niamy b³êdy i co powinnimy poprawiæ.

W konkursie Byæ M³odym w Dobie AIDS wziêli
udzia³ uczniowie klas biologicznych oraz osoby zainteresowane. Zdaniem szkolnego koordynatora Konkursu 
Doroty Piaseckiej-Jaroszewicz, pedagoga szkolnego 
poziom trudnoci testu by³
zró¿nicowany: Uczniowie
sprawdzali swoj¹ wiedzê za
pomoc¹ ró¿nych form. Jedne
z nich, jak np. pytania otwarte, wymaga³y pog³êbionej
wiedzy. Z pewnoci¹ sam
test by³ interesuj¹cy nie tylko z uwagi na zakres wiedzy.
W arkuszu zawarto zadania
typowo testowe, ale tak¿e
krzy¿ówkê czy takie, które
wymaga³y od uczestnika zaznaczenia przy zdaniu »fa³szu« lub »prawdy«. Pojawi³y siê oczywicie pytania
podstawowe.
Ka¿dy
z
uczestników wiedzia³  przynajmniej tak mylê  co rozumiemy przez skrót AIDS i

czym ró¿ni siê on od HIV.
Wiele pytañ odnosi³o siê do
dzia³añ
profilaktycznych
oraz uwiadamiania  jak
sama nazwa konkursu wskazuje  ¿e AIDS nie jest chorob¹
egzotyczn¹
czy
obc¹.
Dzisiaj, w dobie postêpuj¹ce 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 ¿yj¹cych z
tym wirusem w Polsce mo¿e
jednak nie wiedzieæ o swoim
zaka¿eniu.
wiatowy Dzieñ AIDS

W Polsce ka¿dego roku
wykrywa siê oko³o 500 zaka¿eñ HIV. Grafika: zasoby
internetowe
obchodzony jest corocznie 1
grudnia od 1988 roku. Dzieñ
jest odpowiedzi¹ wiatowej
Organizacji Zdrowia na falê
zachorowañ na AIDS w latach 80. XX wieku.
Laureaci Konkursu na
etapie szkolnym bêd¹ reprezentowaæ szko³ê na etapie
powiatowym.
Agnieszka Karkut, I/e

SPO£ECZEÑSTWO 9

NR 6 (62) LISTOPAD 2017
znajd nas
na facebooku

WYWIAD MIESI¥CA

Starosta Powiatu Gryfickiego, Kazimierz Saæ:

Powiat musi zadbaæ o to, aby powstawa³y firmy,
w których m³odzie¿ znajdzie dobr¹ pracê.
Takimi dzia³aniami mo¿emy zatrzymaæ m³odzie¿ w kraju
Ze Starost¹ Powiatu Gryfickiego  Kazimierzem
Saciem  o idei i celach wyborów do samorz¹du
uczniowskiego, tegorocznej edycji nagród Gryfickiej Regi oraz dzia³aniach Powiatu na rzecz m³odych rozmawia Bart³omiej Pachocki
Bart³omiej Pachocki: Panie Starosto, wietnie poradzi³ Pan sobie z prowadzeniem debaty wyborczej w naszej szkole. To chyba nie
pierwszy raz? Mia³ Pan bardzo dobry kontakt z m³odzie¿¹.
Kazimierz Saæ: Trudno
byæ sêdzi¹ we w³asnej sprawie.
Na pewno, nie chwal¹c siê, jestem merytorycznie przygotowany do debat, poniewa¿ od
piêtnastu lat jestem starost¹ i
bra³em udzia³ w wielu wyborach.
Ocena prowadzonej debaty nale¿y do m³odzie¿y, nie do mnie.
BP: Mi siê bardzo podoba³o... Pytania, które Pan postawi³, by³y, mo¿na powiedzieæ,
tylko pozornie proste.
KS: Moim jedynym wyrzutem sumienia jest uczestniczka, która zrezygnowa³a ju¿ na
samym pocz¹tku spotkania. Nie
mia³em zamiaru, by kogokolwiek zniechêcaæ. Mam nadziejê,
¿e nie poczu³a siê ura¿ona... W
sprawie samej debaty i idei spotkania: mylê, ¿e nie jest to moment, w którym kandydaci prezentuj¹ swoje programy wyborcze  jest to czas, kiedy pretendenci powinni przede wszystkim mówiæ, troszkê siê wyspowiadaæ. Zdaje sobie sprawê, ¿e
nie jest to ³atwe, bo trzeba siê
trochê uzewnêtrzniæ. Ale tym
samym mo¿na pokazaæ swoje
mocne strony.
BP: Panie Starosto, dlaczego warto organizowaæ takie debaty?
KS: Powiem tak: jeli poznasz dziewczynê, to trzeba
samemu sobie odpowiedzieæ
czy warto du¿o rozmawiaæ, czy
dzieñ póniej wzi¹æ lub? Mylê, ¿e zanim komu zaufamy, to
trzeba kogo poznaæ. Czyli: zanim zdecydujesz siê na ma³¿eñstwo, warto ze sob¹ rozmawiaæ,
poznaæ siebie nawzajem w ro¿nych sytuacjach  zarówno w
tych mi³ych, jak i przykrych. I
debata jest tak¹ w³anie rozmow¹; ¿eby naprawdê poznaæ
kandydata, musimy stawiaæ
trudne pytania, a oni musz¹ siê
dwoiæ i troiæ, by odpowiedzieæ
na pozornie proste pytania.
Uczestnicy po debacie powinni
siê dowiedzieæ, czy dla kandydata, który ubiega siê o jakie stanowisko, wa¿ne s¹ ambicje, a
mo¿e kto chce, po prostu, pomagaæ innym. Debata jest na
pewno potrzebna i pomaga dokonaæ w³aciwego wyboru.
BP: Jakie wra¿enia odniós³ Pan po debacie?
KS: Zauwa¿y³em, ¿e za
ka¿dym razem, kiedy jestem
prowadz¹cym, to kandydaci w
ogóle nie spodziewaj¹ tego, o co
bêdê pytaæ. Po spotkaniu
utwierdzi³em siê w przekona-

niu, ¿e najtrudniej jest mówiæ o
sobie, ¿e nie jest ³atwo siê otworzyæ, a  w mojej opinii  osoba,
której powierza siê sprawy grupy i któr¹ obdarza siê zaufaniem,
powinna znaæ swoje mocne strony. Byæ osob¹ komunikatywn¹,
dynamiczn¹, otwart¹. Uczniowie byli troszkê spiêci, starali
siê, aby zaprezentowaæ siê jak
najlepiej. Zdaje sobie sprawê, ¿e
by³a to dla nich sytuacja stresuj¹ca...
Na Facebooku osobicie z³o¿y³em gratulacje nowemu szefowi. Mam nadziejê, ¿e bêdzie
godnie reprezentowa³ interesy
uczniowskie.
BP: Czy Pana zdaniem
m³odzie¿ powinna interesowaæ siê ¿yciem spo³eczno-politycznym ma³ej ojczyzny?
KS: Jedna rzecz: nie nazywajmy tego, co siê dzieje wokó³
nas polityk¹, chyba ¿e mamy
na myli publicystyczne znaczenie tego terminu. W rodzinie
tez uprawiamy politykê. U nas,
¿e tak powiem, nie toczy siê
polityka partyjna, osobicie nie
namawiam m³odzie¿y, ¿eby interesowa³a siê partiami politycznymi. Z drugiej strony
mówi siê, ¿e nieobecni nie maj¹
racji. Kto, kto nie interesuje
tym, co dzieje siê obok  nie
uczestniczy w tym i nie ma prawa krytyki. Gdyby 100 proc.
Polaków posz³o na wybory, a nie
50 proc. (jak to zwykle bywa),
to jestem przekonany, ¿e zupe³nie kto inny rz¹dzi³by w Polsce.
Polacy  w tym m³odzie¿  s¹
czêsto sceptycznie nastawieni
do zmian. Uwa¿am, ¿e jest to
bardzo du¿y b³¹d, zw³aszcza
m³odych ludzi, a przecie¿ wybieramy w³adze na nastêpne lata,
które  zak³adaj¹c, ¿e kto ma 18
lat  przypadaj¹ na m³odoæ i
etap wchodzenia w doros³oæ.
Organizacja w szkole debat i
przeprowadzanie wyborów do
Rady Samorz¹du Uczniowskiego to niew¹tpliwie dobra, obywatelska lekcja dla uczniów.
Osoby, które nie wziê³y udzia³u
w wyborach nie mog¹ narzekaæ,
¿e dzia³ania przewodnicz¹cego
mu siê nie podobaj¹. Najpierw
zag³osuj, a potem krytykuj. Tê
sytuacjê mo¿na zobrazowaæ
doæ prozaicznie: za³ó¿my, ¿e
kto z nas wysy³a kogo do sklepu, ¿eby nam kupi³ spodnie czy
sukienkê; jeli nie chodzisz na
wybory, to zdaj siê na gust innych. Nie miej pretensji, ¿e dosta³e co, co ci siê nie podoba.
BP: Panie Starosto, ostatnio pyta³em Pana o dzia³ania,
które s¹ podejmowane przez
Powiat na rzecz m³odzie¿y. Co
na przestrzeni ostatnich lat
zosta³o zrobione?
KS: Najwa¿niejszym zadaniem Powiatu jest edukacja: za-

le¿y znam, ¿eby szko³y na terenie powiatu gryfickiego by³y
mi³e dla oka, ¿eby by³y  przede
wszystkim  dobrze wyposa¿one, a m³odzie¿ mog³a siê uczyæ od
najlepszych nauczycieli. Wtedy
m³odzie¿ mo¿e siê dostaæ na
wymarzone kierunki studiów.
To nasza  szko³y i powiatu 
inwestycja w m³odzie¿. Warto o
tym pamiêtaæ.
Pierwszy aspekt  dobra
szko³a, dobre studia  ³¹czy siê z
kolejnym etapem, czyli prac¹.
Ju¿ teraz, podczas edukacji
szkolnej, a póniej na studiach,
pracujecie na swoj¹ przysz³oæ.
Powiat musi zadbaæ o to, aby powstawa³y firmy, w których m³odzie¿ znajdzie dobr¹ pracê. Takimi dzia³aniami mo¿emy zatrzymaæ m³odzie¿ w kraju. Nie jest to
³atwe, ale zmierzamy w dobrym
kierunku.
BP: Z t¹ dobr¹ prac¹ bywa
ró¿nie...
KS: Musimy pamiêtaæ o
tym, ¿e ja  jako Starosta  nie
mogê zmusiæ w³acicieli firm,
¿eby du¿o p³acili. Staramy siê
jednak, ¿eby firm w naszym
powiecie by³o jak najwiêcej; i
mylê, ¿e nam siê to udaje. Im
wiêcej miejsc pracy, tym wiêksza konkurencja, atrakcyjniejsze warunki zatrudnienia. U nas,
w Pobierowie, ma powstaæ gigantyczny hotel, w którym zatrudnienie znajdzie kilkaset
osób.
W kwestii wysokoci wynagrodzeñ: ostatnio rozmawia³em
z w³acicielami firm, którzy
skar¿yli siê na brak pracowników. Powiedzia³em im wtedy:
P³aæcie im tyle, co w Anglii, to
nie bêd¹ musieli wyje¿d¿aæ za
granicê, tylko bêd¹ pracowaæ u
siebie. W ekonomii nazywa siê
to prawem popytu i poda¿y,
czyli im wiêcej ludzi czego chce
(w tym przypadku pracy), to
mniej dostaj¹ pieniêdzy, ale jeli
sytuacja siê odwróci, to pracownicy bêd¹ stawiaæ warunki.
BP: Panie Starosto, wracaj¹c do tematu inwestycji... Co
uda³o siê zrobiæ w ci¹gu ostatnich lat dla m³odzie¿y? Mówi³
Pan wczeniej o edukacji. To
niew¹tpliwie wa¿ne dzia³ania. Ale co poza szko³¹?
KS: Mylê, ¿e fajnym
obiektem jest w³anie Gryf Arena. Statystyki wskazuj¹, ¿e
rocznie odwiedzana jest przez
blisko piêædziesi¹t tysiêcy ludzi. Jest to miejsce, w którym
mo¿emy siê napiæ kawy, skorzystaæ z si³owni, obejrzeæ jaki
mecz. Gryf Arena sta³a siê centrum sportowo-kulturalnym...
Poza tym na terenie powiatu
uda³o siê mocno rozwin¹æ infrastrukturê sportow¹. To w naszym powiecie powsta³o najwiêcej  na tle województwa 
tak zwanych orlików.
Organizujemy ró¿ne kursy,
szkolenia, imprezy, w których
te¿ m³odzie¿ uczestniczy. Urodzi³em siê w Gryficach i ca³y
czas brakuje mi k¹pieliska.
Chcia³bym, ¿eby 1 czerwca 2018

roku uda³o siê uruchomiæ takie z
prawdziwego zdarzenia k¹pielisko na Nowym wiecie, tam,
gdzie jest ten stawek. Planujemy
pla¿ê z prawdziwego zdarzenia,
bêd¹ kawiarnie, miejsca dla dzieci do zabawy, hutawki, miejsce
na grilla  co na miarê XXI wieku. Za ka¿dym razem na spotkaniach z m³odzie¿¹ pytam ich, co
by chcieli, bo to od nich zale¿y.
Wa¿ne jest, ¿eby m³odzie¿ g³ono mówi³a o swoich potrzebach. Jestemy otwarci na
wszystkie wasze propozycje.
BP: Rozumiem, ¿e warto
inwestowaæ w m³odzie¿?
KS: Mam trójkê dzieci, w
pewnym momencie cz³owiek
¿yje dla dzieci. Nie ma innego
wyjcia  nie tylko warto, ale
bezwzglêdnie trzeba, bo m³odzie¿ jest najwa¿niejsza. To ona
bêdzie póniej rz¹dziæ, podejmowaæ decyzje i trzeba im dawaæ
dobry przyk³ad. Obowi¹zkiem
jest inwestowanie w dzieci i m³odzie¿. I to jest  przynajmniej dla
mnie  najwiêksza przyjemnoæ.
BP: Piêkne s³owa, dziêkujê, mylê, ¿e tak¿e w imieniu
m³odzie¿y... Panie Starosto,
przed nami kolejna edycja
Gryfickiej Regi. Czy nagrody
przyznawane przez mieszkañców powiatu i kapitu³ê
zmieniaj¹ powiat gryficki na
lepsze?
KS: To ju¿ bêdzie czternasta gala, w przysz³ym roku odbêdzie siê jubileusz piêtnastej
gali. Pomys³ narodzi³ siê w odniesieniu do Oscarów. Zainteresowanie Nagrod¹ i sam¹ gal¹
jest bardzo du¿e. W sprawie
gali... niestety, miejsca s¹ ograniczone, sala pomieci 220, 230
osób, a chêtnych jest o wiele
wiêcej.
Pytasz o wp³yw Nagrody na
nasz¹ rzeczywistoæ. Tak,
oczywicie ma wp³yw. Wyobracie sobie, ¿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,

Starosta Powiatu Gryfickiego bardzo chêtnie rozmawia z m³odzie¿¹ i dzieli siê w³asnymi spostrze¿eniami.
Warto rozmawiaæ. Fot.: LOgin

Fina³owa gala
Gryfickiej Regi odbêdzie siê ju¿ 2 grudnia. Fot.: materia³y
prasowe. Edycja:
LOgin

¿eby uzyskaæ tytu³ tej najlepszej, wyró¿niaj¹cej siê od
wszystkich innych, stara siê 
po prostu  to udowodniæ swoimi dzia³aniami.
BP: Czy móg³by Pan zdradziæ, kto bêdzie gociem specjalnym na tegorocznej gali
Gryfickiej Regi?
KS: Powiem tak, jeli siê
uda, to bêdziemy mieli wyj¹tkowych goci. Jedna osoba jest niezwykle popularna nie tylko w

Polsce, ale i na wiecie, mo¿na j¹
ogl¹daæ w telewizji. Nie bêdzie
jej osobicie, ale zwróci siê do
uczestników przez multimedia.
Druga znana postaæ pojawi siê
osobicie. Nie mogê powiedzieæ,
o kim jest mowa. To sekret.
BP: W takim razie nie mo¿emy siê doczekaæ i na pewno,
jeli Pan pozwoli, wrócimy do
rozmowy. Dziêkujê za powiêcony czas.
KS: Dziêkujê.

Hala sportowa Gryf Arena to jedna z najwiêkszych inwestycji w powiecie, z której mo¿e
korzystaæ nie tylko m³odzie¿. Fot.: zasoby internetowe. £¹czenie: LOgin
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W ODPOWIEDZI NA 11 Listopada? My ju¿ obchodzilimy swoje wiêto

11 listopada to s³uszna, najlepsza data na obchody wiêta Niepodleg³oci

R

ano 10 listopada
1918 roku do Warszawy poci¹giem
przyby³ zwolniony z internowania w twierdzy w Magdeburgu Józef Pi³sudski, brygadier,
organizator Legionów Polskich
walcz¹cych w I wojnie wiatowej u boku armii austro-wêgierskiej, a tak¿e tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej, po kryzysie przysiêgowym z lipca 1917
roku wiêzieñ niemiecki. Jakkolwiek by nie podchodziæ do oceny
tej postaci, by³ to podówczas
cz³owiek z urozmaiconym przebiegiem s³u¿by oraz bogatym dowiadczeniem administracyjnym,
a przede wszystkim wojskowym.
11 listopada 1918 roku ten w³anie
bohater otrzymuje od Rady Regencyjnej (organizacji sprawuj¹cej
w imieniu Niemiec administracjê w
Królestwie Polskim, rezyduj¹cej
w Zamku Królewskim w Warszawie) w³adzê wojskow¹ na ziemiach odradzaj¹cego siê pañstwa
polskiego, w nastêpnych godzinach i dniach uzupe³nion¹ o misjê
powo³ania rz¹du oraz ca³okszta³t
w³adzy cywilnej. Tego samego
dnia Niemcy podpisali w wagonie
kolejowym w lasku Rethondes
pod Compiegne zawieszenie broni na zasadach bezwarunkowej kapitulacji, co oznacza³o ich klêskê w
I wojnie wiatowej, a tym samym
koniec tego krwawego, prze³omowego dla losów globu konfliktu.
Nie mo¿na zatem nie do-

strzec magii daty 11 listopada,
jako dnia, w którym dokona³y
siê wielkie rzeczy w historii
wiata, a ponadto po³o¿ono
kamieñ wêgielny pod budowê
odrodzonego pañstwa polskiego. Niestety, w ostatnich latach
mo¿na zaobserwowaæ spekulacje wokó³ tej dawno ustalonej
kwestii, próby przesuniêcia
obchodów wiêta Niepodleg³oci na 7 padziernika, a nawet 7
listopada. Sk¹d bior¹ siê emocje
w tej sprawie, czym kieruj¹ siê
reformici i dlaczego z roku na
rok jest o tym coraz g³oniej, postarajmy siê nad tym zastanowiæ w niniejszym artykule.
Zwolennicy przesuniêcia
obchodów na 7 padziernika
maj¹ racjê tylko w jednej materii  w chronologii wydarzeñ,
ale pope³niaj¹ b³¹d zasadniczy, nadaj¹c wysok¹ rangê
wydarzeniu redniego formatu i o zasiêgu raczej lokalnym.
Tego w³anie dnia Rada Regencyjna proklamowa³a niepodleg³oæ Polski, wykorzystuj¹c
za³amanie siê militarne i polityczne Niemiec. Wobec aktu
tego Niemcy nie mogli ju¿ interweniowaæ, zajêci utrzymaniem dyscypliny w armii, a
przede wszystkim negocjacjami ze zwyciêskimi Aliantami.
W kolejnych dniach Rada powo³a³a nowy rz¹d oraz przejê³a w³adzê nad Polsk¹ Si³¹
Zbrojn¹ (ok. 9 tysiêcy ¿o³nie-

rzy), jednak na tym jej rola siê
koñczy  jako organ powo³any
przez niemieckich okupantów
(dzia³a³a od padziernika 1917
roku), do tego arystokratyczny oraz prawicowy nie cieszy³
siê nigdy szerszym poparciem
spo³ecznym. Zabezpieczywszy Warszawê i okolice cz³onkowie Rady wiadomi w³asnej
s³aboci sami przekazali w³adzê przyby³emu z Magdeburga Józefowi Pi³sudskiemu, by
ostatecznie 14 padziernika
1918 roku samorozwi¹zaæ
swoje gremium.
Jaki jest zatem sens
wspó³czenie wspominaæ datê
7 padziernika 1918 roku i lansowaæ j¹ jako prawdziwy pocz¹tek II RP? Jest mianowicie
na to tylko jedna odpowied 
odebranie czci Józefowi Pi³sudskiemu. Dzisiaj od¿ywaj¹
emocje wokó³ tej postaci, niekoniecznie zdrowe, nie zawsze
podparte rozs¹dkiem, racjonalnym podejciem do faktów historycznych. Zarówno w prasie, jak równie¿ publikacjach i
internecie mo¿na doszukaæ siê
materia³ów wypaczaj¹cych pamiêæ o Marsza³ku, skupiaj¹ce
siê na jego dzia³aniach zwi¹zanych z zamachem majowym
1926 roku oraz organizacj¹ dyktatury wojskowej w Polsce.
Zachodzi tu prosta analogia 
Pi³sudski jako socjalista, przeciwnik prawicy, niszczyciel

demokracji, a nawet wojskowy dyletant i morderca nie
mo¿e byæ twarz¹ odzyskania
niepodleg³oci, wiêc przesuñmy jej datê wstecz na okres
dzia³ania ma³o znanej Rady Regencyjnej. Jest to ze wszech
miar niew³aciwe, niehistoryczne, co gorsza odbiera Polsce
bohatera narodowego i powi¹zane z nim wiêto. Nale¿y z ca³¹
stanowczoci¹ podkreliæ, ¿e to
w³anie w listopadzie 1918
roku zaistnia³y okolicznoci do
uzyskania przez Polskê samodzielnoci. Pocz¹wszy od 11
listopada kolejne orodki w³adzy powsta³e na ziemiach polskich (wród nich pierwszy niezale¿ny rz¹d powo³any 7 listopada w Lublinie przez socjalistê
Ignacego Daszyñskiego) oddawa³y siê do dyspozycji Józefa
Pi³sudskiego, który cieszy³ siê
ogólnym uznaniem i niema³¹
popularnoci¹ (jako dowódca,
organizator armii, w koñcu za
wiêzieñ niemiecki), ponadto
posiada³ konkretne zaplecze militarne w postaci Polskiej Organizacji Wojskowej niezbêdne w
procesie obrony i walki o granice
m³odziutkiej II RP. Polska potrzebowa³a takiego w³anie bohatera.
Reasumuj¹c, nie mo¿na odbieraæ Józefowi Pi³sudskiemu
jego zas³ug zwi¹zanych z odzyskaniem przez Polskê niepodleg³oci. Uchwyci³ on w listopa-

Józef Pi³sudski (1867-1935). Fot.: zasoby internetowe
dzie 1918 roku w³adzê le¿¹c¹ na
ulicy, a tak¿e skutecznie j¹ pokierowa³, a póniejsze jego
dzia³ania wojskowe i polityczne, nawet te dyskusyjne (rola w
wojnie polsko-bolszewickiej
oraz obronie Warszawy w 1920
roku, zasadnoæ zamachu majowego 1926 roku) nie mog¹ tego
przys³aniaæ. Nie nale¿y równie¿ zapominaæ o miêdzynarodowym wydwiêku daty 11 listopada. wiêtuje wówczas
Francja, ofiary Wielkiej Wojny
wspomina Wielka Brytania,
dlaczego nie mo¿e do³¹czyæ siê
Polska jako feniks powsta³y z
popio³ów, a przez to jeden z
faktycznych zwyciêzców I
wojny wiatowej? Powinnimy, a wrêcz mamy moralny
obowi¹zek lansowaæ ten w³anie dzieñ na nasze narodowe
obchody, przypominaj¹c wia-

tu udzia³ i ofiary rodaków w
tym konflikcie, wyzwoleñcze
aspiracje, za które przelalimy
krew po obu stronach barykady.
Na zakoñczenie podkrelmy, ¿e
sami mieszkañcy II RP za datê
odzyskania
niepodleg³oci
uwa¿ali 11 listopada (wiêtowano nieoficjalnie od 1919
roku, w formie wiêta pañstwowego za dopiero od roku 1937)
i choæ z czasem obchody zdominowa³ kult Marsza³ka Pi³sudskiego, to nie powinnimy podwa¿aæ decyzji ówczesnych. W
mojej ocenie jedynym zauwa¿alnym pozytywem dyskusji
wokó³ daty wiêta Niepodleg³oci zdaje siê byæ rosn¹ce zainteresowanie uczniów histori¹,
choæ nie zawsze cechuj¹ce siê
poprawn¹ analiz¹ faktów i rozumieniem konkretnej epoki.
Tomasz Jêdras, nauczyciel

INFOKOMENTARZ

STOP przemocy wobec dzieci. Poka¿ wiat z dobrej strony
Miêdzynarodowy Dzieñ Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci obchodzony jest 19 listopada. Uczniowie klas pierwszych z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w
Gryficach oraz Szko³y Podstawowej przy ul. Wa³owej (dawne Gimnazjum nr 3) wziêli udzia³ w Marszu Solidarnoci. Pokazali siê z dobrej strony, dumnie nios¹c transparenty
przygotowane na lekcji edukacji dla bezpieczeñstwa. Has³ami przewodnimi by³y g³ównie Kochaj - nie bij czy Dzieci nie-mieci. Organizatorem tego wydarzenia by³ Zespó³
Interdyscyplinarny dzia³aj¹cy przy Miejskim Orodku Pomocy Spo³ecznej w Gryficach.
Zjawisko przemocy wobec
dzieci niesie za sob¹ ogromne
skutki. Nie tylko te widoczne
dla oczu, ale równie¿ te dotycz¹ce rozwoju umys³owego
czy stanu psychicznego. Osoby, które dowiadczy³y przemocy w dzieciñstwie, w póniejszym ¿yciu maj¹ problem z
nawi¹zywaniem kontaktów z
innymi, s¹ agresywne i maj¹
nisk¹ samoocenê. Dzieci s¹
szczególnie nara¿one na przemoc, poniewa¿ s¹ bezradne i
nie potrafi¹ sobie radziæ z negatywnymi uczuciami i emocjami. Nie s¹ w stanie same sobie
pomóc. Przemoc wobec dzieci
ma najczêciej miejsce w najbli¿szym otoczeniu, czyli w
domu i szkole. Z roku na rok
wzrasta liczba ofiar przemocy
domowej, jest to tylko czêæ
oficjalnych informacji, o których wiemy z procedury Niebieskiej Karty. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jest te¿ du¿a czêæ ofiar
przemocy domowej, o których
nikt nic nie wie.
Dlatego te¿ nasi uczniowie
wyrazili sprzeciw wobec przemocy. Ka¿dy, nawet najmniejszy cz³owiek powinien czuæ
siê bezpiecznie we w³asnym
rodowisku. Je¿eli jestemy
wiadkami przemocy  powinnimy zareagowaæ, nie obracaæ
g³owy w druga stronê. Dziecko
to obywatel, który ma swoje
prawa i nie powinien byæ trak-

towany
przez
rodziców
przedmiotowo. Rodzice  wychowuj¹c dzieci  bior¹ na siebie ogromn¹ odpowiedzialnoæ. Powinni pokazaæ im
wiat z tej dobrej strony, a nie
od najm³odszych lat dawaæ powody do nienawici wobec
¿ycia i wiata. Maj¹ obowi¹zek
chroniæ przed z³em, a tak¿e
nauczyæ jak skutecznie z nim
sobie radziæ.
Pamiêtajmy, ¿e nikt nie zas³uguje na cierpienie, a zw³aszcza dziecko, które jest niczemu
winne. Nie b¹dmy wiêc obojêtni wobec krzywdy, przemocy i wystêpuj¹cego siê z³a.
Edyta Bielska, I/a

Organizacja marszu spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y. Na potrzeby manifestacji stworzy³a sugestywne plakaty i banery. Fot.: LOgin

Licealici wykazali siê postaw¹ godn¹ pochwa³y i naladowania. Fot.: LOgin

Uczniowie przeciwko przemocy wobec dzieci. Na zdjêciu uczennice Szko³y Podstawowej przy ul. Wa³owej w
Gryficach. Fot. LOgin
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Arkady Rados³aw Fiedler oraz Inga Przez trudny do... spe³nienia
Iwasiów w progach Chrobrego amerykañskiego snu.
Orkiestra dêta wyjedzie do USA
Ju¿ 28 listopada z
uczniami Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa
Chrobrego w Gryficach
spotka siê Arkady Rados³aw Fiedler, syn podró¿nika i pisarza Arkadego Fiedlera, autora popularnej i
lubianej nie tylko wród
m³odzie¿ ksi¹¿ki Dywizjon
303. Spotkanie zostanie
poprzedzone konkursem
nt. ¿ycia pisarza i znajomoci wspomnianej lektury,
bêd¹cej  niew¹tpliwie 
wiadectwem powiêcenia
i odwagi polskich lotników
walcz¹cych o Angliê w
1940 r.
Kolejn¹ literack¹ uczt¹
bêdzie niew¹tpliwie spotkanie z Ing¹ Iwasiów. Autorka znanych powieci
(Bambino) oraz poetka
spotka siê z m³odzie¿¹ na
zaproszenie liceum 6 grudnia br. Inga Iwasiów, zwi¹zana z Uniwersytetem Szczeciñskim, zajmuje siê literatur¹ wspó³czesn¹ ze stanowiska krytyki feministycznej (uznawana dzisiaj w Polsce za jedn¹ z czo³owych feministek). Publikuje m.in.
³amach Gazety Wyborczej, w latach 1999-2012
redaktor naczelna Pogranicza, szczeciñskiego dwumiesiêcznika literacko-kulturalnego.
Pomys³odawczyni szczeciñskiej Nagrody Literackiej dla Autorki
Gryfia oraz cz³onkini kapitu³y Poznañskiej Nagrody Literackiej. Spotkanie z

Inga Iwasiów na Festiwalu Conrad w Krakowie, 2015
r. Fot.: Adam Walanus
pisark¹ nominowan¹ w 2009
roku do Literackiej Nagrody Nike z pewnoci¹ bêdzie
dla
naszych
uczniów
okazj¹, by porozmawiaæ o
literaturze i... wiecie zdo-

minowanym przez mê¿czyzn; w wiecie, w którym
to kobieta musi non stop
udowadniaæ swoj¹ intelektualn¹ wartoæ?
Redakcja

penhagen w 2015. Orkiestra
startuje w takich kategoriach, jak: parada marszowa,
pokaz show, koncert czy bitwy perkusyjne. RSL jest
jednym z prekursorów marchingu w Polsce, a ma¿oretki
jako jedne z pierwszych w
naszym kraju prezentuj¹ styl
Color Guards.
Kapelmistrzem orkiestry
jest Krzysztof Malicki, in-

struktorem Dawid G³ogowski, a ma¿oretki trenuj¹ pod
czujnym okiem Jolanty Nowak i Agnieszki JaneckiejKuta.
Trzymajmy kciuki, aby jak
najlepiej zaprezentowali Polskê w USA i zdobyli najwy¿sze w swojej karierze wyniki.
Miejmy nadziejê, ¿e spe³ni¹
swój amerykañski sen.
Zuzanna Schwech, I/b

RELACJA

Sienkiewicz w spódnicy
w Gryficach

FELIETON - POLEMIKA

W ODPOWIEDZI NA
Prokrastynacja. Moje drugie imiê

O sukcesach, których nie by³o

W padziernikowym numerze LOgina zosta³ opublikowany artyku³ o prokrastynacji  przek³adaniu na
póniej zajêæ, które trzeba
wykonaæ od zaraz, a wychodzi jako inaczej. Zgadzam
siê z autorem felietonu, ale...
W felietonie tym prokrastynatorzy zostali przedstawieni jako osoby nie potrafi¹ce zaplanowaæ swojego
czasu lub jedynie oszukuj¹ce
siê, ¿e to potrafi¹ albo po prostu s¹ leniwe. Mo¿na mia³o
stwierdziæ, ¿e ka¿dy z nas
boryka siê od czasu do czasu
ze zjawiskiem prokrastynacji.
Nie zawsze jestemy pe³ni
energii i chêci do wykonania
naszych powinnoci; chocia¿ nale¿y nam siê zas³u¿ony
odpoczynek, to z lenistwem
trzeba walczyæ. Prokrastynacja jednak nie zawsze wynika
z nieróbstwa.
Kiedy polecone nam zadanie jest wa¿ne, czêsto boimy siê mo¿liwej pora¿ki tak
bardzo, ¿e nie podejmujemy
nawet próby. Jest to drugi po
lenistwie czynnik dojutrzyzmu  strach. Poczucie, i¿
rzecz, któr¹ robimy jest wa¿-

Przy Gryfickim Domu
Kultury od 2009 r. dzia³a orkiestra dêta. Red Swing Low
to blisko 100-osobowy zespó³ sk³adaj¹cy siê z muzyków i tancerzy. M³odzie¿, w
tym uczniowie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. B.
Chrobrego, wystêpowa³a
miêdzy innymi w Niemczech, Danii czy na Litwie, a
ju¿ pod koniec listopada wyjad¹ reprezentowaæ nasz
kraj na Mistrzostwach
wiata Zespo³ów Marszowych w s³onecznej Kalifornii w USA.
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 Ko-

Nie Kiedy, W nastêpnym tygodniu, Póniej czy
Jutro  TERAZ. Fot. Zasoby internetowe
na  co mo¿e dzia³aæ mobilizuj¹co, ale tak¿e parali¿uj¹co. Ci¹g³e przek³adanie skutkuje nieraz brakiem dzia³ania, co w obliczu klêski wydaje siê byæ i tak mniej przera¿aj¹ce. Z tej perspektywy
trudno dostrzec, ¿e niewiele
ró¿ni siê to od faktycznej
pora¿ki, jest wrêcz nawet
gorsze. Uczymy siê bowiem
na b³êdach i niestety najskuteczniej wychodzi to na
swoich w³asnych. Ponosz¹c
serie pora¿ek i wyci¹gaj¹c z

nich wnioski zbli¿amy siê
wiêc, paradoksalnie, do zwyciêstwa, a najwiêksz¹ pora¿kê ponosi ten, kto nawet nie
spróbowa³.
O sukcesie przes¹dza
oczywicie du¿o wiêcej: wrodzony talent, temperament,
determinizm rodowiskowy,
zaanga¿owanie czy zwyczajne szczêcie, ale odk³adaj¹c
ci¹gle pierwszy krok... nie
wejdziemy na kolejny stopieñ drabiny.
Anna Maria Piskorowska, II/b

W Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Gryficach
odby³o siê spotkanie
autorskie z teatrolog,
twórczyni¹ powieci historycznych  El¿biet¹
Chereziñsk¹.
W wydarzeniu nie mog³o
zabrakn¹æ uczniów z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego. Rozmowê
poprowadzi³ Micha³ Ostrowski, gryficki pasjonat historii,
którego mo¿na kojarzyæ z
udzia³u w rozmaitych rekonstrukcjach
historycznych.
Moderator wydarzenia okreli³ autorkê Henrykiem Sienkiewiczem w spódnicy.
El¿biet¹ Chereziñsk¹ jest
autork¹ takich powieci historycznych, jak Korona niegu
i krwi, P³omienna korona
czy Królowa. W sposób
szczególny nasz¹ m³odzie¿ zainteresowa³y opowieci pisarki o naszym patronie, Boles³awie Chrobrym  centralnej i
ulubionej postaci w wielu
ksi¹¿kach mieszkanki Ko³obrzegu.
Jaki obraz Chrobrego wy³ania siê z powieci pisarki?
(Autorka za¿artowa³a, ¿e jej
Chrobry wygl¹da jak wspó³czesny mê¿czyzna tu¿ po wyjciu z si³owni). W popularnej
Grze w koci przysz³y w³adca Polski to przede wszystkim
trzydziestoletni, dobrze zbudowany mê¿czyzna spragniony korony, dla której zrobi

Pami¹tkowe zdjêcie uczniów Chrobrego z autork¹.
Fot.: LOgin
wszystko. To nie tylko sprytny strateg, ale tak¿e zwyk³y
cz³owiek: kochaj¹cy kobiety,
przyjació³ i szukaj¹cy odskoczni od codziennoci.
Mimo ¿e ksi¹¿ki Chereziñskiej
to beletrystyka, to odnajdujemy w nich wiernie oddane realia historyczne oraz redniowieczn¹ mentalnoæ (z jej blaskami i cieniami).
Autorka podczas spotkania wyzna³a  zapytana o inspiracje  ¿e Polacy zatracaj¹
wiadomoæ o niezwyk³ej polskiej historii. Stwierdzi³a równie¿, ¿e zainteresowanie m³odzie¿y naszymi dziejami jest
niezadawalaj¹ce, dlatego te¿
warto mówiæ o naszej przesz³oci w ró¿ny sposób, choæby
przez tworzenie powieci historycznych.
Podczas wieczoru pisarka
opowiada³a tak¿e o zasadach,
którymi kieruje siê w trakcie
pisania ksi¹¿ek. Jedn¹ z nich

jest to, ¿e zawsze stara siê
obroniæ choæby najpodlejszego bohatera. Inn¹ za fakt, ¿e
musi byæ pewna i dojrza³a do
poruszenia danego tematu.
Pod koniec spotkania
zgromadzeni gocie równie¿
mogli zadawaæ swoje pytania.
Zapytana o swój dzieñ, autorka nakreli³a, w jaki sposób
powstaj¹ jej powieci. Powiedzia³a, ¿e nie jest typem pisarza, który tygodniami zastanawia siê i czeka na wenê. Przyzna³a, ¿e jak ma pisaæ, to ubiera
dres, idzie do gabinetu i pracuje dziesiêæ, do dwunastu godzin. Nic wiêc dziwnego, ¿e
potrafi napisaæ ksi¹¿kê w
czternacie dni (jak choæby
powieæ Gra w koci).
Po spotkaniu publicznoæ
zosta³a zaproszona na poczêstunek, za sama autorka chêtnie rozdawa³a autografy i pozowa³a do zdjêæ.
Dominik Balcerzak, I/c
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Superbohaterki Towarzyskie wystêpy NBA
w kinie
polskiej reprezentacji
 Mundial 2018

Superman, Spider-Man,
Batman, Iron Man, CaptainAmerica, Thor  znani i kochani
przez tysi¹ce fanów. Co ich
³¹czy? Powsta³a o nich ca³a
masa filmów. Czego brakuje?
Owszem kobiet. Produkcji
superbohaterskich,
gdzie
g³ówn¹ rolê odgrywa kobieta,
generalnie nie tworzy siê za
du¿o. Z³a passa dotychczasowych ekranizacji? Mo¿liwe.
Wszystkie filmy, które powsta³y z kobietami w trykotach na
pierwszym planie mo¿emy
w³o¿yæ do szuflady i zamkn¹æ
na klucz, poniewa¿ nie odnios³y wiêkszych sukcesów i nie
porwa³y widzów A¿ do teraz.
Pocz¹tkiem by³ film z 1984
roku, czyli Supergirl, który
okaza³ siê totaln¹ klap¹ z nijak¹
bohaterk¹ pokazan¹ tylko jako
damska wersja Supermana. Nie
ma on za wiele do zaoferowania,
oprócz nudy i nie daj¹cej siê
lubiæ Supergirl. Kolejna produkcja to Catwoman z 2004
roku, która nieudolnie spróbowa³a przedstawiæ siln¹ i niezale¿n¹ kobietê-kot (robi¹c przy
tym pomiewisko z kobiecej filmowej protagonistki). Feminizm ra¿¹cy w oczy oraz niezamierzony efekt parodii skutecznie odrzucaj¹ widzów od tego
filmu. Ju¿ rok póniej w kinach
pojawi³a siê Elektra, produkcja,
która zas³ynê³a niejako jako jeden z najgorszych filmów w kinie superbohaterskim, czyli artystyczna i komercyjna pora¿ka. W porównaniu do dwóch
pozosta³ych filmów stoi on na
lepszym poziomie pod wieloma wzglêdami, ale wci¹¿ nie jest
tym, na co by³o staæ ówczesne
kino. Mo¿na uznaæ to za nieudan¹ próbê poprawienia wizerunku kobiet na tym polu w
wiatowej kinematografii.
Od tamtej pory kobiety w
filmach tego typu gra³y jedynie
drugoplanowe role, takie jak
wietna, zas³uguj¹ca na w³asny
film Black Widow w filmach
MCU czy nowa, lepsza wersja
kobiety-kot z filmu Nolana
Mroczny Rycerz Powstaje. Ale
to wci¹¿ nie by³o to, czego potrzebowali fani.
Wonder Woman to od dawna

najpopularniejsza superbohaterka znana w kulturze masowej, jest to istotna postaæ kreuj¹ca obraz silnej kobiety dorównuj¹cej mê¿czyznom pod wieloma wzglêdami. W wersjach komiksowych stawiana na równi z
Batmanem czy Supermanem.
Gdy z udzia³em tych panów na
przestrzeni lat ukazywa³y siê
coraz to nowsze produkcje,
Wonder Woman na ekrany kin
wprowadzona zosta³a dopiero
w 2016 roku w postaci aktorki
Gal Gadot, której rola podbi³a
serce wielu osób, pocz¹tkowo
swoim ma³ym wystêpem w
Batman v Superman: Dawn of
Justicea, nastêpnie w pe³nometra¿owej w³asnej produkcji
Wonder Woman. Dziêki temu
filmowi kobieca rola protagonistki w filmie superbohaterskim wreszcie zyska³a na znaczeniu. Film nie jest idealn¹ produkcj¹, ale zdecydowanie w
wietny sposób pokazuje origin
story nowej bohaterki dla filmowego DC Comics. Dla wielu
okaza³ siê petard¹, której nikt siê
nie spodziewa³, nie s¹ to najlepsze fajerwerki jakie widzia³o
kino, ale mino wszystko wci¹ga
i zapewnia wspania³¹ rozrywkê. Wonder Woman jest dowodem na to, ¿e kobieca superbohaterka jest w stanie przyæmiæ
nawet Batmana czy Supermana.
Nasuwa siê tylko jedno pytanie,
czy nie da³o siê tak wczeniej?
Nie w¹tpiê, ¿e ksiê¿niczka
Amazonek wygra³aby w starciu
z niejednym miêniakiem, co na
pewno zobaczymy w najnowszym filmie DC Comics, czyli
JusticeLeague, który premierê
w Polsce ma 17 listopada br.
Marta Ko³wzan, II b

Du¿ymi krokami zbli¿a siê
pi³karskie wiêto  Mistrzostwa wiata w Pi³ce No¿nej
2018 (Russia). Piêkne stadiony, wspaniali kibice, szczêcie po zwyciêstwie, smutek i
³zy po pora¿ce  to wszystko
czekaæ nas bêdzie na nadchodz¹cych Mistrzostwach (od
14 czerwca 2018 r. do 15 lipca).
Oczywicie na tak presti¿owej imprezie nie mog³o zabrakn¹æ naszych or³ów.
Reprezentacja bia³o-czerwonych przez eliminacje
przesz³a jak burza, pewnie
wychodz¹c z pierwszego
miejsca z grupy, z piêciopunktow¹ przewag¹ nad
Duñczykami, którzy musieli
zadowoliæ siê 2. miejscem
Znajdowalimy siê w grupie E
wraz z innymi piêcioma dru¿ynami (Armenia, Czarnogóra, Dania, Kazachstan, Rumunia) walcz¹cymi o wyjazd do Rosji.
W ca³ych eliminacjach dru¿yna PL dwa
razy poczu³a jak smakuje
gorycz. Pierwszy raz w
meczu z najni¿ej ulokowanym zespo³em w naszej grupie, mowa oczywicie o Kazachstanie.
Co prawda Polacy nie
przegrali owego spotkania,
ale... zremisowali (2:2). Remis
bola³ nas o tyle bardziej, ¿e
przed spotkaniem ka¿dy zak³ada³ ³atwe zwyciêstwo,
wiêc z marszu przed meczem
dopisywano nam 3 punkty.
Byæ mo¿e nie ma tego z³ego,
co na dobre by nie wysz³o.
Mecz nauczy³ pokory do
przeciwnika i jeszcze bardziej
zmotywowa³ do ciê¿kiej pracy. Jak wszyscy wiemy  praca ta nie posz³a w las, bo
ch³opcy do koñca eliminacji
potknêli siê tylko jeszcze raz.
Mowa tu o meczu z reprezentacj¹ Danii.

ZDJÊCIE NUMERU

Podejcie do meczu z
Duñczykami by³o zupe³nie
inne ni¿ w pierwszym z Kazachstanem. Zdawalimy sobie sprawê jak wa¿ne jest to
wydarzenie. Potyczki w du¿ej
mierze mog³y przes¹dziæ
awans Reprezentacji Polski na
Mundial lub daæ cieñ szansy
Duñczykom. Tym razem rzeczywistoæ dla Polaków okaza³a siê bardzo brutalna. Uleglimy Reprezentacji Danii 
przegralimy 0:4! Na szczêcie
by³a to nasza pierwsza i zarazem ostatnia pora¿ka w eliminacjach. Ostatecznie wszystko dobrze siê skoñczy³o. Nasza Reprezentacja wywalczy³a bezporedni awans na Mistrzostwa wiata, a kapitan i
obecnie najlepszy zawodnik
kadry  Robert Lewandowski

 zosta³ samodzielnym liderem klasyfikacji Króla strzelców (16 bramek). Mo¿e zatem
wiêtowaæ koronê króla
strzelców i to ju¿ po raz drugi
z rzêdu, bo w eliminacjach
Euro 2016 równie¿ by³ najskuteczniejszy, strzeli³ wtedy 13
goli. Po tak udanych wystêpach Reprezentanci zas³u¿yli
na wymarzony odpoczynek.
W koñcu trzeba jako przygotowaæ siê na Mundial.
Na Mundialu graj¹ zespo³y z Europy, Afryki, Ameryki i
Azji. W zwi¹zku z tym nie tylko
trener (Adam Nawa³ka) chcia³
przygotowaæ swoich pod-

opiecznych do gry z zespo³em
spoza naszego kontynentu.
W ramach tych przygotowañ
zagralimy sparingi kolejno z
Reprezentacjami Urugwaju i
Meksyku. Pierwsze spotkanie
odby³o siê 10 listopada z Urugwajem na Stadionie Narodowym w Warszawie (0:0), drugi
mecz odby³ siê trzy dni póniej, 13 listopada na Stadionie
Energa w Gdañsku (0:1). W
¿adnym ze spotkañ nie uda³o
siê wygraæ, lecz wyniki w tych
meczach by³y spraw¹ drugorzêdn¹. Trener naszej reprezentacji chcia³, bymy oswoili
siê i przygotowali na to, jak
graj¹ zespo³y z Ameryki,
sprawdziæ nowo powo³anych
zawodników oraz przetestowaæ ró¿ne warianty taktyczne
(maj¹ce zaskoczyæ naszych
przeciwników). Szkoda
jednak, ¿e nie potrafilimy znaleæ drogi do
bramki przeciwnika. Z
pewnoci¹ by³o to spowodowane absencj¹ naszej czo³owej postaci w
dru¿ynie, mowa oczywicie o Robercie Lewandowskim. Drobny uraz
pokrzy¿owa³ plany naszego kapitana. Sztab
medyczny z uwagi na
zdrowie wyda³ zakaza³ na jego
wystêp w obydwu spotkaniach. Czy brak Lewandowskiego = brak bramek? Z pewnoci¹ bêdzie to du¿e os³abienie dla naszej dru¿yny, takiego pi³karza nie da siê zast¹piæ,
mo¿emy jedynie szukaæ dla
niego alternatywy. Mimo to
b¹dmy optymistami. Mamy
najsilniejsz¹ kadrê od lat, zgrany zespó³ oraz zawodników
miary klasy wiatowej. Dla
wiêkszoci z nich jest to pierwszy i byæ mo¿e ostatni Mundial w pi³karskiej karierze, wiêc
kiedy jak nie teraz?
Klaudiusz Lanczak, l/b

W Polsce ma³o osób  tak
mylê  interesuje siê koszykówk¹. A szkoda, bo jest to
interesuj¹cy i energetyzuj¹cy sport (porównywalny z
pi³k¹ no¿n¹, przynajmniej
dla mnie).
Najwiêksz¹ popularnoci¹ cieszy siê oczywicie
amerykañska liga NBA. Graj¹
w niej utalentowani koszykarze na wiecie, obecnie najlepszym z nich jest Lebron James,

zawodnik dru¿yny Cleveland
Cavaliers (32 lata). Lebron
non stop bije nowe rekordy,
ostatnim z nich jest zdobycie
29 000 punktów jako najm³odszy gracz w historii NBA.
Oczywicie warto spojrzeæ na m³ode gwiazdy, które
dopiero zaczynaj¹ przygodê w
NBA, a które ju¿ pokazuj¹ siê
z najlepszych stron. Jednym z
nich jest 20-letni Lozno Ball jako najm³odszy gracz w historii (maj¹c 20 lat i 15 dni)
zdoby³ w meczu triple-double,
czyli podwójn¹ zdobycz
punktów, asyst i zbiórek, bij¹c
rekord w³anie Lebrona Jamesa (20 lat i 20 dni).
Nie zapomnijmy o naszym
rodaku Marcinie Gortacie,
który jest  na tê chwilê  jedynym Polakiem graj¹cym w
NBA (Washington Wizards).
Mimo wieku  33 lata  Marcin
nadal prezentuje bardzo wysok¹ formê i nie zwalnia tempa. W NBA zadebiutowa³ w
2007 roku (w dru¿ynie Orlando Magic). Ca³¹ swoj¹ karierê
realizowa³ w USA, czym wypracowa³ sobie solidn¹ markê.
Marcin Gortat jest za³o¿ycielem corocznego obozu Gortat camp, zrzeszaj¹cego m³odych koszykarzy. Miejmy nadziejê, ¿e spod jego skrzyde³
wyfrun¹ m³ode gwiazdy.
Gracjan Szczepkowski, I/b

INFOKOMENTARZ

Redakcja LOgina na pami¹tkowym zdjêciu z Ramon¹ Ray oraz Tomaszem Skierczyñskim.
Artyci zagrali w listopadzie dla mieszkañców Gryfic, sami te¿ pochodz¹ z naszego miasteczka.
Koncert odby³ siê na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Z wielkim przytupem ruszy³a Druga Edycja Gryfickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki  GALK. Poprzednie rozgrywki przynios³y
wszystkim
uczestnikom
masê pozytywnych emocji
oraz mnóstwo wietnej zabawy. Gryficka Gryf Arena
co weekend zalewana by³a
przez sympatyków koszykówki, którzy przychodzili
ogl¹daæ zmagania koszykarzy  i w tym roku nie mog³o
byæ inaczej.
Tegoroczne rozgrywki
wystartowa³y 4 listopada br.
Zg³oszone do gry w tej imprezie zosta³o szeæ dru¿yn,
m.in.: SU£TAÑSKIE REZYSTORY, GANG ALBANII,
O.W.RUTEX, JASTRZ¥B,

Fot.: Facebook/GALK

Artyci z Gryfic dla gryficzan GALK ruszy³a z przytupem!

AKTIVON SPORT czy SANDRA REHABILITACJA. W
planach 12 kolejek rozgrywek, które bêd¹ odbywaæ siê
w myl zasady ka¿dy z ka¿-

dym. Po fazie zasadniczej
rozegrane zostan¹ fina³y, do
których awansuj¹ tylko najlepsze dru¿yny. Emocje gwarantowane.

