Kazimierz Saæ, Starosta:
W urzêdzie pracy jest
oko³o stu ofert pracy.
Chêtnych brak

SPO£ECZEÑSTWO

s.8

SPO£ECZEÑSTWO

W Polsce po raz kolejny odby³a siê  7 padziernika br.  akcja Zerwijmy ³añcuchy. Inicjatywa portalu Psy.pl spotka³a siê z entuzjastyczn¹
odpowiedzi¹  akcja zosta³a zorganizowana w oko³o 80 polskich miastach. Na tej mapie nie zabrak³o równie¿ naszej miejscowoci. W happening zaanga¿owali siê uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. B. Chrobrego w Gryficach.

s.8

We are UNITY  wymiana
polsko-niemiecka w Güstrow

Fot.: MP  Magda Pocztowska

Galopem przez przeszkody
Dzieñ Edukacji Narodowej
 do sukcesu i kadry narodowej w Chrobrym

SPORT

s.12

Filip Lewicki jest uczniem klasy I/c (matematycznej) w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. B. Chrobrego w Gryficach
oraz cz³onkiem klubu sportowego KJ Czahary w Pogorzelicy. Na tegorocznych Mistrzostwach Polski w Skokach przez
Przeszkody zdoby³ z³oty medal i tytu³ Mistrza Polski Juniorów.

Z ¯YCIA SZKO£Y
Z ¯YCIA SZKO£Y

s.3

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole  Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego  odby³y siê (12
padziernika br.) uroczystoci, w których udzia³ wziêli uczniowie, wszyscy pracownicy szko³y oraz zaproszeni gocie.

s.6

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 (Gimnazjum nr 3) w
Gryficach miêli okazjê uczestniczyæ w polsko-niemieckiej wymianie, która odby³a siê w dniach 16-20 padziernika br. Dwanacie osób wraz z opiekunami (wicedyrektorem, Panem Adamem Szawarskim, oraz polonist¹, panem Mariuszem Rakoskim)
uda³o siê w podró¿ z Polski do niemieckiego miasta Güstrow.
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NA DOBRY POCZ¥TEK

NAJWA¯NIEJSZE DNI W PADZIERNIKU
I W LISTOPADZIE

WSTÊPNIAK

Od czytania g³owa nie boli
- kolejny numer LOgina
w Waszych rêkach!
Drodzy Czytelnicy.
Oddajemy w Wasze
rêce kolejny, drugi w tym
roku szkolnym numer LOgina. Jak zwykle (a w³aciwie w sposób niezwyk³y)
staralimy siê, aby w pe³ni
zadowoliæ wszystkich naszych Czytelników, dlatego
te¿ w bie¿¹cym numerze
znajdziecie mnóstwo artyku³ów  od informacji do
publicystki. Mamy nadziejê, ¿e ka¿dy z Was znajdzie
co interesuj¹cego dla siebie.
W padziernikowym numerze LOgina przeczytacie m.in. o ogólnopolskiej
akcji Zerwijmy ³añcuchy,
do której  obok 80 miast w
Polsce  do³¹czy³y tak¿e
Gryfice. W sposób szczególny zaanga¿owalimy
siê My, m³odzi ludzie z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach. Inicjatywa na naszym podwórku spotka³a siê z nasz¹
entuzjastyczn¹ odpowiedzi¹, dalimy
tym samym wiadectwo, ¿e los zwierz¹t nie jest nam
obojêtny; zwierzêta odczuwaj¹ ból w
ten sam sposób, nie
jest niczym przyjemnym. Wyra¿amy
nadziejê, ¿e za
spraw¹ podobnych
dzia³añ nasz g³os
dotrze do rz¹dz¹cych (a, jak wieæ
medialna
niesie,
polski rz¹d zamierza pochyliæ siê nad
losem
zwierz¹t
przywi¹zywanych
na krótkim ³añcuchu do budy) i
przyczynimy siê do zmiany polskiego ustawodawstwa wobec traktowania
zwierz¹t domowych i nie
tylko. To, ¿e potrafimy
mówiæ tym samym g³osem
w sprawach wa¿nych, wymagaj¹cych naszego zaanga¿owania, wiadczy o
wiadomoci spo³ecznoobywatelskiej.
W tym miejscu dziêkujemy wszystkim mieszkañcom, którzy 17 padziernika br. zatrzymali siê na pl.
Zwyciêstwa i wyrazili
swoje wsparcie podejmowanym inicjatywom na
rzecz psów na uwiêzi.
Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje równie¿ artyku³

o wymianie polsko-niemieckiej. W poprzednim numerze pisalimy o naszych
gociach z Niemiec, którzy
przyjechali do naszego liceum w ramach miêdzynarodowej, s¹siedzkiej wspó³pracy. Tym razem, w terminie 16-20.10.2017 r., nasi koledzy i kole¿anki ze Szko³y
Podstawowej nr 3 (Gimnazjum nr 3) z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi w Gryficach wyjechali do Ecolea 
Internationale Schule w
Güstrow  by³a to rewizyta,
nasi gimnazjalici gocili
swoich niemieckich rówieników w kwietniu br. Podejmowane dzia³ania naszej
spo³ecznoci na rzecz zacieniania relacji polsko-niemieckich zas³uguj¹  niew¹tpliwie!  na podziw i pochwa³ê. Cieszmy siê, ¿e mo¿emy zrobiæ co dobrego dla
wzmacniania s¹siedzkich relacji.
W bie¿¹cym numerze nie
zabranie równie¿ wywiadów i

felietonów. Tym razem rozmawialimy m.in. z Filipem
Lewickim, koleg¹ z klasy I/c,
który uprawia niecodzienny
sport, a mianowicie  jedziectwo. Nie ka¿dy z nas wiedzia³, ¿e Filip nale¿y do kadry
narodowej juniorów, a w tym
roku zdoby³ z³oty medal  w
naszej szkole mamy zatem mistrza jazdy konnej! Osób, z
którymi warto rozmawiaæ, nie
brakuje w naszej szkole  Ryszard Ruciñski zdoby³ stypendium Prezesa Rady Ministrów, a Daria Szalast, uczennica klasy III/a w roku szkolnym 2016-17, zdoby³a tytu³
najlepszej maturzystki! Polecamy równie¿ rozmowê naszego redakcyjnego kolegi z

Przyjacielem Szko³y, Panem Kazimierzem Saciem, Starost¹ Powiatu Gryfickiego.
Dla poszerzania naszej wiadomoci spo³eczno-obywatelskiej, postanowilimy podj¹æ temat zwi¹zany z nasz¹
ma³¹ ojczyzn¹  co robiæ, by
przeciwdzia³aæ bezrobociu.
Okazuje siê, ¿e w naszym powiecie bezrobocie spada, w
urzêdzie pracy jest mnóstwo
ofert, a jakim sposobem brakuje r¹k do pracy. Mamy na-

dziejê, ¿e do tematu wrócimy
i porozmawiamy z Panem Kazimierzem Saciem o dzia³aniach podejmowanych na
rzecz m³odych ludzi.
Nie moglimy pomin¹æ
kontekstu jesiennego  w
Kulturze znajdziecie komentarze naszej kole¿anki redakcyjnej  Aleksandry
Iwañczak  o aktualnych premierach w kinie; a ¿e jestemy
w padzierniku, a przed nami
listopad (czyli takie wiêta,
jak np. Halloween czy tak
zwane Zaduszki), to w salach
kinowych dominuje oczywicie mrok i metafizyka  innymi s³owy, pierwsze skrzypce
w repertuarach bêd¹ graæ
horrory. Có¿ poradziæ, lubimy

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

siê baæ i z jakich powodów
interesuj¹ nas kwestie zwi¹zane z ¿yciem i mierci¹, a
przecie¿, gdyby g³êbiej siê
nad tym zastanowiæ (i mylimy, ¿e do tematu wrócimy),
gatunek horroru to nie tylko, powiedzmy, naturalistyczne studium naszego
cia³a i jego wnêtrznoci, ale
tak¿e lêk przed tym, co nieuniknione, przed czym tajemniczym, nadnaturalnym.
Dlatego te¿, mimo licznych g³osów sprzeciwu, uwa¿amy, ¿e Halloween to nie tylko
ma³o krytyczna zabawa, ale interesuj¹ce
zjawisko w kulturze
popularnej, które  podobnie jak nasze Zaduszki  przypominaj¹ i grzmi¹ memento mori, ¿e wczeniej
czy póniej mieræ porwie ka¿dego z nas do
swojego korowodu.
Niech zatem koniec
padziernika i pocz¹tek listopada bêdzie
dla nas czasem refleksji nad wartociami w
naszym ¿yciu. Postawmy sobie pytanie:
dok¹d zmierzamy, jaki
mamy cel w ¿yciu i co jest
dla nas wa¿ne. I cieszmy siê
piêknymi chwilami!
Czytajcie i ogl¹dajcie.
¯yczymy Wam g³êbokich
refleksji, krytycznych myli i zachêcamy do podejmowania g³osu w wa¿nych
sprawach. Czekamy na
Wasze sygna³y.
PS
Za³¹czamy zdjêcia z naszej pracowni. Spotykamy
siê raz w tygodniu, by omówiæ cele, podzieliæ siê wra¿eniami i spostrze¿eniami
po ka¿dym wydanym LOginie. Jest mi³o i twórczo.
Zapraszamy! (ka¿dy wtorek, sala SN2, od godz.
14:30).
Redakcja

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

PADZIERNIK
25  Dzieñ Kundelka
29  Dzieñ bez Kupowania
31  wiatowy Dzieñ Oszczêdnoci
31  wiatowy Dzieñ Rozrzutnoci
31  Dzieñ Reformacji, obchodzony przez Koció³ Ewangelicki
31  Halloween  obchodzone nie tylko w USA
Halloween: wieczór 31 padziernika; dzieñ szczególnie popularny w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Irlandii. Halloween
obchodzony jest hucznie w wielu krajach Europy, mimo ¿e nie jest
to wydarzenie urzêdowe. Geneza Halloween siêga staro¿ytnych
obrzêdów na czeæ Pomony (bóstwa owoców i nasion) oraz celtyckiego wiêta obchodzonego na powitanie
zimy (wieczór zimowy, krwawy miesi¹c). Obrzêdami wyra¿ano wdziêcznoæ
za plony, z drugiej strony pojawia³o siê
widmo zimy, czasu zmagañ z g³odem i zimnem (tym samym mierci¹). Kap³ani celtyccy (druidzi) wierzyli, ¿e 31 padziernika
ka¿dego roku zaciera siê granica miêdzy ¿yciem a mierci¹; tego
wieczora do wiata realistycznego, obiektywnie istniej¹cego, u³atwion¹ drogê mia³y mieæ duchy, które  prowadzone przez boga
mierci  mia³y odkupiæ swoje grzechy. Tematyka wêdrówki dusz
popularna by³a w literaturze romantycznej. Adam Mickiewicz w II
cz. Dziadów podejmuje tytu³owy, przedchrzecijañski obrzêd
dziadów, którego istot¹ by³o obcowanie ¿ywych z martwymi.
Celem odprawianych obrzêdów by³o uzyskanie przychylnoci
zmar³ych (opiekunów p³odnoci i urodzaju) oraz wyartyku³owanie
odwiecznych, moralnych prawd  ka¿dy grzech podlega karze, czyli
nie ma winy bez kary. W Dziadach znajdziemy wiele sentencji, np.:
Bo s³uchajcie i zwa¿cie u siebie,
¯e wed³ug Bo¿ego rozkazu:
Kto nie dotkn¹³ ziemi ni razu,
Ten nigdy nie mo¿e byæ w niebie
LISTOPAD
01  Dzieñ Wszystkich wiêtych
01  wiatowy Dzieñ Walki z AIDS
02  Dzieñ Zaduszny (Zaduszki)
09  Miêdzynarodowy Dzieñ Walki z Faszyzmem
i Antysemityzmem
11  Narodowe wiêto Niepodleg³oci (Polska)
14  Dzieñ Seniora
16  wiatowy Dzieñ Tolerancji
21  wiatowy Dzieñ Telewizji
24  wiatowy Dzieñ Tañca
25 wiatowy Dzieñ Pluszowego Misia
30  Andrzejki
Miêdzynarodowy Dzieñ Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem: obchodzony na ca³ym wiecie od 1989 roku, upamiêtniaj¹cy pogrom ¯ydów w hitlerowskich Niemczech podczas tak
zwanej nocy kryszta³owej. Wydarzenie
mia³o miejsce w nocy z 9 na 10 listopada
1938 roku  na nieca³y rok przed katastrof¹
II wojny wiatowej. Z dzia³añ zainicjowanych przez nazistowskie w³adze, ludnoæ
niemiecka zamordowa³a oko³o 90 ¯ydów,
bojówki hitlerowskie pali³y synagogi i
¿ydowskie zak³ady. Dzieñ obchodzony jest nie tylko, ¿eby upamiêtniæ ofiary tamtej nocy; jest wyrazem sprzeciwu wobec wspó³czesnych oznak nienawici rasowej i dzia³añ ugrupowañ neofaszystowskich.
Redakcja

JESIENNE ZACISZE

Jak nie kochaæ jesieni...
Jak nie kochaæ jesieni, jej babiego lata,
Lici niesionych wiatrem, w rytm deszczu tañcz¹cych.
Ptaków, co przed podró¿¹ na drzewach usiad³y,
Czekaj¹c na swych braci, za morze lec¹cych.
Jak nie kochaæ jesieni, jej barw purpurowych,
Szarych, ¿ó³tych, czerwonych, srebrnych, szczeroz³otych.
Gdy bia³¹ mg³¹ otuli zachodz¹cy ksiê¿yc,
Koj¹c w twym s³abym sercu, codzienne zgryzoty.
Jak nie kochaæ jesieni, smutnej, zatroskanej,
Pe³nej têsknoty za tym, co ju¿ nie powróci.
Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.
Szronem ³¹ki maluje, ukoi, zasmuci.
Jak nie kochaæ jesieni, siostry listopada,
Tego, co królowanie blaskiem wiec rozpocznie.
I w swoim majestacie uczy nas pokory.
Bez s³owa na cmentarze wzywa nas corocznie.
Tadeusz Wywrocki
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Dzieñ Edukacji Narodowej w Chrobrym
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole  Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Boles³awa Chrobrego  odby³y siê
(12 padziernika br.) uroczystoci, w których udzia³ wziêli uczniowie, wszyscy
pracownicy szko³y oraz zaproszeni gocie.
Dzieñ Edukacji Narodowej  przypadaj¹cy zawsze
na 14 padziernika  jest
dniem wyj¹tkowym dla ca³ej

spo³ecznoci
szkolnej.
Uczniowie wyra¿aj¹ swoj¹
wdziêcznoæ za trud, jaki
wk³adaj¹ nauczyciele, aby
nie tylko wywi¹zywaæ siê
najlepiej ze swoich obowi¹zków wynikaj¹cych z
tytu³u umowy o pracê. Praca nauczyciela to co
wiêcej. Nauczycielem nie
mo¿e byæ (przynajmniej nie
powinna byæ) osoba przypadkowa; nauczyciel to
osoba szczególna, która
wykonuje swoj¹ pracê z
pasj¹ i czêsto bezinteresownie, z mi³oci¹, a nie z

przymusem i negatywnymi
emocjami. O roli nauczyciela mówi³a w czêci oficjalnej dyrektor szko³y, pani

Jolanta Folwarska. Dyrektor podkreli³a, ¿e praca
nauczyciela jest trudna i
czêsto wymagaj¹ca powieceñ, ale dziêki temu
uczniowie otrzymuj¹ niezast¹pion¹ szansê na rozwój
w³asnych umiejêtnoci, z
czym wi¹¿e siê lepszy start
na przysz³oæ, ju¿ w ¿yciu
doros³ym.
Uczniowie naszej szko³y
podziêkowali nauczycielom
s³odkim poczêstunkiem oraz
wystêpami artystycznymi.
Zosta³y
zaprezentowane
materia³y z nagraniami, w

których to nauczyciele odpowiadali na pytania, m.in.
na: Jaki powinien byæ idealny nauczyciel?. Moglimy
us³yszeæ, ¿e idealny nauczyciel to taki, który potrafi wyci¹gaæ wnioski ze swoich
b³êdów; nie ma bowiem idealnych ludzi. Mo¿na zatem
powiedzieæ, ¿e idealny nauczyciel jest wiadomy drogi, któr¹ trzeba wspólnie
przejæ z uczniami; to nauczyciel, który  jak s³yszelimy  jest m¹dry, wyrozumia³y, taki, który inspiruje, jest autorytetem dla swoich uczniów. Jest
Mistrzem.
W czêci artystycznej uczniowie
odgrywali
sceny,
czytali
wiersze, a nawet
piewali piosenki
przy akompaniamencie
gitary
elektrycznej. Jednak najwiêksz¹ furorê zrobi³ kabaret, satyra na wspó³czesnych nauczycieli i rodziców. Okaza³o siê, ¿e wród
nas jest wiele talentów i ka¿dy przejawia go w inny sposób.
Ten szczególny dla ca³ej
szko³y dzieñ zosta³ spêdzony w mi³ej atmosferze. Na zakoñczenie reprezentanci Samorz¹du
Uczniowskiego
rozdali nauczycielom i pracownikom szko³y drobne
upominki.
Igor Kozera, I/b

Dyrektor szko³y (Jolanta Folwarska) oraz wicedyrektor (Adam Szawarski)
na pami¹tkowym zdjêciu z uczniami-aktorami z czêci kabaretowo-satyrycznej
uroczystoci DEN. Fot.: LO Chrobry

INFORMACJA

Witos wiêtowa³ jubileusz 70-lecia
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Wincenta
Witosa w P³otach obchodzi³ jubileusz 70-lecia
istnienia.
Uroczystoci rozpoczê³y
siê msz¹ wiêt¹ w kociele parafialnym, sk¹d, w barwnym pochodzie prowadzonym przez
M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹
przy OSP w P³otach, uczestni-

cy przeszli do szko³y na górce.
W oficjalnych uroczystociach wziêli udzia³ dyrektorzy
szko³y, jej nauczyciele, uczniowie, absolwenci, przedstawi-

ciele w³adzy samorz¹dowej,
m.in. wicestarosta powiatu gryfickiego Ireneusz Wojciechowicz
oraz burmistrz Marian Maliñski. W trakcie wznios³ego apelu
nie zabrak³o wzruszeñ i wspomnieñ tych wszystkich, którzy
zwi¹zani s¹ z murami Witosa.
Uroczystoci zakoñczy³ wielki
bal absolwentów w Nowym
Zamku.
Redakcja
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Uczniowie Chrobrego w wojewódzkim projekcie
Bezpieczeñstwo na obszarach wodnych
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach odby³o
siê, 13 padziernika br., spotkanie uczniów klas maturalnych z Wodnym Pogotowiem Ratunkowym. M³odzie¿ uczestniczy³a w grze
edukacyjnej zorganizowanej
w ramach profilaktycznego
projektu Bezpieczeñstwo
na obszarach wodnych, realizowanego w piêtnastu
szko³ach ponadpodstawowych w województwie zachodniopomorskim.
Zajêcia zosta³y podzielone na cztery etapy:
1. ETAP  BEZPIECZEÑSTWO
Zajêcia z pierwszej pomocy i utrwalanie podstaw resu-

scytacji, to sposób, aby
szko³a i najbli¿sze miejsca
by³y bezpieczne.
2. ETAP  WODOMANIACY
Gra komputerowa w formie
teleturnieju. Tematyka pytañ
nawi¹zuje do zachowañ nad
obszarami wodnymi, zasad
bezpiecznej k¹pieli, udzielania
pierwszej pomocy i wzywania
s³u¿b ratunkowych
3. ETAP  PROFILAKTYKA
Zajêcia z zakresu pierwszej pomocy, zaznajomienia
z wyposa¿eniem profesjonalnej torby R1, nauka i pos³ugiwanie siê jej elementami oraz wykorzystywanie w
sytuacji potencjalnego zagro¿enia ¿ycia osoby poszkodowanej.

Nasi uczniowie stwierdzili, ¿e warsztaty bardzo im
siê podoba³y, poniewa¿
by³y przeprowadzone w
sposób atrakcyjny, z du¿¹
dawk¹ humoru, ale i profesjonalizmu.

Za ka¿dy etap mo¿na
by³o uzyskaæ maksymalnie
10 punktów. Potyczki wygra³ zespó³ dziewcz¹t z klasy III/d, tym samym awansowa³y do fina³u, który
odbêdzie siê 14 listopada

na Wydziale Nauk o Ziemi
Uniwersytetu
Szczeciñskiego.
Wiêcej o projekcie i jego
celach w rozmowie naszej
redakcji z Przemys³awem

Januszem
z
Wodnego
Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
Klaudia Sudo³, III/a

WYWIAD

Daria Szalast. Najlepsza maturzystka 2017 roku
W poprzednim wydaniu LOgina pisalimy o nagrodach (stypendiach) przyznanych przez Kazimierza Sacia, Starostê Powiatu Gryfickiego. Tytu³ najlepszej
maturzystki 2017 roku zdoby³a Daria Szalast, uczennica klasy III/a (psychologicznej) w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. B. Chrobrego w Gryficach.
Z Dari¹ Szalast rozmawia Kornelia Mazur
Kornelia Mazur: Jak siê
czujesz z tytu³em najlepszej
maturzystki w powiecie gryfickim?
Daria Szalast: Jestem
przede wszystkim z siebie
dumna, a tak¿e wdziêczna
wszystkim, którzy przyczynili siê do mojego sukcesu;
nauczycielom, którzy przyk³adali wiele uwagi do tego,
co robiê i jak robiê na ka¿dym
szczeblu edukacji, a tak¿e
rodzicom. Zawsze mnie
wspierali.

KM: Wielkie gratulacje! A jak wspominasz te trzy
lata spêdzone w murach
Chrobrego?
DSZ: Dobrze i z umiechem. W liceum zawsze kto
siê zatroszczy³, kto chcia³
pomóc, nauczyciele dawali
szansê
wszechstronnego
rozwoju, powiêcali swój
czas, a wychowawca by³ trzecim rodzicem.
KM: Mia³a jakie obawy
przed matur¹?
DSZ: Mia³am obawy

przed rozszerzon¹ matematyk¹ i biologi¹. Matematyki
uczy³am siê doæ krótko i to
by³o wyzwanie, a na biologii
zale¿a³o mi najbardziej. Nie
czu³am siê pewnie w tych
przedmiotach, ale chcia³am
przesuwaæ granice i brn¹æ do
przodu.
KM: Czy spodziewa³a
siê tego, ¿e zostaniesz wyró¿niona tak¹ nagrod¹?
DSZ: Szczerze mówi¹c, to
siê w ogóle tego nie spodziewa³am. Mia³am wra¿enie, ¿e
moja matura zosta³a napisana
doæ przeciêtnie, ¿e znajdzie
siê kto z lepszym wynikiem.
KM: Jakie plany na przysz³oæ?
DSZ: Teraz chcia³abym
zdobyæ tytu³ in¿yniera. Co
dalej? Czas poka¿e. Nie chce
zapeszaæ, ale wszystko jest w
fazie marzeñ i celów.

Daria Szalast 
Maturzystka 2017 roku.
Fot.: autorskie
KM: Tytu³ in¿yniera?
DSZ: Tak. Wybra³am biotechnologiê na Zachodniopomorskim Uniwersytecie
Technologicznym w Szczecinie.
KM: Jakie masz oczekiwania wobec Uniwersytetu?

INFOKOMENTARZ

Smaczne i zdrowe. Jagódki

Grupa przedszkolna Jagódki w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach przedstawi³a przepiêkn¹ i bardzo

pouczaj¹c¹ inscenizacjê dotycz¹c¹ zdrowego od¿ywiania. M³odsi koledzy wykazali
siê wielkim kunsztem aktor-

skim. Zachwyca³a równie¿
bogata scenografia i smaczne rekwizyty. My bawilimy
siê wybornie : )
Redakcja

DSZ: Mo¿liwoæ rozwoju w kierunku, który mnie interesuje, a tak¿e przygotowanie do zawodu, do tego, by
wypaæ dobrze na rynku pracy  chcê zdobyæ potrzebne
umiejêtnoci i rozwijaæ siê
naukowo.
KM: Praca naukowa na
uniwersytecie?
DSZ: Mam nadziejê, takie s¹ za³o¿enia. ¯ycie poka¿e.
KM: Przygotowana ju¿
na studia?
DSZ: Na tê chwilê prze¿ywam zderzenie z now¹ rzeczywistoci¹ i próbujê siê
odnaleæ w systemie. W
systemie, gdzie nikt nie
wskazuje drogi, i w którym
trzeba radziæ sobie samemu.
KM: Mylê, ¿e mo¿esz
byæ naukowym  i z pewnoci¹ nie tylko takim  wzorem do naladowania. Jak¹

wypisa³aby receptê na sukces? Jak dobrze przygotowaæ siê do matury?
DSZ: Najwa¿niejsze, by
byæ wytrwa³ym i stawiaæ sobie ma³e cele, mo¿liwe do zrealizowania. I gdy osi¹gnie
siê dany cel, np. nauczê siê
konkretnego dzia³u z podrêcznika, stawiaæ sobie nastêpny. Trzeba byæ konsekwentnym i d¹¿yæ do spe³nienia swoich celów. Nale¿y
sobie zadaæ pytanie, kim
chcê zostaæ i jakie mam priorytety. I iæ w kierunku bliskim do tego, jaki sobie wyznaczylimy.
KM: Dziêkujê Ci bardzo
za rozmowê i ¿yczê samych
sukcesów!
DSZ: Dziêkujê, pozdrawiam ca³¹ spo³ecznoæ
Chrobrego i wszystkich
Czytelników.
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Jestem gotów na wyzwania Przemys³aw Janusz
z WOPR: Dobry ratownik
obecnego wiata
to specjalista w swoim
zawodzie

Ryszard
Ruciñski,
uczeñ klasy II/c (matematyczno-lingwistycznej),
otrzyma³ w tym roku szkolnym stypendium Prezesa
Rady Ministrów i do³¹czy³
tym samym do licznego, elitarnego grona stypendystów z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. B. Chrobrego w Gryficach.
Z Ryszardem Ruciñskim
rozmawiaj¹ Igor Kozera
oraz Mariusz Rakoski
Igor Kozera: Gratulacje! Stypendium Prezesa
Rady Ministrów! Wybacz
moje podekscytowanie, ale
to wspania³a wiadomoæ nie
tylko  z pewnoci¹  dla
Ciebie, ale i ca³ej spo³ecznoci szkolnej.
Ryszard
Ruciñski:
Dziêkujê bardzo. Niew¹tpliwie jestem szczêliwy z tego
powodu. Ka¿de wyró¿nienie jest dla mnie motywacj¹
do poszerzania wiedzy i pracy nad samym sob¹.
Mariusz Rakoski: Co
masz na myli przez pracê nad samym sob¹?
RR: Skupienie siê na
tym, co chcê w ¿yciu robiæ.
Systematycznoæ i wytrwa³oæ w d¹¿eniu do celu. Walka ze s³abociami i rywalizacja  oczywicie fair play i
na tle naukowym  ze znajomymi.
MR: Wspominasz równie¿ o poszerzaniu wiedzy oraz, hm, egzystencjalnym pytaniu: Co robiæ
w ¿yciu? Wiesz, co chcesz
robiæ w ¿yciu? A mo¿e jeszcze nie ten czas?
RR: Do tej pory nie
sprecyzowa³em, ze wzglêdu
na szeroki kr¹g moich zainteresowañ, planów na przysz³oæ. Z tym wi¹¿e siê równie¿ wspomniana wczeniej
praca nad sob¹, zamierzam
w koñcu wybraæ jeden cel i
d¹¿yæ do niego.
MR: Brzmi intryguj¹co... Kto kiedy mi powiedzia³, ¿e przez ¿ycie trzeba
iæ z balonikami. Na pocz¹tku drogi ma siê ich
bardzo du¿o, z czasem wypuszcza siê je z rêki. Najwa¿niejsze, ¿eby iæ przynajmniej z jednym, do koñca. Co Ty na to?
RR: M¹dra sentencja,
ale nie jest w niej wspomniana kwestia tego, ¿e to nie
same baloniki tworz¹ ca³oæ. Równie wa¿ny jest
sznurek, na którym te baloniki trzymamy.
IK: Znaczy, ¿e... ¿e z jakich powodów nie mo¿na
ich utrzymaæ?
RR: Z jednej strony
mo¿e to byæ spowodowane
tym, ¿e w pewnym momencie stajemy przed decyzj¹,
przed wyborem i musimy
zdecydowaæ, co jest dla nas
wa¿niejsze. Ka¿dy z nas sam
uk³ada swoj¹ hierarchiê
wartoci. Z drugiej  pewne
rzeczy z czasem przestaj¹
nas po prostu interesowaæ

Z Przemys³awem Januszem, ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, rozmawiaj¹ Klaudia
Sudo³ oraz Aleksandra Iwañczak

Ryszard Ruciñski do³¹czy³ do licznego grona
uczniów Chrobrego nagrodzonych stypendium
od Prezesa Rady Ministrów. Fot.: LO Chrobry.
lub nie mamy ju¿ na nie czasu i musimy zrezygnowaæ.
IK: Odnoszê wra¿enie,
¿e zostaniesz humanist¹.
Znaczy siê, ¿e bêdzie to kierunek/zawód zwi¹zany z
myleniem. Czy jednak co
bardziej cis³ego?
RR: Szczerze siê przyznam, ¿e przedmioty humanistyczne to moja piêta
achillesowa. Bardziej stawiam na przedmioty cis³e i
jêzyki obce, jednak co w
g³êbi ci¹gnie mnie do filozofii...Ale to dla mnie tylko
hobby.
MR: W takim razie bardzo wa¿ne hobby, przynajmniej moim zdaniem. Trudno z niej wy¿yæ, tak mylê,
ale, za³ó¿my, przyk³adowy
Kowalski z jakiej bran¿y
biznesowej ¿yje nie tylko
prac¹, ale i po pracy. A po
pracy (a nawet w pracy)
trzeba podejmowaæ m¹dre i
dobre decyzje... Wracaj¹c
jednak do Twoich planów:
na pewno myla³e ju¿ nad
jakimi kierunkami studiów. Chodzisz do klasy matematyczno-lingwistycznej.
RR: Do tej pory nie jestem w stanie stwierdziæ, na
jaki kierunek studiów pójdê.
Nie mylê na tê chwilê o
tym, teraz priorytetem jest
matura. Mama prosi jedynie, ¿ebym nie zosta³ ksiêdzem ani nauczycielem.
MR: Oba zawody, o których wspominasz, s¹ wa¿ne
 pierwszy (ksi¹dz) wi¹¿e
siê z misj¹, drugi (nauczyciel) z powo³aniem. Albo na
odwrót. Albo jedno i drugie.
RR: Wiara jest wa¿nym
aspektem mojego ¿ycia, ale
aktualnie nie odczuwam ani
powo³ania, ani misji. Jestem
jednak gotów na wyzwania
obecnego wiata.
IK: Brzmi dumnie! Maturê zdasz na pewno na
100% i opucisz mury

Chrobrego. Jakie wspomnienia zabierzesz ze
sob¹?
RR: Trudno mówiæ o
wspomnieniach, gdy jest
siê dopiero na pó³metku tras y. Jestem pewien, ¿e zostan¹ ze mn¹ moi przyjaciele
i nasze przygody. W pamiêæ
g³êboko zapadn¹ mi tak¿e
wycieczki i konkursy, do
których nie³atwo by³o siê
przygotowaæ. Co wiêcej?
Na tê chwilê nie jestem w
stanie powiedzieæ, ¿ycie
zweryfikuje. W szkole natomiast nie brakuje okazji, by
te wspomnienia gromadziæ,
g³êboko prze¿ywaæ i wyci¹gaæ z nich wnioski. Szko³a,
tzn. dyrekcja, grono pedagogiczne oraz nasz wychowawca, pan Piotr Pietrzak,
robi¹ wszystko, by ich nie
zabrak³o.
IK: Dziêkujemy Ci za
rozmowê i ¿yczymy kolejnych pozytywnych wra¿eñ
na II pó³metku, a w³aciwie
ju¿ mecie.
RR: Bardzo dziêkujê.

Ryszard Ruciñski.
Fot.: autorskie.

Redakcja: Dlaczego
uczestniczy Pan w programie uwiadamiania m³odzie¿y o zagro¿eniach wynikaj¹cych z przebywania
nad wod¹?
Przemys³aw Janusz:
My, jako WOPR Województwa
Zachodniopomorskiego, od kilku lat staramy siê poprawiaæ bezpieczeñstwo nad obszarami
wodnymi w naszym województwie. Z roku na rok
zmieniamy projekty, które
stricte dotycz¹ bezpieczeñstwa nad wod¹. Poprzednio by³y one równie¿
powi¹zane z ochron¹ rodowiska, dotyczy³y bezpiecznego ¿ywienia. W tym
roku projekty zosta³y po³¹czone w ten sposób, aby
powi¹zaæ bezpieczeñstwo
nad obszarami wodnymi z
nowym kierunkiem studiów, który powsta³ na Uniwersytecie Szczeciñskim
na Wydziale Nauk o Ziemi.
Ten kierunek to bezpieczeñstwo wodne. Staramy
siê zachêciæ jak najwiêcej
osób do wst¹pienia w nasze szeregi i stania siê czêci¹ systemu, który poprawia bezpieczeñstwo na terenach wodnych w naszym
województwie.
R.: Co najbardziej lubi
Pan w swojej pracy?
PJ: W swojej pracy najbardziej lubiê to, ¿e mam
kontakt z ludmi i mo¿liwoæ szerzenia czego, co
powoduje, ¿e ludzie czuj¹
siê bezpiecznie, czuj¹, ¿e
mog¹ spokojnie pojechaæ
nad morze, nad jezioro i
spêdziæ mi³o czas z dzieæmi,
nie boj¹c siê o swoje ¿ycie
i zdrowie. Dobrze jest s³yszeæ od ludzi, ¿e to, co robimy, ma sens i s¹ tego efekt y. W naszym przypadku
widaæ, ¿e to, co robimy, powoduje zmniejszenie iloci
osób, które ton¹ z roku na
rok w województwie zachodniopomorskim.

Instrukta¿ z udzielania pierwszej pomocy
w Chrobrym. Fot.: LO Chrobry
R.: Czy uwa¿a Pan, ¿e
ka¿dy nadaje siê do pracy
ratownika medycznego?
PJ: Mylê, ¿e, aby nim
byæ, trzeba pokochaæ ten
zawód i byæ mocno zdeterminowanym, poniewa¿ nie
zawsze sprawy tocz¹ siê
tak, jak bymy chcieli. By³em w jednej sytuacji, kiedy
prowadzilimy zajêcia profilaktyczne z bezpiecznego
zachowania siê na lodzie.
Mówilimy, aby nie wchodziæ na lód. By³ taki moment, w którym zakoñczylimy pokazy i godzinê po
nich, pod dwójk¹ dzieci za³ama³ siê lód. To by³a sytuacja, w której dzieci nie
uda³o siê niestety uratowaæ.
R.: Na jakie trudnoci
musi byæ przygotowany ratownik?
PJ: Praca ratownika
wi¹¿e siê ze wszystkim, bo
dobry ratownik to taka osoba, która poradzi sobie w
ka¿dej sytuacji, czyli bêdzie wiedzia³a, co zrobiæ,
kiedy np. nie odpala mu
³ódka albo ma przebit¹ oponê w samochodzie. Wachlarz umiejêtnoci musi
byæ naprawdê bardzo du¿y.
Sêk w tym, aby w takich
awaryjnych sytuacjach nie

Zdjêcie: WOPR Szczecin. £¹czenie: LOgin.

doprowadzaæ do stresu i po
prostu dalej robiæ swoje.
Nawet je¿eli co nie idzie
po naszej myli, to robiæ
tak, aby osoby, dla których
prowadzimy zajêcia, czu³y
siê bezpiecznie i wiedzia³y,
¿e kto, kto je prowadzi,
jest zawodowcem i specjalist¹ w swojej dziedzinie.
R.: Jakie cechy musi
mieæ osoba, która pragnie
zostaæ ratownikiem?
PJ: Na pewno musi byæ
odpowiedzialna, tak, aby
zdawaæ sobie sprawê z
tego, kim jest i w której organizacji pracuje swoim wizerunkiem. Musi byæ punktualny, poniewa¿ jeli siê spóni,
to mo¿e przyczyniæ siê do
nieuratowania
czyjego
¿ycia. Musi radziæ sobie z
trudnymi sytuacjami. Wa¿ne
jest, aby byæ przygotowanym, ¿e co mo¿e wydarzyæ
siê nie tak, chocia¿ nie bêdzie
to wynika³o z naszych dzia³añ. Musi umieæ siê z tym pogodziæ. Mylê, ¿e to jest w³anie najtrudniejsze w tej pracy  ¿eby te¿ czasami o niej
zapomnieæ, poniewa¿ nie
ukrywam, ¿e nasze ¿ycie skupia siê wokó³ ratownictwa.
R.:
Dziêkujmy za
udzielenie wywiadu.
PJ: Z przyjemnoci¹.
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We are UNITY  wymiana
polsko-niemiecka w Güstrow
Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 (Gimnazjum nr 3) w
Gryficach miêli okazjê uczestniczyæ w polsko-niemieckiej
wymianie, która odby³a siê w dniach 16-20 padziernika br.
Dwanacie osób wraz z opiekunami (wicedyrektorem,
Panem Adamem Szawarskim, oraz polonist¹, panem
Mariuszem Rakoskim) uda³o siê w podró¿ z Polski do
niemieckiego miasta Güstrow.
Dzieñ I
Pierwszego dnia polscy
uczniowie zostali przywitani
prezentacj¹ zrobion¹ przez stronê niemieck¹, po czym udali siê
do swoich rodzin, by siê rozpakowaæ i poznaæ osoby, które
przejm¹ rolê rodziny na okres
piêciu dni. Pierwsze wra¿enia
by³y bardzo pozytywne, wszyscy umiechniêci, mo¿na by³o
odczuæ, ¿e nasi niemieccy rówienicy naprawdê na nas czekali, ¿e
nie mog¹ siê doczekaæ naszego
przyjazdu.
Dzieñ II
Wtorek rozpocz¹³ siê od zajêæ w Kunsthaus, gdzie mielimy
okazjê zrobiæ w³asne pocztówki.
Wszyscy byli bardzo zaanga¿owani i podekscytowani swoj¹
prac¹ w grupach: wspólnie wymienilimy siê pomys³ami na ró¿ne motywy, w szczególnoci te,
które ³¹cz¹ oba kraje. Po zajêciach
artystycznych  wietne dowiadczenie i równie wielkie
emocje  udalimy siê na spacer
po miecie, zwiedzilimy m.in.
zamek w centrum miasta, pocztê
oraz weszlimy na punkt widokowy na samym szczycie kocio³a, z którego ogl¹dalimy
piêkn¹ panoramê miasta. W godzinach popo³udniowych wra¿eñ nie by³o koñca  tym razem za
spraw¹ gry w krêgle.
Dzieñ III
Tego dnia czeka³y na nas zajêcia plastyczne w szkole. W gru-

pach polsko-niemieckich malowalimy dwa zabytki, po jednym
z ka¿dego reprezentowanego
miasta. By³a to okazja, ¿eby nie
tylko spróbowaæ w³asnych plastycznych umiejêtnoci, ale tak¿e wietna forma poznania zabytków z Güstrow i Gryfic.
Kolejnym punktem programu
by³ wyjazd do nadmorskiego
Warnemünde, gdzie moglimy
zwiedziæ oryginalny Dom Rybaka z 1767 roku oraz muzeum.
Dzieñ IV
Czwartek by³ dniem sportowym. W hali sportowej zosta³y
zorganizowane zajêcia taneczne.
Polscy uczniowie nauczyli swoich niemieckich przyjació³ harcerskiego tañca  ,,Belgijki. Nastêpnie grupa uda³a siê na zajêcia sportowe, na których uczestnicy mogli
wykazaæ siê swoj¹ sprawnoci¹ fizyczn¹ w grze w zbijaka i palanta.
Ostatni, niestety, dzieñ
Ostatniego dnia zespó³
wspólnymi si³ami przygotowa³
prezentacjê podsumowuj¹c¹ ca³y
tydzieñ oraz przeprowadzi³ wywiady z osobami z Polski oraz ich
niemieckimi partnerami. Na po¿egnanie wszyscy uczniowie zapiewali piosenkê pod tytu³em
,,We are UNITY. Odjazdowi
towarzyszy³y ³zy, wzruszenia
oraz nadzieja, ze wkrótce znowu
siê spotkamy.
Natalia Ratajczak, klasa II,
Szko³a Podstawowa nr 3
(Gimnazjum nr 3)

OPINIE
Na wymianie panowa³a bardzo przyjemna atmosfera, nie brakowa³o wra¿eñ. Ka¿dy
dzieñ by³ w pe³ni zorganizowany, pozna³am mnóstwo nowych osób. Chcia³abym pojechaæ
za rok, poniewa¿ by³a to wietna przygoda!
Amelia Górska, II/b
Moim zdaniem wymiana by³a bardzo ciekawa, mia³a bogaty i interesuj¹cy program.
Wszyscy mieli szanse siê zintegrowaæ i zawrzeæ nowe znajomoci. Zajêcia prowadzone przez
stronê niemieck¹ by³y dobrze zorganizowane i nikt siê na nich nie nudzi³! Mam nadziejê,
¿e bêdzie mi dane pojechaæ raz jeszcze.
Natalia Ratajczak, II/b
Wed³ug mnie wymiana by³a pe³na nowych wra¿eñ, panowa³a mi³a atmosfera  mylê, ¿e zawar³y
siê te¿ nowe przyjanie (a ju¿ na pewno bliskie i szczere relacje). Ka¿da wycieczka by³a ciekawa i
dobrze zorganizowana, mielimy du¿o czasu dla siebie. Mam nadziejê, ¿e historia siê powtórzy i raz
jeszcze bêdê mog³a dowiadczyæ tak emocjonuj¹cej i m¹drej przygody!
Martyna, II/a
Wymiana by³a naprawdê wspania³a, niemieccy gospodarze przyjêli nas bardzo ciep³o
i serdecznie. Najbardziej interesuj¹ce by³y wycieczki do ró¿nych miejsc. Mylê, ¿e warto
pojechaæ na wymianê, i gdy bêdzie znowu taka okazja, to bardzo chêtnie wezmê w niej
udzia³.
Jakub Terpic, II/b

NEWS  ZAPOWIED

Wycieczka edukacyjna.
Chrobry w Hiszpanii
Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach pozdrawiaj¹ ze
s³onecznej Hiszpanii. M³odzie¿
wyjecha³a do najwiêkszego kraju
Pó³wyspu Iberyjskiego 21 padziernika br. W trakcie 9-dniowego
pobytu uczniowie zwiedz¹ m.in.
Madryt oraz Toledo. O wra¿eniach
z wyjazdu  w nastêpnym nr. LOgina. Tymczasem ¿yczymy niezapomnianych chwil!
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O handlu ludmi w rozmowie z policjantem
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach odby³a siê  mylê, ¿e mo¿na tak napisaæ  ¿ywa i
niecodzienna lekcja z udzia³em Zbigniewa Fr¹ckiewicza, podkomisarzem policji, na temat handlu ludmi. Uczniowie Chrobrego spotkali siê z policjantem 17 padziernika br.  dzieñ
póniej, 18 padziernika, obchodzony jest Europejski Dzieñ
Walki Handlu z Ludmi.
nicy osobie sprawuj¹cej
opiekê lub nadzór nad inn¹
osob¹  w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgod¹ 
mo¿emy przeczytaæ na stro-

nie www.handelludzmi.eu.
Spotkanie z policjantem
na pewno poszerzy³o nasz¹
wiedzê na temat przestêpstwa handlu z ludmi i zwró-

ci³o uwagê na zagro¿enia.
Wszyscy wynielimy z niej
wnioski.
Igor Kozera, I/b

INFOKOMENTARZ - XVII DZIEÑ PAPIESKI

Idmy naprzód z nadziej¹.
Rodzinny konkurs Kapliczki Fatimskie
Nasi uczniowie zostali
uwiadomieni jak wa¿ny jest
temat, jak unikaæ zagro¿enia
oraz jak na nie reagowaæ 
przede wszystkim nie wolno
nam bagatelizowaæ zagro¿enia, inaczej mo¿emy przyczyniæ siê do czyjego nieszczêcia, cierpienia. Okazuje siê, ¿e handel ludmi jest
zjawiskiem podlegaj¹cym
dynamicznym przemianom,
którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na pocz¹tku lat 90. XX wieku. Handel
ludmi, w tym dzieæmi, kobietami, które zmuszane s¹ do
prostytucji i niewolniczej
pracy, jest (wed³ug ostatniego raportu ONZ) najbardziej

dochodowym
przestêpstwem na Starym Kontynencie. Organizacja szacuje, ¿e
zyski z handlu ludzkim towarem wynosz¹ rocznie
oko³o 2,5 mld euro, a na ca³ym wiecie siêgaj¹ nawet 32
mln dolarów.
Czym w³aciwie jest
handel ludmi? To nie tylko
stosowana przemoc i wykorzystywanie w celach pornograficznych (chocia¿ dominuj¹c¹ form¹ wykorzystywania ofiar jest ich eksploatacja seksualna). Pod pojêciem handel ludmi kryje
siê szerokie przestêpcze
spektrum, które nie tylko
uw³acza ludzkiej godnoci,

ale czêsto prowadzi do utraty zdrowia i ¿ycia: Handlem
ludmi jest werbowanie,
transport,
dostarczanie,
przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie
osoby z zastosowaniem:
przemocy lub groby bezprawnej,
uprowadzenia,
podstêpu, wprowadzenia w
b³¹d albo wyzyskania b³êdu
lub niezdolnoci do nale¿ytego pojmowania przedsiêbranego dzia³ania, nadu¿ycia stosunku zale¿noci,
wykorzystania krytycznego
po³o¿enia lub stanu bezradnoci, udzielenia albo przyjêcia korzyci maj¹tkowej
lub osobistej albo jej obiet-

W ramach obchodów XVII
Dnia Papieskiego, w kociele
p.w. Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi Panny w Gryficach,
zosta³
rozstrzygniêty

08.10.2017  konkurs na najciekawsz¹ kapliczkê.
Inicjatywa spotka³a siê z
du¿ym zainteresowaniem m³odych ludzi, w szczególnoci na
tegoroczne has³o Idmy naprzód z nadziej¹ odpowiedzia³a m³odzie¿ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. B. Chrobrego
w Gryficach, która w okrelonym terminie przekaza³a na rêce
katechetów  El¿biety Targosz
i Arkadiusza Dalewskiego 
prace plastyczne. Nagrody i
dyplomy zosta³y wrêczone
przez ks. dziekana Kazimierza
Pó³toraka, który nie ukrywa³
zadowolenia z odezwy m³o-

dzie¿y na obchody zwi¹zane z
ich Przyjacielem, w. Janem
Paw³em II.
Ukoronowaniem wspólnych dzia³añ by³o tak¿e pami¹t-

kowe zdjêcie ks. proboszcza
Kazimierza Pó³toraka, siostry
Henryki, katechetów z uczestnikami konkursu.
Aleksandra Iwañczak, III/a

INFOKOMENTARZ

Kajakowy zawrót g³owy

Uczniowie naszej szko³y, Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego, wziêli udzia³, w sp³ywie kajakowym z Trzebiatowa do ujcia Regi w Mrze¿ynie. Mimo niesprzyjaj¹cej
pogody, atrakcja by³a bardzo interesuj¹ca i cieszy³a
siê du¿ym zainteresowaniem.

Zanim pop³ynêlimy z
nurtem rzeki w kierunku morskiego ujcia, udzielono na
nam instrukta¿u i wa¿nych
wskazówek z zakresu bezpieczeñstwa i techniki wios³owania. Okazuje siê, ¿e po takim rekreacyjnym sporcie
boleæ
powinny
przede
wszystkim miênie nóg i
brzucha, a nie r¹k (jeli jest

inaczej, oznacza to, ¿e musimy popracowaæ nad sposobem wios³owania), i ¿e samo
wios³owanie jest prac¹ zespo³ow¹: to pierwsza osoba
nadje rytm i tempo, druga
powinna siê do tego dostosowaæ. Co wa¿ne: dobra
technika wios³owania, zgrane wios³owanie, jest niezwykle wa¿ne dla samego bezpie-

SP: Uczniowie Chrobrego na pami¹tkowym zdjêciu z instruktorem.
Fot.: LO Chrobry.

czeñstwa. Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e taki sp³yw powinien byæ poprzedzony rozgrzewk¹ (czyli nale¿y przygotowaæ swój organizm do
szczególnie intensywnego
wysi³ku), która, swoj¹ drog¹,
jest wa¿na dla ka¿dej aktywnoci sportowej (np. przed
æwiczeniami w si³owni).
Pouczeni i podzieleni na
zespo³y dwuosobowe  moglimy w koñcu wsi¹æ do
naszych upragnionych kajaków. Pogoda podczas sp³ywu nie by³a sprzyjaj¹ca, ale
naszym licealistom to nie
przeszkadza³o: najwa¿niejsze, ¿e moglimy spêdziæ aktywnie czas. Dla niektórych
by³o to nie lada wyzwanie,
choæ znaleli siê te¿ tacy, którym nie sprawi³o to najmniejszego problemu. Po czternastu kilometrach tytanicznej
walki z pr¹dem rzeki, zmêczeni i przemoczeni dotarlimy
do celu podró¿y, gdzie czeka³a na nas wie¿o upieczona
kie³baska oraz gor¹ce napoje, kawa i herbata. Po takim

wysi³ku wszyscy uczestnicy
sp³ywu ze smakiem zajadali
siê kie³baskami, nawet pieczony chleb smakowa³ inaczej, jak nigdy wczeniej.
Ognisko nie by³o jednak
ostatnim punktem programu.
W celach rekreacyjnych
oraz turystycznych uczniowie zwiedzili równie¿ miejscowoæ. Niegdy Mrze¿yno
by³o
pónorednio-

wieczn¹ wsi¹ ryback¹ z portem, i mimo ¿e port rybacki
wci¹¿ spe³nia swoje funkcje
(jako jedna z baz rybo³ówstwa morskiego), to dzi
pierwsze skrzypce odgrywa
funkcja turystyczno-wypoczynkowa, z uwagi m.in. na
sprzyjaj¹cy mikroklimat.
Bart³omiej Pachocki, I/e
Agnieszka Karkut, I/e

PAMIÊTAJ
- przy wynajmie kajaka zawsze
za¿¹daj kamizelki asekuracyjnej dla
wszystkich uczestników,
- przy wsiadaniu i wysiadaniu
kajak powinien byæ ustawiony dziobem pod pr¹d rzeki,
- za³ogê dobieraj w ten sposób,
aby po³¹czyæ osoby s³abo p³ywaj¹ce i niedowiadczone z
osobami bardziej dowiadczonymi,
- pomagaj (nie nara¿aj¹c w³asnego zdrowia i ¿ycia) za³ogom w niebezpieczeñstwie,
- zabierz ze sob¹ apteczkê i rzutkê ratownicz¹,
- p³yn¹c przez jeziora trzymaj siê brzegu,
- nie p³ywaj po zmroku, sp³ywy nale¿y koñczyæ przed
zachodem s³oñca.

NR 5 (61) PADZIERNIK 2017

8 SPO£ECZEÑSTWO
WYWIAD NUMERU

Kazimierz Saæ, Starosta: W urzêdzie pracy
jest oko³o stu ofert pracy. Chêtnych brak
Z Panem Kazimierzem Saciem, Starost¹ Powiatu Gryfickiego, rozmawia Bart³omiej Pachocki
Bart³omiej Pachocki:
Panie Starosto, nie tak dawno rozpocz¹³ siê nowy rok
szkolny 2017-18. Na jego
otwarciu powiedzia³ Pan wiele dobrego o naszej szkole,
Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Boles³awa Chrobrego w
Gryficach. Wród m³odzie¿y nazywany jest Pan Przyjacielem Chrobrego. Jakie
¿yczenia kieruje Pan do
m³odzie¿y?
Kazimierz Saæ, Starosta: Chcia³bym podkreliæ, ¿e
 przede wszystkim  jestem
bardzo dumny z uczniów w
Chrobrym i ca³ej spo³ecznoci licealnej. ¯yczê wam,
¿ebycie chodzili do tej szko³y z umiechem na twarzy,
¿ebycie zawsze mogli powiedzieæ, ¿e jest fajna, ¿e siê
wam podoba; ¿e jest to szko³a z cudown¹, sprzyjaj¹c¹
uczniowi atmosfer¹, w której
mo¿na poznaæ interesuj¹cych ludzi (nie tylko
uczniów, ale równie¿ nauczycieli). ¯yczê oczywicie sukcesów, a Chrobry
daje m³odym ludziom wiele
mo¿liwoci,
wspomnieæ

choæby wymiany uczniowskie czy Erasmus +. I mam
nadziejê, ¿e koñcz¹c szko³ê,
bêdzie do niej wracaæ i za ni¹
têskniæ.
BP: Panie Starosto, solidna nauka to inwestycja w
przysz³oæ. Podczas inauguracji roku szkolnego
wspomina³ Pan o zwalczaniu bezrobocia.
KS: Nie chcê teraz przekrêciæ liczb, ale gdy zostawa³em starost¹, a by³o to piêtnacie lat temu, to w skali ca³ego powiatu bezrobocie
wynosi³o oko³o 40 proc. Dzisiaj wynosi poni¿ej 10 proc.
Mo¿na wybraæ siê do urzêdu
pracy i sprawdziæ oferty pracy. Czy one tam, ¿e tak powiem, wisz¹ czy te¿ nie.
BP: Jeli ich nie ma,
mo¿na mówiæ o bezrobociu.
KS: Je¿eli nie ma ofert
pracy, to znaczy, ¿e bezrobocie jest du¿e. Z tego co siê
orientuje, bo by³em ostatnio
w Urzêdzie Pracy w Gryficach
na spotkaniu Rady Zatrudnienia, to jest ponad stu ofert
pracy, ale chêtnych brak.
BP: Co nale¿y zrobiæ, aby

skutecznie zwalczaæ bezrobocie?
KS: Jest, ¿e tak powiem,
kilka sposobów na zwalczenie bezrobocia, nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e samorz¹d
(nie wa¿ne czy powiat, czy
gmina) nie ma prawa wybudowaæ fabryki (tak jak niektórzy myl¹) i zatrudniæ tam ludzi. Mo¿na natomiast tworzyæ warunki ku temu, ¿eby
firmy zak³ada³y fabryki na
terenie naszego powiatu.
Przyk³adem jest budowa najwiêkszego hotelu, nie wiem
czy nawet w Europie, w Pobierowie, gdzie powstanie
blisko tysi¹c miejsc pracy.
Skorzystaj¹ z tego, rzecz jasna, mieszkañcy naszego
powiatu. Nale¿y ci¹gaæ inwestorów, by tworzyli zak³ady pracy. Drugi sposób 
warto samemu próbowaæ zak³adaæ firmy, otwieraæ w³asn¹
dzia³alnoæ. Mog¹ w tym
pomóc rodki z urzêdu pracy.
BP: Jakie inwestycje
podejmuje siê w powiecie, by
przeciwdzia³aæ bezrobociu?
KS: Samorz¹dy nie buduj¹ fabryk, ale w zwi¹zku z

tym, ¿e nie mo¿emy ich budowaæ, to musimy podejmowaæ
inne dzia³ania. Je¿eli organizujemy przetarg np. na modernizacjê drogi, musimy zatrudniæ firmê, która to wykona. Ta firma, wykonuj¹c tê
modernizacjê, musi zatrudniæ
ludzi, ci z kolei zarobi¹ pieni¹dze i wydadz¹ je na jakie
potrzeby w tym czy innym
sklepie. W³aciciele sklepów
czy te¿ firmy dostaj¹ dziêki
temu pieni¹dze.

Mo¿na to porównaæ do
takiego zjawiska: jeli rzucimy kamieñ na rodek jeziora
to powstaj¹ tzw. krêgi na
wodzie i w³anie tak dzia³a
walka z bezrobociem, czyli
jeli my rozpoczniemy jak¹
inwestycjê, to do tego potrzebni s¹ ludzie, którzy zarobione pieni¹dze wydadz¹ na
inne us³ugi, typu fryzjer. To
w³anie s¹ te krêgi.
BP: Czy w powiecie s¹
podejmowane inwestycje, z

których mog³aby skorzystaæ nasza m³odzie¿?
KS: Jak najbardziej.
Chcemy, ¿eby 1 czerwca 2018
r. uruchomiæ k¹pielisko z
prawdziwego zdarzenia, zainwestujemy w te dzia³ania
du¿e pieni¹dze. Oprócz tego
inwestujemy w szko³y, budujemy infrastrukturê i wiele
innych.
BP: Bardzo dziêkujê
Panu za rozmowê.
KS: Dziêkujê.
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Pies na ³añcuchu to obciach!
Zerwijmy ³añcuchy 2017
W Polsce po raz kolejny odby³a siê  7 padziernika br. 
akcja Zerwijmy ³añcuchy. Inicjatywa portalu Psy.pl spotka³a siê z entuzjastyczn¹ odpowiedzi¹  akcja zosta³a zorganizowana w oko³o 80 polskich miastach. Na tej mapie nie zabrak³o równie¿ naszej miejscowoci. W happening zaanga¿owali
siê uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. B. Chrobrego w
Gryficach.
Zwierzêtom mo¿na pomagaæ na ró¿ne sposoby.

Mo¿na przyk³adowo zorganizowaæ zbiórkê karmy dla

zwierz¹t przebywaj¹cych w
schroniskach lub, po prostu,

Uczniom Chrobrego los zwierz¹t nie jest obojêtny. Fot.: LO Chrobry.

przygarn¹æ pieska czy kotka
do domu (pamiêtajmy jednak, ¿e taka decyzja wi¹¿e siê
z odpowiedzialnoci¹; zwierzê nie jest zabawk¹, któr¹
mo¿na wyrzuciæ do kosza,
kiedy tylko nam siê znudzi
lub uznamy, ¿e czas na nowszy model). Oczywicie nie
ma ¿adnego wyt³umaczenia
nad czêstymi  niestety 
przypadkami znêcania siê
nad zwierzêtami lub ra¿¹cymi zaniedbaniami.
Akcja Zerwijmy ³añcuchy polega na odwróconych rolach  uczestnicy
happeningu siadaj¹ w miejscach publicznych przy budach i przypinaj¹ siê do nich
na krótkim ³añcuchu. Metoda drastyczna, ale jak¿e sugestywna  pomyleæ, ¿e na
taki ¿ywot czêsto skazywane
s¹ domowe zwierzêta. W takiej sytuacji cz³owiek mo¿e
poczuæ to (a przecie¿ zwierzêta te¿ odczuwaj¹ ból), co
pies przywi¹zany do budy
(czêsto ma³ej, ciasnej, zaniedbanej).
W Gryficach grupa m³odych ludzi przywi¹za³a siê w
centrum miasta, na placu
Zwyciêstwa. Ka¿dy z przechodniów móg³  dla dowiadczenia tego, przez co
przechodz¹ zwierzêta  przy-

Tegoroczn¹ ambasadork¹ akcji by³a Kasia Mo,
piosenkarka, znana równie¿ z dzia³alnoci na rzecz
zwierz¹t. Fot.: Organizatorzy.
pi¹æ siê do budy. Pamiêtajmy, ¿e niezgodne z prawem 
zgodnie z ustaw¹ o ochronie
zwierz¹t  jest trzymanie
zwierz¹t domowych na uwiêzi (w sposób sta³y) d³u¿ej ni¿
12 godzin w ci¹gu doby lub
powoduj¹cy u nich uszkodzenie cia³a, cierpienie oraz
niezapewniaj¹cy mo¿liwoci niezbêdnego ruchu. Zabronione jest równie¿ trzymanie psa na uwiêzi krótszej
ni¿ 3 metry. Jest to równie¿

niebezpieczne dla ludzi.
Zwierzê, które odizolowane
jest od cz³owieka oraz innych stworzeñ staje siê
agresywne i stwarza zagro¿enie. £añcuchy powoduj¹
urazy krêgos³upa, przetarcia. Zwierzêta tak samo jak
ludzie odczuwaj¹ ból, pragnienie i g³ód. Nie lekcewa¿my tego. Zerwijmy ³añcuchy!
Wiktoria Kosmowska,
II/a
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Gotowi na Hiszpaniê. Erasmus +
W Liceum Boles³awa Chrobrego w Gryficach odby³o siê, 10
padziernika br., spotkanie cz³onków SZP z rodzicami uczniów
bior¹cymi udzia³ w mobilnoci do Hiszpanii. G³ównymi celami spotkania by³o zapoznanie uczestników z regulaminem, programem i niezbêdn¹ dokumentacj¹ obowi¹zuj¹ca
w projekcie.
W trakcie spotkania zosta³y szczegó³owo omówione i zatwierdzone dokumen-

INFOKULTURA

Dzieje
siê...

Ramona Rey i Tomasz
Skierczyñski w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w
Gryficach  27 padziernika br., godz. 18:00.

Artystka podczas wydarzenia zaprezentuje materia³
ze swojej nowej p³yty studyjnej (wydanej w bie¿¹cym
roku) zatytu³owanej Ramona Rey 4. Ramonie towarzyszyæ bêdzie Tomasz Skierczyñski, za³o¿yciel zespo³u
Time to Express. Ich muzyka
wywodzi siê z nurtu rocka
alternatywnego. Ciekawostka: zarówno Ramona jak i
Tomasz pochodz¹ z Gryfic, a
nawet wyfrunêli spod skrzyde³ Chrobrego. Serdecznie
zapraszamy do wziêcia udzia³u w wydarzeniu. Wstêp wolny.
Koncert piosenki polskiego kina przedwojennego Ju¿ nie zapomnisz
mnie  25 listopada o godz.
18.00 w gryfickim Domu
Kultury.
Gwiazd¹ wydarzenia bêdzie Tomasz Stochinger w
duecie z pianist¹. Bilety do
nabycia w sekretariacie
GDK.
Akustyczny koncert Jeremiego i Artura Sikorskich  4 listopada br. o godz.
17.30 na scenie kina Kapitol.
Wykonawcy maj¹ zaledwie osiemnacie i szesnacie
lat. Bracia wydali w grudniu
2016 roku pierwsz¹ wspóln¹
p³ytê, zatytu³owan¹ Odetchnij. Ich single siêgaj¹
ponad milion ods³on na
YouTube. Szalej¹ za nimi polskie nastolatki, dlatego porównuje siê ich do Justina
Biebera. Wszystkich zachêcamy do wziêcia udzia³u w
wydarzeniu. Bilety do nabycia w kasie kina Kapitol.
Bielicka Natalia, I/b
Magdalena Martynko, I/b

ty. Cz³onkowie Szkolnego
Zespo³u Projektowego zadbali o wszelkie szczegó³y
tego spotkania, m.in. poinformowali o zasadach uzyskiwania wiz, sk³adania do-

kumentacji o wydanie paszportu, przedstawili regulamin
mobilnoci oraz zapoznali z
programem
przygotowañ
przed mobilnoci¹ do Hiszpanii.

LIST OTWARTY - MANIFEST - XVII DZIEÑ PAPIESKI

Moi Rówienicy w ca³ej Polsce
Na wstêpie chcia³am
serdecznie pozdrowiæ moich Rówieników w ca³ym
naszym kraju, którzy zapragnêli prze¿yæ aktywnie XVII Dzieñ Papieski.
Tegoroczne has³o  Idmy
razem z nadziej¹  sk³oni³o mnie do wielu refleksji, z którymi pragnê podzieliæ siê z osobami w podobnym wieku.
W obliczu trudnej sytuacji politycznej na ca³ym
wiecie, warto zwróciæ
uwagê na ¿ycie naszego
rodaka  Papie¿a Jana

Paw³a II. Jego egzystencja
przypada na bardzo trudne
okresy w historii Polski i
wiata. Karol Wojty³a najpierw prze¿ywa ciê¿kie
czasy wojny i okupacji naszego kraju. Póniej pe³ni
nie³atw¹ pos³ugê kap³añsk¹ w komunistycznej
Polsce. Swoj¹ postaw¹,
osobowoci¹ i charyzm¹
sprawia, ¿e kardyna³owie z
ca³ego wiata powierzaj¹
w jego rêce Koció³. I to
w³anie ten moment jest
kluczowy w jego ¿yciu.
Wierni na ca³ym wiecie
kochaj¹ go, a On kocha ich
 szczególn¹ uwagê jednak zwraca na nas, na m³odzie¿. Idmy razem z nadziej¹ stajê siê ponadczasowe. Jest aktualne w mo-

mencie zamachu na Jana
Paw³a II i wtedy, kiedy Papie¿
w czasie ciê¿kiej choroby jest
nadziej¹ i oparciem dla swojego Kocio³a.
Idmy razem z nadziej¹ to
wezwanie do wiary w Boga,
która w dzisiejszym wiecie
pokus jest coraz bardziej zagro¿ona. Has³o to manifest
nie tylko wiary, ale tak¿e nadziei na lepsze jutro. Idmy
razem z nadziej¹ to równie¿
odezwa do nas  ludzi m³odych  którzy swoj¹ postaw¹, wartociami i wiar¹
powinni budowaæ wiat pe-

³en chrzecijañskich wartoci, mi³oci i pokoju. Ka¿da
jednostkowa postawa ma
ogromny wp³yw na to, co
dzieje siê wokó³ nas. Im wiêcej dobra w nas, tym ³atwiej
jest ¿yæ, ³atwiej iæ z nadziej¹. To równie¿ wezwanie
do poszanowania godnoci
drugiego cz³owieka, do kierowania siê mi³oci¹ i serdecznoci¹ w naszym ¿yciu.
Idmy razem z nadziej¹ to
równie¿ próba zwrócenia
uwagi na zjawiska, które w
XXI wieku nie powinny mieæ
miejsca, tj. g³ód w Afryce,
niewyobra¿alnie
okrutna
wojna w Syrii i inne zjawiska,
gdzie bardzo cierpi¹ ludzie.
Iæ razem z nadziej¹ to podejmowanie prób, aby przeciwdzia³aæ z³u. wiata nie zbawi-

my, ale na naszym podwórku jest jeszcze du¿o do
zrobienia.
Musimy pamiêtaæ, ¿e
przysz³oci wielu z nas bêdzie byæ mo¿e decydentami
 ludmi, którzy bêd¹ wp³ywali na losy kraju, wiata i te
wszystkie szlachetne wartoci (wpojone za m³odu)
mog¹ mieæ ogromne, globalne znaczenie.
Na koniec tego listu
zwracam siê z prob¹, aby
ka¿dy z nas zrobi³ co dobrego dla innego cz³owieka
w tym szczególnym XVII

Dniu Papieskim. Mo¿e równie¿ wpiszmy na Facebooku post  Idmy razem z
nadziej¹. Sk³oni on mo¿e
wielu m³odych ludzi do refleksji nad ¿yciowymi wartociami. Przyniesie to na
pewno pozytywny skutek.
Taki prezent dla naszego
wiêtego Rodaka.
Jan Pawe³ II wierzy³ w
m³odzie¿ i mia³ nadziejê, ¿e
bêdziemy tworzyli lepszy
wiat. I tak bêdzie, ale musimy wierzyæ i mieæ nadziejê.
Pozdrawiam Was z ca³ego serca i krzyczê do Was 
Idmy razem z nadziej¹!
Wiktoria Rybczyñska,
Szko³a Podstawowa nr 3
(Gimnazjum nr 3),
Gryfice

W trakcie spotkania rodzice otrzymali dwa owiadczenia: owiadczenie rodziców w
sprawie udzia³u dziecka w
projekcie Ostatnia szansa 
zachowanie bioró¿norodnoci dla nastêpnych pokoleñ
oraz owiadczenie rodziców w
sprawie zagranicznego udzia-

³u dziecka bior¹cego udzia³ w
projekcie Ostatnia szansa 
zachowanie bioró¿norodnoci dla nastêpnych pokoleñ.
Jest to niezbêdna procedura
jak¹ nale¿y przeprowadziæ
przed ka¿d¹ zagraniczn¹ mobilnoci¹.
Redakcja
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Miêdzynarodowy
Dzieñ
bez
Przemocy
Spo³ecznoæ Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im.
Boles³awa Chrobrego w
Gryficach goci³a (2 padziernika br.) funkcjonariusza policji, podkomisarza Zbigniewa Fr¹ckiewicza, w ramach Miêdzynarodowego Dnia bez Przemocy.
Na pocz¹tku spotkania
funkcjonariusz stwierdzi³,
¿e definicji przemocy jest
bardzo wiele i pojêcie to nie
jest wyczerpane. Najbardziej znan¹ definicjê przemocy sformu³owa³a organizacja WHO:
Celowe u¿ycie si³y fizycznej lub w³adzy, sformu³owane jako groba lub rzeczywicie u¿yte, skierowane przeciwko samemu sobie, innej osobie, grupie lub
spo³ecznoci, które albo
prowadzi do albo z którym
wi¹¿e siê wysokie prawdopodobieñstwo
spowodowania obra¿eñ cielesnych,
mierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju lub
braku elementów niezbêdnych do normalnego ¿ycia i
zdrowia.
Zbigniew Fr¹ckiewicz
zakreli³ ró¿nicê miêdzy
przemoc¹ a agresj¹: w
przemocy wyrana jest
przewaga fizyczna jednej ze
stron, za w przypadku
agresji si³a obu stron jest
zrównowa¿ona.

Kolejnym punktem prezentacji policjanta by³a akcja informacyjno-edukacyjna  Krêci mnie bezpieczeñstwo przez ca³y rok
szkolny. G³ównym za³o¿eniem tej akcji jest kszta³towanie i propagowanie pozytywnych postaw m³odych ludzi w zakresie bezpieczeñstwa, poprzez systematyczne prowadzenie
dzia³añ profilaktycznych i
edukacyjnych. Spotkania
policjantów odbywaj¹ siê
zarówno z pedagogami, jak i
uczniami.
Sprawcy przemocy w rodzinie mog¹ otrzymaæ kary
w oparciu o Artyku³y: 156,
157, 160, 197, 200, 207 i 244
Kodeksu Karnego. Agresorzy mog¹ dostaæ karê od 3
miesiêcy do 12 lat pozbawienia wolnoci.
Gdzie szukaæ pomocy w
wypadku przemocy domowej:
- w Gryficach  Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych Umiech przy
ul. Sienkiewicza 10,
- W Resku  Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie ARKA przy ul.
Wojska Polskiego 16,
- W Szczecinie  Stowarzyszenie SOS dla Rodziny
przy ul. Energetyków 10.
Jakub Ogrodowczyk,
I/c

9 KULTURA - SPO£ECZEÑSTWO

NR 5 (61) PADZIERNIK 2017

ZDANIEM UCZNIA - FELIETON

11 listopada? My ju¿ obchodzilimy
wiêto Niepodleg³oci
W tym roku minie 99 lat odk¹d Polska wyrwa³a
siê ze szponów swoich zaborców i na nowo utworzy³a swoje w³asne, niezawis³e pañstwo. Wszyscy
z niecierpliwoci¹ czekamy na piêkny dzieñ, jakim dla naszej ojczyzny jest 11 listopada.
W rzeczywistoci data ta upamiêtnia nieco inne wydarzenie, jedynie porednio zwi¹zane z faktycznym odzyskaniem niepodleg³oci przez Polskê, a mianowicie
przekazanie przez Radê Regencyjn¹ Królestwa Polskiego ówczesnemu brygadierowi  Józefowi
Pi³sudskiemu  w armii austro-wêgierskiej zwierzchnictwa nad dowództwem wojskowym. Tego dnia
rozpoczêto tak¿e wycofywanie z
terenów Polski ¿o³nierzy niemieckich. Trzy dni póniej, Rada Regencyjna zosta³a rozwi¹zana, uprzednio powierzaj¹c przysz³emu marsza³kowi misjê utworzenia Rz¹du
Narodowego.
Oficjalne odzyskanie niepodleg³oci kryje siê za inn¹ dat¹. 7 padziernika, tego¿ samego roku, wczeniej wymieniona Rada Regencyjna
og³osi³a oficjalnie niepodleg³oæ,
uwaga, KRÓLESTWA POLSKIEGO. Wczeniej, tj. 12 wrzenia, przejê³a ona obowi¹zki g³owy pañstwa,
które dopiero co mia³o zostaæ uznane przez wiêkszoæ miêdzynarodow¹ za niepodleg³e.

Dlaczego w naszej wiadomoci zachowa³a siê nie faktyczna
data odzyskania niepodleg³oci,
ale data przejêcia, de facto, w³adzy
przez socjalistê Pi³sudskiego? Byæ
mo¿e dlatego, ¿e pierwsze oficjalne
obchody wiêta Niepodleg³oci
odby³y siê 2 lata po mierci marsza³ka, czyli w 1937. Wtedy u w³adzy byli ludzie zwi¹zani z Naczelnikiem Pañstwa, a kult ojca narodu
by³ w spo³eczeñstwie polskim
(zreszt¹, podobnie jak teraz) bardzo rozpowszechniony. Oczywicie, nie mamy tutaj na myli kultu
jednostki na wzór ówczesnego
dyktatora Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich (Józefa Stalina), gdzie w urzêdach, szko³ach i co wa¿niejszych miejscach
u¿ytku publicznego widoczny by³
wizerunek wodza.
Polacy kochali i nadal kochaj¹
Pi³sudskiego, pamiêtaj¹c jego
wk³ad w odbudowê wolnej Polski
w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego. Ale czy data zwi¹zana
bardziej z osobist¹ karier¹ marsza³ka musi byæ tak hucznie obchodzo-

WIERSZ NA WIÊTO
NIEPODLEG£OCI

Polska

Antoni S³onimski

I có¿ powiedz¹ tomy s³owników,
lekcje historii i geografii,
gdy tylko o niej mówiæ potrafi
krzak bzu kwitn¹cy i piew s³owików.
Choæ jej granice znajdziesz na mapach,
ale o treci, co je wype³nia,
powie ci tylko ksiê¿yca pe³nia
i mg³a nad ³¹k¹, i lici zapach.
Pytasz siê, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie le¿y.
na jako najwa¿niejsze wiêto naro- krokami 100. rocznicy odrodzenia
dowe? Czy raczej kult 11 listopada naszej ukochanej ojczyzny.
powinnimy zast¹piæ wiadomym,
Dawid Przywóski, II/b
narodowym wiêtem prawdziwego
odzyskania niepodleg³oci, jakim
ZAPOWIED
jest dzieñ 7 padziernika? A mo¿e
W nastêpnym numerze LOgina
obie daty s¹ równie wa¿ne? Zachêcam do g³êbokiej refleksji, zw³asz- uka¿e siê polemika-odpowied do opicza wobec zbli¿aj¹cej siê wielkimi nii wyra¿onej w powy¿szym artykule.

Jest w ka¿dym wiernym sercu Polaka,
co o ni¹ walczy³, cierpia³ i wierzy³.
W szumie go³êbi na starym rynku,
w ksi¹¿ce poety i na budowie,
w codziennej pracy, w ¿yczliwym s³owie,
znajdziesz j¹ w ka¿dym dobrym uczynku.

ZDANIEM PSYCHOLOGA - FELIETON

Prokrastynacja. Moje drugie imiê
Mam jeszcze czas! Zrobiê to
jutro! Praca nie zaj¹c, nie ucieknie! Któ¿ z nas nie usprawiedliwia³
siê przed sob¹ w³anie w taki sposób? Kto nie szuka wymówki, ¿eby
tylko nie musieæ zabraæ siê do pracy w³anie teraz? Problem wspó³czesnego cz³owieka  byæ systematycznym, wykonywaæ zaplanowane zadania, wywi¹zywaæ siê z przyjêtych zobowi¹zañ w wyznaczonych terminach. Coraz czêciej,
niestety, zwlekamy
Nawet jeli

przybywa nam obowi¹zków, to i tak
nie dzia³a to na nas motywuj¹co.
Wrêcz przeciwnie szukamy kolejnych wymówek, aby od³o¿yæ wysi³ek na póniej.
Rozdrabniamy swoj¹ energiê na
wykonywanie
niepotrzebnych
czynnoci (proszê zauwa¿yæ, ¿e najwiêkszy porz¹dek w pokojach studentów jest w gor¹cym okresie sesji egzaminacyjnej!). Skupiamy
swoj¹ uwagê na mniej wa¿nych
sprawach. Pope³nimy wci¹¿ ten sam

b³¹d, pomimo tego, ¿e znamy jego
konsekwencje. Odwlekamy. Czujemy na karku ciê¿ar dedline`u, wiemy, ¿e uczenie siê do póna w nocy
przed klasówk¹ powoduje, ¿e nastêpnego dnia jestemy mniej wydajni. Rozdra¿nieni, zawiedzeni
swoim zachowaniem i tak nie uczymy siê na b³êdach. Przy najbli¿ej
okazji bêdziemy nadal
zwlekaæ,
odk³adaæ w czasie, szukaæ wymówek.
Przedstawiony wy¿ej obraz rzeczywistoci to specyficzny wiat
prokrastynatorów. Prokrastynacja
jest s³owem, który pochodzi z ³aciny i oznacza: pro, czyli naprzód

oraz crastinate  w t³umaczeniu
jutro. Przeciwieñstwem do prokrastynacji jest ponoszenie ryzyka,
podejmowanie szybkich decyzji,
dzia³anie natychmiast. Odwlekanie,
opónianie, odk³adanie na póniej
to g³ówne dzia³ania prokrastynatora. Niestety, taka osoba odczuwa
tylko chwilow¹ ulgê uwolnienia siê
od natychmiastowego wype³nienia
obowi¹zków. Specyficznym kosztem odk³adania na póniej jest
stres, mniejsze zadowolenie z ¿ycia,
¿al z powodu utraconych okazji.
Od poniedzia³ku zaczynam siê
odchudzaæ! Wraz z nowym rokiem
bêdê oszczêdzaæ! W tym roku

szkolnym bêdê uczyæ siê na tydzieñ
przed klasówk¹! Tyle niedotrzymanych obietnic za nami
Zdajemy sobie sprawê, ¿e odwlekanie
oddala nas od celu. Pytanie: dlaczego sami siê tak oszukujemy? Byæ
mo¿e tylko po to, aby wci¹¿ utrzymaæ pozytywnych wizerunek cz³owieka kreatora w³asnego ¿ycia.
£atwiej jest zaakceptowaæ to, ¿e
mamy plan dzia³ania. Niewa¿ne, ¿e
dzia³anie to z dnia na dzieñ jest odk³adane na póniej. To wci¹¿ iluzja
posiadania kontroli nad swoim
¿yciem
Agata ¯urawik-Jankowska

Nie jutro i nie zaraz. Teraz!

Warto zapoznaæ siê z poradami psychologicznymi, które pomog¹ nam zwalczaæ tendencjê do prokrastynacji. Oto
recepta na dzia³anie:
1. doæ przemawiania i planowania, po prostu zacznij dzia³aæ  krok, choæby kroczek, po kroczku,
2. miej jasno okrelony cel, pamiêtaj, do czego d¹¿ysz, i nie traæ go z oczu,
3. wy³¹cz wszystko, co Ciê rozprasza (w szczególnoci Facebooka i IPoda),
4. wyrób w sobie nawyk dzia³ania mimo trudnoci i niepowodzeñ,
5. w chwili kryzysu szukaj wsparcia kogo, kto w Ciebie wierzy i wspiera Twoje marzenia,
6. rozbrój wymówki, ¿e jeszcze nie teraz  zawsze jaka siê znajdzie. We odpowiedzialnoæ za swoje dzia³anie,
za jego rozpoczêcie i doprowadzenie do koñca,
7. nie ogl¹daj siê wstecz, w szczególnoci nie rozpamiêtuj minionych niepowodzeñ,
8. podziel du¿e zadania na mniejsze partie, ustal i przestrzegaj terminów ich wykonania,
9. wybaczaj sobie i innym, gdy co posz³o nie po Twojej myli.
Agata ¯urawik-Jankowska (Na podstawie: Mogê wszystko, ale... POTEM  E. Duda)
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Padziernik
i listopad
miesi¹cami thrillerów
i horrorów

Szukaj¹c Alaski
- John Green

Pierwszy nieg to adaptacja powieci Jo Nesbo, kultowego twórcy krymina³ów, za
kamer¹ stan¹³ re¿yser Szpiega i Pozwól mi wejæ (Tomas
Alfredson), w obsadzie znaleli siê m.in. Michael Fassbender, Charlotte Gainsbourg
i J. K. Simmons. Po tym sk³adzie nale¿y spodziewaæ siê
dobrego filmu, jednak co
posz³o nie tak. Mimo znakomitego pierwowzoru (cyklu
11 ksi¹¿ek o przygodach detektywa Harryego) jest wiele
niedoci¹gniêæ, rozchwiane w¹tki oraz brak integracji widza z bohaterami. Przygody bohatera wydaj¹ siê idealn¹
ekranizacj¹, ale to tylko pozory. Ksi¹¿ki Jo Nesbo zaskakuj¹ zwrotami akcji oraz wielow¹tkowoci¹ fabu³y. Scenarzyci mieli wiêc du¿e pole do popisu, jednak efekt ich
pracy nie ukazuje fantastycznego thrillera. Wierni czytelnicy Nesbo rozczaruj¹ siê, bo pomimo dobrze zmontowanego zwiastuna oraz obsady  poczuj¹ siê zawiedzeni.
Ciekawa historia seryjnego mordercy kobiet, tajemniczych ba³wanów pod ich domami czy relacje z by³¹ partnerk¹  te w¹tki nie zosta³y dobrze wykorzystane.
Krucyfiks to horror oparty na prawdziwych wydarzeniach. Opowiada o ksiêdzu i
zakonnicach, którzy s¹ oskar¿eni o morderstwo kobiety
podczas
egzorcyzmów.
Spraw¹ interesuje siê zdolna
dziennikarka ledcza Nicole
Rawlins, która jedzie do Rumunii na miejsce tajemniczego zdarzenia i próbuje dowiedzieæ siê prawdy. Re¿yser Xavier Gens (Hitman i The Driver) te¿ zawiód³ widzów.
Wiêkszoæ bêdzie znudzona, poniewa¿ testuje siê cierpliwoæ, co prowadzi do irytacji. Same efekty dwiêkowe i
wizualne nie wystarcz¹, aby poprawiæ formê tego filmu:
filmu nie ratuje równie¿ sekwencja fina³owa.
Pi³a: Dziedzictwo  przera¿aj¹ca seria powraca w
wielkim stylu. Re¿yserowie
Michael Spierig i Peter Spierig przedstawiaj¹ ósm¹ czêæ
makabrycznego horroru o
maniaku, która uka¿e siê w
kinach w Halloween. Policja
odkrywa
zmasakrowane
zw³oki i tak w³anie rozpoczynaj¹ siê poszukiwania zabójcy. Na pewno maniacy poprzednich czêci bêd¹ zadowoleni kolejnym filmem z tej serii. Zwiastuny zapowiadaj¹, ¿e bêdzie siê dzia³o tak jak w poprzednich czêciach.
Czy nastêpna czêæ sagi bêdzie tak dobra jak jej poprzednie? Czy film zaskoczy nas pozytywnie i jakie bêdzie rozwi¹zanie ledztwa?
Aleksandra Iwañczak, III/a

Mylelicie kiedy nad
tym, jakie jest Wasze ¿ycie, ile
jest warte? Gdyby teraz mia³o
siê skoñczyæ, a kto zapyta³by Was, czy bylicie nim usatysfakcjonowani, co bycie
mu odpowiedzieli? ¯e by³o
szalone, ciekawe, a mo¿e
zwyczajnie nudne? Czy moglibycie teraz, z czystym
sumieniem powiedzieæ, ¿e
¿yjecie pe³ni¹ ¿ycia i nie ¿a³ujecie nawet sekundy?
Miles to wycofany, nieco
dziwny outsider (pasjonuje
siê znajdywaniem ostatnich
s³ów ró¿nych s³awnych ludzi; to naprawdê, naprawdê
dziwne, ale doæ intryguj¹ce). Rodzice posy³aj¹ go do
szko³y z internatem, gdzie
poznaje Alaskê Young  inteligentn¹, zabawn¹ i atrakcyjn¹ dziewczynê. G³ówny

siê bawiæ. Klucha chce prze¿yæ to najintensywniejsze
dowiadczenie rzeczywistoci i prawd¹ jest, ¿e stanie siê
to dziêki Alasce  ale nie w
sposób, o jakim wszyscy mylimy. Postacie zosta³y jak
zwykle idealnie wykreowa-

ne. Bez najmniejszego trudu
mog³am sobie wyobraziæ niskiego, umiênionego Pu³kownika
stoj¹cego
w
drzwiach, w oczekiwaniu na
chudego, wysokiego Milesa.
Szczup³a Alaska, o wyranych
kobiecych kszta³tach i zielonych oczach, równie¿ ³atwo
zapad³a mi w pamiêæ. Polubi³am Kluchê za jego oddanie
przyjacio³om i wra¿liwoæ.
Nie ¿a³ujê czasu, jaki powiêci³am na Alaskê. By³o
miesznie, smutno, intryguj¹co i ciekawie, czyli wszystko, co powinna mieæ dobra
powieæ. Autor wrzuci³ tu tak
wiele tematów, ¿e na pewno
ka¿dy znajdzie co dla siebie. Najbardziej podoba³o mi
siê zakoñczenie, bo by³a to
wspania³a puenta.
Daria Noryca, II/b

modli³ siê za nich. Nastêpnego dnia po Wszystkich wiêtych obchodzony jest  2 listopada  Dzieñ Zaduszny.
Jest to dzieñ modlitwy za
zmar³ych, którzy przebywaj¹
w czyæcu i potrzebuj¹ naszej

modlitwy, by mogli dost¹piæ
zbawienia. Aby przyjæ z pomoc¹ zmar³ym pokutuj¹cym w
czyæcu ¿yj¹cy mog¹ tak¿e w
tym dniu uzyskaæ i ofiarowaæ
odpust zupe³ny.
El¿bieta Targosz, teolog

Tytu³: Szukaj¹c Alaski
Oryginalny tytu³: Looking
for Alaska
Autor: John Green
Wydawnictwo: Bukowy las
Rok wydania w Polsce:
2013
Rok pierwszego wydania:
2005
Iloæ stron: 320
Moja ocena: 8/10
bohater nie zdaje sobie sprawy, ¿e Alaska owinê³a go sobie wokó³ palca, wci¹gaj¹c
do swojego wiata i kradn¹c
mu serce.
Ksi¹¿ka Greena zawiera,
jak ka¿da zreszt¹, pewnego
rodzaju naukê. Mamy tutaj
m³odych ludzi, którzy szukaj¹ miejsca w wiecie, próbuj¹ zrozumieæ, jak funkcjonuje wiat, a przy tym dobrze
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Pamiêtajmy

Uroczystoæ Wszystkich
wiêtych jest dziêkczynieniem Bogu za niezliczon¹ liczbê osób, które w swoim ziemskim ¿yciu kierowa³y siê
wiar¹, wiernie wype³niaj¹c
wolê Bo¿¹, a teraz raduj¹ siê
chwa³¹ nieba. W tym dniu
Koció³ pielgrzymuj¹cy ³¹czy
siê z kocio³em zbawionych,
oddaje czeæ tym, którzy ju¿
weszli do chwa³y niebieskiej
oraz przypomina nam prawdy
o naszej wspólnocie ze wiêtymi.
1 listopada udajemy siê na
cmentarz, odwiedzamy mogi³y naszych bliskich, przyjació³

i krewnych. Stawiamy kwiaty
i zapalamy znicze, które s¹
symbolem pamiêci o zmar³ych. Sk³adamy te¿ ofiary na
tak zwane wypominki, wypisuj¹c imiona zmar³ych na kartkach, prosz¹c, by Koció³

INFORMACJA - ZAPOWIED

Nagrody Gryfickiej Regi coraz bli¿ej
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.
Statuetki rozdawane s¹ w
jedenastu kategoriach: gospodarka, turystyka, edukacja, kultura, sport, ambasador
powiatu, rolnictwo, ma³y biznes, samorz¹d lokalny, wolontariusz roku oraz m³ode wilki.
W ubieg³ym roku nagrodê
w kategorii Kultura zdoby³a
Dorota Schrammek. Mieszkanka Pobierowa jest ona autork¹
powieci, w których m.in.
oprowadza nas po urokliwych
zak¹tkach naszego wybrze¿a.
Natomiast dwa lata temu nagrodê w tej samej kategorii
otrzyma³ Krzysztof Malicki i
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
Red Swing Low.

Starosta Powiatu Gryfickiego 
Kazimierz Saæ  oraz
zaproszony goæ, Dariusz
Rosati, polityk, profesor nauk
ekonomicznych. Fot.:
udostêpnione przez Powiatowe
Centrum Marketingu i promocji
w Gryficach

Dodatkowo przyznawane
s¹ dwie nagrody. W kategorii
Mecenas Roku Powiatu
przyznaje Kapitu³a Konkursu,
a w kategorii Z³ota Rega 
Starosta Powiatu Gryfickiego,
Kazimierz Saæ.
G³osowanie trwa³o do 26
padziernika br. za pomoc¹ inter-

Goæ specjalny, aktor Wiktor Zborowski, wrêcza Zespo³owi Tañca
Ludowego przy LO Chrobry statuetkê w kategorii M³ode Wilki.
Fot.: udostêpnione przez Powiatowe Centrum Marketingu i Promocji
w Gryficach. Rok 2013.

netowej ankiety. Wtedy te¿ zakoñczy³ siê pierwszy etap konkursu. W drugim etapie konkursu zostan¹ wy³onieni  przez
Kapitu³ê Nagrody  nominowa-

ni. Laureatów, zwyciêzców poszczególnych kategorii, poznamy 2 grudnia br. podczas Gali Fina³owej Konkursu Gryfickiej
Regi.
Daria Noryca, II/b
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Mundial 2018.
Rosja zapowiada
kary mierci

Z DYPLOMEM GENIUSZA
Galopem przez przeszkody 
do sukcesu i kadry narodowej

Wielkimi krokami zbli¿amy siê do Mistrzostw wiata w Pi³ce No¿nej. Organizacja pi³karskiego wiêta przypad³a tym
razem Rosji (poprzednim gospodarzem
by³a Brazylia). Wielkie otwarcie odbêdzie
siê 14 czerwca 2018 roku w Moskwie 
czasu pozosta³o niewiele, na tê chwilê
gotowe s¹ tylko cztery stadiony, na kolejnych omiu trwaj¹ budowy. Gospodarze zapewniaj¹, ¿e wszystko zostanie
dopiête na ostatni guzik we w³aciwym
czasie. Ca³kowity koszt organizacji M
wynosi oko³o 20 mld dolarów.

Filip Lewicki jest uczniem klasy I/c (matematycznej) w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. B. Chrobrego w Gryficach oraz
cz³onkiem klubu sportowego KJ Czahary w Pogorzelicy. Na tegorocznych Mistrzostwach Polski w Skokach przez Przeszkody zdoby³ z³oty medal i tytu³ Mistrza
Polski Juniorów.

W kwestiach czysto sportowych nie zabrak³o kilka niespodzianek. Wszystkich najbardziej
zaskoczy³a reprezentacja Islandii,
która wywalczy³a pierwsze miejsce w swojej grupie i pojedzie na
Mistrzostwa do Rosji. Islandia
bêdzie najmniejszym krajem w historii, który wemie udzia³ w
Mundialu. Fanów pi³ki zaskoczy³a równie¿ Serbia, która wygra³a
swoj¹ grupê. Du¿¹ niespodziank¹
s¹ tak¿e reprezentacje, których nie
zobaczymy na rosyjskich stadionach: Chile, Holandii, Walii czy
USA. Warto podkreliæ, ¿e s¹ to
dru¿yny, wród których graj¹ takie nazwiska, jak: Artuto Vidal
(Chile), Arjen Robben (Holandia) czy Gareth Bale (Walia).
Nasza reprezentacja, po wietnym wystêpie na Euro 2016 we
Francji, bez wiêkszych problemów wygra³a swoj¹ grupê i pokaza³a, ¿e s¹ wstanie powalczyæ
o wysokie miejsce na Mistrzostwach.
Awans na mundial zapewni-

³o sobie na Starym Kontynencie
dziewiêciu zwyciêzców grup:
Francja, Portugalia, Polska,
Niemcy, Serbia, Hiszpania, Belgia i Islandia. Zobaczymy równie¿ gospodarzy, Rosjê. W bara¿ach biæ siê o Mundial bêd¹ ekipy z: Szwecji, Szwajcarii, Irlandii Pó³nocnej, Irlandii, Danii,
W³och, Grecji i Chorwacji.
Mistrzostwa zapowiadaj¹
siê niew¹tpliwie wietnie. Organizatorzy staraj¹ siê, by by³o to
prawdziwe i wielkie wiêto pi³ki
no¿nej (Rosjanie zapowiadaj¹
u³atwiony ruch wizowy dla kibiców i odstraszaj¹ terrorystów
karami mierci). Pi³karsko te¿ niczego nie brakuje  wielkie reprezentacje i najlepsi zawodnicy.
Zbli¿a siê zatem jedna z najlepszych imprez sportowych w historii. Moim zdaniem o zwyciêstwo powalcz¹ trzy reprezentacje: Francji, Belgii i Brazylii. Trzymajmy oczywicie kciuki za Polaków! Mam nadziejê, ¿e trochê zamieszaj¹.
Kajetan ¯ywica, I/b

Ka¿da wiêksza impreza sportowa to wietna okazja
na promocjê turystyczn¹ kraju oraz rozwój
infrastruktury. Fot.: Zasoby internetowe.
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Galk powraca
Galk, czyli Gryficka
Amatorska Liga Koszykówki, powraca do gry. Bêdzie to
II edycja ligi. Pierwsze mecze
ju¿ na pocz¹tku listopada.
Mecze rozgrywane bêd¹ w
weekendy na hali Gryf Arena.
Wiêcej informacji mo¿na znaleæ na ich stronie (na Facebooku).
Kajetan ¯ywica, I/b

Z Filipem Lewickim, o jego drodze do sukcesu i mi³oci
do jedziectwa, rozmawia Jakub Ogrodowczyk.
Jakub Ogrodowczyk:
Jedziectwo nie nale¿y, chyba, do popularnych w Polsce
sportów. Z pewnoci¹ nie tak
bardzo, jak pi³ka no¿na. Opowiedz naszym Czytelnikom
trochê o sporcie, którym siê
zajmujesz.
Filip Lewicki: Zajmujê
siê jedziectwem, a konkretnie skokami przez przeszkody. Konkurencja ta jest jedn¹
z najbardziej popularnych
wród dyscyplin jedzieckich. Polega na pokonaniu
przeszkód ustawionych na
placu konkursowym, zwanym parkurem, w jak najlepszym czasie, bez tzw. zrzutek.
W Polsce jedziectwo nie
jest  to prawda, co powiedzia³e  popularnym sportem (jak np. pi³ka no¿na czy
siatkówka), ale z roku na rok
przybywa osób zainteresowanych tym sportem, co widaæ w naszym klubie sportowym KJ Czahary.
JO: Rozumiem, ¿e jedziectwo jest dyscyplin¹
sportow¹?
FL: Jak najbardziej. Jedziectwo ma swoje od³amy,
jak np. uje¿d¿enia, wolty¿erka czy te¿ skoki, w których
biorê udzia³. Wszystkie s¹
dyscyplinami olimpijskimi.
JO: W jakich okolicznociach zaczê³a siê Twoja
przygoda z  chyba mo¿na
tak powiedzieæ  koñmi?
FL: Zarówno moja mama,
jak i mój tata je¿d¿¹ na koniach. Pokazali mi, jak du¿o
radoci mo¿e przynieæ jedziectwo, dlatego te¿ siê tym
zainteresowa³em i zacz¹³em
jedziæ. Regularnie je¿d¿ê na
koniach od trzynastego roku
¿ycia.
JO: Obowi¹zki szkolne i
jedziectwo  udaje ci siê
³¹czyæ te rzeczy?
FL: Ka¿dy sportowiec w
tym wieku ma podobny, powiedzmy w cudzys³owie,
problem ze szko³¹. Pasja ma
to do siebie, ¿e cz³owiek mo¿e
oddawaæ siê jej totalnie, bez
czasowego
opamiêtania.
Czujemy, ¿e to jest w³anie
to, co chcemy robiæ przez
ca³e ¿ycie, co sprawia nam
przyjemnoæ. W tym kontekcie szko³a rzeczywicie

mo¿e byæ utrudnieniem  dla
mnie nie jest tak¹ przeszkod¹,
wrêcz przeciwnie. Potrafiê
pogodziæ pasjê ze szko³¹,
mylê, ¿e to kwestia dobrej
organizacji i wewnêtrznej
dyscypliny. Poza tym... lubiê
szko³ê, lubiê siê uczyæ, zdobywaæ wiedzê i stawiaæ pytania.
JO: W takim razie Twój
dzieñ musi wygl¹daæ bardzo
intensywnie, szko³a i treningi na okr¹g³o.
FL: To prawda. Po zajêciach w szkole wracam do
domu i od razu idê na trening.
Najczêciej siadam do lekcji
dopiero wieczorem. Treningi
zawsze bêd¹ dla mnie najwa¿niejsze, zdajê sobie sprawê,
¿e muszê trenowaæ, chcê pi¹æ
siê w górê, pracowaæ nad
swoimi umiejêtnociami, a
tym samym czerpaæ jak najwiêcej radoci z ¿ycia. Swoj¹
przysz³oæ wi¹¿ê z jedziectwem, co nie oznacza, ¿e szko³a nie jest dla mnie wa¿na.
Jestem zdania, ¿e pasja  czy
to sportowa, czy inna  powinna iæ w parze z dobrym
wykszta³ceniem.
JO: W tym roku zdoby-

Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy i wietne
wystêpy w kadrze narodowej. Fot.: Katarzyna
Boryna, www.katarzynaboryna.pl
³e z³oty medal i tytu³ Mistrza Polski Juniorów.
FL: Tak. Zawody odby³y
siê w Jakubowicach, blisko
Wroc³awia. To by³o moje drugie podejcie, jak to siê
mówi: co nas nie zabije, to
wzmocni (chyba Nietzsche). Rok temu zdoby³em 7.
miejsce. W tym roku wróci³em
z tytu³em Mistrza Polskich
Juniorów. Bardzo siê cieszê.
Moja ciê¿ka  ale przyjemna!
 praca przynios³a oczekiwane efekty.
JO: W takim razie co
dalej? Startowa³e w kategorii juniorów, w której bior¹

udzia³ osoby w wieku 14-18
lat.
FL: Spokojnie! [miech].
Osiemnacie lat skoñczê dopiero za dwa lata...
JO: Prawda... chodzimy
do tej samej klasy [miech].
FL: W kadrze narodowej
jestem od 2014 rok i mogê w
niej byæ do koñca ¿ycia, ale w
kategorii juniorów jeszcze
tylko przez dwa lata.
JO: W takim razie ju¿
teraz trzymamy kciuki i na
pewno wrócimy do rozmowy.
FL: Dziêkujê, pozdrawiam wszystkich Czytelników LOgina.

Filip Lewicki zdobywc¹ tytu³u Mistrza Polski Juniorów.
Fot.: MP  Magda Pocztowska

