STOP przemocy wobec
dzieci. M³odzie¿
w akcji

Fot.: LOgin, echotygodnik.info
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Czas próby  matura
tu¿-tu¿

Na kolacji w teatrze.
Z g³upcem

s.8

W ostatnich dniach progi naszego liceum nawiedzi³a
najwiêksza zmora nastolatków  matura. W terminie 20-23
listopada br. trzecioklasici zmierzyli siê z próbn¹ matur¹
(przygotowan¹ przez wydawnictwo Operon). Odpowiednio
zmagalimy siê z jêzykiem polskim, matematyk¹, jêzykiem
angielskim oraz wybranymi przez nas przedmiotami na poziomie rozszerzonym.

Z ¯YCIA SZKO£Y

s.7

Uczniowie z Chrobrego: dbaj¹ o zdrowe ¿ywienie, podró¿uj¹ edukacyjnie, poznaj¹ kulturê i tradycjê pañstw europejskich i rozwijaj¹ swoje umiejêtnoci jêzykowe. M³odzie¿ zabiega równie¿ o strawê duchow¹. Po sztuce Pijacy F. Bohomolca (o tym wyjedzie wspominalimy w poprzednim wydaniu), uczniowie klas I wybrali siê do Teatru Polskiego w Szczecinie na spektakl Kolacja dla g³upca F. Vebera (w re¿. Anny
Kêku).

s.2-3

Wycieczka do Madrytu.
¡VIVA ESPAÑA!

Z ¯YCIA SZKO£Y
K¥CIK MATURALNY

s.6

s.4

Od wycieczki do Madrytu min¹³ ju¿ prawie miesi¹c. Uwa¿amy, ¿e do najlepszy czas, aby krótko podsumowaæ wyjazd.
Podró¿ do stolicy Hiszpanii nie by³a relaksuj¹ca, a droga
siê d³u¿y³a  by³o jednak warto! Mielimy okazjê zobaczyæ
wiele ciekawych miejsc, m.in. Akwedukt w Segowii, który jest
reliktem rzymskiej obecnoci na Pó³wyspie Iberyjskim.
Ogromne wra¿enie wywar³a na nas tak¿e forteca Castillo de
Manzares el Real, z której moglimy podziwiaæ wspania³e
widoki na panoramê Hiszpanii. Szczególnie spodoba³ nam siê
Teatr Narodowy i majestatyczny, barokowy Pa³ac Królewski.

2 PROJEKT NIEPODLEG£A
WSTÊPNIAK
Drodzy Czytelnicy.
Witamy serdecznie w
nowym numerze naszego i
Waszego LOgina. Ostatnie wydanie cieszy³o siê
ogromnym zainteresowaniem, co doda³o nam skrzyde³ do dalszej, solidnej i sumiennej pracy. I oto jej
efekt!
W listopadowym numerze oczywicie nie zabraknie Waszych ulubionych wywiadów, recenzji
czy zapowiedzi filmowych.
Jednak listopad to miesi¹c
szczególny. Naszym talentem do przelewania myli
na papier chcielibymy
z³o¿yæ ho³d Wielkiej Niepodleg³ej. Setna rocznica
wolnoci nie mog³a przejæ
bez echa w szeregach licealnej redakcji, a tak¿e ca³ej
szkolnej
spo³ecznoci
Chrobrego. Przez ca³y
miesi¹c prace nad uczczeniem tego wyj¹tkowego
dnia trwa³y w pocie czo³a.
Do³o¿ylimy wszelkich
starañ,
aby
okazaæ
wdziêcznoæ tym, którzy
po³o¿yli dla nas fundamenty niezale¿noci, domu dla
polskiego spo³eczeñstwa.
Jestemy dumni, ¿e mo¿emy korzystaæ z powiêcenia naszych przodków,
ka¿dego dnia staraj¹c siê
ma³ymi krokami rozwijaæ
siê, aby Polska na kolejne
setki lat mog³a staæ siê potêg¹. Ukazywalimy nasz
patriotyzm poprzez aktywny udzia³ w projekcie Niepodleg³a. Ten miesi¹c
up³yn¹³ pod znakiem wystaw, konkursów, wyk³adów, wystêpów powiêconych ojczynie, a nawet
kroczylimy ladami Józefa Pi³sudskiego w Wilnie.
Dok³adnie przygotowywalimy galerie, bowiem to
zdjêcia najlepiej opowiadaj¹ o ¿mudnej i niez³omnej
drodze do niepodleg³oci;
z uporem maniaka sprawdzalimy wiedzê o polskich
ojcach za³o¿ycielach i o
ca³ej drodze do samodzielnoci, a nawet odpiewalimy pieni, które brzmia³y
na ustach powstañców,
gdy pod¹¿ali na barykady.
Gor¹co zapraszamy do
lektury. Chcemy wspólnie
prze¿yæ tê piêkn¹ rocznicê.
Naszymi opisami i pochwa³¹ d¹¿enia ku wolnej,
tak ukochanej Polsce chcemy kontynuowaæ myl, która wtedy nam przywieca³a
 stworzenia miêdzy nami
wiêzi, która pozwoli nam
budowaæ, osi¹gaæ wci¹¿
wiêcej i wiêcej.
Dziêkujemy, ¿e ci¹gle
jestecie z nami. Kolejne
wydanie LOgina  w
Waszych rêkach! Przyjemnej i refleksyjnej lektury.
Redakcja
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Wycieczka edukacyjna
do Wilna. ladami Józefa
Pi³sudskiego

Wycieczka edukacyjna
do Wilna  w ramach projektu
Niepodleg³a  by³a nie tylko wietn¹ okazj¹, by wyruszyæ ladami Józefa Pi³sudskiego, ale bli¿ej poznaæ stolicê Litwy. Wyjazdem na dawne
tereny II Rzeczypospolitej
zosta³y wynagrodzone osoby, które w sposób szczególny zaanga¿owa³y siê w realizacjê projektu. M³odzie¿ przygotowywa³a wystawê z pami¹tkami z okresu dwudziestolecia miêdzywojennego,
pracowa³a
nad
gazetk¹
szkoln¹ oraz dekoracj¹. By³o
warto!
Uczniowie przez dwa dni
zwiedzali miejsca zwi¹zane z
¿yciem, dzia³alnoci¹ i mierci¹ Józefa Pi³sudskiego. W
pierwszym dniu wycieczki
uczniowie odwiedzili jeden z
najwiêkszych cmentarzy wileñskich  Cmentarz na Rossie i mauzoleum Serce i Matka
Syna, gdzie zosta³a pochowana matka Józefa Pi³sudskiego
(w tym miejscu z³o¿ono równie¿ serce marsza³ka).
Wizyta w Wilnie by³a

wietn¹ okazj¹, by odwiedziæ
muzeum polskiego wieszcza
narodowego  Adama Mickiewicza  w którym wys³uchalimy wyk³adu prof. Rimantasa Salana, autora ksi¹¿ki ¯ony wielkich romantyków i Maria Walewska. W
budynku muzealnym niegdy
mieszka³ sam poeta.
 Mylê, ¿e najwiêksze wra¿enie wywar³a na mnie cela
Adama Mickiewicza (mielimy
okazjê dobrze obejrzeæ komorê
wiêzienn¹) oraz cmentarz na
wileñskiej Rossie, szczególnie
mauzoleum Matka i Serce Syna.
Spodoba³ mi siê tak¿e koció³
w. Teresy w Wilnie oraz obraz
Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Uwa¿am, ¿e Wilno jest najpiêkniejszym i najbogatszym kulturowo miastem, jakie by³o mi
dane zobaczyæ  powiedzia³
naszej redakcji Arkadiusz Pobucewicz, jeden z uczestników
wycieczki.
Po wycieczce zosta³a wyeksponowana w holu szko³y
gazetka ilustruj¹ca zwi¹zki
Józefa Pi³sudskiego z Wilnem.
Izabela Kosmowska

Uczniowie Chrobrego w Wilnie ladami Józefa Pi³sudskiego. Fot.: LOgin

W SKRÓCIE
Cykl trzech wyk³adów
dla Niepodleg³ej

Obchody 100-lecia odzyskania niepodleg³oci przez
Polskê zosta³y równie¿
uwietnione cyklem trzech
wyk³adów zwi¹zanych z d¹¿eniami Polaków do odzyskania niepodleg³oci.
Pierwszy wyk³ad poprowadzi³ (21.10) historyk i wyk³adowca
Uniwersytetu
Szczeciñskiego, prof. Henryk

Walczak. Lekcja przenios³a
s³uchaczy w wiat wielkiej
dyplomacji, gry polityków,
bezwzglêdnych
interesów
oraz zmiennych sojuszy, z którymi musia³a mierzyæ siê odrodzona Rzeczypospolita; tematem drugiego wyk³adu
(30.10) by³ Komunizm a polska niepodleg³oæ  jego
moderatorem by³ dr Eryk Krasucki z Uniwersytetu Szczeciñskiego, który w bardzo cie-

kawy sposób przedstawi³ historiê komunizmu i jego
wp³yw na niepodleg³oæ naszego kraju; ostatnia prelekcja odby³a siê 31 padziernika
br. i zosta³a poprowadzona
przez dr. Tomasza lepowroñskiego z Uniwersytetu Szczeciñskiego. Doktor przedstawi³
dylematy, które odnosi³y siê do
ró¿nych dróg prowadz¹cych
do odzyskania niepodleg³oci i
suwerennoci.
Red.

W SKRÓCIE

Bieg
dla Niepodleg³ej

Uczniowie Chrobrego
uwietnili 100. rocznicê odzyskania niepodleg³oci przez

Polskê równie¿ na sportowo.
M³odzie¿ wytyczy³a sobie
10-kilometrow¹ trasê, któr¹
pokonali bez wiêkszych problemów.
Red.
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PAMI¥TKOWE ZDJÊCIE CHROBREGO Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEG£OCI PRZEZ POLSKÊ
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Spot reklamowy
dla Niepodleg³ej
100. rocznica odzyskania niepodleg³oci przez Polskê (po 123 latach niewoli! i
nieustannych, krwawych
próbach wywalczenia wolnoci) zosta³a uwietniona przez
uczniów Chrobrego w kreatywny sposób. Oprócz wyk³adów, konkursów z wiedzy historycznej okresu dwudziestolecia miêdzywojennego
czy prac plastycznych, m³odzie¿ przygotowa³a dynamiczne spoty reklamowe.
Zadanie ze spotami reklamowymi by³o jednym z etapów szkolnego konkursu wiedzy  ¯ycie i dzia³alnoæ
wielkich Polaków okresu
dwudziestolecia miêdzywojennego. Oprócz filmów m³odzie¿ przyst¹pi³a do testu wielokrotnego wyboru oraz gry
pt. Zgadnij, kto kim jest?.
Najwiêcej emocji wywo³a³y trzydziestosekundowe spoty reklamowe dla Niepodleg³ej. Pomys³ów i wykonañ
by³o wiele, wszystkie oryginalne i kreatywne, niektóre
bawi³y, inne sk³ania³y do refleksji. Uczniowie mieli okazjê

oraz na
www.lochrobry.pl
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Koncert z okazji wiêta
Niepodleg³oci
Koncert z okazji wiêta
Niepodleg³oci odby³ siê 9 listopada br. w Centrum Rozrywki Rodzinnej Kapitol w
Gryficach.
Uroczystoæ
otworzy³ wystêp Zespo³u Tañca Ludowego. W uroczystoci wziêli udzia³ zaproszeni
gocie z w³adz samorz¹dowych powiatu gryfickiego,
Zwi¹zku Kombatantów i By³ych Wiêniów Politycznych
w Gryficach, Wydzia³u
Kszta³cenia Ogólnego i Specjalnego w Nowogardzie. Nie
zabrak³o uczniów i rodziców
naszej szko³y.
Koncert zosta³ poprzedzony szkolnymi eliminacjami pieni patriotycznej. Zakwalifikowane zespo³y zaprezentowa³y siê w finale. Ka¿da
grupa zadba³a o scenografiê,
aran¿acjê, rekwizyty sceniczne, charakteryzacjê oraz o jak
najlepsz¹ interpretacjê pieni
patriotycznej. Do oceny konkursu zosta³o powo³ane jury.
Wy³oniono trzy najlepsze
dru¿yny klasowe, którym
wrêczono nagrody rzeczowe i
dyplomy.
Podczas koncertu dyplomy i nagrody wrêczono tak¿e

Kapitol" wype³niony po brzegi publicznoci¹.
Fot.: echotygodnik.info

Uczniowie klasy Ie zapiewali Pierwsz¹ kadrow¹. Fot.:
LOgin

laureatom w konkursie plastycznym 100 lat Niepodleg³ej. I tak pierwsze miejsce
zajê³a Milena Wa³êga ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Gryficach, a drugie pêdzlem wywalczy³ Mateusz Stefañski z
Zespo³u Szkó³ Publicznych
im. Wis³awy Szymborskiej w
Karnicach. Wy³oniono tak¿e

zwyciêzców szkolnego konkursu historycznego ¯ycie i
dzia³alnoæ wielkich Polaków
okresu dwudziestolecia miêdzywojennego: w klasyfikacji generalnej I miejsce zajê³a
reprezentacja klasy IIIb, drugie miejsce wspólnymi si³ami
zdoby³a klasa IIb, a trzecie 
Ia.
Bart³omiej Pachocki

Uczniowie bardzo chêtnie zaanga¿owali siê w produkcjê
spotów reklamowych. Fot.: LOgin
wykazaæ siê pomys³owoci¹
oraz sprawdziæ siê nie tylko
przy zadaniach z matematyki
czy biologii, ale poczuæ siê
przez moment re¿yserem czy
gwiazd¹ filmow¹. Do zadania
m³odzie¿ podesz³a piewaj¹co, bo to w³anie piosenki
t³umnie pojawia³y siê w wiêkszoci reklam. W pracach
m³odzie¿ bez problemu odda³a ducha wolnoci. Musimy
przyznaæ, ¿e mamy naprawdê

zdolnych, m³odych ludzi w legionach Chrobrego!
Wszystkie spoty zosta³y
opublikowane na stronie
szko³y, aby uczniowie mogli
oddaæ swój g³os. Sporód
zg³oszonych materia³ów wy³oniono trzy najlepsze, które
zosta³y zaprezentowane podczas koncertu z okazji wiêta
Niepodleg³oci w dniu 9 listopada 2018 roku.
Dominika Pietrzak

Na koncercie uczniowie wykonali pieni patriotyczne. Klasa IIIb zaprezentowa³a utwór
autorstwa Dawida Przywóskiego oraz Dawida Bodnara. Fot.: LOgin
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Wystawa pami¹tek zwi¹zanych z odzyskaniem
niepodleg³oci przez Polskê
Ka¿dy z nas ma w domu rodzinne pami¹tki. Dla
wiêkszoci z nas s¹ to wyj¹tkowe lady przesz³oci: fotografia zatrzymuje na zawsze chwile spêdzone razem, stara fili¿anka przywo³uje wspomnienia i sentyment. Pami¹tki niew¹tpliwie budz¹
wspomnienia o bliskich  rodzicach, krewnych,
babci czy dziadku. Nie inaczej jest z tymi zwi¹zanymi z ojczyzn¹.
Zbiórka pami¹tek z dwudziestolecia miêdzywojennego wystartowa³a ju¿ we
wrzeniu. Z koñcem padziernika wype³nilimy Izbê Tradycji Szko³y mas¹ ró¿nych rekwizytów. Mottem wystawy by³a
myl Józefa Pi³sudskiego:

Naród, który traci pamiêæ
przestaje byæ narodem.
Przedmioty zosta³y wyeksponowane w nastêpuj¹cych grupach tematycznych: wyposa¿enie domu (¿elazka, m³ynki,
lampy naftowe, okucia drzwi,
klamki, klucze), dokumenty i

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem zwiedzali Izbê Tradycji Szko³y, w której zorganizowano wystawê historycznych
pami¹tek. Fot.: LOgin
zdjêcia (zdjêcia rodzinne, klasery, mapy, dokumenty rzemielnicze), narzêdzia (hebel,
cep, dziadek do orzechów, ma-

glownica), pami¹tki wojskowe
(szabla, sztuæce wojskowe,
kompas, orze³ki, guziki) i monety oraz banknoty.

Wystawa spotka³a siê z
du¿ym zainteresowaniem nie
tylko m³odzie¿y licealnej. Izbê
Tradycji Szko³y w Chro-

brym zwiedzili równie¿
uczniowie Szko³y Podstawowej w Gryficach.
Bart³omiej Pachocki
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Wycieczka do Madrytu. ¡VIVA ESPAÑA!
Od wycieczki do Madrytu min¹³ ju¿ prawie miesi¹c.
Uwa¿amy, ¿e do najlepszy
czas, aby krótko podsumowaæ wyjazd.
Podró¿ do stolicy Hiszpanii nie by³a relaksuj¹ca, a droga siê d³u¿y³a  by³o jednak
warto! Mielimy okazjê zoba-

czyæ wiele ciekawych miejsc,
m.in. Akwedukt w Segowii,
który jest reliktem rzymskiej
obecnoci na Pó³wyspie Iberyjskim. Ogromne wra¿enie
wywar³a na nas tak¿e forteca
Castillo de Manzares el Real,
z której moglimy podziwiaæ
wspania³e widoki na panora-

mê Hiszpanii. Szczególnie
spodoba³ nam siê Teatr Narodowy i majestatyczny, barokowy Pa³ac Królewski.
Pozytywnie zaskoczy³a
nas kuchnia hiszpañska.
Spróbowalimy wielu typowo regionalnych dañ. Nie
zabrak³o równie¿ warszta-

tów, które w praktyczny sposób pozwoli³y nam zaznajomiæ siê z kultur¹ i zwyczajami.
Gotowalimy m.in. paellê,
omiornicê oraz krokiety z
kurczakiem i szynk¹.
W trakcie pobytu wiele

emocji wywo³a³ mecz pi³ki
no¿nej, który zosta³ rozegrany miêdzy m³odymi Hiszpanami (ciekawostk¹ jest to, ¿e
uczyli siê w polskiej szkole
sportowej) a naszymi uczniami.

Zdecydowanie by³a to
wycieczka, któr¹ bêdziemy
d³ugo wspominaæ.
Malwina Drozdowska
Milena Folwarska
Jan Kawitkowski

WYWIAD

Ulrike Boess: Lubiê siê uczyæ jêzyka
polskiego, mimo ¿e nie jest to ³atwe
dla obcokrajowca
W ramach projektu Erasmus Plus (Akacja KA1) mury Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego odwiedzi³a Ulrike Boess (nauczyciel jêzyka niemieckiego i religii) z zaprzyjanionej niemieckiej szko³y w Tostedt. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk
oraz zacienienie wieloletniej wspó³pracy miêdzy szko³ami.
Z Ulrike Boess rozmawia³ Ryszard Ruciñski

INFOKOMENTARZ

BioBee na start! Kolejne
miniprzedsiêbiorstwo
w Chrobrym
Coroczn¹ tradycj¹ Liceum Ogólnokszta³c¹cego z
Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. Boles³awa Chrobrego w
Gryficach jest utworzenie
miniprzedsiêbiorstwa. Program polega na za³o¿eniu w
szkole realnie dzia³aj¹cej
firmy, której celem jest
przygotowanie uczniów do
prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej oraz
kszta³towanie niezbêdnych
postaw i umiejêtnoci w zakresie przedsiêbiorczoci.
W ramach projektu organizowany jest Ogólnopolski
Konkurs na Najlepsze M³odzie¿owe Miniprzedsiêbiorstwo PRODUKCIK, którego
zwyciêzcy reprezentuj¹ Polskê na tle europejskim w konkursie JA Europe Company
of the Year Competition. W
kolejnej edycji konkursu nie
mog³o zabrakn¹æ propozycji
Chrobrego (przypomnê, ¿e
dwa lata temu zespó³ z gryfickiego liceum zwyciê¿y³ w kraju i wyjecha³ do Brukseli reprezentowaæ Polskê). W tym
roku m³odzie¿ wysz³a z inicjatyw¹ mini przedsiêbiorstwa o
nazwie BioBee, które skierowane bêdzie w stronê ekologii,
a konkretnie pszczó³.
Zespo³owo zamierzamy
pokazaæ co, co poniek¹d zosta³o zlekcewa¿one i zapomniane. Pszczo³y s¹ nieroz³¹czn¹
czêci¹ naszego ¿ycia. Bez nich
ju¿ dawno wymar³yby istoty
¿yj¹ce. Niestety, ich istnieniu
zagra¿a wiele wirusów, utrata
siedlisk oraz zmiany klimatyczne. Z tego powodu s¹ one tematem przewodnim naszej firmy.
Pragniemy naszym dzia³aniem
zwiêkszyæ wiadomoæ ich znaczenia w ekosystemie wiata.

W sk³ad zespo³u wchodzi
16 ambitnych uczniów, którzy
nie boj¹ siê ryzyka i chêtnie
podejmuj¹ nowe wyzwania:
Aleksandra Bialek, Malwina
Drozdowska, Milena Folwarska, Karolina Ga³czyñska,
Wojciech Kêpiñski (Dyrektor
ds. Finansów), Paulina Kruza
(Dyrektor ds. Marketingu),
Jan Kwiatkowski, Alicja
£abik, Aleksandra M³yñska,
Wiktoria Nogaj, Zofia Nogowska, Jakub Ogrodowczyk (Dyrektor Naczelny),
Jakub Oksiejuk, Wiktoria Pla¿alska, Jakub Pudo, Julia Zarzycka. Opiekunami miniprzedsiêbiorstwa s¹ nieza-

st¹pieni Anna Geniusz-Ciebieñ oraz Kamil Bia³y.
Planujemy produkowaæ
ró¿ne przedmioty codziennego u¿ytku, takie jak kubki, torby, pomadki i kalendarze zwi¹zane tematycznie z pszczo³ami. Co ciekawe, mo¿na kupiæ
te¿ u nas miód, idealny zarówno do herbaty na zimowe wieczory, jak i do orzewiaj¹cego
koktajlu na upalne, letnie dni.
Pierwsz¹ okazj¹ do zakupów naszych produktów bêdzie (ju¿ na pocz¹tku grudnia) turniej miko³ajkowy.
Mamy nadziejê, ¿e spe³nimy
Wasze oczekiwania!
Malwina Drozdowska

Ryszard Ruciñski: Czy
podoba siê Pani w Polsce?
Ulrike Boess: Nawet
bardzo mi siê podoba. To nie
pierwszy raz, kiedy jestem w
Polsce i w waszej szkole. Pozna³am wiele interesuj¹cych i
serdecznych osób; wszyscy
byli bardzo pomocni.
Mi³o nam to s³yszeæ.
Chcia³bym zacz¹æ od tematu, który wi¹¿e siê z celami
projektu Erasmus Plus 
Akacja KA1. W trakcie tygodniowego udzia³u w projekcie przygl¹da³a siê Pani
praktykom dydaktycznym i
metodycznym w naszej
szkole. Czy metody nauczania u nas bardzo ró¿ni¹ siê
od tych stosowanych w niemieckich szko³ach?
- Nie, s¹ bardzo podobne.
Jednak z pewn¹ ró¿nic¹: u
nas temat zajêæ wynika w³aciwie na koniec zajêæ. Zauwa¿y³am, ¿e polscy nauczyciele zapisuj¹ temat na tablicy i podaj¹ cele szczegó³owe
lekcji w podpunktach (do tematu). Uwa¿am, ¿e to bardzo
dobry pomys³. Chêtnie
wprowadzê tê praktykê na
moich lekcjach. Poza tym
szko³a w Niemczech wygl¹da
podobnie: pracujemy w grupach, rozwi¹zujemy arkusze i
zadania maturalne, korzystamy z tablic multimedialnych,
powtarzamy wiadomoci,
pytamy i rozmawiamy. Cieszê
siê, ¿e w sposób szczególny
dbacie o naukê jêzyków obcych (jêzyka niemieckiego, j.
angielskiego czy j. hiszpañskiego). Wiadomo, jednemu
³atwiej przychodzi nauka jêzyka obcego, drugiemu trochê trudniej. Ka¿dy uczeñ
zdaje sobie sprawê, ¿e znajomoæ jêzyków obcych jest
istotna w kontekcie zawodowym oraz kulturowym.
Co zaskoczy³o Pani¹ najbardziej w trakcie pobytu w
szkole (i nie tylko w niej)?
- Nie wiem, czy to jest w³aciwie s³owo  zaskoczenie
 ale zwróci³am uwagê na kulturê m³odych ludzi (doros³ych równie¿). Nauczyciele i
m³odzie¿ bardzo mi³o mnie

odebrali. Niezale¿nie od tego
czy kto mnie zna³, czy te¿ nie
 wszyscy mówili mi dzieñ
dobry.
Na pewno zaskoczeniem
by³a dla mnie kontrola trzewoci. W drodze do szko³y
zatrzyma³ mnie radiowóz policyjny. Myla³em, ¿e to bêdzie
tylko rutynowa kontrola, ale
zosta³am bardzo dok³adnie
sprawdzona; przebadali mnie
równie¿ alkomatem. Tym sposobem moja pierwsza  na tê
chwilê  kontrola trzewoci
mia³a miejsce w Polsce.
Zauwa¿y³em, ¿e stara siê
Pani mówiæ po polsku. Z pewnoci¹ z ka¿d¹ chwil¹ coraz
lepiej...
- Tak, to prawda. Lubiê
uczyæ siê jêzyka polskiego,
mimo ¿e nie jest to ³atwe dla
obcokrajowca. Cieszê siê, ¿e
po raz kolejny mogê rozwijaæ
swoje umiejêtnoci, powiedzmy, na ¿ywo, w bezporednim kontakcie z ludmi. Staram siê rozmawiaæ w
Polsce tylko po polsku, z
ró¿nymi efektami, ale na b³êdach cz³owiek siê uczy. Na
ka¿dym kroku zapisuje sobie
nowe s³ówka, a w domu studiujê gramatykê i czytam
polskie teksty.
Nie jest to Pani pierwszy
pobyt u nas. Na pewno zd¹¿y³a siê Pani zaprzyjaniæ z
niektórymi nauczycielami.
- Tak. Przede wszystkim
jestem bardzo wdziêczna dyrekcji Chrobrego. Tym razem jestem w waszej w szkole nie w charakterze opiekuna wymiany polsko-niemieckiej, ale nauczyciela,
dziêki czemu mogê poznaæ

szko³ê (w szerokim s³owa
rozumieniu) znacznie bli¿ej.
Powtórzê, ¿e ca³a kadra nauczycielska by³a bardzo
mi³a, pomocna i merytoryczna. Nauczyciele bardzo
chêtnie zapraszali mnie na
swoje lekcje. Wszyscy na
d³ugo pozostan¹ w mojej pamiêci.
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e wymiany  czy to dla
nauczycieli, czy uczniów 
s¹ bardzo wa¿ne.
- Prawda. Wymiany pozwalaj¹ nam spojrzeæ na
pewne kwestie z innej perspektywy. To równie¿ wietna szansa na wymianê dowiadczenia i dobrych praktyk. Mylê, ¿e szczególnie
wspó³praca polsko-niemiecka odgrywa bardzo istotn¹
rolê  dziêki takim projektom
i dzia³aniom nasze partnerskie i s¹siedzkie relacje siê
zacieniaj¹, poznajemy siebie nawzajem w bezporednim kontakcie (a nie przez
media i obiegowe stereotypy).
Ju¿ na sam koniec: podoba siê Pani nasza gazeta?
- W naszej szkole te¿ wydajemy gazetê. Jest ona jednak typowo szkolna, wasza
natomiast jest bardziej profesjonalna i znana w regionie. Widaæ, ¿e wk³adanie
ogrom pracy w jej tworzenie
i promocjê. Jestem naprawdê pod wra¿eniem. Cieszê siê
równie¿, ¿e mog³am przyjrzeæ
siê pracy redakcji.
Dziêkujemy za powiêcony czas!
- Dziêkujê, z przyjemnoci¹.
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Palenie to obciach
Palenie
papierosów
wród m³odzie¿y nie jest nowym zjawiskiem, chocia¿  jak
uwa¿a Agnieszka Hamulczyk
 coraz czêciej palenie zaczyna kojarzyæ siê z obciachem.

skiej (Poradnia Pomocy Pal¹cym przy warszawskim Centrum Onkologii) nikotyna
dzia³a pobudzaj¹co na nasz
organizm i powoduje podniesienie cinienia têtniczego.
Nieprawd¹ jest, ¿e palenie
odprê¿a  jest wrêcz odwrotnie. Zwiêksza siê stres, gdy¿
wtedy, kiedy spada poziom
nikotyny w organizmie, jestemy rozdra¿nieni, nastêpuje spadek koncentracji i
wzrasta napiêcie psychiczne.
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¿ roz-

Spotkania profilaktyczne nt. zagro¿eñ wynikaj¹cych
z palenia papierosów odbywaj¹ siê w Chrobrym ka¿dego
roku. Fot.: LOgin
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 wywar³y filmiki, w których bohaterowie spowiadali
siê z konsekwencji palenia.
Jednego z nich papierosy doprowadzi³y (¿eby móc oddychaæ) do korzystania z rurki
tracheostomijnej; równie¿ widok postaci bez w³osów i zniekszta³conymi twarzami nie tylko powodowa³ niesmak, ale
sk³ania³ do refleksji, ¿e palenie
to, po prostu, nic dobrego.
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.
Fakty i mity
Warto przypomnieæ, ¿e z
papierosami wi¹¿¹ siê mity.
Jednym z nich jest przekonanie, ¿e palenie uspokaja. Zdaniem Magdaleny Cedzyñ-
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Nie pozwól
¿yciu pójæ
z dymem
W ramach wiatowego
Dnia Rzucania Palenia oraz
dzia³añ profilaktycznych w
naszej szkole odby³o siê  19
listopada br.  spotkanie z
Agnieszk¹ Hamulczyk, pracownikiem Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gryficach.
Prelekcja Agnieszki Hamulczyk zosta³a po³¹czona z
prezentacj¹ multimedialn¹ 
przygotowan¹ przez uczniów
klas IIa (psychologicznej) 
na temat konsekwencji zwi¹zanych z paleniem papierosów.

oraz na
www.lochrobry.pl

wojowi chorób nowotworowych.
Jak walczyæ?
Rzucanie palenia to proces, w którym wa¿na jest gotowoæ do tej zmiany.
Wprawdzie nielicznym udaje
siê wygraæ walkê z papierosem przy pierwszym podejciu, jednak nie nale¿y siê
zra¿aæ  opracuj plan i po¿egnaj siê z na³ogiem raz na
zawsze. W opracowanym
planie nale¿y wzi¹æ pod uwagê: sytuacje z codziennego
¿ycia, które kojarz¹ ci siê z
papierosem (przekieruj mylenie o papierosie na co innego, np. sprz¹tanie, zabawê
z psem, wyjcie na rower i
etc.); unikaj sytuacji zwi¹zanych z paleniem; zastanów
siê, co robiæ z wolnymi rêkoma (pomóc mo¿e pi³eczka antystresowa, d³ugopis czy
ma³e smako³yki: pestki s³onecznika czy dyni, cukierki
miêtowe, bezcukrowe gumy
do ¿ucia); uprzed swoje otoczenie, ¿e rzucasz palenie i
popro o wyrozumia³oæ i
wsparcie. Mo¿esz równie¿
skorzystaæ z profesjonalnej
pomocy: Telefoniczna Poradnia Pomocy Pal¹cym, nr
tel. 801-108-108.
Walkê z na³ogiem mo¿na
wygraæ; czêsto nie jest to
jednak droga ³atwa, dlatego
lepiej eliminowaæ problem u
jego zarodka.
Bart³omiej Pachocki

Uzale¿nieniom m³odzie¿ mówi: NIE
Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi 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 w duchu mi³oci i tolerancji.
Spotkanie mia³o charakter
aktywnej dyskusji panelowej,
której tematem przewodnim
by³y dzia³ania podejmowane w
trakcie profilaktyki uzale¿nieñ.
Jaros³aw Duda podzieli³ siê
swoimi prze¿yciami z przesz³oci; opowiada³, jak trudno
jest wyrwaæ siê z ³añcucha uzale¿nieñ. 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
powinnimy ulegaæ pokusom.
Na³ogi czêsto prowadz¹ do
mierci.
Podczas rozmowy zosta³a
równie¿ podjêta kwestia walki
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

M³odzie¿ s³ucha³a prelekcji z zaciekawieniem i zadawa³a
pytania. Fot.: LO Chrobry
wys³uchaniu i zrozumieniu
cz³owieka i jego problemu (nie
skazujmy narkomana z góry na
przegran¹).
Uzale¿nienia trafiaj¹ siê  wg
ró¿nych danych  rednio co u
trzeciej osoby w spo³eczeñstwie  tylko po³owa z nich
podejmuje walkê z na³ogiem. W
tej walce mo¿e pomóc nie tylko
grupa wsparcia. Warto wspomnieæ o domowych metodach.
Pij (u¿ywki odwadniaj¹ i wprowadzaj¹ do organizmu toksyny)

du¿o wody i soków owocowych. Najlepiej oczyszcza sok
brzozowy, a sok z czarnej rzepy
i buraka to sprzymierzeñcy w
regeneracji uszkodzonej w¹troby. Wskazane s¹ równie¿ herbatki z zió³ (np. ziele naw³oci, ziele
skrzypu, kwiat wrzosu), które
pomagaj¹ w usuwaniu zalegaj¹cych i niszczycielskich toksyn.
Zio³a nie tylko poprawiaj¹ funkcjonowanie w¹troby, ale dzia³aj¹
uspokajaj¹co i koj¹co na nerwy.
Bart³omiej Pachocki
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Pomagamy, bo lubimy
M³odzie¿ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. B.
Chrobrego w Gryficach pomaga nie tylko od wiêta  i
nie tylko z okazji Miêdzynarodowego Dnia Wolontariusza. W listopadzie uczniowie
przekazali paczkê ¿ywnociow¹
mieszkañcom
Orodka Pomocy i Terapii
dla Bezdomnych im. Matki
Teresy z Kalkuty w Gryficach.
Orodek
prowadzony
jest przez Instytut w. Brata
Alberta. Fundacja przyjmuje
pod swój dach bezdomnych
mê¿czyzn, którzy op³acaj¹
pobyt z w³asnych rent oraz z
dofinansowania:  Celem
Orodka jest udzielanie pomocy w przezwyciê¿aniu
trudnych sytuacji ¿yciowych, których mieszkañcy

nie s¹ w stanie samodzielnie
pokonaæ. Oferujemy wsparcie w zaspokojeniu niezbêdnych potrzeb, których spe³nienie umo¿liwia ¿ycie w warunkach odpowiadaj¹cych
godnoci cz³owieka  powiedzia³a do zgromadzonych
jedna z pracownic schroniska. Orodek nie tylko przyjmuje pod swój dach bezdomnych. Stara siê równie¿, w
przypadku braku wolnych
miejsc, udzieliæ tak zwanej
pomocy doranej, podzieliæ
siê ¿ywnoci¹ czy gor¹cym
napojem.
M³odzie¿ z Chrobrego
pomaga na ró¿ne sposoby i
chêtnie anga¿uje siê w ogólnopolskie akcje. Ju¿ wkrótce
kolejna edycja Szlachetnej
Paczki. Uczniowie, zainteresowani nieniesieniem pomocy, zbieraj¹ przydatne rzeczy,

a nastêpnie przekazuj¹ je
osobicie przed wiêtami
Bo¿ego Narodzenia. Uczestnicy akcji poznaj¹ podstawowe informacje o cz³onkach
danej rodziny, aby ³atwiej
by³o im zebraæ najpotrzebniejsze produkty. Czêsto s¹
to rodziny wielodzietne,
zg³oszone przez kuratora s¹dowego.
Potrzebuj¹cy
musz¹ wyraziæ zgodê przez

z³o¿enie podpisu na odpowiednim dokumencie (dostêpny jest na stronie Szlachetnej Paczki).
Akcje organizowane s¹
przez Szkolny Klub Wolontariusza pod kierunkiem pedagoga Doroty Piaseckiej-Jaroszewicz oraz psychologa Anety
Ostrowskiej. M³odzie¿ jest zaanga¿owana i cieszy siê, ¿e
mo¿e pomóc.
Redakcja

WARTO WIEDZIEÆ

Nic nie tracisz, mo¿esz tylko zyskaæ  korzyci
z rzucania palenia
1. Nie bêdziesz siê tru³!
Dym tytoniowy to koktajl ok.
7000 pierwiastków i zwi¹zków
chemicznych. Palenie tytoniu jest podstawowym czynnikiem chorobotwórczym 15
nowotworów, kilkudziesiêciu chorób kardiologicznych, uk³adu oddechowego i
innych narz¹dów.
2. Specjalne diety czy
nawet wiêksza aktywnoæ fizyczna nie s¹ w stanie zniwelowaæ szkód zdrowotnych
powodowanych paleniem
tytoniu.
3. Bêdziesz bogatszy.
Policzono, ¿e pal¹c paczkê
papierosów dziennie w ci¹gu
50 lat z dymem pucisz blisko

300 tys. z³, czyli równowartoæ luksusowej limuzyny.
4. Odstawienie papierosów i unikanie dymu tytoniowego jest jedynym skutecznym sposobem zmniejszenia
ryzyka zachorowania na choroby odtytoniowe! Ryzyko to
bêdzie systematycznie mala³o z ka¿d¹ godzin¹ utrzymywanej abstynencji.
5. po up³ywie 20 minut
obni¿a siê cinienie têtnicze
krwi oraz puls, normalizuje
siê tak¿e temperatura d³oni
i stóp; po 8 godzinach niepalenia spada stê¿enie nikotyny we krwi; w ci¹gu
oko³o 12 godzin po rzuceniu palenia, poziom szko-

Rzuæ palenie, nic nie tracisz, mo¿esz tylko zyskaæ  ju¿ po 24
godzinach p³uca zaczynaj¹ siê oczyszczaæ, a po trzech
dniach nikotyna zostaje usuniêta z organizmu, intensywniej
czuæ zapachy i smaki. Fot.: Archiwum
dliwego tlenku wêgla w organizmie ulega zmniejszeniu,
a stê¿enie tlenu we krwi wzra-

sta do normalnego poziomu.
Redakcja
za:
zdrowie.pap.pl oraz wylecz.to
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STOP przemocy wobec
dzieci. M³odzie¿ w akcji
Miêdzynarodowy Dzieñ
Zapobiegania Przemocy
Wobec Dzieci obchodzony
jest 19 listopada. Uczniowie
klas pierwszych z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. Boles³awa Chrobrego w
Gryficach oraz Szko³y Podstawowej przy ul. Wa³owej
(dawne Gimnazjum nr 3)
wziêli udzia³ w ogólnopolskiej akcji, by zamanifestowaæ swój sprzeciw wobec
przemocy. Has³ami przewodnimi by³y g³ównie Kochaj 
nie bij czy Dzieci niemieci.
Zjawisko przemocy wo-

bec dzieci (Konwencja o Prawach Dziecka przyjêta w 1989
r. definiuje dziecko jako ka¿d¹
istotê ludzk¹ w wieku poni¿ej
18. roku ¿ycia) 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 nega-

NEWS - ZAPOWIED

Wyjad¹ na koncert kolêd
bo¿onarodzeniowych
do Guestrow

Szko³a Podstawowa w
Gryficach (dawne Gimnazjum nr 3) od wielu, wielu lat
sukcesywnie wspó³pracuje z
zaprzyjanionym swoim odpowiednikiem w Guestrow.
M³odzie¿ z obu szkó³ bierze
udzia³  rok w rok  w wymianach uczniowskich. Uczniowie nie tylko æwicz¹ w praktyce znajomoæ jêzyków obcych, ale tak¿e zacieniaj¹
polsko-niemieckie relacje i
pracuj¹ na rzecz wiat³ej

przysz³oci partnerskich krajów. Dlatego te¿ Szko³a Podstawowa w Gryficach z
wielk¹ radoci¹ przyjê³a zaproszenie do udzia³u w wi¹tecznym koncercie, który
odbêdzie siê 18 grudnia br. w
Guestrow. Uczniowie zaprezentuj¹ trzy wybrane przez
siebie polskie kolêdy. Ju¿ teraz trzymamy kciuki za wietny wystêp! Relacja z wydarzenia w grudniowym numerze LOgina.
Redakcja

tywnymi 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.
Razem przeciwko przemocy
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
traktowany 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.
Statystyka nie k³amie
O skali przemocy wobec
dzieci ka¿dy z nas mo¿e dowiedzieæ siê z dwóch róde³:
statystyk urzêdowych oraz
badañ spo³ecznych. Niestety, dane zbierane przez s¹dy
czy policjê przedstawiaj¹ tylko wycinek rzeczywistoci,
gdy¿ uwzglêdniaj¹ jedynie
przypadki, które zosta³y
zg³oszone organom cigania.
Statystyki nt. przemocy wobec dzieci prowadzone s¹
g³ównie na podstawie procedury Niebieskiej Karty (za³o¿ona mo¿e byæ przez przedstawicieli policji, orodków
pomocy spo³ecznej czy

M³odzie¿ Chrobrego po raz kolejny chêtnie w³¹czy³a siê w ogólnopolsk¹ akcjê. Fot.: LOgin

Uczniowie przygotowali plakaty i zamanifestowali swój sprzeciw. Fot.: LOgin

Przemarsz ulicami Gryfic zakoñczy³ siê na Placu Zwyciêstwa. Fot.: LOgin
owiaty). W 2012 roku takich
kart wydano ponad 51 tysiêcy, rok póniej ju¿ o 10 tysiêcy wiêcej, za w 2016 r. 
73 531. Wzrasta równie¿
przemoc w rodzinach. Poli-

cyjne statystyki alarmuj¹, ¿e
w 2017 roku problem ten dotkn¹³ 165 770 osób (o kilka
tysiêcy wiêcej ni¿ w 2016 r.).
Pamiêtajmy, ¿e nikt nie zas³uguje na cierpienie, a zw³asz-
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Pomó¿ czworono¿nym przyjacio³om!
Zima zbli¿a siê wielkimi
krokami. Nie dla wszystkich jest to czas radosnych
wi¹t czy nie¿nego szaleñstwa. Naszej pomocy potrzebuj¹ nie tylko ludzie, ale i
zwierzêta  nasi czworono¿ni przyjaciele.
Uczniowie klasy IIe z Liceum Ogólnokszta³c¹cego z
Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. B. Chrobrego w Gryficach
postanowili zaanga¿owaæ
spo³ecznoæ szkoln¹ w
udzieleniu pomocy porzuconym zwierzakom, które zamieszkuj¹ tymczasowo w

schronisku w Sosnowicach.
Akcja polega na zbieraniu
karmy, starych koców, legowisk dla zwierz¹t czy zabawek.
Zima jest trudnym okresem nie tylko dla zwierz¹t
bezdomnych. Pamiêtajmy o
naszych pupilach. Podczas
mrozów nie pozostawiajmy
ich na zewn¹trz budynków, w
szczególnoci dotyczy to
osobników starych i schorowanych. Nale¿y równie¿ mieæ
na uwadze zwierzêta gospodarcze  zapewnijmy im
ochronê, nie pozostawiajmy

ich na polu, tylko przeniemy
do budynków gospodarczych.
Jeli trzymasz psa w budzie, pamiêtaj:
1. na zimê budê nale¿y
uszczelniæ, wype³niæ s³om¹ i
zrobiæ zas³onkê z grubego
koca,
2. nape³niaj regularnie
miskê ze wie¿¹ wod¹,
3. psy powinny otrzymywaæ karmê wysokokaloryczn¹,
4. w czasie najwiêkszych mrozów nale¿y puciæ
(na ogrodzonym terenie) psa
z uwiêzi,

5. szczeniaki nale¿y kategorycznie zabieraæ na noc
do domu lub pomieszczeñ
gospodarczych.
 Mylê, ¿e warto pomagaæ zwierzêtom. One te¿
cierpi¹ i czuj¹ zimno, nie
mo¿emy byæ obojêtni 
przekonuje jeden z uczestników akcji.
Wszystkich zachêcamy
do w³¹czenia siê w te szlachetne dzia³ania. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ u
przedstawiciela klasy IIe oraz
wychowawcy.
Bart³omiej Pachocki

cza dziecko, które jest niczemu
winne. Nie b¹dmy wiêc obojêtni wobec krzywdy, przemocy, wobec, po prostu, z³a.
Edyta Bielska
Mariusz Rakoski
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Ryszard Ruciñski po raz drugi stypendyst¹
Prezesa Rady Ministrów
Ryszard
Ruciñski,
uczeñ klasy maturalnej w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa
Chrobrego w Gryficach, po
raz kolejny zosta³ nagrodzony stypendium Prezesa Rady
Ministrów.
Stypendium PRM jest
przyznawane uczniowi, który otrzyma³ promocjê z wyró¿nieniem, uzyskuj¹c przy
tym najwy¿sz¹ w danej
szkole redni¹ ocen; b¹d

wykazuje
szczególne
uzdolnienia w co najmniej
jednej dziedzinie wiedzy
(uzyskuj¹c przy tym najwy¿sze wyniki, a w pozosta³ym dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej
dobre).
Droga do sukcesu nie
by³a ³atwa:  Praca nad
wysok¹ redni¹ ocen wymaga przede wszystkim
du¿o skupienia i powiêcenia. Czasami masz ochotê
powiedzieæ doæ i sobie od-

puciæ, ale w takich momentach pojawia siê babcia, która od pocz¹tku rozpoczêcia
nauki w liceum bardzo mnie
wspiera w osi¹ganiu wysokich wyników, by³a i jest moj¹
ostoj¹. Czêsto pomaga³a,
doradza³a, a przede wszystkich motywowa³a do dzia³ania  powiedzia³ Ryszard.
Uczeñ przyznaje, ¿e na
naukê nie powiêca wiele
czasu. Przyswajanie wiedzy
przychodzi mu z ³atwoci¹.
Bart³omiej Pachocki

Ryszard Ruciñski z mam¹. Fot.: LO Chrobry

W SKRÓCIE INFORMUJE KORNELIA MAZUR
Dawid Przywóski
nagrodzony

O sukcesie Dwida Przywóskiego pisalimy na ³amach
padziernikowego wydania LOgina. Kilka tygodni temu

uczniowie klasy IIIb udali siê do Wroc³awia, aby towarzyszyæ
koledze podczas gali rozdania nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu literackiego organizowanego przez redakcjê
dwutygodnika Obywatelska. Uczeñ Chrobrego zaj¹³ w
konkursie 3. miejsce  jeszcze raz gratulujemy! i ¿yczymy
dalszych sukcesów.

Lekcja z Kazaniami
sejmowymi
i Gazet¹ Wyborcz¹

Klasy prawniczo medialne w Chrobrym wziê³y udzia³ w
niecodziennej lekcji. Przyszli prawnicy i dziennikarze wziêli
udzia³ w akcji M³odzie¿y czytanie w Szczecinie. W Ksi¹¿ni-

uczniowie udali siê do siedziby regionalnego oddzia³u Gazety Wyborczej. M³odzie¿ pozna³a pracê w redakcji od kuchni i zapozna³a siê z jej funkcjonowaniem.

Warsztaty
w Zachodniopomorskiej
Szkole Biznesu

Dla ka¿dego co... dobrego. W ramach Tygodnia Przedsiêbiorczoci uczniowie klasy IIc (matematycznej) wziêli
udzia³ w zajêciach
przygotowanych
przez Zachodniopomorsk¹ Szko³ê Biznesu w Gryficach.
Gra iBoss  Pigu³ki
Kompetencji zosta³a poprowadzona przez pracownika
uczelni  Agatê Miko³ajczak. Dziêki tej
metodzie uczniowie
zapoznali siê z: procesem aplikowania o
pracê; wspó³prac¹
w zespole; prowadzeniem funkcji na
stanowisku kierownika. W trakcie tej
zabawy m³odzie¿
mog³a
sprawdziæ
swoje tzw. kompetencje miêkkie, czyli autoprezentacjê, kreatywnoæ i zarz¹dzanie ludmi.  Warsztaty w Zachodnipomorskiej Szkole Biznesu uwa¿am za bardzo udane. Moglimy
dowiadczyæ, jak to jest byæ interesantem ubiegaj¹cym siê o
pracê, osob¹ zatrudnion¹ czy szefem w³asnej firmy. Wszystko zosta³o zaprezentowane za pomoc¹ ciekawej gry planszowej. Wzbogacilimy swoj¹ wiedzê o masê interesuj¹cych i pomocnych informacji, co mo¿e nam siê przydaæ w przysz³oci
 powiedzia³a nam Sara Karcz, uczennica klasy IIc.

pomocy przedmedycznej oraz zdrowego trybu ¿ycia. Zajêcia
zosta³y przeprowadzone przez wojewódzki oddzia³ WOPR
(Wojewódzki Orodek Ochrony Zdrowia). Uczniowie klas
pierwszych zapoznali siê z krokami udzielania pierwszej po-

mocy (zajêcia praktyczne na fantomach), dowiedzieli siê sporo o zdrowej ¿ywnoci (i ¿e warto po ni¹ siêgaæ) oraz o dzia³aniach podejmowanych przez szczeciñski WOPR. Wszystkie zadania najlepiej wykona³a klasa Ic. Tym samym awansowa³a do etapu wojewódzkiego konkursu Zielona Energia
w Szczecinie. Miejsca na podium nie uda³o siê wywalczyæ, ale
dziewczyny znalaz³y siê w czo³ówce najlepszych dru¿yn z
województwa. Gratulujemy wytrwa³oci i ¿yczymy powodzenia w kolejnych konkursach. Ma³ymi krokami, konsekwentnie do celu.

Na kolacji w teatrze.
Z g³upcem

Uczniowie z Chrobrego: dbaj¹ o zdrowe ¿ywienie,
podró¿uj¹ edukacyjnie, poznaj¹ kulturê i tradycjê pañstw
europejskich i rozwijaj¹ swoje umiejêtnoci jêzykowe. M³odzie¿ zabiega równie¿ o strawê duchow¹. Po sztuce Pijacy F. Bohomolca (o tym wyjedzie wspominalimy w po-

Warsztaty z doradztwa
zawodowego

cy Pomorskiej m³odzie¿ czyta³a fragmenty Kazañ sejmowych polskiego pisarza i kaznodziei Piotra Skargi. W zbiorze
omiu kazañ jezuita, nadworny Zygmunta III Wazy oraz czo³owy przedstawiciel polskiej kontrreformacji wskaza³ 6 chorób, które mia³y szkodziæ Rzeczypospolitej. Organizatorem
akcji M³odzie¿owe czytanie jest Zachodniopomorski Kurator Owiaty, Magdalena Zarêbska-Kulesza, oraz Lucjan B¹bolewski, dyrektor Ksi¹¿nicy Pomorskiej.
Po lekcji czytania fragmentów Kazañ sejmowych

Interesuj¹ce zajêcia praktyczne zosta³y równie¿ zorganizowane dla uczniów klasy IIIc. M³odzie¿ wziê³a udzia³ w warsztatach z doradztwa zawodowego. Zajêcia zosta³y przeprowadzone przez pracowników Szczeciñskiej Szko³y Wy¿szej Collegium Balticum, Micha³a Krempê i Nataliê Robaszkiewicz.
Tematem warsztatów by³y temperamenty. W trakcie zajêæ
uczniowie rozwi¹zywali test, dziêki któremu mogli siê dowiedzieæ, jaki jest typ ich osobowoci, a nastêpnie wys³uchali
krótkiego wyk³adu na temat charakterystycznych cech ka¿dego typu osobowoci. Podsumowaniem warsztatów by³a
pogadanka o wp³ywie osobowoci na relacje z innymi ludmi
oraz na funkcjonowanie w miejscu pracy. Warsztaty spotka³y
siê z zainteresowaniem uczniów, którzy chêtnie wspó³pracowali z prowadz¹cymi.

Final konkursu Zielona
Energia

W Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. B. Chrobrego w Gryficach odby³y siê warsztaty z

przednim wydaniu), uczniowie klas I wybrali siê do Teatru
Polskiego w Szczecinie na spektakl Kolacja dla g³upca F.
Vebera (w re¿. Anny Kêku). Z afisza: Komedia mistrza gatunku! Tytu³owa kolacja dla g³upca, to kolacja, na któr¹ ka¿dy
z grupy przyjació³ wyszukuje i zaprasza mo¿liwie najg³upszego osobnika. Zabawa polega na tym, aby przez ca³y wieczór
utrzymaæ w tajemnicy fakt, ¿e stanowi on obiekt ¿artów, a
równoczenie sk³oniæ go do mówienia. Wygrywa ten z przyjació³, który przyprowadzi arcymistrza w swoim gatunku.
Taki jest punkt wyjcia sztuki, jednak przypadek p³ata figla
planom i myliwy staje siê ofiar¹... (opis za: Teatr Polski).
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Trzy teorie mi³oci

Czym jest mi³oæ? W³aciwie niewiele o niej wiemy, gdy¿
[ ] z mi³oci¹ jest jak z
gruszk¹. Jest s³odka i ma kszta³t.
Spróbuj zdefiniowaæ kszta³t
gruszki (A. Sapkowski). Z drugiej strony mi³oæ nie zawsze
jest s³odka. Jest cierpka i, podobnie jak gruszka, mo¿e stan¹æ w gardle. Jedno natomiast
wiemy  mi³oæ jest specyficzn¹ wartoci¹ tak czêsto podejmowan¹ w literaturze, filozofii i innych sztukach, bowiem
przy ca³ym znoju ludzkiego
¿ycia, w czterech cianach, kiedy dusza wyje  pragniemy
mi³oci, têsknimy za ni¹. Têsknimy za tym, co dobre.

Rewolucja Jezusa
Chrystusa

Postulat mi³uj bliniego
swego, jak siebie samego ma
charakter ogólnoludzki, powszechny (niezale¿nie od pochodzenia, wyznania i etc.) i
ponadbiologiczny. Celem cz³owieka jest zespolenie, pojednanie z Bogiem, uto¿samianym z
mi³oci¹, prawd¹ i piêknem. W
¿yciu cz³owieka najwa¿niejszy
jest Bóg, a wszystko to, co zwi¹zane jest z ¿yciem tu i teraz
przechodzi na plan dalszy.
Pierwsze skrzypce gra Bóg, a
postulat Chrystusa domaga siê
od nas wyzbycia erotyki (cia³a
 materii  bowiem w ostatecznoci d¹¿y do grobu) i wyuczenia wstrzemiêliwoci. Dopiero
sakrament ma³¿eñstwa dopuszcza mi³oæ fizyczn¹  ta
jednak nie mo¿e byæ ród³em
przyjemnoci cielesnej, ale pocz¹tkiem nowego ¿ycia (potomstwo). Warto podkreliæ, ¿e
nakaz mi³oci Jezusa Chrystusa
z pocz¹tku naszej ery nie by³
nowoci¹ na rynku religijno-filozoficznym: to Platon (IV w.
p.n.e.  czyli na d³ugo przed
narodzinami Jezusa z Nazaretu)
jako pierwszy domaga³ siê altruistycznej mi³oci: Niczego
z³ego nie dowiadczysz, je¿eli
jeste dobrym cz³owiekiem.
Dla greckiego myliciela nie
ten, kto zosta³ pokrzywdzony
jest tak naprawdê skrzywdzony, ale ten, kto krzywdê wyrz¹dza. Dobro i mi³oæ s¹ naturalnym celem rzeczy. Dla Jezusa
dobro, piêkno i mi³oæ to synonimy i atrybuty Boga; dla Platona przedwiecznej Idei.

Hymn do mi³oci
w. Paw³a z Tarsu

Hymn do mi³oci w. Paw³a
z Tarsu (I w. n.e.) zawarty w 1.
licie do Koryntian. Jest pieni¹ pochwaln¹ i prób¹ wyt³umaczenia, czym jest mi³oæ.
Wed³ug w. Paw³a jest ona
sensem ludzkiego stworzenia i
ród³em wszystkich wartoci.
Jest darem zdeponowanym w
cz³owieku, si³¹, która przewy¿sza egoizm, bowiem [ ] nie
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Gdzie jest mi³oæ? Zdaniem niemieckiego filozofa
Ericha
Fromma
ka¿dy z nas mo¿e siê
mi³oci nauczyæ. Mi³oæ to aktywne
uczestnictwo w ¿yciu
spo³ecznym i niesienie pomocy najbardziej potrzebuj¹cym. Fot.: Archiwum

szuka swego. Jest przeciwieñstwem niskich uczuæ: nienawici, z³oliwoci, zazdroci
Podkrela równie¿ znaczenie
samej wiary  w ni¹ nale¿y pok³adaæ bezkrytyczne zaufanie
([ ] wszystko znosi/wszystkiemu wierzy/ we wszystkim
pok³ada
nadziejê/wszystko
przetrzyma.). Mi³oæ jest z
Boga i przez Boga. A ten obdarzy³ cz³owieka bezwarunkow¹
mi³oci¹ (tak zwana mi³oæ oddania, agape), czego dowodem
jest postaæ Jezusa  odkupienie
cz³owieka z grzechu i wyzwolenia ze szponów szatana.
Cz³owiek, siêgaj¹c po terminologiê biblijn¹, to pielgrzym, a jego naturalnym celem jest zmierzanie do DomuOjca. Droga do wiecznej szczêliwoci prowadzi nie tylko
przez rozwa¿anie biblijnych
prawd czy rytua³ religijny, ale
przede wszystkim przez ow¹,
bezkrytyczn¹ mi³oæ (oddanie
siebie). Jestemy tutaj przez
chwilê; jestemy stworzeniem
dualistycznym  nasze cia³o
zmierza do grobu, ale dusza
wyrywa siê do tego, co boskie.
Powinnoci¹ cz³owieka jest
æwiczenie atrybutów ducha
oraz kardynalnych cnót (pokory, bezwarunkowej mi³oci
do Boga i bliniego, wstrzemiêliwoci i in.), bowiem
wiat jest marnoci¹, jest nietrwa³y, tymczasowy.

Mi³oæ zaanga¿owana
wobec bytu  Erich
Fromm

W ksi¹¿ce O sztuce mi³oci da³ nastêpuj¹c¹ teoriê mi³oci: to [ ] sposób zaanga¿owania wobec bytu, wiata w
ogólnoci, sposób zaanga¿owania wobec spo³eczeñstwa
w dialogu, jakim jest dzia³anie
publiczne, praca, twórczoæ.
Wed³ug Fromma dojrza³a mi³oæ jest sztuk¹, której mo¿emy
siê nauczyæ, [ ] jest zjednoczeniem, w którym zachowana
zostaje integralnoæ cz³owieka,
jego indywidualnoæ. Mi³oæ
jest aktywn¹ si³¹ w cz³owieku,
si³¹, która przebija siê przez
mury oddzielaj¹ce cz³owieka od
jego blinich, si³¹ jednocz¹c¹
go z innymi; dziêki mi³oci cz³owiek przezwyciê¿a uczucie izolacji i osamotnienia, pozostaj¹c
przy tym sob¹, zachowuj¹c
swoj¹ integralnoæ. W mi³oci
urzeczywistnia siê paradoks, ¿e
dwie istoty staj¹ siê jedn¹, pozostaj¹c mimo to dwiema istotami. Potrzeba zjednoczenia z
drugim cz³owiekiem jest, wed³ug niemieckiego filozofa,
[ ] najpotê¿niejszym d¹¿eniem ludzi. Jest ono podstawow¹ namiêtnoci¹, jest si³¹
cementuj¹c¹. [ ] Bez mi³oci
ludzkoæ nie mog³aby istnieæ
jednego dnia.
Mariusz Rakoski,
Dominika Pietrzak

oraz na
www.lochrobry.pl

WASZYM ZDANIEM

Czas próby  matura tu¿-tu¿
W ostatnich dniach progi naszego liceum nawiedzi³a najwiêksza zmora nastolatków  matura. W terminie 20-23 listopada br. trzecioklasici zmierzyli siê z
próbn¹ matur¹ (przygotowan¹ przez wydawnictwo

Operon). Odpowiednio zmagalimy siê z jêzykiem polskim, matematyk¹, jêzykiem angielskim oraz wybranymi przez nas przedmiotami na poziomie rozszerzonym.
Mimo i¿ by³a to tylko pró-

- W moim odczuciu maturê napisa³em na doæ dobrym poziomie, ale tak naprawdê oka¿e siê to dopiero, jak nauczyciele podadz¹
nam wyniki. Chocia¿ nigdy dot¹d matematyka nie sprawia³a mi
trudnoci, to tym razem okaza³a siê byæ moim s³abym punktem. Za
to czujê, ¿e najlepiej napisa³am z jêzyka angielskiego oraz wiedzy
o spo³eczeñstwie  Robert, kl. 3b.
-Poziom matur próbnych uwa¿am za bardzo zró¿nicowany.
By³a to nasza pierwsza próba przed tak zwanym egzaminem dojrza³oci i jest ona po to, by pokazaæ nam braki i ukierunkowaæ na
to, co jeszcze musimy powtórzyæ i ile pracy musimy jeszcze w³o¿yæ
w naukê. Liczê, ¿e dobrze mi posz³a  Ryszard, kl. 3c.
- Je¿eli chodzi o ca³okszta³t próbnych matur  nie jestem szczególnie zadowolona. Jednak dziêki nim wiem, ¿e muszê powa¿nie
wzi¹æ siê do pracy i solidnie powtórzyæ materia³  Sandra, kl. 3d.

ba naszych umiejêtnoci, towarzyszy³ nam stres i swojego rodzaju niepokój. Zdania
na temat poziomu trudnoci
s¹ podzielone. Sprawdmy
wiêc, co o próbnym egzaminie s¹dz¹ tegoroczni maturzyci.

Matury próbne to wietna forma
sprawdzianu umiejêtnoci
przed egzaminami w maju. Fot.:
LOgin

- Na pocz¹tku myl o próbnych maturach mnie przera¿a³a,
chcia³am siê jak najlepiej przygotowaæ, stresowa³am siê. Ale po
paru rozmowach i w³asnych przemyleniach uzna³am, ¿e jest to
wietna sytuacja do sprawdzenia siebie i swoich mo¿liwoci. Wiêc
podesz³am bez jakiegokolwiek przygotowania. Uwa¿am, ¿e matury
nie by³y proste, matematyka wrêcz by³a bardzo trudna. Z innymi
przedmiotami poradzi³am sobie, przynajmniej tak mylê, ¿e dobrze.
z reszt¹ przedmiotów mylê, ¿e poradzi³am sobie dobrze  Zuzanna, kl. 3c.
Jak widaæ  ilu zdaj¹cych, tyle opinii. Dla ka¿dego by³a to na
pewno wa¿na próba, która zostawi³a po sobie refleksje i motywacje do dzia³ania. Czas do maja ucieka nieuchronnie, a wiêc, drodzy
maturzyci, d³ugopisy w d³oñ, niech notatki pójd¹ w ruch, abymy
sierpieñ mogli spêdziæ na pla¿y, zamiast czekaæ na poprawki.
Dominika Pietrzak

POWTÓRKA Z EPOK  OPRACOWANIE

U róde³ cywilizacji i kultury europejskiej
Tik tak, tik tak... Dni do matury uciekaj¹ jak szalone, a my musimy je goniæ. Zacznijmy wiêc chronologicznie i wróæmy
mylami do antyku, gdzie wszystko mia³o swój pocz¹tek (dos³ownie).
Nazwa i ramy czasowe
Antyk datuje siê miêdzy IX
wiekiem p.n.e. a V n.e. Umown¹
dat¹ zamykaj¹c¹ ten okres jest
476 r.  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Antyk odnosi siê do dorobku staro¿ytnych
Greków i Rzymian, natomiast
staro¿ytnoæ obejmuje dorobek
kulturalny i historiê Bliskiego
Wschodu, Europy i Afryki Pó³nocnej (od momentu powstania
pierwszych cywilizacji).
Filozofia i jej twórcy
Sokrates  jego g³ównym
za³o¿eniem by³o wiem, ¿e nic
nie wiem. Uznawa³ cnotê za
najwy¿sz¹ wartoæ w ¿yciu cz³owieka. Cnot¹ jest wiedza. Wiedzieæ, co jest dobre  to postêpowaæ dobrze. Cnoty mo¿emy zatem siê nauczyæ. Utrzymywa³, ¿e
zdobywaj¹c wiedzê zyskujemy
tak¿e szczêcie i odkrywamy
piêkno oraz dobro. Filozof przekazywa³ swoje pogl¹dy poprzez
rozmowy z przypadkowymi
przechodniami. Nie pozostawi³
po sobie ¿adnych pism. Pogl¹dy
Sokratesa zawar³ w swoich dzie³ach Platon, jego uczeñ.
Platon  uczeñ Sokratesa,
za³o¿yciel Akademii Platoñskiej,
autor Pañstwa uznanego za
pierwsz¹ utopiê. Wed³ug jego nauk
rzeczywistoæ jest jedynie odbiciem bytów idealnych (os³awiony
mit o jaskini), które s¹ niedostêpne dla zmys³ów. Byt idealny mo¿emy nie tylko poznaæ, ale i do niego
(wiata idealnego) powróciæ przez
studiowanie filozofii (warto przypomnieæ, ¿e w idealnym pañstwie
Platona mieli rz¹dziæ tylko mê¿czyni-filozofowie, gdy¿ to im
przypisuje siê intelekt i rozum, a
wiêc, w definicji staro¿ytnej, cnotê). Dusza pe³ni najwy¿sz¹ rolê
poznawcz¹, obdarzona jest wrodzon¹ wiedz¹ o ideach.
Arystoteles  uczeñ Platona. Zwolennik poznania za pomoc¹ rozumu i zmys³ów. Byt jest
materi¹ i form¹. Stworzy³ idea³
z³otego rodka (¿ycie pozbawione skrajnoci). Napisa³ Poetykê, opisuj¹c rodzaje i gatunki
poezji narracyjnej i dramatycznej.

Sztuka
Najwa¿niejszymi za³o¿eniami sztuki antycznej by³a harmonia, dba³oæ o szczegó³y, idealizowanie rzeczywistoci, równowaga, spójnoæ, logika. Nie przedstawiano wartoci negatywnych,
takich jak cierpienie czy staroæ
(jeli ju¿, to cierpienie i umieranie
by³o pogodne, stoickie, np.
Umieraj¹cy Gal). Postacie ludzkie zachowywa³y idealne proporcje cia³a. Piêkno wyra¿ane by³o
prostot¹, geometri¹, regularnoci¹ oraz delikatnoci¹ ornamentów, najczêciej rolinnych. Podstawow¹ form¹ wyrazu sztuki
antycznej by³y rzeby i freski.
Mitologia
Mit  opowieæ narracyjna,
przekazywana ustnie, która wyjania³a zjawiska tajemnicze.
T³umaczy³y one powstanie wiata, zjawiska pogodowe, naturê
cz³owieka oraz jego relacje ze
wiatem.
W mitach zawarte s¹ liczne
archetypy, czyli wyobra¿enie
wzorów ludzkich postaw i zachowañ, opisanych za pomoc¹ konkretnej postaci. Przyk³ady: Demeter (mi³oæ matki), Ikar (idealista, marzyciel d¹¿¹cy do nierealnych celów), Antygona (siostrzana mi³oæ, kobieta broni¹ca
swoich racji niezale¿nie od konsekwencji), Prometeusz (buntownik i altruista), Syzyf (bezsensowna, nieprzynosz¹ca efektu
praca, niekoñcz¹cy siê wysi³ek).
Antyczne dziedzictwo zapisa³o siê w kulturze polskiej, chocia¿by poprzez zapo¿yczenia
motywów greckich lub rzymskich, np. postawa prometejska w
Dziadach cz. III Adama Mickiewicza, wykorzystanie motywu arkadii w ¯ywocie cz³owieka
poczciwego Miko³aja Reja lub
przy tworzeniu obrazu Naw³oci w
Przedwioniu Stefana ¯eromskiego.
Na podstawie mitów powsta³y tak¿e liczne zwi¹zki frazeologiczne: koñ trojañski (podstêp),
niæ Ariadny (wskazówka, pomoc
w trudnej sytuacji), piêta Achillesa (s³aboæ, czu³y punkt), lako-

Antygona oraz Król Edyp  losy cz³onków rodu
Labdakidów, na którym spoczywa³a kl¹twa za przewinienia,
grzechy Lajosa. Wszyscy bohaterowie w ostatecznoci
ponosz¹ klêskê. Fot.: Archiwum
niczna odpowied (krótka, zwiêz³a odpowied), pyrrusowe zwyciêstwo (wygrana odkupiona
cierpieniem, ogromnymi stratami), stajnia Augiasza (ba³agan,
miejsce nieuporz¹dkowane),
spartañskie wychowanie (surowe
wychowanie).
Najwa¿niejsze lektury i
motywy. Czy jestemy kowalami w³asnego losu?
Illiada  Homer
Motywy,
problematyka:
walki i wojny (wojna trojañska
rozpoczyna siê od porwania piêknej Heleny; warto jednak pamiêtaæ, ¿e ród³o konfliktu bije w
micie trojañskim, kiedy to Parys
rozstrzyga spór pomiêdzy Aten¹,
Her¹ i Afrodyt¹ o tytu³ najpiêkniejszej); przenikanie wiata
ludzi i bogów (np.: Afrodyta
os³ania Parysa w walce, porywa
go z pola walki  bogini wspiera
syna Priama, króla Troi, poniewa¿ to jej wrêczy³ jab³ko z napisem dla najpiêkniejszej); staro¿ytnych ceremonii pogrzebowych (opis pochówku Hektora); mi³oci ojca do syna
(ojciec Hektora b³aga Achillesa
o wydanie zw³ok syna, chc¹c
urz¹dziæ uroczysty pogrzeb, by
oddaæ czeæ wojownikowi); ojczyzny i honoru (Hektor staje do
walki z Achillesem, poniewa¿ wobec ojczyzny czuje moraln¹ powinnoæ; dobro ojczyzny jest dla
niego najwa¿niejsze); kochaj¹cej rodziny (któr¹ rozdziela

okrutny los i wojna  Hektor i Andromacha).
Antygona  Sofokles
Motywy, problematyka: mi³oci siostrzanej (Antygona reprezentuje mi³oæ do rodzeñstwa, walcz¹c o mo¿liwoæ pochówku brata,
mimo królewskiego zakazu); tyrañskiej w³adzy (rz¹dy Kreona,
jego restrykcyjne zakazy, ukaranie
Antygony); powiêcenia i honoru (Antygona zdaje sobie sprawê, ¿e
spotka j¹ surowa kara ze strony
Kreona); fatum (na rodzinie Antygony spoczywa kl¹twa); konfliktu
prawa ziemskiego z boskim
(Kreon ustanawia prawo, maj¹ce na
celu dobro kraju, jednak jest ono
sprzeczne z zasadami religii).
Edyp  Sofokles
Motywy, problematyka: w³adzy (Edyp jest dobrym i mê¿nym
królem, kiedy jednak odkrywa
prawdê o mierci Lajosa, kieruje siê
pych¹); fatum (los ci¹¿y nad Edypem, decyduje o jego ¿yciu; ¿adna
decyzja i próba ucieczki nie s¹ w
stanie odmieniæ przeznaczenia);
kary (rozumianej jako nastêpstwo
losu, wi¹¿e siê z cierpieniem; dotyka
nawet cz³owieka, który dzia³a w
dobrej intencji); rodziny (stanowi
dla Edypa wartoæ najwy¿sz¹; ucieka on z Koryntu, chc¹c chroniæ ludzi, których uwa¿a za swoich biologicznych rodziców); tragicznej
mi³oci (Edyp zwi¹zujê siê z Jokast¹; s¹ szczêliwi, nie zdaj¹c sobie
sprawy z pokrewieñstwa).
Dominika Pietrzak
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REFLEKSJA  NA JESIEÑ

Odnaleæ siebie. Matematycy Niepodleg³ej
Na jesieñ
Lwów. 17 lipca 1935 roku.
roda. Kawiarnia Szkocka. A
w niej kwiat polskich matematyków z tak zwanej lwowskiej szko³y matematycznej:
Hugo Steinhaus, Stefan Banach, Stanis³aw Ulam i Stanis³aw Mazur. Nie bez powodu wspomnia³em tê datê. Jest
to dzieñ, w którym powsta³a
Ksiêga Szkocka  ksi¹¿ka,
w której wymienieni naukowcy zapisywali problemy.
Ale kim byli jej autorzy?

Jesieñ nie musi byæ stracona. Wykorzystajmy te chwile na
g³êbokie i cenne refleksje, na które z regu³y nie mamy czasu.
Fot.: Wikimedia Commons
Jesieñ jest to czas, w którym towarzyszy nam nostalgiczny nastrój. Czêsto mamy
ochotê schowaæ siê w ³ó¿ku
pod ciep³ym kocem i ju¿ nigdy
stamt¹d nie wychodziæ. Zdarza siê równie¿, ¿e obchody
zwi¹zane ze wiêtem zmar³ych (wraz z deszczem i ciemnymi chmurami) tworz¹ wyj¹tkowo depresyjn¹ atmosferê. Podczas jesiennych ulew,
niskich temperatur i silnego
wiatru tracimy wszelkie chêci do czegokolwiek. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e podniesienie ksi¹¿ki jest najwiêkszym problemem.
Pora ta wywo³uje u nas
podwiadomy smutek i ¿al, za
czym, co przeminê³o i ju¿ nie
wróci. Ponura pogoda, która
towarzyszy jesieni, nasila w
nas to uczucie, a czasami nawet doprowadza do za³amañ
nerwowych. Statystycznie
jest to okres wzmo¿onych
depresji i wizyt u psychologa. Czas chwilowej rezygnacji, ja³owoci duszy.
Czym¿e jest jednak chwila wobec ca³ego ¿ycia?
Czym ulotnym, krótkim

up³ywem czasu, wyranym
obrazem, swoist¹ ekspresj¹,
krótk¹ s³aboci¹, która z czasem minie. Nie mo¿emy skupiaæ siê wy³¹cznie na chwili,
mimo ¿e to one buduj¹ nasze
dowiadczenia i perspektywy na wiat. Zag³êbiaj¹c siê
w przejciowym smutku,
przes³aniamy tym sobie
wszystkie pozytywne aspekty naszego ¿ycia.
Zamiast skupiaæ siê na
towarzysz¹cej
nostalgii,
obojêtnoci czy rezygnacji 
spójrz na przyt³aczaj¹ce
chwile z innej perspektywy.
Wszystkie pory roku wyznaczaj¹ tryb i tempo ludzkiego
¿ycia  na wiosnê budzimy
siê do ¿ycia, latem zdecydowanie przyspieszamy i z ka¿dej godziny wyciskamy
wszystkie soki wakacyjnych
przygód. Jesieñ mo¿e byæ
chwil¹ wytchnienia i refleksji
nad naszym miejscem w wiecie; i nie musi to byæ nostalgiczny czy depresyjny czas.
W tym czasie mo¿emy odnaleæ siebie.
Natalia Ratajczak

Hugo Steinhaus. To w³anie od niego zaczê³a siê historia
lwowskiej szko³y matematycznej. By³ to matematyk ¿ydowskiego pochodzenia, który urodzi³ siê w Jale w 1887 roku. Od
pocz¹tku swojej nauki fascynowa³ siê matematyk¹, dlatego po
maturze w roku 1905 (z matematyki fizyki i historii nie musia³ pisaæ, bo ukoñczy³ szko³ê z
ocenami celuj¹cymi) zapisa³ siê
na Wydzia³ Filozoficzny Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie
dalej móg³ zajmowaæ siê ulubion¹ matematyk¹ i filozofi¹.
Po pierwszej wojnie wiatowej
obj¹³ posadê w Centrali Odbudowy Kraju w Krakowie. Podczas jednego ze spacerów po
Plantach us³ysza³ rozmowê
dwóch m³odych ludzi o ca³ce Lebesguea. Jednym z nich by³
Stefan Banach.
Stefan Banach urodzi³ siê
30 marca 1892 roku jako nielubne dziecko Katarzyny Banach i Stefana Greczka. W szkole najlepsze wyniki mia³ z fizyki i matematyki, gorzej sz³a mu
nauka jêzyków obcych, choæ
zna³ jêzyk francuski. Banachowi wystarczy³o, ¿e zajmuje siê
ukochan¹ matematyk¹ wiêc nie
zamierza³ nawet uzyskaæ tytu³u doktora. Profesor Andrzej
Turowicz wspomina: Którego
dnia zosta³ poproszony do dziekanatu, gdzie  us³ysza³  czekaj¹ jacy ludzie, którzy maj¹
pewne problemy matematyczne
i tylko on mo¿e pomóc im je rozwi¹zaæ. Banach uda³ siê zatem
do wskazanego pokoju i chêtnie
odpowiada³ na wszystkie pytania, niewiadom tego, ¿e w³anie zdaje egzamin doktorski

przed komisj¹ specjalnie w tym
celu przyby³¹ z Warszawy.
Z kolejnymi etapami kariery
Banacha by³o ju¿ ³atwiej.
W kwietniu 1922 roku uzyska³
habilitacjê, w lipcu otrzyma³
tytu³ profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i jeszcze w tym
samym roku zosta³ kierownikiem II Katedry Matematyki
Wydzia³u
MatematycznoPrzyrodniczego UJK.
Stanis³aw Ulam Urodzony w 1909 roku w ¿ydowskiej
rodzinie, ju¿ jako dziecko wykazywa³ wybitne zdolnoci. W
swojej biografii twierdzi, ¿e
jeszcze przed szko³¹ redni¹
samodzielnie odkry³ sposób
rozwi¹zywania równañ kwadratowych, a w szkole redniej
intrygowa³ go problem istnienia
nieparzystych liczb doskona³ych. W 1927 roku zda³ maturê
(egzaminy trwa³y trzy dni)
i og³osi³, ¿e zamierza studiowaæ
matematykê. Z³o¿y³em wniosek
o przyjêcie mnie na Wydzia³
Mechaniczny lub Elektryczny
Politechniki Lwowskiej  wspomina³ Ulam. Na studiach zosta³

dostrze¿ony przez Kazimierza
Kuratowskiego: By³o to niejako
wtajemniczanie m³odego utalentowanego cz³owieka do dzia³u wiedzy, która mia³a staæ siê
jego powo³aniem  pisa³. Szybko te¿ znalaz³o siê dla Ulama
miejsce na Wydziale Mechanicznym, choæ tu oprócz talentu konieczne by³o tak¿e wsparcie ojca studenta, adwokata
o szerokich znajomociach. Na
mechanicznym Ulam pozna³
Stanis³awa Mazura, m³odego
asystenta z uniwersytetu.
Stanis³aw Mazur urodzi³
siê w 1905 roku. Steinhaus zapamiêta³ Mazura jako studenta
niezbyt pilnego, niezbyt systematycznego i niezbyt porz¹dnego. Us³ysza³ o nim pierwszy
raz jako o autorze rozwi¹zania
jakiego bardzo trudnego matematycznego problemu. Poprosi³ go o przedstawienie dowodu, ale Mazur najpierw d³ugo
wyk³adowcê zwodzi³, a¿
w koñcu przyzna³ siê, ¿e rozwi¹zania nie ma: Nie da³ jednak
za wygran¹ i parê lat póniej
zrobi³, co zapowiedzia³  wspomina Steinhaus. Mazur, podob-

Hugo Steinhaus - by³ nie
tylko wybitnym
matematykiem, ale i
aforyst¹. ¯y³ w czasach,
kiedy arcytrudne zadania
rozwi¹zywano na
kawiarnianych serwetkach.
Jeden z aforyzmów
naukowca brzmi: "Dziêki
rozpowszechnieniu owiaty
mo¿na dzi czytaæ, pisaæ i
publikowaæ, nie przestaj¹c
byæ analfabet¹". Fot.:
Tadeusz Rolke/ Agencja
Gazeta
nie jak Banach, studiów nie
ukoñczy³, zosta³ doktorem dopiero w 1932 roku. By³ jednym
z najbli¿szych wspó³pracowników Stanis³awa Banacha.
Mateusz Ga³ecki
nauczyciel matematyki

NEWS  ZAPOWIED

Ryszard Chmielowicz
nowym starost¹ gryfickim
Wieloletni samorz¹dowiec, dyrektor jednego z wydzia³ów Urzêdu Gminy w
Gryficach oraz wieloletni
cz³onek PO  Ryszard
Chmielowicz przez najbli¿sze piêæ lat bêdzie kierowaæ
powiatem gryfickim.
Nowy starosta powiatu
gryfickiego zosta³ wybrany
podczas sesji inauguracyjnej 23 listopada br. w Karnicach. Jego zastêpc¹ zosta³
Waldemar Wawrzyniak. 
Dziêkujemy za lata pracy poprzedniemu starocie oraz
zarz¹dowi, za inwestycje i
wiele innych inicjatyw. Przed
nami du¿o zmian i wprowa-

dzenie zupe³nie innego formatu zarz¹dzania, którego
g³ówn¹ zasad¹ bêdzie kolegialne podejmowanie decyzji
wa¿nych dla mieszkañców
tego powiatu  powiedzia³
nowo wybrany starosta.
Kazimierz Saæ pe³ni³
funkcjê starosty gryfickiego przez 16 lat.  Jestem zainteresowany wspó³prac¹
(oczywicie, jeli bêdzie
taka wola) z nowym starost¹.
¯yczê sukcesów, nieskromnie powiem: nie mniejszych
od moich. [...] Utratê stanowiska przyjmujê z honorem
 powiedzia³ dla SuperPortalu24 ustêpuj¹cy starosta.

Ryszard Chmielowicz
nowym starost¹ gryfickim.
Fot.: screen/materia³
SuperPortalu24
Wiêcej informacji  w
grudniowy wydaniu LOgina.
Red.

INFORMACJA  PORADY

Egzamin gimnazjalny tu¿-tu¿
Wielkimi krokami zbli¿a
siê nie tylko matura. Jeszcze
wiêkszymi zbli¿a siê egzamin
gimnazjalisty. Jak zatem
przygotowaæ siê do najwa¿niejszego testu w ¿yciu gimnazjalisty?
Po pierwsze  nie czekaj na
ostatni¹ chwilê, lepiej wczeniej ni¿ póniej; nie odk³adaj
nic na jutro, klasa trzecia
gimnazjalna nie jest dobrym
momentem na prokrastynacjê
(Mam jeszcze czas! Zrobiê to
jutro! Praca nie zaj¹c, nie
ucieknie  to wszystko... nieprawda!). Jak to powiedzia³
Jan Pawe³ II: Przysz³oæ zaczyna siê dzi, nie jutro.
Po drugie  opracuj plan
pracy i przygotuj sobie miejsce, w którym bêdziesz siê czu³

komfortowo. Posprz¹taj biurko, wyrzuæ niepotrzebne gazety i inne rzeczy, które mog¹
rozpraszaæ
koncentracjê.
Opracuj system, który pozwoli
ci efektywniej siê uczyæ (nie
baw siê jednak w poszukiwacza skarbów i postaw sobie racjonalne cele z terminami ich
realizacji  kluczem do sukcesu jest systematycznoæ i zaplanowane dzia³anie).
Po trzecie  opracuj system sporz¹dzania notatek z
najwa¿niejszymi zagadnieniami. Przyk³adowo: z jêzyka polskiego za³ó¿ dodatkowy zeszyt na utrwalenie materia³u z
poprzednich lat (oddzielny na
gramatykê i jêzyk, oddzielny
literaturê z motywami i list¹
opracowanych lektur).

Po czwarte  nie zamêczaj
siê, znajd wolny czas na chwilê relaksu. Praca jest tak samo
wa¿na jak odpoczynek. Edyta
Zaj¹c, psycholog, argumentuje: Tak jak ka¿dy telefon czy
laptop trzeba raz na jaki czas
wy³¹czyæ, tak ka¿dy cz³owiek
potrzebuje regularnego ³adowania baterii. Osoba, która
odpoczywa  ma wiêcej motywacji do dzia³añ (widzi nie tylko cel, ale i nagrody, które czekaj¹ j¹ po pracowitym dniu).
To musisz wiedzieæ o egzaminie gimnazjalnym
1. Do 10.01.2019 r. mo¿esz
z³o¿yæ pisemn¹ informacjê o
zmianie jêzyka obcego nowo¿ytnego wskazanego w deklaracji na inny jêzyk, którego

uczy³e siê w ramach obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych.
2. Masz obowi¹zek przyst¹pienia do egzaminu z zakresu wiedzy humanistycznej,
matematyczno-przyrodniczej
oraz jêzyka obcego nowo¿ytnego.
3. Podczas egzaminu nauczyciele nie udzielaj¹ wyjanieñ dotycz¹cych zadañ.
4. Na egzaminie obowi¹zkowo musisz posiadaæ pióro
lub d³ugopis z czarnym tuszem/atramentem.
5. Musisz pamiêtaæ o zabraniu ze sob¹ legitymacji
szkolnej.
6. Podczas egzaminu obowi¹zuje ca³kowity zakaz posiadania telefonu komórkowego.
Z³amanie tej zasady skutko-

waæ bêdzie przerwaniem, a
nastêpnie uniewa¿nieniem
danego egzaminu.
7. Nale¿y pamiêtaæ o stroju
galowym.

8. W 2019 roku egzaminy
gimnazjalne rozpoczynaj¹ siê
10 kwietnia.
Natalia Ratajczak
Mariusz Rakoski
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Niebo z wulgaryzmami Fantastyczne
zwierzêta

Wielu z was zna Trzy
metry nad niebem w formie
filmu. Niewielu, niestety,
wie, ¿e jest to ekranizacja
ksi¹¿ki.
Historia zaczyna siê dosyæ banalnie. Ona  grzeczna
dziewczyna z dobrego domu,
zajmuje siê przyziemnymi
sprawami. On  ¿yj¹cy z dnia
na dzieñ lekkoduch, chuligan, typowy bad boy. Tê
dwójkê po³¹czy cukierkowa,
nag³a mi³oæ. Ona myli, ¿e go
zmieni, podczas gdy sama siê
zmienia. On za sk³ada bezpodstawne obietnice, których i tak nie ma zamiaru dotrzymaæ. I, jak mo¿na siê spodziewaæ, najbardziej ze
wszystkich zmienia siê Babi.
Na bohaterze zwi¹zek z Babi
wywiera mniejszy lub wiêkszy wp³yw. Jak zakoñczy siê
(czy zakoñczy siê w ogóle)
ich cudowna, pe³na wzlotów
i upadków relacja?
W ksi¹¿ce niew¹tpliwie
nie podoba³ mi siê jêzyk i styl
pisarza, który chcia³ siê
wczuæ w m³odzie¿, ale nie do
koñca mu siê to uda³o. Potrafiê zrozumieæ, ¿e Moccia
chcia³ do swojej ksi¹¿ki
wnieæ slogan nastolatków,
by sta³a siê jeszcze bardziej
ludzka i realistyczna, aczkolwiek te wszystkie przekleñstwa bi³y po oczach.
Brakowa³o mi w niej równie¿ lepszych opisów. Ksi¹¿ka mnie, po prostu, nie po-

Historia Babi  grzecznej i przyk³adnej uczennicy  która
poznaje Stepa, nicponia i chuligana, który musia³
przedwczenie wydoroleæ. Dwa ró¿ne wiaty zderzaj¹ siê ze
sob¹. Jak koñczy siê ta schematyczna historia? £atwo siê
domyliæ. Fot.: materia³y prasowe
rwa³a. Mêczy³am siê przy niej.
Nie pozwala³a mi staæ siê czêci¹ wiata bohaterów, ale jednej rzeczy nie mogê pisarzowi
zarzuciæ  dialogi zosta³y poprowadzone wietnie, w tych
momentach czu³am, jakbym
czyta³a inn¹ ksi¹¿kê.
Mimo ¿e historia jest bardzo, ale to bardzo schematyczna i niczym siê nie wyró¿nia sporód dziesi¹tek podobnych, to zakoñczenie jest
absolutnie zaskakuj¹ce i

kompletnie nie trzyma siê
schematu (oczywicie jest to
zaleta). Historia jest opowiedziana w realistyczny sposób, jednak, moim zdaniem,
jest w niej za du¿o brutalnoci i wulgaryzmów. Przyznam,
¿e ta ksi¹¿ka jest  jak dla mnie
 gorsza ni¿ jej ekranizacja.
Pierwszy raz tak siê sta³o, bo
zawsze wola³am ksi¹¿ki od
filmów. Ale kto wie, mo¿e
wam siê ona spodoba.
Daria Noryca

Fantastyczne Zwierzêta: Zbrodnie Grindelwalda
to ju¿ druga czêæ spinoffu z
uniwersum Harryego Pottera, do którego scenariusz
napisa³a J.K. Rowling.
Jest to niesamowity (dos³ownie) film o niemia³ym i
wra¿liwym czarodzieju, który
ma s³aboæ do tytu³owych
fantastycznych zwierz¹t. Akcja filmu rozgrywa siê w latach 20. ubieg³ego wieku, kiedy to Gerreltowi Grindelwaldowi udaje siê uciec z wiêzienia. Jedynie jego stary przyjaciel  Dumbledore  z pomoc¹ przyjaciela Newta Scamandera (g³ównego bohatera, którego na ekranie widzimy ju¿ po raz drugi) mo¿e
zmierzyæ siê z mro¿¹cym krew
w ¿y³ach antagonist¹.
Film z pewnoci¹ spodoba siê fanom, ale mo¿e równie¿ przypaæ do gustu tym,
którzy dopiero zaczynaj¹
wchodziæ w wiat magii.
Warto jednak przed pójciem
do kina zag³êbiæ siê równie¿
w fabu³ê pierwszej czêci tej
trylogii (z uwagi na powi¹zane w¹tki fabularne, potrzebne do zrozumienia sytuacji
bohatera w drugiej czêci).
Podczas seansu widzem targaj¹ ró¿ne emocje  miech,
szok, smutek. Przyznam, ¿e

ciarki na plecach nie odst¹pi³y mi kroku od samego pocz¹tku. Najbardziej podoba³o
mi siê jednak to, ¿e film skupia
siê g³ównie na nowych bohaterach. Postacie s¹ bardzo
charakterystyczne, dziêki
czemu zapadaj¹ w pamiêæ, z
wieloma mo¿na siê równie¿
uto¿samiæ. Moj¹ ulubion¹
postaci¹ jest zdecydowanie
Newt Scamander, który pokazuje, ¿e nie potrzebna jest
w³adza lub popularnoæ, aby
byæ kim wielkim.
W obrazie mo¿na jednak

te¿ wskazaæ usterki: wielkim minusem filmu jest chaotycznoæ, która dla m³odszego widza mo¿e byæ problematyczna. Niektóre w¹tki nie
³¹czy³y siê ze sob¹, ale mylê,
¿e jest to spowodowane
przysz³¹ czêci¹ (zapowiedzian¹ na rok 2020 r.). Role
g³ównego antagonisty  Gerellta Grindelwalda  odgrywa
Johnny Depp, który fenomenalnie wcieli³ siê w sprytnego
i przebieg³ego bohatera.
Gor¹co polecam!
Nela Wilkowska

WYWIAD

Cosplay  fantastyczne hobby, wietna zabawa
Daria Noryca jest uczennic¹ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach. Zawsze umiechniêta i
maj¹ca g³owê pe³n¹ pomys³ów. Jej wielk¹ pasj¹ jest cosplay  przebieranie siê za postaci z gier komputerowych, filmów, anime czy seriali.
Z Dari¹ Noryc¹ rozmawia Natalia Ratajczak
Natalia Ratajczak: Dziêki komu zainteresowa³a siê
cosplayem? Od jak dawna to
robisz?
Daria Noryca: Odk¹d w
moim ¿yciu pojawi³ siê internet, ogl¹da³am osoby, które
tañczy³y przebrane za postaci z moich ulubionych bajek.
Dziwi³o mnie to, ¿e niczego
siê nie wstydzi³y  na przyk³ad chodz¹c po sklepach w
cosplayach. Te¿ chcia³am
tego spróbowaæ, czeka³am,
a¿ bêdê mog³a jedziæ na konwenty.
Jakimi kryteriami kierujesz podczas wyboru postaci?
- Du¿o osób wybiera postacie pod wzglêdem wygl¹du. Pytaj¹ siê na forach, do
kogo najbardziej pasuj¹. Ja
jednak przebieram siê za bohaterów, którzy s¹, moim zdaniem, do mnie podobni pod
wzglêdem zachowania. Czêsto wcielam siê równie¿ w
moje ulubione postacie.
Sk¹d czerpiesz inspiracje?
- Inspiracje czerpiê od innych polskich cosplayerów.

Podziwiam ich za to, ¿e w
krótkim czasie potrafi¹ wykonaæ stroje (wygl¹daj¹ce tak,
jakby te przygotowania trwa³y z rok). Chcê w przysz³oci
tworzyæ, tak jak oni, bardziej
skomplikowane przebrania.
Jaki by³ Twój pierwszy
cosplay?
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e
swój pierwszy cosplay wykona³am w 2008 roku  by³a to
postaæ Stephanie z bajki Leniuchowo. Pojawi³am siê w
nim na balu przebierañców w
szkole. Chcia³am, ¿eby moje
przyjació³ki, które tak¿e
uwielbia³y tê bohaterkê, zazdroci³y mi kostiumu. Jednak¿e pierwszym profesjonalnym cosplayem by³a Frisk
z gry Undertale. Uwielbia³am tê grê, stwierdzi³am, ¿e
muszê siê w ni¹ wcieliæ, gdy¿
bardzo podoba³y mi siê przebrania tej postaci.
Czy przygotowanie cosplayu zabiera Ci du¿o czasu
i zmusza do wielu wyrzeczeñ?
- Na zrobienie cosplayu
przeznaczam bardzo du¿o
swojego wolnego czasu.

Najpierw muszê zrobiæ plan
ca³ego stroju, a potem zaczyna siê szukanie w internecie
idealnej peruki. Gdy dostanê
perukê, robiê resztê kostiumu. Cosplay jest moim hobby, wiêc zajmujê siê tym tylko
w weekendy, pozosta³e dni
przeznaczam na szko³ê, dlatego bez problemu godzê
wszystko ze sob¹.
Czy masz swój ulubiony
cosplay? Czy podczas tworzenia cosplayów uto¿sami³a siê z któr¹ z przedstawianych postaci?
- Mam dwa ulubione,
wspomnian¹ wczeniej postaæ Frisk oraz ksiê¿niczkê z
magicznego wymiaru  Star
Butterfly z serialu animowanego Star kontra si³y z³a.
W³anie z tymi postaciami
uto¿samiam siê najbardziej,
poniewa¿ maj¹ bardzo podobny charakter do mojego.
Wcielaj¹c siê w nie, czujê siê
jakbym by³a sob¹. Nie muszê
udawaæ kogo, kim nie jestem.
Co jest trudniejsze, a co
przyjemniejsze w procesie
tworzenia kreacji?

- Zdecydowanie najbardziej nie lubiê rozczesywaæ
peruki. Jest to bardzo czasoch³onna praca, któr¹ trzeba,
niestety, czêsto powtarzaæ.
Najprzyjemniejsz¹ chwil¹
jest czas, gdy ubiorê cos
play, aby przymierzyæ i
sprawdziæ, czy wszystko jest
w porz¹dku. Ju¿ wtedy lubiê
spojrzeæ w lustro i podziwiaæ
bohaterkê.
Preferujesz robiæ cosplay z filmu, anime czy
gier?
- Nie mam wybranej kategorii robienia cosplayów.
Wybieram zawsze te postacie, które najbardziej mi siê
podobaj¹. Przyznam jednak, ¿e nie wcieli³am siê
jeszcze w bohaterkê z anime, ale mo¿e wkrótce siê to
zmieni.
Jak czêsto jedzisz na
konwenty?
- Jestem w klasie maturalnej, a konwenty rzadko
s¹ organizowane w naszym
regionie, dlatego  niestety
 nie biorê w nich zbyt czêsto udzia³u. Jeli jednak
podobna impreza jest organizowana w województwie
zachodniopomorskim, jadê
bez chwili zawahania.
Uwielbiam spotykaæ ludzi z
takimi samymi zainteresowaniami. Poza tym podczas
konwentów
wszyscy

Daria Noryca  nasza kole¿anka redakcyjna  i jej hobby. Fot.:
prywatny album Darii
mówi¹ do ciebie imieniem
bohaterki, za któr¹ siê przebra³e, chc¹ ciê przytuliæ
czy zrobiæ z tob¹ zdjêcie 
co jest, wed³ug mnie, bardzo mi³e.
Czy bierzesz udzia³ w
konkursach konwentowych? Czy masz za sob¹ jakie sukcesy?
- W listopadzie wziê³am
udzia³  po raz pierwszy w
¿yciu  w takim konkursie
podczas konwentu Beton w Szczecinie. Zajê³am
miejsce w finale w kategorii
najlepszy kostium i wygra³am nagrodê. Atmosfera
by³a tam bardzo przyjemna.
Nie odczuwa³am ¿adnego
stresu, co skutkowa³o tym,
¿e by³am pewna siebie. Mo¿e
to, ¿e rozmawia³am bardzo

d³ugo z jury, wp³ynê³o na
moj¹ wygran¹. Mimo wszystko inni uczestnicy mówili, ¿e
pierwszy raz w ¿yciu widz¹
tak bardzo dobry cosplay
postaci, co mnie bardzo cieszy³o. Zosta³am nawet nazwana polsk¹ wersj¹ tej bohaterki.
Czy masz jakie plany co
do nastêpnego cosplayu?
- W przysz³ym roku
chcia³abym wcieliæ siê w postaci z seriali Netflixa  miêdzy innymi Rick and Morty
oraz Chilling adventures of
Sabrina. Mam nadziejê, ¿e z
kolejnymi cosplayami odniosê tak¿e du¿e sukcesy.
Dziêkujê ci za rozmowê i
¿yczê kolejnych sukcesów!
- Dziêkujê i pozdrawiam
wszystkich czytelników.
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Zostawcie Kevina w spokoju!
wiêta pod znakiem kinowych
nowoci i telewizyjnych hitów
Wielkimi krokami zbli¿a
siê ten magiczny czas w roku,
kiedy w domu roznosi siê zapach cynamonu i jab³ek, p³atki niegu za oknem miêkko
tworz¹ warstwê przyjemnego puchu, a ciep³y koc ogrzewa czerwone od zimna d³onie. S¹ rzeczy, które czyni¹
ten okres bardziej wyj¹tkowym  piêkno wi¹tecznych
ozdób, skrz¹cych siê zza
sklepowej witryny, kolorowe
sweterki z reniferami czy nawet sza³ zakupów na ostatni¹
chwilê. Niew¹tpliwie w³anie
przed wiêtami zaczynamy
spêdzaæ coraz wiêcej czasu w
gronie najbli¿szych (przypadkowo lub celowo), np.
podczas strojenia choinki
czy wypiekania pierników. A
gdy wieczorami spotkacie siê
wspólnie, chc¹c w przytulnej
atmosferze po¿egnaæ trudny
dnia, nie mo¿e zabrakn¹æ jednego (poza gor¹c¹ herbat¹) 
tak, tak, jak udany wieczór, to
tylko z kinowym hitem w tle.
Rok 2018 by³ bardzo obfity w
wielkie produkcje, które
sprzedawa³y siê w kinach jak
wie¿e bu³eczki. Koñczy siê
on w równie w wietnej formie.
Mi³oæ jest wszystkim
Produkcji w wi¹tecznym
klimacie mo¿emy oczekiwaæ
g³ównie na prze³omie listopada i grudnia. Pierwsz¹ bo¿onarodzeniow¹ pere³k¹ bêdzie
Mi³oæ jest wszystkim Micha³a Kwieciñskiego. Komedia romantyczna, której
g³ównym mottem jest pytanie: Jak nie zwariowaæ w
wiêta?. W ka¿dej rodzinie
to pytanie powinno paæ co
najmniej raz, kiedy zaczynamy popadaæ w gor¹czkê
wi¹t. Oczywicie, nie jest to
poradnik jak przetrwaæ rodzinne wymiany zdañ przy
wigilijnej kolacji. W ca³ej historii pojawia siê nic innego
jak mi³oæ, która nagle w
grudniu spada na bohaterów
jak grom z jasnego nieba (lub
wrêcz przeciwnie  runie bez
zapowiedzi). Pogmatwane
historie ludzi pozornie nigdy
nie maj¹cych siê spotkaæ, ich
rozterki i przemylenia bêd¹
bawiæ nas ju¿ od 23 listopada! Obsada z³o¿ona ze mietanki polskich aktorów, np.
Macieja Musia³a, Mateusza
Damiêckiego, Olafa Lubaszenki czy Joanny Kulig tylko zachêca do zajêcia miejsc
w kinie. Lekka, zabawna historia z mora³em zapowiada
siê byæ wietn¹ pozycj¹ do
wybrania na randkê czy leniwy wieczór z rodzin¹.
Grinch, który nie cierpi
wi¹t
W tym czasie absolutnie
nie mo¿emy zapomnieæ o najm³odszych. Producenci pa-

wiêta bez Kevina? Nie ma mowy. Wie o tym doskonale Polsat,
który po raz kolejny wyemituje film w Wigiliê. Polacy co roku
zasiadaj¹ ca³ymi rodzinami do ogl¹dania kultowego filmu.
Portal Wirtualne Media poda³, ¿e stacja Polsat chce ponad 80
tys. z³otych za 30 sekundowy spot reklamowy wywietlony
podczas emisji filmu. Fot.: materia³y prasowe
miêtaj¹ i zadbali o brak filmowej nudy wród dzieci. Jak co
roku pojawiaj¹ siê bajki z
doskonale znanym ju¿ motywem wiêtego Miko³aja, ratowania Gwiazdki przez zwierz¹tka. Tym razem Hollywood
postanowi³o wypróbowaæ
nowy sposób postrzegania
wi¹t. Yarrow Cheney przedstawia Grinch i perypetie
zielonego stworzenia. W
Ktosiowie wszyscy czekaj¹
na ukochane, bia³e wiêta.
Jednak nie Grinch! On nie
cierpi wi¹t! Wiêc skoro on
nie potrafi czerpaæ radoci z
tego wyj¹tkowego czasu,
nikt nie bêdzie móg³. Usilnie
i nieco nieudolnie stara siê
zniszczyæ magiê Bo¿ego Narodzenia. Mo¿e nie jest to
kino ambitne, ale w wiêta
ka¿dy odkrywa w sobie ducha dziecka, który potrzebuje odpocz¹æ od pêdu. Nie ma
na to lepszej rady, ni¿ zatracenie siê w fantastycznym
wiecie bajek, które de facto
ciesz¹ siê ostatnio du¿¹ popularnoci¹ wród widzów w
ka¿dym wieku.
Dla ka¿dego co mi³ego
Schy³ek tego roku bêdzie
bogaty w ka¿de gatunki filmowe. Przede wszystkim fani
dramatów bêd¹ dysponowaæ szerokim wachlarzem
nowoci. Najbardziej obiecuj¹cymi pozycjami s¹ obecnie Kursk, Kraina wielkiego nieba oraz Roma. Dla
lubi¹cych czuæ dreszcze
przera¿enia na plecach  polecam amerykañsk¹ produk-
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cjê Diabe³: Inkarnacja.
Poza tym dominowaæ bêd¹
tak¿e doprowadzaj¹ce do
bólu brzucha komedie, chocia¿by kolejna ods³ona kultowego ju¿ Deadpoola.
Warto zatem zag³êbiæ siê w
listopadowo-grudniowy repertuar kin g³êbiej i ju¿ teraz
rezerwowaæ miejsca na prawdziwe hity!
U mnie w tym wyj¹tkowym czasie wygrywaj¹ g³ównie klasyki, bo czym by³yby
wiêta bez Kevina? Tak, w
moim domu na ekranie zdecydowanie musz¹ pojawiæ siê
takie tytu³y, jak Kevin sam w
domu, Cud na 34. ulicy
czyi wiêta Last Minute.
Magia wi¹t dla mnie nie istnieje bez Opowieci wigilijnej. W formie pisanej czy
ekranizacji, aby poczuæ ten
niesamowity klimat, muszê
od nowa poznaæ opowieæ o
Scroogeu.
Najwa¿niejsze to wybraæ
repertuar, który przypadnie
do gustu ka¿demu domownikowi. Wiem, jeszcze siê taki
nie narodzi³, co by wszystkim
dogodzi³, ale warto spróbowaæ! Takie niepozorne wylegiwanie przed telewizorem
czy wyjcie do kina okazuj¹
siê byæ trafion¹ okazj¹ do
zbli¿enia siê do siebie. Oby
Wasze wi¹teczne wybory
filmowe by³y równie udane...
jak prezenty znajdowane pod
choink¹.
Dominika Pietrzak

Tyran za zamkniêtymi
drzwiami
Mamy zapisane w pierwiastku ludzkoci sk³onnoci do interesowania siê
sprawami innych. Lubimy
plotki, skandale. Zawsze
sk³ada siê tak, ¿e trawa u s¹siada jest bardziej zielona. A
jeli p³ot jest tak wysoki, ¿e
trudno dostrzec nam choæ
skrawek trawnika i skandali, które mog¹ siê na nim rozgrywaæ?
W³anie tak¹ ewentualnoæ przybli¿a nam B. A. Paris w swoim bestsellerze 
Za zamkniêtymi drzwiami.
To mieszanka zaskoczenia,
ciekawoci i strachu, które
nie pozwalaj¹ oderwaæ siê od
kolejnych stron! Ca³y dramat
rozgrywa siê miêdzy ludmi,
których prêdzej pos¹dzilibymy o kupno prywatnej wyspy ni¿ o skrywanie brutalnej
tajemnicy.
Grace poznaje osza³amiaj¹cego mê¿czyznê, który traktuje j¹ jak bóstwo. Daje jej
¿ycie w luksusach, pomaga w
opiece nad chor¹ siostr¹ i
kocha ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ. Jako ma³¿eñstwo
ciesz¹ siê renom¹ i powszechnym uwielbieniem. Jednak
idea³y siêgaj¹ bruku, gdy tylko uda nam siê zajrzeæ przez
drzwi, które ci¹gle pozostaj¹
zamkniête. Dlaczego Grace
nigdy nie wychodzi z domu
bez mê¿a? Po co w oknach
sypialni zamontowane s¹
kraty? Jakie problemy sprawiaj¹, ¿e kobieta wygl¹da
coraz mizerniej? Nawet ona
nie jest w stanie odpowiedzieæ na te pytania, zapl¹tana
w k³amstwach, które musi
utrzymywaæ, aby obroniæ
autorytet mê¿czyzny-tyrana.
Pozbawiona pomocy i obdarta z godnoci Grace rozpoczyna samotn¹ walkê z tyranem, chc¹c uchroniæ siebie i
jedyn¹ osobê, któr¹ kocha.
W debiucie brytyjskiej
autorki przesz³oæ przeplata
siê z teraniejszoci¹. Autorka ukazuje zatracenie w bajce
¿ycia u boku ukochanego

Perfekcyjna para? Idealne
ma³¿eñstwo? A mo¿e idealne
k³amstwo? Historia Jacka,
przystojnego i bogatego
d¿entelmena, który skrywa
pewn¹ tajemnicê... Porywaj¹cy
debiut! Przera¿enie, które czuje
Grace, jest zaraliwe,
klaustrofobiczna atmosfera
zagêszcza siê, a niepokoj¹ca
gra w kotka i myszkê zmierza
do
przera¿aj¹cego
i
niespodziewanego fina³u 
Publishers Weekly. Fot.:
materia³y prasowe
oraz gwa³towne pogr¹¿anie
siê w dekadentyzmie codziennoci (jako ¿ona potwora). Z ka¿dym kolejnym
rozdzia³em odkrywamy tajemnice, których niewiadomych nie mo¿emy znieæ.
Ksi¹¿kê czytamy migiem, ze
wzglêdu na chêæ rozwik³ania
kolejnych zakrêtów ¿ycia tragicznej pary. Znajdujemy siê
w samym rodku ¿ycia, w zamkniêciu, gdzie nic nie jest
pewne, a napiêcie przyprawia
nas o dreszcze.

O ile wiatowe bestsellery ³atwo mo¿na zrzuciæ do
szufladki niepowodzeñ, tak
ten thriller spe³ni wymagania
najbardziej wymagaj¹cych
³owców sensacji. wietnie
wywa¿ona fabu³a, p³ynnie
po³¹czone w¹tki i niejasnoæ
utrzymana do ostatnich
stron nadaje lekturze wymiaru czytelniczego objawienia.
Pobudzenia i wyrwanie z melancholii jesiennej pogody
gwarantowane!
Dominika Pietrzak

"LOgin" - TU, TAM, WSZÊDZIE

LIMERYK LISTOPADOWY
***
Jesieñ
Natalia Ratajczak
Jesieñ to chwile rozmylania,
Czas zimnych nocy i przemijania,
Przyzwyczajenie do samotnoci,
Przyt³aczaj¹cego smutku i wszechobecnej ciemnoci,
Lecz sposób jest prosty by nad tym zapanowaæ,
I nie trzeba zbytnio siê przy tym frasowaæ,
Nale¿y napiæ siê herbaty i usi¹æ wygodnie,
Otuliæ ciep³ym kocem, poczuæ siê swobodnie,
Przymkn¹æ oczy, ws³uchaæ w deszczu brzmienie,
Cichy powiew wiatru i paneli skrzypienie,
Nastêpnie wzi¹æ gazetê do rêki,
I nie zwa¿aæ na jesienne chwile udrêki,
Tym krótkim wstêpem do lektury Was zapraszamy,
Do przeczytania Naszych artyku³ów serdecznie zachêcamy.
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Robert Kryger: Zawsze liczy siê
satysfakcja, radoæ z gry, niewa¿ne
czy przy pe³nych, czy pustych
trybunach
Robert Kryger jest uczniem Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im.
B. Chrobrego w Gryficach. Poza szko³¹ gra w lokalnym klubie Rega Trzebiatów, gdzie
zajmuje pozycje rodkowego obroñcy.
Z Robertem Krygerem, o jego pasji i planach na przysz³oæ, rozmawia Wiktoria Dobrochowska
Wiktoria Dobrochowska:
Od czego rozpoczê³a siê Twoja przygoda z pi³k¹?
Robert Kryger: Moja
przygoda z pi³k¹ no¿n¹ zaczê³a
siê w podstawówce, na pocz¹tku jakie zawody miêdzyszkolne, a nastêpnie ju¿ treningi w
klubie. Oczywicie, nadal bra³em udzia³ w zawodach miêdzyszkolnych.
Jako dziecko marzy³e o
tym, ¿e w przysz³oci zostaniesz pi³karzem? A mo¿e
mia³e inne plany?
- W dzieciñstwie mamy
du¿o marzeñ, jednym z nich
by³o w³anie to, ¿eby zostaæ
pi³karzem, ale jako specjalnie
nie s¹dzi³em, ¿e kiedykolwiek
tak siê stanie. Myla³em, ¿e to
dzieciêce marzenia, które nigdy
nie spe³ni¹ siê na murawie.
Z pewnoci¹ mia³e jakiego idola, na którym siê wzorowa³e.
- Zawsze uwielbia³em Gianluigiego Buffona, mimo ¿e nie gra
na pozycji rodkowego obroñcy. Szanuje go, poniewa¿ jest
nie tylko jednym z najlepszych
bramkarzy na wiecie, ale równie¿ za to, jak¹ dobr¹ osob¹ jest
poza boiskiem. Nie ka¿da
gwiazda tak wielkiego formatu
mo¿e siê tym pochwaliæ.
Do ka¿dego meczu podchodzisz z wielkim zaanga¿owaniem?
- Tak, ka¿dy jest tak samo
wa¿ny, do ka¿dego meczu podchodzê z myl¹, aby jak najlepiej
spe³niæ za³o¿enia trenera.
Nie ma zatem ró¿nicy czy
zagrasz przed pe³nymi trybunami, czy przed garstk¹ ludzi?
- Zgadza siê, moim zdaniem
najwa¿niejsza jest dru¿yna, za-

wsze liczy siê satysfakcja, radoæ z gry, niewa¿ne czy przy
pe³nych, czy pustych trybunach. Mylê, ¿e to ca³a dru¿yna
pracuje na wynik, a nie tylko pojedyncze osoby. Ka¿dy ma w
tym swój indywidualny wk³ad
dla dobra ca³ej grupy.
A stres? Zapewne czasami
go czujesz, szczególnie przed
meczem, od którego zale¿y
pozycja dru¿yny w lidze.
- Stres? Wystêpuje przed
ka¿dym meczem, poniewa¿ zawsze jest obawa, ¿e co mo¿e
pójæ nie tak. Zw³aszcza jak gra
siê na tak wa¿nej pozycji, jak¹
jest rodkowy obroñca. Nie
mo¿na pozwoliæ sobie na b³¹d,
bo odczuje go ca³a dru¿yna, dlatego stres zawsze siê pojawia,
ale trzeba umieæ sobie z nim
poradziæ i graæ najlepiej, daæ z
siebie wszystko.
Czy masz jaki pi³karski
cel? Chcesz w przysz³oci
graæ w jakim klubie?
- Takim celem mo¿e byæ
wystêp w reprezentacji narodowej, by³oby to bardzo du¿e

wyró¿nienie, a poza tym wielka
dla mnie satysfakcja, poniewa¿
nie ka¿demu siê udaje. Wiadomo, ka¿dy pi³karz myli, ¿eby
zagraæ w jakim lepszym klubie,
gdzie bêdzie móg³ siê rozwijaæ.
Mylê, ¿e chcia³bym kiedy
zagraæ w jakim europejskim
albo polskim klubie (wystêpuj¹cym w ekstraklasie).
Kto jest zatem Twoim
ulubionym pi³karzem z reprezentacji?
- Bez w¹tpienia  Kamil Glik,
jest on wietnym pi³karzem i na
boisku zawsze pokazuje pierwszorzêdn¹ formê, ale tak¿e poza
boiskiem pokazuje klasê.
Zatem, kto daje Ci najwiêksze wsparcie?
- Oczywicie rodzina, zawsze powtarza mi, ¿e mam robiæ to, co sprawia mi przyjemnoæ i wiernie kibicuje mi w d¹¿eniu do wymarzonych celów.
Dziêkujê za powiecony
czas i ¿yczymy Ci jak najwiêcej wygranych meczów! Powodzenia.
- Dziêkujê.

£ukasz Grz¹dziela: Bêdê jedzi³
tak d³ugo, ile bêdê w stanie.
Nie mam zamiaru zamieniaæ
deskorolki na co innego
Skateboarding  jazda na deskorolce  nie jest popularn¹ dyscyplin¹ sportow¹, ale ju¿
od 2020 roku ma pojawiæ siê na olimpiadzie w Tokio. £ukasz Grz¹dziela z Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach jest
jednym z niewielu w naszej szkole, który interesuje siê tym sportem.
Z £ukaszem Grz¹dziel¹ rozmawia Agnieszka Krupecka
Agnieszka Krupecka:
Co sprawi³o, ¿e zacz¹³e
swoj¹ przygodê z jazd¹ na
desce?
£ukasz Grz¹dziela: Na
pocz¹tku jedzi³em na hulajnodze. Z czasem stwierdzi³em, ¿e jest to nudne i ju¿ mnie,
po prostu, nie krêci. Po obejrzeniu filmiku o skateboardingu zaczê³o mnie to bardziej ciekawiæ. Szybko po³kn¹³em bakcyla na deskê.
Ten sport nie jest jeszcze
a¿ tak powszechny i popularny, a przynajmniej nie mówi
siê o ¿adnych turniejach czy
mistrzostwach w tej dyscyplinie. Masz jakie osi¹gniêcia
w tej dziedzinie? A mo¿e jest
to forma oderwania siê od codziennych obowi¹zków?
- Nie wiem czy mo¿na to
nazwaæ oderwaniem siê od
obowi¹zków, ale dziêki temu
uspokajam siê i zapominam o
wszystkich. Na
lokalnym
skateparku by³y organizowane zawody, w których zajmowa³em poszczególne miejsca, ale nie by³em zadowolony, bo zazwyczaj sam startowa³em w swoim przedziale
wiekowym.
Faktem jest, ¿e ka¿dy
sport niesie ze sob¹ ryzyko
kontuzji. Zdarzy³y Ci siê takie?
- Zdarzy³o mi siê powa¿nie
skrêciæ kostkê. Trzeba wzi¹æ
pod uwagê, ¿e w tym sporcie
(jak i w ka¿dym innym) jest to
nieuniknione i w ka¿dej chwili mo¿e staæ siê co mniej lub
bardziej powa¿nego.
Cieszy mnie, ¿e mimo
wszystko nie tracisz chêci
do jazdy... Jak du¿o czasu powiêcasz na swoj¹ pasjê?

INFORMACJA

Polacy rozpoczêli walkê w skokach
narciarskich

Pierwsze konkursy w skokach narciarskich mamy
ju¿ za sob¹. Inauguracja nowego sezonu (ju¿ czterdziestego) odby³a siê w Wile w dniach 17-18 listopada br.
Podczas pierwszego konkursu dru¿ynowego (17 listopada) na skoczni w Wile-Malince Polacy (w sk³adzie: Piotr
¯y³a, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch) odnieli
zwyciêstwo. Pozosta³e miejsca na podium zajêli Niemcy i
Austria. W konkursie indywidualnym (dzieñ póniej) najlepszym z Polaków by³ Kamil Stoch, który uplasowa³ siê na
4. miejscu, a Piotrek ¯y³a  6. miejscu. Sensacyjne, bo
pierwsze zwyciêstwo w karierze, odniós³ Rosjanin  Jewgienij Klimow. Tydzieñ póniej, w japoñskim Kuusamo,
skoczkowie zaprezentowali siê du¿o lepiej  Kamil Stoch
zaj¹³ 2. miejsce, a Piotrek ¯y³a  3. miejsce (ze wzglêdu na
silny wiatr odby³a siê tylko I seria).
Wród faworytów do zwyciêstwa ca³ego sezonu typuje siê przede wszystkim Kamila Stocha, który bêdzie broni³
tytu³u z poprzedniego roku, a tak¿e Stefana Krafta, Andreasa Wellingera czy Richarda Freitaga.
Edyta Bielska

- Prawie codziennie. Raz
wyjdê pojedziæ na 10 godzin,
raz na 2 godziny. Wszystko
zale¿y od dnia i chêci. Jeli pogoda nie dopisuje, to
ogl¹dam monta¿e profesjonalnych skaterów.
W naszym miecie jest
dostêpny skatepark dla osób
o podobnych zainteresowaniach. Czy uwa¿asz, ¿e w
Gryficach powinno byæ wiêcej takich miejsc?
- Jest skatepark, ale zdecydowanie uwa¿am, ¿e powinien byæ on bardziej rozbudowany.
Jak d³ugo masz zamiar
jedziæ na desce? A mo¿e
masz w planach jakie zmiany, bo przecie¿ skatepark
nie ogranicza siê tylko do
deskorolki.

- Bêdê jedzi³ tak d³ugo, ile
bêdê w stanie. Nie mam zamiaru zamieniaæ deskorolki
na co innego, poniewa¿ bardzo odpowiada mi to, co robiê teraz.
Na koniec: czy polecasz
uprawianie tego sportu?
Jest to w koñcu co innowacyjnego i interesuj¹cego.
- Tak, mylê, ¿e ka¿dy
mo¿e spróbowaæ. Dziêki
temu uczysz siê cierpliwoci
i d¹¿enia do celu, jeli tylko
chcesz nauczyæ siê nowego
triku.
Dziêkujê Ci za rozmowê.
¯yczê sukcesów i determinacji do osi¹gania swoich
celów!
- Dziêkujê równie¿ i pozdrawiam wszystkich czytelników gazety.

Z OSTATNIEJ CHWILI

G£OSUJ NA EDYTÊ!

Edyta Bielska, uczennica
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego
w Gryficach, zosta³a nominowana w kategorii Sportowiec Junior" (powiatu gry-

fickiego) w plebiscycie G³osu Szczeciñskiego". Na Edytê mo¿na g³osowaæ: wylij
SMS o treci GSD.23 pod numer 72355 (koszt oko³o 2,50
PLN). Trzymamy kciuki!
Red.

