Z³ota Rega
dla Chrobrego!
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Pies na ³añcuchu to obciach!
Zerwijmy ³añcuchy 2018

Dawid Przywóski: Czasem mylê Wykazuj¹ wiêcej empatii.
sobie: A niech mówi¹, co chc¹, Kolejna wymiana uczniów
na wiecie jest 7 miliardów
Chrobrego w Tostedt
ludzi, a ja bêdê sob¹
KULTURA

s.10
Dawid Przywóski z Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach
zosta³ laureatem ogólnopolskiego konkursu literackiego dla
m³odzie¿y licealnej dwutygodnika Obywatelska.
Z Dawidem Przywóskim rozmawia Mariusz Rakoski i Nela
Wilkowska.

Z ¯YCIA SZKO£Y

s.5

M³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego po raz kolejny odwiedzi³a swoich rówieników w Tostedt w ramach wymiany polskoniemieckiej. Przez tydzieñ polscy uczniowie nie tylko zwiedzili
najciekawsze zak¹tki w Dolnej Saksonii. Wziêli udzia³ w wa¿nym projekcie powiêconym kryzysowi migracyjnemu oraz
rozwinêli swoje umiejêtnoci jêzykowe.

SPO£ECZEÑSTWO

s.7

Ogólnopolska akcja Zerwijmy ³añcuchy, inicjatywa portalu Psy.pl, spotka³a siê z entuzjastyczn¹ odpowiedzi¹  akcja
zosta³a zorganizowana blisko w 100 miastach. Na tej mapie nie
zabrak³o równie¿ Gryfic. W happening zaanga¿owali siê  po
raz kolejny  uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. B. Chrobrego w Gryficach.

2 NA DOBRY POCZ¥TEK
WSTÊPNIAK

Nowy rok
dziennikarski
w Chrobrym
- otwarty!
Witamy naszych sta³ych fanów i nowych
Czytelników! Wracamy
po wakacjach z mas¹
nowych pomys³ów, radoci¹, zapa³em do pracy i chêci¹ stworzenia
czego, co porwie lokaln¹ spo³ecznoæ na
chwilê lub dwie. Ca³a nasza redakcja dniami i nocami dok³ada wszelkich
starañ, aby nasze artyku³y ciekawi³y, bawi³y i
sk³ania³y do refleksji. W
pocie czo³a wybijamy na
klawiaturach
kolejne
zdania i z niecierpliwoci¹ oraz ogromn¹ nadziej¹ czekamy na wasze
opinie. Prowadzenie gazety to dla naszej m³odej
redakcji nie tylko kunia
talentów i przyuczanie
do systematycznej, rzetelnej pracy dziennikarskiej, ale tak¿e wietna
zabawa, co, co odprê¿a. Wasze s³owa uznania s¹ fantastycznym
profitem pasji, jak¹ ka¿dy z nas w sobie ma.
Dziêkujemy za ubieg³y,
jak¿e owocny rok! Obiecujemy, ¿e trwaj¹cy ju¿
bêdzie tak samo dobry,
jeli nie lepszy.
W padziernikowym
wydaniu czekaj¹ na was
wywiady, recenzje, sprawozdania z lokalnych
wydarzeñ i nowoæ 
k¹cik maturalny! Rozmawiamy ze szkolnymi
gwiazdami sportu, najlepszymi uczniami, bêdziemy informowaæ o
najciekawszych wydarzeniach z ¿ycia szko³y i
nie tylko. Za na d³ugie
jesienne wieczoru wyjdziemy z propozycj¹ interesuj¹cych ksi¹¿ek i
filmów.
Oficjalnie otwieramy
nowy dziennikarski rok
w Chrobrym! Zapewniamy niezapomniane
wra¿enia literackie. Mi³ej
lektury, Nasi Drodzy!
Redakcja
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Nowy rok szkolny, nowa nazwa!
Witaj w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im.
Boles³awa Chrobrego w Gryficach

Najwa¿niejsze dni w padzierniku i w listopadzie

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

Nowy rozdzia³ w historii Chrobrego; od 1 wrzenia
2018 r. pe³na nazwa szko³y brzmi  Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa
Chrobrego w Gryficach.
O zmianie nazwy szko³y poinformowa³a uczniów
ju¿ podczas inauguracji
roku szkolnego Jolanta
Folwarska. Dyrektor placówki zwróci³a siê do
uczniów pe³na optymizmu
i serdecznoci, gratuluj¹c
dobrego wyboru i ¿ycz¹c
sukcesów w dwujêzycznym Chrobrym.
Zmiana nazwy placówki otwiera przed uczniami
nowe mo¿liwoci i perspektywy. W klasie dwu-

jêzycznej wybrane przedmioty bêd¹ nauczane w jêzyku obcym; w jêzyku obcym bêdzie mo¿na tak¿e
(dotyczy to wszystkich
uczniów) przyst¹piæ do
matury.
Pierwszoklasici podkrelaj¹, ¿e wybrali gryfickie liceum m.in. z uwagi na
mo¿liwoæ
kszta³cenia
dwujêzycznego:  Znajomoæ jêzyków pozwala
nam bli¿ej poznaæ i zrozumieæ zmieniaj¹cy siê 

LIMERYK
OKOLICZNOCIOWY
Pierwsze wydanie
Ryszard Ruciñski
To jest pierwsze wydanie
Takie sam raz na niadanie
Do czytania zachêcaj¹ce
I do kawusi pasuj¹ce
Pe³ne newsów i skandali
I tego co w kinie na fali
Z ciekawymi wywiadami
Wspania³ymi wspomnieniami
Pe³en ciekawych pogl¹dów
Dobry do gazet przegl¹dów
Taki nasz LOgin wspania³y
Do czytania doskona³y
LOgin  M³odzie¿owy
Miesiêcznik Powiatowy
Adres redakcji:
72-300 Gryfice, ul. Wa³owa 18
e-mail: gazeta.login@wp.pl

bardzo dynamicznie 
wiat. To równie¿ szersze
perspektywy na przysz³oæ i szansa na dobr¹
pracê  powiedzia³ naszej
redakcji
uczeñ
klasy
pierwszej.
Atutami szko³y s¹ niew¹tpliwie
wymiany
uczniowskie i realizacja
europejskich
projektów
(przypomnieæ choæby Erasmus Plus). Uczniowie
przy wyborze szko³y kierowali siê nie tylko wysokim
poziomem kszta³cenia: 
W tej szkole du¿o siê dzieje, i fajnie, bo ja lubiê byæ
zaanga¿owana i uczyæ siê
poprzez dowiadczenie.
Nie ukrywam, ¿e równie¿
zainteresowa³y mnie wymiany  powiedzia³a nam
Ania, uczennica klasy matematycznej.
Wa¿nym wydarzeniem
w nowym roku szkolnym
bêdzie, m.in., wyjazd na Litwê z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oci. Warto podkreliæ, ¿e wyjazd jest bezp³atny (szko³a odpowiedzia³a na ministerialny konkurs i zdoby³a rodki na
realizacjê programu, którego celem jest uwietnienie
100-lecia Niepodleg³ej).
¯yczymy niezapomnioanych chwil i samych sukcesów!
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

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
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
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¯ywa lekcja obowi¹zków obywatelskich
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. B. Chrobrego
w Gryficach oby³y siê wybory do Rady
Samorz¹du Uczniowskiego. Po raz kolejny ¿yw¹ lekcjê demokracji poprowadzi³ Kazimierz Saæ, Starosta Powiatu
Gryfickiego.
Wybory to wa¿ny moment w ¿yciu ka¿dego pe³no-

letniego obywatela i znacz¹cy czynnik w funkcjonowa-

Nikola Nawrocka zdoby³a najwiêcej g³osów. Fot.: Starostwo
Powiatowe w Gryficach.

niu pañstwa demokratycznego. Nie inaczej jest z wyborami przeprowadzanymi w
szkole
do
samorz¹du
uczniowskiego. W trakcie
ich trwania wybierane s¹
osoby, które reprezentuj¹
interesy uczniów i maj¹
wp³yw na to, co siê dzieje
w szkole. Przed debat¹ i
g³osowaniem kandydaci
przygotowali
kampaniê
wyborcz¹. W szkole mo¿na
by³o zauwa¿yæ plakaty
promuj¹ce pretendentów i
ich programy.
Moderatorem spotkania by³ goæ specjalny 
Kazimierz Saæ. Starosta
przypomnia³ wszystkim o
wa¿nej roli demokracji w
Polsce i udzieli³ cennych
rad, wskazówek. Zada³
równie¿ kandydatom seriê
pytañ, na które uczniowie
udzielali przeró¿nych odpowiedzi. Prowadz¹cy docieka³ m.in. cech dobrego
lidera samorz¹du uczniowskiego, nie zabrak³o równie¿ pytañ o szko³ê i plany
kampanijne. Szczególnie
prowokacyjnie zabrzmia³o
pytanie: Wymieñ, co ci

INFORMACJA

siê najbardziej nie podoba
w tej szkole. Uczniowie
wykazali siê kreatywnoci¹ i krytycyzmem.
Pod debacie, dwa dni
póniej, nadszed³ czas wyboru. Najwiêcej g³osów

zdoby³a Nikola Nawrocka.
Wspólnie z B³a¿ejem Konopk¹, £ukaszem Podgórskim, Wiktori¹ Schmidt i
Edyt¹ Bielsk¹ bêd¹ reprezentowaæ potrzeby swoich
rówieników w roku szkol-

nym 2018/2019. Przewodnicz¹ca chcia³aby, ¿eby samorz¹d dzia³a³ sprawnie i
prê¿nie, tak, ¿eby ich praca
przek³ada³a siê na zadowolenie spo³ecznoci Chrobrego.
Paulina Kruza

KOMENTARZ

¯yczê kolejnych sukcesów
- Zachodniopomorski Kurator
Owiaty w Chrobrym

Magdalena Zarêbska-Kulesza gocinnie w Chrobrym. Fot.: LO Chrobry.
Zachodniopomorski Kurator Owiaty  Magdalena
Zarêbska-Kulesza  odwiedzi³a Liceum Ogólnokszta³c¹ce z
Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. Boles³awa Chrobrego w
Gryficach.  To wielkie wyró¿nienie i zaszczyt dla naszego
liceum  przyznaj¹ uczniowie
szko³y.
Magdalena Zarêbska-Kulesza pojawi³a siê w murach
Chrobrego na zaproszenie
placówki. To druga wizyta kurator w gryfickim liceum. W
kwietniu br. pojawi³a siê na
ceremonii zakoñczenia trzylet-

Debatê z kandydatami na stanowisko Przewodnicz¹cego Samorz¹du Szkolnego w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. B. Chrobrego przeprowadzi³ po raz
kolejny przyjaciel szko³y  Kazimierz Saæ. Fot.: Starostwo Powiatowe w Gryficach.

niego programu Erasmus Plus.
 Gryfickie liceum mo¿e
pochwaliæ siê wysokim poziomem nauczania czy udzia³em w
projektach [unijnych]  powiedzia³a w Auli im. Józefa
Pañkowskiego. Podczas spotkania z m³odzie¿¹ Magdalena
Zarêbska-Kulesza podkreli³a, ¿e gryfickie liceum to bardzo
dobra szko³a, m³odzie¿ z du¿ymi mo¿liwociami i wykwalifikowan¹ kadr¹.
Dyrektor szko³y, Jolanta
Folwarska, podziêkowa³a kuratorowi za sukcesywn¹
wspó³pracê i s³owa uznania: 

Cieszê siê, ¿e zostalimy wyró¿nieni. To dla nas zaszczyt
[...]. Szko³a zosta³a wysoko
oceniona, pozostaje nam tylko siê cieszyæ z tego powodu
 powiedzia³a mediom dyrektor.
Magdalena Zarêbska-Kulesza sprawuje funkcje szczeciñskiego kuratora owiaty od
2016 roku. Pracê w owiacie
rozpoczê³a w 1983 roku w Szkole Podstawowej nr 13 w Szczecinie. W latach 2003-2013 by³a
dyrektorem w szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie.
Mariusz Rakoski

Jak zmiany
- to tylko dobre!
Nowy rok szkolny stan¹³
nie tylko pod znakiem nowej
nazwy. W Chrobrym przez
ca³y okres wakacyjny trwa³y
prace remontowe w nowym
skrzydle. Pierwsze piêto w
budynku SN zmieni³o siê nie
do poznania i dzisiaj wygl¹da

imponuj¹co (jak na za³¹czonym obrazku). Na cianach
pojawi³y siê fototapety. Ka¿da z nich prezentuje motyw z
wybranego kraju europejskiego (i nie tylko). Pomys³
nie jest przypadkowy. W budynku bowiem odbywaj¹ siê

lekcje z jêzyków obcych,
m.in. z jêzyka niemieckiego i
jêzyka hiszpañskiego. Zmiana dotknê³a równie¿ budynek g³ówny  w ci¹gu jednego wrzeniowego weekendu
stare schody otrzyma³y
nowy blask!
Redakcja
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Wymiana polsko-niemiecka
w Güstrow
W poniedzia³ek, 26
wrzenia
2018
roku,
uczniowie Szko³y Podstawowej w Gryficach wziêli
udzia³ w kolejnej wymianie
polsko-niemieckiej
w
Güstrow.
Pierwszego dnia polscy
uczniowie zostali serdecznie
przywitani przez gospodarzy; nastêpnie udali siê do
swoich niemieckich rodzin.
Pierwsze wra¿enia by³y bardzo pozytywne, niemieccy
rodzice z w³aciw¹ rodzicielsk¹ czu³oci¹ przyjêli naszych uczniów. Oczywicie
nie obesz³o siê bez pierwszego dreszczyku emocji i stresu, jednak obie strony szybko nawi¹zali ¿yczliw¹ niæ porozumienia.
We wtorek uczniowie
rozpoczêli swój dzieñ od
spotkania w szkole, a nastêpnie udali siê do miejscowego orodka kultury 
Kunsthausu  gdzie wziêli
udzia³ w warsztatach artystycznych. Tworzenie w³asnych pocztówek okaza³o
siê nie lada sztuk¹. M³odzie¿
zdawa³a sobie jednak sprawê, ¿e celem zajêæ nie by³a
konkurencja w tworzeniu
najpiêkniejszych pocztówek, ale integracja i wyzwalanie emocji oraz pobudzanie
wyobrani. Ciekawe by³y
równie¿ gry miejskie, dziêki
którym uczniowie poznali
historiê miasta i jego piêkne
zak¹tki. Wieczór uczniowie
spêdzili w krêgielni.
Kolejny dzieñ sta³ równie¿ pod znakiem zajêæ artystyczno-plastycznych, po
których uczestnicy pojechali do Rostocku. M³odzie¿
zwiedzi³a nie tylko miasto,
ale i ogród zoologiczny. To
by³ wyczerpuj¹cy, ale pe³en
wra¿eñ dzieñ.
Ostatni dzieñ nale¿a³ do
tañca i aktywnoci fizycznej. W miejscowej sali widowiskowo-sportowej uczestnicy wymiany uczyli siê
m.in. ró¿nych kroków tanecznych. Kornelia Mazur

my zawrzeæ nowe znajomoci oraz doszlifowaæ
jêzyk. Ka¿dej osobie ³akn¹cej wspania³ych wra¿eñ
i prze¿yæ polecam skorzystaæ z takiej wymiany, poniewa¿ tworzy ona niezapomniane historie.

Ca³a wymiana wywar³a na
mnie pozytywne odczucia

oraz pojecha³abym na ni¹
ponownie.

NATALIA
R ATAJCZAK
Tegoroczna wymiana
minê³a tak szybko  niestety  jak ka¿da inna.
Niemieccy
przyjaciele
bardzo postarali siê, aby
ugociæ nas jak najlepiej.
Podstaw¹ wyjazdu by³a
oczywicie
integracja,
zdobywanie nowych i ciekawych dowiadczeñ oraz
wietna zabawa. Podczas
ca³ego tygodnia, przepe³nionego
zacienianiem
wiêzów czy zajêciami pobudzaj¹cymi nasz¹ kreatywnoæ, nie zabrak³o
równie¿ czasu wolnego.

Zajêcia artystyczne sta³y siê rewelacyjn¹ form¹ integracji
zespo³owej. Fot.: SP Gryfice.

W miejscowym orodku kultury uczniowie tworzyli pocztówki polsko-niemieckie. Fot.: SP
Gryfice.

Piêciodniowa wymiana
szybko dobieg³a koñca. Poprosi³am uczestników o
krótki komentarz na temat
wymiany.
HANNA
WO£CZAK
Pierwszy dzieñ wymiany
by³ bardzo mi³y. Nasi niemieccy koledzy i kole¿anki
przywitali nas z otwartymi
ramionami oraz szerokim
umiechem.
Najbardziej
spodoba³y mi siê zajêcia artystyczne. Dziêki temu wyjazdowi zdoby³am lepsze
umiejêtnoci jêzykowe. Jestem bardzo zadowolona z
tej wymiany, cieszê siê, ¿e
wziê³am w niej udzia³. Uwa¿am, ¿e warto braæ udzia³ w
takich wydarzeniach. Mo¿e-

Biwak integracyjny
klas pierwszych
 Rogowo 2018

Uczestnicy wymiany zwiedzili Güstrow i okoliczne miejscowoci. Fot.: SP Gryfice.

Biwak
integracyjny
mamy ju¿, niestety, za sob¹.
Nigdy za nie przemin¹ jedyne w swoim rodzaju wspomnienia, które ka¿dy z nas
zabierze ze sob¹ na d³ugie,
d³ugie lata. M³odzie¿ rzeczywicie odwi¹za³a liny, opuci³a bezpieczn¹ przystañ i
wyp³ynê³a na szerokie wody da³a najlepszy popis swoich
umiejêtnoci, kompetencji
oraz wiedzy, a przede wszystkim inspirowa³a swoj¹ m³odzieñcz¹ energi¹, pomys³owoci¹ oraz piêknymi umiechami. To, co obejrzelimy w
Rogowie przeros³o nasze naj-

mielsze oczekiwania  najwiêcej emocji, przy g³onych
salwach miechu, wywo³a³a
konkurencja Twoja twarz
brzmi znajomo.
Gratulujemy klasie Ie!
która zdoby³a I miejsce podczas tegorocznych otrzêsin i
w nagrodê zorganizuje podobn¹ zabawê w przysz³ym
roku szkolnym. Wszystkim
dziêkujemy za zaanga¿owanie i niepowtarzaln¹ atmosferê, szczególnie uczniom klasy IIa, którzy godnie wprowadzili pierwszaków w spo³ecznoæ naszego liceum.
Redakcja
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Wykazuj¹ wiêcej empatii. Kolejna
wymiana uczniów Chrobrego w Tostedt
M³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego po raz kolejny odwiedzi³a swoich rówieników w Tostedt w ramach wymiany polsko-niemieckiej. Przez tydzieñ polscy uczniowie nie tylko zwiedzili
najciekawsze zak¹tki w Dolnej Saksonii. Wziêli udzia³ w wa¿nym projekcie powiêconym kryzysowi migracyjnemu oraz rozwinêli swoje umiejêtnoci jêzykowe.
O wra¿eniach i przebiegu
wymiany opowiedzieli naszej
redakcji jej uczestnicy.
RYSZARD
RUCIÑSKI
Chcia³bym zacz¹æ od tego,
¿e zostalimy bardzo serdecznie przywitani. Ich gocinnoæ
i rodzinna atmosfera wrêcz nas
urzek³a, nie mielimy ochoty
wracaæ. Najbardziej zapad³
nam w pamiêæ dzieñ projektu
nt. kryzysu migracyjnego, kiedy to moglimy wys³uchaæ i
porozmawiaæ z uchodcami z
Syrii i Erytrei. Historie tych
ludzi bardzo nas poruszy³y
(walka o przetrwanie w drodze
do Europy, np. trwaj¹ca miesi¹cami droga przez pustynie
w kierunku Morza ródziemngo na ma³ym samochodzie;
cisk, upa³y... mieræ). Nie
mniej dramatycznie wygl¹da
przeprawa przez samo morze,
o czym z pewnoci¹ ka¿dy z
nas s³ysza³. Dowiedzielimy
siê równie¿, ¿e to nie w Europie jest najwiêcej uchodców.
Wycieczka do Hamburga
by³a kluczowym elementem
naszej podró¿y. Chêtnie s³uchalimy informacji o miecie,
lokalnych tradycjach i historii
miasta. Po³¹czenie starej zabudowy z nowoczesnymi budynkami i piêknym portem

odebra³y g³os czêci grupy.
Widok z filharmonii uwietni³
nasz pobyt. Piêknym miastem
jest równie¿ Lüneburg (szczególnie wp³ywaj¹ca do centrum miasta rzeczka, po której
niegdy p³ywa³y statki towarowe).
Ale to wszystko niewa¿ne. Co tam kultura, jêzyk, widoki, najwspanialsi s¹ poznani ludzie, przyjanie, które,
mamy nadziejê, przetrwaj¹
d³ugie lata i zostan¹ w naszych sercach. Nie zapomnimy o nich i wierzymy, ¿e oni nie
zapomn¹ o nas.

stykami. Teraz na pewno patrzê na ten problem z innej
perspektywy oraz wykazujê
wiêcej empatii (skierowanej w
stronê tych ludzi). Po ka¿dej
wymianie powtarzam to jak
mantrê: warto braæ udzia³ w
tego typu projektach, poniewa¿ jest to dla nas wspania³a
mo¿liwoæ rozwoju pod
wzglêdem jêzykowym i komunikacyjnym. Jest to równie¿
idealna sposobnoæ, ¿eby
poznaæ ludzi. Nie tylko z obcych krajów. Nie tylko z naszego kraju. Mo¿na wówczas poznaæ samego siebie.

KUBA
OGRODOWCZYK
Od czasu rozpoczêcia nauki w Chrobrym bra³em
udzia³ w ka¿dej wymianie, w
której tylko mog³em. Polskoniemiecka wymiana (1421.09.2018)
by³a
moj¹
czwart¹. Bêd¹c w Niemczech,
pozna³em ¿ycie i zwyczaje
przeciêtnego mieszkañca Tostedt od kuchni. By³a to idealna okazja, ¿eby obserwowaæ
ró¿nice w nawykach ludzi, architekturze budynków, a nawet zachowaniu w supermarketach. Ponadto dowiedzia³em siê du¿o o imigracji, pozna³em ludzi kryj¹cych siê za
pustymi numerkami i staty-

KEVIN
TERKA
Ca³y wyjazd wspominam
bardzo dobrze, atmosfera by³a
bardzo pozytywna, co umila³o
mój czas w Tostedt  niestety
do tego stopnia, ¿e ten czas
mija³ a¿ za szybko. Przemi³e
rodziny, które nas goci³y, robi³y wszystko, abymy czuli
siê w tym miejscu jak najlepiej
(co oczywicie im wysz³o, a
ciekawe atrakcje mile mnie zaskoczy³y). Dla mnie najlepszym dowiadczeniem by³o
poznanie wielu wspania³ych
ludzi, którzy na zawsze zostan¹ w mojej pamiêci. Wymiana pozwoli³a mi poszerzyæ wiedzê o kulturze niemieckiej oraz

NEWS  ZAPOWIED

zaczerpn¹æ troszkê tego jêzyka. Jest to niespotykana okazja do poznania wspania³ych
ludzi oraz podszlifowania
umiejêtnoci jêzykowych, a
przede wszystkim jest to gwarancja wietnej zabawy.
KAROLINA
KUPIÑSKA
Wymiana w Niemczech
by³a bardzo ciekawa i interesuj¹ca. Dziêki niej nawi¹za³am
nowe znajomoci. Spêdzalimy czas nie tylko w szkole, ale
tak¿e poza ni¹, czêsto spotykalimy siê wszyscy razem po
zajêciach i zwiedzalimy z naszymi niemieckimi partnerami
okolicê. Ta wymiana d³ugo pozostanie w mojej pamiêci.
PAULINA
NOWAK
Wymiana miêdzynarodowa w Niemczech by³a wietna. Zdecydowanie warto
braæ w nich udzia³, same korzyci: doskonalimy jêzyki
obce, poznajemy interesuj¹cych ludzi i ich kulturê. Zajêcia w szkole sk³ania³y do
mylenia... Przede wszystkim
chcia³abym podkreliæ gocinnoæ i rodzinn¹ atmosferê w domach gospodarzy.
Bardzo podoba³o mi siê w
pobliskim Buchholtz. Wymiana na d³ugo pozostanie w
mojej pamiêæ.

Polscy uczniowie bardzo zwi¹zali siê z niemieckimi
rodzinami. Fot.: LOgin.

TIARA
I liked the atmosphere in
our group. Everyone was fine
with each other and it was a lot
of fun to spend the two weeks
with you. We also learned
many things about your culture and that was really interesting! Furthermore I took a
shine to you All.

NEWS  ZAPOWIED

Wycieczka edukacyjna.
Chrobry wyruszy
Uczniowie po raz kolejny ladami Pi³sudskiego!
pojad¹ do Hiszpanii
Wycieczka na Litwê

Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach
ponownie wybior¹ siê do
s³onecznej Hiszpanii. Do najwiêkszego kraju Pó³wyspu

Przez ¿o³¹dek do serca. Uczniowie z wymiany wziêli równie¿
udzia³ w zajêciach kulinarnych. Warsztaty okaza³y siê
wietn¹ form¹ integracji m³odzie¿y. Fot.: LOgin.

Iberyjskiego m³odzie¿ wyjedzie ju¿ 13 padziernika br. W
trakcie 9-dniowego pobytu
uczniowie zwiedz¹ m.in. Madryt oraz Toledo. Relacja z
wyjazdu ju¿ w listopadowym
wydaniu LOgina.

Z koñcem padziernika
(24-28) m³odzie¿ z Chrobrego wyjedzie na Litwê, czym
uwietni obchody zwi¹zane
ze 100-leciem odzyskania
przez Polskê niepodleg³oci.
Wyjazd jest bezp³atny  szko-

³a pozyska³a (dziêki z³o¿onemu projektowi) rodki ministerialne na realizacjê programu, który wpisuje siê w
uwietnienie Niepodleg³ej.
Reporta¿ z wyjazdu w listopadowym wydaniu LOgina.

Gospodarze obdarzyli naszych uczniów serdecznoci¹ i
otoczyli rodzicielsk¹ opiek¹. Fot.: LOgin.

Lüneburg  zabytkowe miasto w Dolnej Saksonii. Na
uczniach najwiêksze wra¿enie wywar³ protestancki koció³
w. Micha³a oraz urocze, w¹skie uliczki. Fot.: LOgin.
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Potrzebna jest niez³omna
praca...  czyli jak zostaæ
prymusem
Najlepszym uczniem  prymusem  w roku szkolnym 2017/2018
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im.
Boles³awa Chrobrego w Gryficach zosta³ Ryszard Ruciñski.
Z Ryszardem Ruciñskim o trudnej, ale owocnej i satysfakcjonuj¹cej pracy rozmawia Dominika Pietrzak
W tym oraz ubieg³ym
roku zosta³e wyró¿niony
mianem najlepszego ucznia,
zosta³e dum¹ naszej szko³y. Jak czujesz siê z tym tytu³em? To wielkie wyró¿nienie!
- Wielkie wyró¿nienie, ale
przede wszystkim docenienie 2-letniej nauki. To nie jest
co, co mo¿na od tak osi¹gn¹æ, potrzebna jest niez³omna praca i chêci. Jestem dumny, ¿e jestem trzecim uczniem
w tej szkole, któremu uda³o
siê osi¹gn¹æ ten tytu³ dwukrotnie.
W imieniu ca³ej redakcji chcemy z³o¿yæ Ci ogromne gratulacje! Wszyscy zadajemy sobie pytanie: Jak
on to zrobi³?!. Czemu zawdziêczasz te osi¹gniêcia?
Uwa¿asz, ¿e to tylko ¿mudna
praca, a mo¿e jednak talent?
- Nie zaprzeczê, nigdy nie
mia³em problemów z nauk¹,
przychodzi³a mi doæ ³atwo.
Jednak mylê, ¿e by³y, s¹ i
bêd¹ zagadnienia, nad którymi muszê spêdziæ nieco wiêcej czasu. Du¿¹ rolê odgrywa
tu tak¿e determinacja i
ogromna chêæ osi¹gniêcia
za³o¿onego celu. Wa¿ne jest
równie¿ wsparcie bliskich.
Wsparcie bliskich jest
niezwykle istotne w d¹¿eniu
do celu, to oni dodaj¹ nam
skrzyde³ i otuchy, gdy robi
siê trudno. Kto wspiera Ciê
najbardziej? Rodzice z pewnoci¹ mocno trzymaj¹ za
Ciebie kciuki.
- Rodzice bardzo mi kibicuj¹, ale istotniejsz¹ rolê w
moim przypadku odgrywa
babcia. To u niej mieszkam w
czasie szko³y i to w³anie
ona wspiera mnie i zagrzewa
do nauki. Czêsto przypomina
mi o zadaniach domowych,
nauce i ogromnie przejmuje
siê moj¹ edukacj¹.
Domylam siê, ¿e babcia
niweluje wiêkszoæ momentów zw¹tpienia. Mówi³e o
determinacji... Co w takim
razie jest Twoim motorem
napêdowym? Czy masz ju¿
konkretne za³o¿enia, plany,
których realizacji chcesz
siê podj¹æ? Mo¿e motywuje
Ciê w³asna satysfakcja ze
zdobywania wiedzy?
- Prawda jest taka, ¿e lubiê
rywalizowaæ z innymi. Moim
motorem napêdowym jest
ci¹g³a praca nad sob¹, by
poszerzaæ wiedz¹ i zdobywaæ
nowe umiejêtnoci. Rodzina
bardzo mi to u³atwia i pomaga
w realizacji wszelkich planów.

Warsztaty z pomocy przedmedycznej
i zdrowego ¿ywienia

W Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. B. Chrobrego w Gryficach
odby³y siê  4 padziernika br.  warsztaty z 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 pomocy (zajêcia
praktyczne na fantomach), dowiedzieli siê sporo o zdrowej
¿ywnoci (i ¿e warto po ni¹ siêgaæ) oraz o dzia³aniach podejmowanych przez szczeciñski
WOPR. Zajêcia by³y bardzo
atrakcyjne (po³¹czenie zabawy
z nauk¹). :  Bardzo nas cieszy, ¿e uczniowie s¹ chêtni do wspó³pracy. Okazuje siê, ¿e wielu
z nich posiada szerok¹ wiedzê nt. udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeñstwa nad wod¹
 powiedzia³ naszej redakcji ratownik.

Chrobry w teatrze

M³odzie¿ z Chrobrego nie tylko: dba o
zdrowe ¿ywienie, podró¿uje edukacyjnie,
poznaje kulturê i tradycjê pañstw europejskich i rozwija swoje umiejêtnoci jêzykowe. Uczniowie dbaj¹ równie¿ o
strawê duchow¹, dlatego te¿ w pi¹tek
(5 padziernika) pojechali (po zajêciach
w szkole) do Szczecina, by obejrzeæ
spektakl Pijacy F. Bohomolca w re¿yserii A. Wiêcka. Komedia Pijacy Bohomolca wpisuje siê w antologiê narodowego pijañstwa  i sztuka w re¿. Wiêcka
wietnie obna¿a polsk¹ tradycjê i kulturê nierozerwalnie splecion¹ z obecnoci¹ alkoholu. Du¿o miechu, gorzkiej ironii i tragizmu  ku przestrodze.

Europejski Dzieñ Jêzyków Obcych

Ryszard Ruciñski. Fot.: archiwum prywatne Ryszarda.
Za³o¿enie samodoskonalenia jest niezwykle szlachetn¹ cech¹, zw³aszcza
wród m³odych osób. Jestem
pod wra¿eniem. Czy wybra³e ju¿ co, czym chcia³by
siê zajmowaæ przez resztê
¿ycia?
- Nieszczególnie, rozwa¿am kilka opcji, jednak nie do
koñca jestem pewien, jak¹
drogê obiorê. Trudno jest mi
teraz powiedzieæ, gdzie widzê
siebie za dziesiêæ, dwadziecia lat.
To doæ trudna decyzja.
W tym wieku g³owa a¿ huczy
od pomys³ów. Przejdmy
wiêc do czego, co ma bli¿szy
zwi¹zek z teraniejszoci¹.
Matura jest teraz gor¹cym
tematem. Jak id¹ Twoje
przygotowania?
- Powoli opanowujê materia³. Uczêszczam równie¿
na zajêcia dodatkowe i poszerzam wiedzê w domu.
Dodatkowo zajmujesz
siê tañcem w zespole ludowym. Jeste równie¿ moim
redakcyjnym (ale nie tylko)
koleg¹ w LOginie. Jak
³¹czysz te wszystkie obowi¹zki?
- Dobre rozplanowanie
pracy. Obowi¹zki, w tym
szkolne, na pierwszym miejscu,
potem
dodatkowe
kszta³cenie, na koniec przy-

jemnoci. To trudne po³¹czenie, jednak staram siê w tym
nat³oku znaleæ czas dla siebie. Jeli chodzi o taniec, to
jest on moj¹ odskoczni¹ od
codziennoci, mi³ym zakoñczeniem tygodnia nauki.
Rysiu, Ty masz  po prostu  dodatkowe godziny na
zegarku (miech)... Zdrad
swoim rówienikom receptê
na sukces.
- Có¿ mogê rzec, wiele zale¿y od tego, jakie podejcie
mamy do nauki i jak bardzo
nam na niej zale¿y. Nie ma
prostej recepty na sukces,
jednak jedn¹ z mo¿liwych
dróg jest zdrowa, kole¿eñska
rywalizacja. Dodaje ona motywacji do poszerzania wiedzy i doskonalenia. Takim
dobrym mottem dla moich
kolegów i kole¿anek niech
bêd¹ s³owa Benjamina Franklina: Nigdy nie odk³adaj do
jutra tego, co mo¿esz zrobiæ
dzisiaj.
Mam nadziejê, ¿e te s³owa utkwi¹ nam wszystkim
w pamiêci i zmotywuj¹ do
podjêcia tej zdrowej, motywuj¹cej rywalizacji. Serdecznie dziêkujê Ci za rozmowê i ¿yczê dalszych sukcesów!
- Dziêkujê bardzo. ¯yczê
wszystkim dobrych ocen i
stuprocentowych matur.

Obchody Europejskiego Dnia Jêzyków Obcych na dobre wpisa³y siê do kalendarza najwa¿niejszych i najciekawszych imprez w Chrobrym. I w
tym roku szkolnym uczniowie przygotowali mnóstwo
atrakcji zwi¹zanych z tym dniem: klasy pierwsze zaprezentowa³y wybrane kraje (m.in. Hiszpaniê, Turcjê czy Francjê). M³odzie¿ poszerzy³a swoj¹ wiedzê o krajach europejskich oraz wziê³a udzia³ w konkursach. Nie mog³o zabrakn¹æ oczywicie smacznych przek¹sek oraz czêci artystycznej, w której to zaprezentowano charakterystyczne
tañce poszczególnych krajów. W tym roku g³ówna nagroda ponownie powêdrowa³a do Turcji (prezentacja klasy
Ia), na drugim miejscu uplasowa³a siê Hiszpania (Ia), za trzecie miejsce przypad³o Francji (Ie).

Pamiêtamy!

Chrobry to nowoczesna szko³a, ale z tradycjami. Nasza spo³ecznoæ pamiêta o wa¿nych
wydarzeniach historycznych, które zmienia³y
nasz kraj. Oskar Grzeszak, uczeñ klasy IIc, wzi¹³
udzia³ w VI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o
Rotmistrzu Pileckim (konkurs odby³ siê w Ko³obrzegu). Gratk¹ dla uczestników wydarzenia
by³a mo¿liwoæ zrobienia pami¹tkowego zdjêcia
z Andrzejem Pileckim, synem najwybitniejszego
z ¯o³nierzy Wyklêtych.

Na Salonie Maturzystów

Uczniowie klas maturalnych wziêli udzia³ w wyk³adach zorganizowanych na Wydziale
Humanistycznym Uniwersytetu Szczeciñskiego. Przysz³oroczni maturzyci zapoznali siê z
ofertami edukacyjnymi uczelni wy¿szych oraz mieli mo¿liwoæ zakupu rodków dydaktycznych. Spotkali siê z ekspertami OKE, którzy przedstawili procedury egzaminów maturalnych.
Po mi³o spêdzonym dniu, wrócili pe³ni optymizmu i z chêci¹ bêd¹ realizowaæ siê, ju¿ jako
przyszli abiturienci naszej szko³y, w dalszym toku nauczania.

Bistro... Chrobry!

Uwaga, uwaga  wszystkich ³asuchów
prosimy o uwagê! Zapraszamy do naszego
szkolnego, niedawno otwartego bistro!
Znajduj¹ca siê w studium kafejka jest
wietn¹ alternatyw¹ dla uczniów. Mo¿emy
rozgrzaæ siê tam pyszn¹ kaw¹, zjeæ szybkie
niadanie (nawet obiad), a to wszystko bez
³amania przepisów i opuszczania terenu
szko³y! Bistro od dnia otwarcia cieszy³o siê
ogromn¹ popularnoci¹, kolejki niekiedy
ustawia³y siê nawet na korytarzu. wietne
jedzenie, ciep³a kawa i niezwykle uprzejma
ekspedientka tylko zachêcaj¹ do odwiedzin. Kto jeszcze tam nie by³, niech szybko
nadrabia zaleg³oci! ¯yczymy smacznego!
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Pies na ³añcuchu to obciach!
Zerwijmy ³añcuchy 2018
Ogólnopolska
akcja
Zerwijmy ³añcuchy, inicjatywa portalu Psy.pl, spotka³a siê z entuzjastyczn¹
odpowiedzi¹  akcja zosta³a
zorganizowana blisko w 100
miastach. Na tej mapie nie
zabrak³o równie¿ Gryfic. W
happening zaanga¿owali siê
 po raz kolejny  uczniowie
Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. B. Chrobrego w
Gryficach.
Jak podkrelaj¹ organizatorzy sta³e trzymanie psów na
uwiêzi jest nadal czêstym zjawiskiem, a jest to: niezgodne z
prawem  zgodnie z ustaw¹ o
ochronie zwierz¹t zabrania siê
trzymania 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 trzymanie psa
na uwiêzi krótszej ni¿ 3 metry);
niehumanitarne  zwierzêta,
tak samo jak ludzie, odczuwaj¹ ból, pragnienie, strach i
samotnoæ; ³añcuch czêsto
powoduje u nich urazy krêgos³upa, wrasta w szyjê lub przemarza do niej; niebezpieczne
dla ludzi  pies bêd¹cy na
uwiêzi cierpi psychicznie i fizycznie, przez to staje siê agresywny i stwarza zagro¿enie
dla ludzi.
Akcja Zerwijmy ³añcuchy polega na odwróconych rolach  uczestnicy happeningu siadaj¹ w miejscach
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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).
 Cieszê siê, ¿e akcja odbywa siê równie¿ w naszym
miecie, szczególnie, ¿e jest
organizowana przez m³odzie¿.
Chêtnie w³¹czy³am siê do akcji. Los zwierz¹t nie powinien
byæ nam obojêtny, powinnimy pomagaæ nie tylko ludziom, zwierzêta te¿ czuj¹ 
powiedzia³a naszej redakcji
jedna z mieszkanek Gryfic.
Zwierzêtom mo¿na pomagaæ na ró¿ne sposoby. Mo¿na
przyk³adowo zorganizowaæ
zbiórkê karmy dla zwierz¹t
przebywaj¹cych w schroniskach lub, po prostu, 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.
Wiktoria Kosmowska,
Paulina Kruza

Zwierzêta te¿ odczuwaj¹ ból. Uczestnicy happeningu
przykuli siê do bud na znak protestu. Fot.: LOgin.

Psy równie¿ zamanifestowali w swojej sprawie. Fot.: LOgin.

Akcja Zerwijmy ³añcuchy równie¿ w tym roku cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem. LOgin.

Z³ota Rega
dla Chrobrego!
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. 6 padziernika w pogorzelickiej Sandrze odby³a siê
XV edycja konkursu.
Specjaln¹ nagrodê 
Z³ot¹ Regê  otrzyma³a Jolanta Folwarska, dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego z
Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. Boles³awa Chrobrego w
Gryficach. Wyró¿nienie w kategorii Edukacja otrzyma³
Adam Szawarski, wicedyrektor gryfickiego liceum. Podczas gali wyró¿niona zosta³a,
w kategorii sportowej, uczennica szko³y  Edyta Bielska.
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. B. Chrobrego w Gryficach
to czo³owa placówka edukacyjna wród szkó³ ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) w regionie. W latach
2015-2018 szko³a by³a koordynatorem programu Erasmus
Plus. Przez trzy lata m³odzie¿
mog³a bezp³atnie uczestniczyæ w wymianach miêdzynarodowych do Turcji, W³och,
Hiszpanii i Rumunii. Dziêki
projektowi Ostatnia szansa 
zachowanie bioró¿norodnoci dla nastêpnych pokoleñ
m³odzie¿ z Chrobrego nie
tylko poznawa³a obce kultury
i rozwija³a umiejêtnoci jêzykowe. Licealici pracowali
równie¿ na rzecz miêdzynarodowej wspó³pracy, prze³amywania wzajemnych stereotypów oraz godnie reprezentowali Polskê i powiat gryficki za
granicami kraju.
W nowym roku szkolnym
2018/2019 Chrobry zmieni³
swoj¹ nazwê (dodanie Oddzia³y Dwujêzyczne). Jest to
jasny sygna³, ¿e szko³a wychodzi naprzeciw zmieniaj¹cemu siê wiatu i oczekiwaniom
m³odych. wiadectwem tego
jest nie tylko program Erasmus
Plus. Liceum sukcesywnie
wspó³pracuje równie¿ z partnerami z Tostedt i Guestrow,
czego efektem jest m.in. zacienianie wzajemnych polskoniemieckich relacji.
Szko³a jest tak¿e liderem w
pozyskiwaniu funduszy na
realizacjê edukacyjnych celów  jeszcze w tym miesi¹cu
m³odzie¿ Chrobrego wyjedzie (bezp³atnie) na Litwê.
Wycieczka ladami Pi³sudskiego ma uwietniæ 100-lecie
odzyskania przez Polskê niepodleg³oci.
Mariusz Rakoski

Jolanta Folwarska, dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im
Boles³awa Chrobrego w Gryficach, nagrodzona Z³ot¹ Reg¹. Fot.: Starostwo Powiatowe w
Gryficach.

Adam Szawarski, wicedyrektor Chrobrego, odbiera z r¹k starosty gryfickiego wyró¿nienie
za osi¹gniêcia w edukacji. Fot.: Starostwo Powiatowe w Gryficach.

Edytê Bielsk¹ wyró¿niono za osi¹gniêcia w sporcie. Fot.: Starostwo Powiatowe w Gryficach.
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WYWIAD  ZDANIEM STAROSTY

INFORMACJA

Kazimierz Saæ, Starosta:
Nie pozwólmy, ¿eby kto
pomalowa³ nam mieszkanie.
Miejmy swoje zdanie
Ze Starost¹ Powiatu Gryfickiego Kazimierzem Saciem rozmawia Kornelia Mazur
Kornelia Mazur: Panie
Starosto, niedawno wrêcza³
Pan stypendia uczniom z powiatu gryfickiego. Przyzna
Pan, ¿e mamy bardzo zdoln¹
m³odzie¿.
Kazimierz Saæ: M³odzie¿ w naszym powiecie jest
wrêcz rewelacyjna. Do znudzenia powtarzam, ¿e mam
trójkê dzieci  trochê starszych od was  którzy te¿
uczyli siê w tej szkole; ja równie¿ jestem absolwentem
Chrobrego. Kiedy wrêczam
stypendia, nagrody, dyplomy,
odnoszê wra¿enie i takie towarzysz¹ mi uczucia, ¿e dotyczy to moich dzieci. I nie jest
to slogan czy reklama, tak osobiste emocje towarzysz¹ mi
tego dnia.
Tê zdoln¹ m³odzie¿ chcielibymy zatrzymaæ w naszym
powiecie, w naszym miecie.
Jakie dzia³ania podejmuje
Pan w tym kierunku?
- W pierwszej kolejnoci
trzeba powiedzieæ, ¿e za dzia³ania w tym kierunku odpowiedzialne s¹ dwa podmioty.
Pierwszym z nich jest rz¹d,
pos³owie i uchwalane ustawy.
Rz¹d powinien realizowaæ 
m.in. za pomoc¹ ustaw  politykê, która przeciwdzia³a emigracji. Samorz¹d za wprowadza w ¿ycie te zmiany. Samorz¹dy nie maj¹ prawa tworzyæ
firm, co nie oznacza jednak, ¿e
nic nie mog¹. Staramy siê, aby
stworzyæ firmom jak najlepsze warunki do rozwoju, co
przek³ada siê na kwestiê zatrudnienia i spadek bezrobocia. Przyk³adem jest powstaj¹cy w Pobierowie Hotel Go³êbiewski  bêdzie to najwiêkszy tego typu obiekt w Polsce,
gdzie zatrudnienie znajdzie
blisko 900 osób. Powiat nie
mo¿e, powiedzmy, wybudowaæ firmy  ale do tej budowy
mo¿e siê przyczyniæ, mo¿e
u³atwiæ ten proces. Im wiêcej
firm w naszym regionie, tym
wiêcej m³odzie¿y.
Co jeszcze  oprócz
stwarzania wspomnianych
warunków dla rozwoju firm
 mo¿e zrobiæ w³adza samorz¹dowa?
- Uatrakcyjniamy nasz region pod wzglêdem turystycznym, stwarzamy ciekawe i aktywne formy spêdzania czasu,
ale g³ównym determinantem
jest aspekt finansowy  m³odzie¿ zostanie, gdy dostanie
fajn¹ pracê i dobre pieni¹dze,
ale to rz¹d mo¿e zmieniaæ
przepisy prawa i zaj¹æ siê
spraw¹ emigracji zarobkowej
Polaków. Gdy zosta³em starost¹, w naszym powiecie
by³o 45 proc. bezrobocie, teraz jest ono na poziomie 8
proc., z czego czêæ jest kompletnie niezainteresowana
prac¹. Z tego wynika, ¿e tylko
3-4 proc. to takie, powiedzmy, prawdziwe bezrobocie.

Kornelia Mazur i Jakub Oksiejuk na pami¹tkowym zdjêciu z
gryfickim starost¹. Fot.: LOgin.
Staramy siê równie¿ inwestowaæ w naukê, w bardzo dobre warunki do nauki w szko³ach rednich. ¯eby wróciæ do
naszej ma³ej ojczyzny, musicie otrzymaæ ofertê dobrej
pracy, a na to s¹ dwa sposoby:
albo sami za³o¿ycie firmê, w
czym powiat bardzo chêtnie
pomo¿e, albo staniecie siê pracownikami dobrze zarz¹dzanej jednostki, z której bêdziecie zadowoleni z tytu³u, m.in.,
wynagrodzenia.
Czy jest Pan zadowolony
ze wszystkich dzia³añ podejmowanych w powiecie?
Których planów nie uda³o
siê zrealizowaæ i co mo¿na
jeszcze zrobiæ?
- Generalnie jestem zadowolony w 75%
A te 25 proc.?
- Trzeba zrozumieæ jedn¹
kwestiê: wszystkie inwestycje mo¿liwie s¹ na terenie nale¿¹cym do starostwa, na jego
terenie. Przyk³adowo: jak
chcesz co zbudowaæ, to u siebie na dzia³ce nie ma problemu,
u s¹siada ju¿ trochê inaczej.
Powiat chcia³by zrobiæ wiele.
Ostatnio stworzylimy w naszym miecie k¹pielisko, teren wydzier¿awilimy od burmistrza, gdy¿ to by³ teren
gminy. Podobnie jest z obszarem po drugiej stronie, a wiêc
nie mo¿emy tam inwestowaæ.
Mamy Gryf Arenê, ale po drugiej stronie jest teren niezagospodarowany.
Chcia³bym
stworzyæ tam szko³ê mistrzostwa sportowego od podstaw,
od podstawówki, a na tym terenie odkryty basen, a zim¹
sztuczne lodowisko. Ma³¹ salkê mo¿na przekszta³ciæ w hotelik, taki jakby internat dla
uczniów. To jest mo¿liwe, ale
tylko jeli burmistrz wyrazi
zgodê. Jeli chodzi o samo centrum Gryfic. Ludzie narzekaj¹
na drogê, ale kostka nie mia³a
s³u¿yæ do jazdy, chcielimy
wydzieliæ centrum na stare
miasto. Planowalimy centra
gminy i powiatu przenieæ na
ul. Koszarow¹, a w tym miejscu, miejscu urzêdu, stworzyæ

centrum z prawdziwego zdarzenia, ale burmistrz nie pozwala. Jestem zadowolony ze
wspó³pracy z m³odzie¿¹. Dodatkowo 200 tys. osób rocznie odwiedza Gryf Arenê.
Chcia³bym oddaæ j¹ gminie.
Czujê niedosyt, co do
pewnych inwestycji, gdy¿
trudno przekonaæ burmistrza.
Jeli chodzi o drogi: ¿eby zrobiæ wszystkie, to pieni¹dze
musi daæ pañstwo. Tak wygl¹daj¹ zarobki powiatu: podatki
id¹ do Warszawy. Z CIT-ów
1% pozostaje w powiecie, z
PIT-u 10%. Natomiast ze
sprzeda¿y paliwa, z 5-6 z³otych a¿ 3-4 z³ to podatki, w
powiecie nie zostaje nic. Jest
szereg dróg do remontu, ale
brak rodków od pañstwa.
Panie Starosto, zbli¿aj¹
siê wybory samorz¹dowe.
Niektórzy z moich rówieników pójd¹ po raz pierwszy
do lokali wyborczych. Uwa¿am, ¿e to wa¿ne wydarzenie w naszym ¿yciu, mamy
prawo decydowaæ. Jak Pan
zachêci³by m³odzie¿ do tej
odpowiedzialnoci za, powiedzmy, kszta³t naszego
regionu.
- Jest takie powiedzenie:
Nieobecni nie maj¹ racji. Jeli czego chcemy, to trzeba
co zrobiæ w tym kierunku,
musimy uczestniczyæ w ¿yciu
spo³ecznym, m.in. przez
udzia³ w wyborach. Inaczej
kto za nas podejmie decyzjê.
A ja, przyk³adowo, nie chcia³bym, ¿eby kto za mnie decydowa³. Podam przyk³ad: czy
malarzom we w³asnym domu
pozwolimy, by malowali po
swojemu? Raczej nie, w³aciciel mieszkania wola³by sam
wszystko urz¹dziæ. Albo: czy
chcielibycie, ¿eby kto dyktowa³ wam, jak to macie ¿yæ?
W ¿adnym wypadku, prawda?
Z wyborami jest dok³adnie tak
samo, jeli na nie pójdziemy,
to kto za nas wybierze, pomaluje nam mieszkanie i ucieszy siê, ¿e nie mamy zdania.
Panie Starosto, bardzo
dziêkujemy za wywiad.

Oko³o 30 uczniów Chrobrego
ze stypendium Starosty Powiatu
Gryfickiego
Pod koniec wrzenia br. w Gryf Arenie odby³a siê gala wrêczenia stypendiów starosty gryfickiego.
W wydarzeniu wziê³y
udzia³ szko³y z powiatu gryfickiego. Galê otworzy³ Kazimierz Saæ, Starosta Powiatu
Gryfickiego. W³odarz powiatu pogratulowa³ sukcesów i
podziêkowa³ zarówno stypendystom (za ich trud i wysi³ek w³o¿ony w naukê), jak i
rodzicom za wychowanie tak
zdolnej m³odzie¿y. Uczniowie
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. B. Chrobrego w Gryficach otrzymali nagrody pieniê¿ne w kategoriach: nauka, najlepszy uczeñ szko³y,
sport, miniprzedsiêbiorstwo
oraz najlepszy maturzysta
roku 2017/18.
W kategorii nauka 
laureaci: Dominik Balcerzak, Marcin Barañski, Edyta Bielska, Adrianna Bujnowska, Alicja Ga³¹zka,
Klaudia Kaczmarek, Robert
Kryger, Ma³gorzata Krzy¿a-

Uczniowie Chrobrego nagrodzeni stypendium.
Fot.: Starostwo Powiatowe w Gryficach.
nowska, Roksana Kubacka,
Magdalena Lasota, Natalia
Lis, Hubert £ukomski, Magdalena Martynko, Jakub
Ogrodowczyk, Bart³omiej
Pachocki, Hubert Paprocki,
Micha³ Protas, Dawid Przywóski, Ryszard Ruciñski,
Monika Spietelun, Sara
Urbanowicz.
W kategorii sport wy-

ró¿nienie otrzymali: Edyta Bielska, Filip Lewicki, Maciej Ludwiczak, Bart³omiej Szkutnik.
Najlepszym
uczniem
szko³y zosta³ w roku szkolnym 2017/2018 Ryszard Ruciñski. Tytu³ najlepszego
maturzysty wywalczy³ na
egzaminie Maciej Wójcik.
Bart³omiej Pachocki

INFOKOMENTARZ

O 500 plus, depresji Polaków
i o tym, jak siê trujemy
Wzrasta liczba urodzeñ
dzieci, a mimo tego
Polaków wci¹¿ ubywa
 czy program 500+
przynosi zamierzone
efekty wzrostu
politycznego?

W marcu tego roku urodzi³o
siê 34 tysi¹ce dzieci, to o 1,8
tysi¹ca wiêcej ni¿ rok temu.
Mimo tego przyrost naturalny
w naszym kraju nadal znajduje
siê pod kresk¹. Przyczyn¹ tego
kryzysu jest fakt, ¿e liczba
zgonów przewy¿sza liczbê
urodzeñ. W marcu zanotowano
przyrost naturalny jako -1,5
tysi¹ca osób, gdy¿ zarejestrowano 35,5 tysi¹ca zgonów.
Warto przypomnieæ, ¿e w 2016
roku odnotowano ponad 382
tysi¹ce urodzeñ  o 13 tysiêcy
wiêcej ni¿ w 2015 roku. Efekty
programu 500+ widaæ, lecz to
nie jest zadawalaj¹ce m.in. dla
El¿biety Rafalskiej, która jest
zdania i¿ wskanik ma przekroczyæ poziom 400 tysiêcy.
Ta liczba wydawaæ siê mo¿e
komiczna, lecz ta bariera zosta³a przekroczona w 2010 roku,
kiedy to zanotowano ponad
413 tysiêcy urodzeñ. Wed³ug
G³ównego Urzêdu Statystycznego w 2050 liczba Polaków ma
wynieæ 34 mln 856 tysiêcy;
ubêdzie a¿ 3,15 milionów Polaków. Przewidywania GUS s¹
niepokoj¹ce i pe³ne w¹tpliwoci.

Depresja to wstydliwy
problem dla Polaków

Ministerstwo Zdrowia ma
za zadanie wykreliæ depresjê
z ¿ycia cz³owieka. Aby walczyæ z depresj¹, trzeba siê
najpierw do niej przyzwyczaiæ. Ministerstwo Zdrowia
chce to zmieniæ kampani¹
spo³eczn¹ Depresja. Rozumiesz-pomagasz.
Warto
wiedzieæ, ¿e wed³ug wiatowej Organizacji Zdrowia depresja zajmuje czwarte miejsce na licie najwa¿niejszych
problemów
zdrowotnych
wiata. Wed³ug wiceministra
zdrowia  Zbigniewa Króla 
depresja to choroba, któr¹ siê
leczy i z któr¹ mo¿na wygraæ
walkê. Kampania MZ wyró¿nia trzy grupy szczególnie zagro¿onych depresj¹: dojrzewaj¹cej m³odzie¿y, kobiet w okresie oko³oporodowym i osoby w
podesz³ym wieku. Do tego czasu stworzone zosta³y krótkie filmiki oraz serwis Wyleczdepresje.com, gdzie mo¿na znaleæ
ulotki informacyjne, a tak¿e scenariusze lekcji. Szans¹ na poprawê sytuacji ma byæ pilota¿owy
program tworzenia Centrów
Zdrowia Psychicznego, który
wystartowa³ 1 lipca i bêdzie realizowany do po³owy 2021
roku.

Polska czarnym punktem
na mapie Europy.

Zanieczyszczone powie-

trze to problem dla ca³ego
kraju. Na tle Europy jestemy

czarnym punktem, jeli chodzi
o zanieczyszczenie powietrza.
Zdaniem Krzysztofa Kwiatkowskiego, nie ma tak naprawdê w Polsce czystych miejsc.
Sytuacja na po³udniu jest najgorsza, jakoæ powietrza jest
najlepsza w pasie pó³nocnym,
natomiast w centrum jest zró¿nicowana. Sytuacja w Polsce
od ostatniej kontroli w 2014 r.
nie uleg³a poprawie. Wci¹¿ jestemy jednym z krajów Unii
Europejskiej z najgorsz¹ jakoci¹ powietrza. Dzia³ania naprawcze powinny byæ na obszarze ogólnopolskim, a nie
ograniczaæ siê do konkretnych
terenów, zw³aszcza, ¿e zanieczyszczenia przemieszczaj¹
siê. Przy obecnym tempie dzia³ania osi¹gniêcie wymaganego
poziomu czystoci powietrza
mo¿e zaj¹æ od 24 do niemal 100
lat.
Izabela Kosmowska
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Jak straci³em wszystko w rok...

G³ówny bohater  33 letni Russell  ma pozornie
wszystko, co tylko mo¿na
sobie wymarzyæ: ¿onê niczym modelkê z wybiegu,
liczn¹ córeczkê, wietne
stanowisko, dom na obrze¿ach miasta i ogromn¹ renomê w swoim zawodzie. Jego
utopia trwa do pewnego czasu  koñczy siê w momencie,
kiedy do domu wkradaj¹ siê
szpony zdrady. Odejcie
¿ony i jej niewiernoæ zabieraj¹ mu wszystko, na co tak
ciê¿ko wspólnie pracowali
przez wszystkie te lata. Vivien odchodzi, zostawiaj¹c
wszystko na g³owie Russa,
zatraca siê w luksusowym
¿yciu u boku milionera, a
m³ody ojciec tonie pod naporem obowi¹zków niedaj¹cych siê pogodziæ.

Z dnia na dzieñ, prze¿ywaj¹c wzloty i upadki, uczy
siê zast¹piæ ma³ej London
oboje rodziców, po³¹czyæ
miliony obowi¹zków i podnieæ siê z ¿alu po stracie
ukochanej. Przy pomocy
oddanej mu siostry radzi
sobie z rozterkami, sk³ada na
nowo swoje ¿ycie w sk³adn¹
ca³oæ, choæ to najtrudniejsze wyzwanie z jakim przysta³o mu siê zmierzyæ.
Sparks przedstawia nam
przekrój przez przeciwnoci,
które dotykaj¹ ogromnego
procentu ludzi (niestety).
Mimo prozaicznoci i atmosfery przyziemnoci jego powieæ absolutnie nie nudzi.
Sposób w jaki bohater prze¿ywa i stara siê podnieæ
pod naporem z³ych zdarzeñ
trzyma czytelnika w napiêciu
do samego fina³u. Sam portret Russa i jego rodziny nie
jest typowy dla ksi¹¿ek
Sparksa. Russell jest typem romantyka, ca³kowicie powiêconego swojej
rodzinie, troska o dom jest
najwa¿niejszym
celem.
Nie jest to opowieæ o
dwójce walcz¹cej przeciwko ca³emu wiatu.
Wrêcz przeciwnie, z codziennoci powieci wy³ania siê obraz idealnego
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GURU. K³amstwo
powtórzone sto razy
 staje siê prawd¹
Pod koniec wrzenia br. w
Polsce odby³a siê wiatowa
premiera wspó³czesnej francuskiej sztuki Guru skomponowanej przez Laurenta
Petitgirarda. To wyj¹tkowe
wydarzenie odby³o siê w
Operze na Zamku w Szczecinie. Opera zosta³a stworzona
do libretta Xaviera Maurela,
za re¿yserii podj¹³ siê Damian Cruden.
Historia przedstawiona w
Guru oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z 1978
roku, kiedy to ponad 900
osób z sekty Jima Jonesa
pope³ni³o masowe samobójstwo. Praca Petitgirarda skupia siê na ostatnich dniach z
¿ycia gujañskiej sekty.
G³ównymi bohaterami s¹
tytu³owy Guru i Marie. Marie
w sztuce w ogóle nie piewa,
co ma byæ wyrazem buntu
wobec ogólnego opêtania i
zmanipulowania cz³onków
sekty. Sama opera podejmuje
trudne i wa¿ne pytania w
kontekcie osób dzia³aj¹cych w sektach i stawia pytanie: dlaczego ludzie do³¹czaj¹ do tego typu grup?
Guru to wietne studium ludzkiej psychiki. Uka-
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Nicholas Sparks
przychodzi do
czytelników z now¹,
wstrz¹saj¹c¹
powieci¹ o rozpadzie
rodziny, próbie
odbudowy domu i
trudów bycia rodzicem.
We dwoje jest
szokiem dla
mi³oników romansów.

oraz na
www.lochrobry.pl

Motyw mi³oci, powiêcenia
i zdrady w powieci We
dwoje. Fot.: materia³y
prasowe.
ma³¿eñstwa. Pokazuje trudy rodzicielstwa i nieprzewidywalnoæ przysz³oci.
Autor do samego fina³u trzyma nas w niepewnoci, zostawiaj¹c w po³owie otwart¹ kompozycjê
rozdzia³ów. Mo¿emy jedynie domylaæ siê dalszych
dzia³añ postaci, choæ czêsto ci¹g dalszy ca³kowicie
odbiega od naszych domys³ów. Funduje nam ca³¹
paletê emocji, od smutku,
zdumienia a¿ po nadziejê i
radoæ. Co wra¿liwsi czytelnicy powinni trzymaæ w
d³oni chusteczki, wiêkszoæ sytuacji potrafi wycisn¹æ morze ³ez.
Doskonale wywa¿ona,
jednoczenie mocna i delikatna
historia
daj¹ca
ogromne wra¿enia, zostaj¹ca w g³owie na d³ugo.
We dwoje to pozycja
obowi¹zkowa na obecn¹
porê roku. Stanowi idealne dope³nienie wieczoru
spêdzonego pod kocem,
kiedy o szyby t³ucze
deszcz. Dodatkowo historia ta mo¿e stanowiæ
wietny argument do rozprawki na temat nieszczêliwej, bolesnej mi³oci.
Gor¹co polecam!
Dominika Pietrzak

Matura... tu¿-tu¿
Matura zbli¿a siê wielkimi krokami, a im szybciej
uczniowie przysi¹d¹ do nauki, tym lepiej j¹ zdadz¹. Z
pierwszym numerem LOgina w tym roku szkolnym
otwieramy specjalny cykl powiêcony tak zwanemu egzaminowi dojrza³oci. Przypomnimy najwa¿niejsze motywy literackie, opracujemy,
krok po kroku, sztukê pisania wzorcowej rozprawki z
tez¹ i hipotez¹, przyjrzymy
siê analizie i interpretacji
wiersza i w koñcu  bêdziemy
informowaæ, komentowaæ i
rozmawiaæ z nauczycielami.

MOTYW
PRZEMIJANIA
Biblia  praca
zbiorowa
W Ksiêdze Rodzaju przeczytamy: prochem jeste, i w
proch siê obrócisz. Cz³owiek
jest  przez grzech Adama i Ewy
 stworzeniem miertelnym,
przemija, obraca siê w proch.
Nasz¹ marnoæ wyartyku³owa³a równie¿ Ksiêga Koheleta. Tytu³owy Kohelet zastanawia siê
nad sensem ludzkiego ¿ycia.
Oczywicie szybko dochodzi
do wniosku, ¿e  marnoæ nad
marnociami, i wszystko marnoæ. Cz³owiek poddany jest
prawom przemijania i zapomnienia.
Testament mój  Francois
Villon (Francja, redniowiecze)
Przemijanie w poemacie
wpisuje siê w obrazowanie wanitatywne (vanitas  marnoæ).
Francuski skandalista (w³óczêga, oszust) ukazuje motyw w
kontekcie starzenia siê, utraty
si³ witalnych i mierci. Domen¹
¿ycia tu i teraz jest przemijanie
 soma (cia³o) zmierza do seme
(grobu). Poemat ma charakter
autobiograficzny, autor rozlicza
siê z przesz³oci¹, ¿a³uje pope³nionych czynów. (Uwaga: równie¿ motyw marnoci).
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze mierci¹  autor nieznany (Polska, redniowiecze)
Arcydzie³o polskiego redniowiecza. Dialog Mistrza
Polikarpa (uczony, magister) ze

mierci¹ na temat ¿ycia i mierci. Z rozmowy wy³ania siê redniowieczna filozofia, jej uniwersalizm i sposób spostrzegania rzeczywistoci: wczeniej
czy póniej wszystkich dopadnie mieræ, bez wyj¹tków. Jestemy tutaj tylko przez chwilê, nasz¹ powinnoci¹ powinno
byæ pielgrzymowanie do Domu
Ojca. Rzeczy materialne, stany
spo³eczne, stan posiadanie  to
wszystko przemija. A co z
dusz¹? Trwa wiecznie. O ni¹
nale¿y zabiegaæ. (Uwaga: równie¿ motyw mierci/danse macabre, marnoci
Krótkoæ ¿ywota  Daniel Naborowski (Polska, barok)
Przemijanie  podstawowe
zagadnienie w poezji barokowej. Daniel Naborowski podejmuje temat doczesnego ¿ycia.
Wskazuje na jego krótkoæ i
marnoæ. Dowodzi, ¿e cz³owiek
powinien staraæ siê pogodziæ z
ulotnoci¹ swojej egzystencji.
Sonet I. O krótkoci i niepewnoci na wiecie ¿ywota
cz³owieczego  Miko³aj Sêp
Szarzyñski (Polska, barok)
Egzystencja
cz³owieka
trwa krótko, jestemy starotestamentowym prochem i
marnoci¹. wiat przemija
minuta po minucie, godzina po
godzinie... Nikt nie zna wyroków upersonifikowanej mierci
(nie znasz dnia ani godziny).
wiat oferuje cz³owiekowi wartoci pozorne, bo przemijaj¹.
Nale¿y zabiegaæ o rzeczy
wieczne.
Faust  Johann Wolfgang von Goethe (Niemcy,
preromantyzm niemiecki)
Chwilo trwaj, jeste taka
piêkna. Cytat wyartyku³owa³
odwieczne pragnienie cz³owieka do zatrzymania czasu w
chwilach dla niego najszczêliwszych. Ka¿dy z nas chcia³by, aby wyj¹tkowe i niepowtarzalne chwile trwa³y po wsze
czasy i nigdy nie mia³y koñca.
Pan Tadeusz  Adam
Mickiewicz (Polska, romantyzm)
Wieszcz-emigrant wraca

Przemijanie w innych
tekstach kultury. Trwa³oæ
pamiêci  Salvador Dali.
Fot.: archiwum.
pamiêci¹ do kraju lat dziecinnych, który ju¿ przemin¹³.
Pragnie uciec od rzeczywistoci
do krainy swego dzieciñstwa.
Idealizuje j¹, podkrelaj¹c równoczenie, ¿e ju¿ jej nie ma.
Mickiewicz ukazuje równie¿
odchodzenie w niepamiêæ kultury szlacheckiej. (Uwaga: równie¿ motyw têsknoty, motyw
bezdomnoci, motyw mi³oci
do ojczyzny).
Koniec Wieku XIX 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (Polska, M³oda Polska, dekadentyzm, modernizm)
Charakterystyczny utwór
dla dekadentów u schy³ku XIX
wieku (z koñcem epoki nasilaj¹
siê nastroje katastroficzne i
apokaliptyczne). Podmiot liryczny Koñca wypowiada
siê w imieniu grupy (z pewnoci¹ s¹ to pesymici, dekadenci,
nihilici). wiat starych wartoci przemin¹³, a na horyzoncie... pustka i koniec. (Uwaga:
równie¿ wa¿ny motyw marnoci).
Nic dwa razy  Wis³awa
Szymborska (Polska, wspó³czesnoæ)
Zacytujmy fragment wiersza laureatki literackiego Nobla:
Nic dwa razy siê nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodzilimy siê bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.
[...]
¯aden dzieñ siê nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych poca³unków,
dwóch jednakich spojrzeñ w
oczy.
Daria Noryca
Mariusz Rakoski

INFORMACJA

To musisz wiedzieæ o maturze
Plakat promuj¹cy operê.
Fot.: materia³y prasowe.
zuje mechanizmy i techniki
manipulacji oraz indoktrynacji. To obraz cz³owieka zagubionego i poszukuj¹cego
szczêcia. W koñcu Guru
jest mocnym (ale jak¿e potrzebnym) wiadectwem o
konsekwencjach absolutnego serwilizmu, co prowadzi w
ostatecznoci do jednostkowej destrukcji i moralnego
upadku.
Dla licealistów Guru
mo¿e byæ ciekawym, uzupe³niaj¹cym tekstem kultury, po
który warto siêgn¹æ przed
matur¹. Ania Piskorowska

1. Do 30.09 musisz wype³niæ, podpisaæ i z³o¿yæ
wstêpn¹ deklaracjê maturaln¹. Mo¿esz zmieniæ swój
wybór do 07.02, tj. dnia z³o¿enia ostatecznej deklaracji.
Jeli nie naniesiesz poprawek, 08.02 twoja wstêpna
deklaracja zyskuje status
ostatecznej.
2. Masz
obowi¹zek
przyst¹piæ do egzaminu pisemnego z 3 przedmiotów na
poziomie podstawowym oraz
1 przedmiotu na poziomie
rozszerzonym.
3. Maksymalnie mo¿esz
zdawaæ 6 przedmiotów na
poziomie rozszerzonym.
4. Masz prawo przyst¹piæ do egzaminu nawet z

Zanim zd¹¿ysz siê obejrzeæ, 09:00 wybije. Wykorzystaj ka¿d¹
woln¹ chwilê. Fot.: archiwum.

przedmiotów, których nie
uczy³e siê na poziomie rozszerzonym w czasie trwania
liceum, np. filozofia czy jêzyk
³aciñski.

5. Próg procentowy pozwalaj¹cy zdaæ egzamin na
poziomie podstawowym wynosi 30%. Na egzaminie z
przedmiotów na poziomie

rozszerzonym taki próg nie
obowi¹zuje.
6. Musisz pamiêtaæ, aby
zabraæ ze sob¹ dowód osobisty.
7. Na sali nie mo¿esz
mieæ telefonu komórkowego.
Jego dwiêk lub u¿ywanie
skutkowaæ bêdzie przerwaniem i uniewa¿nieniem ca³ego egzaminu z danego przedmiotu!
8. Pamiêtaj o stroju galowym!
9. W 2019 roku matury
rozpoczynaj¹ siê 6 maja!
Podstaw¹ zdania matury
jest dobre przygotowanie,
³ut szczêcia i pozytywne
nastawienie.
Daria Pietrzak
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POLECA  ANNA MARIA PISKOROWSKA

Podró¿
do cz³owieka

Ksi¹¿ka otrzyma³a
Miêdzynarodow¹ Nagrod¹
Bookera 2018. Olga
Tokarczuk jest równie¿
dwukrotn¹ laureatk¹
Nagrody Literackiej Nike.
Grafika: ok³adka ksi¹¿ki,
materia³y prasowe.

Chcia³abym zaprosiæ Was,
Drodzy Czytelnicy, do wspólnej podró¿y. Nie mam na myli
podró¿owania z miejsca do innych miejsc, nie musicie w ogóle ruszaæ siê z domu. Ksi¹¿ka
Bieguni Olgi Tokarczuk zabiera nas w wyprawê przez czasy,
myli i wiatopogl¹dy.
Z pewnoci¹ zastanawiacie
siê, co oznacza sam tytu³ powieci. Z pomoc¹ spieszy Wikipedia (o której te¿ jest mowa w
powieci). Nawi¹zuje on do starego rosyjskiego obrzêdu  biegunów  wg których wiat jest
z³y, dlatego cz³owiek powinien
pozostawaæ w ci¹g³ym ruchu (co
ma utrudniæ z³u dostêp do cz³owieka).
Pod wzglêdem gatunkowym
ksi¹¿ka jest trudna do okrelenia, a tym samym nazwania 
utwór bowiem ³¹czy w sobie (co
charakterystyczne w twórczoci powieciopisarski) elementy
ró¿nych gatunków, i tych publicystycznych, i tych literackich.
Mamy zatem reporta¿ i esej,
anegdotê, opowieci i, nawet,
thriller (historia Polaka, któremu
podczas wakacji w Chorwacji 
tak lubianej przez nasz naród 
znika ¿ona). Zró¿nicowana stylistyka jêzykowa oraz namno¿e-

nie ró¿nych gatunków z pogranicza literatury i dziennikarstwa
mo¿e powodowaæ, ¿e czytelnik
poczuje siê zagubiony. Nic jednak bardziej mylnego. Ksi¹¿ka z
pewnoci¹ wymaga skupionej
lektury i wysi³ku intelektualnego, wtedy szybko przekonamy
siê, ¿e w tym bogactwie ró¿nych
form i treci mo¿na znaleæ zaplanowan¹ konstrukcjê i pozornie wielop³aszczyznow¹ myl
filozoficzn¹. Esencj¹ Biegunów jest podró¿owanie w szerokim s³owa tego rozumieniu.
W utworze znajdziemy
przeró¿ne historie (np. o matce
wychowuj¹cej niepe³nosprawnego syna), a w¹tków jest naprawdê wiele. Tylko czêæ siê ze
sob¹ przeplata, jednak ³¹czy je
wszystkie topos, jak czytamy
w powieci, pielgrzymki do
innego pielgrzyma.
Ksi¹¿ka mo¿e zainteresowaæ, przede wszystkim, tych,
co lubi¹ myleæ, rozmylaæ,
przemylaæ... Dla osób z zaciêciem filozoficznym Bieguni to
literacki i humanistyczny rarytas. Ju¿ staro¿ytni byli zdania,
¿e cz³owiek nie musi, o czym
wspomina³am, ruszaæ siê z miejsca, ¿eby poznawaæ i podró¿owaæ. Warto zwróciæ uwagê, ¿e 
co innego podró¿owanie, a co
innego pielgrzymowanie.
Pielgrzymuje siê do wewn¹trz, za podró¿uje  na
zewn¹trz. Czy Bieguni sk³aniaj¹ do podobnej refleksji? Warto siê samemu przekonaæ.
Anna Maria Piskorowska

NEWS

Pamiêtamy - Dzieñ Papieski 2018

Spo³ecznoæ Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi im. B. Chrobrego w Gryficach po raz kolejny uwietni³ Dzieñ Papieski.
Tegoroczne obchodny by³y
szczególne, gdy¿ przypadaj¹
na 100-lecie odzyskania przez
Polskê niepodleg³oci.
Nie mamy ¿adnych w¹tpliwoci, ¿e jednym z ojców demokratycznej Polski by³ Jan Pawe³
II, dlatego te¿ uczniowie klas
pierwszych przygotowali  we
wspó³pracy z katechetami  inscenizacjê s³owno-muzyczn¹.
M³odzie¿ nie tylko przypomnia³a o ¿yciu naszego wielkiego rodaka. Zgromadzona publicznoæ

mog³a wys³uchaæ fragmentów
twórczoci Karola Wojty³y. Prace literackie (eseje, encykliki, listy i in.) papie¿a traktowa³y zarówno o sprawach metafizyczno-egzystencjalnych, jak i obywatelskich oraz patriotycznych.
Niech zst¹pi Duch Twój i
odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi  to jedne z najs³ynniejszych s³ów w. Jana Paw³a II,
które zosta³y wypowiedziane
podczas jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w Warszawie (1979 r.). To wezwanie
da³o si³y duchowe i moralne, aby
Polacy mogli przeciwstawiæ siê
zniewoleniu przez komunizm.
Redakcja

WYWIAD  Z DYPLOMEM GENIUSZA

Dawid Przywóski: Czasem mylê sobie:
A niech mówi¹, co chc¹, na wiecie jest
7 miliardów ludzi, a ja bêdê sob¹
Dawid Przywóski z Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im.
Boles³awa Chrobrego w Gryficach zosta³ laureatem ogólnopolskiego konkursu literackiego dla m³odzie¿y licealnej dwutygodnika Obywatelska.
Z Dawidem Przywóskim rozmawia Mariusz Rakoski i Nela Wilkowska.
Mariusz Rakoski, Nela
Wilkowska: Pisanie wierszy to Twoje hobby i pasja, a
mo¿e pomys³ na ¿ycie? Wi¹¿esz z tym przysz³oæ?
Dawid Przywóski: Raczej hobby, pasja. Nie zamierzam wi¹zaæ z tym przysz³oci. Zreszt¹, w dzisiejszych
czasach to zazwyczaj z literatur¹ wi¹¿e siê przysz³oæ,
choæ, wed³ug mnie, to poezja
jest odzwierciedleniem duszy. Z ka¿dym napisanym
wierszem czujê, jakbym rozerwa³ sobie serce i rzuci³ kawa³ek na papier. G³upio by³oby
mi utrzymywaæ siê z takiego
zajêcia, bo zabi³bym w sobie
artystê i zosta³bym karierowiczem. Z pewnych rzeczy,
po prostu, nie mo¿na czerpaæ
innego zysku ni¿ satysfakcjê. A prawda jest taka, ¿e
piszê dla siebie i o sobie. To
dla mnie co podobnego do
pisania pamiêtnika.
Podobnego do pamiêtnika? W takim razie: jakie
jest ¿ycie Dawida Przywóskiego?
- Trudne pytanie. Jest takie, jak je widaæ. Bliscy, znajomi i przyjaciele, ludzie którzy znaj¹ mnie i wiedz¹ o mnie
to i owo pewnie maj¹ jak¹
wyrobion¹ opiniê. Nie czujê
siê ani szczêliwy, ani smutny, tyle mogê powiedzieæ
(cokolwiek by nie wynika³o z
moich utworów). Pewne rzeczy nie mog¹ byæ do koñca
wyjanione, odkryte, bo to
psu³oby ca³¹ zabawê w domys³y. Gdybym kiedy jakim trafem by³ znanym
twórc¹, na przyk³ad ju¿ po
mierci, to wola³bym, ¿eby
ludzie snuli teorie interpretuj¹c moje utwory, a nie widzieli
w nich jasny i klarowny zwi¹zek z moim ¿yciem.
Pamiêtnikarstwo jest
samo w sobie doæ intymnym
zajêciem; jest i wewnêtrzn¹
spowiedzi¹, rozmow¹ z samym sob¹, poszukiwaniem,
drog¹, wspomnieniem... A
przede wszystkim  strumieniem myli. Twierdzisz
(czujesz), ¿e ka¿dy Twój
wiersz to kawa³ek rozerwanego serca rzuconego na
papier. To pytanie musi
paæ: czym jest to serce rzucone na papier?
- Cz¹stk¹ mnie, któr¹ dzielê siê ze wiatem, utrwalaj¹c
j¹ na kawa³ku spilnionej celulozy. Po prostu patrz¹c w
przysz³oæ, zostawiam po
sobie pami¹tki. Dzielê siê
sob¹. Ale czy to spowied?
Spowiadam siê tylko przed
Bogiem. Reszta, szczerze:
guzik mnie obchodzi. Nie

dbam o to, jaki bêdzie odbiór
moich tekstów teraz, za sto,
za tysi¹c lat. ¯yjê tu i teraz,
piszê dla siebie, ale czasem
ciekawoæ cudzej reakcji
daje o sobie znaæ i pokazujê
swoj¹ duszê, czy te¿ serce
(jak zwa³, tak zwa³) na zewn¹trz.
Ta ciekawoæ pchnê³a
Ciê do udzia³u w ogólnopolskim konkursie? Reakcjê
otrzyma³e bezkonkurencyjn¹.
- Nie inaczej. Kilku kolegów, którym pokaza³em parê
swoich utworów, nakrêci³o
mnie swoimi pozytywnymi
reakcjami do spróbowania.
Wiadomo, ¿e rodzice, bliscy,
przyjaciele nigdy nie powiedz¹ z³ego s³owa na tak¹
ma³¹ twórczoæ, ale przekonanie (bo by³em przekonany
o tym), ¿e to jest kicz nie warty fatygi, ¿eby go w ogóle
przeczytaæ, nie dawa³o mi
spokoju i chcia³em siê upewniæ, czy tak jest. Pokaza³em
swoje utwory Pani Joannie
Supernak-Bielickiej i wspólnie wybralimy to, co nadawa³o siê do wys³ania. Powiem szczerze, ¿e nawet póniej zapomnia³em o tym konkursie. By³em przekonany, ¿e
to grafomania, i ¿e jury równie¿ bêdzie tego zdania.
Zosta³e laureatem ogólnopolskiego konkursu. Byæ
mo¿e to ten moment, ¿eby
pokazaæ siê szerszej publicznoci. Prawd¹ jest, ¿e
Polacy rzadko czytaj¹ poezjê, a jeli ju¿ w ogóle czytaj¹, to jest to literatura popularna. Jestemy jednak
pewni (czego wiadectwem
jest ten konkurs), ¿e ludzie
potrzebuj¹ wyciszenia, refleksji, czasami wysi³ku intelektualnego.
- Oczywicie, ¿e potrzebuj¹. Ale nie zapominajmy
tak¿e o drugiej stronie: o samym delektowaniu siê poezj¹. Dobry wiersz jest jak
sernik, taki z galaretk¹ i truskawkami. Nierzadko zdarza
mi siê siêgn¹æ po Giaura
Mickiewicza czy po utwory
Rimbauda, po to tylko, by
smakowaæ siê w mistrzowskim artyzmie. To bardzo
wa¿ne, ¿eby odczuwaæ takie
potrzeby. Trzeba ci¹gle zaspokajaæ: pragnienie, popêd
seksualny, potrzeby wiary
oraz g³ód, w tym g³ód poetycki.
Skoro ju¿ o mistrzach
mowa  masz swojego ulubionego poetê? Ale takiego,
wiesz, naj, naj...
- To chyba najtrudniejsze pytanie. Bardzo lubiê

Dawid Przywóski, uczeñ klasy medialno-prawniczej
w Chrobrym. Fot.: autorskie.
identyfikowaæ siê z Arthurem Rimbaud, bo on równie¿
pisa³ bardzo m³odo. Miêdzy
innymi swój Statek pijany
napisa³ bêd¹c w moim wieku.
No i jest jeszcze S³owacki,
Byron. Ale gdybym mia³ tak
ostatecznie wybieraæ, to raczej bêdzie to Mickiewicz,
chocia¿by za majstersztyk
jakim jest Pan Tadeusz. No
i ballady, zw³aszcza witezianka i To lubiê.
To mi³o s³yszeæ, podstawa programowa na poziomie
rozszerzonym w 100%
(miech).
- Mam nadziejê (miech).
Mo¿e na jakim zadaniu z
matury odwo³am siê do którego ze swoich opublikowanych wierszy. Kto wie?
(miech).
Ponoæ wystarczy tylko
chcieæ... Dawidzie, z pewnoci¹ czytelnicy LOgina
chcieliby bardzo poznaæ
próbkê Twojego pióra. Rzucisz trochê swego serca na
nasz papier?
- Niestety, nie mogê, gdy¿
konkursy literackie nie przyjmuj¹ wierszy wczeniej opublikowanych. Ale nawet nie
ma takiej potrzeby, gdy¿
wkrótce ma siê ukazaæ tomik
z moj¹ poezj¹ (oraz pozosta³ych laureatów konkursu
Obywatelskiej). Mam na-

dziejê, ¿e zostanie on zakupiony nie tylko przez nasz¹
bibliotekê. Wtedy ka¿dy bêdzie mia³ nieograniczony dostêp do mojej dotychczasowej twórczoci.
To bêdzie okazja, ¿eby
wróciæ do naszej rozmowy i
przyjrzeæ siê Twojej poezji...
Jednak czytelnikom LOgina da³e siê w roli krytycznego felietonisty. Co tym razem Ciê uwiera? Jaki g³os w
sprawie?
- Có¿, jest tego sporo.
Mamy teraz Kler w kinach,
zbli¿aj¹ siê wybory, ale o tym
ju¿ pisa³em w czerwcu i nie
jestem pewien, czy warto
odgrzewaæ kotleta. W Polsce
komunistyczni po¿yteczni
idioci pod karminowymi
sztandarami rzucaj¹ coraz
mielszymi postulatami. Naprawdê nie wiem, za co siê
wzi¹æ. Ale obiecujê ¿e kto na
pewno siê na mnie wcieknie
(miech).
Nie po raz pierwszy kto
siê wcieknie... Dawidzie,
dziêkujê Ci za rozmowê.
Czego mogê Ci ¿yczyæ?
B¹d sobie sterem, ¿eglarzem, okrêtem. £ap wiatr w
¿agle. P³yñ.
- Równie¿ dziêkujê. Czego mo¿na mi ¿yczyæ? Szczêcia, bo bez szczêcia to i
zdrowie i wiedza na nic.

NR 3 (66) PADZIERNIK 2018
znajd nas
na facebooku

oraz na
www.lochrobry.pl

KULTURA 11

INFOKOMENTARZ  O TYM SIÊ MÓWI

ZAPOWIED - d³ugie jesienne wieczory  w kinie
FANTASTYCZNE ZWIERZÊTA: ZBRODNIE
GRINDELWALDA
Autork¹ scenariusza

Fantastycznych
Re¿yseria: David Yates
zwierz¹t jest J. K.
Obsada: Eddzie Redmayne, Katharine Wterson,
Rowling. Sukces jak w
Johny Depp, Alison Sudol, Ezra Miller
banku! Fot.: materia³y
Produkcja: USA, Wielka Brytania
prasowe/ Werner Bros.
Premiera: 16 listopada 2018
Akcja filmu, do którego scenariusz napisa³a J. K. Rowling, rozpoczyna siê w 1927 r., kilka miesiêcy po tym, jak Newt pomóg³
zdemaskowaæ i schwytaæ nies³awnego czarnoksiê¿nika Gellerta Grindelwalda. Ten dotrzyma³ danego wczeniej s³owa i uciek³
w dramatycznych okolicznociach. Ca³y czas gromadzi nowych zwolenników swojej sprawy  wyniesienia czarodziejów
ponad wszystkie niemagiczne istoty. Jedyn¹ osob¹ bêd¹c¹ w stanie go powstrzymaæ jest czarodziej, którego niegdy uwa¿a³
za swojego najlepszego przyjaciela  Albus Dumbledore. Jednak Dumbledore nie obejdzie siê bez pomocy swojego by³ego
ucznia Newta Scamandera, któremu ju¿ raz uda³o siê pokrzy¿owaæ plany Grindelwaldowi. Przygoda ponownie splata losy
Newta, Tiny, Queenie i Jacoba. Jednak misja ta bêdzie tak¿e sprawdzianem ich lojalnoci, kiedy bêd¹ stawiali czo³a nowym
zagro¿eniom w coraz bardziej niebezpiecznym i podzielonym wiecie czarodziejów.

Nic co ludzkie, nie jest im
obce. Kler z rekordem
ogl¹dalnoci

CREED II

Re¿yseria: Steven Caple Jr.
Obsada: Michael B. Jordan, Sylwester Stallone, Tessa Thompson
Produkcja: USA
Premiera: 23 listopada 2018
Adonis Creed stara siê pogodziæ sprawy osobiste z treningami do najwa¿niejszego bokserskiego starcia w karierze. Bêdzie
musia³ stan¹æ na ringu do walki z przeciwnikiem porednio zwi¹zanym z tragedi¹, która dotknê³a niegdy jego rodzinê. Adonis
ma jednak wci¹¿ w swym naro¿niku Rockyego Balboê, który wspiera go we wszystkich trudnych chwilach. Razem stawi¹
czo³o demonom przesz³oci, podadz¹ w w¹tpliwoæ wyznawane wartoci i stan¹ w obronie wspólnego dziedzictwa. Powrót
do korzeni pozwoli im zrozumieæ, dlaczego stali siê bokserskimi legendami.

JESZCZE JEDEN DZIEÑ ¯YCIA

Re¿yseria: Damian Nenow, Raúl de la Fuente
Obsada: Marcin Dobrociñski, Olga Bo³¹d, Rafa³ Fudalej
Produkcja: Belgia, Hiszpania, Niemcy, Polska
Premiera: 2 listopada 2018
Oparta na ksi¹¿ce Ryszarda Kapuciñskiego historia reportera realizuj¹cego swoj¹ misjê w ogarniêtej wojn¹ Angoli w 1975
roku. Podczas wyprawy Kapuciñski zdaje sobie sprawê, ¿e jest wiadkiem wydarzeñ, których znaczenie bêdzie wymagaæ
wyjcia poza rolê obserwatora. To pozwoli mu narodziæ siê ponownie zarówno jako pisarzowi, jak i cz³owiekowi. Pod wzglêdem
formalnym film jest stylizowan¹ animacj¹ z fragmentami zdjêæ dokumentalnych. Za pomoc¹ narracji animacyjnej opowiedziano
historiê dziej¹c¹ siê w przesz³oci oraz oddano surrealistyczne realia wojny. Dokument pozwoli³ autorom uwzglêdniæ pamiêæ
tych, którzy prze¿yli, a historii dodaæ realizmu.

BOHEMIAN RHAPSODY

Re¿yseria: Bryan Singer
Obsada: Rami Malek, Lucy Boynton, Mike Myers
Produkcja: Wielka Brytania
Premiera: 2 listopada 2018
Freddie Merkury, wokalista zespo³u Queen, od ma³o znanego piosenkarza staje siê jednym z najpopularniejszych wykonawców w historii muzyki. Wiêcej nie trzeba, chyba, pisaæ.

I ODPUÆ NAM NASZE D£UGI

Re¿yseria: Antonio Morabito. Obsada: Claudio Santamaria, Jerzy Stuhr
Produkcja: Polska, Szwajcaria, W³ochy, Albania Premiera: 26 padziernika 2018
Rzym. Guido pracuje w niepe³nym wymiarze godzin jako magazynier, wieczorami wypija parê drinków w barze u dziewczyny,
która mu siê podoba. Lubi te¿ towarzystwo swojego s¹siada, emerytowanego profesora. Jest zad³u¿ony po uszy. Pobity przez
zbira wys³anego przez wierzycieli Guido jest u kresu wytrzyma³oci. Jest tylko jeden sposób, by stan¹³ na nogi: do czasu a¿
sp³aci swój d³ug, musi pracowaæ dla ludzi, którym jest winien pieni¹dze. Wkrótce zdaje sobie sprawê, ¿e to kosztowny uk³ad.

UTOYA, 22 LIPCA

Norwegia gotowa zmierzyæ siê z
tragicznymi wydarzeniami, którego
rozegra³y siê 22 lipca 2011 roku.
Fot.: materia³y prasowe.

Re¿yseria: Eric Poppe
Obsada: Andrea Berntzen, Aleksander Holmen
Produkcja: Norwegia Premiera: 16 listopada 2018
22 lipca 2011 roku na norweskiej wyspie Utoya uzbrojony mê¿czyzna (prawicowy ekstremista) otworzy³ ogieñ do przebywaj¹cej na obozie m³odzie¿y. W zamachu tym zginê³o 69 osób. Re¿yser Erik Poppe podj¹³ siê nakrêcenia filmu powiêconemu zdarzeniu, które wstrz¹snê³o nie tylko Norwegi¹, lecz tak¿e ca³ym wiatem. Jego dramat rozpoczyna siê od dokumentalnego nagrania z Oslo, gdzie nied³ugo przedtem ten sam napastnik zdetonowa³ bombê, zabijaj¹c osiem osób. Potem kamera
pod¹¿a za 19-letni¹ Kaj¹, spêdzaj¹c¹ ze swoj¹ m³odsz¹ siostr¹ kilka dni na wyspie. Nagle pada pierwszy strza³, po którym
rozpoczyna siê 72-minutowa rekonstrukcja wydarzeñ (nakrêcona w jednym ujêciu i z perspektywy ofiar).
Natalia Ratajczak (ród³o opisów: opisy festiwalowe oraz FilmWeb)

MINIRECENZJA  WIAT KSI¥¯KI DARII NORYCY

Illuminae  ksi¹¿ka nietypowa
Rok 2575. Kolejny zwyk³y
dzieñ w kolonii Kerenza, za³o¿onej przez megakorporacjê
KWU, by wydobywaæ rzadkie surowce. O poranku Kady
Grant rzuca swojego ch³opaka Ezrê Masona i postanawia, ¿e ju¿ nigdy siê do niego
nie odezwie. Nie spodziewa
siê jednak, ¿e za kilka godzin
bêdzie wiadkiem inwazji BeiTechu, która j¹ i tysi¹ce innych osób pozbawi domu.
Tych, którym uda³o siê

prze¿yæ, ewakuuj¹ trzy statki
kosmiczne: Alexander, Hypatia oraz Copernicus. ciga je
wrogi pancernik Lincoln.
Jego zadaniem jest uciszyæ
wiadków brutalnego ataku
na planetê. Tymczasem na
pok³adzie Copernicusa rozprzestrzenia siê miertelnie
niebezpieczny wirus, a system sztucznej inteligencji
steruj¹cy Alexandrem staje
siê... najwiêkszym wrogiem
ocala³ych.

Kady w³amuje siê do zaszyfrowanej pamiêci statków
i odkrywa przera¿aj¹c¹ prawdê o wydarzeniach dziej¹cych siê na jej oczach. Tylko
jedna osoba mo¿e powstrzymaæ zag³adê  jej (by³y!) ch³opak Ezra.
Ksi¹¿ka na d³ugie wieczory (liczy prawie 600 stron),
jednak przeczyta³am j¹ w dwa
dni. Nie mog³am siê od niej
oderwaæ. Pierwszy raz czyta³am taki rodzaj literatury, w

której nie ma klasycznej narracji. Zamiast tego s¹ tajne
raporty wojskowe, e-maile,
plany i schematy, a tak¿e
odczyty z procesorów komputerowych. W trakcie czytania poczu³am siê, jakbym
by³a w samym centrum wydarzeñ. Ksi¹¿kê polecam
osobom, które chc¹ siê oderwaæ od rzeczywistoci i szukaj¹ nietypowych powieci.
Daria Noryca

Kler  najg³oniejszy film polski ostatnich lat.
Fot.: materia³y prasowe.
,,Kler  dzie³o polskiego re¿ysera Wojciecha
Smarzowskiego  opowiada
o trzech ksiê¿ach katolickich, których losy po³¹czy³y
siê przed kilkoma laty wskutek tragicznych wydarzeñ.
W ka¿d¹ rocznicê zdarzenia
duchowni spotykaj¹ siê, by
uczciæ swoje ocalenie; pokazuj¹c, ¿e nic co ludzkie  nie
jest im obce.
,,Kler ju¿ od pierwszego
zwiastuna zyska³ miano jednego z najbardziej oczekiwanych filmów w Polsce. Dziêki
nag³onieniu w mediach odniós³ gigantyczn¹ frekwencjê na salach kinowych. Produkcja pobi³a rekord otwarcia kinowego w Polsce z 1989
roku, gdy¿ w pierwszy weekend obejrza³o j¹ a¿ 935 357
widzów. Bilety wyprzedawa³y siê w rekordowym tempie,
mimo ¿e nie mo¿na by³o, z
powodu du¿ego zainteresowania, ich rezerwowaæ.
Nie oby³o siê oczywicie
bez nieprzychylnych komentarzy, sugeruj¹cych, ¿e film
jest jedn¹, wielk¹ propagand¹. Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy oburzone apelowa³o, i¿ produkcjê
nale¿y przyporz¹dkowaæ do
jednej z profanuj¹cych i
ohydnych. Pos³anka Anna
Sobecka wyst¹pi³a z oficjaln¹
interpelacj¹ do ministra kultury Piotra Gliñskiego, aby
,,Kler zosta³ wycofany z kin.
W wielu tygodnikach ukazuj¹ siê liczne teksty, mówi¹ce o tym, ¿e film jest obrzydliw¹ napaci¹ na Koció³.
Jednoznacznie mo¿na stwierdziæ, ¿e produkcja wywo³a³a
lawinê kontrowersji.
Dzie³u Smarzowskiego
nie przyznano Z³otego Klakiera, bêd¹cego nagrod¹ publicznoci dla najd³u¿ej oklaskiwanego filmu podczas festiwalowego pokazu. ,,Kler

osi¹gaj¹c wynik 11 minut i 2
sekund by³ tegorocznym faworytem, o czym informowa³o samo Radio Gdañsk. Jednak¿e podczas oficjalnego
og³oszenia zdobywcy Z³otego Klakiera, nagroda zosta³a
wycofana. Prezes zarz¹du
Radia Gdañsk, Dariusz Wasilewski, o godzinie 14.00 na
oficjalnej stronie radia umieci³ owiadczenie o braku
mo¿liwoci obiektywnej oceny prawid³owoci przeprowadzonych pomiarów d³ugoci oklasków publicznoci
po poszczególnych filmach,
tym samym podj¹³ decyzjê o
nieprzyznawaniu w tym roku
nagrody. Pracownicy radia
twierdz¹, ¿e prezes wykorzysta³ pretekst, by nie przyznaæ
filmowi Kler Z³otego Klakiera, potwierdzaj¹c tym, i¿
sprawa mia³a podtekst polityczny.
Emisji ,,Kleru zabroniono miêdzy innymi w Ostro³êce czy w kinie ,,Giewont w
Zakopanem. Autorzy apelów
podkrelaj¹, ¿e produkcja ta
ma charakter antyklerykalny,
antykatolicki, a tak¿e antypolski. Przeciwnicy filmu
¿¹daj¹ wyranej deklaracji o
przynale¿noci do Kocio³a.
Uwa¿aj¹, ¿e wszystkie osoby
kochaj¹ce Boga i Polskê
musz¹ jednoznacznie powiedzieæ nie niszczeniu narodowych wartoci oraz godnoci
osób wype³niaj¹cych pos³ugê
kap³añsk¹. Apeluj¹ równie¿ o
nieposzerzanie ciemnoci z³a,
poprzez wspieranie kont producentów i dystrybutorów
tego ,,skandalicznego obrazu.
A czy Wy wybierzecie siê
na ten jak¿e kontrowersyjny
film, któremu towarzysz¹
wspaniali aktorzy, dobra gra
aktorska i równie¿ skandaliczny scenariusz?
Natalia Ratajczak
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Aleksander Sobolak:
Chcia³bym zostaæ pi³karzem,
powiedzmy, zawodowym

Ze szkolnej ³awki na tor

Aleksander Sobolak jest uczniem klasy 1c (dwujêzycznej) Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach. Poza szko³¹ Aleks przyk³ada du¿¹ uwagê do rozwijania swojej pasji
 pi³ki no¿nej. Dziêki konsekwentnej pracy osi¹ga postawione cele. Optymistycznie nastawiony do ¿ycia, pe³ny energii i dobrych myli zgodzi³ siê
opowiedzieæ nam o swoim hobby.
Z Aleksandrem Sobolakiem rozmawia Agnieszka Krupecka.
Agnieszka Krupecka:
Dlaczego wybra³e pi³kê
no¿n¹? Sk¹d zami³owanie do
tego sportu?
Aleksander Sobolak: Od
zawsze chcia³em uprawiaæ
jaki sport. Przygl¹da³em siê
starszemu bratu, który trenowa³ w LKS Wybrze¿e Rewalskie. W pierwszej klasie szko³y podstawowej dowiedzia³em siê, ¿e s¹ treningi dla dzieci z mojego rocznika, wiêc od
razu postanowi³em zapisaæ
siê na te zajêcia.
Jakie kluby sportowe reprezentowa³e do tej pory?
- Od momentu, w którym
tylko zacz¹³em interesowaæ
siê pi³k¹, zawsze zwi¹zany
by³em z jakim klubem. Do VI
klasy szko³y podstawowej
nale¿a³em do teamu Wybrze¿a Rewalskiego. W pierwszej
klasie gimnazjalnej przenios³em siê do Szczecina, aby
reprezentowaæ barwy Pogoni. Obecnie reprezentujê barwy Mewy Resko.
Jakimi osi¹gniêciami
mo¿e pochwaliæ siê Aleksander Sobolak?
- Ten sezon zacz¹³ siê bardzo dobrze. Razem z dru¿yn¹
Seniorów jestemy liderami w
naszej lidze. Jest to dla mnie
ogromne wyró¿nienie, poniewa¿ niektórzy moi koledzy
z zespo³u s¹ starsi ode mnie
nawet o 10 lat. Wa¿nym dla
mnie osi¹gniêciem jest wygrany turniej Costa Brava w
Hiszpanii.
Cieszy mnie, ¿e prezentujesz tak wysoki poziom.
Sukcesy odnosi siê tylko
dziêki ciê¿kiej pracy i powieceniu. Ile czasu zajmuje
Ci trening?
- Dwa razy w tygodniu jestem w Resku na treningu, a
mecz rozgrywamy cyklicznie,
w ka¿dy weekend. Jak mam
tylko czas, to zostajê po treningu (lub przyje¿d¿am wczeniej), aby potrenowaæ rzuty
wolne, karne lub sztuczki
techniczne.
Ka¿dy sport niesie za
sob¹ ryzyko. Uleg³e jakim
powa¿niejszym kontuzjom?
- Tak, miêdzy innymi kontuzje przyczyni³y siê, niestety, do odejcia z Pogoni. Uraz
w kolanie czasami nie pozwala³ mi wejæ na boisko. Na tê
chwilê czujê siê bardzo dobrze i rosnê w si³ê.
To wietnie! Planujesz
iæ w tym kierunku czy zostanie to tylko Twoim hobby?
- Jest to moje marzenie,
chcia³bym zostaæ pi³karzem,
powiedzmy, z zwodu. Zdaje

Aleksander Sobolak na wizytówce Klubu Sportowego Mewa
Resko. Fot. Udostêpnione przez Aleksandra.
sobie sprawê, ¿e przede mn¹
ciê¿ka praca. Mam nadziejê,
¿e prze³o¿y siê ona na kolejne
sukcesy. W liceum nie bêdzie
³atwo, ale zrobiê wszystko,
¿eby pogodziæ obowi¹zki
szkolne z rozwojem sportowym.
Trzymam kciuki, ¿eby
siê uda³o. Czy rodzina i przyjaciele s¹ dla Ciebie wsparciem?
- Tak, niew¹tpliwie. Oczywicie nie mog¹ byæ na ka¿dym meczu, ale czujê bardzo
du¿e wsparcie ze strony ca³ej
rodziny. Na treningi jedzi ze
mn¹ dziadek i brat Damian.
Gdyby nie on, to nie gra³bym
w pi³kê. Rozmowy z nim bardzo mnie motywuj¹. Dziêki
Damianowi jestem tu, gdzie
teraz jestem. Wsparcie otrzymujê równie¿ od przyjació³, z
którymi mogê porozmawiaæ
na ka¿dy temat. Motywuje
mnie równie¿ moja dziewczyna  razem pracujemy nad
zdrowym trybem ¿ycia. Staramy siê ograniczyæ s³odycze, a
szerokim ³ukiem omijamy s³odzone napoje.
Mo¿e chcia³by zachêciæ
naszych czytelników do
uprawiania sportu? Na sporcie nikt nie traci, mo¿emy
tylko zyskaæ.
- Nie bez powodu mówi
siê, ¿e sport to zdrowie. Cz³owiek lepiej siê czuje po ka¿dej

aktywnoci fizycznej; i nie
musi to byæ wielki wysi³ek,
sam spacer na wie¿ym powietrzu wietnie dotlenia
mózg.
Dziêkujê Ci za powiêcony czas. Jestem pewna, ¿e
jeszcze wrócimy do rozmowy
w kontekcie Twoich kolejnych sukcesów. Tego Ci
¿yczê.
- Dziêkujê i do zobaczenia!

Wbrew pozorom uczniowie Chrobrego maj¹  poza nauk¹  wiele ró¿nych pasji. Ka¿da z nich jest tak samo zaskakuj¹ca. Ernest Tamiñski jest
uczniem klasy matematycznej, a jego ogromn¹ pasj¹ sta³a siê jazda na
motocrossie.
Z Ernestem Tamiñskim rozmawia Dominika Pietrzak.
Dominika Pietrzak: Zacznijmy od tego, ¿e Twoja
pasja to doæ nietypowa dziedzina. Mo¿esz przybli¿yæ
czytelnikom, na czym polega
ten sport?
Ernest Tamiñski: Sport
jaki uprawiam to motocross,
który nale¿y do sportów motorowych. Polega w skrócie
na najszybszym przejechaniu wyznaczonego toru.
Pozornie doæ proste,
jednak jak widaæ w praktyce
trzeba w³o¿yæ w to naprawdê
du¿o serca i cierpliwoci.
Jak wygl¹da przygotowanie
do zawodów? Na czym polega
trening?
- Niejednemu wydaje siê,
¿e jest to bardzo prosta dyscyplina, jednak w praktyce
jest inaczej. Ludzie myl¹, ¿e
wystarczy wcisn¹æ gaz i motocykl sam jedzie. Wiele wysi³ku poch³ania balans cia³em
oraz utrzymywanie równowagi, bo niewielki b³¹d mo¿e
koñczyæ siê powa¿n¹ kontuzj¹. Oprócz jazdy na torze
je¿d¿ê rowerem czy æwiczê na
si³owni. Treningi zwykle polegaj¹ na doskonaleniu techniki o nowe elementy.
Skoro tyle serca i energii jeste w stanie w³o¿yæ w
nabywanie nowych umiejêtnoci, to musisz byæ naprawdê mocno zwi¹zany z t¹ dziedzin¹. Jak d³ugo jeste na
torze? Trenujesz od dawna?
- Prawdê mówi¹c ten sport
wci¹gn¹³ mnie niedawno,
dopiero rok temu kupi³em
swój pierwszy motocykl
crossowy.
Od zawsze interesowa³e siê motoryzacj¹ czy by³ to
nag³y pomys³?
- Interesowa³em siê tym
tematem od ma³ego, lecz pamiêtajmy ¿e jest to jeden z
dro¿szych sportów i nie ka¿dego jest na to staæ.
Bardzo s³uszna uwaga!
Jest to te¿ sport ekstremal-

ny, który wymaga ogromnej
odwagi. Jak jest w Twoim wypadku? Nie boisz siê pracy z
maszyn¹?
- Sprawia mi to ogromn¹
przyjemnoæ i dostarcza du¿ej dawki adrenaliny. Nie zamieni³bym swojej pasji na
¿adn¹ inn¹.
Po Twoich ogromnych
sukcesach widaæ mi³oæ do
tego sportu. Powiedz, jakie
jest Twoje najwiêksze osi¹gniêcie w tej dziedzinie?
- Uda³o mi siê zdobyæ II
miejsce na tegorocznych Mistrzostwach Pomorza Zachodniego w Cross Country.
W nastêpnym roku planujê
wystartowaæ w zawodach
wy¿szej rangi, mam na myli
Mistrzostwa Polski.
Jestem pod wra¿eniem!
Istotna jest te¿ kwestia tego,

jak udaje Ci siê pogodziæ tak
czasoch³onn¹ pasjê ze
szkolnymi obowi¹zkami?
- Trudno pogodziæ treningi ze szko³¹, jednak wydajê mi siê, ¿e dobrze dajê sobie
z tym radê. Wystarczy dobra
organizacja i chêci.
Czy mia³by jakie
wskazówki dla osób, które s¹
zainteresowane i chcia³yby
zacz¹æ swoj¹ przygodê z motocrossem?
- Na pocz¹tek najlepiej
wypo¿yczyæ motocykl i
sprawdziæ siebie, czy dam radê,
czy to aby na pewno sport dla
mnie. Póniej mo¿na myleæ o
kupnie w³asnego i treningach.
Bardzo dziêkujê Ci za
mi³¹ rozmowê. W imieniu
swoim i redakcji ¿yczymy Ci
wytrwa³oci do dzia³ania i
wielu ogromnych sukcesów!

Ernest Tamiñski. Fot.: Janek Rybaczuk.
Motocross jest form¹
wycigów motocyklowych,
które rozgrywaj¹ siê na
specjalnie przystosowanych
torach. Motocykle
motocrossowe nie s¹
dopuszczone do ruchu
ulicznego  nie maj¹
owietlenia,
homologowanego wydechu
czy lusterek. Na zdjêciu
Ernest Tamiñski. Fot.:
Facebook Ernesta.

INFOKOMENTARZ

Mamy to! Polacy mistrzami wiata

Nowy trener, m³oda kadra
 nie mog³o siê nie udaæ. Najwiêksza siatkarska impreza
przynios³a wiele zwrotów akcji. Po pora¿ce w Lidze Narodów zespó³ trenera Haynena
dosta³ kolejn¹ szansê. Mimo
¿e nieliczni wierzyli w ich sukces, to udowodnili, ¿e nadal
graj¹ na najwy¿szym, wiatowym poziomie.
Galopuj¹c przez turniej
nasza dru¿yna mia³a swoje
wzloty i upadki. Po zwyciêskiej pierwszej rundzie nadszed³ spadek formy. Potrafilimy siê jednak zmobilizowaæ i
tym oto sposobem, eliminuj¹c
Francjê (jednego z faworytów), dotarlimy do pó³fina³u.

W pó³finale czekali na nas,
niepokonani w tym sezonie,
Amerykanie. Mimo s³abego
przyjêcia i nieskutecznego lewego ataku uda³o siê ich pokonaæ. A w finale deja vu. Po
przeciwnej stronie siatki po
raz kolejny Brazylia, po raz
kolejny pokonana w jeszcze
lepszym stylu. MVP turnieju
zosta³ Bartosz Kurek (który od
tego sezonu wzbogaca dru¿ynê z Pomorza Zachodniego 
Stoczniê Szczecin). Oprócz niego w Dru¿ynie Marzeñ: Micha³ Kubiak na przyjêciu, Piotr
Nowakowski na rodku i Pawe³
Zatorki na pozycji libero.
Mamy dru¿ynê marzeñ!
Paulina Kruza

Polacy obronili tytu³ mistrza wiata. Fot.: Sylwia D¹browa/
Polska Press.

