RADOSNYCH I BEZPIECZNYCH
WAKACJI. s.6

NA DOBRY POCZ¥TEK. s.2

KULTURA. s.9

Nie zatrzymuj¹ siê w d¹¿eniu
do celu. BioBee z Chrobrego
na II miejscu w ogólnopolskim
konkursie!

Z ¯YCIA SZKO£Y. s.5

Karolina Urbaniak: Chcia³abym Kolejna wymiana
zaj¹æ siê edukacj¹ dzieci, uwa¿am, polsko-niemiecka w Chrobrym
¿e sport mo¿e mi w tym pomóc

SPORT. s.11
Z ¯YCIA SZKO£Y. s.5
M³odzie¿owe Miniprzedsiêbiorstwo BioBee z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach uplasowa³o siê na 2. miejscu w
Ogólnopolskim Konkursie PRODUKCIK.

Pasja ma ogromne znaczenie dla jakoci naszego ¿ycia.
Rodzi siê ona w naszym wnêtrzu, a jedynie jej wytwory uwidaczniaj¹ siê na zewn¹trz. Karolina Urbaniak, uczennica klasy
Ia o profilu psychologicznym w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach od najm³odszych lat interesuje siê siatkówk¹.

Z ¯YCIA SZKO£Y. s.4
Ju¿ po raz czwarty w gryfickim liceum odby³a siê polskoniemiecka wymiana z zaprzyjanion¹ szko³¹ z Tostedt (Dolna
Saksonia). Na pocz¹tku czerwca Chrobry goci³ 14 uczniów
oraz 2 opiekunów. Celem wymiany jest nie tylko rozwijanie
umiejêtnoci jêzykowych, ale równie¿ zacienianie polskoniemieckich relacji.
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Dzieñ Patrona Szko³y - 11. edycja obchodów!
Pocz¹tek czerwca w Liceum Ogólnokszta³c¹cym z
Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa
Chrobrego w Gryficach stan¹³ pod znakiem dobrej
zabawy. Uczniowie wiêtowali wyj¹tkowe, jedyne
takie w roku szkolnym chwile  Dzieñ Patrona
Szko³y. To ju¿ jedenasta edycja obchodów.
S³owo Bo¿e
Uroczystoæ rozpoczê³a
siê msz¹ wiêt¹ w Kociele
Wniebowziêcia Najwiêtszej
Maryi Panny w Gryficach.
Ksi¹dz Piotr li¿ewski zwróci³
siê do m³odzie¿y s³owami: 
Wasza dzisiejsza obecnoæ jest
oznak¹ nie tylko wiary, ale i
przywi¹zania do tradycji i pamiêci. To wa¿ny dla was dzieñ.
Upamiêtniacie patrona szko³y,
pierwszego króla Polski  powiedzia³ ks. li¿ewski. S³owo
uznania skierowa³ równie¿ do
nauczycieli, którzy codzienn¹,
niez³omn¹ i pe³n¹ ufnoci prac¹
wychowuj¹ i edukuj¹ kwiat
polskiej m³odzie¿y:  Wiedza i
m¹droæ to dwie ró¿ne sprawy,
wiecie dobrze o tym. Wiedzê
mo¿na posiadaæ, ale nie zawsze
m¹drze jej u¿ywamy  doda³
gryficki duchowny.
¯yczenia z³o¿yli
Po strawie duchowej
uczniowie przeszli barwnym
korowodem ulicami Gryfic na
dziedziniec szko³y. Jolanta Folwarska, dyrektor gryfickiego
liceum, w symbolicznym gecie
przekaza³a m³odzie¿y klucz do
szko³y. Uczniowie mogli dzieliæ i rz¹dziæ, oczywicie i m¹drze, i sprawiedliwie:  Drodzy
uczniowie, cieszê siê z waszej
obecnoci. Trudno o lepsze
wiadectwo przynale¿noci do
spo³ecznoci szkolnej. Mam
nadziejê, ¿e tego dnia piêkny
umiech zagoci zarówno na

waszych twarzach, jak i w sercach. Niezapomnianych chwil!
 ¿yczy³a dyr J. Folwarska.
Najlepsze ¿yczenia uczestnikom imprezy z³o¿y³  w imieniu emerytowanych nauczycieli  Jerzy Pomykalski, by³y
dyrektor Chrobrego, natomiast list gratulacyjny w imieniu starosty gryfickiego  Ryszarda Chmielowicza  odczyta³a Gra¿yna Obrêbska-Starzec: Z okazji wiêta Patrona
Szko³y sk³adam na rêce Pani
Dyrektor serdeczne gratulacje i
najlepsze ¿yczenia. Niech ta
uroczystoæ bêdzie podnios³¹
chwil¹ refleksji, a tak¿e ród³em
inspiracji do dalszego poznawania wiata. To piêkne i wa¿ne w
procesie edukacji m³odego pokolenia, gdy mo¿na  kszta³c¹c
umys³y i charaktery m³odzie¿y
 powo³ywaæ siê na autentyczne przyk³ady z historii i prawdziwe sposoby reagowania na
otaczaj¹c¹
rzeczywistoæ.
Szko³a nosi zobowi¹zuj¹ce imiê
Boles³awa Chrobrego. ¯yczê,
aby zawsze by³a wierna Patronowi  czytamy we fragmencie
listu.
Uznanie pañstwa
polskiego
Wa¿nym punktem obchodów Dnia Patrona by³a inscenizacja historyczna zjazdu gnienieñskiego. Cesarz Otton III
przyby³ do Gniezna w 1000 r.,
aby pomodliæ siê przy grobie
pierwszego polskiego mêczen-

nika  w. Wojciecha. By³a to
wersja oficjalna celu wyprawy;
w istocie Ottonowi bardziej zale¿a³o na pozyskaniu przychylnoci ksiêcia Boles³awa w
budowaniu Wielkiego Cesarstwa:  Wyra¿aj¹c wstêpn¹
zgodê na koronacjê Boles³awa
Chrobrego, Otton III uzna³ suwerennoæ m³odego pañstwa,
co przyczyni³o siê do umocnienia pozycji Polski wobec
w³adców pañstw s¹siaduj¹cych. Równie wa¿na by³a decyzja o utworzeniu biskupstw
i arcybiskupstwa w Gnienie,
zale¿nego bezporednio od
papie¿a. Usamodzielni³o to
polsk¹ organizacjê kocieln¹
od arcybiskupstw niemieckich i przyczyni³o siê do scalenia pañstwa  powiedzia³a
naszej redakcji El¿bieta Prokop, nauczyciel historii w
Chrobrym.
O przyjêciu Ottona III rozpisywali siê redniowieczni
kronikarze. Niemiecki biskup
Thietmar wspomina: Trudno
uwierzyæ i opowiedzieæ, z jak¹
wspania³oci¹
przyjmowa³
wówczas Boles³aw cesarza i jak
prowadzi³ go przez swój kraj a¿
do Gniezna. Z jeszcze wiêkszym patosem wydarzenie opisa³ Gall Anonim: Boles³aw
przyj¹³ go tak zaszczytnie i okazale, jak wypada³o przyj¹æ króla,
cesarza rzymskiego i dostojnego
gocia. Albowiem na przybycie
cesarza przygotowa³ przedziwne wprost cuda; najpierw hufce,
przeró¿ne rycerstwa, nastêpnie
dostojników rozstawi³ jak chóry,
na obszernej równinie, a poszczególne, z osobna stoj¹ce hufce wyró¿nia³a odmienna barwa
strojów  czytamy w Kronice
polskiej nieznanego cudzoziemca.

Narodowy Bank
Chrobrego
Podnios³ej atmosferze towarzyszy³a wietna zabawa.
Uczniowie wziêli udzia³ w licznych konkurencjach i konkursach
artystyczno-sportowych. Najwiêcej emocji wród m³odzie¿y
wzbudzi³ konkurs na Chrobrego
XXI wieku. Celem konkursu
by³a metamorfoza redniowiecznego w³adcy, nadanie Chrobremu
przymiotów nieco bardziej
wspó³czesnych. Pierwsze miejsce (g³osowano przy u¿yciu superek, lajków i efektu wow na Facebooku) zajê³a klasa IIc, która
zaskoczy³a swoich rówieników
oryginaln¹ wizj¹ Chrobrego XXI
wieku (patrz: zdjêcie - s. 1). Nie
tylko wizerunek w³adcy, ale i sam
orszak korespondowa³ z profilem klasy  matematyczo-biznesowej. W sk³ad konwoju weszli
uczniowie, którzy strojem i atrybutami stworzyli oddzia³ Narodowego Banku Chrobrego:  Moi
wychowankowie wykazali siê
du¿¹ kreatywnoci¹, z³amali
schemat, odchodz¹c od tradycyjnego przebrania. Spora czêæ
uczniów wyczekiwa³a z niedowierzaniem, czy Wojtek [Wojciech Kêpiñski  dop. red.] faktycznie przebierze siê za zaprojektowany przez kolegów banknot o nominale 2019 z³. Jestem z
nich dumna, cieszê siê, ¿e potrafi¹
siê zaanga¿owaæ i wytrwaæ do
koñca w realizacji w³asnych pomys³ów  powiedzia³a LOginowi Natalia Lis, wychowawca
klasy. Na drugim miejscu uplasowa³a siê klasa Ie, równie¿ matematyczna, a na trzecim  Ic.
Atmosferê dobrej zabawy
pe³nej atrakcji i niespodzianek
dope³ni³y kulinaria  wymienite jad³o i orzewiaj¹cy napitek.
Mariusz Rakoski

Jolanta Folwarska, dyrektor szko³y, ¿yczy³a uczniom m.in.
wspania³ej zabawy. Fot.: LOgin

Uczniowie z M³odzie¿owego Miniprzedsiêbiorstwa BioBee
promowali swoje produkty. Fot.:LOgin

Stoisko LOgina na obchodach Dnia Patrona Szko³y. Fot.: LOgin

Udzia³ w wydarzeniu wziêli równie¿ emerytowani nauczyciele szko³y.
Fot.: LOgin
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W Dniu Patrona nowoczesne potyczki klasowe
Zgodnie z coroczn¹ tradycj¹ w Dniu Patrona Liceum
Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach odchodzimy
od tradycyjnych lekcji na rzecz miêdzyklasowych
konkursów, sprawdzaj¹cych zarówno wiedzê z
ró¿nych dziedzin, jak i umiejêtnoci sportowe.
W tym roku klasy zmierzy³y
siê z dwiema konkurencjami sportowymi (sztafeta  bieg z ksi¹¿k¹
i dru¿ynowe przeci¹ganie liny)
oraz dwoma doæ niecodziennymi
konkursami. Pierwszy z nich 
Twarze Chrobrego  polega³ na
rozpoznaniu przez trzyosobowe
dru¿yny z ka¿dej klasy jak najwiêkszej liczby nauczycieli na
podstawie wywietlonych w prezentacji ich zdjêæ z dzieciñstwa.
Fotografie wywo³ywa³y ró¿ne
emocje wród uczestników  niektórzy nauczyciele zmienili siê
ogromnie, natomiast inni wygl¹daj¹ nadal bardzo podobnie. W

tym samym czasie odbywa³a siê
druga wa¿na konkurencja  interdyscyplinarna gra terenowa ladami historii szko³y. Fabu³a gry
zosta³a podzielona na 5 stacji, z
których ka¿da sprawdza³a wiedzê
lub umiejêtnoci z innych dziedzin: 1. z jêzyków obcych, 2. z historii, 3. z matematyki, 4. z chemii, natomiast ostatnia 5. z wiedzy literaturoznawczej. Piêcioosobowe grupy z ka¿dej klasy
wykaza³y siê wiedz¹ na temat
Patrona szko³y (w stacji 2.), natomiast w pozosta³ych rozwi¹zywali wykrelanki czy krzy¿ówki,
które prowadzi³y ich do treci

ukrytych pytañ na temat historii
szko³y (np. Jak siê nazywa³
pierwszy dyrektor naszej szko³y?) albo pewnych informacji,
dotycz¹cych liceum, do wyszukania (np. trzy wyró¿nienia szko³y lub dok³adna data nadania
imienia). Do ka¿dej stacji prowadzi³a odpowiednia wskazówka,
któr¹ uczniowie mogli zdobyæ dopiero po ukoñczeniu poprzedniego zadania i otrzymaniu podpisu
potwierdzaj¹cego jego wykonanie na za³¹czonej mapie zaliczeñ.
Zarówno ca³a gra, jak i poprzedni
konkurs zosta³y zaprojektowane
na potrzeby obchodów Dnia Patrona Szko³y, a nad prawid³owym
przebiegiem wszystkich konkurencji czuwa³ zespó³ nauczycieli.
Ka¿da dru¿yna wykaza³a siê
ogromnym zaanga¿owaniem w
konkurencjach, co potwierdzaj¹
ich komentarze na ten temat:
Du¿¹ popularnoci¹ cieszy³ siê konkurs Twarze Chro-

Wydawca: Liceum Ogólnokszta³c¹ce
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach
(NIP 857-14-96-576)
72-300 Gryfice, ul. Wa³owa 18
Tel. 91 384 26 70

brego. Rozpoznawanie z czarno-bia³ych zdjêæ z dzieciñstwa
naszych nauczycieli by³o
wietn¹, aczkolwiek nie tak
³atw¹ zabaw¹  Dominik P.
Konkurs Twarze Chrobrego ju¿ z samej idei by³ bardzo
ciekawym konkursem. Moglimy obejrzeæ zdjêcia nauczycieli z dzieciñstwa i sprawdziæ, jak dobrze znamy kadrê
Chrobrego. Jak dla mnie jedna z lepszych konkurencji
podczas Dnia Patrona  Wojtek
Gra terenowa by³a wyzwaniem dla ca³ej klasowej
grupy. wietnie ukaza³a zgranie uczniów. Wymaga³a skupienia, pomys³owoci, znajomoci szkolnych budynków,
jak i wiedzy na temat historii
naszego liceum. Mimo wysi³ku by³a wspania³¹ zabaw¹.
Wywo³a³a pozytywne nastro-

LOgin  M³odzie¿owy
Miesiêcznik Powiatowy
Adres redakcji:
72-300 Gryfice, ul. Wa³owa 18
e-mail: gazeta.login@wp.pl

Uczniów zaciekawi³a przede wszystkim zabawa w Twarze
Chrobrego. Fot.: LOgin
je nie tylko u licealistów, ale
równie¿ u nauczycieli  Sara
Zadania oraz wykonanie
ca³ej gry terenowej by³o na bardzo wysokim poziomie, chcia³bym aby takiego typu gry odbywa³y siê czêciej w przysz³oci
 Dominik B.

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

Redaktorzy:

W podsumowaniu ca³ych
potyczek  zwyciê¿y³a klasa
IIc. Na 2. miejscu uplasowa³a siê
Ia, a na 3.  Ib. Zwyciêzcom
gratulujemy osi¹gniêtego wyniku, a wszystkim uczestnikom 
podjêtego trudu i zaanga¿owania.
Natalia Lis

Dominika Pietrzak
Bart³omiej Pachocki
Kornelia Mazur
Natalia Ratajczak

Sk³ad i druk:
Fundacja
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Kolejna wymiana polsko-niemiecka
w Chrobrym
Ju¿ po raz czwarty w gryfickim liceum odby³a siê
polsko-niemiecka wymiana z zaprzyjanion¹ szko³¹
z Tostedt (Dolna Saksonia). Na pocz¹tku czerwca
Chrobry goci³ 14 uczniów oraz 2 opiekunów.
Celem wymiany jest nie tylko rozwijanie
umiejêtnoci jêzykowych, ale równie¿ zacienianie
polsko-niemieckich relacji.
Jak u mamy
 Ju¿ po raz czwarty mamy
przyjemnoæ gociæ w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach.
Za ka¿dym razem czujemy siê
tutaj  co podkrelam za ka¿dym razem  jak u siebie w
domu. Polska s³ynie w wiecie
m.in. z gocinnoci  i jest to
prawda. Uczniowie, bêd¹cy
pod opiek¹ polskich rodzin,
czuj¹ siê jak u mamy, we w³asnym domu rodzinnym. To jest
to, co ³¹czy wszystkie matki 
opiekuñczoæ, troska i mi³oæ.
Mi³oæ matczyna nie ma imienia, jest uniwersalna  powiedzia³a naszej redakcji Ulirke
Boess, opiekunka niemieckiej
grupy, nauczycielka niemieckiego i religii. Boess podkreli³a
równie¿, ¿e wspó³praca z ka¿dym rokiem coraz bardziej siê
zacienia, a m³odzie¿ nawi¹zuje
autentyczne relacje:  I w tym
roku spo³ecznoæ Chrobrego
przygotowa³a dla nas niezliczone atrakcje, wspomnieæ
choæby wyjazd do Gniezna czy
Poznania. By³o piêknie, ale osobicie najbardziej cieszy mnie
fakt, ¿e m³odzie¿ szybko nawi¹zuje ze sob¹ kontakt, który
przechodzi w d³ugie znajomoci  doda³a.

Gryfickie liceum rok w rok
przygotowuje atrakcyjny program dla partnerskiej szko³y.
Tegoroczna wymiana sta³a pod
znakiem licznych wycieczek.
W trakcie pobytu uczniowie
poznali nie tylko Gryfice i jego
zabytki. M³odzie¿ jeden dzieñ
spêdzi³a w Ko³obrzegu, a na
trzy dni wyjecha³a do Gniezna
i Poznania. I to by³ szczególny
moment wymiany.
U róde³ polskiej pañstwowoci  Gniezno, Ostrów
Tumski
Tegoroczna wymiana wêdrowa³a ladami pierwszych
Piastów w Gnienie i Poznaniu.
Na miejscu, w Gnienie, okaza³o siê, ¿e nasi niemieccy rówienicy ju¿ przed przyjazdem
zapoznali siê z histori¹ i legend¹
miasta! Szczególne wra¿enie na
uczestnikach wywar³a bazylika
prymasowska Wniebowziêcia
Najwiêtszej Maryi Panny 
katedra gnienieñska, której
pocz¹tki siêgaj¹ X wieku. Gotycka budowla znajduje siê na
Wzgórzu Lecha, to w niej koronowali siê królowie, m.in. Boles³aw Chrobry w 1025 roku.
M³odzie¿ niemieck¹ zaciekawi³
równie¿ krwawy, mêczeñski

¿ywot w. Wojciecha.  Bardzo
podoba³a mi siê wymiana, tym
bardziej, ¿e lubiê poznawaæ
inne kultury i chêtnie nawi¹zujê nowe znajomoci. Zauwa¿y³em, ¿e Polacy s¹ bardzo opiekuñczy. Zaciekawi³y
mnie tak¿e polskie, stare miasta, które opowiadaj¹ swoj¹
historiê  powiedzia³ naszej
redakcji Joerdis.
Kolejnym punktem programu by³ Ostrów Tumski, który
w opinii wielu uczestników
zdeklasowa³
najciekawsze
miejsca i obiekty historyczne
Poznania. To nie tylko najstarszy obszar miasta, ale kolebka
pañstwa polskiego z X w. W
Muzeum Archeologicznym
uczniowie obejrzeli m.in. antropologiczne rekonstrukcje wygl¹du mieszkañców grodu
Mieszka I i Boles³awa Chrobrego. Szczególne wra¿enie wywar³y mury miasta (siêgaj¹ce 6
metrów w g³¹b!). Kolejnym,
równie interesuj¹cym punktem
na naszej mapie by³ Kórnik, w
którym znajduje siê XIXwieczny zamek, nale¿¹cy
wczeniej m.in. do rodziny
Czartoryskich.
Pokój i demokracja
Uczestnicy
wymiany
zwiedzili oczywicie Stary
Rynek oraz miejsca-symbole.
M³odzie¿ niemieck¹ zainteresowa³ m.in. pomnik Adama
Mickiewicza; uczniom zosta³a
przybli¿ona nie tylko sylwetka
poety, ale i jego twórczoæ.
Z XVIII wieku m³odzie¿
przenios³a siê  za spraw¹ pomnika upamiêtniaj¹cego ofiary
wydarzeñ z czerwca 1956 r.  do
wspó³czesnoci. M³odzie¿ po-

zna³a polskich bohaterów walcz¹cych z komunizmem.  To
ciekawa, ale niestety smutna
historia. Te wszystkie daty odnosz¹ siê do wa¿nych wydarzeñ w historii Polski i Polaków,
którzy do koñca walczyli o
pe³n¹ niepodleg³oæ  s³yszmy
od jednego z uczestników wymiany.
Razem
Uczestnicy wymiany spotkali siê  na dzieñ przed wyjazdem do swoich domów  w
Chrobrym, aby podsumowaæ wymianê i podzieliæ siê
wra¿eniami.  Na pocz¹tku
wymiany cz³owiek siê krêpuje,
mylê, ¿e to naturalne. Moja
partnerka wykaza³a siê wielk¹
cierpliwoci¹, w ogóle zauwa¿y³am, ¿e polscy uczniowie s¹
bardzo spokojni, wyluzowani i
potrafi¹ szybko poprawiæ z³y
nastrój. Z Sar¹ nawi¹za³am bardzo szybko kontakt, jestem
pewna, ¿e po³¹czy³a nas szczera znajomoæ  wyzna³a Fiona.
 Wymiana polsko-niemiecka by³a, jak co roku, wietn¹ zabaw¹ i cennym dowiadczeniem. Po raz kolejny nawi¹zalimy miêdzynarodowe przyjanie. Nasi niemieccy koledzy
zdziwili nas umiejêtnociami
lingwistycznymi.
Chêtnie
uczyli nas jêzyka niemieckiego.
Podczas wycieczki do Poznania
byli zaskoczeniu urod¹ naszego
kraju. Pokochali Polskê jak
swój drugi dom! Nie mo¿emy
siê doczekaæ wyjazdu do Niemiec  replikowa³a Sara Karcz,
uczennica Chrobrego, która
goci³a w swoim domu Fionê.
Podnios³ym chwilom refleksji towarzyszy³y piêkne

Jolanta Folwarska, dyrektor szko³y, wrêczy³a uczestnikom
certyfikaty za udzia³ w wymianie. Fot.: LOgin

Uczestnicy wymiany w Gnienie. Fot.: LOgin

Serdeczne relacje zawi¹za³y
siê nie tylko miêdzy
uczniami. Ulrike Boess i Sara
Karcz. Fot.: LOgin

umiechy oraz ³zy wzruszenia,
które zosta³y wyciniête nie
tylko wznios³ymi s³owami, ale
i czêci¹ artystyczn¹  piosenkami o mi³oci, przyjani, tolerancji i pokoju.
 Droga m³odzie¿y, dziêkujê, ¿e po raz kolejny podjêlicie
wyzwanie. Trudno o lepsze
wiadectwo gotowoci do
wspó³pracy i wspierania celów
szko³y. Cieszê siê, ¿e zawi¹zujecie nowe relacje, poznajcie
ciekawe osoby, ¿e  przede
wszystkim  siê rozwijacie i
korzystacie z mo¿liwoci, jakie
stara siê wam stworzyæ szko³a

M³odzie¿ w centrum
Poznania. Fot.: LOgin

 powiedzia³a Jolanta Folwarska. Dyrektor s³owa uznania
skierowa³a nie tylko do niemieckich i polskich opiekunów wymiany, ale i do rodziców.  Bez
pañstwa pomocy i zrozumienia
potrzeb m³odych ludzi wymiana nie by³aby mo¿liwa. Jeszcze
raz dziêkujê.
Uczestnicy
wymiany
mówi¹ jednym g³osem o wymianach uczniowskich. Podkrelaj¹, ¿e nie tylko rozwijaj¹
jêzyki obce, ale poznaj¹ inne,
niekoniecznie obce kultury i
pogl¹dy.
Mariusz Rakoski

INFOKOMENTARZ

10 lat wspó³pracy gryfickiej podstawówki ze szko³¹ w Güstrow!
Szko³a Podstawowa z Gryfic (na ul. Wa³owej)
wiêtowa³a dekadê sukcesywnej wspó³pracy ze
swoim owiatowym odpowiednikiem z Güstrow.
Uczniowie z niemieckiego miasteczka pojawili siê w
murach gryfickiej podstawówki 20 maja br. Wymiana
trwa³a tydzieñ. W tym czasie uczestnicy wymiany
zwiedzili m.in. Trójmiasto.
Uczestnicy wymiany
 Moim zdaniem tegoroczna
wymiana by³a naprawdê wyj¹tkowa. Dziêki niej pozna³am wiele
wspania³ych osób, z którymi
bardzo dobrze siê zintegrowa³am.
By³ to pocz¹tek wielu nowych
znajomoci  powiedzia³a Natalia Ratajczak, uczestniczka wymiany i nasza redakcyjna kole¿anka. Wymiany uczniowskie to
niew¹tpliwie wietna okazja do
nawi¹zywania nowych znajomoci oraz rozwijania kompetencji jêzykowych:  Po raz pierwszy wzi¹³em udzia³ w programie.
Z moim niemieckim rówienikiem
nawi¹za³em pozytywne relacje.
Cieszê siê, ¿e mog³em przyczyniæ siê do zacieniania polsko-niemieckich relacji. Mojemu partnerowi z wymiany bardzo spodoba³ siê nasz kraj  powiedzia³
naszej redakcji Adam Radom,
uczestnik wymiany.

Uczniowie, którzy brali
udzia³ w wymianie, zgodnie
podkrelaj¹, ¿e nie tylko rozwijaj¹ umiejêtnoci jêzykowe, ale równie¿ otwieraj¹ siê
na wiat i konfrontuj¹ medialn¹ wizjê rzeczywistoci z
w³asnym dowiadczeniem.
Wiêcej o wymianie opowiedzia³ naszej redakcji Emil
Zieliñski: Uczestniczy³em
w wymianie uczniowskiej z
Güstrow ju¿ trzeci raz. W
pierwszym dniu oprowadzalimy goci po Gryficach.
Mielimy okazjê zobaczyæ
stare poci¹gi w Muzeum Kolejnictwa oraz wejæ na taras
widokowy na Baszcie Prochowej. Dzieñ zakoñczy³ siê
mi³¹ gr¹ w krêgle. Drugiego
dnia pojechalimy do Gdañska, gdzie zwiedzilimy wiele interesuj¹cych miejsc, ta-

w Gdañsku. Pogoda
dopisa³a, by³o wrêcz
upalnie. Fot.: LOgin
kich jak Muzeum II Wojny
wiatowej czy Westerplatte.
Mielimy okazjê przygl¹daæ
siê ciekawym dowiadczeniom w Gdyñskim Centrum
Nauki Experyment oraz zg³êbilimy budowê ludzkiego
cia³a. Pokazalimy naszym
gociom polsk¹ kulturê oraz
przybli¿ylimy historiê naszego kraju. Sam zawar³em
znajomoci z wieloma ciekawymi osobami, podszkoli³em umiejêtnoci komunikacyjne w jêzyku angielskim.
By³o to dla mnie niezwyk³e
prze¿ycie.
O zdanie zapytalimy
równie¿ Wiktoriê Balonis:
W wymianie bra³am udzia³

Gdyñskie Centrum Nauki
Experyment  nauka
przez zabawê. Uczniowie
przeprowadzili ró¿ne
eksperymenty.
Sprawdzili m.in.
zawartoæ glukozy
w ró¿nych napojach,
a tak¿e rozpoznawali
koci i budowê tkanek.
Fot.: LOgin
ju¿ drugi raz. Cieszê siê, ¿e i
tym razem mog³am wzi¹æ w
niej udzia³. Po raz pierwszy
by³am w Muzeum II Wojny
wiatowej, które wywar³o na
wszystkich
uczestnikach
wielkie wra¿enie. By³a to
wietna okazja, by uzupe³niæ
wiedzê historyczn¹ i dowiadczyæ tragicznych losów
rodaków. M³odzie¿, która
przyjecha³a do naszej szko³y,

Z centrum Gdañska promem na Westerplatte.
Chwile nauki i refleksji. Fot.: LOgin
by³a bardzo sympatyczna i
rozmowa. Mam nadziejê, ¿e
w nastêpnym roku ponownie

wezmê udzia³ w tej rewelacyjnej inicjatywie.
Red.
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M³odzie¿ te¿ ma swoje pogl¹dy. Sukces Chrobrego w projekcie M³odzi G³osuj¹!
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego
w Gryficach przeprowadzono
ogólnopolski projekt M³odzi

G³osuj¹. Okazuje siê, ¿e
uczniowie, tak¿e niepe³noletni,
maj¹ swoje zdanie i pogl¹dy oraz
chêtnie wypowiadaj¹ siê w sprawach wa¿nych dla kraju i wspól-

noty europejskiej. To zainteresowanie prze³o¿y³o siê na sukces szko³y, która zajê³a 1. miejsce w województwie zachodniopomorskim, a 6. w Polsce.

INFOKOMENTARZ

Nie zatrzymuj¹ siê w d¹¿eniu do celu.
BioBee z Chrobrego na II miejscu
w ogólnopolskim konkursie!
M³odzie¿owe Miniprzedsiêbiorstwo BioBee z Liceum Ogólnokszta³c¹cego z
Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach uplasowa³o
siê na 2. miejscu w Ogólnopolskim Konkursie PRODUKCIK. Licealici  Zofia
Nogowska, Milena Folwarska, Wojtek Kêpiñski oraz Kuba Ogrodowczyk  zostali
równie¿ wyró¿nieni specjaln¹ nagrod¹  Euroclear Diversity & Inclusion Award
(przyznan¹ po raz pierwszy w historii) za inkluzywny styl zarz¹dzania.
Na oficjalnej stronie organizatora  Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci  czytamy, ¿e m³odzie¿owe miniprzedsiêbiorstwo to
innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie
zak³adaj¹ w szkole realnie
dzia³aj¹c¹ firmê. Celem programu jest, m.in., przygotowanie uczniów do prowadzenia w³asnej dzia³alnoci biznesowo-gospodarczej, pokazanie szans i zagro¿eñ wynikaj¹cych z samozatrudnienia
oraz kszta³towanie niezbêdnych postaw i umiejêtnoci w
zakresie przedsiêbiorczoci.
Tegoroczny fina³ Ogólnopolskiego Konkursu na
Najlepsze M³odzie¿owe Miniprzedsiêbiorstwo
PRODUKCIK odby³ siê w terminie 4-5 czerwca br. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Przedsiêbiorczoci i
Technologii:  W tym roku
m³odzie¿ postawi³a na miód,
który pozyskujemy z naturalnej pasieki. Uzyskujemy równie¿ kosmetyki na bazie naturalnego miodu i tworzymy
ozdoby z pszczelim motywem. Dzia³ania naszej m³odzie¿y zosta³y wysoko ocenione, naprawdê bylimy blisko, do zwyciêstwa zabrak³o
kilka setnych procent!  powiedzia³a Anna Geniusz-Ciebieñ, koordynator i opiekun
firmy w Chrobrym.
W tym roku w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze
M³odzie¿owe Miniprzedsiêbiorstwo PRODUKCIK wziê³o udzia³ 298 miniprzedsiêbiorstw z ca³ej Polski. Do fina³u dosta³o siê tylko 20 firm.
Ka¿dego roku m³odzie¿ z
Chrobrego cieszy siê z
awansu do fina³u, w którym
zajmuje wysokie miejsce. W
2012, 2013 i 2017 roku m³odzi
zdobyli tytu³ Grand Prix (czyli
zwyciêskie I miejsce). W 2015
roku uplasowali siê na II.
Jakie dowiadczenia wynios³a m³odzie¿ z dzia³alnoci
w BioBee? Uczniowie jednog³onie przyznaj¹, ¿e
udzia³ w przedsiêwziêciu nie
by³ ³atwy, ale bardzo pouczaj¹cy:  Prowadzenie
w³asnej firmy wi¹¿e siê z wie-

M³odzie¿owego Miniprzedsiêbiorstwo BioBee zaaran¿owali
wspania³e stoisko w Warszawie  Zofia Nogowska i Milena
Folwarska. Fot.: BioBee

M³odzie¿owe Miniprzedsiêbiorstwo BioBee  Kuba
Ogrodowczyk i Wojtek Kêpiñski. Fot.: BioBee
loma wyrzeczeniami. Móg³bym godzinami wymieniaæ
rzeczy, których nauczy³em
siê przez ten okres
Najwa¿niejsze jest to, ¿e nie
wolno zatrzymywaæ siê w
d¹¿eniu do swojego celu 
powiedzia³ Wojciech Kêpiñski.  Praca w miniprzedsiêbiorstwie nauczy³a
mnie
cierpliwoci nie tylko w kontaktach z klientami. Nie
wszystko da siê zrobiæ na ju¿
i czasami trzeba powieciæ
wiêcej czasu przy realizacji
za³o¿onego celu  doda³a
Milena Folwarska.

Miniprzedsiêbiorstwa to
równie¿ rewelacyjny pomys³
na ³¹czenie nauki i praktyki.
Inicjatywa stwarza mo¿liwoæ wykorzystania wiedzy
w praktyce:  Dziêki pracy
w BioBee nauczy³em siê
obrabiaæ drewno i sk³adaæ
drewniane konstrukcje, takie
jak domki dla pszczó³. Zyska³em równie¿ dowiadczenie pod k¹tem prowadzenia
firmy i dzia³aniu przedsiêbiorstwa od rodka  stwierdzi³
Janek Kwiatkowski.
Zofia Nogowska,
Mariusz Rakoski

Celem akcji M³odzi G³osuj¹,
której organizatorem jest Centrum
Edukacji Obywatelskiej, jest  jak
czytamy na oficjalnej stronie 
zwiêkszenie uczestnictwa m³odych ludzi w ¿yciu publicznym,
w tym zachêcenie ich do wiadomego udzia³u w wyborach poprzez: umo¿liwienie m³odym
udzia³u w wyborach szkolnych i
oddania g³osu na konkretne komitety wyborcze; dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów oraz; zaanga¿owanie w dzia³ania na rzecz wysokiej frekwencji
wyborczej, skierowane do doros³ych wyborców.
W przedsiêwziêciu wziêli
chêtnie udzia³ uczniowie Chro-

brego: Magdalena Martynko,
Alicja Brzózka, Mateusz Koszyk, Mateusz Balonis i Maciek
Wereszka. M³odzie¿ przygotowa³a i przeprowadzi³a ankiety
wród pierwszych i drugich klas
licealnych na temat Unii Europejskiej. Wyniki badania pokaza³y, ¿e m³odzi interesuj¹ siê
polityk¹ europejsk¹ i ten temat
nie jest im obcy. W ramach projektu zosta³y równie¿ przeprowadzone wybory, w których
wziê³o udzia³ 186 uczniów g³osuj¹cych na swoich kandydatów
do Parlamentu Europejskiego.
Ze zdecydowan¹ przewag¹ wygra³a partia Wiosna, a na drugim
miejscu uplasowa³y siê ex aequo
Koalicja Europejska i Konfede-

Symulacja wyborów do
Parlamentu Europejskiego
cieszy³a siê du¿ym
zainteresowaniem uczniów.
Fot.: LO Chrobry
racja. W projekcie uczestniczy³o
464 szkó³ z ca³ej Polski. Kolejny
etap konkursu odbêdzie siê ju¿
we wrzeniu, krótko przed wyborami do Sejmu.
Alicja Brzózka
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Gimnazjalistów wspomnieñ czar
Uczniowie klasy IIIb 
gimnazjalnej  ze Szko³y
Podstawowej w Gryficach
(dawne Gimnazjum nr 3) na
kilka dni przed zakoñczeniem roku szkolnego wyjechali na ranczo w Lêdzinie.
Nie by³a to zwyk³a wycieczka.
Koniec roku szkolnego to
czas zas³u¿onego relaksu i
odpoczynku.
Najwy¿sza
pora od³o¿yæ ad acta podrêczniki, zeszyty przedmiotowe i s³owniki. Przez trzy lata
uczniowie sumiennie pracowali nad przygotowaniem do
testów wieñcz¹cych edukacjê gimnazjaln¹. Rozprawek z
jêzyka polskiego nie by³o
koñca, na matematyce wytê¿alimy g³owy, by poj¹æ logiczne prawa u¿ycia liczb, z
kolei na jêzyku obcym ³amalimy jêzyki Ale szko³a to
nie tylko przyswajanie wiedzy i umiejêtnoci. To specyficzny  wyj¹tkowy!  czas,
kiedy nawi¹zujemy nowe
znajomoci, otwieramy siê na
kolejne wyzwania i poznajemy  po prostu  lepiej ludzi.
Wycieczka do Lêdzina
by³a wietn¹ okazj¹, ¿eby
poczuæ nastrój i klimat zbli¿aj¹cych siê wakacji. Atrakcji
nie zabrak³o: basen, ognisko,
lekcje jazdy konnej, gra terenowa, zajêcia plastyczne czy
pla¿ing na niechorskiej pla¿y, innymi s³owy  dla ka¿dego co mi³ego i zdrowego.
Chwilom relaksu i aktywnego
odpoczynku towarzyszy³y
wspomnienia z trzech lat nauki w szkole:  W szkole pozna³am cudowne osoby, nawi¹za³am nowe znajomoci i
przyjanie. W gimnazjum nie
tylko rozwinê³am swoje zainteresowania, ale tak¿e lepiej
pozna³am siebie  powiedzia³a naszej redakcji Aleksandra
Laskowska.
Ponoæ przeciêtny polski
uczeñ spêdza oko³o 5 godzin
w szkole, czêsto ten czas siê
wyd³u¿a o dodatkowe zajêcia,
tak, abymy mogli rozwijaæ
swoje pasje, zainteresowania, sprawdzaæ siê w wielu
dziedzinach. Niew¹tpliwie
szko³a wp³ywa na nasz charakter  nauczyciele, wychowawcy, rówienicy. Szcze-

Przyjemne z po¿ytecznym  uczniowie na biwaku klasowym
w Lêdzinie. Fot.: Jolanta Artiuch

Uczennice klasy IIIb gimnazjalnej. Fot.: Jolanta Artiuch
góln¹ rolê odgrywaj¹ oczywicie pedagodzy. Nieraz narzekamy na kartkówki, sprawdziany i inne formy sprawdzania
wiedzy. Có¿, taki los ucznia,
w³aciwie jedynym naszym
obowi¹zkiem (nie wspominaj¹c o powinnociach wobec
rodziców i bliskich) jest nauka.
Jestem tego pewna, ¿e ka¿dy
nauczyciel pragnie dobra
dziecka. Wszyscy znamy sentencjê Jana Zamoyskiego:
Takie bêd¹ Rzeczypospolite,
jakie ich m³odzie¿y chowanie Nadto przekonany jestem, ¿e tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych
robi obywateli.
 Trzy lata gimnazjum
by³y dla mnie, przede wszystkim, czasem poznania przyjació³, samej siebie, wiedzy
podrêcznikowej i wiedzy
¿yciowej. Chcia³abym podziêkowaæ rówienikom i nauczycielom, ¿e w szkole panowa³a przyjemna atmosfera
sprzyjaj¹ca rozwijaniu zainteresowañ  powiedzia³a Jolanta Artiuch.
Uczniowie zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e sukces ma wielu
ojców: to nie tylko rodzice,
ale i przyjazna szko³a. Zabrzami banalnie, ale powtórzê 

¿ycie nie jest idealne, dlatego
z ka¿dego potkniêcia w szkole powinnimy wyprowadziæ
wnioski; przecie¿ to na b³êdach cz³owiek siê uczy, na
nieustannym zderzaniu postaw i w³asnych pogl¹dów w
ró¿nych sytuacjach, w konfrontacji z innym.  A ja
chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim nauczycielom i wspania³ej wychowawczyni, pani Aleksandrze Bierskiej, za powiêcony czas i ciekawe lekcje 
doda³ Adam Radom, równie¿
szczêliwy absolwent Szko³y
Podstawowej na Wa³owej.
Cieszê siê, ¿e wszyscy
pomylnie dotarlimy do
ostatniej przystani w naszej
szkole. Za chwilê wyruszymy
w kolejn¹ podró¿, przed nami
nowe wyzwania, dowiadczenia  dalsza droga. Z pewnoci¹ nie bêdzie ona ³atwa,
ale przez trzy lata w gimnazjum pokazalimy, ¿e wietnie
sobie radzimy. Nadszed³ czas
po¿egnania, ale ka¿dy przecie¿ pocz¹tek to tylko ci¹g
dalszy; a ksiêga zdarzeñ zawsze otwarta w po³owie.
Natalia Ratajczak
(pomoc merytoryczna:
Mariusz Rakoski)
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Sukces uczniów Chrobrego
w turnieju o historii Pomorza

Cz³onkowie Pomorskiej Ligi Historycznej z Chrobrego. Fot.: LO Chrobry
Uczniowie
Liceum
Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. Boles³awa Chrobrego w
Gryficach uplasowali siê
tu¿ za podium w turnieju o
historii Pomorza. Walka
by³a zaciêta i  jak przyznaj¹ uczestnicy  niewiele zabrak³o do miejsca 3.
W 2016 roku Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu
Szczeciñskiego zainaugurowa³ Pomorsk¹ Ligê Historyczn¹ i zadedykowa³ j¹
uczniom i nauczycielom.
PLH ma na celu zg³êbianie
historii naszej ma³ej ojczyzny  Pomorza Zachodniego, w powi¹zaniu z dziejami
Polski i Europy. Liceum
Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im.
Boles³awa Chrobrego w
Gryficach bierze udzia³ w
konkursie od dwóch lat.
Rozgrywki Ligi odby-

waj¹ siê w trakcie sezonu,
zamykaj¹cego siê w ramach
jednego roku szkolnego.
Polegaj¹ na wykonywaniu
opracowanych przez fachowców ró¿norodny zadañ, takich jak gry miejskie,
debaty oksfordzkie, turnieje wiedzy, prezentacje multimedialne i inne. Uczestnicy
przygotowuj¹ siê do poszczególnych rund w swoich miejscowociach, a
efekty prac s¹ przesy³ane
do oceny przez zawodowych historyków. Kilka
razy do roku uczestnicy s¹
zapraszani do ró¿nych miejscowoci Pomorza Zachodniego na turniejowe wspó³zawodnictwo twarz¹ w
twarz
z
pozosta³ymi
uczestnikami Ligi.
Trzeci sezon zawodów
Pomorskiej Ligi Historycznej zakoñczy³ siê 13 czerwca
br. w Szczecinie (na Wydziale
Humanistycznym

Uniwersytetu
Szczeciñskiego). W ramach ostatniego etapu zmagañ rozegrano
interaktywny labirynt z³o¿ony z zadañ i zagadek historycznych.
Dru¿yna
Chrobrego (Aleksandra
M³yñska, Kamil Walczak,
£ukasz Podgórski, Patryk
Markowski oraz Bart³omiej
Pachocki) jak zawsze walczy³a z honorem, odwag¹ i
zaciek³oci¹. W ca³orocznym podsumowaniu uczniowie zajêli  mimo niesamowitego wysi³ku oraz powszechnego uznania dla zespo³u 
miejsce owiane z³¹ s³aw¹ (4.
miejsce). W pojedynku
wziê³y udzia³ dru¿yny z ca³ego województwa  zatem
wynik nale¿y uznaæ za zaszczytny  a zdobyte dowiadczenie oraz umiejêtnoci za bezcenne i wietnie
prognozuj¹ce na przysz³oæ.
Bart³omiej Pachocki
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Uczniowie uczniom
Rok szkolny 2018/2019
dobiega koñca. Dla cz³onków Samorz¹du Uczniowskiego z Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach
by³ to czas wytê¿onej, ale
satysfakcjonuj¹cej pracy.
Samorz¹d Uczniowski
stawa³ na rzêsach  pod i czujnym, i czu³ym okiem Mateusza Balonisa, przewodnicz¹cego samorz¹du, oraz
opiekuna Adama Szawarskiego  aby m³odzie¿ w
szkole czu³a siê nie tylko bardzo dobrze, ale mog³a równie¿ w pe³ni realizowaæ w³asne pasje. Rola samorz¹dów
uczniowskich jest istotna
pod wieloma wzglêdami:
tworz¹ one warunki samorz¹dnoci, partnerstwa i demokratycznych form wspó³¿ycia i wspó³odpowiedzialnoci za funkcjonowanie
szko³y.
W mijaj¹cym roku szkolnym cz³onkowie Samorz¹du

Cz³onkowie Samorz¹du Uczniowskiego w Chrobrym:
Mateusz Balonis, Magda Krzeczkowska, Edyta Bielska,
Kuba Dulnik, B³a¿ej Konopko, Izabela Kosmowska, Rozalia
Olszewska, Kacper P³u¿yñski, Kuba Krempu³a oraz
Aleks Sobolak. Opiekê nad Samorz¹dem sprawuje pan Adam
Szawarski. Fot.: LO Chrobry
zorganizowali m.in.: Dzieñ
Edukacji Narodowej, Dzieñ
Kobiet, Dzieñ Mê¿czyzn,
Dzieñ Czekolady, wiatowy
Dzieñ Autyzmu, czy konferencjê na temat zbrodni katyñskiej. Nie zabrak³o inicja-

tywy
charytatywnej

wsparcie akcji Góra grosza
oraz Szlachetnej Paczki  i
rozrywkowo-sportowej (np.
seanse filmowe w kinie, Miko³ajki na sportowo).
Izabela Kosmowska

Bezpieczne wakacje
 Zbli¿aj¹ siê wakacje.
Niezale¿nie od form odpoczynku  bardziej czy mniej
aktywnych  nale¿y pamiêtaæ o szczególnej ostro¿noci
 powiedzia³ podkomendant
Zbigniew Fr¹ckowiak. Oficer
prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach odwiedzi³ na kilka dni
przed wakacjami m³odzie¿ z
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. Boles³awa Chrobrego. To
by³o bardzo wa¿ne spotkanie.
Wkrótce zajmowaæ nas
bêd¹ wyjazdy, spontaniczne
wypady ze znajomymi, koncerty, czasami praca i z pewnoci¹ ulubiona ksi¹¿ka.
Czêæ z nas jest ju¿ doros³a,
nie pozostaje nic innego, jak
tylko dobrze siê bawiæ. Jednak w aurze beztroski warto
(a nawet trzeba) zachowaæ
odrobinê szkolnego rygoru.
Z wolnoci nale¿y korzystaæ
nie tylko do cna, lecz tak¿e
bezpiecznie i z g³ow¹.
Nad wod¹
Podkomendant w trakcie
spotkanie z m³odzie¿¹ zwróci³
uwagê na zachowanie bezpieczeñstwa w poszczególnych miejscach i z wykorzystaniem ró¿nego sprzêtu.
Nad jeziorem lub nad morzem p³ywaj tylko w miejscach do tego przeznaczonych i na strze¿onych pla¿ach. Jeli k¹piel w danym
miejscu jest zabroniona, to nie powiniene
wykazywaæ siê brawur¹ i ³amaæ zakazu.
Pamiêtaj, ¿e zanim
wskoczysz do wody,
sprawd jej g³êbokoæ.  Nale¿y mierzyæ
si³y na zamiary. Jeli
kto nie potrafi dobrze
p³ywaæ, nie powinien
ufaæ kolorowym, dmuchanym akcesoriom 
podkreli³ policjant.
W górach
Przed
wêdrówk¹
pozostaw w miejscu
pobytu informacjê o
trasie i celu wyjcia.
To zapewni opcje ratunku w przypadku nag³ego wypadku. Zanim wyruszysz w drogê, zaplanuj dok³adnie
trasê, jak¹ bêdziecie
pokonywaæ, sprawd
po³o¿enie schronisk,
sza³asów lub leniczówek. Pogoda w tamtych rejonach lubi p³ataæ figle, a takie miejsca stanowi¹ wietne
schronienie. Prognozê pogody tak¿e ogl¹daj dok³adnie. Pamiêtaj o telefonie z numerami alarmowymi (GOPR 601 100 300 oraz
985), a do plecaka schowaj
podrêczn¹ apteczkê.
W podró¿y za granic¹
Zachowaj szczególn¹
uwagê w rodkach komunikacji miejskiej czy samolotach. Niezwykle ³atwo
jest co zgubiæ, zostaæ
okradzionym czy zaatakowanym. Cenne przedmioty
trzymaj blisko i nie spusz-

Podkomendant Zbigniew Fr¹ckiewicz spotka³ siê
z m³odzie¿¹ przed wakacjami. Fot.: LO Chrobry
czaj ich z oka (kto mo¿e
chêtnie zaopiekowaæ siê
Twoim portfelem, telefonem albo aparatem). Dlatego te¿ nie zabieraj ze sob¹
du¿ej iloci pieniêdzy. Podziel oszczêdnoci na czêci i ich wielkoæ dostosuj
do celu wyprawy. Pamiêtaj
o swoim baga¿u i nie zostawiaj go bez opieki. I najwa¿niejsze: nie b¹d przesadnie ufny w zawieraniu
nowych znajomoci. Pozory mog¹ bardzo myliæ, dlatego warto zachowaæ dystans do nowych przyjació³.
Na rowerze
Wybieraj¹c siê na przeja¿d¿kê rowerem nale¿y do

odrêbnionej drogi lub pasa
ruchu dla rowerów, rowerzyci powinni jechaæ poboczem.
W przypadku, gdy brak jest
pobocza lub jest ono w z³ym
stanie technicznym, albo rowerzysta utrudnia pieszym
poruszanie siê poboczem,
wolno mu jechaæ po jezdni.
UWAGA na dopalacze!
Z m³odzie¿¹ Chrobrego
spotka³a siê równie¿ Agnieszka Hamulczyk, pracownik Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gryficach, która
omówi³a tematy zwi¹zane ze
szkodliwoci¹ dopalaczy i
substancji
psychoaktywnych. Zwróci³a równie¿ uwagê na przypadki kleszczowego zapalenia mózgu. Szcze-

maksimum zadbaæ o bezpieczeñstwo. Dlatego maj¹c
na uwadze w³asne zdrowie  a
nawet ¿ycie!  warto jedziæ w
kasku ochronnym oraz odzie¿y wyposa¿onej lub doposa¿onej w elementy odblaskowe. Pamiêtaj, ¿e odblask to nie
tylko kamizelka. Mo¿e to byæ
np. samozaciskowa opaska na
rêkê lub nogê, zaczepka, pokrowiec na palec i in. Asortyment jest tak bogaty, ¿e na
pewno ka¿dy znajdzie co dla
siebie. Warto podkreliæ, ¿e w
miejscach, gdzie nie ma wy-

gólnie grone s¹ dopalacze,
które kusz¹ fantastycznymi
efektami, do tego opakowania
s¹ kolorowe i zawieraj¹ humorystyczne grafiki. Poza tym
taka substancja nie ma opisanego sk³adu, a nie s¹ to ani
naturalne, ani zdrowe produkty, bowiem zawieraj¹ zwi¹zki
toksyczne. Efekt? Nie trudno
siê domyliæ  oddzia³ intensywnej terapii.
¯yczymy
udanych,
szczêliwych i nieszkodliwych dla zdrowia wakacji!
Redakcja
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Dominik Balcerzak: Chcia³bym nak³oniæ m³odzie¿ do chodzenia na wybory.
M³odzi ludzie musz¹ zrozumieæ, ¿e maj¹ w rêkach olbrzymi orê¿
Dominik Balcerzak, uczeñ
klasy IIc (matematyczno-biznesowej) w Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi im. Boles³awa
Chrobrego w Gryficach, od
roku cz³onek Rady M³odzie¿y
Województwa Zachodniopomorskiego aktywnie reprezentuje interesy m³odych ludzi z
naszego regionu.
Z Dominikiem Balcerzakiem
rozmawiaj¹ Bart³omiej Pachocki
i Mariusz Rakoski.
Bart³omiej Pachocki: Dominiku, od jakiego czasu
uczestniczysz w spotkaniach
Rady M³odzie¿y Województwa
Zachodniopomorskiego. Powiedz, co to za stowarzyszenie
i jakie przywiecaj¹ Wam cele?
Dominik Balcerzak: Rada
M³odzie¿y Województwa Zachodniopomorskiego jest organem skupiaj¹cym przedstawicieli m³odych ludzi z ca³ego województwa zachodniopomorskiego. Zosta³a ona powo³ana w 2005
r. i dzia³a przy Sekretariacie ds.
M³odzie¿y Województwa Zachodniopomorskiego (Sekretariat ds. M³odzie¿y jest jedyn¹
tego typu jednostk¹ bud¿etow¹
w Polsce, która promuje idee samorz¹dnoci wród m³odzie¿y,
daje mo¿liwoæ podejmowania
ró¿nych dzia³añ przez m³odych

ludzi w sferze publicznej i spo³ecznej). W RMWZ zasiadaj¹
przedstawiciele m³odzie¿owych
rad miast, gmin czy powiatów z
ca³ego województwa, reprezentanci stowarzyszeñ, a tak¿e szkó³
z terenów, na których nie dzia³aj¹
ww. rady  w³anie ja jestem takim reprezentantem ze szko³y.
BP: Czym siê zajmujecie
na spotkaniach?
DB: Jako RMWZ zajmujemy siê ró¿nymi sprawami. Podczas oficjalnych spotkañ  sesji 
podejmujemy uchwa³y, tj. choæby objêcie patronatem M³odzie¿owego Strajku Klimatycznego
czy nawi¹zaniem wspó³pracy z
rad¹ m³odzie¿y z innego województwa. Ponadto spotykamy
siê na tzw. posiedzeniach roboczych, na których wypracowujemy wspólne projekty, np. na pocz¹tku kadencji spotkalimy siê
w sprawie u³o¿enia statutu naszej rady, który potem musia³
byæ przeg³osowany podczas sesji. Jednak RMWZ to nie tylko
sesje i spotkania robocze. Sekretariat ds. M³odzie¿y organizuje
dla nas ró¿nego typu szkolenia
czy warsztaty (zdarza³o siê, ¿e
weekendowe), podczas których
æwiczymy z coachami, trenerami
personalnymi czy bierzemy
udzia³ w wiêkszych wydarzeniach  tak jak w zesz³ym miesi¹-

INFOKOMENTARZ

W Cerkwicy te¿ mo¿na!

Piknik to wietny sposób na udany relaks nie tylko dla
uczniów, ale i dla doros³ych. Warto czasami zwolniæ i siê
odprê¿yæ, tym bardziej po pracy. Fot.: LO Chrobry
To nie musi byæ wiêksza
aglomeracja
miejska
czy
miejscowoæ nad morzem.
Uczniowie klas Ic (dwujêzyczna) i Ie (matematyczno-medyczna) z Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach
wietnie bawili siê w pobliskiej Cerkwicy. Spontaniczny wyjazd okaza³ siê znakomitym sposobem, by wspólnie
spêdziæ czas.
Atrakcji nie brakowa³o. Piknik w plenerze przy wtórze gitary,
grill, pieczone kie³baski czy strzelanie z ³uku, do którego serdecznie
zachêca³a uczestników siostra Zelia. Sentymentalny obrazek dope³ni³a s³oneczna pogoda, oczywicie wa¿nym t³em by³a sama natura. Interesuj¹cym punktem programu by³a pewna studzienka: 
Poznalimy lepiej historiê naszego regionu. Na pozór zwyczajna
wioska okaza³a siê orodkiem kultury, a jej dzieje, owiane tajemnicami, przypominaj¹ rozmaite legendy i podania ludowe  powiedzia³a naszej redakcji Anna Luter.
M³odzie¿ nazwa³a wyjazd
Wycieczk¹ do róde³ wiary. W
Cerkwicy znajduje siê nie tylko

gotycki koció³ pw. Najwiêtszego Serca Pana Jezusa. Nie wszyscy
wiedz¹, ¿e u stóp wzgórza kocielnego, po drugiej stronie drogi i za
ogrodzeniem boiska sportowego,
ronie kêpa dêbów. W ich cieniu
chowaj¹ siê studnia (cembrowana
kamieniem polnym, niestety wyschniêta) oraz kamienny obelisk z
krzy¿em i tablic¹ pami¹tkow¹.
Wed³ug tradycji tu znajdowa³o siê
baptysterium, czyli jedno z
miejsc, gdzie biskup Otton z Bambergu dokonywa³ chrztu Pomorzan zamieszkuj¹cych najbli¿sz¹
okolicê.
 Jestem bardzo zafascynowana niezwyk³ym klimatem Cerkwicy i jej wspania³ymi zabytkami. Ka¿dy powinien  koniecznie!
 zwiedziæ koció³ pod wezwaniem
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa
oraz studzienkê w. Ottona  przekonuje Milena Folwarska.  Zwiedzaæ mo¿na nie tylko miasta.
Ma³e miejscowoci maj¹ równie¿
swoj¹ opowieæ, historiê.
 Cieszê siê, ¿e mog³em pokazaæ kole¿ankom i kolegom z klasy
walory turystyczne mojej miejscowoci  dodaje Jan Kwiatkowski,
uczeñ klasy Ic, który zabra³ swoich
rówieników w niecodzienn¹ podró¿.
Mariusz Rakoski

Dominik Balcerzak. Fot.: LOgin. Sesja Rady
M³odzie¿y Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie. Fot.: Radio Szczecin
cu w debacie kandydatów do Europarlamentu z naszego regionu.
BP: W jakim odstêpie czasowym odbywaj¹ siê zjazdy
Rady?
DB: Spotykamy siê przynajmniej raz w miesi¹cu na sesji,
której termin ustalamy wspólnie
na poprzednim zjedzie. Ponadto zawsze mo¿emy ustalaæ inne
spotkania czy czêstsze sesje 
nikt nas nie ogranicza w tych
kwestiach, jednak w zwi¹zku z
dopasowaniem terminów spotkania i tak odbywaj¹ siê mniej
wiêcej raz w miesi¹cu.
BP: Co Ciê sk³oni³o, by
zostaæ cz³onkiem Rady?
DB: RMWZ zainteresowa³em siê, poniewa¿ powiedzia³a mi
o naborze pani El¿bieta Szymañska nauczycielka wiedzy o spo³eczeñstwie i historii w mojej
szkole. Zainteresowa³em siê tym
bardziej, poniewa¿ od zawsze
polityka jest mi bliska  w 1. klasie by³em Przewodnicz¹cym Samorz¹du Uczniowskiego w mojej
szkole, wiêc nie od dzi polityka
 w takiej czy innej formie  ma
miejsce w moim ¿yciu.
BP: Czy Twoje obecne zainteresowanie polityczne ma
zwi¹zek z przysz³oci¹?
DB: Tak, mylê ¿e prêdzej
czy póniej zaanga¿ujê siê w
jak¹ dzia³alnoæ polityczn¹. Tak
jak ju¿ wspomnia³em wy¿ej  polityka od zawsze mnie pasjonuje,

od zawsze znajduje miejsce w
moim ¿yciu, wiêc na pewno kiedy bêdê chcia³ rozwin¹æ siê w tej
dziedzinie i próbowaæ odkrywaæ
nowe horyzonty.
Mariusz Rakoski: Na
czym Ci szczególnie zale¿y, o
co chcia³by zawalczyæ dla
m³odzie¿y?
DB: Tak, jest co takiego.
Dla m³odzie¿y chcia³abym zawalczyæ przede wszystkim o
to, ¿eby nak³oniæ ich do chodzenia na wybory. M³odzi ludzie
musz¹ zrozumieæ, ¿e maj¹ w
rêkach olbrzymi orê¿, ¿e ka¿dy
g³os to ogromna wartoæ, która
mo¿e co zmieniæ. Trzeba dojrzeæ do tego, ¿e nie chodz¹c na
wybory i nie g³osuj¹c, wspiera
siê wygranych i mo¿na w jakikolwiek sposób na to narzekaæ.
Bo co zrobi³e/a dla zmiany
tego wyniku? Otó¿ nic, nie ruszy³e siê nawet i nie spe³ni³e
swojego obywatelskiego obowi¹zku.
MR: Jakie jest Twoje zdanie o polskiej polityce? Czy
jest co, co chcia³by zmieniæ w
tej dziedzinie?
DB: To pytanie rzeka...
Osobicie uwa¿am, ¿e kondycja
polityki w naszym kraju nie jest
najlepsza. Aktualna w³adza PiS
na pewno nie jest moj¹ w³adz¹.
Nie jestem zwolennikiem partii
rz¹dz¹cej, poniewa¿ razi mnie
populistyczne rozdawnictwo

pieniêdzy  uwa¿am, ¿e Polacy
nie s¹ tak g³upi, ¿e daj¹ siê kupowaæ swoimi w³asnymi pieniêdzmi (a jak jest, to sami widzimy...). Wspomnieæ te¿ to, co
dzia³o siê z s¹downictwem,
Trybuna³em Konstytucyjnym,
po³¹czenie funkcji Prokuratora
Generalnego i Ministra Sprawiedliwoci (bardzo du¿e mo¿liwoci w rêkach jednego cz³owieka...)  to wszystko jest
bardzo niepokoj¹ce, ale mo¿na
by o tym mówiæ i mówiæ.
Czy chcia³bym zmieniæ co
w tej dziedzinie? Hmmm, oba-

wiam siê, ¿e jednak w polityce
krajowej niewiele mogê zmieniæ. Oczywicie, jak siê chce,
to mo¿na oraz trzeba wysoko mierzyæ, jednak na ten
moment nie s¹dzê, ¿ebym anga¿owa³ siê w przysz³oci w
politykê krajow¹. Prêdzej widzê siê w naszej lokalnej samorz¹dowej polityce, jednak
kto wie... nie wiem, co ¿ycie
przyniesie!
BP, MR: Dziêkujemy za
powiêcony czas i ¿yczymy
powodzenia.
DB: Dziêkujê.

ZAKOCHAJ SIÊ W REGIONIE
 NA WAKACJE

Jezioro Popiel 
dla spragnionych ciszy i natury
Wakacje zbli¿aj¹ siê do
nas wielkimi krokami. Masz
doæ cywilizacyjnego zgie³ku
i szukasz chwili wytchnienia
na ³onie natury? Nie ma problemu  jezioro Popiel (Studnica) zaprasza!
Jezioro znajduje siê w gminie
Rymañ (woj. zachodniopomorskie), a jego powierzchnia wynosi
ok. 33 ha. Do jeziora prowadzi brukowana droga, która jest pozosta³oci¹ po zlokalizowanym niegdy
w tym miejscu niemieckim lotnisku polowym. Posiada k¹pielisko
(uwaga! niestrze¿one) z w¹sk¹
pla¿¹ i miejscami na ognisko oraz
pole namiotowe. Wokó³ jeziora
stoj¹ ma³e k³adki i pomosty (wietne do ³owienia ryb). Akwen otaczaj¹ lasy mieszane i bory sosnowe, kryj¹ce za sob¹ wiele tajemnic.
W okolicy ronie 600-leti d¹b
szypu³kowy o nazwie Bogus³aw
 jeden z najstarszych pomników
przyrody w gminie Rymañ. rednica korony drzewa liczy 24 m.
Nazwa Bogus³aw zosta³a nadana
na czeæ ksiêcia pomorskiego Bogus³awa X Wielkiego.

Naukowcy nie maj¹ w¹tpliwoci, ¿e przebywanie blisko natury
 o czym wspomina Margit Kossobudzka na ³amach Gazety Wyborczej  ma znacz¹cy wp³yw na
nasze samopoczucie. Kontakt z
przyrod¹ (np. przez patrzenie na
wodê, dotykanie czy obejmowanie drzew, wdychanie zapachu
deszczu, ws³uchiwanie siê w piew
ptaków) ma moc nie tylko terapeutyczn¹. Zauwa¿ono równie¿,
¿e obecnoæ drzew i krzewów
wokó³ nas wi¹¿e siê z mniejsz¹
miertelnoci¹ z powodu chorób
uk³adu oddechowego.
Jezioro Popiel to kameralne
miejsce na aktywny wypoczynek
w naszej okolicy, nale¿y jednak
pamiêtaæ o szczególnym zachowaniu ostro¿noci i niepozostawianiu po sobie mieci.
Marlena Bokota

PRZEGL¥D PRASY

Niewyrwane z kontekstu

Smartfica  po³¹czenie
martwicy z wiecznym zmartwieniem. O tym, jak smartfon zabija rodzinê. Wiêkszoæ
z nich wymaga ju¿ terapii
Przed sesj¹ trzeba od³o¿yæ
smartfony. Ka¿dy z rodziny siedzi wiêc jak bez rêki. Dziwna
sytuacja. Cisza.
 Czasami mylê, ¿e ³atwiej
by³oby im do siebie napisaæ, ni¿
siê odezwaæ. A ju¿ kompletnie
nie radz¹ sobie z mówieniem o
tym, co czuj¹. Nauczyli siê
podpieraæ emotikonami i gifami. Ciê¿ko im bez tej podpórki
 mówi Joanna Flis, psychoterapeutka z £obza. [ ] Na terapiê przychodz¹ tu ludzie z wysokim, jak na ten region, statusie. Wiêkszoæ z wykszta³ceniem wy¿szym, sporo pedagogów.  To nie znaczy, ¿e inni nie
maj¹ problemu  t³umaczy Flis.
Po prostu przychodz¹ ci, którzy s¹ na tyle wiadomi, by zauwa¿yæ, ¿e sta³o siê co z³ego, i
na tyle majêtni, by zap³aciæ za terapiê.
Ma³gorzata wiêchowicz,
Poza ekranem wiata nie widz¹,
Newsweek, 24/2019

Egzystencjalizm nowogrodzki  o tym, jak TVP powinna dawaæ przyk³ad
Z moich i Pañstwa podatkowych pieniêdzy uchwa³¹ sejmow¹ nie tak dawno Sejm przela³ na konto TVP ponad 1,3 mld
z³otych. Przysiêgam, ¿e przez
ostatni rok w telewizji Kurskiego obejrza³em parê transmisji
sportowych i dwa spektakle
Teatru Telewizji. Te dwie redakcje zas³uguj¹ na to, ¿eby utrzymaæ siê przy ¿yciu. Reszta to
ch³am podporz¹dkowany Nowogrodzkiej, bezgucie, tanie
rozrywka, a nad wyczynami
propagandzistów, którzy na razie jeszcze wystêpuj¹ w cywilnych strojach, nie bêdê siê rozwodzi³, bo by³oby to dodatkowym nietaktem wobec Pañstwa.
Krzysztof Materna, Nienawidzê siebie, Newsweek, 24/
2019
Szko³a szko³¹, ale
Wydaje mi siê, ¿e rodzice
powinni o wiele bardziej stanowczo reagowaæ, gdy widz¹, ¿e
dziecko kogo krzywdzi czy

choæby robi komu przykroæ.
Tymczasem wielu z nich wycofuje siê z wychowania w chwili,
gdy dziecko koñczy gimnazjum.
Czêsto podejmuj¹ z³e decyzje,
bo s¹ w swoich dzieciach lepo
zakochani, a o innych ju¿ nie
pamiêtaj¹.
R. J. Palacio, Uprzejmoci
trzeba uczyæ, Newsweek, 24/
2019
Upadek? Katastrofa!
Megakatastrofa, jak mawiaj¹
m³odzi ludzie. Apokalipsa, zag³ada, kosmiczna wpadka. Koñca wiata wprawdzie nie bêdzie,
ale zbli¿a siê nieuchronnie koniec
czytelnictwa. Nikt nie bêdzie ju¿
czyta³ ksi¹¿ek. Absolutnie ¿adnych ksi¹¿ek, bo nawet ksi¹¿eczki czekowe zast¹piono plastikowymi kartami, a ksi¹¿ek telefonicznych nikt ju¿ nie sprzedaje.
[ ] Mój programista przytakn¹³:
 Oczywicie, ludzie przyzwyczajeni do maksymalnej
funkcjonalnoci i prostoty nie
chc¹ ju¿ czytaæ trudnych ksi¹¿ek. Wystarczaj¹ im lekkie po-

Newsweek alarmuje:
Smartfon zabija rodzinê!
Polityka z kolei pochyla
siê nad s³u¿ebnicami
Kocio³a. Upokorzenia i
niewolnicza praca. Tak
wspominaj¹ pobyt w
klasztorze by³e zakonnice.
Fot.: LOgin
wieci, które s³u¿¹ do zabijania
czasu  wy³¹cznie wtedy, gdy na
trzystu kana³ach telewizyjnych
nie znaleli ¿adnego ciekawego
serialu.
Jan Tomkowski, Ksi¹¿ki i
czytaj¹ce maszyny, ANGORA, nr 15, 2017
[Wybra³: Mariusz Rakoski.
ródtytu³y autorskie]
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ESEJ  MATEMATYKA W PRAKTYCE

Matematyka  powody,
Deszczowa noc, g³uche telefony
dla których jej nauka jest wa¿na... i to okropne poczucie winy 
W ¿yciu codziennym pojawiaj¹ siê zastosowania matematyki, o których byæ mo¿e
nie wiesz  i chodzi tu nie
tylko o zakupy z obni¿k¹ o
dany procent, ale o praktyczne zastosowanie jej ró¿nych
dziedzin.
Jaki jest g³ówny cel nauczania matematyki? Otó¿ im bardziej poznajesz matematykê,
tym bardziej przygotowujesz
siê do doros³ego ¿ycia. Znaj¹c
wiele narzêdzi i umiejêtnie stosuj¹c wzory czy algorytmy,
kszta³tujesz umiejêtnoæ podejmowania w³aciwych i racjonalnych decyzji, a analizuj¹c
treci zadañ  uczysz siê logicznego rozumowania i powi¹zywania faktów z myl¹ o konsekwencjach wybranego rozwi¹zania danego problemu. Najwa¿niejsze jest to, by uczyæ siê
ze zrozumieniem i mieæ odwagê
zadaæ pytanie: Co dla mnie nie
jest jeszcze oczywiste? Przywo³uj¹c s³owa Alberta Einsteina:
Jeli nie potrafisz wyt³umaczyæ
czego w prosty sposób, to znaczy, ¿e tak naprawdê tego nie
rozumiesz  zatem sam we w³asnym sumieniu zadaj sobie pytanie: Czy potrafi³by dok³adnie
wyt³umaczyæ nowe zagadnienie
osobie, której nie by³o na lekcji?
W jaki sposób by to zrobi³?
Du¿¹ rolê w uczeniu siê
matematyki  jak i ka¿dego innego przedmiotu  odgrywa nastawienie: gdy idziesz na lekcjê
z przekonaniem, ¿e matma jest
trudna, ja tego nie ogarnê, nie
mam talentu do matematyki itd.,
wiedz, ¿e niczego nie osi¹gniesz
bez odpowiedniej motywacji
i treningu: sylwetki sportowca
nie osi¹gniesz bez æwiczeñ, podobnie jak nie nabêdziesz nowej
umiejêtnoci matematycznej
bez rozwi¹zania przyk³adów.
Matematyka jest nauk¹, któr¹

mo¿na opanowaæ æwicz¹c,
a ró¿nica miêdzy osob¹ utalentowan¹ matematycznie a tak¹,
która ma dryg do innych dziedzin wynosi oko³o 100 przyk³adów. Pamiêtaj, ¿e sam odpowiadasz za swój rozwój. Mahatma
Gandhi powiedzia³: Nie jest najwa¿niejsze, by by³ lepszy od innych. Najwa¿niejsze jest, by by³
lepszy od samego siebie z dnia
wczorajszego.
Znacznie szybciej zrozumiesz nowe treci z matematyki,
gdy dowiesz siê, w jaki sposób
mo¿esz zastosowaæ nowe pojêcia i nowe algorytmy w codziennych sytuacjach oraz w praktycznym rozwi¹zaniu danego
problemu. Czy zastanawia³e
siê kiedy, w jaki sposób codziennie wykorzystujesz liczbê
....... ? Otó¿ ka¿da kartka, ksi¹¿ka, koperta, gazeta czy dokument maj¹ swój okrelony format sklasyfikowany jako A3,
A4, A5 itd. Czy wiesz, ¿e stosunek d³ugoci boków ka¿dej takiej
kartki wynosi dok³adnie
?
Jeli nie wierzysz, sprawd sam:
we dwie kartki A4; z pierwszej
odetnij najwiêkszy mo¿liwy
kwadrat i zegnij go wzd³u¿ przek¹tnej; a teraz przy³ó¿ i porównaj d³ugoæ tej przek¹tnej z d³u¿szym bokiem kartki A4. Pomys³
na takie wykorzystanie pierwiastka z dwóch powsta³ w

Europie ju¿ w XIX wieku,
a obecnie przyj¹³ siê w wiêkszoci krajów wiata  wyj¹tkami s¹
USA, Kanada, Meksyk, Chiny i
Japonia. Wiadomo, ¿e np. d³u¿y
bok kartki A5 jest taki, jak krótszy bok kartki A4, wobec tego na
podstawie figur podobnych jaka
jest skala podobieñstwa wiêkszej kartki do mniejszej  a jaka
w przypadku mniejszej do wiêkszej? Jak ju¿ siê pewnie domylasz  wiêkszy prostok¹t jest
podobny do mniejszego w skali
, natomiast mniejszy do
wiêkszego w skali . Gdzie siê
stosuje te zale¿noci? Na przyk³ad podczas kserowania dokumentów: aby skserowaæ kartkê A5, powiêkszaj¹c jej zawartoæ do rozmiaru A4, nale¿y ustawiæ skalê powiêkszenia na przybli¿enie pierwiastka z dwóch  czyli na
141%, natomiast zmniejszaj¹c kartkê z A4 na A5 czy z A3
na A4  ustawiamy skalê na
przybli¿enie liczby , czyli
na 71%. Analogicznie mo¿na
zwiêkszaæ i zmniejszaæ inne
formaty.
Sytuacje ¿ycia codziennego wymagaj¹ od nas wielu
innych zastosowañ matematyki, tylko na ogó³ nie próbujemy powi¹zaæ rozwi¹zañ
problemów z nauk¹.
Natalia Lis

KOMIKS

Komiks hiszpañski, ale uniwersalny

Uczniowie w Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa
Chrobrego w Gryficach ucz¹ siê nie tylko jêzyka angielskiego i niemieckiego, ale równie¿ 
hiszpañskiego. Na jednej z lekcji powsta³y bardzo twórcze komiksy. Z przyjemnoci¹ za³¹czamy próbê.

Jeden dzieñ, jedno wydarzenie potrafi¹ wywróciæ nasze ¿ycie do góry nogami.
Przekona³a siê o tym bohaterka ksi¹¿ki Na skraju
za³amania autorstwa B. A.
Paris.
Zaczê³o siê tamtej nocy,
ulewnej nocy w lesie. Bohaterka  Cass Anderson  nie
zatrzyma³a siê, by sprawdziæ,
czy siedz¹ca w zaparkowanym samochodzie kobieta
nie potrzebuje pomocy.
£atwo siê domyliæ, ¿e nieznajoma nie ¿yje  od tego
momentu zaczynaj¹ siê tajemnicze wydarzenia i dziwne
zjawiska. Cass drêcz¹ tak
zwane wyrzuty sumienia.
Spokoju bohaterce nie daj¹
g³uche telefony, sama czuje,
¿e jest obserwowana. Ale to
nie jedyne zmartwienie, które
j¹ wyniszcza (zarówno pod
wzglêdem fizycznym, jak i
duchowym).
Bohaterka
odczuwa,
poza nieustaj¹cym poczuciem winy, tak¿e ogromny
strach przed chorob¹, która
zabi³a jej matkê. Symptom
zaczyna dostrzegaæ tak¿e u
siebie, co dodatkowo potêguje niepokój. Pomimo oparcia ze strony mê¿a, nie mo¿e

siê zebraæ na wyznania: ukrywa historiê matki oraz postawê wobec kobiety w aucie.
Na domiar z³ego g³uche telefony nie ustaj¹. Cass z czasem popada w paranojê, jest
przekonana, ¿e znalaz³a siê na
celowniku
mordercy.
Wszystko idzie nie po jej
myli  ma³¿eñstwo oraz relacje ze znajomymi ulegaj¹ pogorszeniu, a praca pozostaje
pod wielkim znakiem zapytania. ¯ycie powoli siê rozsypuje
Na skraju za³amania
zaliczyæ mo¿na do kategorii
thrillerów
psychologicznych. Ksi¹¿ka do samego
koñca trzyma w napiêciu i
niepewnoci, jednak portrety psychologiczne bohaterów nie zosta³y nakrelone
przekonuj¹co. Postacie wydaj¹ siê pozbawione jakichkolwiek charakterów, przez
co niespecjalnie mo¿emy siê
do nich przywi¹zaæ. Mamy
jednak szcz¹tkowe informacje o ich ¿yciu, na podstawie
których mo¿emy sami w ma³ym stopniu wywnioskowaæ,
jacy s¹. Wa¿ne jest równie¿
to, i¿ wiele thrillerów posiada
bardzo przewidywalne zakoñczenie; jednak w przy-

Wydawnictwo Albatros
zachêca do lektury:
Zaskakuj¹ce zwroty
akcji i ci¹g³e napiêcie
przyprawi¹ Was o gêsi¹
skórkê!. Fot.: materia³y
promocyjne
padku ksi¹¿ki B. A. Paris
mogê z czystym czytelniczym sumieniem przyznaæ, ¿e
autorka zaskoczy odbiorców. Polecam wszystkim
osobom, które lubuj¹ siê w
historiach zawi³ych i trzymaj¹cych w napiêciu.
Natalia Mielcarek

PRZEGL¥D - KSI¥¯KI NA WAKACJE
Wakacje to okres, który
zazwyczaj przepe³niony jest
fantastycznymi chwilami z
bliskimi osobami. Jeli jednak za oknem pada deszcz i
nikt nie ma ochoty ruszyæ siê
gdziekolwiek, to dobrym rozwi¹zaniem bêdzie zag³êbienie siê w emocjonuj¹c¹, intryguj¹c¹ oraz refleksyjn¹
lekturê.
Trylogia
Czarnego
Maga  Trudi Canavan
Co roku magowie z Imardinu gromadz¹ siê, by oczyciæ
ulice z w³óczêgów, uliczników
i ¿ebraków. Mistrzowie magicznych dyscyplin s¹ przekonani, ¿e nikt nie zdo³a im siê
przeciwstawiæ, jednak ich tarcza nie jest niezniszczalna. Kiedy t³um bezdomnych opuszcza miasto, m³oda dziewczyna,
wciek³a na okrutne traktowanie jej rodziny i przyjació³, ciska
w tarczê kamieniem  wk³adaj¹c w to ca³¹ swoj¹ z³oæ. Ku zaskoczeniu wszystkich, kamieñ
przenika przez barierê i dosiêga jednego z magów. Co takiego jest nie do pomylenia.
Oto spe³ni³ siê najgorszy sen
Gildii: w miecie przebywa nieszkolona magiczka. Trzeba j¹
znaleæ - i to szybko, zanim jej
moc wyrwie siê spod kontroli,
niszcz¹c zarówno j¹, jak i miasto. Gildia Magów to pierwszy
tom znakomitej trylogii fantasy, skrz¹cej siê od magii, akcji
i przygód.
Uwiêzione
 Natasha Preston
Pewnego wieczoru Sum-

mer idzie sama na imprezê.
Nigdy na ni¹ nie dociera. Lewis, jej ch³opak, póniej nie
mo¿e sobie wybaczyæ, ¿e nie
by³o go przy niej. W jednej
chwili szczêliwa nastolatka
traci kochaj¹cego ch³opaka,
rodziców i brata. Traci ca³e
swoje ¿ycie, trafiaj¹c w miejsce, z którego nie ma ucieczki.
Od tej pory nie bêdzie ju¿ sob¹.
Wraz z trzema innymi dziewczynami bêdzie musia³a znosiæ
¿ycie w zamkniêciu, codziennym strachu, bólu
W tej
sytuacji nie ma dobrych zakoñczeñ. Przeczytaj tê ksi¹¿kê,
a nigdy ju¿ nie bêdziesz chcia³a
dostawaæ kwiatów.
Eragon
 Christopher Paolini
Eragon, m³ody, wiejski
ch³opak znajduje niebieski
kamieñ i przynosi go do
domu. Ale zanim udaje mu siê
sprzedaæ go handlarzowi, z
kamienia wykluwa siê szafirowy smok, Saphira. Smoka
próbuje ukraæ z³y Urgals,
który brutalnie morduje wuja
Eragona. Ch³opcu i smoczycy w ostatniej chwili udaje siê
uciec. Od tej chwili Eragon
poprzysiêga zemstê mordercy, wyrusza na podró¿, by
uratowaæ wiat i staæ siê
ostatnim
legendarnym
Jedcem Smoków. W ksi¹¿ce znajdujemy wszystko, co
niezbêdne dla nowej generacji fantasy: wspania³e walki,
historyczne bronie, tajemniczy spisek i... kobietê-elf, która pojawia siê w snach Eragona.

Te krótkie i szczere
wiersze o dowiadczaniu
kobiecoci, przemocy,
mi³oci i ³agodzeniu bólu
s¹ tak delikatne jak
piosenki pop i tak ostre
jak trash metal  New
York Times. Fot.:
materia³y prasowe
Mleko i miód
 Rupi Kaur
Opowieci o mi³oci i kobiecoci, ale te¿ przemocy i
stracie. W krótkiej, poetyckiej
formie skrystalizowa³y siê
pe³ne cielesnoci emocje.
Ka¿dy z rozdzia³ów dotyka
innych dowiadczeñ, ³agodzi
inny ból. Rupi Kaur szczerze i
bezkompromisowo ukazuje
kobiecoæ we wszystkich jej
odcieniach, cudown¹ zdolnoæ kobiecego cia³a i umys³u
do otwierania siê na mi³oæ i
rozkosz mimo doznanych
krzywd. Natalia Ratajczak
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NOC ATRAKCJI
W CHROBRYM

Nomofobia  zwyk³e uzale¿nienie czy ju¿ choroba?
W ci¹gu ostatnich lat
dostrzega siê uzale¿nienie
od komórek/smartfonów,
zw³aszcza u m³odzie¿y. Na
ulicy mo¿na zauwa¿yæ osoby
w ró¿nym wieku z oczami
wlepionymi w ma³y ekran.
Wielu psychologów debatuje
nad tym problemem wród
m³odych osób  czy jest on
zwyczajnym nawykiem, czy
uzale¿nieniem.
Nomofobia (z ang. no
mobile phobia) jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych XXI wieku, która nasili³a siê wraz z rozwojem technologii komórkowej. Jest to
nerwicowe uzale¿nienie od

telefonu. Choroba ta jest
przypisywana osobom, które nie mog¹ poradziæ sobie z
brakiem komórki.
Rozpoznanie tej choroby
jest doæ ³atwe. Pierwszym
symptomem jest kompulsywne sprawdzenie prawid³owoci dzia³ania komórki. Osoby chore wykazuj¹
ci¹g³¹ potrzebê bycia w
kontakcie i dyspozycyjnoci online. Boj¹ siê one
niespodziewanej utraty telefonu.
Wybuchaj¹
agresj¹ lub atakiem paniki,
gdy roz³aduje siê bateria
lub strac¹ zasiêg sieci komórkowej.

Kiedy zauwa¿ymy powy¿sze objawy u siebie mo¿emy zastosowaæ pewnego
rodzaju detoks. Najpierw
czêciowa rezygnacja z u¿ywania komórki, mo¿e byæ zast¹piona inn¹ aktywnoci¹,

np. jog¹, spacerem z psem,
medytacj¹, czytaniem ksi¹¿ek. Jednak kiedy taka forma
nie przynosi rezultatów 
powinnimy udaæ siê do specjalisty.
Julia Zarzycka

UCZEÑ Z PASJ¥  WYWIAD
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa
Chrobrego w Gryficach odby³a siê kolejna edycja
Nocy Filmowej. W tym
roku na uczniów szkó³ podstawowych  ósmoklasistów  i gimnazjalistów czeka³a masa niespodzianek
oraz olbrzymia dawka dobrej zabawy. Odby³y siê
m.in.: liczne konkursy indywidualne (np. konkurs na
przera¿aj¹c¹ opowieæ) i
dru¿ynowe (okazja, aby
zmierzyæ siê w LoL-u), gry i
zabawy integracyjne (m.in.
podchody), projekcje filmowe (z ró¿nymi gatunkami filmowymi, wiêc ka¿dy znalaz³
co dla siebie). Nie zabrak³o
równie¿ sportowej aktywnoci  w formie porannego
aerobiku  oraz nocnych
lekcji (m.in. zagadki matematyczne, obserwacje mikroskopowe, zajêcia psychologiczne i in.). Organizatorzy zapewnili catering:
pizza, napoje i, obowi¹zkowy podczas filmów, popcorn.
Podczas Nocy Atrakcji jedn¹ z niespodzianek
by³a zabawa w podchody.

Uczestnicy wydarzenia w
10-osobowych dru¿ynach
poszukiwali kodów QR, które prowadzi³y do rozwi¹zania zagadki  miejsca ukrytego skarbu. Ka¿de kolejne
zdjêcie zawiera³o jedno s³owo, a t³em by³ wizerunek
miejsca, w którym nale¿y
szukaæ nastêpnego kodu.
Wszyscy wietnie bawili
siê w roli poszukiwaczy
skarbu, biegaj¹c po ca³ym
budynku szkolnym i szukaj¹c
kolejnych wskazówek. Ostatnia zagadka, odkrywaj¹ca nazwê sali z nagrod¹, opiera³a
siê na wizerunkach znanych
matematyków.
Sprytni
uczestnicy zabawy od razu
wiedzieli, do której z klas nale¿y siê udaæ, aby odszyfrowaæ
has³o zapisuj¹c sobie wskazane litery z imion i nazwisk naukowców przedstawionych
na zdjêciach.
Ca³¹ zabawê wygra³a ta
dru¿yna, która jako pierwsza
znalaz³a torbê z niespodziank¹ ukryt¹, zgodnie z
rozwi¹zan¹ zagadk¹, w SALI
GIER PLANSZOWYCH.
Mimo zmêczenia satysfakcja z dotarcia do celu wywo³a³a umiech.
Natalia Lis,
Mariusz Rakoski

Hanna Sokó³: Moj¹ najwiêksz¹ inspiracj¹
jest mama
Szko³a Podstawowa w
Gryficach (dawne Gimnazjum nr 3) mo¿e pochwaliæ
siê nie tylko spor¹ iloci¹
sportowców na wysokim poziomie, ale równie¿ talentami tanecznymi. Jedn¹ z takich osób jest Hanna Sokó³ z
klasy IIIa (dwujêzycznej),
która ju¿ od najm³odszych
lat szlifuje swoje zdolnoci.
Z Hann¹ Sokó³ rozmawia Natalia Ratajczak
Natalia Ratajczak: Co
sprawi³o, ¿e zainteresowa³a siê tañcem?
Hanna Sokó³: Szczerze,
od zawsze interesowa³am siê
tañcem. Ju¿ od najm³odszych
lat bardzo mnie do tego ci¹gnê³o. Póniej, kiedy ogl¹da³am wystêpy starszych
kole¿anek, pomyla³am, ¿e
te¿ tak bym chcia³a. I tak
w³anie zaczê³a siê moja
przygoda z tañcem.
NR: Od kiedy uczysz
siê tañczyæ?
HS: Na zajêcia taneczne uczêszczam od czwartego roku ¿ycia. Od najm³odszych lat lubi³am wystêpowaæ na scenie przed du¿¹
publicznoci¹. Taniec od
zawsze wzbudza³ we mnie
bardzo pozytywne emocje i
pomaga³ w wielu przykrych
momentach.
NR: Kiedy trafi³a do
ma¿oretek? Czy by³a to
Twoja pierwsza forma nauki tañca?
HS: Na pocz¹tku tañczy³am w Zespole Piosenki
i Ruchu Tarantule w Gryficach. Póniej pojawi³y siê
ma¿oretki, do których
otrzyma³am propozycjê do³¹czenia do zespo³u. I tak
w³anie rozpoczê³a siê
moja przygoda z zespo³em
Red Swing Low.
NR: Ile czasu powiêcasz na swoj¹ pasjê? Czy
udaje Ci siê pogodziæ hobby z obowi¹zkami szkolnymi?
HS: Treningi odbywaj¹

Hanna Sokó³. Fot.: archiwum H. Sokó³
siê dwa razy w tygodniu
(rody i soboty). W weekend zajêcia s¹ o wiele d³u¿sze i bardziej wyczerpuj¹ce
ni¿ te w tygodniu. Dochodz¹ do tego wielogodzinne treningi w domu,
które wymagaj¹ ode mnie
bardzo du¿ego skupienia,
poniewa¿ do niektórych
uk³adów potrzebna jest
precyzja. Zazwyczaj po³¹czenie hobby i obowi¹zków szkolnych nie jest
trudne.
NR: Czy masz kogo,
kto jest dla Ciebie inspiracj¹? Kogo, na kim mo¿esz siê wzorowaæ?
HS: Tak, moj¹ najwiêksz¹ inspiracj¹ jest
mama, która  mimo wielu
problemów zdrowotnych 
nadal tañczy, nie poddaje siê
i zawsze osi¹ga swój cel.
NR: Kto wspiera Ciê najbardziej w realizacji zamierzonych celów?
HS: Moim najwiêkszym
wsparciem s¹ przyjaciele i
rodzina. Rodzice powiêcaj¹
bardzo du¿o czasu na to,
abym mog³a wszêdzie dojechaæ, wspieraj¹ mnie przed
wa¿nymi wystêpami i bardzo
mi kibicuj¹. Poza tym mam
wielu wspania³ych przyjació³, którzy dodaj¹ mi otuchy

w trudnych chwilach. Zawsze trzymaj¹ za mnie kciuki,
nawet jeli w¹tpiê we w³asne
si³y. Jest to naprawdê bardzo
motywuj¹ce.
NR: Czy planujesz swoj¹
przysz³oæ z tañcem? Jakie
jest Twoje najwiêksze marzenie zwi¹zane z t¹ dziedzin¹?
HS: Niestety, nie wi¹¿ê
swojej przysz³oci z tañcem,
ale mam nadziejê, ¿e bêdzie on
jak najd³u¿ej czêci¹ mojego
¿ycia. Moim najwiêkszym

marzeniem, zwi¹zanym z Colour Guard, jest przejcie do
wy¿szej kategorii w Marching Band. Przede mn¹ jeszcze du¿o pracy, zamierzam
doskonaliæ technikê z karabinem oraz æwiczyæ taniec z
szabl¹.
NR: W takim razie ¿yczê
Ci spe³nienia wszystkich
marzeñ i dziêkujê za rozmowê.
HS: Bardzo dziêkujê i
pozdrawiam wszystkich czytelników gazety!

WIERSZYK WAKACYJNY
[*** Niebo bezchmurne i s³oñce z³ote]
 Natalia Ratajczak
Niebo bezchmurne i s³oñce z³ote,
Ruszaj na pla¿ê jeli masz ochotê,
Gor¹cy piasek i morze bezmierne,
Morskie k¹piele nigdy nadmierne.
Gor¹ce promienie i ch³odna woda,
Pogoda to nie ¿adna przeszkoda.
Zimne lody i gor¹ca kawa,
Najwa¿niejsza bêdzie dobra zabawa.
Cichy szum fal i wiatr we w³osach,
Skup siê na piêknych, morskich odg³osach.
Bo nareszcie wakacje siê zaczê³y,
Piêkny okres w ¿yciu rozpoczê³y,
Dwa miesi¹ce spokoju i wypoczynku,
Spokój od szkolnego budynku.
W tym numerze umiechu i dobrej pogody Wam ¿yczymy,
A przy tym kilku potrzebnych rzeczy Was nauczymy.
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Spotkanie z Gilbertem Amauri de Godoy Filho
Mieszkañców Gryfic odwiedzi³ Gilberto Amauri de Godoy Filho, mistrz olimpijski
i legenda wiatowej siatkówki, wystêpuj¹cy pod pseudonimem GIBA. Spotkanie
odby³o siê w hali Gryf Arena 13 czerwca br.
Brazylijski zawodnik 
mieszkaj¹cy w Warszawie! 
spotka³ siê z m³odzie¿¹ w ramach projektu Graj o zdrowie. Wydarzenie by³o
wietn¹ okazj¹, by dowiedzieæ siê, jak osi¹gn¹æ sukces i walczyæ o spe³nianie
swoich marzeñ:  Kiedy za-

czyna³em moj¹ przygodê z
siatkówk¹  a by³o to w Stanach Zjednoczonych  wielokrotnie s³ysza³em, ¿e jestem za niski do tego sportu.
Ale siê nie podda³em, cierpliwie i konsekwentnie kroczy³em wyznaczon¹ drog¹. Najwa¿niejsze  nigdy siê nie

poddawaj i uwierz we w³asne
mo¿liwoci  powiedzia³ naszej redakcji GIBA.
Podczas spotkania w Gryf
Arenie GIBA rozegra³ turniej
pi³ki siatkowej, który zosta³
poprzedzony rozgrzewk¹ i
profesjonalnym instrukta¿em gry.
Redakcja

Aleksandra Wójcik oraz Karolina Urbaniak z redakcji LOgina na pami¹tkowym
zdjêciu z GIB¥. Fot.: LOgin
GIBA z przyjemnoci¹ poprowadzi³ zajêcia z instrukta¿em gry w pi³kê siatkow¹.
Niestety, wydarzenie nie spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem wród mieszkañców
Gryfic. Spotkanie z brazylijsk¹ gwiazd¹ by³o wietn¹ okazj¹, by aktywnie spêdziæ czas,
oderwaæ siê od klawiatury komputerowej i smartfonów. Zawodnik udzieli³ równie¿
cennych wskazówek nt. rozwijania sportowych umiejêtnoci. Fot.: LOgin

PRZEGL¥D

O tych serialach siê mówi...
Seriale prze¿ywaj¹ swój
renesans. Stacje telewizyjne  nie mówi¹c ju¿ o p³atnych platformach  przecigaj¹ siê w poszukiwaniu
coraz to lepszych, ciekawszych opowieci dla swoich
widzów. Dla naszych Czytelników wybra³em dwie
produkcje, które w ostatnim czasie przyku³y moj¹
uwagê.
Czarnobyl  historia
prawdziwa
Miniserial emitowany na
antenie HBO w re¿yserii
Stakka Bo. Obraz ukazuje katastrofê elektrowni atomowej
w Czarnobylu, która mia³a
miejsce 26 kwietnia 1986
roku. Serial rozpoczyna siê
od niespodziewanego wybuchu w reaktorze j¹drowym
bloku energetycznego nr 4
Czarnobylskiej Elektrowni
J¹drowej, w wyniku czego
dosz³o do po¿aru. Do gaszenia wezwano stra¿aków z
oddalonego o 30 km miasta
Prypeæ, którym wmówiono,
¿e zapali³ siê jedynie dach
elektrowni, wiêc nie maj¹ siê
czego obawiaæ. W rzeczywistoci jednak dosz³o do wybuchu reaktora, wskutek nieudanej próby systemu, co
doprowadzi³o do stopienia
rdzenia i wyrzucenia do atmosfery du¿ej iloci radioaktywnego opadu i od³amków
grafitu.
Pierwszymi ofiarami katastrofy okazali siê stra¿acy.
Wszyscy zmarli po kilku lub
kilkunastu dniach w wyniku

napromieniowania. Miasto
Prypeæ ewakuowano dopiero
po 36 godz. od wybuchu.
Opiesza³oæ w³adz okaza³a
siê tragiczna  ofiary mo¿na
by³o liczyæ w setkach. Film
wietnie oddaje ówczesne
realia i pokazuje prawdê o
Zwi¹zku Radzieckim, którego
Ukraina by³a wówczas czêci¹. Nie brakuje oczywicie
krytycznej oceny systemu
komunistycznego.
Lucyfer  dobry diabe³
Serial kryminalny z elementami
fantastycznymi
stworzony na podstawie komiksu o tym samym tytule,
emitowany pocz¹tkowo przez
stacje FOX, a obecnie  po
zawieszeniu serialu i odkupieniu praw  przez platformê
NETFLIX (pierwsze sezony
mo¿na by³o obejrzeæ równie¿ w
telewizji Puls). Historia tytu³owego diab³a Lucyfera, w³adcy
piek³a, który znudzony swoim
dotychczasowym ¿yciem postanawia zrobiæ sobie wakacje
i stêpuje na ziemie, gdzie osiedla siê w Los Angeles, zostaj¹c
przy tym bogatym w³acicielem nocnego klubu LUX. Wiedzie spokojny ¿ywot, jednak
do pewnego momentu. Kiedy
spotyka Chloe Decker, przeurocz¹ funkcjonariuszkê policji (i swoj¹ przysz³a wielk¹ mi³oæ), nasz nadprzyrodzony
bohater staje siê podatny na
uszczerbek na zdrowiu. Szatan, zafascynowany tym zjawiskiem, wstêpuje do policji w
roli doradcy. W czasie s³u¿by
razem z ,,Pani¹ Detektyw wy-

Miniserial Czarnobyl jest
fabularyzowan¹ wersj¹
wydarzeñ zwi¹zanych z
katastrof¹ czarnobylsk¹,
przy czym niektóre
sceny s¹ ich
rekonstrukcj¹. Fot.:
materia³y promocyjne
korzystuje swoje nieludzkie
umiejêtnoci  i tak ludzie zdradzaj¹ mu swoje mroczne tajemnice czy dzikie ¿¹dze. Niekonwencjonalne zachowanie i niecodzienny sposób mylenia
Morningstara wietnie uzupe³niaj¹ siê z powag¹ i dociekliwoci¹ Chloe. Oprócz zadufanego w sobie, narcystycznego Lucyfera poznajemy wiele
innych ciekawych, intryguj¹cych postaci. Przyk³adem
mo¿e byæ brat g³ównego bohatera  Amenadiel, najstarszy
anio³, który przyby³ na Ziemiê,
by przekonaæ zbuntowanego
Lucyfera do powrotu do piek³a. Serial doczeka³ siê 4 sezonów, z czego ostatni zosta³
stworzony przez NETFLIXA,
który og³osi³ niedawno, ¿e rozpoczyna prace nad kolejnym
sezonem.
Kamil Walczak

FELIETON EDUKACYJNY
Rowerzyci
 na cie¿ki!

W wakacje rowerzystów
niew¹tpliwie przybêdzie  i
dobrze, to wietna forma aktywnoci fizycznej. Po blisko
dziesiêciomiesiêcznej pracy
z podrêcznikami i zeszytami
przedmiotowymi przyda siê
trochê ruchu! Czas najwy¿szy od³o¿yæ równie¿ smartfony, wy³¹czyæ gry, wylogowaæ
siê z mediów spo³ecznociowych i spêdziæ czas z przyjació³mi na wie¿ym powietrzu.
Im wiêcej cie¿ek
rowerowych, tym lepiej
Ze wzglêdu na przeznaczenie rowery mog¹ byæ wojskowe, cyrkowe oraz  lub
przede wszystkim  górskie,
miejskie czy turystyczne.
Rower ma za sob¹ d³ug¹, ponad 200-letni¹ historiê. Polska nazwa tego pojazdu drogowego pochodzi od firmy
samochodowej Rover, która
niegdy produkowa³a tylko
rowery. Z biegiem kolejnych
lat ich konstrukcje i przeznaczenie ewoluowa³y. Kiedy
to samochód uwa¿ano za
przysz³ociowy, niemal futurystyczny rodek transportu. Dzisiaj dominuj¹  przynajmniej w wiêkszoci miast
na ca³ym wiecie  cyklici i
cie¿ki rowerowe. I pomyleæ, ¿e w Polsce (niestety,
przede wszystkim u nas) ludzie narzekaj¹, bo przecie¿
uprzywilejowanym pojazdem drogowym jest samochód, a sami cyklici stanowi¹  i niech Bóg im wybaczy
 jak¹ technologiczn¹ (i nie
tylko) aberracjê: To lewacy
 s³yszmy, wystarczy tylko
przy³o¿yæ ucho w odpowiednie miejsce. Niektóre opcje
polityczne doszukuj¹ siê w
peda³owaniu nienormalnoci, snuje siê równie¿ teorie,
¿e cyklici tworz¹ now¹ ide-

ologiê. Nic mi na ten temat nie
wiadomo, jeli jednak tak jest
 trzymam mocno kciuki,
niech im droga bêdzie szeroka i niekoniecznie prosta (bo
co to za droga bez przeszkód?).
Po pierwsze:
kieruj z g³ow¹
¯ycie jest jak jazda na
rowerze; ¿eby utrzymaæ równowagê, musisz siê poruszaæ
naprzód  mia³ powiedzieæ
Albert Einstein. W jednym
sentencyjnym zdaniu niemiecki fizyk zawar³ filozofiê
¿ycia, nasz¹ egzystencjê,
która sprowadza siê do powiedzenia: W ¿yciu jest raz z
górki, raz pod górkê. Meandry naszego losu zostawmy
jednak na inny czas, zbli¿aj¹
siê d³ugo wyczekiwane wakacje, czas radoci i aktywnego odpoczynku. Jednak czas
sielankowej zabawy i inspiruj¹cych podró¿y nie mog¹ upiæ
naszej czujnoci  pamiêtajmy,
¿e niezale¿nie od sytuacji, to
moje zdrowie i ¿ycie jest najwa¿niejsze. Po pierwsze: wiat³a, wiate³ka odblaskowe, w
tym kamizelki i inne gad¿ety
(szczególnie wa¿ne po zmroku).
Po drugie: mimo ¿e nieobowi¹zkowy, ale przezorny zawsze
ubezpieczony  kask. Po trze-

cie: do jazdy rowerowej s³u¿¹
specjalne cie¿ki, chodniki s¹
dla pieszych, w innym przypadku mo¿ecie spowodowaæ wypadek (nie wspominaj¹c, ¿e nara¿acie siê na mandat). Po
czwarte: trzymamy siê prawej
krawêdzi jezdni, uwa¿amy jednak na sam krawê¿nik, bowiem
przy nim czêsto znajduj¹ siê
dziury. Po pi¹te: jeli poruszamy
siê po ulicy, sygnalizujemy
wszystkie manewry. I przede
wszystkim: kieruj z g³ow¹,
czasami chwila nieuwagi wystarczy, ¿eby doprowadziæ
do tragedii.
Karta rowerowa
musi byæ!
Karta rowerowa to nie prze¿ytek  ona wci¹¿ obowi¹zuje.
Dziecko, które ukoñczy³o 10. rok
¿ycia, musi zdaæ egzamin na kartê rowerow¹ (dotyczy poruszania siê po drodze publicznej,
czyli wydzielonego pasa terenu,
który sk³ada siê z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla rowerów itd.). Karta rowerowa obowi¹zuje do 18. roku ¿ycia.
Wszystkie
osoby,
który
ukoñcz¹ 18 lat nabywaj¹ uprawnienia do jazdy na rowerem.
Rodzicom warto przypomnieæ,
¿e dziecko na rowerze do 10. roku
¿ycia traktowane jest jak pieszy.
Mariusz Rakoski
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UCZEÑ Z PASJ¥  WYWIAD

Dru¿yna Golczewita z Golczewa z trenerem
Miko³ajem Ko³odziejem. Fot.: udostêpnione przez
Karolinê Urbaniak

ca³y czas pracujemy, aby byæ
coraz w lepszej formie, ale powinnimy znaæ swój organizm,
jego mo¿liwoci. Sam ruch na
pewno nie jest szkodliwy, tego jestem pewna. Bieganie, przyk³adowo, poprawia i utrzymuje
kondycjê fizyczn¹, pozwala
uzyskaæ szczup³¹ sylwetkê, a nawet redukuje poziom stresu.
MK: Masz w dru¿ynie, powiedzmy, blisk¹ Ci osobê, na
której zawsze mo¿esz polegaæ?
KU: W dru¿ynie ka¿da osoba jest ze sob¹ blisko. Wszyscy
wspieramy siê wzajemnie. Jestemy jak rodzina.
MK: Interesujesz siê tylko
pi³k¹ siatkow¹? Jak spêdzasz
wolny czas?
KU: Nie, interesujê siê równie¿ pi³k¹ rêczn¹ oraz bieganiem.
Moja dru¿yna tak¿e jedzi na turnieje pi³ki rêcznej. W wolnym
czasie lubiê pobiegaæ. W niektórych sytuacjach bardzo siê to
przydaje. Jak mam jakie zmartwienia, to idê biegaæ, jest wietny sposób, by zapomnieæ o
wszystkim.

11

MK: £atwo jest pogodziæ
naukê z pasj¹?
KU: Na pocz¹tku by³o to
trudne. Musia³am pogodziæ siê z
tym, ¿e nie chodzê ju¿ do szko³y
w Golczewie, do której mia³am
bardzo blisko. Teraz muszê wstawaæ wczeniej, poniewa¿ doje¿d¿am do innej szko³y. Musia³am siê przyzwyczaiæ do innego
trybu ¿ycia. Obecnie ju¿ jest bardzo dobrze, mój grafik pozwala
pogodziæ obowi¹zek  naukê  z
pasj¹.
MK: Wi¹¿esz przysz³oæ z
t¹ w³anie dyscyplin¹?
KU: Na pewno znajdê czas
na dalsze treningi i rozwój swojej
pasji. Jednak swoj¹ przysz³oæ
wi¹¿ê z innym kierunkiem, w
którym obecnie siê rozwijam.
Chcia³abym zaj¹æ siê edukacj¹
dzieci, uwa¿am, ¿e sport mo¿e
mi w tym pomóc. Grê w pi³kê
traktujê jako hobby. Jest to mój
sposób na relaks i codzienn¹ odskocznie.
MK: Dziêkujê za rozmowê, ¿yczê Ci jak najwiêcej sukcesów!
KU: Dziêkujê.

Kajakiem przez powiat
Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach
wziêli udzia³  14 czerwca br.
 w sp³ywie kajakowym z
Trzebiatowa do ujcia Regi w
Mrze¿ynie.
Zanim m³odzie¿ pop³ynê³a
z nurtem rzeki w kierunku morskiego ujcia, uczestnikom
udzielono instrukta¿u i wa¿nych wskazówek z zakresu
bezpieczeñstwa i techniki wios³owania. Po sp³ywie powinny
boleæ  przede wszystkim 
miênie nóg i brzucha, a nie r¹k
(jeli jest inaczej, oznacza to, ¿e
musimy popracowaæ nad sposobem wios³owania). Instruktor zwróci³ uwagê, ¿e wios³owanie jest prac¹ zespo³ow¹: to
pierwsza osoba nadje rytm i
tempo, druga powinna siê do
tego dostosowaæ. Co wa¿ne:
dobra technika wios³owania,
zgrane wios³owanie, jest niezwykle istotne dla samego bezpieczeñstwa. Warto równie¿
pamiêtaæ, ¿e taki sp³yw powinien byæ poprzedzony rozgrzewk¹ (czyli nale¿y przygotowaæ swój organizm do szczególnie intensywnego wysi³ku),
która, swoj¹ drog¹, jest wa¿na
dla ka¿dej aktywnoci sportowej (np. przed æwiczeniami w
si³owni).
Pouczeni i podzieleni na
zespo³y uczniowie mogli zaj¹æ
miejsca w kajakach. Dla niektórych by³o to nie lada wyzwanie,
choæ znaleli siê te¿ tacy, którym nie sprawi³o to najmniejszego problemu. Po czternastu
kilometrach tytanicznej walki z
pr¹dem rzeki, zmêczeni uczestnicy dotarli do celu podró¿y,
gdzie czeka³a na nich wie¿o
upieczona kie³baska oraz gor¹ce napoje, kawa i herbata. Po
takim wysi³ku wszyscy smakiem zajadali siê kie³baskami,

POLECAMY

Wakacyjne sporty do uprawiania w miecie
Uprawianie sportu kojarzy siê  poniek¹d s³usznie  z naturalnym krajobrazem i wie¿ym powietrzem. Nic nie stoi jednak
na przeszkodzie, ¿eby spêdziæ aktywnie czas w miecie. Tradycyjnie mo¿e to
byæ basen, si³ownia czy
hala sportowa. Ale nie tylko Prezentujemy ciekawe pomys³y na aktywny wypoczynek w miecie (UWAGA: przy ka¿dej aktywnoci pamiêtaj o bezpieczeñstwie).
Lato to idealny czas, ¿eby
sprawdziæ siê w zupe³nie nowych dyscyplinach sportu,
które wcale nie wymagaj¹
specjalnych warunków ani
korzystania ze skomplikowanego sprzêtu. Wród wielu
propozycji na spêdzanie wolnego czasu w miecie ka¿dy
powinien wybraæ co dla siebie.
1. Chcesz schudn¹æ i
wymodelowaæ nogi? Postaw
na rolki. Inne zalety: godzina jazdy to 700 kcal mniej,
poza tym jazda na rolkach
rzebi uda i poladki.

SPORT

INFOKOMENTARZ

Karolina Urbaniak: Chcia³abym zaj¹æ siê
edukacj¹ dzieci, uwa¿am, ¿e sport mo¿e
mi w tym pomóc
Pasja ma ogromne znaczenie dla jakoci naszego ¿ycia.
Rodzi siê ona w naszym wnêtrzu, a jedynie jej wytwory
uwidaczniaj¹ siê na zewn¹trz.
Karolina Urbaniak, uczennica
klasy Ia o profilu psychologicznym w Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego
w Gryficach od najm³odszych lat
interesuje siê siatkówk¹.
Z Karolina Urbaniak rozmawia Martyna Kwieciñska
Martyna Kwieciñska: Od
ilu lat jeste zwi¹zana z siatkówk¹?
Karolina Urbaniak: Z pi³k¹
siatkow¹ mam stycznoæ od 4.
klasy szko³y podstawowej. Mia³am wtedy 10 lat.
MK: Do jakiej aktualnie
dru¿yny nale¿ysz?
KU: Aktualnie nale¿ê do dru¿yny siatkarek Golczewita.
Spotykamy siê w weekendy i trenujemy. Staramy siê rozgrywaæ
mecze z innymi dru¿ynami oraz
jedziæ na turnieje.
MK: Posiadasz osobê, której zawdziêczasz swoje umiejêtnoci sportowe?
KU: Oczywicie. Swoj¹ pasjê zawdziêczam tacie. To dziêki
niemu tak mocno kocham sport.
Nauczy³ mnie wiele rzeczy dotycz¹cych sportu. Uwielbiam z nim
chodziæ na treningi. To tak¿e pomaga wzmocniæ charakter.
MK: Jest takie powiedzenie, niemieckie, ¿e Sport ist
Mord, czyli
KU: Sport jest morderczy? Dobre [miech]. Ale tak na
serio  mylê, ¿e najwa¿niejszy w
sporcie jest, w pewnym sensie,
umiar. Ka¿dy powinien znaæ
swoje mo¿liwoci, oczywicie

oraz na
www.lochrobry.pl

nawet pieczony chleb smakowa³ inaczej, jak nigdy wczeniej. Ognisko nie by³o jednak
ostatnim punktem programu.
 Po raz pierwszy wziê³am
udzia³ w sp³ywie kajakowym.
Muszê przyznaæ, ¿e to wietny
sposób na nudê i od³o¿enie komórki. To nie tylko aktywnoæ
fizyczna, ale i rekreacja na ³onie
natury. Super! - powiedzia³a
Martyna Mi³ek, uczestniczka
sp³ywu

W celach rekreacyjnych oraz
turystycznych uczniowie zwiedzili równie¿ miejscowoæ. Niegdy Mrze¿yno by³o pónoredniowieczn¹ wsi¹ ryback¹ z
portem, i mimo ¿e port rybacki
wci¹¿ spe³nia swoje funkcje
(jako jedna z baz rybo³ówstwa
morskiego), to dzi pierwsze
skrzypce odgrywa funkcja turystyczno-wypoczynkowa, z uwagi na sprzyjaj¹cy mikroklimat.
Bart³omiej Pachocki

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

ZANOTOWANE
Komentarze sportowe  niekoñcz¹ce
siê ród³o lapsusów jêzykowych

TOP 5
1. Nie takich wyników spodziewano siê od Brazylijczyków. Ale nie wymagajmy zbyt wiele, przecie¿ prowadz¹ 
Jacek Banasikowski
2. Wydaje mi siê, ¿e Juventus nawi¹¿e kontaktow¹
bramkê po tej bramce  Zbigniew Boniek
3. 14 minut do koñca tego gwizdka  Mateusz Borek
4. Nie znam jêzyka brazylijskiego  Piotr Dêbowski
5. Norwegia ma najwiêkszy procent uprawianych sportowców  Maciej Henszel
ród³o: media

CIEKAWOSTKI

Czy wiesz, ¿e

Landkiting polega na wykonywaniu ewolucji na deskorolce, która po³¹czona
jest z latawcem. Si³a, z jak¹ latawiec unosi deskorolkarza, umo¿liwia robienie
efektownych tricków w powietrzu. Fot.: Landkiting w P³ocku
2. Dla ambitnych i
otwartych osób  deskorolka. Zalety: ogromna satysfakcja i nawi¹zywanie nowych znajomoci.
3. Dla lubi¹cych rywalizacjê  speed badminton.
Zalety: rozwija refleks, spostrzegawczoæ i poprawia

kondycjê.
4. Dla znudzonych monotonnymi æwiczeniami 
street workout. Zalety: trening si³owy w przestrzeni
miejskiej nie wymaga sporych nak³adów finansowych, w tym sporcie twoj¹
si³owni¹ mo¿e staæ siê plac

zabaw dla dzieci, park lub
podwórko z trzepakiem.
5. Ekstremalny sport dla
odwa¿nych  landkiting.
Zalety: solidna dawka adrenaliny.
Opracowanie na podstawie: wformie24.poradnikzdrowie.pl

Pi³ka siatkowa to sport
dru¿ynowy, który sk³ada siê
z dwóch zespo³ów po szeciu
graczy. * Zosta³a ona wymylona przez Amerykanina
Williama G. Morgana w 1895
roku. * Od 1964 roku jest ona
dyscyplin¹ olimpijsk¹. *
Sport ten jest najbardziej
popularny w Polsce, Brazylii,
Bu³garii, W³oszech i Rosji. *
Pierwsze Mistrzostwa wiata mê¿czyzn odby³y siê w
1949 roku, natomiast kobiet
w 1952 roku. Pierwsza zaprojektowana pi³ka do siatkówki
powsta³a w 1900 roku. * rednio pi³karz skacze 300 razy w
ci¹gu meczu. * Najd³u¿szy
mecz siatkówki trwa³ 75 godz.
i 30 min i odby³ siê w Kingston. * Najwy¿szym polskim
siatkarzem jest Marcin No-

wak  215 cm. Polska trzy razy
zdoby³a tytu³ mistrza wiata
w pi³ce siatkowej mê¿czyzn 
w 1974 r., 2014 r. i 2018 r. *
Najwiêcej tytu³ów mistrza
wiata zdoby³ dotychczas
Zwi¹zek Radziecki (6 razy) 
i z pewnoci¹ ju¿ nie bêdzie :)
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