Ryszard Chmielowicz: Samorz¹dowiec
musi mieæ ca³y czas z ty³u g³owy
przewiadczenie, ¿e powinien
pracowaæ dla mieszkañców,
dla rozwoju powiatu
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Taki miód... tylko w BioBee! M³odzie¿owe S³owo Roku 2018 Maja Bublewicz: Pragnê
zdjêciem zatrzymaæ czas,
z³apaæ chwilê w obiektywie
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W Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego ju¿ od kilku lat prowadzimy miniprzedsiêbiorstwa. To zak³adane przez grupê uczniów firmy,
które funkcjonuj¹ na lokalnym rynku.
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Ju¿ po raz trzeci Wydawnictwo Naukowe PWN zorganizowa³o plebiscyt na M³odzie¿owe S³owo Roku. Propozycji by³o
wiele, od wyboru do koloru! Jednak niekwestionowanym
zwyciêzc¹, który szturmem zdoby³ 1/3 g³osów internautów,
by³... uwaga, uwaga: DZBAN!

KULTURA

s.9

Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach ju¿ wielokrotnie
przekonali nas, ¿e poza szko³¹ i nauk¹ maj¹ jeszcze wiele innych,
mocnych stron.
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Ho, ho, ho
drodzy
Czytelnicy!
Tym
wi¹tecznym
akcentem witamy Was
gor¹co ostatnim wydaniem LOgina w starym
roku. Ju¿ na wstêpie
pragniemy z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia. W ten piêkny, wi¹teczny czas ¿yczymy
wszystkim zdrowych,
bajecznych i spêdzonych w rodzinnej atmosferze wi¹t. Niech
na sto³ach nie zabraknie
¿adnej z 12 potraw.
Niech bia³y puch opró-

szy wiat, a wolny czas
up³ynie Wam na s³odkim
lenistwie i cudownej zabawie. Oby Bo¿e Narodzenie up³ynê³o pod
znakiem mi³oci i ¿yczliwoci. Zakopmy choæ
na kilka dni wojenny topór i w prostym gecie
zapomnijmy
o
waniach. Oby nigdy nie
zabrak³o mobilizacji do
dzia³ania, si³ do realizacji postanowieñ i spe³niania marzeñ. Wierzym y, ¿e 2019 rok bêdzie
pocz¹tkiem czego dobrego, co mocno zaprocentuje w przysz³oci.
Szczególne
s³owa
kierujemy do tegorocznych maturzystów i
gimnazjalistów. Maj coraz bli¿ej, pamiêtajmy
jednak, ¿e odpoczynek
jest równie¿ wa¿ny.
wiêta Bo¿ego Narodzenia
mog¹
byæ
wietn¹ okazj¹, by na
chwilê od³o¿yæ ksi¹¿ki i
oddaæ siê ulubionym
formom odpoczynku.
Mijaj¹cy rok sta³ dla
naszej redakcji pod znakiem intensywnej pracy.
Nadchodz¹cy nowy rok

bêdzie z pewnoci¹ równie¿ intensywny i owocny. Cieszymy siê, ¿e wejdziemy w niego wraz z
wiernymi Czytelnikami,
którzy nigdy nie przestali w nas wierzyæ. Dziêkujemy za s³owa uznania
oraz merytoryczne uwagi. To dziêki Waszej czujnoci staramy siê dawaæ
z siebie wszystko. Mamy
nadziejê, ¿e 2019 roku
LOgin znajdzie nowych
Czytelników.
Praktyka czyni mistrza

 zdajemy sobie sprawê,
¿e przed nami jeszcze
wiele pracy. Jest to praca
satysfakcjonuj¹ca,
cieszmy siê, ¿e nasze artyku³y spotykaj¹ siê z
zainteresowaniem. Informujemy, ale równie¿
staramy siê sk³aniaæ do
refleksji (dlatego i w tym
numerze nie zabranie
krytycznych opinii). Pamiêtajcie  czekamy na
Wasze komentarze i propozycje. (Chcia³by podzieliæ siê z nami swoim
zdaniem  napisz do
nas!).
Zanim
opucicie
szkolne mury z kolêd¹ na
ustach,
przedstawiamy
grudniowy numer! Jest on
naszym uk³onem w stronê
wspania³ego bo¿onarodzeniowego okresu. Nie zabraknie w nim ¿yczliwoci i
ciep³a, przepisów na najlepsze wypieki wi¹teczne
oraz refleksji nad istot¹
wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Jeszcze raz k³aniamy
siê z najszczerszymi
¿yczeniami. Do zobaczenia w Nowym, lepszym
Roku!
g

Ryszard Chmielowicz: Samorz¹dowiec musi
mieæ ca³y czas z ty³u g³owy przewiadczenie,
¿e powinien pracowaæ dla mieszkañców,
dla rozwoju powiatu
Ryszard Chmielowicz  wieloletni samorz¹dowiec,
dyrektor jednego z wydzia³ów Urzêdu Gminy w Gryficach oraz wieloletni cz³onek PO  zosta³ nowym starost¹
i bêdzie przez najbli¿sze piêæ lat kierowaæ powiatem gryfickim.

Z Ryszardem Chmielowiczem, o planach
na przysz³oæ i dzia³aniach dla mieszkañców
Gryfic i powiatu, rozmawiaj¹ Bart³omiej Pachocki
i Kornelia Mazur
Kornelia Mazur: Chcielibymy Panu podziêkowaæ, ¿e
znalaz³ Pan dla nas czas. Po
szesnastu latach zmienia siê
w Gryficach starosta. Co ta
zmiana oznacza dla mieszkañców Gryfic i ca³ego powiatu?
Ryszard Chmielowicz: A
wiêc tak: 23 listopada br. na sesji
inauguracyjnej zaistnia³a zmiana,
na mocy której starost¹ powiatu
gryfickiego zosta³ Ryszard
Chmielowicz, czyli moja skromna
osoba. Uda³o siê nam zbudowaæ
wiêkszoæ, dziêki czemu rada powiatu zag³osowa³a za zmian¹.
Bart³omiej Pachocki: Jakimi sprawami  zwi¹zanymi
z ¿yciem mieszkañców 
chcia³by siê Pan zaj¹æ w
pierwszej kolejnoci? Ma Pan
w planie jakie szczególne
dzia³ania?
RC: Dzi jeszcze trudno mówiæ o szczegó³ach. Zacznijmy od
tego, ¿e w obrêbie powiatu znajduje siê szeæ gmin. Do rady powiatu
dostali siê przedstawiciele wszystkich gmin, z wyj¹tkiem gminy
Brojce, gdzie nie uda³o siê skutecznie wytypowaæ kandydata. W
ogóle okrêg wyborczy do rady powiatu sk³ada³ siê z dwóch okrêgów:
pó³nocnego i po³udniowego. Po³udniowy obejmowa³ dwie gminy, a
pó³nocny cztery. Kandydaci z
czterech gmin rywalizowali ze
sob¹, dlatego nie uda³o siê wprowadziæ kandydata z gminy Brojce.
My bêdziemy reprezentowaæ tê
gminê. Zmierzaj¹c teraz do meritum: plan dla powiatu gryfickiego
musi byæ opracowany wspólnie,
poniewa¿ wszyscy przedstawiciele gmin maj¹ równie¿ swoje oczekiwania, cele i zamierzenia. Strategia dzia³añ na lata 2019-2023
bêdzie zatem zbiorem oczekiwañ
wszystkich gmin. Oczywicie, w
tym zbiorze trzeba bêdzie wskazaæ
priorytety, bowiem mo¿liwoci
powiatu s¹ ograniczone. Wiele
planów nie zosta³o zrealizowanych od lat z uwagi na szczup³oæ
bud¿etu. Starostwo powiatowe
posiada niewielkie zasoby nieruchomoci, które mog¹ tworzyæ
wp³ywy do bud¿etu. Oczekiwania
wszystkich gmin trzeba bêdzie
prze³o¿yæ na mo¿liwoci  przeprowadzimy analizê z ocen¹ bilansu otwarcia.
KM: Starostwo jest organem prowadz¹cym szko³y ponadpodstawowe. Wiêkszoæ z
nas po zdanej maturze chce
siê dalej kszta³ciæ. Nie wszyscy jednak myl¹ o studiach i
koñcz¹ swoj¹ edukacjê po
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technikum czy liceum. W jaki
sposób powiat mo¿e zachêciæ,
aby m³odzi ludzie nie opuszczali naszego miasta czy powiatu? Z drugiej strony, co
mo¿emy zaproponowaæ m³odzie¿y po studiach, aby wróci³a i pracowa³a w naszym regionie?
Po zmianach ustrojowych w
Polsce du¿e bezrobocie dotknê³o
rejony popegeerowskie. Niestety,
na terenie powiatu gryfickiego
znajduje siê du¿o najtrudniejszych
do zagospodarowania terenów.
Nastêpuj¹ teraz lata zdecydowanie korzystniejsze, ale na rynku
pracy jest coraz mniej chêtnych
do podejmowania oferowanych
zadañ. Nie s¹ to jeszcze miejsca na
miarê oczekiwañ m³odzie¿y,
szczególnie tej wykszta³conej.
Atutem naszego powiatu jest doæ
mocno rozwiniêty rynek nadmorski, gdzie jest sporo miejsc pracy.
Zdaje sobie jednak sprawê, ¿e s¹ to
czêsto prace sezonowe, mog¹ nie
spe³niaæ naszych oczekiwañ. Sporo przedsiêbiorców, restauratorów
czy w³acicieli pensjonatów ma
du¿y problem z naborem pracowników na okres sezonu, dlatego
coraz czêciej przyje¿d¿aj¹ do nas
obcokrajowcy, g³ównie z Europy
Wschodniej. Prawd¹ jest, ¿e wiele
osób w latach poprzednich wyjecha³o za granicê  do Niemiec czy
Anglii  aby szukaæ swoich szans,
mo¿liwoci rozwoju. Chyba ka¿dy
z nas zna kogo, kto wyjecha³ za
granicê i tam pozosta³. Czasami
wyje¿d¿aj¹ ca³e rodziny. Kiedy
s¹dzilimy, ¿e to exodus krótki, ¿e
wróc¹ i bêd¹ budowali swoj¹ rzeczywistoæ  po zarobieniu pieniêdzy  w ojczynie. Póki co tak siê
nie dzieje. Wielu z nich zakorzeni³o siê na sta³e, bo uwa¿aj¹, ¿e tam
jest lepiej.
Z gmin¹ Gryfice stworzylimy strefê ekonomiczn¹ i posiadamy nieruchomoci w pe³ni przygotowane do tego, ¿eby zachêcaæ
przedsiêbiorców do inwestowania
na naszym terenie. Jest du¿o m³odych przedsiêbiorców i liczymy na
to, ¿e trafi¹ do nas ze swoimi pomys³ami i ulokuj¹ tutaj swoje firmy, na terenie strefy ekonomicznej. Uzbrojone tereny czekaj¹ na
pomys³owoæ nowych pracodawców. Mam nadziejê, ¿e to da szansê, ¿eby powiat gryficki siê rozwija³. Dzia³ania ró¿nych jednostek
mog¹ oczywicie liczyæ na nasze
wsparcie.
BP: Ma Pan za sob¹ wieloletni¹ pracê w samorz¹dzie.
Jakimi cechami powinien
wyró¿niaæ siê skuteczny i do-
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Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach z
Ryszardem Chmielowiczem, Starost¹ Powiatu Gryfickiego.
Fot.: LOgin
bry dla mieszkañców polityk?
Czy ma Pan jak¹ receptê na
sukces?
Na pewno jest to misja. Samorz¹dowiec musi mieæ ca³y czas z
ty³u g³owy przewiadczenie, ¿e
powinien pracowaæ dla mieszkañców, dla rozwoju powiatu. Powinnimy stwarzaæ mo¿liwoci kreowania nowej rzeczywistoci. Z
perspektywy lat i dowiadczenia
mam wiadomoæ, ¿e nie jest to
³atwe zadanie. Powiat nie dzia³a
jednoosobowo. Powiat to zarz¹d,
rada powiatu. To s¹ prawa demokracji, wszystko buduje siê poprzez stworzenie wiêkszoci do
ka¿dego pomys³u. Plany s¹ wtedy
skutecznie realizowane, jeli uda siê
przekonaæ wiêkszoæ do obranego
dzia³ania. Nie jest to ³atwe zadanie,
poniewa¿ mo¿na mieæ wiele pomys³ów, a realizacja jest w du¿ej mierze
ograniczona mo¿liwociami finansowymi. Do zadañ podstawowych
i bie¿¹cych nale¿¹ m.in.: poprawianie infrastruktury; budowanie
przestrzeni, która u³atwia ¿ycie
mieszkañcom; budowanie obiektów, które pozwalaj¹ na wypoczynek po pracy. Mylê, ¿e Gryfice i
miasta ocienne tak¹ infrastrukturê zbudowa³y, wspomnieæ np.
Gryf Arenê w Gryficach czy halê
sportowo-widowiskow¹ w P³otach. To s¹ obiekty ju¿ na miarê
XXI wieku. To miejsca, z których
m³odzie¿ chêtnie korzysta i wype³nia swój wolny czas, aktywnie
uczestniczy w wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Mamy
równie¿ basen, gdzie mo¿na sportowo siê realizowaæ. Zbudowane
zosta³o równie¿ k¹pielisko. Poprawiamy infrastrukturê w zakresie budowy dróg, uzbrajania terenów. Mo¿na zauwa¿yæ równie¿, ¿e
w naszym regionie rozwija siê budownictwo mieszkaniowe. Tereny
s¹ odpowiednio przygotowane,
czyli powiat gryficki ca³y czas siê
rozwija, a my stajemy siê spo³eczeñstwem zasobniejszym. Jeli
na terenie powiatu gryfickiego
powstaj¹ nowe domy i osiedla,
oznacza to, ¿e rodziny planuj¹
swoj¹ przysz³oæ w³anie tutaj; ¿e
na miejscu bêd¹ pracowaæ czy tworzyæ nowe miejsca pracy.
KM: Zbli¿aj¹ siê wiêta i
Nowy Rok. Jakie s³owa chcia³-
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by Pan skierowaæ do m³odzie¿y i mieszkañców powiatu?
Jako nowy starosta czujê odpowiedzialnoæ za najbli¿sz¹ przysz³oæ. Mieszkañcy oczekuj¹, ¿e
powiat gryficki bêdzie siê dynamicznie rozwija³. Mam nadziejê,
¿e w tym procesie ka¿dy bêdzie
mia³ swój udzia³, bo zarz¹dzanie
powiatem polega na wspó³pracy, a
nie na dzia³aniu jednoosobowym.
Na pewno nie jest to ³atwa droga,
przed nami trudne lata. Bud¿et jest
naprawdê bardzo skromny, ¿eby
osi¹gn¹æ sukcesy rozwojowe tego
powiatu bêdzie trzeba siêgaæ po jak
najwiêksze rodki zewnêtrzne.
Pozyskanie rodków zewnêtrznych pozwoli na skuteczny dalszy
rozwój powiatu gryfickiego.
Wiem, ¿e ta droga w moim ¿yciu
nie bêdzie ³atwa. Zmiana starosty
nie przyniesie od razu oczekiwanych efektów we wszystkich kierunkach i dziedzinach. Na wszystko potrzeba odpowiedniego czasu,
choæby na to, ¿eby zrobiæ bilans
otwarcia, ¿eby przygotowaæ wieloletnie programy. Na tê chwilê
zajmujemy siê organizacj¹ pracy
rady powiatu, powo³ujemy komisjê rady powiatu. Musimy zatwierdziæ bud¿et na 2019 rok, trzeba te¿
zamkn¹æ rok mijaj¹cy. To naprawdê ogrom pracy. Prowadzimy jeszcze analizy i schematy organizacyjne wszystkich jednostek organizacyjnych i wydzia³ów rady powiatu.
Przygl¹damy siê s³abym i mocnym
stronom funkcjonowania powiatu.
Chcemy dokonaæ g³êbokich analiz.
Tam, gdzie jest to mo¿liwe, szukamy oszczêdnoci, które mog¹ siê
przydaæ w innej dziedzinie, w pilniejszych sprawach.
Wszystkim mieszkañcom
powiatu gryfickiego pragnê z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia.
Weso³ych, spokojnych i radosnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia
spêdzonych w rodzinnej atmosferze wród przyjació³. Spokoju i
du¿o refleksji w zwi¹zku z mijaj¹cym rokiem. W Nowym Roku
wszelkiej pomylnoci, wiele radoci i spe³nienia marzeñ.
KM, BP: Dziêkujemy za
rozmowê. Równie¿ ¿yczymy
weso³ych, rodzinnych wi¹t
oraz sukcesów na nowej drodze ¿ycia.
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By³ Madryt, by³o Wilno... Czas na Londyn!
Na pocz¹tku grudnia
uczniowie z Chrobrego
mieli okazjê po raz kolejny
odwiedziæ Londyn. Podczas
czterodniowego
pobytu
m³odzie¿ zwiedzi³a Muzeum
Figur Woskowych Madame
Tussouds, Muzeum Sztuki
Wspó³czesnej Tate Modern,
National Gallery i Muzeum
Historii Naturalnej. Uczniowie spacerowali po alejkach
s³ynnych londyñskich parków, m.in. Hyde Parku i Regents Parku oraz wzd³u¿ po³udniowego brzegu Tamizy.
Uczestnicy wycieczki podzi-

IN MY OPINION

A few weeks ago we were
on a trip to London. We spent
there three days and saw a lot
of attractions. The best ones
were a visit at Madame Tussouds and a ride on London
Eye. At Madame Tussouds
we could see our favourite
actors and public people. It
was a very interesting experience. The view of London
at night from the top of London Eye was absolutely fantastic.
Also, we could see the
Changing of the Guards at
Buckingham Palace, which,
despite the rain, was a celebration definitely worth seeing. While walking along
the streets we could see Tower Bridge, Trafalgar Square
and Platform 9 3/4, where we

wiali równie¿ przepiêkn¹ panoramê Londynu podczas
przeja¿d¿ki s³ynn¹ karuzel¹
widokow¹ London Eye. W
programie wycieczki nie zabrak³o te¿ klasycznych punktów  twierdzy Tower of London, wie¿y zegarowej Big
Ben czy Trafalgar Square.
Pod Buckingham Palace
uczniowie podziwiali uroczyst¹ zmianê warty. Niesamowite wra¿enie wywar³y
wi¹tecznie udekorowane
ulice i liczne jarmarki bo¿onarodzeniowe.
El¿bieta Prokop

MOIM ZDANIEM

Uczestnicy wycieczki pierwszy dzieñ w Londynie rozpoczêli
od spaceru wzd³u¿ Regents Park. Fot.: LOgin
took photos. We had a chance to visit Chinatown and
many other places. The weather was good. Sometimes it
was raining but it was warm.

The trip was a good way of
practising our English and a
chance for our personal development.
Sara i Roksana z klasy 3c.

Do Londynu uczniowie
polecieli z Goleniowa lini¹
Ryanair. Przelot zaj¹³ nieca³e
dwie godziny. Fot.: LOgin

W Londynie mo¿na by³o ju¿
poczuæ klimat zbli¿aj¹cych
siê wi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Fot.: LOgin
niowe udalimy siê poci¹giem
do domu... Czas siê skoñczy³,
wspomnienia jednak pozostan¹
z nami na d³ugie lata. Wspólnie
spêdzilimy wyj¹tkowe chwile, w równie wyj¹tkowym miejscu. Jestem bardzo zadowolona
z wyjazdu. Do domu zabra³am
ze sob¹ pozytywne wra¿enia i
g³êbokie prze¿ycia. Jedno jest
pewne  Londyn jest miejscem,
do którego warto wróciæ. I my
na pewno to zrobimy.
Malwina Drozdowska

5 KRÓTKICH PYTAÑ DO...
M³odzie¿ zwiedzi³a m.in. Muzeum Figur Woskowych
Madame Tussoud's. S³awne osoby w zasiêgu rêki, nawet
w. Miko³aj. Fot.: LOgin

ZAPOWIED

Polsko-niemiecki
koncert kolêd
w GÜstrow

Szko³a Podstawowa w
Gryficach (dawne Gimnazjum nr 3) od wielu, wielu lat
sukcesywnie wspó³pracuje z
zaprzyjanionym swoim odpowiednikiem w Güstrow.
M³odzie¿ z obu szkó³ bierze
udzia³  rok w rok  w wymianach uczniowskich. Uczniowie nie tylko æwicz¹ w prakty-

Typowa angielska pogoda 
drugiego dnia pobytu  nie przeszkadza³a nam, by odkrywaæ
ciekawe miejsca w stolicy Wielkiej Brytanii. Spaceruj¹c s³ynn¹
Oksford Street, mielimy okazjê ujrzeæ przepiêknie ulice
ozdobione lampkami wi¹tecznymi. W drodze do National
Gallery zrobilimy kilka przystanków, np. przy Piccadilly
Circus, które jest sercem ¿ycia
rozrywkowego i kulturowego
West End. Widzielimy równie¿ pa³ac Buckingham  siedzibê królowej oraz niezwykle klimatyczn¹ dzielnicê Chinatown.
Najlepsze wra¿enia  mimo tylu
atrakcji za dnia  mielimy jeszcze przed sob¹. London Eye to
zdecydowanie co, co trzeba
zobaczyæ, szczególnie noc¹. Panorama zapar³a nam dech w piersiach. Widok ca³ego (dos³ownie)
Londynu naprawdê jest imponuj¹cy i monumentalny.
Londyn, jedn¹ z najpiêkniejszych stolic, ¿egnalimy
niemal z ³ezk¹ w oku. Mówi siê:
Wszystko, co dobre, szybko
siê koñczy  i jest to, niestety,
prawda. Nasz czas w Londynie
w³anie dobiega³ koñca. Po wyl¹dowaniu na lotnisku w Gole-

ce znajomoæ jêzyków obcych, ale tak¿e zacieniaj¹
polsko-niemieckie relacje i
pracuj¹ na rzecz wiat³ej
przysz³oci partnerskich krajów. Dlatego te¿ Szko³a Podstawowa w Gryficach z
wielk¹ radoci¹ przyjê³a zaproszenie do udzia³u w wi¹tecznym koncercie, który

odby³ siê 19 grudnia br. w
Guestrow. Uczniowie zaprezentowali trzy wybrane przez
siebie polskie kolêdy. Niestety, data wydarzenia zbieg³a
siê z terminem zamkniêcia
numeru. Wiêcej informacji na
ten temat w styczniowym
wydaniu LOgina.
Red.

Próby do wystêpu. M³odzie¿ zaprezentuje trzy polskie kolêdy. Fot.: LO "Chrobry"

By³ okres, w którym Polska
by³a potêg¹, po³owa Europy
nale¿a³a do nas
Kamil Walczak jest uczniem klasy 1a (psychologicznej) Liceum
Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego
w Gryficach. Szko³a, jak przyznaje, obudzi³a w nim pasjê do historii.
Kamilowi Walczakowi 5 krótkich pytañ zada³a Paulina Kruza.
1. Sk¹d Twoje zami³owanie do historii?
- Interesujê siê histori¹ od
momentu, gdy zrozumia³em,
¿e to nie tylko daty, ale przede
wszystkim wydarzenia, które
j¹ zmieni³y.
2. Kto obudzi³ w Tobie tê
pasjê?
- Historia zawsze mnie intrygowa³a. W szkole podstawowej by³a jednak tylko
przedmiotem, z którego bardzo ³atwo mo¿na by³o dostaæ dobr¹ ocenê, tym samym podnieæ redni¹ na
koniec roku. Wtedy nie
przywi¹zywa³em do niej du¿ej wagi. Sytuacja zmieni³a
siê dopiero w gimnazjum.
Mogê powiedzieæ, ¿e to
dziêki mojemu ówczesnemu
wychowawcy, panu Tomaszowi Jêdrasowi, który
przedstawia³ j¹ z lekk¹ doz¹
humory. Wtedy zainteresowa³em siê ni¹ bardziej.
3. Jaki okres interesuje Ciê najbardziej?
- Zdecydowanie historia Polski. Wiêkszoæ Polaków nie docenia naszej
przepiêknej, ciekawej i za-

bawnej historii. By³ okres, w
którym Polska by³a potêg¹,
po³owa Europy nale¿a³a do
nas, to my (jako nieliczni)
zdobylimy Moskwê. Mam
wra¿enie, ¿e wiele osób zapomnia³o krainê winem i miodem p³yn¹c¹  Polskê 400 lat
temu. Zamiast tego wolimy
u¿alaæ siê nad sob¹ i wyliczaæ
klêski. Osobicie uwa¿am, ¿e
powinnimy staraæ siê przywróciæ jej dawny blask.
4. Czy w jaki sposób
sprawdzasz swoj¹ wiedzê?
Bierzesz udzia³ w konkursach?

- Konkursy szkolne 
czy te¿ typowo historyczne
 nie s¹ dla mnie. Uczê siê
historii dla siebie i nie odczuwam potrzemy udowadniania innym, ¿e j¹ znam.
Tak jak wspomnia³em, najbardziej interesuje mnie historia Polski i dobrze czujê
siê w tym zagadnieniu.
5. Czy wi¹¿esz przysz³oæ z t¹ dziedzin¹ nauki?
- Mimo ¿e uwielbiam historiê, to nie wi¹¿ê z ni¹
przysz³oci. Wolê, aby zosta³a moim hobby.
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pieszmy siê kochaæ ludzi... nie tylko na wiêta!
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Wolontariusza
oraz zbli¿aj¹cego siê Bo¿ego Narodzenia uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego z
Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. Boles³awa Chrobrego
przekazali paczki mieszkañcom Orodka Pomocy i
Terapii dla Bezdomnych im.
Matki Teresy z Kalkuty w
Gryficach oraz potrzebuj¹cym rodzinom (w ramach
akcji Szlachetnej Paczki).
Orodek
prowadzony
jest przez Instytut w. Brata
Alberta. Fundacja przyjmuje
pod swój dach bezdomnych
mê¿czyzn, którzy op³acaj¹
pobyt z w³asnych rent oraz
dofinansowania:  Celem
Orodka jest udzielanie pomocy w przezwyciê¿aniu
trudnych sytuacji ¿yciowych, których mieszkañcy
nie s¹ w stanie samodzielnie
pokonaæ. Oferujemy wsparcie w zaspokojeniu niezbêdnych potrzeb, których spe³nienie umo¿liwia ¿ycie w warunkach odpowiadaj¹cych
godnoci cz³owieka  powie-

dzia³a do zgromadzonych
jedna z pracownic schroniska. Orodek nie tylko przyjmuje pod swój dach bezdomnych. Stara siê równie¿, w
przypadku braku wolnych
miejsc, udzieliæ tak zwanej
pomocy doranej, podzieliæ
siê ¿ywnoci¹ czy gor¹cym
napojem.
Podobn¹ akcj¹ w naszej
szkole jest Szlachetna Paczka (organizowana przez Stowarzyszenie
Wiosna).
Uczniowie, zainteresowani
nieniesieniem pomocy, zbieraj¹ przydatne rzeczy dla wybranej rodziny z okolic Gryfic, a nastêpnie przekazuj¹ je
osobicie przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia. Uczestnicy
akcji poznaj¹ podstawowe
informacje o cz³onkach danej
rodziny, aby ³atwiej by³o im
zebraæ najpotrzebniejsze produkty. Czêsto s¹ to rodziny
wielodzietne, zg³oszone przez
kuratora s¹dowego. Potrzebuj¹cy musz¹ wyraziæ zgodê
przez z³o¿enie podpisu na odpowiednim dokumencie (dostêpny jest na stronie Szlachetnej Paczki).

Szlachetna Paczka jest
na tê chwilê jednym z najbardziej rozpoznawanych projektów spo³ecznych w Polsce. Oparta jest na bezinteresownej pomocy drugiemu cz³owiekowi i stanowi
przyk³ad doskonale zorganizowanego projektu spo³ecznego. W ci¹gu jednego
weekendu milion osób potrafi siê wymieniæ rzeczami i
ca³¹ si³¹ ¿yczliwoci.
Z uwagi na ró¿ne akcje
organizowane w naszym
otoczeniu  nie b¹dmy
obojêtni! Oka¿my choæ
odrobinkê dobrego serca i
¿yczliwoci. Pomagajmy
chêtnie bliniemu, bo nigdy
nie wiemy, jaki los spotka
nas samych.
Obie akcje organizowane s¹ przez Szkolny Klub
Wolontariusza pod kierunkiem pedagoga Doroty Piaseckiej-Jaroszewicz
oraz
psychologa Anety Ostrowskiej. M³odzie¿ jest zaanga¿owana i cieszy siê, ¿e ma
okazjê pomóc.

staje skazany na banicjê i
opuszcza Weronê. Julia dostaje od zakonnika miksturê,
która wprowadza j¹ w stan
podobny do mierci. Jest to
element planu, który ma pozwoliæ parze na ucieczkê z
rodzinnych domów i bycie
szczêliwymi. Niestety, Romeo nie otrzymuje informacji
od pos³añca. Wraca i nie
mo¿e znieæ widoku ukochanej w trumnie. Z ¿alu pope³nia samobójstwo przy boku
Julii. Wnet dziewczyna budzi
siê, a na widok zmar³ego ukochanego... przebija siê sztyletem.

lem jego postêpowania w
utworze jest rozdarta sosna.

Uczniowie Chrobrego po raz kolejny zaanga¿owali siê w akcjê Szlachetnej Paczki. M³odzie¿
systematycznie pomaga potrzebuj¹cym  nie tylko od wi¹t. Fot.: LOgin
Zima zbli¿a siê wielkimi krokami. Nie
dla wszystkich jest to czas radosnych
wi¹t czy nie¿nego szaleñstwa.
Naszej pomocy potrzebuj¹ nie tylko
ludzie, ale i zwierzêta. Zima jest trudnym
okresem nie tylko dla zwierz¹t
bezdomnych. Pamiêtajmy o naszych
pupilach. Podczas mrozów nie
pozostawiajmy ich na zewn¹trz
budynków, w szczególnoci dotyczy
to osobników starych i schorowanych.
M³odzie¿ Chrobrego pamiêta
równie¿ o schroniskach. Uczniowie
klasy IIe zorganizowali zbiórkê karmy i
koców. Na apel odpowiedzia³a m.in.
klasa Ie. Fot.: LOgin

Bart³omiej Pachocki

K¥CIK MATURALNY
I wi¹tecznie,
i maturalnie

Motywami wszechobecnymi wród wi¹tecznych
reklam, filmów czy literatury
utrzymanej w tym klimacie s¹
oczywicie mi³oæ i przebaczenie. S¹ to uczucia chêtnie
wykorzystywane przez egzaminatorów uk³adaj¹cych maturalne pytania. Na szczêcie
autorzy lubuj¹ siê w emocjach, a wiêc mamy szeroki
wachlarz utworów do wyboru. W tym wydaniu K¹cika
maturalnego podpowiemy,
jak dobrze dobraæ i uargumentowaæ oba tematy!

MI£OÆ

Jest tematem bardzo
wdziêcznym, bowiem posiada wiele odmian. Mo¿e unosiæ nas pod niebiosa szczêcia, przyprawiaæ o dreszcze, wpêdzaæ w depresjê, czy
nawet zagrzewaæ do siêgniêcia po broñ. Nie jest rozumiana tylko jako zwi¹zek
kobiety i mê¿czyzny, rodziców i dziecka. Przyjmuje
wiele form i odmian. Warto
wiêc przyjrzeæ siê jej bli¿ej.

Mi³oæ dwojga ludzi
Romeo i Julia
 William Szekspir
Symbolem mi³oci zakazanej, niespe³nionej, tragicznej. Oboje pochodzili z szanowanych rodów  Montekich i Kapuletów. Niestety,
ich zwi¹zek podzieli³ pokoleniowy konflikt rodzin. Spotykali siê potajemnie, planuj¹c,
wbrew woli rodziców, wspólne ¿ycie. Odkrycie ich sekretu okaza³o siê zgubne dla
m³odych. W obrocie niefortunnych zdarzeñ, Romeo zo-

Ludzie bezdomni
 Stefan ¯eromski
Tomasz Judym i Joanna
Podborska reprezentuj¹ powiêcenie mi³oci na rzecz
celów wy¿szych, ambicji.
M³ody, praktykuj¹cy lekarz
darzy ogromnym uczuciem
guwernantkê, któr¹ pozna³
podczas pracy w szpitalu.
Wydaje siê, ¿e s¹ par¹ idealn¹, wspieraj¹c¹ siê, d¹¿¹c¹
do tego samego celu i kochaj¹c¹ bez granic. Szczêcie
odbiera im postrzeganie poczucia obowi¹zku, poczucie
powo³ania (Judym). Twierdzi
on, ¿e nie bêdzie potrafi³ w
pe³ni wype³niæ obowi¹zku
spoczywaj¹cego na jego barkach, jeli odda serce tak¿e
Joannie. Postanawia porzuciæ dziewczynê, jedyn¹ osobê, która rzeczywicie rozumia³a jego dzia³ania i wspiera³a. Jednoczenie chcia³by
stworzyæ z ni¹ dom, spe³niæ
najwiêksze marzenie Joanny,
jak równie¿ wype³niæ poczucie obowi¹zku wobec spo³eczeñstwa. Tomasz rezygnuje
z osobistego szczêcia na
rzecz dobra innych. Symbo-

Pieñ nad Pieniami
 Biblia
Tym razem poruszany
jest temat mi³oci spe³nionej,
przesyconej namiêtnoci¹,
ogromn¹ têsknot¹ i si³¹. W
utworze pochodz¹cym ze
Starego Testamentu, Oblubieniec i Oblubienica prowadz¹ rozmowê, w której
wyznaj¹ sobie swoj¹ mi³oæ,
emituj¹c¹ niezwyk³¹ si³¹.
Utwór sk³ada siê z 6 pieni,
po³¹czonych w jedn¹ ca³oæ.
Jest tak¿e jedynym utworem
biblijnym, który nie traktuje o
Stwórcy. Oczywicie pozornie. Ca³a pieñ jest ogromn¹
metafor¹ mi³oci Boga do
Narodu Wybranego, Jezusa
do ka¿dego cz³owieka.

Mi³oæ do ojczyzny
Dziady, cz. III
 Adam Mickiewicz
W tym utworze mamy do
czynienia z umi³owaniem
wolnoci narodu, mi³oci¹
ojczyzny. G³ówny bohater,
Konrad, snuje dalekosiê¿ne
plany, co do przysz³oci zniewolonej Polski. W Wielkiej
Improwizacji wyg³asza swój
bunt przeciwko traktowaniu
Polaków przez zaborcê oraz
zapowiada wprowadzenie rewolucyjnych zmian. Gotowy
jest wyst¹piæ nawet przeciwko samemu Bogu, aby osi¹gn¹æ zamierzony cel. Jest
przyk³adem prometejskiego
buntu.
Kordian
 Juliusz S³owacki
Tytu³owy Kordian uosa-

bia samotn¹ walkê o wolnoæ
ojczyzny, bunt przeciwko
w³adzy. Jest on bohaterem
dynamicznym, przechodzi
przemianê z zagubionego
ch³opca w dojrza³ego, zdeterminowanego patriotê. Uwa¿a, ¿e najskuteczniej bêdzie
uderzyæ we w³adzê, która
zniewala Polaków. Postanawia zabiæ cara. Pozostawiony bez ¿adnego wsparcia 
nie udaje mu siê ta sztuka.
Konrad Wallenrod
 Adam Mickiewicz
G³ówny bohater, Walter
Alf, jako dziecko zostaje porwany z rodzinnej Litwy przez
zakon Krzy¿aków i wychowany pod ich skrzyd³ami na kolejnego wojownika. Spêdzaj¹c czas z Halbanem, miejscowym wajdelot¹, daje wpoiæ
sobie chêæ zemsty na wrogu.
Podczas jednej z bitew udaje
mu siê przedostaæ na litewsk¹
stronê i trafiæ wprost na ksi¹¿êcy dwór, gdzie opowiada
w³adcy wszystko, czego dowiedzia³ siê o Zakonie. Tam
tak¿e poznaje swoj¹ ¿onê,
Aldonê. Kiedy ostatecznoci¹ w zwalczeniu wroga okazuje siê podstêp, rycerz nie
waha siê, opuszcza ¿onê i
ojczyznê. Powraca do zakonu
pod postaci¹ Konrada Wallenroda, szybko zdobywa
w³adzê nad braæmi. Wtedy 
trzymaj¹c ich ¿elazn¹ rêk¹
oraz prowadz¹c na z góry
przegran¹ walkê z Litwinami 
niszczy przeciwnika. Ostatecznie pope³nia samobójstwo, nie mog¹c pogodziæ siê
z utrat¹ honoru rycerskiego.
Konrad i Aldona s¹ równie¿
przyk³adem mi³oci wystawionej na próbê, gotowej
znieæ wszystkie przeciwnoci.

PRZEBACZENIE
Syn Marnotrawny
 Nowy Testament
Jest to najbardziej popularny utwór z motywem przebaczenia. W przypowieci
ojciec mia³ dwóch synów 
jeden z nich sumiennie pracowa³ na roli, pomaga³ w
obowi¹zkach. Drugi natomiast kaza³ oddaæ sobie po³owê przypisanego maj¹tku
i wyruszy³ w wiat. Szybko
wyda³ swój maj¹tek, zostaj¹c bez grosza przy duszy.
Nie chc¹c przyznaæ siê do
b³êdu, stara³ siê pracowaæ
dorywczo, aby nie pokazaæ
ojcu swej bezmylnoci.
Niestety, próby nie przynios³y efektu. Skruszony
powraca do domu, obawiaj¹c siê reakcji rodziny. Na
widok syna, ojciec ka¿e
przygotowaæ ucztê, odziaæ
go w najlepsze szaty, oddaæ
izbê. Ku zdziwieniu ch³opaka, grzechy zosta³y mu wybaczone. Ojciec nie czu³ z³oci, jedynie radoæ z powrotu
syna. W koñcu ka¿dy ma prawo do b³¹dzenia, najwa¿niejsze jest wyci¹gniêcie nauki z
b³êdów.

Ojciec Goriot
 Honore de Balzac
Tytu³owy ojciec ma dwie
córki: Delfinê i Anastazjê. S¹
one oczkiem w g³owie ojca,
oddaje im ca³y swój maj¹tek,
zamartwia siê, aby móc zapewniæ dzieciom jak najlepszy byt. Tymczasem dziewczêta wstydz¹ siê profesji
ojca (by³ handlarzem m¹k¹),
wykorzystuj¹ jego dobre serce i trwoni¹ wszystkie otrzymane pieni¹dze. Gdy bogato
wychodz¹ za m¹¿, zapominaj¹ o dobrotliwym ojcu, którego zachowanie córek wpêdza do grobu. Joachim Goriot
umiera na atak serca, martwi¹c siê o zapewnienie dobrobytu córkom. Kobiety
zupe³nie nie zawracaj¹ sobie
g³owy umieraj¹cym ojcem,
nie odwiedzaj¹, nie martwi¹
siê nawet za³atwieniem
spraw zwi¹zanych z pogrzebem. Na ³o¿u mierci Goriot
wybacza dziewczynom ich
okropne zachowanie, bior¹c
ca³¹ winê na siebie i swoje
niewystarczaj¹ce starania w
zapewnieniu rodzinie odpowiedniego dla nich dostatku.
Dominika Pietrzak
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Taki miód... tylko w BioBee!
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego ju¿ od kilku lat prowadzimy miniprzedsiêbiorstwa. To zak³adane przez grupê
uczniów firmy, które funkcjonuj¹ na lokalnym rynku. Jest
to próba wprowadzenia licealistów w wiat prawdziwego biznesu i przybli¿enia zasad funkcjonowania w³asnej firmy.
Uczniowie poznaj¹ równie¿ trudnoci, z jakimi musz¹ siê
mierzyæ przedsiêbiorstwa. Ka¿dego roku uczniowie wybieraj¹ inn¹ dziedzinê. Przechodzilimy ju¿ przez promowanie
folku (przypomnijmy, ¿e miniprzedsiêbiorstwo Folkself z
Chrobrego reprezentowa³o nasz¹ ojczyznê w Brukseli),
wczeniej nasi zdolni cz³onkowie ElectroDesign produkowali bi¿uteriê z elektronicznych mieci. Tym razem przedstawiamy co zupe³nie innego, co mo¿e powa¿nie namieszaæ
konsumentom w g³owach. Uwaga, przedstawiamy BioBee!

O dzia³alnoci, pocz¹tkach firmy i planach na
przysz³oæ opowie naszym czytelnikom Paulina
Kruza, dyrektor mds. marketingu Biobee
Dominika Pietrzak: Witam Paulino, dziêkujê, ¿e
znalaz³a czas, ¿eby porozmawiaæ ze mn¹ o Waszych pocz¹tkach. Przede wszystkim
gratulujê, w imieniu ca³ej redakcji, rozpoczêcia tak dobrze zapowiadaj¹cego siê
projektu. Czym zajmuje siê
tegoroczne
miniprzedsiêbiorstwo?
Paulina Kruza: W tym
roku postanowilimy postawiæ na
co ekologicznego, zwi¹zanego z
ekosystemem. Zajêlimy siê pszczo³ami, ich znaczeniem w rodowisku, w wiatowej gospodarce.
Skupiamy siê przede wszystkim

Produkty BioBee ciesz¹ siê
sporym zainteresowaniem
wród m³odzie¿y. Fot.:
BioBee

na korzyciach, jakie czerpiemy
z ich pracy, na produktach, które
s¹ dziêki nim tak ³atwo dostêpne.
DP: Sk¹d pomys³ na dzia³anie w³anie w takim kierunku? Pszczo³y to nietypowe zainteresowanie w gospodarce.
PK: Naszym celem jest
uwiadomienie spo³eczeñstwa, ¿e
bardzo du¿o zawdziêczamy tym
ma³ym stworzeniom. Nie ka¿dy pewnie wie, ale udowodnione zosta³o, ¿e gdyby pszczo³y
wyginê³y, to w ci¹gu 4 lat nasz¹
planetê opanowa³aby epidemia g³odu. Oprócz g³êbokiego
przekazu, maj¹cego pouk³adaæ
nam w g³owach (miech),
przygotowalimy co dla cia³a
i ducha.
DP: Zapewne! Zw³aszcza,
¿e miód i motyw pszczó³ mo¿na naprawdê wielorako wykorzystaæ. Jakie produkty
macie w zanadrzu?
PK: Sprzedajemy naturalny
miód, a tak¿e produkty tworzone
w³asnorêcznie, tzw. handmade:
wiece, balsamy do ust z wosku pszczelego oraz pszczó³ki-maskotki
robione na szyde³ku.
DP: Macie naprawdê szerok¹ gamê produktów, jak na
tak m³od¹ firmê. Wiêc miód
ma byæ Waszym uk³onem w
stronê pszczó³? Sk¹d pozyskujecie wszystkie potrzebne materia³y?

PK: Tak, przez wszystkie te
produkty chcemy zwróciæ uwagê na
pszczo³y. Miód pozyskujemy z naturalnej pasieki z okolic Reska, by³a
to nasza pierwsza inwestycja w
Biobee. wiecami zajmuje siê nasza kole¿anka. Pomaga jej dziadek,
specjalista w tej dziedzinie (jest pszczelarzem). Pomadki za opieraj¹
siê g³ównie na produktach ze sklepu
zielarsko-medycznego, z którym
wspó³pracujemy.
DP: Mo¿e opowiesz nam
równie¿ o tej mniej widocznej,
czysto biurowej stronie przedsiêwziêcia? Jak wygl¹daj¹ typowe spotkania grupy?
PK: Mylê, ¿e nie mo¿na mówiæ tu o typowych spotkaniach,
poniewa¿ na ka¿dym zajmujemy siê
czym innym. Spotkania odbywaj¹
siê co tydzieñ. Za ka¿dym razem pojawia siê nowa inicjatywa, co mo¿na
poprawiæ czy ulepszyæ. Oczywicie,
nie zawsze siê ze sob¹ zgadzamy.
Wtedy schodzimy na drogê konstruktywnej, szczerej dyskusji i dochodzimy do porozumienia. Czasem
na spotkaniach ozdabiamy s³oiki, innym razem tworzymy nowe wzory.
Kluczowym punktem jest podsumowanie minionego tygodnia, swojego
rodzaju sprawozdanie z dotychczasowych postêpów.
DP: Czy w waszej firmie,
tak jak ka¿dej innej, funkcjonuje struktura organizacyjna?
Dyrektorzy, menad¿erowie? I
kto tym razem przej¹³ rolê
opiekuna?
PK: Oczywicie, pod tym
wzglêdem nie ró¿nimy siê. Mamy
dyrektorów okrelonych dzia³ów, ja
jestem jednym z nich, koordynatorów zadañ, wykonawców. Jednak to
wci¹¿ praca w grupie, nikt nie ma
przywilejów, mamy równy podzia³
obowi¹zków.
Nie dzia³alibymy tak prê¿nie, gdyby nie opiekun grupy. Jest
nim pani Anna Geniusz-Ciebieñ,
która potrafi nas zmotywowaæ.
W³aciwie, gdyby nie ona, na
pewno nie zaszlibymy tak daleko, choæ to dopiero pierwsze kroki. To w³anie pani Geniusz-Ciebieñ naprowadza nas, koordynuje, jest najlepszym wsparciem w
chwilach zw¹tpienia. Bêdziemy
jej za to zawsze wdziêczni!
DP: Idea BioBee i ca³a organizacja brzmi¹ naprawdê
wietnie, od razu czuje siê, ¿e
sprawia Wam to wielk¹ satys-
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Byæ M³odym w Dobie AIDS
- dzia³ania profilaktyczne
Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi im. Boles³awa
Chrobrego w Gryficach wziêli
udzia³ w spotkaniu profilaktycznym nt. AIDS. Spotkanie
zosta³o zorganizowane z okazji
wiatowego Dnia AIDS.
Okazuje siê, ¿e w dobie postêpuj¹ce medycyny i odkryæ, AIDS
i HIV pozostaj¹ wa¿nymi problemami globalnymi. Szacuje siê, ¿e
w ci¹gu 6 sekund wirusem HIV
zaka¿a siê na wiecie jedna osoba.
Zdaniem WHO pod koniec 2015
roku na wiecie ¿y³o oko³o 36 mln
ludzi z tym wirusem, a zmar³o, z
powodu AIDS, 1,2 mln. W Polsce,
jak donosi rynekzdrowia.pl, [...]
z ka¿dym rokiem ronie liczba
wykrytych zaka¿eñ HIV. Nawet
70 proc. osób ¿yj¹cych z tym wirusem w Polsce mo¿e jednak nie
wiedzieæ o swoim zaka¿eniu.
Pierwsze zaka¿enie wirusem

Spotkanie poprowadzi³a
Agnieszka Hamulczyk,
pracownik Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w
Gryficach. Zdrowie nasze
i naszych najbli¿szych to
wartoci najwa¿niejsze.
Wiedza zdobyta na spotkaniu
profilaktycznym zwiêkszy³a
wiadomoæ zdrowotn¹
uczniów, którzy poznali realn¹
ocenê zagro¿enia. Fot.: LO
Chrobry.

HIV w Polsce odnotowano w
1985 roku, natomiast pierwszy
przypadek AIDS ju¿ rok póniej.
Jak informuje PSS-E w
Gryficach, Polacy maj¹ wiedzê
na temat HIV/AIDS, nie stosuj¹ jej jednak w ¿yciu codziennym. Brakuje im wyobrani do
zrozumienia konsekwencji ryzykownych zachowañ. Nie odnosz¹ mo¿liwoci zaka¿enia
HIV do siebie. Przez organizacje podobnych konkursów i informowanie o nich w mediach 
mo¿na to zmieniæ.
wiatowy Dzieñ AIDS obchodzony jest corocznie 1 grudnia od 1988 roku. Dzieñ jest odpowiedzi¹ wiatowej Organizacji Zdrowia na falê zachorowañ na
AIDS w latach 80. XX wieku. Z
kolei w maju obchodzony jest
wiatowy Dzieñ Pamiêci o
Zmar³ych na AIDS.
Red.

Zespó³ wystawia swoje produkty na ró¿nych imprezach. Fot.:
LOgin
fakcjê. Czy mo¿na do³¹czyæ
jeszcze do grona?
PK: Niestety, zostalimy zarejestrowani i do podstawowego zespo³u nie mo¿na do³¹czyæ. Jednak
zawsze chêtnie przyjmiemy osoby,
które chc¹ nam pomóc!
DP: Jestemy równie¿ ciekawi, jak Twoim zdaniem rozwinie siê Wasza dzia³alnoæ?

Planujecie udzia³y w targach,
wiêkszych eventach? W dodatku, czy macie ju¿ pomys³
na poszerzenie pos³uchu o
Was, co w rodzaju reklamy?
PK: Idziemy do przodu,
mamy ju¿ za sob¹ udzia³ w ró¿nych akcjach. W przedwi¹tecznym tygodniu bêdzie mo¿na spotkaæ nas tak¿e przy galerii Hosso

Logo firmy BioBee. Graf.:
BioBee
w Gryficach. Planujemy przede
wszystkim wzbogacaæ nasz¹ wiedzê, dlatego korzystamy z dowiadczenia ekspertów, wybieramy siê na seminarium z zakresu
pszczelarstwa do ZUT w Szczecinie. O eventach z naszym udzia³em bêdziecie mogli dowiedzieæ
siê z profilu firmy na Facebooku.
Nasz¹ g³ówn¹ form¹ przyci¹gniêcia uwagi spo³eczeñstwa maj¹
byæ ulotki, na których opowiadaæ
bêdziemy o korzyciach, jakie
uzyskujemy dziêki pszczo³om.
Uwa¿am, ¿e resztê za³atwi nasz
udzia³ w wielu imprezach i pomoc
znajomych.
DP: Macie naprawdê ambitne plany, mierzycie wysoko.
Wszyscy gor¹co Wam kibicujemy i wierzymy w sukces! Niech
to bêdzie dla ca³ej za³ogi dobry,
pracowity i owocny czas. Ca³a
redakcja trzyma kciuki za powodzenie BioBee. Serdecznie dziêkujê za rozmowê.

WYWIAD - LUDZIE Z PASJ¥

Jolanta Nowak: Ka¿dy taniec ma wiele do zaofiarowania
[...]. Czasem znajdujemy swoj¹ mi³oæ
Zespó³ Tañca Ludowego z Gryfic jest nieod³¹cznym elementem niemal wszystkich szkolnych wydarzeñ. To m³odzie¿, któr¹ po³¹czy³a pasja do folkloru i tradycji. Swój znacz¹cy wk³ad
w ¿ycie zespo³u wnosz¹ uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach.

Z Jolant¹ Nowak, instruktork¹ zespo³u, rozmawiaj¹ Paulina Kruza oraz Ryszard Ruciñski
Paulina Kruza: Jak d³ugo
prowadzi Pani zespó³ ludowy? I dlaczego postanowi³a
Pani siê tym zajmowaæ?
Jolanta Nowak: Z folklorem zwi¹zana jestem od 1972
roku. Pochodzê z Lubelszczyzny,
gdzie zespo³y ludowe s¹ wszêdzie.
Pracuj¹ przy szko³ach, domach
kultury, uczelniach. Czêsto w jednej miejscowoci jest ich kilka.
Dlatego w 2001 roku przyjê³am
propozycjê odtworzenia Zespo³u
Tañca Ludowego w gryfickim liceum z du¿ym entuzjazmem.
Ryszard Ruciñski: A wiêc
jest to pasja, a mo¿e po tylu
latach poczucie obowi¹zku?
Czy nadal sprawia to Pani
przyjemnoæ?
JN: Prowadzenie zespo³u to
nie tylko nauka kroków i figur tanecznych. To równie¿ zapoznawanie uczniów z muzyk¹ i charakterem regionu, z którego pochodz¹ tañce (i których siê uczymy). To przygotowanie strojów,
od butów po kokardki i wianki. To
tak¿e organizacja warsztatów tanecznych, przygotowanie do
prezentacji przed publicznoci¹.
Jak sami widzicie, du¿o tej pracy
trzeba w³o¿yæ, by przez 5 minut
widz móg³ cieszyæ oko barwnym
widowiskiem. Nie wyobra¿am
sobie, by mo¿na by³o prowadziæ
zespó³ bez pasji i bez przyjemnoci. Wa¿ne jest równie¿ poczucie
obowi¹zku.
PK: Jak postrzega Pani
przysz³oæ zespo³u?
JN: Przysz³oæ zespo³u nie
zale¿y tylko ode mnie. Pracujê
przy szkole, cz³onkami zespo³u
s¹ jej uczniowie i absolwenci.
Póki mamy z kim tañczyæ, pewnie bêdzie zespó³. Jestecie w zespole, wiecie, ¿e z dziewczêtami
nie mamy problemu. Natomiast o
fajnych, sprytnych i otwartych
na nowe wyzwania ch³opaków
jest trudno. Ka¿dy taniec ma wiele do zaofiarowania, doskonalimy swoj¹ pamiêæ, orientacjê w
przestrzeni, æwiczymy swoje cia³o, zawieramy nowe znajomoci,
czasem znajdujemy swoj¹ mi³oæ

(mamy w historii zespo³u ma³¿eñstwo!). W zespole ludowym
poznajemy nasz¹ kulturê ludow¹.
Muzyka, taniec, piew, stroje, odkrywanie naszych korzeni i dobra
zabawa  to wszystko zapewnia
taniec w zespole ludowym. Zapraszamy.
PK: Gdzie i kiedy siê odbywaj¹ próby? I czy potrzebne s¹ jakie specjalne zdolnoci?
JN: Zajêcia odbywaj¹ siê w
pi¹tki, od 15.30 do 17.30 na
ma³ej sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach. Zespó³ w waszej szkole
prowadzê ju¿ siedemnasty rok,
przyznam, ¿e mam szczêcie do
m³odzie¿y, która trafia pod
moje skrzyd³a. Wszyscy s¹
umiechniêci, pracowici, po prostu fajni m³odzi ludzie, którzy
bior¹, ale tak¿e du¿o daj¹ od siebie.
Niektórym w serduszkach gra
muzyka i taniec ludowy nawet po
opuszczeniu murów naszej szko³y
i tañcz¹ dalej na uczelniach. Ale
najpiêkniejsze jest to, ¿e wracaj¹
do Gryfic, by z nami zatañczyæ, by
pochwaliæ siê swoim sukcesem w
pracy, bo potrzebuj¹ nauczyæ siê
pierwszego tañca, chc¹ przedstawiæ swoj¹ ¿onê, mê¿a, a ostatnio
nawet zdarza nam siê tañczyæ na
weselach naszych tancerzy. I te
wydarzenia s¹ dla mnie najpiêkniejsze. Oczywicie, prezentacje
sceniczne dostarczaj¹ najwiêkszych emocji.
RR: S³ysza³em, ¿e traktuje Pani zespó³ jak w³asn¹ rodzinê. Czy to prawda?
JN: Czy jestemy rodzin¹?
Mylê, ¿e czasami tak, kiedy jestecie na etapie totalnej negacji wszystkich i wszystkiego,
zdarza nam siê byæ takimi osobami, które wys³uchuj¹ problemów, staraj¹ siê doradziæ, wyt³umaczyæ, pomóc i zrozumieæ.
Skutek oczywicie jest ró¿ny,
jedni wys³uchaj¹, a inni na nas
nakrzycz¹. Ale jeli to pomaga
w roz³adowaniu emocji lub rozwi¹zaniu problemu, to niech
krzycz¹.

Zespó³ Tañca Ludowego w
Gryficach tworz¹ uczniowie
Chrobrego. Fot.: ZTL/
Gryfice
PK: Piêkne s³owa. W ci¹gu tych wszystkich lat na
pewno ma Pani za sob¹ wiele
piêknych chwil. Czy s¹ jednak te najcudowniejsze?
JN: Zakoñczenie roku klas
maturalnych w 2011 roku. Gryficki Dom Kultury. Zespó³ gotowy za kulisami. Ja przy akustyku. Zaczyna siê muzyka, zespó³ wychodzi do suity tañców
rzeszowskich. Ogl¹dam, ale s³yszê inn¹ muzykê. Panika, biegnê przera¿ona do pana Tomka
z uwag¹, ¿e w³¹czy³ nie to nagranie, ¿e co przeskoczy³o. Ale
widzê u niego umiech na twarzy,
a po chwili s³yszê: Spokojnie,
wszystko jest dobrze, ogl¹daj.
Okaza³o siê, ¿e dalszy ci¹g choreografii suity rzeszowskiej u³o¿yli sami, muzykê skleili sami.
W warunkach domowych uczyli
siê, tak, ¿ebymy siê nie dowiedzia³y. To by³a piêkna niespodzianka  podziêkowanie.
PK: Jak daje sobie Pani
radê z m³odzie¿¹? Samemu
na pewno trudno okie³znaæ
m³odych ludzi.
JN: Zespo³u nie prowadzê
sama. Od 12 lat jest ze mn¹
Agnieszka Janecka-Kuta, która
z zaanga¿owaniem pracuje na
rzecz zespo³u. Wczeniej by³a
pani Ela Groenwald i, przez
ma³¹ chwilkê, pan Grzegorz
Kufel.
PK, RR: Dziêkujemy za
rozmowê.
JN: Równie¿ dziêkujê!
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W SKRÓCIE  PRZEGL¥D SZKOLNYCH WYDARZEÑ
Concurso Villancicos  konkurs kolêd
hiszpañskich

12 grudnia br. w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego odby³ siê szkolny konkurs kolêd hiszpañskich. Konkurs przebiega³ w
radosnej atmosferze, o któr¹
zadba³y nauczycielki jêzyka
hiszpañskiego  panie Barbara
Ma³achowska-Tkaczyk oraz
Beatriz Fernandez Alvarez. Po prezentacji wszystkich klas jury
podsumowa³o punkty i wy³oni³o zwyciêzców. Na szczycie
podium uplasowa³a siê klasa IIb, drugie miejsce zajê³a klasa
IId, a na trzecim znalaz³y siê klasy Ie i IIe. Nie zabrak³o równie¿
wspólnego piewania kolêd. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y tañce
hiszpañskie.

Pracowite miko³ajki

Kiedy jedni wietnie bawili
siê w szkole, drudzy zg³êbiali
(równie¿ przez zabawê) tajniki
nauki. Klasy Id i IId miko³ajki
spêdzi³y pracowicie na Uniwersytecie Szczeciñskim. Dla
uczniów zosta³y zorganizowane warsztaty jêzykowe i kulturoznawcze, które po³¹czono z kreatywnymi zajêciami integracyjnymi.

Mi³oæ jest wszystkim, szczególnie
podczas wi¹t!

Uczniowie Chrobrego wziêli udzia³ w miko³ajkowym
seansie filmowym. W gryfickim Kapitolu obejrzeli komedi¹
Mi³oæ jest wszystkim. Redakcja zapyta³a uczniów, co
myl¹ o filmie: Wed³ug mnie film Mi³oæ jest wszystkim,
pomimo elementów komediowych, ma w sobie bardzo wa¿ne
wi¹teczne przes³anie. Jest nim spêdzenie wi¹t z bliskimi.
Historie bohaterów ostatecznie wi¹¿¹ siê pod sam koniec za
porednictwem Miko³aja-Jana, który, koniec koñców, zostaje
przez los wynagrodzony odnalezieniem syna. Wszystko

koñczy siê happy endem (Kamil); Film w re¿yserii Micha³a
Kwieciñskiego wywar³ na mnie pozytywne wra¿enie. Podoba³a mi siê fabu³a: mimo licznych przeszkód, bohaterom uda³o
siê odnaleæ swoj¹ drogê, swoje szczêcie. Mimo ¿e jest to
komedia, to jednak wzrusza i sk³ania do refleksji. Obraz ukazuje tak¿e nas,
ludzi, z wadami i
zaletami. Najbardziej poruszy³o
mnie to, ¿e w ten
wi¹teczny czas
zdarzaj¹ siê cuda.
Osobicie film mi
siê bardzo podoba³ i z chêci¹
obejrza³abym go jeszcze raz (Iza); Film Mi³oæ jest wszystkim to bardzo przyjemna komedia. Moglimy zobaczyæ mieszankê humoru i romansu, która w po³¹czeniu da³a nam
wietn¹ produkcjê. Bardzo ciekawym motywem by³o po³¹czenie wszystkich w¹tków bohaterów. Ka¿da postaæ by³a równie
wa¿na, ich losy siê krzy¿owa³y. Humor filmu przypad³ mi do
gustu, a wzruszaj¹ce momenty mog³y doprowadziæ niejedn¹
osobê do ³ez. Kwestie Olafa Lubaszenko, który wcieli³ siê w
postaæ Olafa, sk³ania³y do refleksji. Uwa¿am, ¿e jest to dobry
film, na który warto siê wybraæ z drug¹ po³ówk¹ lub znajomymi. Jak widaæ  film podbi³ serca naszych uczniów.

Warsztaty Czas na studia,
czas na pracê, czas na ¿ycie

Trzecioklasici wziêli udzia³ w warsztatach poprowadzonych przez przedstawiciela Wy¿szej Szko³y Bankowej, który zajmuje siê rekrutowaniem pracowników.
Tematem przewodnim
tego spotkania by³
proces rekrutacyjny.
Poza tym m³odzie¿ dowiedzia³a siê, na co
nale¿y zwracaæ uwagê
przy pisaniu CV, jak¹
rolê odgrywa strój, gestykulacja, s³ownictwo, a tak¿e, co
mówi¹ o rekrutowanych ich profile spo³ecznociowe.

Na Wydziale Humanistycznym
Politechniki Koszaliñskiej

Uczniowie klasy Ib (prawniczo-medialnej) uczestniczyli w
wyk³adach na Wydziale Humanistycznym Politechniki Ko-

szaliñskiej. Pierwszy, wyg³oszony przez dra Piotra Szarszewskiego, dotyczy³ Humoru w reklamie. Dowiedzielimy siê,
jakie s¹ wady i zalety stosowania humoru w reklamach. Nastêpnie dr Lidia Sudakiewicz zaprezentowa³a wyk³ad pt. Zapo¿yczenia obce w jêzyku polskim.

Miko³ajki na wrotkach

Klasa IIe druga wyjecha³a na miko³ajkowo-integracyjny
wyjazd do Szczecina. G³ównym celem wycieczki by³y... wrotki, a potem wspólny shopping w pobliskiej galerii handlowej
Galaxy. Drugoklasistom towarzyszy³a przyjemna atmosfera, a
zabawa na wrotkach by³a przednia. Uczniowie, mimo ¿e nie
potrafili jedziæ, starali siê nauczyæ i dawali z siebie wszystko.
Natomiast ci, którzy ju¿ umieli, doskonalili swoje umiejêtnoci, uczyli siê rozmaitych figur. Powrót do Gryfic  w przeciwieñstwie do podró¿y w przeciwnym kierunku  przebiega³a
w ciszy, poniewa¿ wszyscy byli wyczerpani po intensywnym
wrotkowaniu i oczywicie zakupowym szale. Wszystkim
uczestnikom wyjazdu towarzyszy³o zadowolenie. I co najwa¿niejsze  klasa spêdzi³a razem cudowne chwile.

WYWIAD  UCZEÑ Z PASJ¥

Gabriela Stogowska: Moj¹ najwiêksz¹ inspiracj¹ jest polska
wokalistka, Sylwia Grzeszczak
Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w
Gryficach mo¿e pochwaliæ siê nie tylko spor¹ iloci¹ sportowców na wysokim poziomie, ale
te¿ m³odymi talentami muzycznymi. Jedn¹ z takich osób jest Gabriela Stogowska z klasy
1c (dwujêzycznej), która ju¿ od najm³odszych lat szlifuje swój talent, aby w przysz³oci
podbiæ wiat polskiej sceny muzycznej. Optymistyczna i pe³na pozytywnej energii dziewczyna chêtnie opowiada o swojej pasji.

Z Gabriel¹ Stogowsk¹ rozmawia Agnieszka Krupecka
Agnieszka Krupecka:
Co sprawi³o, ¿e zainteresowa³a siê muzyk¹?
Gabriela Stogowska:
Szczerze, od zawsze interesowa³am siê muzyk¹. Ju¿ od
najm³odszych lat bardzo
mnie do tego ci¹gnê³o. Póniej, kiedy s³ysza³am starsze
kole¿anki, które piewa³y na
scenie, pomyla³am, ¿e te¿
tak bym chcia³a. I tak zaczê³a
siê moja przygoda z muzyk¹.
AK: Czy uczêszcza³a do
jakiej szko³y muzycznej,
czy mo¿e uczy³a siê na
w³asn¹ rêkê? Od jakiego
instrumentu
zaczyna³a
swoj¹ muzyczna przygodê?
GS: W czwartej klasie
szko³y podstawowej zapisa³am siê do Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. Wojciecha
Kilara w Gryficach. Przesz³am
egzaminy wstêpne i zaczê³am
naukê gry na klarnecie. Dodatkowo, bardzo chcia³am

nauczyæ siê graæ na innych
instrumentach, wiêc podjê³am siê nauki gry na gitarze.
Jestem samoukiem, dlatego
te¿ gitarê chcia³am opanowaæ
na w³asn¹ rêkê, a w ostatnich
klasach szko³y muzycznej
uczy³am siê gry na fortepianie. W ubieg³ym roku szkolnym zdecydowa³am siê spróbowaæ swoich si³ na saksofonie, jednak nie do koñca mi
odpowiada³.
Chcia³abym
jeszcze zacz¹æ naukê gry na
ukulele oraz na wiolonczeli, w
której jestem zakochana od
zawsze. Kto wie, mo¿e kiedy
spróbujê.
AK: Oprócz gry na ró¿nych instrumentach masz
równie¿ talent wokalny. Czy
tutaj te¿ stawia³a na æwiczenia we w³asnym zakresie czy
chodzi³a na jakie zajêcia?
GS: Od dwóch lat uczêszczam na zajêcia wokalne regularnie do szko³y muzycz-

nej, wczeniej æwiczy³am
sama.
AK: Ile czasu powiêcasz na swoj¹ pasjê? Czy
udaje Ci siê pogodziæ hobby z
obowi¹zkami szkolnymi?
GS: piewam codziennie. Potrafiê powiêciæ kilka
godzin na piewanie. Wokal
mam raz w tygodniu, czasem
zdarzaj¹ siê jakie dodatkowe
lekcje. Na instrumentach
gram kilka razy w tygodniu,
kiedy ju¿ æwiczê, to przynajmniej godzinê. W pi¹tki i soboty mam próbê orkiestry,
która trwa oko³o 2 godzin.
Pogodzenie pasji z obowi¹zkami szkolnymi nie nale¿y do
naj³atwiejszych, ale mimo
wszystko dajê radê.
AK: Z pewnoci¹ po tylu
latach æwiczeñ masz jakie
osi¹gniêcia.
GS: Od wielu lat biorê
udzia³ w ró¿nych konkursach
i cieszê siê z ka¿dego sukce-

su  mniejszego i wiêkszego,
ale zawsze wiem, ¿e mog³oby
byæ lepiej. Mylê, ¿e takim
najwa¿niejszym osi¹gniêciem by³a dla mnie nagroda za
najlepsz¹ grê aktorsk¹ na
przegl¹dzie w Trzebiatowie.
Bylimy tam razem ze star¹
szko³¹, mia³am g³ówn¹ rolê
razem z wprawkami wokalnymi i sporód kilkudziesiêciu
osób zosta³y wyró¿nione
dwie, w tym ja. Jeszcze jednym z takich wa¿niejszych
osi¹gniêæ, na szczeblu ogólnopolskim, by³ przegl¹d solistów równie¿ w Trzebiatowie, gdzie uda³o mi siê w
mojej kategorii zaj¹c 1. miejsce.
AK: Czy masz kogo, kto
jest dla Ciebie inspiracj¹,
kogo, na kim mo¿esz siê
wzorowaæ?
GS: Moj¹ najwiêksz¹ inspiracj¹ jest polska wokalistka, Sylwia Grzeszczak. Chcia³abym mieæ tak dobrze wyæwiczony g³os i opanowanie
na scenie. Mylê, ¿e jest
jedn¹ z lepszych wokalistek.
AK: Kto wspiera Ciê najbardziej w twojej pasji?
GS: Najwiêkszym moim
wsparciem jest rodzina. Rodzice bardzo du¿o czasu powiêcaj¹ na to, abym mog³a

Gabriela Stogowska na koncercie w Trzebiatowskim Domu
Kultury. Fot.: Trzebiatowski Dom Kultury
wszêdzie dojechaæ, zawsze
mnie wspieraj¹ przed wa¿nymi wystêpami i bardzo mi kibicuj¹. Najbli¿ej zawsze jest
moja mama, na któr¹ mogê liczyæ w ka¿dym momencie.
Oczywicie, s¹ ze mn¹ równie¿ moi najbli¿si przyjaciele.
Czujê wsparcie od wielu
osób, co jest bardzo motywuj¹ce.
AK: Czy planujesz swoj¹
przysz³oæ z muzyk¹? Jakie
jest Twoje najwiêksze muzyczne marzenie?

GS: Tak, dok³adniej z aktorstwem musicalowym. Bardzo chcia³abym dostaæ siê do
szko³y filmowej, a moim najwiêkszym marzeniem jest zagraæ g³ówn¹ rolê w jakim
s³ynnym musicalu i wi¹zaæ
swoj¹ przysz³oæ z teatrem.
AK: W takim razie ¿yczê
ci spe³nienia wszystkich
Twoich marzeñ i dziêkujê za
rozmowê.
GS: Bardzo dziêkujê i
pozdrawiam wszystkich czytelników gazety!
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CIEKAWOSTKI

Z Centrali Rybnej
na wigilijne sto³y.
O tradycjach wi¹tecznych
wiêta Bo¿ego Narodzenia to czas, w którym wszyscy
darz¹ siê wzajemn¹ ¿yczliwoci¹. Sk³adamy ¿yczenia pomylnoci, mi³oci czy ciep³a domu rodzinnego. Zapominamy o wzajemnych urazach, bo przecie¿ rodzi siê w nas
Chrystus, który przypomina, ¿e ka¿dy z nas powo³any jest
do wiêtoci, do bycia dobrym cz³owiekiem.
Wigilia
Dzieñ poprzedzaj¹cy Bo¿e
Narodzenie. Jej nazwa pochodzi od ³aciñskiego s³owa vigilia, które oznacza czuwanie.
W Polsce Wigilia Bo¿ego Narodzenia ma szczególne znaczenie, poniewa¿ to wtedy zasiadamy wspólnie do wieczerzy, która sk³ada siê z dwunastu
dañ. Oczywicie, wród nich
nie mo¿e zabrakn¹æ karpia,
czerwonego barszczu z uszkami, pierogów z kapusty i grzybami czy kompotu z suszonych owoców.
Karp
Trudno sobie dzisiaj wyobraziæ Wigiliê bez karpia.
Uznajemy go za element tradycji, ale jeszcze kilkadziesi¹t lat
wczeniej nikt tak nie uwa¿a³.
Mimo ¿e karp spo¿ywany jest
w Polsce od XII wieku, to na
sto³ach wigilijnych w Polsce
pojawi³ siê dopiero w po³owie
zesz³ego wieku. Ówczesny
minister przemys³u  Hilary
Minc  wymyli³, chc¹c zadowoliæ poirytowanych obywateli z powodu braku ryb, has³o
Karp na ka¿dym wigilijnym
stole w Polsce. Uszczêliwiæ
naród raz w roku by³o ³atwiej
ni¿ na co dzieñ. Dzisiaj po Centrali Rybnej zosta³o wspomnienie, a karp na dobre zdetronizowa³ inne ryby ubiegaj¹ce siê o
miano tej wigilijnej.
Dzielenie siê op³atkiem
Pierwsze wzmianki o dzieleniu siê op³atkiem pojawi³y siê
ju¿ pod koniec XVIII wieku. Na
Podlasiu do dzi pielêgnowany jest zwyczaj bo¿onarodzeniowy zwi¹zany z resztkami
wieczerzy. Wed³ug tej tradycji,
resztki wieczerzy ustawiano
ko³o pieca. Przed nim stawiano
³awkê i posypywan¹ j¹ piaskiem lub popio³em. Nastêpnie
resztki wieczerzy pozostawiano przez ca³¹ noc. Zgodnie z t¹
tradycj¹ wierzono w nawiedziny zmar³ych. Po pozostawionych ladach na ³awce, starano siê odgadn¹æ, kto z przodków przyby³ siê posiliæ resztkami z wieczerzy.
Po³anicy
Zapomniana tradycja. Po³anikami byli ch³opcy, którzy
wczesnym rankiem odwiedzali
gospodarzy i sk³adali ¿yczenia, dziêki czemu zapewniali
pomylnoæ i spokój wszystkim mieszkañcom domu. Kolejnym zapomnianym zwyczajem by³o trzymanie przez ca³¹
wieczerzê ³y¿ki. Nie mo¿na
by³o jej od³o¿yæ ani tym bardziej upuciæ. Wierzono, ¿e
osoba, która j¹ upuci³a  nie
doczeka kolejnej wigilii.

oraz na
www.lochrobry.pl

Ma³o kto wie, ¿e karp na
wigilijne sto³y zosta³
wprowadzony za komuny.
Fot.: Archiwum
Wyci¹ganie s³omek
spod obrusa
Na Mazurach oraz Warmii
nadal praktykuje siê zwyczaj
wi¹teczny wyci¹gania s³omek spod obrusa. Wed³ug tej
tradycji pod obrus k³adziono
s³omki, które by³y wyci¹gane
po wieczerzy przez biesiadników. Osoba, która wyci¹ga³a
s³omkê prost¹, mia³a wieæ
¿ycie proste i pozbawione niebezpieczeñstw. S³omka skrzywiona wró¿y³a ¿ycie krête i nie³atwe.
Liczba osób przy
stole wigilijnym
Zwyczaj zwi¹zany z parzyst¹ liczb¹ osób nie jest ju¿
dzi praktykowany, ale dawniej by³o inaczej. Ta wi¹teczna tradycja szczególnie by³a
praktykowana w domach szlacheckich. Zgodnie z tym
zwyczajem nieparzysta liczba
osób przy stole mia³a jednej z
nich przynieæ ca³y rok nieszczêæ. Szczególnie obawiano
siê trzynastki, która, wed³ug biesiadników, mia³a byæ szczególnie feralna. W sytuacji, kiedy
liczba by³a nieparzysta, zapraszano do sto³u osobê ze s³u¿by,
aby unikn¹æ zwi¹zanego z nieparzyst¹ liczb¹ nieszczêcia.
Szopki
Pojawi³y siê bardzo wczenie, zapewne ju¿ w czasach
redniowiecza. Pocz¹tkowo
inscenizowane w kocio³ach
szopki by³y niezwykle proste,
pozostawa³y te¿ wierne przekazom ewangelicznym. W wieku XIX powsta³y ró¿ne regionalne formy polskich szopek
bo¿onarodzeniowych. Najbardziej znane i najciekawsze
s¹ szopki krakowskie, których
architekturê wzoruje siê na zabytkowych budowlach Krakowa. Szopki krakowskie stawa³y siê czêsto teatrzykami lalek, w których na miniaturowych scenkach podwietlanych wiecami pojawia³y siê
najrozmaitsze ruchome figurki.
Dzisiaj bo¿onarodzeniowe
szopki buduje siê we wszystkich polskich kocio³ach.
Bart³omiej Pachocki
Julita Wiktorowicz

Podaruj mi mi³oæ.
Zbiór opowiadañ wi¹tecznych
W te wiêta 12 autorów
powieci dla m³odzie¿y, m.in.
Rainbow Rowell, Gayle Forman i David Levithan, przynios¹ ci najpiêkniejszy prezent. Znana piosenkarka
udaje kogo innego, by uciec
przed s³aw¹. Skazany na prace spo³eczne m³odociany
przestêpca musi wzi¹æ udzia³
w przygotowaniach do jase³ek i zakochuje siê w najbardziej nieodpowiedniej osobie. Dziewczyna adoptowana przez w. Miko³aja zastanawia siê, czy dla mi³oci jest
gotowa opuciæ krainê elfów
Niewa¿ne, sk¹d pochodzisz, czy jeste elfem,
czy zagubionym w wiecie
doros³ych nastolatkiem 
uwierz w magiê wi¹t! A jeli
nie uwierzysz  czy to oznacza, ¿e ona nie istnieje? Przecie¿ wszyscy pragniemy tego
samego: by kto podarowa³
nam mi³oæ.
To ju¿ pewne: wiêta
zbli¿aj¹ siê wielkimi krokami.
Pojawi³y siê bo¿onarodze-

Rowell R., Forman G., i in.,
Podaruj mi mi³oæ. 12
opowiadañ wi¹tecznych,
t³um. Ma³gorzata Kafel,
Wydaw. Otwarte, Kraków
2015.
niowe reklamy coca-coli, ulice przystrojono lampkami i
choinkami, a w radio s³ychaæ
Last Christmas, tak czêsto
powtarzane  mo¿na powie-

dzieæ, ¿e do znudzenia, ale
powiedzmy sobie szczerze:
czy kto wyobra¿a sobie
Gwiazdkê bez tej melodii? To
ju¿ sta³y element naszego
Bo¿ego Narodzenia, tak
samo jak Kevin co roku pojawiaj¹cy siê w telewizji. Na
wiêta nie mo¿e te¿ oczywicie zabrakn¹æ dobrej ksi¹¿ki, najlepiej wprowadzaj¹cej
w wi¹teczno-romantyczny
klimat, takiej, dziêki której
poczujemy skrzypi¹cy pod
butami nieg, choæ ca³y czas
brak go za oknem.
Podaruj mi mi³oæ zauroczy³a mnie  oprócz wi¹tecznym klimatem  równie¿
piêknym wydaniem. Trudno
ocenia siê zbiory opowiadañ,
tym bardziej, jeli pisane s¹
przez ró¿nych autorów. Muszê przyznaæ, ¿e odrobinê
obawia³am siê tej ksi¹¿ki, dlatego te¿ jej czytanie odk³ada³am na póniej. Okaza³o siê,
¿e zupe³nie niepotrzebnie,
poniewa¿ wiêkszoæ opowiadañ nie tylko mi siê spodoba-

³a, ale umo¿liwi³y mi one poczuæ klimat zbli¿aj¹cych siê
wi¹t  zapewni³y trochê
magii i upragnionego niegu.
12 opowiadañ s¹ jak 12 potraw wigilijnych  ka¿de ma
inny smak. Jedne delikatne,
ich smak wyostrza siê w miarê jedzenia. Inne gorzkie z niewielk¹ domieszk¹ s³odyczy
lub ostrzejszych przypraw.
Najbardziej spodoba³y mi siê
opowiadania: Co ty narobi³a, Sophie Roth? G. Formana
oraz Witamy w Christmas w
Kalifornii K. White.
Zbiór opowiadañ Podaruj mi mi³oæ to idealny
gwiazdkowy prezent, który
mo¿na podarowaæ nie tylko z
mi³oci¹ czy sympati¹, ale te¿
z ¿yczliwoci¹ i przyjani¹.
Piêknie wydany i zawieraj¹cy opowieci okraszone najpiêkniejsz¹ magi¹. Ponad
czterysta stron przyjemnoci, które sprawi¹, ¿e tegoroczne wiêta Bo¿ego Narodzenia bêd¹ jeszcze bardziej
wyj¹tkowe. Daria Noryca

FELIETON. W OBRONIE WI¥T

Na wiêta: w poszukiwaniu
dzieciêcej radoci

O

dnosicie niekiedy
wra¿enie, ¿e w
ostatnich latach
ca³a magia Gwiazdki zaczyna
powoli zanikaæ? ¯e ca³a ta atmosfera, niecierpliwe wyczekiwanie Wigilii i radoæ ze
wspólnej kolacji przy dwiêkach kolêd s³abnie, staje siê
tylko b³ahostk¹? Ju¿ na prze³omie padziernika i listopada
zaczyna zalewaæ nas pierwsza fala sztucznego klimatu
wi¹t. Na pó³kach widzimy
miej¹ce siê figurki Miko³aja,
urocze sweterki z podobizn¹
renifera Rudolfa, czekoladki w
kszta³cie nie¿ynek o czaruj¹cym aromacie cynamonu czy
mieni¹ce siê ozdoby. W stacjach radiowych speakerzy
czule prowadz¹ nas ku nieuchronnie zmierzaj¹cym hitom
(w stylu Last Christmas), a
kino wabi kolejn¹ czêci¹ romantycznej komedii, w której
nie brak parodii ¿ycia rodzinnego i zachwytu nad znalezieniem mi³oci ¿ycia (tylko w
Bo¿e Narodzenie!).
Kolejne uderzenie przychodzi najczêciej wraz z po³ow¹ grudnia, kiedy orientujemy siê, ¿e faktycznie ju¿
czas na zrobienie zimowych
zapasów (w stylu: Uwaga,
uwaga, idzie wojna!). W³anie wtedy kupujemy rzeczy,
których nie potrzebujemy.
Wydajemy pieni¹dze, których najczêciej nie mamy.
Gonimy po galeriach, szukaj¹c drogich, robi¹cych wra-

¿enie prezentów, które bêd¹
piêknie wygl¹daæ pod skrz¹cym siê od lampek drzewkiem. Kiedy ju¿ stoczymy w
kuchni walkê z dwunastoma
potrawami i zapniemy ostatni guzik w bia³ej koszuli, mo¿emy usi¹æ do sto³u. Czy
wszystko mamy, o niczym nie
zapomnielimy? Otó¿ nie
mamy wszystkiego. I nie o
wszystkim pamiêtalimy.
Podczas pêdu wypad³
nam z kieszeni ca³y urok tych
wi¹t. Gdzie jest radoæ, która powinna przepe³niaæ w
czasie oczekiwania na narodziny Dzieci¹tka. Notorycznie omijamy uczucia, skupiaj¹c siê na materializmie. Zamiast w³o¿yæ ciep³¹ czapkê i
podziwiaæ drzewa oprószone
bia³ym puchem, wybieramy
garnitury i wycig do spe³nienia wszystkich zadañ
okrelonych w kwartale.
Bo¿e Narodzenie nie bez
kozery obchodzone jest tak
hucznie i chêtnie. Przypada
pod koniec roku, kiedy ka¿dy
z nas marzy o odpoczynku,
prze¿ywa jesienno-zimowe
refleksje, odczuwa w sobie
potrzebê dowiadczenia czego niezwyk³ego. Nic, absolutnie nic nie dzieje siê bez
przyczyny, nawet wiêta.
Doceñmy ich wartoæ, tê niematerialn¹. Gdybymy tylko
zwolnili, pos³uchali serca,
które wci¹¿ w nas bije, moglibymy dostaæ to wszystko,

Statystyczna rodzina Kowalskich przeznaczy na tegoroczn¹
gwiazdkê 1168 z³otych. To o prawie 6 proc. wiêcej ni¿ przed
rokiem. Zatracamy siê w konsumpcjonizmie, nie zdajemy sobie
sprawy, ¿e to nie materia jest esencj¹ Bo¿ego Narodzenia.
Fot.: Archiwum
czego brakuje nam po ostatnich trudnych miesi¹cach.
Spróbujmy zmieniæ w sobie
obraz wi¹t. Czas piêtrz¹cych
siê obowi¹zków i wydanej
fortuny zamieñmy na okres
gor¹cej czekolady, smaku
piernika, wieczornego tulenia siê pod miêkkim kocem.
Wiecie jak niesamowicie wygl¹da przystrojone miasto
(ogl¹dane powolnym krokiem w grudniowy wieczór)?
Albo z jak¹ ³atwoci¹ mo¿na
wyzbyæ siê z siebie ca³ej, nagromadzonej z³oci przeciwko wiatu, jeli tylko otworzy
siê serce na mi³oæ do ludzi,
do rodziny, a zamknie siê je na
banknoty? Rzadko zdarza siê
w roku tak idealny czas. Wystarczy przecie¿ tak niewiele:
jeden umiech, maleñka pomoc potrzebuj¹cego, odmó-

wienie nadgodzin, czerpanie
prostej radoci z czasu, kiedy
mamy bliskich przy sobie.
Czêsto mówimy o cudach, które podobno zdarzaj¹ siê czêsto w czasie
wi¹t. Dlaczego wiêc sami
zamykamy sobie do nich
drzwi?
W³anie tego chcia³abym
Wam ¿yczyæ: aby ka¿dy z nas
odnalaz³ zagubion¹, dzieciêc¹
radoæ z prostych spraw:
niegu, strojenia choinki,
dzielenia siê op³atkiem. Chcia³abym, aby prze³om roku
udzieli³ siê tak¿e naszym sercom, skruszy³ w nich tê skostnia³¹ czêæ. Oby cuda, przez
ka¿dego rozumiane inaczej,
przesta³y byæ tylko filmow¹
ob³ud¹. Dominika Pietrzak
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Maja Bublewicz: Pragnê zdjêciem zatrzymaæ czas, z³apaæ chwilê
w obiektywie
Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach ju¿
wielokrotnie przekonali nas, ¿e poza szko³¹ i nauk¹ maj¹
jeszcze wiele innych, mocnych stron. Mamy gwiazdorów
wprost z murawy, utalentowane tancerki i tancerzy, m³odych
przedsiêbiorców, a nawet wirtuozów pianina czy saksofonu.
Zdecydowanie, mo¿emy pochwaliæ siê niezwykle szerokim
wachlarzem umiejêtnoci ze szkolnego korytarza. W tym
gronie znalaz³a siê te¿ bohaterka tego wydania, Maja Bublewicz  nasza duma, która potrafi spojrzeæ na wiat po mistrzowsku, przez obiektyw ukochanego aparatu.

Z Maj¹ Bublewicz rozmawia Dominika Pietrzak
Dominika
Pietrzak:
Maju, wszyscy wiemy, ¿e
masz wietne oko. Moglimy
ju¿ ogl¹daæ Twoje dzie³a, np.
na profilu na Instagramie.
Bylimy pod wra¿eniem! Zacznijmy mo¿e od korzeni 
dlaczego fotografia? Sk¹d
wziê³a siê taka pasja?
Maja Bublewicz: Fotografia by³a w mym ¿yciu, odk¹d
tylko siêgam pamiêci¹. Moi rodzice, fotografowie, wpajali mi
sztukê robienia zdjêæ ju¿ od
najm³odszych lat. Zawsze podziwia³am ich zainteresowania,
wiêc postanowi³am braæ z nich
przyk³ad.
DP: Wiêc to rodzinna fascynacja, na pewno by³o Ci o
wiele ³atwiej zacz¹æ, skoro
mia³a specjalistów pod rêk¹.
Bra³a udzia³ w szkoleniach
czy sama zg³êbia³a tajniki
fotografii?
MB: Tak jak wspomnia³am
wczeniej  moimi nauczyciela-

mi byli rodzice. Czêsto chodzi³am z nimi w plener. Tam uczyli
mnie kadrowaæ, pracowaæ ze
wiat³em, a co najwa¿niejsze dostrzegaæ piêkno w rzeczach
niekonwencjonalnych i niejednoznacznych.
DP: wietnie spisali siê w
roli nauczycieli, jak widaæ
przekazali Ci ogrom informacji! W jakich zdjêciach siê
specjalizujesz? S¹ obiekty,
które szczególnie lubisz
uwieczniaæ?
MB: Najbardziej lubiê fotografowaæ ludzi. Zatrzymywanie ich emocji w danym momencie czyni zdjêcie bardziej ekspresyjnym  mogê w ten sposób wywo³aæ u odbiorcy podobne uczucia.
DP: Wiêc portrety. Mamy
nadziejê, ¿e jeszcze wiele ich
nam poka¿esz. Mówisz o
emocjach... Czy to jest to, co
chcesz przekazaæ swoimi
pracami?

MB: Pragnê zdjêciem zatrzymaæ czas, z³apaæ chwilê w
obiektywie. Mogê w ten sposób podzieliæ siê z innymi moimi prze¿yciami i zdobytym
dowiadczeniem. Ponadto fotografia jest wyra¿eniem mojej
osoby i osobistego postrzegania rzeczywistoci.
DP: Widaæ w nich nie tylko Twoje prze¿ycia i te ulotne
chwile, ale te¿ profesjonalizm. Wszystkie swoje zdjêcia tworzysz aparatem czy
mo¿e u¿ywasz równie¿ telefonu?
MB: Uwa¿am, ¿e mo¿na
wykonaæ dobre zdjêcie telefonem. Jednak prawd¹ jest, ¿e
fotografia dobra jakociowo
bardziej fascynuje cz³owieka.
Osobicie fotografujê i telefonem, i aparatem.
DP: S³uszna uwaga, jako
bardzo przyci¹ga odbiorcê.
Skoro posiadasz szerok¹ wiedzê w tej dziedzinie, to mo¿e
wi¹¿esz w³anie z ni¹ swoj¹
przysz³oæ? S¹dzisz, ¿e mo¿liwe jest utrzymanie siê z robienia zdjêæ? To op³acalny
biznes?
MB: Fotografiê traktujê
jako swoje hobby i chyba zawsze ju¿ tak pozostanie. Nie
zamierzam jednak stawiaæ jej na
pierwszym miejscu, chcê, aby
pozosta³a ona moim oderwaniem siê od codziennoci. Mo¿na utrzymaæ siê z fotografii, jednak priorytetem jest kochanie
tego, co siê robi, nie kwestia ma-

RECENZUJE DOMNIKA PIETRZAK

Grinch. Na jeden raz
Grinch to niezwykle bezpieczna, skierowana g³ównie do najm³odszych odbiorców produkcja animowana.
Obraz oferuje mi³¹, rodzinn¹ rozrywkê, wietn¹ na
weekendowy odpoczynek.
Film opowiada przyjemn¹
historyjkê i wietnie oddaje
klimat zbli¿aj¹cych siê
wi¹t. Zawiera delikatnie
zarysowany mora³. To pouczenie jest wyczuwalne tak
lekko, ¿e nawet doros³ym interpretacja mora³u mo¿e
sprawiæ problem. Mimo profesjonalnej szaty graficznej,
mam w¹tpliwoci, czy kto
wróci do tego filmu za rok.
Mo¿ecie byæ pewni, ¿e
¿aden fragment filmu nie bêdzie dla dziecka za straszny,
niestosowny czy niezrozumia³y. Akcja rozwija siê w stosownym tempie, nie jest za
wolna i nie leci ³eb na szyjê.
Wystêpuj¹ oczywicie postacie pozytywne, które
mog¹ staæ siê wzorami do
naladowania. Nawet g³ówny bohater  Grinch  nie jest
ca³kowicie odpychaj¹cy i zepsuty do szpiku koci.
W opowiedzianej ju¿ na
miliony sposobów, wymaglowanej historii (ra¿¹co podobnej do Opowieci wigilijnej) Grinch jest okrutnym,
marudnym i pozornie nie zachêcaj¹cym do przyjani

starcem. W nowej wersji jest
on bardziej przyjemnym, zielonym stworkiem, który
wrêcz nie cierpi Gwiazdki.
Oczywicie, za wszelk¹ cenê
stara siê prze³o¿yæ swoj¹ g³êbok¹ awersjê na innych
mieszkañców, ciesz¹cych siê
na nadchodz¹cy, wi¹teczny
czas. Jest wiêc negatywn¹
postaci¹, jednak mimo wra¿enia, które próbuje przekazaæ nam re¿yser, staje siê absolutnie uroczy w swoim
marudzeniu.
Nie ma jednak miejsca,
gdzie mo¿na by³oby szukaæ w
Grinchu ukrytego znaczenia,
drugiej twarzy. Jest to film
stworzony z myl¹ o najm³odszego odbiorcê i tylko dla
nich. Doroli opuszcz¹ kino
nieco pi¹cy, szczêliwi, ¿e
dziecko dobrze siê bawi³o.
Pomimo wielu uwag,
uwa¿am, ¿e zabranie dziecka
na tê bajkê nie bêdzie
strat¹ czasu. Kolorowa,
przyci¹gaj¹ca oprawa, dobrze stworzone postacie ratuj¹ niewygórowan¹ fabu³ê.
Mo¿e i nie wnosi on nic nowatorskiego do klasycznej
wersji opowieci o dziadku
nienawidz¹cym wi¹t, ale
sprytnie j¹ wyg³adza, przerabia, aby by³a ³atwiejsza w
odbiorze.
Mo¿liwe, ¿e Pixar wzi¹³ do
serca uwagi rodziców i jest

Mieszkañcy Ktosiowa
oczekuj¹ Bia³ego Bo¿ego
Narodzenia, a zielony stwór
Grinch zrobi wszystko, by je
zepsuæ. Fot.: materia³y
prasowe
on efektem po¿¹danej przez
doros³ych poprawnoci dzie³
dla dzieci, czego jednak odrobinê brakowa³o, choæby przy
tworzeniu Shreka. O ile ta
wytwórnia rzeczywicie jest
liderem w tworzeniu produkcji, z których równie¿ doroli
czerpi¹ frajdê, o tyle Grinch
zdecydowanie nie znajdzie
siê na licie do ponownego
obejrzenia.
Dominika Pietrzak

terialna. Uwa¿am, ¿e w³anie
takie podejcie mo¿e doprowadziæ cz³owieka do prawdziwego
sukcesu.
DP: Podejcie prawdziwego profesjonalisty! Oby
nigdy go nie zatraci³a. Na
koniec, zastanawiamy siê 
masz marzenia zwi¹zane z
fotografi¹? S¹ miejsca, ludzie, sytuacje, które marzysz
uwieczniæ?
MB: Tutaj posz³abym ladami mojego taty. Chcia³abym
podró¿owaæ i fotografowaæ

¿ycie innych ludzi, ich kulturê
oraz codziennoæ,
o której ma³o wiemy, i z której czêsto nie zdajemy
sobie sprawy.
DP: Ca³a redakcja ¿yczy Ci
spe³nienia i wielu, wielu udanych, pracowitych
podró¿y.
Bardzo dziêkujê
Ci za rozmowê. Maja Bublewicz. Fot.: Marcin Bublewicz
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Od dziada do choinki. Historia
drzewka wi¹tecznego
Trudno wyobraziæ sobie
wiêta Bo¿ego narodzenia
bez choinki. Przystrojone
drzewko wytwarza wyj¹tkowy nastrój bo¿onarodzeniowy, a nasz dom nabiera wi¹tecznej magii. Starym zwyczajem drzewka dekorujemy
w Wigiliê lub na kilka dni
przed wi¹teczn¹ kolacj¹.
Moment przybierania drzewka jest szczególnie ekscytuj¹cy dla najm³odszych. Na
drzewku zawieszamy ró¿ne
ozdoby, szczególnie te zrobione w³asnorêcznie nadaj¹
chwili podnios³ego, ale i rozrywkowego
charakteru.
Zwyczaj ubierania choinki na
Bo¿e Narodzenie ma za sob¹
ciekaw¹ historiê.
Gdyby nie Marcin
Luter...
Czym w³aciwie jest choinka? Jest oczywicie drzewkiem iglastym (jod³¹, son¹ i
in.), które dekorujemy w wigiliê Bo¿ego Narodzenia. Praktyka ubierania choinki by³a
ganiona przez Koció³, dostrzegano w tym rytuale elementy zwyczaju pogañskiego. Co ciekawe: zwyczaj ten
w Europie zapocz¹tkowali
Niemcy. Zwolennikiem choinki by³ Marcin Luter, który
dokona³ roz³amu w Kociele
katolickim (reformacja). Tradycja zapocz¹tkowana przez
protestanckie Niemcy szybko objê³a inne kraje europejskie, a do Polski przywêdrowa³a wraz z zaborem pruskim
miêdzy XVII a XIX wiekiem.
Zanim zwyczaj ten trafi³ pod
strzechy wszystkich Polaków, pocz¹tkowo choinka
zdobi³a tylko salony arystokracji i mieszczan (na wsi
pojawi³y siê dopiero w okresie miêdzywojennym).
Co by³o przed choink¹?
Tradycja ubierania choinki wydaje nam siê swojska,
jednak ma ona w Polsce stosunkowo krótk¹ historiê
(oko³o 200 lat, a w niektórych
rodowiskach  na wsiach 
oko³o 90 lat). Zanim na dobre
jod³a czy sosna zagoci³y w

Coraz rzadziej wykonujemy w³asnorêcznie ozdoby
wi¹teczne. Nie mamy na to czasu. Zastêpujemy je...
plastikiem. Zapominamy, ¿e dekoracja bo¿onarodzeniowa
ma ukryte znaczenie. Fot.: Archiwum
naszych domach, Polacy zdobili pokoje pod³aniczkami
(rajskimi drzewkami, sadami).
Pod³aniczka, jak czytamy na
stronie e-ogrodek.pl, to ga³¹
lub czubek iglaka  wierka,
sosny, jod³y. By³a ona wieszana pod sufitem (u powa³y) i
piêknie dekorowana. Ubierano j¹ naturalnymi ozdobami:
jab³kami, orzechami, ozdobami ze s³omek, a w póniejszych
czasach  tak¿e wykonanymi
z papieru i kolorowej bibu³y.
Inn¹, nie mniej popularn¹
form¹ zdobienia by³ Diduch,
czyli Dziad. Diduch by³ snopem zbo¿a (wi¹zanym z pierwszych k³osów ciêtych podczas ¿niw). Snop wnoszono w
Wigiliê i stawiano, k³osami do
góry, przy stole wigilijnym.
Pozostawiano go w izbie przez
12 dni (do Trzech Króli), a
potem palono. S³omiany
dziad mia³ symbolizowaæ
przodków zasiadaj¹cych do
wieczerzy. Zwyczajowi przypisywano równie¿ znaczenie
religijne  s³oma mia³a przypominaæ o ubóstwie narodzin
Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj zdobienie choinek
wi¹¿e siê  najczêciej  z rozrywk¹. Jednak kiedy sztuka
ta mia³a zapewniæ dobrobyt,
zdrowie i szczêcie wszystkim
cz³onkom rodziny.
Wczoraj i dzisiaj
Dzisiaj sposób i formy
zdobienia choinki znacznie
odbiegaj¹ od tych tradycyjnych. Po pierwsze w naszych

domach coraz czêciej stawiamy choinki sztuczne. Dlaczego? Bo nie mamy czasu.
Jestemy
zapracowani,
sztukê zdobienia drzewka
chcemy mieæ jak najszybciej
za sob¹. A szkoda: niegdy
ojciec z samego rana (i obowi¹zkowo tylko w Wigiliê)
wyrusza³ z siekierk¹ do lasu
lub na bazarek, aby upolowaæ
naj³adniejsze drzewko. Zamiast zapachu plastiku,
¿ywe drzewko nios³o ze
sob¹ ca³y las. I ile¿ to radoci
sprawia³y nam rodzinne
chwile przy wspólnym dekorowaniu drzewka! Nikt nie
myla³ o gotowych bombkach czy innych dekoracjach; robilimy je w³asnorêcznie (³añcuchy z bibu³y,
papierowe ptaszki czy malowane szyszki).
Symbolika
Zanim zawiesimy na choince ozdoby wi¹teczne,
warto sobie przypomnieæ ich
ukryte znaczenie: choinka 
symbol ¿ycia (w takim razie:
postarajmy siê o ¿yw¹
choinkê!); orzechy  dobrobyt i si³a; jab³ka  zdrowie,
uroda, ale tak¿e symbol grzechu pierwszych ludzi; wiate³ka choinkowe (wiece) 
odstraszanie z³ych mocy
oraz/lub owietlanie dobrej
drogi; ³añcuchy  zniewolenie grzechem; jemio³a  dla
zakochanych i sk³óconych
par; anio³y  opiekowanie siê
domem. Mariusz Rakoski
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FELIETON

Zatrzymaj wi¹teczn¹ wdziêcznoæ na d³u¿ej!

M

ówi siê, ¿e wiêta
Bo¿ego Narodzenia s¹ magiczne.
Wyj¹tkowe, bo spêdzane
w atmosferze ¿yczliwoci i troski o dobro drugiego cz³owieka.
Staropolskie zwyczaje nakazuj¹
nam w tym czasie pogodziæ siê
nawet z najwiêkszym wrogiem.
Nie mo¿na bowiem zagniewanym zasi¹æ do wigilijnego sto³u.
Nale¿y cieszyæ siê piêkn¹ chwil¹
i ¿yczyæ ka¿demu wszystkiego
dobrego. Faktycznie, taka pozytywna aura mo¿e siê nam udzieliæ. Nie warto siê z³ociæ, gdy na
ka¿dym kroku (w sklepie, w kiosku, w banku) jestemy obdarowywani ¿yczeniami: Zdrowych i weso³ych wi¹t!. Ba!
Nawet zagorzali fani hejtu i z³oliwych komentarzy na chwilê
zmieniaj¹ oblicze i odchodz¹ od
komputera, ³ami¹ siê op³atkiem!
Z psychologicznego punktu
widzenia warto, aby takie zachowania zatrzymaæ na d³u¿ej. Zamiast z³oliwoci¹ przykrywaæ
swoje lêki i nisk¹ samoocenê, lepiej zanurzyæ siê w ca³kowicie innym zajêciu, jakim jest uprawianie wdziêcznoci. Udowodniono,
¿e ludzie s¹ szczêliwsi wtedy,
kiedy codziennie wieczorem dokonuj¹ mentalnego bilansu
wdziêcznoci. Polega to na tym,
aby oceniæ ka¿dy dzieñ pod k¹tem tego, co dobrego i mi³ego nas
spotka³o. Nastêpnie warto wyraziæ za to wdziêcznoæ sobie samemu czy sile wy¿szej, np.
Bogu. Mo¿na te¿ na bie¿¹co dziêkowaæ ludziom za przys³ugi czy
serdeczne gesty. Zwi¹zki partnerskie, w których partnerzy
wyra¿aj¹ wdziêcznoæ za oka-

zan¹ uwagê, spêdzony czas, ugo- my anonimowi. K¹liwe komentowany posi³ek czy pomoc przy tarze, wyzwiska, obelgi i wulgapracy, trwaj¹ d³u¿ej. Doceniony ryzmy s¹ specyficzn¹ form¹
partner czuje siê spe³niony, ma przemocy, nazywanej cyberpoczucie, ¿e jego starania s¹ za- przemoc¹. Takie zachowania s¹
uwa¿one. Wbrew pozorom potê- karane, zgodnie z obowi¹zuj¹cyguje to w nim chêæ czynienia dal- mi aktualnie przepisami prawa
szego dobra dla drugiej osoby. karnego. Jak jeszcze rozpoznaæ,
Wy¿ywanie siê na kim (psy- czy dane zachowanie jest przechicznie, fizycznie,
werbalnie) daje z³udn¹
przewagê. W pierwszej kolejnoci pozornie wzrasta samoocena, poprawia siê nastrój. Jednak¿e nie
trwa to d³ugo. Ukrywane lêki, obawy i niskie poczucie w³asnej
wartoci znów zaczynaj¹ doskwieraæ.
Wtedy w poczuciu
bezradnoci nakrêca Ka¿dego roku uczniowie Chrobrego
siê dalsza spirala nienawici i hejtu. Osoba anga¿uj¹ siê w ogólnopolsk¹ akcjê
stosuj¹ca przemoc, Szlachetnej Paczki. Warto sprawiaæ
krzywdzi drugiego sobie prezenty przez ca³y rok, na co
cz³owieka, bo sama dzieñ. Fot.: LOgin
czuje siê skrzywdzona, nie ma argumentów, zazdroci moc¹? Warto zastanowiæ siê, czy
innym czego, czego sama nie jest ono intencjonalne. Oznacza
potrafi osi¹gn¹æ. Nie bez powodu to, ¿e jest to dzia³anie zamierzone,
psychoterapeuci przyrównuj¹ którego celem jest kontrolowanie
uczucie z³oci do cebuli. Z³oæ ma, i podporz¹dkowanie. W takiej repodobnie jak cebula, wiele ³usek, lacji sprawca wybiera osobê powarstw. W samym rdzeniu takie- zornie s³absz¹ (np. pod wzglêdem
go emocjonalnego warzywa fizycznym) i wykorzystuje
znajduje siê lêk i bezsilnoæ. Te swoj¹ przewagê. Przemoc zawsze
emocje boimy siê ukazywaæ na narusza czyje prawa i dobra osozewn¹trz, dlatego kryjemy je za biste(godnoæ i dobre imiê s¹ tak¿e
energetyzuj¹c¹ z³oci¹. Niew³a- naszymi prawami!). Osoba stosuciwie wyra¿ona z³oæ mo¿e j¹ca przemoc powoduje cierpienie
niszczyæ drugiego cz³owieka.
i ból (równie¿ w wymiarze psyTrzeba równie¿ zdawaæ so- chicznym).
bie sprawê z tego, ¿e w wirtualnej
Zamiast stosowaæ hejt, naprzestrzeni nigdy nie pozostaje- krêcaæ siebie i innych w spirali

nienawici, zadbajmy te¿ o swoje
samopoczucie. B¹dmy dla siebie uprzejmi, doceniajmy innych
za to, co od nich dostajemy. Prze-

stawmy swoje mylenie, czasem
okazanie prawdziwych emocji
jest zdrowe! Jest lepsze, bo pokazuje, ¿e jestemy autentyczni.

Mówienie o swoich emocjach jest
zdrowe i wymaga o wiele wiêcej
odwagi ni¿ wypowiedzenie w
czyim kierunku krytycznej oceny. Dlatego  b¹dmy dla siebie
dobrzy, nie tylko od wiêta! Bowiem dobro zawsze powraca
Agata Jankowska,
psycholog

KOMENTARZ

M³odzie¿owe S³owo Roku 2018

Ju¿ po raz trzeci Wydawnictwo Naukowe PWN zorganizowa³o plebiscyt na
M³odzie¿owe S³owo Roku.
Propozycji by³o wiele, od
wyboru do koloru! Jednak
niekwestionowanym zwyciêzc¹, który szturmem zdoby³ 1/3 g³osów internautów,
by³...
uwaga,
uwaga:
DZBAN!
Tak, w³anie to s³owo zosta³o okrzykniête najmodniejszym leksemem u¿ywanym
przez polsk¹ m³odzie¿. Jak w³aciwie zinterpretowaæ to s³owo? Kiedy i jak go u¿yæ, aby
zachowa³o swój sens? Oczywicie m³odzie¿ nie zaczê³a
nagle interesowaæ siê garncarstwem i nie wyrabia naczyñ do
przechowywania np. wody
czy soków owocowych.
Na stronie PWN przeczytaæ mo¿emy, ¿e: Definicje
proponowane przez uczestników naszego plebiscytu
wskazuj¹ na wieloznacznoæ
i bogactwo skojarzeñ tego
epitetu. Faktycznie, jest ich
bardzo du¿o. Wiêkszoæ kojarzy siê negatywnie. Okrelamy nim osobê, która nie

grzeszy inteligencj¹, jest raczej ma³o lotna i niezbyt mile
widziana wród towarzystwa. Mówi¹c krótko, zwiêle, na temat i cytuj¹c korytarzow¹ odmianê ³aciny: No
debil.
Ewentualnie mo¿emy te¿
nazwaæ tak przyjaciela czy
przyjació³kê. Dzban mo¿e
byæ równie¿ form¹ pieszczotliwego zdrobnienia. Od
tego roku mia³o mo¿ecie  witaj¹c siê z dziewczyn¹/ch³opakiem  czule siê wtuliæ i uroczo
szepn¹æ do ucha: Mój Ty kochany dzbanie. Hmm, ciekawe
czy równie mi³o nastroi atmosferê przy wigilijnym stole.

Wed³ug jeszcze innej definicji, nie jest to obraza mocno powa¿na, raczej zabawne,
troszkê prowokacyjne okrelenie. Tutaj uwaga dla kierowców, a takich ju¿ w swoich szkolnych progach posiadamy. Kiedy kto nie w³¹czy kierunkowskazu albo bêdzie wlók³ siê przed wami limaczym tempem, to nie wyzywajcie go za kierownic¹ od
najgorszych. Pracujcie nad
kultur¹ osobist¹ i z godnoci¹, dba³oci¹ o pe³n¹ poprawnoæ jêzykow¹, krzyknijcie sobie s¹¿nie: Jak jedziesz, dzbanie!.
Dominika Pietrzak

ROZMOWA WI¥TECZNA

Ewa Ratajczak: Najlepszymi prezentami by³y pomarañcze,
czekolady, mandarynki, a czasami nawet cytryny
wiêta coraz bli¿ej. Wielu z nas nie mo¿e doczekaæ siê
chwil, kiedy zasi¹dziemy wspólnie do wigilijnego sto³u i rozpakujemy prezenty od w. Miko³aja; kiedy podzielimy siê
op³atkiem i z³o¿ymy sobie najlepsze ¿yczenia. Bo¿e Narodzenie to niew¹tpliwie wyj¹tkowe wiêta: wyzwalaj¹ w nas pozytywne emocje. Niestety, jednak coraz czêciej zatracamy
siê w materializmie. Zapominamy, ¿e to nie rzeczy powinny
byæ w centrum uwagi Bo¿ego Narodzenia. O tym, jak kiedy
obchodzono ten szczególny okres, postanowi³am porozmawiaæ z w³asn¹ babci¹. Mam nadziejê, ¿e rozmowa ta sk³oni
nas do refleksji nad istot¹ tego wiêta.
Natalia Ratajczak: Jak
kiedy obchodzono wiêta
Bo¿ego Narodzenia?
Ewa Ratajczak: Dawniej
wiêta Bo¿ego Narodzenia
obchodzi³o siê bardzo uroczycie. Ca³a rodzina spotyka³a siê przy jednym stole
zostawiaj¹c jedno puste miejsce dla zb³¹kanego wêdrowca. W moim domu zawsze
by³a ¿ywa choinka. Kiedy
nie mielimy tak wyszukanych i gotowych ozdób choinkowych. Drzewko wi¹teczne przystraja³o siê ozdobami wykonanymi ze s³omy, z
bibu³ki czy papieru. Wiesza³o siê malutkie czerwone jab³ka, ciasteczka, cukierki, orzechy. £añcuchy robione by³y
przez dzieci. Nie by³o lampek
elektrycznych, zamiast tego
pali³o siê wieczuszki. Prze-

wa¿nie zim¹ w Bo¿e Narodzenie pada³ nieg, by³o bia³o,
chodzilimy na sanki... A teraz nie ma niegu.
NR: A co z potrawami wigilijnymi? Czy menu wi¹teczne ró¿ni siê od tego
sprzed 20-30 lat?
ER: Potrawy by³y przewa¿nie takie same. Moja
mama robi³a zupê ledziow¹,
ale nie potrafi³abym ugotowaæ jej tak, jak ona. Tradycj¹
równie¿ by³a zupa grzybowa,
pierogi z kapust¹ i grzybami,
kluski z makiem, ryby sma¿one, ledzie czy równie¿ kartofle w mundurkach. Mylê, ¿e
wszystkie te potrawy i dzisiaj
znajdziemy na stole wigilijnym, one przechodz¹ z pokolenia na pokolenie.
NR: Dzisiaj domen¹ Bo¿ego Narodzenia s¹ prezen-

Ewa Ratajczak, mieszkanka Gryfic, z chêci¹ opowiedzia³a
naszym czytelnikom o tradycjach Bo¿ego Narodzenia. Fot.:
album rodzinny Ewy Ratajczak

ty. I to nie byle jakie. Czy
kiedy te¿ przywi¹zywano do
tego tak wielk¹ uwagê?
ER: Oczywicie, ale kiedy to by³y drobnostki.
Najlepszymi prezentami
by³y pomarañcze, czekolady, mandarynki, a czasami
nawet cytryny. Prezenty

nie by³y kosztowne, poniewa¿ rodziców nie by³o na
inne staæ. Tata sam pracowa³, w domu by³o du¿o
dzieci i musia³o starczyæ na
wszystko. Czasem dostawa³o siê buciki albo jakie
kapcie, p³aszczyk, czapkê,
kredki do szko³y, zeszyty,

pióra wieczne z tak¹
mieszn¹ obsadk¹. W ogóle wiêta by³y bardzo uroczyste, nie by³o ¿adnych
k³ótni, rozmów o polityce.
Nic, tylko rozmawia³o siê o
Bogu, religii, narodzinach
Pana Jezusa.
NR: Na pewno obowi¹zkowa by³a pasterka.
ER: Tak, zawsze obowi¹zkowo chodzi³o siê na
pasterkê. Ka¿dy, kto ukoñczy³ 10. rok ¿ycia i by³ po I
Komunii wiêtej, kategorycznie uczestniczy³ w pasterce. A w czasie adwentu
chodzi³o siê na roraty do
kocio³a (o szóstej rano).
NR: Czy w. Miko³aj by³
niegdy równie¿ popularny?
ER: Miko³aja zawsze
gra³ mój tata. Mia³ miko³ajkowy strój i przychodzi³ w
wysokich gumowych butach albo krótszych, filcowych. Wygl¹da³ trochê
inaczej ni¿ teraz. W rêce
mia³ du¿¹, zaokr¹glon¹ na
wierzcho³ku laskê. Przychodzi³ zawsze z workiem
na plecach i kaza³ nam mówiæ paciorek i piewaæ piosenki. Zawsze podgl¹dalimy, gdzie ten nasz tata jest,

a on siê przebiera³ za Miko³aja.
NR: Kolêdy piewalicie
tak razem, rodzinnie?
ER: Tak, zawsze razem.
Najpierw zaczyna³ piewaæ
mój tata, nastêpnie do³¹cza³a
mama, a póniej piewalimy
wszyscy razem. piewalimy
Lulaj¿e Jezuniu, Wród
nocnej ciszy, Gdy siê
Chrystus rodzi, Przybie¿eli do Betlejem pasterze czy
Mizerna, cicha stajenka licha. Mylê, ¿e te kolêdy i
dzisiaj s¹ bardzo popularne.
NR: Czy pamiêtasz mo¿e
jakie tradycje z tamtego
okresu?
ER: Zawsze przed kolacj¹
wigilijn¹ wystawialimy za
drzwi wejciowe pusty kosz
wiklinowy. Jak Miko³aj przyszed³ do domu z prezentami,
to najpierw wk³ada³ kilka z
nich do kosza i wraz z nim
wchodzi³ do mieszkania. Za
drugiego dnia wi¹t chodzilimy do kina na poranki filmowe.
NR: Dziêkujê za rozmowê.
ER: Ja równie¿ dziêkujê i
sk³adam najserdeczniejsze
wi¹teczne ¿yczenia wszystkim czytelnikom.
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PRZEPIS WI¥TECZNY
Jak wiêta... to pierniczki!

Choinki ju¿ ubrane
Ozdoby pozawieszane
W kuchni wi¹teczne zapachy
Pierogi rzucane na blachy
Nie ma podjadania
Bo: To na wiêta s¹ dania
I jeszcze masa sprz¹tania
I szopka do pozbijania
Jeszcze nie kupione prezenty
Mimo i¿ sklep ju¿ zamkniêty
Ale to wszystko nie mêczy
Nie smuci i nie drêczy
Bo wiêta to magiczny czas
Gdzie ka¿dy kocha ka¿dego z nas

Zupa grzybowa ze liwk¹. Fot.: Miód Malina Studio,
Sezon na grzybobranie mamy ju¿ za sob¹. Wielu z nas
nie potrafi wyobraziæ sobie wi¹t Bo¿ego Narodzenia bez
pierogów z suszonymi grzybkami (podawanymi koniecznie
z barszczem). Jednak grzyby mo¿emy wykorzystaæ na wiele
sposobów. Jednym z nich jest przepis na zupê grzybow¹ ze
liwkami.

wi¹teczne wydanie
Natalia Ratajczak
Srebrnym blaskiem ziemia siê mieni
W wi¹teczne dni wszystko siê zmieni
Ustan¹ spory i k³ótnie codzienne
Na twarzach ujrzymy umiechy promienne
W rodzinnej atmosferze zabrzmi¹ kolêdy
Ciche szepty i donone gawêdy.
To w nas magia jest zaklêta,
Podaruj j¹ wiêc bliskim na wiêta
Tym akcentem wi¹teczny numer zaczynamy
I do czytania serdecznie zapraszamy!

SONDA
Gryficzanie kupi¹ pod choinkê... sprzêt
elektroniczny

Zbli¿aj¹ siê wiêta, a co za
tym idzie  czas, w którym obdarzamy siê drobnymi upominkami. Postanowilimy zapytaæ
mieszkañców Gryfic, co podaruj¹ bliskim na wiêta. W ankiecie wziê³o udzia³ sto osób.
Najwiêcej respondentów opowiedzia³o siê za sprzêtem elektronicznym (25%). Na pozosta³ych
miejscach uplasowa³y siê: kosmetyki (23%), ksi¹¿ki (20%), s³odycze

(12%), zabawki (9%), perfumy
(6%), koc (3%) i wieczki zapachowe (2%). Okazuje siê, ¿e to sprzêty
elektroniczne pe³ni¹ rolê jednego z
najbardziej po¿¹danych i najchêtniej kupowanych prezentów wi¹tecznych. Odpowiedzi naszych respondentów pokazuj¹, ¿e skromne,
symboliczne prezenty trac¹ na wartoci i powoli zastêpowane s¹ dro¿szymi upominkami.
Natalia Ratajczak

Smako³ykiem wi¹tecznym s¹ niew¹tpliwie pierniczki. Fot.:
Archiwum
Bo¿e Narodzenie w Polsce to oczywicie choinka, rodzinne kolêdowanie, prezenty oraz wi¹teczne potrawy i s³odkoci. Co roku z radoci¹ powracamy do ulubionych dañ oraz
przepysznych ciast. Oto przepis na nasze ulubione pierniczki. Gwarantujemy, ¿e s¹ pyszne, a przy ich wypieku radoci
i wi¹tecznego nastroju co niemiara.
Sk³adniki (ok. 30 sztuk):
 2 szklanki m¹ki pszennej,
 2 ³y¿ki miodu,
 3/4 szklanki cukru,
 1,5 ³y¿eczki sody oczyszczonej,
 10 g (1/2 torebki) przyprawy piernikowej,
 1 ³y¿ka mas³a,
 1 rednie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania),
 oko³o 1/3 szklanki ciep³ego mleka.
Przygotowanie
1. M¹kê przesiej na stolnicê, wlej rozpuszczony gor¹cy
miód i wymieszaj (najlepiej no¿em). Ci¹gle siekaj¹c, dodawaj
kolejno cukier, sodê i przyprawy, a nastêpnie mas³o i jedno
jajko.
2. Dolej stopniowo mleko, ciasto ugniataj rêk¹ do stanu,
¿e tak powiem, kruchego. Dalej wyrabiaj ciasto rêk¹  przez
oko³o 10 minut  a¿ bêdzie g³adkie.
3. Na posypanej m¹k¹ stolnicy rozwa³kuj ciasto na placek
o gruboci max. 1 cm. Foremkami wykrajamy pierniczki. Smarujemy je roztrzepanym jajkiem i uk³adamy na blasze wy³o¿onej papierem do pieczenia w odstêpach oko³o 2 cm od siebie.
4. Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dó³
bez termoobiegu) przez ok. 10-15 minut, w zale¿noci od gruboci.
Pierniczki mo¿esz ozdobiæ wedle uznania  smacznego!

PRZEPIS NA CHOINKÊ

Oto kilka propozycji na nietypow¹ choinkê, tak¹ na ostatni¹ chwilê (chocia¿ mo¿e byæ równie piêkna):
Choinka 1. Wszystko czego potrzeba do wykonania tego

pomys³u, to chêci i wolne miejsce
na cianie, najlepiej gdzie przy
kominku. Idea jest prosta: zbieramy patyki o ró¿nych d³ugociach,
uk³adamy od najmniejszego do
najwiêkszego i przywi¹zujemy je
do siebie sznurkiem. Na koniec gotow¹ konstrukcjê podwieszamy
na gwodziku na cianie i ozdabiamy wedle uznania.
Choinka 2. Drugi pomys³
przypadnie do gustu fanom starych wieszaków. Wykonanie jest
banalnie proste, metalowe wieszaki rozci¹gamy i ³¹czymy ze
sob¹ przeplataj¹c w odpowiedni
sposób. Na koniec okrêcamy

Sk³adniki:
· 15 dag suszonych kapeluszy podgrzybków,
· 3 licie laurowe,
· 3 z¹bki czosnku,
· sól, cukier, wie¿o mielony pieprz,
· 20 dag wêdzonych polskich liwek bez pestek,
· 4 godziki,
· 2 redniej wielkoci cebule,
· 100 ml oleju s³onecznikowego,
· 150 ml s³odkiej mietany 36%
· 2 ³y¿ki m¹ki pszennej.
Przygotowanie
1. Grzyby zalewamy 400 ml wody. Dodajemy liæ laurowy,
przekrojone z¹bki czosnku, 1/2 ³y¿eczki soli i gotujemy przez
15 min. Osobno gotujemy liwki z dodatkiem godzików i 300
ml wody, przez 10 min. Wy³awiamy grzyby, osuszamy, kroimy
w cienkie paski; to samo robimy ze liwkami. Uwaga  zachowujemy oba wywary! Cebule kroimy w drobniutk¹ kostkê.
2. Rozgrzewamy grub¹ warstwê oleju s³onecznikowego,
wrzucamy cebulê i pra¿ymy na z³oto, mieszaj¹c co jaki czas
drewnian¹ ³y¿k¹, aby by³a popalona, z³ota i chrupi¹ca jak
omasta do pyz i pierogów; ods¹czamy na sicie (ods¹czony
olej zachowujemy do odgrzewania wigilijnych pierogów lub
kapusty, bo jest tak cudnie aromatyczny, ¿e szkoda go wylewaæ).
3. Na t³ustej patelni po cebuli przesma¿amy przez 2 min
liwki razem z grzybami i cebulk¹. Przek³adamy do garnka,
dodajemy bulion z grzybów (nie zlewajmy wszystkiego do
dna, poniewa¿ zawsze jest tam piach) oraz wodê ze liwek,
doprawiamy pieprzem i sol¹.
4. mietanê roztrzepujemy z m¹k¹. Po zagotowaniu zupy,
ca³y czas mieszaj¹c, wlewamy do niej mietanê, doprawiamy,
nie gotujemy. Podajemy: bez dodatków albo z kasz¹ jaglan¹
albo ³azankami.
(przepis na zupê grzybow¹ pochodzi z magazynu Moje
Gotowanie, nr 212/2017).

RANKING

Choinka na ostatni¹ chwilê
W wielu domach tradycja
ubierania choinki ca³¹ rodzin¹ na kilka dni przed
wiêtami jest praktykowana
od pokoleñ. Co jednak, jeli w
ferworze
przedwi¹tecznej
gor¹czki nie by³o czasu na
kupno odpowiedniego drzewka? Nie wszystkim te¿ odpowiada ¿ywe drzewko, nie
doæ, ¿e niez³omnie przygotowywalimy wiêta (sprz¹tanie, gotowanie, pieczenie i
etc.), to jeszcze trzeba posprz¹taæ ig³y po Bo¿ym Narodzeniu. Dlatego te¿ coraz
wiêksz¹
popularnoci¹
ciesz¹ siê sztuczne drzewka,
ale z drugiej strony czy nie
s¹ one za nudne?

Grzybowa...

lampki choinkowe wokó³ wieszaków i gotowe. Tak¹ choinkê
mo¿na zawiesiæ wszêdzie i jest
bardzo mobilna.
Choinka 3. Trzecia propozycja jest dla osób, które robi¹
wszystko na ostatni¹ chwilê i z
regu³y o czym zapominaj¹. Otó¿
jedyne czego potrzeba, to drabina. Tak, drabina. Oplatamy
wokó³ niej ³añcuchy i lampki choinkowe, a na nich wieszamy wi¹teczne ozdoby. Takie rozwi¹zanie na pewno zaskoczy najbli¿szych, a i prezenty bêdzie mo¿na
³atwo schowaæ.
Ryszard Ruciñski

Ranking utworów muzycznych.
Na wiêta

Kogo bymy nie zapytali o
najpopularniejsz¹ piosenkê
wi¹teczn¹, us³yszymy, ¿e
Last Christmas. Okazuje
siê jednak, ¿e to nie odwieczny hit zespo³u Wham! bryluje w sieci.
Miejsce 7.: Joy To The
World. Najpopularniejsza kolêda w kociele protestanckim.
Miejsce 6.: Last Christmas.
Zespó³ Wham!, tego miejsca nie
trzeba t³umaczyæ, chocia¿ wielu naszych czytelników mo¿e
zdziwiæ.
Miejsce 5.: Happy Xmas
(War Is Over) Johna Lennona.
wi¹teczna piosenka z g³êbokim przes³aniem.
Miejsce 4.: Jingle Bell Rock.
piewany przez B. Helmsa sta³
siê tak bardzo kultowy na ca³ym

wiecie, ¿e czêsto u¿ywa siê go
w reklamach, np. Coca Coli czy
Pepsi.
Miejsce 3.: Let It Snow.
Dean Martin i jego s³ynny
utwór, na sam tytu³ miêknie
serduszko.
Miejsce 2.: Stille Nacht,
Heilige Nacht (ang. Silent Night,

pl. Cicha noc). Jak¿e zaszczytne drugie miejsce dla najpiêkniejszej kolêdy.
Miejsce 1.: All I Want For
Christmas Is You. Mariah Carrey, nic dodaæ nic uj¹æ, duch
wi¹t i piêkne przes³anie, zdecydowanie number one.
Paulina Kruza
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Miko³ajki na Sportowo 2018
Miko³ajki na Sportowo wpisa³y siê do cyklicznych, corocznych wydarzeñ
z ¿ycia Liceum Ogólnokszta³c¹cym z Oddzia³ami

Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach.
W tegorocznych rozgrywkach uczestniczy³y klasy I i
II. Sportowa zabawa odby³a

siê 5 grudnia br.
Uczniowie rywalizowali
ze sob¹ w ró¿nych, nietypowych potyczkach: wycigu
reniferów, bitwie na nie¿ki, w

WYWIAD

Gracjan Szczepkowski: Koszykówka
nie tylko uczy gry zespo³owej, ale tak¿e
buduje charakter
Wiêkszoæ ch³opców interesuje siê pi³k¹ no¿n¹. To ten sport czêsto trenuj¹. Jest to doæ
popularna i powszechna dyscyplina sportowa w tych czasach. Gracjan Szczepkowski  uczeñ
klasy 2b (prawniczo-medialnej) Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach  ju¿ w szkole podstawowej zafascynowa³ siê pi³k¹
koszykow¹. Ta pasja trwa do dzi. Na bie¿¹co ledzi ¿ycie oraz postêpy swoich sportowych idoli.

Z Gracjanem Szczepkowskim rozmawia Agnieszka Krupecka

Z numerem 23.  Gracjan Szczepkowski. Koszykówka ma za sob¹ stosunkowo krótk¹
historiê. Za datê powstania koszykówki uznaje siê 21 grudnia 1891 roku, a za jej twórcê 
Jamesa Naismitha. Naismith by³ protestanckim pastorem i amerykañskim nauczycielem
wychowania fizycznego. Pastor wymyli³ now¹ grê zespo³ow¹ w odpowiedzi na konkurs
rozpisany przez pedagogów szko³y w Springfiled. Jego organizatorzy poszukiwali nowej
dyscypliny, która utrzymywa³aby formê fizyczn¹ m³odzie¿y w czasie semestru zimowego.
Fot.: LOgin. Graf.: Archiwum
Agnieszka Krupecka: Od
czego zaczê³a siê Twoja przygoda z koszykówk¹? Co Ciê w
niej najbardziej zainteresowa³o?
Gracja
Szczepkowski:
Moja przygoda z koszykówk¹
zaczê³a siê w V klasie szko³y
podstawowej. Przegl¹daj¹c internet, przypadkowo zobaczy³em
filmik z najlepszymi akcjami Lebrona Jamesa  bardzo mnie to zainteresowa³o. Od razu chcia³em
graæ podobnie i byæ drugim Lebronem. Dzieñ póniej poszed³em na
boisko. I tak siê zaczê³o.
AK: Æwiczy³e samodzielnie czy do³¹czy³e do jakiego
klubu sportowego i tam zacz¹³e trenowaæ?
GS: Z pocz¹tku gra³em sam
na boisku. Póniej do³¹czyli do
mnie moi koledzy z klasy i razem
uczylimy siê graæ. Ka¿dy ogl¹da³ ró¿ne filmiki, a potem uczylimy siê nawzajem.
AK: Czyli nigdy nie trenowa³e w ¿adnym klubie?
GS: W gimnazjum trenowa³em w klubie Bombardier Szczecin. Niestety, pod koniec trzeciej
klasy musia³em zrezygnowaæ z
powodów zdrowotnych. Teraz
gram trzeci sezon w gryfickiej lidze koszykówki, która odbywa
siê w Gryf Arenie.
AK: Trenujesz ju¿ kilka
lat, wiêc z pewnoci¹ masz jakie osi¹gniêcia, którymi mo¿esz siê pochwaliæ.
GS: Mylê, ¿e moje osi¹gniêcia to nie tylko moja zas³uga,
ale tak¿e moich kolegów, którzy
zawsze mnie motywowali i to z
nimi wygrywa³em ró¿ne turnieje
koszykówki ulicznej, zwanej

Street ball. Tam zdobywa³em ró¿ne nagrody indywidualne. Zespo³owo doszlimy do pó³fina³u
wojewódzkiego w koszykówce
szkolnej. Pamiêtam, ¿e wtedy trafi³em bardzo wa¿ny rzut za trzy
punkty, które by³y bardzo wa¿ne
dla naszego awansu.
AK: Mi³o s³yszeæ, ¿e masz
osoby, które wspieraj¹ Ciê w
tym, co robisz. Wczeniej
wspomnia³e, ¿e musia³e zrezygnowaæ z trenowania w klubie z powodu problemów zdrowotnych. A czy zdarzy³o Ci siê
mieæ jakie przerwy przez
mniej lub bardziej powa¿ne
kontuzje?
GS: Akurat na kontuzje zawsze by³em odporny. Mo¿e raz
czy dwa zdarzy³o mi siê skrêciæ
kostkê lub wybiæ palec. Fizycznie
by³em bardzo dobrze przygotowany do gry, a powodem mojej
przerwy od gry na wy¿szym poziomie by³a choroba, przez któr¹
musia³em odpuciæ trenowanie.
Zosta³a mi gra w lidze oraz w
szkolnej dru¿ynie koszykówki.
AK: Jak du¿o czasu powiêcasz na swoj¹ pasjê?
GS: 3-4 razy w tygodniu w
Gryf Arenie, gdzie ten czwarty
raz jest zazwyczaj meczem. W
okresie wiosennym i letnim korzystam z dostêpnego boiska do
koszykówki w parku miejskim i
tam trenujê samodzielnie lub z
kolegami.
AK: Czy masz kogo, na
kim siê wzorujesz? Kto jest dla
Ciebie najwiêksz¹ inspiracj¹
do gry?
GS: Oczywicie. T¹ osob¹
jest Lebron James, który nie tylko
jako zawodnik, ale jako cz³owiek

jest dla mnie wielk¹ inspiracj¹ od
pocz¹tku mojej przygody z koszykówk¹. Zawsze chcia³em byæ
jak on, a to, co robi na boisku w
wieku 33 lat... jest po prostu niesamowite!
AK: Czy wi¹¿esz z tym
sportem swoj¹ przysz³oæ? Czy
planujesz od³o¿yæ koszykówkê
tylko jako hobby i sposób na
spêdzanie wolnego czasu?
GS: Mylê, ¿e zostanie to
ju¿ tylko moim hobby, sposobem
na spêdzanie wolnego czasu.
Bêdê to robi³ dla siebie i zawsze
bêdê mia³ co wspólnego z koszykówk¹, nawet przez ogl¹danie
rozgrywek.
AK: Na koniec, czy zachêci³by naszych czytelników do
gry w koszykówkê? Byæ mo¿e
kto bêdzie chcia³ spróbowaæ
swoich si³ w tym sporcie.
GS: Pewnie, ¿e tak. Bardzo
zachêcam do gry w koszykówkê,
poniewa¿ nie tylko uczy gry zespo³owej, ale tak¿e buduje charakter. Ma³o osób w Polsce to robi,
wiêkszoæ gra w pi³kê no¿n¹, a
przecie¿ koszykówka to wspania³y sport. Wystarczy tylko
spróbowaæ. Mam nadziejê, ¿e
nasza rozmowa zachêci choæ kilka osób do grania w koszykówkê.
Szczerze zachêcam, spróbujcie
swoich si³ w tym sporcie, nic nie
tracicie. Poza tym, jak to siê
mówi, sport to zdrowie.
AK: Bardzo dziêkujê Ci za
powiêcony czas. ¯yczê Ci dalszej determinacji, aby móg³
czerpaæ z koszykówki tylko
radoæ.
GS: Równie¿ bardzo dziêkujê. Pozdrawiam ca³¹ redakcjê i
czytelników LOgina!

rzutach workiem prezentów i
rzutem ringo. Interesuj¹cym
starciem by³ mecz siatkówki
(rozegrany pomiêdzy uczniami a nauczycielami). Choæ
pojedynek by³ bardzo wyrównany, to nauczyciele
zwyciê¿yli.
W ogólnej klasyfikacji
tegorocznych miko³ajek na
pierwszym miejscu znalaz³a
siê klasa Ic z wynikiem 70 pkt.;
zaraz za nimi uplasowa³a siê
klasa IIb z wynikiem 68 pkt.; a
trzecie miejsce zajê³a klasa
IIe. Podczas sportowych potyczek wy³oniono równie¿
naj³adniejsz¹ nie¿ynkê oraz
Miko³aja.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y
tematyczne  zale¿ne od profilu klasy  stoiska edukacyjne. Uczniowie mieli okazjê
wzi¹æ udzia³ w zabawach edukacyjnych w formie: quizów, i
rebusów z przedmiotów matematycznych,
biologicznych czy te¿ geografii. Poprawne odpowiedzi by³y nagradzane s³odyczami. Swoje
stoisko zorganizowa³o równie¿ miniprzedsiêbiorstwo
BioBee z Chrobrego.
Publicznoæ mog³a zapoznaæ
siê z celami firmy oraz zakupiæ
wymienity miód.
Miko³ajki w wersji sportowej by³y niew¹tpliwie interesuj¹cym i skutecznym sposobem na promocjê profilów
szko³y, zdrowego trybu ¿ycia
i dobrej zabawy. Strony, niezale¿nie od wieku, mog³y

zmierzyæ siê z w³asnymi trudnociami i rozwin¹æ umiejêtnoci pracy w grupie. Spotkanie by³o równie¿ wprowa-

dzeniem w wi¹teczny nastrój.
Alicja Brzóska
Bart³omiej Pachocki

INFO

G£OSUJ NA EDYTÊ!
Edyta Bielska, uczennica
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. Boles³awa Chrobrego w
Gryficach, zosta³a nominowana w kategorii Sportowiec Junior (powiatu gryfickiego) w plebiscycie G³osu
Szczeciñskiego. Na Edytê
mo¿na g³osowaæ: wylij SMS
o treci GSD.23 pod numer
72355 (koszt oko³o 2,50 PLN).
Termin g³osowania mija 21
grudnia br.
Red.

INFO

Grand Prix Powiatu Gryfickiego
w Biegach Prze³ajowych 2018

Uczniowie
Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
z
Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach stanêli
na podium w Grand Prix
Powiatu Gryfickiego w
Biegach Prze³ajowych.
Na drugim miejscu uplasowa³ siê Patryk Michalski z klasy IIe, za Paulina Barczak z klasy II a dobieg³a do mety na trzecim
miejscu.
Gratulujemy sukcesu i
¿yczymy jeszcze szybszych biegów.
Red.

Tegoroczne Grand Prix odby³o siê 6 grudnia br. Impreza by³a
wietn¹ okazj¹, by spêdziæ miko³ajki na sportowo. Fot.: LO
Chrobry

