Luksusowy hotel
w Mrze¿ynie

Pod koniec stycznia przeprowadzono rokowania na
sprzeda¿ nieruchomoci w Mrze¿ynie. Jak podaje oficjalna
strona internetowa gminy Trzebiatów ma tam powstaæ ca³oroczny kompleks hotelowo  rekreacyjny o wysokim standardzie wraz z us³ugami towarzysz¹cymi. W planowanym
kompleksie oprócz luksusowej bazy hotelowej ma powstaæ
równie¿ m.in. centrum biznesowe, Spa z gabinetami zabiegowymi i infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ oraz nowoczesny Aquapark z kompleksem basenów krytych i zewnêtrznych.

Zgodnie z d³ug¹ tradycj¹, na sto dni przed matur¹, uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach uczestniczyli w sobotê 28 stycznia w balu studniówkowym.
Motywem przewodnim uroczystoci by³a podró¿ przez ¿ycie.

Nadchodz¹
Walentynki!

Wielkimi krokami zbli¿aj¹ siê Walentynki. Ju¿ 14
lutego obchodzimy dzieñ zakochanych, wysy³amy listy zawieraj¹ce wyznania mi³osne, spêdzamy czas z naszymi
sympatiami i obdarowujemy je. Warto zastanowiæ siê, jaka
jest historia tego wiêta?
Walentynki maj¹ katolickiego patrona  wiêtego Walentego, który z wykszta³cenia by³ lekarzem. ¯y³ w III wieku
w Cesarstwie rzymskim. Ów cesarz zakaza³ m³odym mê¿czyznom wchodziæ w zwi¹zki ma³¿eñskie, je¿eli s¹ w wieku od 18
do 37 lat. Uwa¿a³ on, ¿e najlepszymi ¿o³nierzami s¹ legionici,
którzy nie maj¹ rodzin. Zakaz zlekcewa¿y³ jednak biskup
Walenty. B³ogos³awi³ on luby m³odych zakochanych. Niestety zosta³ za to wtr¹cony do wiêzienia, gdzie zauroczy³
niewidom¹ córkê swojego stra¿nika. Legenda g³osi, ¿e jego
narzeczona pod wp³ywem tej mi³oci odzyska³a wzrok. Kiedy cesarz dowiedzia³ siê o tym, kaza³ zabiæ Walentego. Dzieñ
przed egzekucj¹, Walenty napisa³ list do swojej ukochanej.
Zgin¹³ 14 lutego 269 r.
g

Poznajcie Folkself
- tegoroczne
miniprzedsiêbiorstwo
w naszej szkole

Co roku w ramach zajêæ z podstaw przedsiêbiorczoci,
nasza szko³a przystêpuje do projektu M³odzie¿owego Miniprzedsiêbiorstwa organizowanego przez Fundacjê M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci. W poprzednich latach osi¹gnêlimy niema³y sukces w tym konkursie.
Folksel  tak nazywa siê w tym roku miniprzedsiêbiorstwo. 15 uczniów klas I-szych w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Boles³awa Chrobrego dok³ada wszelkich starañ, aby wypromowaæ kulturê folkloru, do którego nawi¹zuje chocia¿by
nazwa miniprzedsiêbiorstwa.
g

A w tym roku postanawiam
na¿reæ siê jak winia i utyæ

Jest koniec stycznia, a ja jak gdyby nigdy nic przegl¹dam
popularny serwis spo³ecznociowy, s³ucham muzyki i irytujê
siê strasznie na posty, które widzê na ka¿dej tzw. cianie 
NOWY ROK, NOWA JA i memy o tym, jak wszyscy ³amiemy
postanowienia noworoczne.
To fajnie, ¿e ludzie chc¹ zrobiæ co ze swoim ¿yciem, postaraæ siê chocia¿ na tyle, by wci¹gn¹æ d¿insy sprzed dwóch lat
na ty³ek tak, aby warstwa t³uszczu i sade³ka nie wylewa³a siê na
zewn¹trz. Naprawdê, doceniam te postanowienia, ale tylko tych
ludzi, którzy co z tym robi¹. Nie szanujê natomiast tych , którzy
co roku próbuj¹ siê zmieniæ, a zawsze wychodzi to, co zwykle
 czyli nic. Dobre chêci nie id¹ w parze z czynami a¿ u 90%
spo³eczeñstwa, niestety. I akurat te 90% zazwyczaj publikuje
statusy, mówi¹ce o tym, ¿e w Nowym Roku bêd¹ fit, ¿e to bêdzie
ich rok, ¿e zaczn¹ chodziæ na si³owniê, od¿ywiaæ siê zdrowo,
dbaæ o siebie, byæ szczêliwi i inne farmazony.
g
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Co bêdziemy robiæ w ferie?
Ju¿ nied³ugo, bo 13 lutego rozpoczynaj¹ siê oczekiwane przez wszystkich
uczniów ferie zimowe. W tym
roku trochê musielimy na
nie poczekaæ, gdy¿ mamy je w
ostatniej turze. Ten czas na
pewno wszystkim bardzo siê
przyda. Uczniom klas pierwszych i drugich do tego, by
odpocz¹æ, a maturzystom,

aby pouczyæ siê do majowych egzaminów. Postanowilimy zbadaæ, czy m³odzie¿
wybranej klasy I, II i III Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Boles³awa Chrobrego
spêdzi ten czas w domu, a
mo¿e ma zaplanowany wyjazd. Nasze badania wykaza³y, ¿e 31 % ankietowanych
wyje¿d¿a, natomiast 21% nie.

Ci, którzy postanowili opuciæ swoje rodzinne miejscowoci najczêciej odwiedzaæ
bêd¹ krewnych (24%), a 8 %
badanych wybiera siê w
góry. Wszystkim ¿yczymy
udanego i przede wszystkim
bezpiecznego wypoczynku.
Nabierajcie si³, poniewa¿
przed Wami jeszcze 5 miesiêcy wytê¿onej pracy.
g

Wybory maturzystów

Szymon Sobczak
- Chcia³bym zdawaæ biologiê na maturze, poniewa¿ bardzo ciekawi mnie ta nauka. Biologia to przedmiot, który
umo¿liwi mi szeroki wybór kierunków studiów np. medycyny s¹dowej czy farmakologii.

Aleksandra Iwañczak

Uczniowie klas trzecich Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa
Chrobrego do 7 lutego musz¹ podj¹æ
ostateczn¹ decyzjê w sprawie wyboru
i poziomu przedmiotów, które bêd¹
zdawaæ w maju. Mo¿liwoci maj¹ du¿o,
gdy¿ zgodnie z procedurami egzaminu
maturalnego mog¹ swobodnie wybieraæ
przedmioty na egzamin pisemny.
Co najczêciej wybieraj¹ i dlaczego?
Poczytajcie sami.

Pawe³ Pobucewicz:
- Na maturze wybieram
rozszerzon¹ biologiê, poniewa¿ jestem w klasie farmaceutycznej i dziêki temu
jestem dobrze przygotowany do tego egzaminu. Uwa¿am równie¿, ¿e biologia to
przedmiot, który przydaje
siê na wielu kierunkach
studiów.

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

Mateusz W³odarczyk
- Z mojej klasy siedem
osób chcia³oby zdawaæ maturê rozszerzon¹ z historii,
siedem z jêzyka polskiego i
biologii, szeæ z WOS - u, a
dwie z jêzyka angielskiego.
Ja sam chcê zdawaæ biologiê, poniewa¿ uwa¿am, ¿e
mamy dobr¹ nauczycielkê,
która odpowiednio przygotuje nas do egzaminu. Poza
tym biologia to przedmiot
bardzo przydatny na studiach.

Agnieszka Tomczyk
- Chcia³abym zdawaæ
rozszerzon¹ biologiê na
maturze, poniewa¿ mylê, ¿e
to interesuj¹cy przedmiot.
Mam dziêki temu wiele mo¿liwoci wybrania kierunku
studiów, na których równie¿ przydaje siê biologia.

Aleksandra Rogalska
- Mylê o tym, aby zdawaæ rozszerzony WOS na maturze, poniewa¿ wi¹¿e siê to
z moimi pasjami, uwa¿am
tak¿e, ¿e dziêki naszej wspania³ej pani uzyskamy same
najlepsze wyniki. Dziêki
zdawaniu WOS - u mogê uzyskaæ dodatkowe punkty
przy rekrutacji na studia.

Ró¿a Rudolf
- Na maturze chcia³abym
zdawaæ rozszerzony WOS,
geografiê i jêzyk polski, poniewa¿ lubiê te przedmioty
nauka ich nie sprawia mi
trudnoci, wiêc mogê liczyæ
na wysokie wyniki, gdy siê
postaram. Otwieraj¹ mi one
wiele drzwi na ró¿ne humanistyczne kierunki studiów.
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Luksusowy hotel w Mrze¿ynie
Pod koniec stycznia przeprowadzono rokowania na
sprzeda¿ nieruchomoci w
Mrze¿ynie. Jak podaje oficjalna strona internetowa
gminy Trzebiatów ma tam
powstaæ ca³oroczny kompleks hotelowo  rekreacyjny o wysokim standardzie
wraz z us³ugami towarzysz¹cymi. W planowanym kompleksie oprócz luksusowej
bazy hotelowej ma powstaæ
równie¿ m.in. centrum biznesowe, Spa z gabinetami zabiegowymi i infrastruktur¹
towarzysz¹c¹ oraz nowoczesny Aquapark z kompleksem
basenów krytych i zewnêtrznych. Budowa obiektu ma
rozpocz¹æ siê jeszcze w padzierniku tego roku. Inwestorem jest Spó³ka Cywilna
Sandra Bis. Tak du¿a transakcja (4.000.000,00 z³) z pewnoci¹ zasili bud¿et gminy.
Ponadto wyd³u¿y siê sezon,
a przede wszystkim powstan¹ nowe miejsca pracy.
ród³o:
www.trzebiatow.pl

Najwiêkszy hotel w Polsce
27 stycznia 2017 roku w
Urzêdzie Gminy Rewal odby³
siê przetarg na nieruchomoæ, która nale¿a³a do jednostki wojskowej. Ten prawie trzydziesto hektarowy
teren zakupiony zosta³ przez
inwestora, który zamierza
wybudowaæ tam najwiêkszy
hotel w Polsce. W tym ekskluzywnym miejscu ma znaleæ siê miejsce dla 2200
osób. powierzchnia zabudowy resortu osi¹gnie 25
000m2, a d³ugoæ elewacji

frontowej mierzyæ bêdzie
390m. To jest najwiêksza
transakcja handlowa w gminie Rewal, bowiem Tadeusz
Go³êbiewski (w³aciciel hoteli piêciogwiazdkowych) zaproponowa³ 50 500 000 z³. Po
podpisaniu aktu notarialnego 8 lutego br. odbêdzie siê
konferencja prasowa, na której na przedstawiciele inwestora zaprezentuj¹ nam plany
realizacji swojego przedsiêwziêcia.
ród³o: www.rewal.pl
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Podró¿ przez ¿ycie.
Zgodnie z d³ug¹ tradycj¹, na sto dni przed matur¹, uczniowie klas trzecich
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w Gryficach
uczestniczyli w sobotê 28 stycznia w balu studniówkowym. Motywem
przewodnim uroczystoci by³a podró¿ przez ¿ycie. To jemu
podporz¹dkowany zosta³ wystrój sali, klimat imprezy i charakter wystêpów
przygotowanych przez klasy. Uroczystoæ rozpoczê³o wywietlenie filmu
ukazuj¹cego maturzystów tañcz¹cych poloneza nie tylko podczas prób
w liceum, ale równie¿ w poprzednich etapach edukacyjnych  przedszkolu,
szkole podstawowej oraz gimnazjum. Wród atrakcji wieczoru znalaz³y siê
równie¿ konkursy, które wywo³a³y wiele pozytywnych emocji. Uroczystoæ
swoj¹ obecnoci¹ uwietnili zaproszeni gocie  Starosta Powiatu
Gryfickiego - Kazimierz Saæ oraz Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji,
Kultury, Polityki Spo³ecznej i Zdrowia  Danuta Pol.
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Przystanek Studniówka
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A w tym roku
postanawiam
na¿reæ siê
jak winia
i utyæ
Daria Karina Szalast
Jest koniec stycznia, a ja
jak gdyby nigdy nic przegl¹dam popularny serwis spo³ecznociowy, s³ucham muzyki i irytujê siê strasznie na
posty, które widzê na ka¿dej
tzw. cianie  NOWY ROK,
NOWA JA i memy o tym, jak
wszyscy ³amiemy postanowienia noworoczne.
To fajnie, ¿e ludzie chc¹
zrobiæ co ze swoim ¿yciem,
postaraæ siê chocia¿ na tyle,
by wci¹gn¹æ d¿insy sprzed
dwóch lat na ty³ek tak, aby

warstwa t³uszczu i sade³ka
nie wylewa³a siê na zewn¹trz. Naprawdê, doceniam te postanowienia, ale
tylko tych ludzi, którzy co z
tym robi¹. Nie szanujê natomiast tych , którzy co roku
próbuj¹ siê zmieniæ, a zawsze
wychodzi to, co zwykle 
czyli nic. Dobre chêci nie id¹
w parze z czynami a¿ u 90%
spo³eczeñstwa, niestety. I
akurat te 90% zazwyczaj publikuje statusy, mówi¹ce o
tym, ¿e w Nowym Roku bêd¹
fit, ¿e to bêdzie ich rok, ¿e
zaczn¹ chodziæ na si³owniê,
od¿ywiaæ siê zdrowo, dbaæ o
siebie, byæ szczêliwi i inne
farmazony.

Problem zaczyna siê, gdy
zamiast spe³niaæ nasze postanowienia noworoczne,
postanawiamy rozleniwiæ
siê jeszcze bardziej. I w ten
sposób zamiast letniego,
wysportowanego cia³ka i misternego makija¿u na twarzy,
mamy dodatkowe 10 kg cukru od³o¿onego przez nasz
organizm w postaci tkanki
t³uszczowej gdzie w okolicach brzucha i ud, a od przyjació³ dostajemy tytu³ Janusza Makija¿u. Problem zaczyna siê, gdy obiecujemy
sobie i obwieszczamy ca³emu wiatu, ¿e to bêdzie
NASZ rok, ¿e osi¹gniemy
sukces  a tymczasem piwo

z kumplami, czy obejrzenie
ulubionego serialu staje siê
wa¿niejsze, ni¿ jakiekolwiek
dzia³ania, które mia³y doprowadziæ nas do tego spektakularnego sukcesu. I koñczymy, jak co roku, pod osiedlowym monopolem, zapijaj¹c smutki i niepowodzenia
¿yciowe drinkiem z przeceny, bo up³ywa jego termin
wa¿noci. Ups, czy Twój termin wa¿noci na sukces tak¿e nie up³yn¹³?
Fakt, czasem nie uda nam
siê zrealizowaæ danego postanowienia, bo po prostu
nasza fizjologia nie chce na
to pozwoliæ  nie wymagam,
aby osoba z bogat¹ tusz¹

zrzuci³a jej ca³oæ od razu.
Wymagam, by nie obwieszcza³a wszystkim, ¿e to zrobi,
skoro jest to fizjologicznie
niemo¿liwe. To chyba proste, prawda? Obiecanki cacanki, a g³upiemu radoæ.
Ale czy to Ty chcesz byæ tym
przys³owiowym g³upcem?
Skoro postanowienia noworoczne nigdy siê nie spe³niaj¹, to mo¿e trzeba uk³adaæ
je na odwrót? Z takim pomys³em te¿ siê ju¿ spotka³am. Co
jest totalnym absurdem,
halo, odwrotna psychologia
nie pomo¿e, jeli po prostu
jeste leniem. Gdy postanowisz sobie, ¿e w tym roku
bêdziesz paliæ i przeklinaæ

wiêcej (bo w przesz³ych latach mówienie, ¿e to rzucisz
jakim cudem nie wychodzi³o), to bêdziesz to robiæ  bo
to prostsze ni¿ postêpowanie wbrew swojej woli. Gdzie
zaczynaj¹ siê postanowienia
i serwisy spo³ecznociowe,
koñczy siê wszelka logika. To
co, w tym roku ¿remy wiêcej,
pimy wiêcej i uprawiamy
mniej sportu?
Wniosek nasuwa siê sam
 jeli czego nie jeste w
stanie zrobiæ to nikomu nic
nie obiecuj. Nawet sobie.
Nie wiadomo, jak skoñczy
siê takie rozczarowanie,
skarbie. Nie wiem, czy Twoje
ego to zniesie.
g
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Recenzje filmów wed³ug Darii

Gwiazd naszych wina

John Green

Ta ksi¹¿ka jest o chorobie,
która odbiera ¿ycie, ale nie
odbiera prawa do mi³oci.
Rak - dramat nastoletniego
¿ycia. Poznajcie Hazel Grace
i Augustusa Watersa, którzy

twierdz¹, ¿e wiat nie jest instytucj¹ zajmuj¹c¹ siê spe³nianiem ¿yczeñ.
Mylê ¿e ka¿dy z Was kojarzy tê ksi¹¿kê, ewentualnie
film. Ja nale¿ê do tych osób,

które j¹ przeczyta³y jeszcze
przed ca³ym fenomenem.
Jednak przyznam szczerze, ¿e
film Gwiazd Naszych Wina,
jest jedn¹ z lepszych ekranizacji jakie widzia³am. Naprawdê!
Hazel choruje na raka,
który sprawia, ¿e jej p³uca
w³aciwie nie nadaj¹ siê do
u¿ytku. Podczas jednej z sesji
grupy wsparcia poznaje nijakiego Augustusa Watersa,
nieco od niej starszego, przystojnego ch³opaka z amputowan¹ nog¹. Miêdzy tym
dwojgiem rodzi siê bliska relacja, a tym, co ich spaja jest
ksi¹¿ka bez zakoñczenia, które obydwoje pragn¹ poznaæ.
Czy taka mi³oæ jest mo¿liwa?
Czy ma w ogóle sens? Jasnym jest, ¿e ich nieskoñczonoæ nale¿y do tych najmniejszych. Liczy siê ka¿dy
dzieñ. Ka¿dy mo¿e okazaæ siê
ostatnim. To, co najbardziej
mnie ujê³o w ich historii to
nieprawdopodobny wrêcz
dystans do choroby. Traktowanie raka ironicznie, momentami wrêcz zabawnie, np.
sposób w jaki mówi o sobie
Hazel jako o Osobie Profesjonalnie Chorej, czy ¿arty dotycz¹ce bonusów rakowych
pozostawia w nas uczucie
lekkoci i spokoju. To sprawia, ¿e ksi¹¿kê czyta siê mimo
wszystko bardzo lekko.
Oswajanie czytelnika ze
mierci¹ jest bardzo zgrabne.

W bohaterach tej ksi¹¿ki nie
znajdziesz pretensji do wiata. Nikt tu nie zadaje pytañ,
dlaczego ja? Nie chce byæ
traktowany ulgowo, czy
wzbudzaæ litoæ. Oni chc¹ po
prostu cieszyæ siê ka¿d¹
chwil¹, jaka jest im jeszcze
dana. To powieæ o dojrzewaniu, pierwszej mi³oci,
chorobie,
postrzeganiu
wiata. Autor stawia wiele
pytañ, na które nie daje jednoznacznych odpowiedzi.
Czy chory ma prawo zadawaæ
ból bliskim? Czy po mierci
dziecka rodzic nadal pozostaje rodzicem? Ma prawo do
normalnego ¿ycia? Czym jest
bliskoæ? Co po nas pozostanie? Czy zostaniemy zapamiêtani?
To nie ksi¹¿ka filozoficzna. Green zadaje czytelnikowi naturalne pytania. Pytania, które prêdzej czy póniej
pojawiaj¹ siê w naszym
¿yciu. Znakomicie zbudowane postacie, b³yskotliwe dialogi i realistyczne podejcie
do tematu bez patosu i przesady sprawia, ¿e ciê¿ko
przejæ obok obojêtnie, przeczytaæ i zapomnieæ. To ksi¹¿ka, która w¿era siê w serce.
Podsumowuj¹c ksi¹¿kê oceniam (w skali 1-10) na 8. Serdecznie polecam j¹ przeczytaæ wszystkim, którzy jeszcze
tego nie zrobili, gdy¿ naprawdê warto.
Daria Noryca

Niezbêdnik obserwatorów gwiazd
Kiedy bra³am do rêki Niezbêdnik obserwatorów gwiazd
nie wiedzia³am czego siê spodziewaæ. By³o to moje pierwsze spotkanie z Matthew
Quickiem i mia³am spore obawy, ¿e na si³ê wciniêty bêdzie w¹tek romantyczny. ¯e
bêdzie nudno. ¯e mi siê nie
spodoba. I chyba najmniej
by³am przygotowana na to co
dosta³am. A otrzyma³am
m¹dr¹, ciep³¹ i poruszaj¹c¹
powieæ, przepe³nion¹ przyjani¹, kosmosem i koszykówk¹.
¯ycie jest ci¹g³¹ gr¹. W
koszykówce, ¿eby wygrywaæ musisz umieæ przewidzieæ ruchy przeciwnika, by
nie straciæ pi³ki. Ale przecie¿
nie ka¿dy z nas gra w koszykówkê. Tylko, ¿e ta ksi¹¿ka
jest dla ka¿dego i nie jest to
ksi¹¿ka o sporcie. To ksi¹¿ka
o ¿yciu.
Finley McManus mieszka w czarnoskórym miasteczku, gdzie postrach sieje irlandzka mafia, a on sam jest
jedynym bia³ym zawodnikiem w szkolnej dru¿ynie koszykówki. Jego miasto to
koszmar, a on obiecuje sobie,
¿e kiedy st¹d wyjedzie razem ze swoja dziewczyn¹
Erin, ale na razie jest tylko

ma³omównym ch³opakiem,
mieszkaj¹cym z ojcem i niepe³nosprawnym dziadkiem.
Wszystko siê zmienia wraz z
prob¹ trenera. To, o co prosi
trener jest priorytetem, wiêc
bohater zgadza siê. Nie wie
jeszcze, ¿e to zmieni jego ¿ycie.
Do miasta przyje¿d¿a
nowy ch³opak. Wschodz¹ca
gwiazda koszykówki - Russel. Wszystko piêknie co
nie? Ale to k³amstwo. Ch³opak jest po trudnych przejciach. Jego rodziców zamordowano, a on teraz mówi o
sobie numer 21 i twierdzi, i¿
jest z kosmosu. A co ma zrobiæ Finley? Ma zaj¹æ siê dziwnym dzieciakiem, który na
dodatek zabra³ mu jego numer! Tylko pamiêtajcie: co
mówi trener jest priorytetem.
McManus zaczyna przebywaæ Russem i razem z nim
zag³êbiaæ siê w kosmiczn¹
przyjañ. Finley zaczyna rozumieæ wagê przyjani, ale
czy by³by w stanie oddaæ
Numerowi 21 swoje miejsce w
dru¿ynie, które jest dla niego
biletem do lepszego wiata?
Powiem prosto z mostu: Ta
ksi¹¿ka to kosmiczna i niezapomnian¹ podró¿! Historia
jest bezb³êdna. Nie mam pojêcia jak autor wpad³ na tak

Matthew Quick

genialny pomys³, ale wielkie
brawa dla niego! Musicie j¹

przeczytaæ, bo jest tego warta! Polecam! Daria Noryca

Legion Samobójców
Na ten film czeka³am od stycznia bie¿¹cego roku. Uwielbia³am ogl¹daæ animowany serial z Batmanem, jednak to nie
g³ówn¹ postaæ najbardziej kocha³am. Zawsze najbardziej
zwraca³am uwagê na Jokera, Harley Quinn i Poison Ivy. Tym
razem DC wziê³o w³anie na warsztat nie superbohaterów,
a z³oczyñców, czyni¹c z nich g³ówne postacie Legionu Samobójców. Krytycy mówi¹, ¿e jest to jeden z tych z³ych
filmów od DC, jednak mi on siê bardzo spodoba³.
Jest to historia grupy przestêpców, których Batman porozsadza³ w celach, by póniej Amanda Waller  wspó³pracownik tajnej rz¹dowej agencji - mog³a zaanga¿owaæ do
s³u¿by obywatelskiej. Tytu³owy legion to Deadshot, p³atny
zabójca, Harley Quinn - nieprzewidywalna dziewczyna Jokera, Kapitan Boomerang, zdolny w³amywacz, Killer Croc,
cz³owiek przypominaj¹cy krokodyla oraz El Diablo, który
w³ada ogniem. Amanda chce udowodniæ, ¿e nawet takich
z³oczyñców da siê kontrolowaæ. Niestety, wszystko wymyka siê spod kontroli, a Legion Samobójców musi zapobiec
katastrofie.
Najciekawszym zjawiskiem, jakie funduje re¿yser w filmie s¹ relacje miêdzy bohaterami. Pomimo odmiennych charakterów i motywów uczestnictwa, wiedz¹, ¿e wspólnie
musz¹ uratowaæ Midway City. Przykre jest jednak, ¿e w
przepychu ró¿nych osobowoci tym najwartociowszym
nie zosta³a powiêcona wystarczaj¹ca iloæ czasu, a Jared
Leto w roli Jokera jest zaledwie postaci¹ drugoplanow¹.
Zapewne ¿aden z widzów nie pogniewa³by siê, gdyby wiêcej uwagi zosta³o równie¿ powiêcone Harley Quinn (W tej
roli Margot Robbie), bo jej wariactwo i szaleñstwo wyrysowane na twarzy podnosz¹ jakoæ filmu.
Legion samobójców to w szczególnoci film ze wietn¹
muzyk¹. Twenty One Pilots zrobili genialn¹ robotê, bo filmowy soundtrack pozostaje w g³owie na d³ugo. Ponadto
jest to pozycja, w której specjalistów od efektów specjalnych odrobinê ponios³o, gdy¿ upadaj¹ce ³uski naboi i sceny walki w zwolnionym tempie, nie robi¹ ju¿ na nikim wiêkszego wra¿enia. Chocia¿ w kinie jednak nie mog³am oderwaæ
wzroku od ekranu. Uwa¿am, ¿e ten film jest idealny dla m³odzie¿y i godny mojego polecenia.
Daria Noryca

NR 1 (57) LUTY 2017

8
Ostatnia szansa  zachowanie bioró¿norodnoci dla nastêpnych pokoleñ (2015-1-PL01-KA219-016980_3)

Przygotowania do udzia³u w mobilnoci do Turcji
(13-17 lutego 2017r.)
Od trzech tygodni trwaj¹
intensywne przygotowania
m³odzie¿y do udzia³u w mobilnoci do Turcji.
Dnia 04.01.2017r odby³o
siê obowi¹zkowe zebranie
organizacyjne z uczniami
oraz ich rodzicami. W czasie
spotkania uczestnicy zostali
zapoznani z regulaminem i
celem mobilnoci; dodatkowo wszystkim przydzielono
zakres zadañ zwi¹zanych z
merytorycznym tematem wymiany. Koordynator projektu
dok³adnie wyjani³ wszelkie
w¹tpliwoci, odpowiedzia³

na wszystkie pytania zebranych.
W zwi¹zku z rezygnacj¹
kilku osób zakwalifikowanych do wyjazdu w dniu
09.01.2017r. komisja rekrutacyjna dokona³a naboru uzupe³niaj¹cego. Ostatecznie w
sk³ad grupy uczniów, którzy
wezm¹ udzia³ w mobilnoci
do Turcji wchodz¹ nastêpuj¹ce osoby: Alicja Rogalska,
Kacper Grz¹dziel, Daria Karwik oraz Anna Kowalska.
Uczestnicy z zapa³em i
konsekwencj¹ pracuj¹ nad
przygotowaniem niezbêd-

nych materia³ów tematycznych, prezentacji multimedialnych, które przedstawi¹
podczas spotkania w Turcji.
Uczniowie
obowi¹zkowo
musz¹ odbyæ tak¿e warsztaty
jêzykowe i psychologiczne.
Dziêki tym zajêciom sprawniej pokonaj¹ trudnoci
zwi¹zane z barier¹ kulturow¹.
Wszystkim uczestnikom
wymiany ¿yczymy owocnej i
satysfakcjonuj¹cej
pracy
oraz niezapomnianych wra¿eñ z wyjazdu. Relacjê z pobytu w Turcji zamiecimy w
kolejnym numerze LOginu.

Ju¿ wkrótce mobilnoæ do Turcji
Ju¿ nied³ugo, bo w czasie ferii zimowych uczniów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego czeka wyjazd do Turcji
w ramach projektu Erasmus +. Postanowilimy spytaæ uczestniczki
tej mobilnoci jakie s¹ ich oczekiwania i dlaczego zdecydowa³y siê
pojechaæ.
Redakcja: Dlaczego zdecydowa³ycie siê, by wzi¹æ
udzia³ w rekrutacji do tej
mobilnoci?
Alicja Rogalska: Zdecydowa³am siê na wyjazd do
Turcji, poniewa¿ jest to pañstwo, które wzbudza we nie
najwiêksze
zaciekawienie
swoj¹ odmienn¹ kultur¹ i religi¹. Zdecydowanie ró¿ni siê od
Hiszpanii, W³och czy Rumunii
chocia¿by w tych aspektach.
Daria Karwik: Zdecydowa³am siê, poniewa¿ jest to
kraj który ró¿ni siê od naszego pod wieloma wzglêdami,

chocia¿b kultur¹. Ciekawi
mnie ona tak samo jak i miasto, do którego jedziemy oraz
tamtejsi ludzie. Turcja jest
dalekim oraz piêknym krajem,
dlatego najbardziej przyci¹gnê³a moja uwagê.
Redakcja: Jakie s¹ Wasze oczekiwania?
Alicja Rogalska: Liczê
na poprawê umiejêtnoci z
jêzyka angielskiego, nawi¹zanie nowych znajomoci,
poznanie nowej kultury oraz
rozwój intelektualny w zwi¹zku z tematem bioró¿norodnoci i ladu ekologicznego.

Daria Karwik: Moje
oczekiwana wzglêdem tej
mobilnoci
to
przede
wszystkim poprawa umiejêtnoci z jêzyka angielskiego oraz poznanie kultury, która dot¹d jest mi
nieznana. Chcia³abym równie¿ nawi¹zaæ nowe znajomoci i staæ siê bardziej
odwa¿n¹ osoba, a takie
w³anie wjazdy nam to
umo¿liwiaj¹.
Redakcja: Jaki jest Wed³ug Ciebie najwiêkszy atut
projektu Erasmus+?
Alicja Rogalska: Uwa-

Ala Rogalska
¿am, ¿e bez w¹tpienia najwiêkszym atutem projektu
Erasmus+ jest mo¿liwoæ
poznania nowych miejsc, z
którymi mog¹ siê wi¹zaæ
wspania³e wspomnienia.

Daria Karwik
Daria Karwik: Najwiêkszym atutem projektu Erasmus+ jest poszerzanie wiedzy na temat bioró¿norodnoci oraz podszkolenie jêzyka
angielskiego.

Redakcja:
¯yczymy
Wam zatem, by ten wyjazd
przyniós³ Wam jak najwiêcej korzyci, pe³ni³ Wasze
oczekiwania i da³ mnóstwo
niezapomnianych wra¿eñ.
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O TYM SIÊ MÓWI

Nadchodz¹ Walentynki!
Wielkimi krokami zbli¿aj¹ siê
Walentynki. Ju¿ 14 lutego obchodzimy
dzieñ zakochanych, wysy³amy listy
zawieraj¹ce wyznania mi³osne,
spêdzamy czas z naszymi sympatiami
i obdarowujemy je. Warto zastanowiæ
siê, jaka jest historia tego wiêta?
Walentynki maj¹ katolickiego patrona  wiêtego
Walentego, który z wykszta³cenia by³ lekarzem. ¯y³ w III
wieku w Cesarstwie rzymskim. Ów cesarz zakaza³ m³odym mê¿czyznom wchodziæ w
zwi¹zki ma³¿eñskie, je¿eli s¹ w

wieku od 18 do 37 lat. Uwa¿a³
on, ¿e najlepszymi ¿o³nierzami
s¹ legionici, którzy nie maj¹
rodzin. Zakaz zlekcewa¿y³ jednak biskup Walenty. B³ogo-

s³awi³ on luby m³odych zakochanych. Niestety zosta³ za to
wtr¹cony do wiêzienia, gdzie
zauroczy³ niewidom¹ córkê
swojego stra¿nika. Legenda
g³osi, ¿e jego narzeczona pod
wp³ywem tej mi³oci odzyska³a wzrok. Kiedy cesarz dowie-

dzia³ siê o tym, kaza³ zabiæ
Walentego. Dzieñ przed egzekucj¹, Walenty napisa³ list do
swojej ukochanej. Zgin¹³ 14
lutego 269 r.

Do Polski Walentynki
trafi³y w latach 90- tych XX
wieku z kultury francuskiej
i krajów anglosaskich, a
tak¿e wraz z kultem wiêtego Walentego z Bawarii i
Tyrolu.
Wspó³czenie
dzieñ zakochanych jest

bardzo popularny. Jego
sta³ym elementem jest wzajemnie wrêczanie sobie
ozdobnych karteczek opatrzonych mi³osnymi wyznaniami. Ze wiêtem ³¹czy
siê równie¿ zwyczaj obdarowywania partnera upo-

minkami w postaci kwiatów,
s³odyczy, czerwonych serduszek czy te¿ pluszowych
maskotek.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ka¿dy Walentynki
powinien obchodziæ w taki
sposób, jaki najbardziej mu

Co warto obejrzeæ w Walentynki
Jeli nie macie pomys³u na ciekawe spêdzenie czasu
z blisk¹ Wam osob¹ polecamy zobaczyæ film o mi³oci.
Oto ranking najlepszych filmów:

1. Love, Rosie
2. Bridget Johnes 3
3. We are your friends
4. Myl jak facet
5. A wiêc wojna
6. Ten niezrêczny moment
7. Listy do M. 2
8. Planeta Singli
9. Zakochani w Rzymie

odpowiada. Najwa¿niejsze
jest, by w ten dzieñ uszczêliwiæ blisk¹ osob¹. Czasami najlepszym i najcenniejszym prezentem okazuje siê
powiêcenie swojego czasu dla drugiej po³ówki.
Klaudia Sudo³
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Poznajcie Folkself  tegoroczne
miniprzedsiêbiorstwo w naszej szkole
Co roku w ramach zajêæ z podstaw
przedsiêbiorczoci, nasza szko³a
przystêpuje do projektu
M³odzie¿owego Miniprzedsiêbiorstwa
organizowanego przez Fundacjê
M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci.
W poprzednich latach osi¹gnêlimy
niema³y sukces w tym konkursie.
Folksel  tak nazywa
siê w tym roku miniprzedsiêbiorstwo. 15 uczniów
klas I-szych w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym
im.
Boles³awa Chrobrego dok³ada wszelkich starañ,

aby wypromowaæ kulturê
folkloru, do którego nawi¹zuje chocia¿by nazwa
miniprzedsiêbiorstwa.
Co takiego oferuje
Folkself?  G³ównie opieramy siê na produktach

w³asnej roboty, tj. bombki
na choinkê, poszewki na
poduszki, ale mamy te¿
kubki z ludowymi wzorami,
w³asne kalendarze, ze zdjêciami
zrobionymi
we
wspó³pracy z Zespo³em

Tañca Ludowego  mówi
Dawid Przywóski z IB 
staramy siê wykorzystywaæ ka¿de dostêpne wydarzenie. Chwilowo na przyk³ad wykonujemy specjaln¹ kolekcjê z okazji wa-

lentynek, planujemy tak¿e
zrobiæ co na Wielkanoc 
dodaje. Produkty Folkself
mo¿na zakupiæ w wybranych dniach w Galerii Hosso lub na innych akcjach
(chocia¿by jarmark bo¿onarodzeniowy czy targ miko³ajkowy, fina³ Wielkiej
Orkiestry wi¹tecznej Pomocy). O szczegó³ach podejmowanych przez nas
dzia³añ mo¿na dowiedzieæ
siê na facebookowej stronie miniprzedsiêbiorstwa,
na któr¹ serdecznie zapraszaj¹ wszyscy cz³onkowie.
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