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Biwak integracyjny Wytnij Hołubca „Ciemno wszędzie, 
głucho wszędzie…!”

22 września pierwszoklasiści Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Chrobrego w Gryficach  tradycyjnie wyjechali na 
dwudniową wycieczkę do Rogowa, gdzie miały się odbyć 
również ich „otrzesiny”, których organizatorami byli ucznio-
wie klasy 2F-zeszłoroczni zwycięzcy. STR. 3

W niedzielne październikowe popołudnie członkowie Zespołu 
Tańca Ludowego z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Wytnij hołub-
ca”. Polegała ona na tym, by jak najwięcej osób jednocześnie 
wykonało tę figurę taneczną. STR. 4

Faktem niemożliwym do 
obalenia jest to, że nadeszła 
jesień. Choć wielu ludzi smuci 
ta informacja, ja do nich nie 
należę. Dlatego też spróbu-
ję pocieszyć zmartwionych 
skracaniem się dnia oraz coraz 
niższą temperaturą.
Cóż, znam liczne grono osób 
twierdzących, że czują się 
najlepiej, gdy świeci słońce, 
nie ma deszczu, a natura jest 
w rozkwicie. Pogoda oraz pora 
roku nierozerwalnie łączą 
się z ich samopoczuciem, nic 
dziwnego więc, że przez około 
połowę roku czują niewytłu-
maczalną innymi argumen-
tami apatię. Gdyby to było 
jednak takie proste… STR. 6

Nagrody i Stypendia 
dla najlepszych rozdane

Tradycyjnie pod koniec września ucz-
niowie ze szkół ponadgimnazjalnych, 
którzy osiągnęli średnią ocen 5,0 i wyżej 
z przedmiotów maturalnych, odnieśli suk-
cesy z konkursach przedmiotowych oraz 
zawodach sportowych zostają docenieni 
przez organ prowadzący. STR. 2

Partnerzy projektu Partnerzy projektu 
Erasmus+ w Gryfi cachErasmus+ w Gryfi cach

październik 2016 nr 6 (56)

W poniedziałek, 10 października 2016 roku, w Sali kinowej „Kaitol” w Gryfi cach odbyła się inauguracja rozpoczęcia 
pierwszej mobilności w  Polsce w ramach projektu Erasmus + realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Gryfi cach. Gośćmi tej szkoły ponadgimnazjalnej, a jednocześnie całego powiatu, byli uczniowie z Włoch, 
Turcji, Rumunii i Hiszpanii wraz z ich opiekunami. Łącznie przybyło 22 osób z różnych krajów europejskich. STR. 7
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AKTUALNOŚCI
JAK ZAPOWIADALIŚMY W POPRZEDNIM NUMERZE PREZENTUJEMY OSTATECZNE WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH 

W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH NASZEGO POWIATU. TABELĘ UDOSTĘPNIŁ REDAKCJI WYDZIAŁ EDUKACJI.

Z dumą prezentujemy ucz-
niów Liceum Ogólnokształ-
cącego nagrodzonych przez 
Starostę Powiatu Gryfi ckiego: 
Daria Szalast, Nikola Terka, 
Róża Rudolf, Julia Trzebińska, 
Klaudia Sudoł, Aleksandra 
Senderska, Anita Zielińska, 
Anna Iłowiecka, Kaja Kar-
czewska, Arkadiusz Milcarek, 

Nikola Banaszak, Wiktoria 
Mazur, Bartłomiej Szkutnik, 
Magdalena Urban, Maciej 
Wójcik, Maria Celej, Jessica 
Januszkiewicz, Klaudia Ku-
likowska, Daria Markiewicz, 
Martyna Murawka, Paula 
Szatkowska, Alina Zuch-
mańska, Aleksandra Kecler, 
Cezary Hryszkiewicz, Dorota 

Ciesielczyk, Nina Dybińska, 
Jowita Kadubiec, Emilia Kło-
bukowska, Hubert Machera. 

Wręczono również nagro-
dę dla najlepszego tegorocz-
nego maturzysty w powiecie, 
którym okazał się absolwent 
„Chrobrego” Marcin Brzeziń-
ski. Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy!

Nagrody i Stypendia dla najlepszych rozdane

Tradycyjnie pod koniec września uczniowie ze szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli średnią ocen 5,0 i wyżej 
z przedmiotów maturalnych, odnieśli sukcesy z konkursach 
przedmiotowych oraz zawodach sportowych zostają docenieni 
przez organ prowadzący. 
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O  9:00 wszyscy uczest-
nicy z uśmiechami na twa-
rzach wyjechali do Rogowa. 
Właśnie tam zmierzyli się 
ze sobą w  różnych konku-
rencjach takich, jak picie 
mleka, tor przeszkód , czy 
przeciąganie liny. Jedną 
z  konkurencji było także 

robienie makijażu przez 
chłopców, wszyscy wyzna-
czeni okazali się w  tym 
świetni. Po skończonych 
zajęciach uczestnicy wy-
cieczki udali się do ośrodka, 
by miło spędzić czas  przy 
ognisku, rozmawiając, śmie-
jąc się oraz grając w różne 

gry. Wieczorem odbyła się 
również dyskoteka pod ha-
słem "Wieś Party". Drugie-
go dnia  uczniowie zwiedzili 
Muzeum Lotnictwa i Tech-
niki Militarnej. Do Gryfic 
wszyscy wrócili szczęśliwi, 
wypoczęci i  pełni chęci do 
nauki. Wiktoria Szczęsna

Biwak integracyjny 
22 września pierwszoklasiści Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bolesława Chrobrego w Gryfi cach  tradycyjnie wyjechali 
na dwudniową wycieczkę do Rogowa, gdzie miały się odbyć 
również ich „otrzesiny”, których organizatorami byli uczniowie 
klasy 2F-zeszłoroczni zwycięzcy. 
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Pod koniec września ucz-
niowie z  klasy 3 c wybrali 
się na biwak integracyjny 
z nowym wychowawcą klasy. 
Pogoda sprzyjała i przez dwa 
dni mogli oni poczuć się jak 
na wakacjach, oraz nałado-
wać akumulatory przed wy-
tężoną pracą jaka ich czeka 
w  najbliższych miesiącach. 
Przed nimi bowiem egza-
miny maturalne w maju, ale 
zanim one nastąpią młodzież 
będzie sprawdzała swoją 
wiedzę, rozwiązując prób-
ne arkusze.

Pobyt nad morzem

W niedzielne październikowe popołudnie 
członkowie Zespołu Tańca Ludowego 
z Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Chrobrego wzięli udział 
w ogólnopolskiej akcji „Wytnij hołubca”. 
Polegała ona na tym, by jak najwięcej 
osób jednocześnie wykonało tę fi gurę 
taneczną. Młodzieży w pięknych, 
barwnych strojach ludowych udało 
namówić się 83 przechodniów, którzy 
odważnie z uśmiechami na twarzach 
podjęli to wyzwanie. 

Wytnij 
Hołubca
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W obecności rodziców i wi-
cedyrektora Liceum Ogólno-
kształcącego im. Bolesława 
Chrobrego w Gryfi cach Pana 
Adama Szawarskiego uhono-
rowano najlepszą uczennicę 
szkoły, stypendystkę Prezesa 

Rady Ministrów - Darię Sza-
last, która w roku szkolnym 
2015/2016 uzyskała najwyż-
szą średnią ocen 5,5, a także 
odniosła znaczne sukcesy 
w  konkursach dziennikar-
skich i literackich.

Kolejna stypendystka 
Prezesa Rady Ministrów 
w „Chrobrym”

Tradycyjnie już uczniowie 
Liceum Ogólnokształcące-
go im. Bolesława Chrobrego 
w Gryfi cach   udali się do Ko-
szalina na XVI Zachodnio-
pomorski Festiwal Nauki, 
który organizuje Politechni-
ka Koszalińska. W  ramach 
tej imprezy młodzież ma 
możliwość w  sposób przy-
stępny przyswoić i pogłębić 
wiedzę z  przedmiotów ści-
słych czy humanistycznych. 
Przy okazji jest to dosko-
nała forma zapoznania się 
z systemem nauczania, któ-
ry obowiązuje na studiach. 
Uczniowie z  klasy praw-
niczo – medialnej wzięli 
udział w warsztatach dzien-
nikarskich, na których przy-
gotowywali makietę gazety 
codziennej. Zaś uczniowie 
z klasy matematyczno – bi-

znesowej uczestniczyli mię-
dzy innymi w wykładzie pt. 

„Czy niszczenie może być po-
uczające”.

Festiwal Nauki w Koszalinie

Nasi trzecioklasiści spotkali 
się z ekspertami OKE, pozna-
li procedury egzaminów ma-
turalnych z  poszczególnych 

przedmiotów, a  także zapo-
znali się z  ofertą edukacyjną 
uczelni wyższych. Po poucza-
jących zajęciach udali się na 

zwiedzanie wystaw w szczeciń-
skich muzeach. Była to także 
doskonała okazja, by miło 
spędzić czas w swoim gronie.  

Salon 
Maturzystów
W słoneczny czwartek 22 września 2016 roku uczniowie klas 
maturalnych  Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego  wzięli udział w prelekcjach zorganizowanych 
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego 
w ramach „Salonu Maturzystów”. 
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Cóż, znam liczne grono 
osób twierdzących, że czują 
się najlepiej, gdy świeci słoń-
ce, nie ma deszczu, a natura 
jest w rozkwicie. Pogoda oraz 
pora roku nierozerwalnie łą-
czą się z ich samopoczuciem, 
nic dziwnego więc, że przez 
około połowę roku czują 
niewytłumaczalną innymi 
argumentami apatię. Gdyby 
to było jednak takie proste…

Nawiązując do jednej z naj-
bardziej tajemniczych postaci 
„Wesela” autorstwa Stanisła-
wa Wyspiańskiego – Chocho-
ła, powtórzę za nim: „Co się 
komu w  duszy gra…”. Cytat 
ten doskonale oddaje zależ-
ność mojego samopoczucia 
od pogody, a raczej jej brak. 
Może są ludzie, którzy tak jak 
ja, potrafi ą śmiać się w czasie 
deszczu, ale nie znam ich 
zbyt wielu.

Możliwe jest, że człowiek 
potrzebuje aury odzwier-
ciedlającej stan jego ducha 
i dlatego jeśli jedno różni się 
od drugiego – na przykład ra-
dosny człowiek widzi jesienną 
pluchę, powstaje pewien dy-
sonans, czyli brak zgodności, 
jakaś rozbieżność.

Podobnie jak radosna oso-
ba w przytłaczającej aurze, źle 
może czuć się ktoś zmęczony 
życiem w  przepięknej i  tęt-
niącej życiem scenerii. Wy-
daje się wtedy ona zupełnie 
inna. Można nawet pomyśleć: 

„Wszystko wokół się raduje 
…ale nie ja” i  czuć pewnego 
rodzaju obcość. Jak żałobnik 
zaproszony na wesele albo na 
inne radosne wydarzenie… 
Weźmy jako przykład histo-
rię bohatera pewnej znanej 
powieści, Rodiona Raskolni-
kowa, który nie mógł znieść 
lipcowego upału po dokona-
niu zbrodni. Bardzo możliwe, 
że jesienią albo zimą aura 
mniej by go drażniła, ponie-
waż byłaby podobna do jego 
ciemnego wnętrza.

Znam także typ ludzi, któ-
rzy myśląc stereotypami – 
podobnymi do tych, których 
uczy się dzieci w przedszko-
lu, kojarzą jesień głównie 
z robieniem przetworów czy 
siedzeniem wieczorami przy 
kominku. W ten sam sposób, 
jak myślą o  zimie – śnieg, 
kolędy, bożonarodzeniowe 
prezenty, rodzinna atmosfe-
ra, następnie szampańska 
zabawa w  sylwestra… Choć 
piękne, stare schematy za-
czynają się przedawniać. To, 
że w chłodniejszej porze roku 
szybko robi się ciemno, dla 
ludzi pracujących w sektorze 
usług nie oznacza, że będą 
mieli więcej czasu. Zupełnie 
inaczej, jak dla rolniczej czy 
przemysłowej społeczności 
sprzed wielu lat… Pamiętam 
sytuację, gdy będąc na pocz-
cie, postanowiłam nagle ku-
pić zestaw krzyżówek. Pani 

podająca mi zakup, powie-
działa: „Na długie jesienne 
wieczory…?”. Zdziwiłam się. 
Żebym to ja miała czas w każ-
dy ciemny wieczór… Ciemny 
czy jasny, obowiązki same się 
nie wykonają, a i z oglądania 
ulubionych programów tak 
łatwo się nie rezygnuje…

Podobnie jak ten, upada 
schemat robienia przetwo-
rów. Coraz mniej osób ma 
czas oraz chęć na podobne 
zajęcia. Jesteśmy zbyt zapra-
cowani. Poza tym, praktycz-
nie wszystko, co jest nam 
potrzebne, można kupić za 
przystępną cenę w sklepach.

Czy jesień w  ogóle dobrze 
się kojarzy? Nie wiadomo. 
Z  jednej strony – ma swoje 
uroki – inne rodzaje roślin, 
drzewa pokryte złotawymi 

liśćmi, z drugiej – nasza hi-
storia. 1 września nie chce 
się wstać i iść na rozpoczęcie 
roku szkolnego. Pamiętamy 
również o tragedii, która wy-
darzyła się kilkadziesiąt lat 
temu. Gorący, upalny dzień… 
Ludzie wracający z wakacji… 
Młodzież uradowana niedaw-
nymi obozami harcerskimi. 
Mogło być pięknie. Mogło 
tak już pozostać. Upalny 
wrzesień mógł wejść w jesień 
spokojnie i naturalnie. Ale tak 
się nie stało. 1września 1939 
roku zrozumieliśmy, że na-
sze poczucie bezpieczeństwa 
w Europie było bezpodstaw-
ne. Pamiętajmy o dacie wybu-
chu drugiej wojny światowej 
ku przestrodze. Cieszmy się 
też każdego roku, w którym 
mamy pokój. Nie wiadomo, 

jak długo to potrwa i czy nie 
doczekamy momentu, w któ-
rym historia naszych przod-
ków się powtórzy. Na świecie 
nie ma nic na zawsze…

Ostatnimi świętami, o któ-
rym warto wspomnieć przy 
temacie jesieni, jest Wszyst-
kich Świętych oraz Zadusz-
ki. Znam również taki rodzaj 
ludzi, których one przerażają, 
z oczywistego powodu przy-
pominania o  śmierci i  ulot-
ności. Nie mam problemu 
z  chodzeniem na cmentarz 
w  okolicy tego święta ani 
w  żadnej innej porze roku. 
Gdy widzę groby moich 
przodków oraz ludzi, z  któ-
rymi nie miałam  nic wspól-
nego, lubię się zastanawiać, 
jacy byli, co lubili, wyobra-
żać sobie ważne momenty 

z ich życia. Mam nadzieję, że 
byli szczęśliwi. Chrześcijanie 
wierzą w  życie pozagrobo-
we, dlatego mogą wychodzić 
z założenia, że jakkolwiek tu, 
na Ziemi, ludziom nie było 
dobrze, po śmierci może 
być lepiej. I  to jest właśnie 
nadzieja związana z  Dniem 
Wszystkich Świętych.

Kończąc, nie narzekajmy 
bardzo na jesień, ponieważ 
jest piękna. To, jak się z  nią 
czujemy, zależy od nas samych 
– ponieważ nasze reakcje wy-
pływają z wnętrza, tego, jacy 
jesteśmy, co myślimy i  czu-
jemy. Przy pozytywnym my-
śleniu każda pora dnia i roku 
może być udana – w środku 
zimy będziemy mieli w sercu 
wiosnę albo lato, co kto woli.

Róża Michalina Rudolf

„Ciemno wszędzie, 
głucho wszędzie…!”
Faktem niemożliwym do obalenia jest 
to, że nadeszła jesień. Choć wielu ludzi 
smuci ta informacja, ja do nich nie 
należę. Dlatego też spróbuję pocieszyć 
zmartwionych skracaniem się dnia oraz 
coraz niższą temperaturą.
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Inauguracja rozpoczęła 
się pokazem Zespołu Tań-
ca Ludowego w  Gryfi cach 
działającym przy tej samej 
placówce. Następnie prowa-
dzący sprawnie poprowadzili 
uroczystość, prosząc o zabra-
nie głosu gospodarza, Panią 
Dyrektor Jolantę Folwarską, 
jak i zaproszonych gości spe-
cjalnych. Następnie ucznio-
wie przedstawiali prezentację 
dotyczące ich szkół, zaczyna-
jąc od szkoły polskiej. Goście 
mieli okazję obejrzeć także 
spoty z  poprzednich mobil-

ności do Włoch, Hiszpanii 
i Rumunii.

Po zakończeniu uroczystości 
inauguracji wszyscy zostali 
zaproszeni na poczęstunek. 
Po chwili relaksu przy suto 
zastawionych stołach goście 
wraz z młodzieżą wzięli udział 
w marszu ekologicznym sta-
nowiącym kolejny punkt 
programu. Wspólnie przeszli 
najbardziej ruchliwymi ulica-
mi Gryfi c, wybijając rytm na 
bębnach i eksponując koloro-
we transparenty i banery na 
temat ochrony środowiska. 

Happening wzbudził ogrom-
ne zainteresowanie społecz-
ności lokalnej.

Młodzież następnie udała 
się do Gryfi ckiego Domu Kul-
tury na przygotowany pokaz 
mody ekologicznej. Modela-
mi byli również nasi zagra-
niczni goście, którzy wykazali 
się profesjonalizmem i umie-
jętnością wspólnej zabawy. 
Styliści, tworząc kolekcje, 
wzięli pod uwagę najnowsze 
trendy mody, uwzględnia-
jąc twórczość i kreatywność. 
Materiały wykorzystane 

do prezentowanej odzieży 
w przyszłości mogą być rów-
nież wykorzystywane jako 
alternatywa dla klasycznych 
ubrań. Udowodniono także, 
że chroniąc środowisko, moż-
na czerpać wiele radości, sa-
tysfakcji i zabawy. 

Uwieńczeniem bogatego 
harmonogramu pierwszego 
dnia mobilności był wspól-
ny wyjazd zagranicznych 
gości i  osób towarzyszą-
cych do Kołobrzegu. Mia-
sto przywitało uczestników 
wycieczki wzburzonym mo-

rzem. Krótki rejs statkiem 
był niewątpliwie bardzo 
emocjonujący. 

Bliższej integracji sprzyjał 
wspólny wieczór spędzony 
w pizzerii, gdzie można było 
podsumować pierwszy dzień 
mobilności.   

Partnerzy projektu Erasmus+ 
w Gryfi cach
W poniedziałek, 10 października 2016 roku, w Sali kinowej 
„Kaitol” w Gryfi cach odbyła się inauguracja rozpoczęcia 
pierwszej mobilności w  Polsce w ramach projektu Erasmus + 
realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Gryfi cach. Gośćmi tej szkoły ponadgimnazjalnej, 
a jednocześnie całego powiatu, byli uczniowie z Włoch, Turcji, 
Rumunii i Hiszpanii wraz z ich opiekunami. Łącznie przybyło 
22 osób z różnych krajów europejskich.
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Punktualnie o godzinie 7.40 
udali się w kierunku Wolina, 
gdzie zwiedzili muzeum  Wo-
lińskiego Parku Narodowego. 
Na miejscu otrzymali audio-
przewodniki, dzięki którym 
w  bardzo ciekawy sposób 
nabyli informacje o  znajdu-
jących się tam gatunkach 
zwierząt i roślin.

Następnie skierowali się 
w stronę parku, aby zobaczyć 
zwierzęta z bliska, m.in dziki, 
jelenie, orły oraz żubry. 

Następnie uczniowie wró-
cili do autokaru i  ruszyli 

w  stronę Koszalina. Tam 
czekały na nich kolejne 
atrakcje. Młodzież dotarła 
na Politechnikę Koszalińską, 
gdzie zostały przeprowa-
dzone zajęcia przez nauczy-
cieli akademickich. Nasi 
rówieśnicy wzięli udział 
w ćwiczeniach biologiczno-
-chemicznych na wydziale 
mechanicznym, laborato-
riach dotyczących analizy 
czystości wód. O  godzinie 
20:00 wszyscy uczestnicy 
wycieczki wrócili do domów 
w dobrych humorach.

Drugi dzień mobilności
Drugiego dnia pobytu w Polsce, nasi 
zagraniczni goście wybrali się na 
wycieczkę.
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Uroczystość była prowa-
dzona w  dwóch językach 
– polskim i  angielskim. 
Uczniowie wykorzystali tę 
okazję, by podziękować na-
uczycielom i pracownikom 
szkoły za trud włożony w ich 
pracę. Zorganizowali krótki i 

zabawny występ artystyczny 
połączony z występami mu-
zycznymi uzdolnionych ucz-
niów. Ponadto, przygotowali 
fi lmik, w którym uczniowie z 
całej szkoły zawarli życzenia 
od siebie. 

Marta Kołwzan 

Dzień Edukacji Narodowej w „Chrobrym”
12 października 2016 r. w naszej szkole 
odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w niej 
udział wybrani uczniowie naszej szkoły, 
Grono Pedagogiczne, przedstawiciele 
z Turcji, Rumunii, Hiszpanii oraz Włoch 
uczestniczący w projekcie Erasmus + oraz 
zaproszeni goście.

Jednym z głównych celów projektu 
Erasmus + oprócz poszerzania wiedzy 
z zakresu biologii, ekologii, chemii 
jest poznawanie kultury państw 
partnerskich, ale przede wszystkim 
integracja młodych ludzi. 

Integracja

W  związku z  tym w  planie 
mobilności nie mogło zabrak-
nąć wydarzenia, dzięki które-
mu uczniowie mogli spotkać 
się poza szkołą i  wspólnie 

przy muzyce miło spędzić 
środowy wieczór. Wszyscy 
doskonale czuli się w swoim 
towarzystwie i  z  uśmiechem 
na twarzy szaleli na parkiecie.
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Wystawa miała na celu po-
kazanie dyrektywy ptasiej 
z 5 odrębnych krajów- Ru-
munii, Hiszpanii, Włoch, 
Polski oraz Turcji. 

Spotkanie rozpoczęły war-
sztaty tematyczne. Na po-
czątek uczniowie mieli za 
zadanie przygotować zdjęcia 
ptaków ze swoich krajów, 
które następnie omawiano 
podczas konferencji.

Zanim przystąpiono do 
prezentacji, głos zabrał 
Grzegorz Drążkowiak - dzia-
łacz na rzecz ochrony środo-
wiska, który dokładnie omó-

wił program Natura 2000 
w naszym regionie. 

Każdy z  uczestników wy-
jaśnił nam, czym jest dy-
rektywa ptasia i  jakie są 
siedliska poszczególnych 
gatunków, a  także zwrócił 
uwagę, co charakteryzuje 
dany region. 

O godzinie 11.oo spotkanie 
dobiegło końca. Uczniowie 
wraz z  nauczycielami po-
żegnali uczestników pro-
gramu Erasmus+ i udali się 
do szkoły. Nie mniej jednak 
było to bardzo ciekawe i po-
uczające wydarzenie.

Wystawa „Europejska Sieć Ekologiczna 
Natura 2000” w ramach projektu Erasmus+
W dniu 12 października w Urzędzie 
Miejskim w Gryfi cach o godzinie 9.00 
odbyła się  wystawa pt. „Europejska Sieć 
Ekologiczna Natura 2000” w krajach 
uczestników projektu Erasmus+".  
W wydarzeniu udział wzięli uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego oraz ich rówieśnicy zza granicy. 
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Zajęcia zakończą się ewalua-
cją uczniów i nauczycieli.

Co sądzą na temat „Erasmu-
sa” sami uczniowie? „Moim 
zdaniem ten projekt jest szan-
są na całe życie, to okazja, aby 
pomóc w  rozwoju intelektu-

alnym, poprzez różne konfe-
rencje, lekcje, z których moż-
na nauczyć się nowych rzeczy, 
ale także w życiu społecznym, 
biorąc pod uwagę, że można 
rozmawiać i  spotkać ludzi 
z różnych europejskich krajów. 

Można rozwijać wiedzę zwią-
zaną z językiem angielskim, ale 
można też nauczyć się nowego 
języka” – mówi 17 – letnia Ana 
Alexia z Rumunii. (Wersja ory-
ginalna: „In opinia mea acest 
proiect este o oportunitate uni-

ca in viata, o oportunitate care 
ajuta la dezvoltarea intelectua-
la, prin diferite conferinte, lec-
tii din care poti invata lucruri 
noi, dar asemenea si la dezvo-
ltarea sociala, dat fi ind faptul 
ca poti interactiona si cuno-

aste persoane din diferite tari 
ale Europei, si iti poti dezvolta 
astfel cunostiintele legate de 
limba engleza, dar poti invata 
si o limba noua.”)

Mamy nadzieję, że nasi go-
ście będą dobrze wspominać 

pierwszą mobilność w Polsce. 
Chcemy, by oprócz poszerze-
nia wiedzy z zakresu ochrony 
przyrody poznali także polską 
kulturę i  wspaniałych ludzi, 
o których nie zapomną.

Róża Michalina Rudolf

Co nas jeszcze czeka?
Ostatni dzień mobilności, czyli piątek 14 października, obejmie warsztaty w grupach międzynarodowych, między innymi: spot 
reklamujący projekt, pisanie czwartego rozdziału książki o sieci ekologicznej, prezentacje multimedialne dotyczące warsztatów 
ekologicznych oraz pokazu mody ekologicznej, a także fi lm przedstawiający wycieczkę edukacyjną do Wolińskiego Parku Narodowego.

Uczestnicy dokonywali 
badań za pomocą skali po-
rostowej lub wykorzystując 
bioindykatory. Dzięki anali-
zom chemicznym natomiast 
zbadano stan czystości wody 
i gleby. Próbki do badań 
młodzież przywiozła ze swo-
ich krajów.

Było to z pewnością bar-
dzo pracowity, ale i owocny 
dzień, w trakcie którego 
uczniowie mogli poszerzyć 
swoją wiedzę i przeprowa-
dzać badania laboratoryjne 
nowoczesnymi metoda-
mi, co nie zdarza się na co 
dzień, 

Młodzi naukowcy w Centrum 
Edukacji Ekologicznej
Przedostatni dzień mobilności związany 
był z przeprowadzaniem badań wody, 
gleby oraz powietrza. W związku z tym 
młodzież wraz ze swoimi opiekunami 
udała się do Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Szczecinku.
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