
 

Do szkoły! 

Od redakcji 

 Tegoroczne wa-

kacje już za nami. Mało 

tego, już wrzesień za 

nami! Jak zwykle na 

początku jest sporo za-

mieszania, ale powoli 

szkolne sprawy układa-

ją się . Zmienił się także 

skład redakcji , ale 

wciąż czekamy na  

tych, którzy chcieliby 

podzielić się wrażenia-

mi  i opiniami o życiu 

naszej szkoły.  

 Mamy nadzieję, 

że ten rok szkolny bę-

dzie dla wszystkich 

udany, wprost odloto-

wy! Stypendia za naukę 

i osiągnięcia sportowe  

oraz  nagrody Burmi-

strza Reska czekają. Na 

pewno warto zawal-

czyć, bo kasa na waka-

cje się przyda.  

 Życzymy 

wszystkim powodze-

nia:) 
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We wrześniu zapytaliśmy  

uczniów klas I o wrażenia ze 

szkoły. Oto wypowiedzi: 

„Jest fajnie ! „ 

„Jest tu lepiej niż w podsta-

wówce , są szafki, automat      

i w ogóle : ) „ 

„W szkole podobają mi się 

lekcje W-F „  

„Podoba mi się tutaj, bo ma-

my własne szafki :P ! „ 

„Najbardziej w szkole podo-

bają mi się nauczyciele , któ-

rzy są mili oraz że na prze-

rwie puszczana jest muzyka” 

„ W gimnazjum bardzo mi 

się podoba ! Są fajni nauczy-

ciele. Podobają mi się tu szaf-

ki, muzyka i inne rzeczy ! ;) 

„ 

„W szkole podobają mi się 

nauczyciele, klimat, szafki i 

lekcje są bardzo ciekawe ;3 „ 

„W szkole  podobają mi się 

nauczyciele, przerwy, kole-

dzy, moja klasa, klimat, szaf-

ki” 

„W szkole podoba mi się to, 

że jest darmowy Internet ;D 

„ 

„ Jest luz :3 ! „ 

,,Jest fajnie;),, 

,,Podoba mi się  ta szkoła,, ; 

,,Szkoła jest lepiej wyposażo-

na, bardzo mi się tu podo-

ba;3,, 

,,W szkole podobają mi się 

chłopcy;> i muzyka na prze-

rwach,, 

ców Sydney wzięło udział w 

akcji sprzątania terenów 

miejskich . Już rok później 

akcja objęła zasięgiem całą 

Australię, a liczba jej uczest-

ników co rok wzrasta ! 

"Clean up Australia" jest ko-

ordynatorem przedsięwzięcia 

światowego a krajowym pa-

tronem  w Polsce jest Funda-

cja "Nasza Ziemia". 

 Akcja ta ma na celu 

uświadomić ludziom , aby 

każdego dnia dbali o własną 

planetę i uczy szacunku do 

środowiska. Przedsięwzięcie 

 Co roku, w trzeci 

weekend września, organizo-

wana jest akcja pt. :" Sprząta-

nie Świata" , która ma na 

celu sprzątanie śmieci zalega-

jących poza miejscami prze-

znaczonymi do ich składowa-

nia. W akcji uczestniczy mło-

dzież szkolna, harcerze, 

członkowie organizacji ekolo-

gicznych oraz ochotnicy.  

 Sprawdziłam w 

Wikipedii, że święto to wy-

wodzi się z Australii. Po raz 

pierwszy odbyło się w 1989, 

kiedy 40 tysięcy mieszkań-

to mobilizuje uczniów do 

codziennych starań o porzą-

dek i ład wokół nas samych. 

Każdy mieszkaniec Reska i 

innych  miejscowości powi-

nien brać udział w tej akcji, 

by lepiej a zarazem zdrowiej 

żyć. 

  Dzień "Sprzątania 

świata" ,to jakby apel do 

wszystkich ludzi, żeby czuli 

się odpowiedzialni za naszą 

Matkę Naturę. 

                          J. S :) 

S o n d a 

SPRZĄTANIE ŚWIATA  

Dni wolne w roku 

szkolnym 

2014/2015:  

13 października, 

10 listopada, 

przerwa świąteczna 

22 XII  -4 I, 

2 stycznia, 

6 stycznia, 

ferie zimowe 

19I– 1 II, 

święta wielkanocne 

2-7 kwietnia, 

egzamin gimnazjalny 

(klasy II i I wolne) 

21-23 kwietnia, 

1 maja, 

2 czerwca. 
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W wolne dni warto się 

poruszać:) 



  

W środę, 16 września 2014 

roku klasy I wspólnymi siła-

mi sprzątały świat.  

 W środę, 16 wrze-

śnia 2014 roku klasy I wspól-

nymi siłami sprzątały świat. 

Razem z nauczycielami wy-

braliśmy się do lasu i zaczęli-

śmy  porządki. Na pierwszej 

wspólnej imprezie mogliśmy 

się lepiej poznać, a przy oka-

zji zrobić coś dla dobra 

wszystkich, choć muszę 

szczerze przyznać, że z zaan-

gażowaniem było różnie. 

Na początku 

nie zabrakło 

spraw organi-

zacyjnych – 

przeliczania, 

wręczania wor-

ków  i rękawi-

czek jednorazo-

wych, itp. 

Wreszcie ruszy-

liśmy do lasu. 

Każda grupka 

podzieliła się 

tak, aby to 

chłopcy nosili 

dość ciężkie 

worki. Sprząta-

jąc las, znajdo-

waliśmy przeróżne rzeczy. 

Najczęściej puste opakowa-

nia, papiery. jednak  do wor-

ków trafiały również zaska-

kujące rzeczy typu obudowa 

telewizora czy opony. Jak 

wiadomo – takie rzeczy za-

truwają nasze środowisko, 

więc zbieraliśmy je chętnie. 

Później po-

szliśmy na 

krótki spa-

cer pooddy-

chać świe-

żym powie-

trzem. Jed-

nak liczyli-

śmy na 

szybki po-

wrót do 

szkoły, bo 

tego dnia 

było bardzo 

gorąca i 

usychaliśmy 

z pragnie-

nia. Pomy-

słowi uczniowie nawet chcie-

li podjechać stopem, ale leśni-

czy nie zabierali autostopo-

wiczów. Sprzyjała temu wy-

marzona pogoda! Oczywiście 

rozmowom nie było końca, a 

pamiątka w postaci zdjęć 

niesamowita! Po powrocie do 

szkoły piekliśmy na ognisku 

kiełbaski ufundowane przez 

Nadleśnictwo w Resku. Roz-

mawialiśmy, jedliśmy i spę-

dzaliśmy miło czas. Dziś zo-

stały nam tylko wspomnie-

nia... 

 Uważam ten dzień za udany. 

To był bardzo dobry pomysł 

na integrację uczniów klas 

pierwszych, którzy zaczęli 

nowy etap nauki.        

                                                                                                                             

OLA :) 

Sprzątaliśmy… Resko :) 

OBOWIĄZUJE 

SEGREGACJA 
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 Zaczął się nowy rok, 

więc przyszliśmy do szkoły! 

Już nie do podstawówki , ale 

do pierwszej klasy gimna-

zjum ! Opowiem Wam krót-

ko o wrażeniach, o tym co mi 

się tu najbardziej podoba. 

 Pierwszego dnia 

byłam bardzo zdezoriento-

wana. Początek na hali spor-

towej, mnóstwo ludzi i brak 

miejsc… Później nie wiedzia-

łam za bardzo gdzie iść, więc 

postanowiłam trzymać się 

blisko koleżanek. Nie dziwcie 

się, bo szkoła jest naprawdę 

duża. Niektóre korytarze 

przypominały mi labirynt 

bez wyjścia. Na szczęście po 

paru dniach zwiedzania i 

dokładnego obejrzenia 

wszystkich pomieszczeń, 

poczułam się pewniej. Nie-

długo potem dostaliśmy klu-

cze do szafek, które według 

mnie są świetnym pomy-

słem! Dzięki temu naprawdę 

czuję, że moje rzeczy są bez-

pieczne. Pozytywnie zasko-

czyła mnie muzyka – tego 

najbardziej brakowało mi w 

podstawówce . Świeże nuty 

odprężają i pozwalają cieszyć 

się każdą przerwą! Chłopa-

kom z radiowęzła należą się 

podziękowania. Są codzien-

nie, muzyka też nie jest zła. 

Na zdjęciu klasa IA 

Tak trzymać! 

 To chyba tyle, co 

chciałam napisać. Moje do-

tychczasowe wrażenia mogę 

opisać jednym słowem - Su-

per ! Fajnie, że trafiłam do 

takiej szkoły. 

będą szanowane i w dobrym 

stanie i jeżeli nie urośnie 

oczywiście nasza stopa,  głu-

potą byłoby kupno nowych 

butów i robienie dodatko-

wych, niemałych wydatków.  

Kolejną rzeczą, w której gla-

ny przewyższają inne buty 

jest to, że mają grubą, ma-

sywną podeszwę i dzięki 

temu nie można zedrzeć ich 

tak łatwo, więc szybko się nie 

zniszczą. Martensy - oczywi-

ście dobrze dobrane - mogą 

pasować do każdego stroju. 

 Butami wybierany-

mi dość często obecnie przez 

nastolatków stały się glany 

czy martensy. Dlaczego tak 

jest? Otóż glany mają w sobie 

wiele cech, którymi przewyż-

szają inne buty. 

Jedną z najważniejszych zalet 

glanów jest to, że można w 

nich chodzić cały rok. Gdy 

Wyżej wymieniłam powody 

dla których warto kupić gla-

ny czy martensy, ale jak wia-

domo - każdy ma inny gust. 

Przy kupnie glanów trzeba 

się liczyć ze sporym wydat-

kiem. W zależności od rodza-

ju i wykończenia kosztują ok. 

200-300 zł, ale nie będą to 

pieniądze zmarnowane. Oso-

biście noszę martensy. Pole-

cam i zachęcam do kupna!  

                                OLA :)                                                                      

                             I znów…do szkoły! 

O WYŻSZOŚCI GLANÓW  

Święta we wrześniu  

1 września - Rocznica 

Wybuchu II Wojny 

Światowej, Pierwszy 

Dzień Szkoły 

8 września - Dzień 

Piśmiennictwa, 

Międzynarodowy Dzień 

Walki z Analfabetyzmem 

9 września - 

Międzynarodowy Dzień 

Urody 

10 września - Dzień 

Drzewa, Światowy Dzień 

Przeciwdziałania 

Samobójstwom 

12 września - Światowy 

Dzień Zdrowia Jamy 

Ustnej 

 

13 września - Dzień 

Pierwszej Pomocy 

15 września - 

Międzynarodowy Dzień 

Demokracji 

16 września - Dzień 

Ochrony Warstwy 

Ozonowej 
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 Wakacje dla nas to 

oczywiście czas wielkiego 

leniuchowania, ale nie wszy-

scy mają to szczęście. Nie-

dawno, w dniach od 12 do 17 

sierpnia w szwajcarskim Zu-

rychu i na Letzigrund Sta-

dion odbyły się   Mistrzostwa 

Europy w Lekkoatletyce . 

 W różnych, cieka-

wych konkurencjach zmie-

rzyły się 34 państwa europej-

skie. Wśród nich była rów-

nież Polska  Uczestnicy: bie-

gali, rzucali oszczepem, bie-

gali maraton i sztafet, skakali  

wzwyż,  w dal i  o tyczce, 

rzucali kulą itd.  Przyzwycza-

iliśmy się, że z medalami, to 

u nas raczej skromnie, a tym-

czasem występ biało-

czerwonych zaskoczył! Oto 

wyniki: 

 - Tomasz Majewski -

 pchnięcie kulą - brązowy medal 

- Robert Urbanek - rzut dys-

kiem - brązowy medal  

- Krystian Zalewski - bieg na 

3000 m z przeszkodami, srebrny 

medal  

- Anita Włodarczyk - rzut 

młotem - złoty medal 

     Anita Włodarczyk 

 

- Adam Kszczot - bieg na 800 

m - złoty medal 

- Paweł Fajdek - rzut młotem -

 srebrny medal 

- Paweł Wojciechowski - skok 

o tyczce - srebrny medal 

- Joanna Fiodorow - rzut mło-

tem - brązowy medal 

- Joanna Jóźwik - bieg na 800 

m - brązowy medal 

- Jared Shegumo - maraton -

 srebrny medal 

- Artur Kucharski - bieg na 

800 m - srebrny medal 

- R. Omelko, K. Kozłowski, 

Ł. Krawczuk, J. Krzewina -

 sztafeta 4x400 m mężczyzn -

 brązowy medal.  

Nasi rodacy wykazali się  

niesamowitymi  umiejętno-

ściami, zdobywając cenne 

medale . W klasyfikacji ogól-

nej zajęli  VI  miejsce. Łącznie 

wywalczyli 12 medali, co 

dało nam 132 punkty.  

A jak wygląda sport na na-

szym, szkolnym podwórku? 

Zupełnie dobrze. Przypomnę 

wyniki uzyskane w zeszłym 

roku szkolnym, za które Bur-

mistrz Reska wypłacił niezłe 

stypendia. 

Nasze koszykarki z trenerem 

IV – miejsce w Finale wojewódz-

kiej Gimnazjady w Koszykówce 

dziewcząt w Szczecinie: 

    Marta Celińska, Marta Ja-

rosz, Sandra Kasprowiak  

V – miejsce w Finale Wojewódz-

kiej Gimnazjady, w Szkolnej 

Lidze Lekkoatletycznej – dziew-

cząt w Szczecinie:  

Anita Puch, Wiktoria Janowska, 

Stella Litwin, Marta Jarosz, 

Martyna Wesołek 

VII – miejsce w Finale Woje-

wódzkiej Gimnazjady w Biegach 

Rozstawnych. Sztafeta 4X100m 

dziewcząt w Stargardzie Szcze-

cińskim:  Wiktoria Janowska 

II miejsce w Wojewódzkim 

Dwuboju Strzelecko – Biego-

wym 

 Wiktoria Janowska ,  Hubert 

Wojnarowski  

 Mam nadzieję, że w 

tym roku nasi sportowcy 

znów zabłysną i pokażą na co 

ich stać. 

                                                                                                                

Marita Romańczuk 1D  

 

Sportowe co nieco…  

Nasi rodacy 

wykazali się  

niesamowitymi  

umiejętnościam

i, zdobywając 

cenne medale . 

W klasyfikacji 

ogólnej zajęli  

VI  miejsce. 

Łącznie 

wywalczyli 12 

medali, co dało 

nam 132 

punkty.  
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 W dniach od 14 do 

20 września br. uczniowie z 

Zespołu Szkół w Resku mieli 

okazję gościć u siebie kole-

gów z Niemiec, z miasta Vre-

den. Wymiana młodzieży 

odbyła się w ramach projektu 

Pomerania, którego koordyna-

torem jest p. Izabela Dudziec, 

a dodatkową opiekę nad 

uczniami sprawowały p. 

Marta Baran, p. Anna Szy-

mańska i      p. Klaudia Bartel 

- Litwin.  

Program tygodniowej wizyty 

gości z Niemiec był dobrze 

zorganizowany i bardzo bo-

gaty w atrakcje . 

Pierwszego dnia wszyscy 

zwiedzali szkołę i  uczestni-

czyli  w wybranych lekcjach,. 

Następnie poznali miasto, 

biorąc udział w grze tereno-

wej oraz byli z wizytą u bur-

mistrza Reska, Arkadiusza 

Czerwińskiego. Dzięki go-

ścinności  jednego z rodzi-

ców, (za którą należą się 

szczere podziękowania) po-

południe młodzież spędziła 

przy grillu. Czas upłynął 

wszystkim w miłej atmosfe-

rze, która pozwoliła bliżej 

poznać się uczestnikom wy-

miany. 

 Kolejny dzień poświęcony 

był na zwiedzanie miejsco-

wości nadmorskiej -  Mię-

dzyzdrojów. Jedną z zaplano-

wanych atrakcji było podglą-

danie  żubrów, jeleni i dzi-

ków na terenie Wolińskiego 

Parku Narodowego. Ucznio-

wie byli także zafascynowani 

eksponatami, jakie mogli 

obejrzeć w  Muzeum Figur 

Woskowych. Był także czas 

wolny. Niektórzy,  korzysta-

jąc z okazji, wygrzewali się 

na ciepłym piasku i zbierali 

muszelki, a inni robili w tym 

czasie zakupy.  

W środę (17.09.) młodzież 

wraz z opiekunami odwie-

dziła stadninę koni  w Moł-

dawinie, gdzie wielu,  pod 

bacznym okiem instrukto-

rów, poznawało tajniki jazdy 

konnej.  

Następnego dnia odbyła się 

wycieczka do Kołobrzegu. 

Wejście na latarnię morską 

nie sprawiło uczniom żadne-

go problemu. W  Muzeum 

Minerałów była okazja, aby 

zaopatrzyć się w drobne pa-

miątki . Spacer po Starym 

Rynku i plaży, choć długi i 

wyczerpujący, był przyjem-

ny, ponieważ pogoda dopisy-

wała.  

Nazajutrz młodzież wybrała 

się do Bełcznej, gdzie mogła 

wypiekać chleb i pierniki 

oraz wziąć udział w warszta-

tach plastyczno – technicz-

nych. Po pysznym obiedzie 

dziewczęta zajęły się grą w 

badmintona, a chłopcy w 

piłkę nożną.  

 Wymianę młodzieżową 

uwieńczyła  kolacja z dysko-

teką, na którą zaproszeni 

zostali nastolatkowie ich ro-

dzice oraz przyjaciele z Nie-

miec, którzy mogli przekonać 

się, na czym polega polska 

gościnność.  Niestety w sobo-

tę  wczesnym rankiem nasi 

goście musieli wracać do 

swoich domów,  więc trzeba 

było się pożegnać i życzyć 

dobrej drogi.  

Wszyscy uczestnicy, zarówno 

Polacy jak i Niemcy, są zado-

woleni z udziału w tym pro-

jekcie i mają  nadzieję, że 

zawiązane więzi  przyjaźni 

przetrwają  mimo dzielącej 

odległości. 

      Koordynator wymiany 

               Izabela Dudziec 

 Młodzież z Vreden w Resku 

Święta we wrześniu: 

17 września - Dzień 

Sybiraka 

18 września - Dzień 

Geologii 

19 września -Dzień 

Dzikiej Flory, Fauny i 

Naturalnych Siedlisk 

21 września - Dzień 

Pokoju  

22 września - 

Międzynarodowy dzień 

bez samochodu 

23 września - początek 

astronomicznej  jesieni  

27 września - Dzień Serca, 

Światowy Dzień 

Turystyki, Dzień 

Polskiego Państwa 

Podziemnego 

28 września - Światowy 

dzień walki ze wścieklizną  

30 września - Dzień 

Chłopaka 
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30 sierpnia 2014. 

w Polce rozpoczęły się 

Mistrzostwa Świata w Pił-

ce Siatkowej Mężczyzn. 

Ceremonia otwarcia odby-

ła się na warszawskim 

stadionie. Wydarzenie 

uświetnili między innymi: 

Donatan i Cleo oraz Mar-

garet. Oprawą muzyczną 

zajął się DJ Adamus, a nad 

choreografią czuwał Agu-

stin Egurrola. 

 W pierwszym 

spotkaniu zaplanowanym 

w terminarzu, Polska za-

grała z Serbią (3:0) Następ-

ne mecze nasi rodacy ro-

zegrali z :  

Australią  3:0, Wenezue-

la 3:0 , Kame-

run 3:1,Argentyna 3:0. 

W drugiej fazie grupowej 

Polska grała m.in. z Fran-

cją, Włochami i USA. Nasi 

siatkarze, po bardzo wy-

równanej walce, przegrali 

tylko z reprezentacją USA. 

W trzeciej fazie zwyciężyli 

kolejne rozgrywki, tym 

razem z Brazylią i Rosją.  

Mistrzostwa Świata w Pił-

ce Siatkowej zakończyły 

się 21 września olbrzymim 

sukcesem polskiej druży-

ny. W Katowicach, przy 

dopingu  ok. 12 tysięcy 

kibiców,  reprezentacja 

Polski  wywalczyła I miej-

sce.               

Jesteśmy mistrzami świa-

ta!!!                            

 

Mariusz Wlazły– najlepszy 

zawodnik mistrzostw. 

 

                                                              

Marita Romańczuk, ID 

 Polacy na mistrzostwach  

Mundial jak Euro 

2012—świetnie.  

Najsympatyczniejsi 

byli Kameruńczycy. 

Ich wspólny taniec 

najpierw zaskoczył, 

a później bawił  

kibiców. 

Cały siatkarski 

świat zaskoczyła 

reprezentacja Iranu. 

Ich czwarte miejsce 

było wielką 

niespodzianką. 

Niespodzianką był 

też brak w naszym 

zespole Bartosza 

Kurka.  
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Trener Polaków—  

     Stephane Antiga 

Czy wiesz, że… 

Trener Australii - Jon Uriarte jest ojcem siatkarza Nicolasa Uriarte. Przeciwko 

sobie stanęli w meczu Australia - Argentyna, który wygrała drużyna z Ame-

ryki Południowej 3-0. 

Przyjmujący reprezentacji Francji, Kevin Tillie jest synem szkoleniowca 

„trójkolorowych” Laurenta Tillie. 

Reprezentacja Kamerunu przed meczem z Australią zaprezentowała publicz-

ności niecodzienną rozgrzewkę. Zamiast się rozciągać, Kameruńczycy zaczęli 

tańczyć. Ich popis można obejrzeć tutaj: źródło: youtube.com 

Najwyższą drużyną biorącą udział w Mistrzostwach Świata 2014 wcale nie jest 

Rosja, a Australia. Średnia wzrostu Rosji to 200,2 cm, a Australii 200,6 cm. 

Po każdym punkcie zdobytym blokiem, Kameruńczycy  widowiskowo tańczą. 

Najmłodszym siatkarzem grającym na Mistrzostwach Świata jest Kubań-

czyk, Felix Chapman Pineiro -  ma 18 lat. 

Najstarszą drużyną na turnieju są Kameruńczycy- ich średnia wieku to 29,5 lat. 

                                                                                                             Michał 



Filip Czura ILO 

Dominik Domański ILO 

Michał Klik ID 

Kozicka  Aleksandra ID 

Marita Romańczuk ID 

Julia Szczepańska IA 

 

 

                      *** 

Przyroda to piękno natury ,                             

Drzewa, skały, wysokie góry. 

 To piękne  kwiaty, krzewy, 

Różne  zwierzęta ,ptaki ,białe mewy . 

Przyroda to Polska i inne kraje,  

Ciekawe kontynenty, dzikie gaje . 

Przyroda to dobra lub zła pogoda , 

Gleba , powietrze , słona woda . 

 Przyroda jak artystka maluje krajobrazy,    

Zielone łąki, białe chmury, gęste lasy                          

Miej szacunek do przyrody ,  

A świat zawsze będzie młody . 

                                    Julka, I A 

R E D A K C J A  

1.Clean Bandit Come Over 

2.Lilly Wood& The Prick   Prayer In C 

3.Donetan, Cleo, Enej   Brać 

4.Davit Guetta  Lovers on de sun 

5. Mrozu  Nic do stracenia 

6.K2, Buka 1 moment 

7.Katy Perry     This is how  we  do 

8.Kasia  Popowska    Przyjdzie taki 

dzień 

9.Grzegorz Hyży    Wstaję 

10.Dawid Podsiadło     No 

Lista przebojów 

Chwila z poezją 

Głos Budy 

Nasz mail: 

glosbudy@wp.pl 

Mateusz Daniecki—BUKA—muzyką zainteresował się 

we wczesnym dzieciństwie za sprawą ojca, który grał 
na gitarze i śpiewał. Z hip-hopem zetknął się po raz 
pierwszy pod koniec lat 90. Pierwsze teksty zaczął pisać 
około 2001 roku. Do 2006 roku tworzył samodzielnie. 
Tego samego roku ukazał się także debiutancki nielegal 
rapera zatytułowany Krukologika[3]. W 2007 roku wraz ze 
Skorem i Matim utworzył formację SumaStyli. współ-
pracy był wydany jeszcze w 2007 roku nielegal pt. Arte-
fakty, a także EP Cztery ściany ciszy . 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Buka_%28raper%29#cite_note-maxflo.pl-3

