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 Na wrześniowej gimnazjadzie   Nikola  Urban 

pobiła dotychczasowy rekord szkoły w biegu na 600m nale-

żący od kilku lat do Kamili Śluz.  
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 Nawiązując do amerykańskiego święta 

Halloween Samorząd Uczniowski zaprosił 

uczniów do wspólnej zabawy. Na długiej przerwie 

31 października na forum szkolnym pojawiły się 

czarownice,  dobre wróżki, a nawet strażak.  Przy 

dźwiękach  muzyki  uczniowie prezentowali  przy-

gotowane przebrania, które oceniała komisja. 

                                             Czytaj dalej, str.  7 



 Reprezentacja Polski 
w piłce nożnej zmierzyła się z 
reprezentacją Niemiec w 
pierwszym meczu elimina-
cyjnym do Mistrzostw Euro-
py UEFA 2016.  To widowi-
skowe spotkanie rozgrane 
zostało na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie. Polska 

odniosła historyczne zwy-
cięstwo z Niemcami! W me-
czu "Biało-czerwoni" po pie-
kielnie ciężkim boju poko-
nali aktualnych mi-
strzów świata 2:0! Bramki 
zdobyli Arkadiusz Milik i 
Sebastian Mila. 

* W 51. minucie Polacy wy-
mienili kilka szybkich podań, 
piłkę na prawej stronie dostał 
Łukasz Piszczek, dośrodko-
wał w pole karne, a tam Ar-
kadiusz Milik uprzedził Ma-

nuela Neuera i strzałem gło-
wą umieścił piłkę w siatce 

*  Mistrzów świata pokonał 
również Sebastian Mila. 
Wprowadzony w 77. minu-
cie na boisko Mila 11 minut 
później wykorzystał znako-
mite podanie od Roberta 
Lewandowskiego. Tutaj 
należą się  słowa uznania 
dla Roberta, który swoim 
zachowaniem przyczynił 
się do tego gola.  

Niemcy do końca przepro-
wadzali szaleńcze ataki na 
bramkę Wojciecha Szczę-
snego, ale polski bramkarz 

nie dał się pokonać. 

Asia:) 

              XXI—wieczny Grunwald Historia spotkań polsko-

niemieckich 

08.10.1961, Warszawa: 

Polska – Niemcy 0:2  

10.10.1971, Warszawa: 

Polska – Niemcy 1:3 

 17.11.1971, Hamburg: 

Niemcy – Polska 0:0 , 

03.07.1974, Frankfurt: 

Niemcy – Polska 1:0  

01.06.1978, Buenos 

Aires: Niemcy – Polska 

0:0 , 

13.05.1980, Frankfurt: 

Niemcy – Polska 3:1  

02.09.1981, Chorzów: 

Polska – Niemcy 0:2  

04.09.1996, Zabrze: 

Polska – Niemcy 0:2  

14.06.2006, Dortmund: 

Niemcy – Polska 1:0  

08.06.2008, Klagenfurt: 

Niemcy - Polska 2:0  

06.09.2011, Gdańsk: 

Polska – Niemcy 2:2 

(Robert Lewandowski 

54', Jakub 

Błaszczykowski 90+1' 

Toni Kroos 68' , Cacau 

90+4'), 

 11.10.2014, Warszawa: 

Polska - Niemcy 2:0 

(Sebastian Mila 88' , 

Arkadiusz Milik 55') 
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 Niedawno wśród uczniów naszej szkoły  przeprowadziliśmy sonę, w której pytali-

śmy,  za co lubią nauczycieli z naszej szkoły. A oto wyniki : 

                                                                                                         

                                                                                                                                     Marita 



Od kilku lat popularnym w intrenecie portalem społecznościowym jest 

Facebook.  Na pewno większość z nas posiada tam konto,  ale jeśli są  wyjątki, to 

zachęcam do rejestracji! :) Strona ta nie przynosi nam tylko rozrywki,  ale także i 

doskonałe źródło informacji.  Dlatego właśnie świetną rzeczą jest  klasowa grupa.  

Można tam dowiedzieć się co było zadane,  wymienić informacje o tematach , na 

których nie byliśmy czy zwyczajnie porozmawiać.  Jeżeli twoja klasa nie ma jesz-

cze takie grupy, to zachęcam do założenia! 

O wypowiedź na temat facebooka poprosiłam gospodarza I LO Martę Jarosz.                                                                                                                                          

- Facebook, stał się drugim światem, w którym dzieje się mnóstwo rzeczy, zaczynając od 

rozmów po granie w gry. Dlaczego więc nie może być miejscem, w którym klasy mają swoje 

grupy? Jest to wspaniały pomysł na jaki wpadło już część społeczeństwa uczniowskiego J 

Szybki przepływ informacji od jednej osoby do drugiej, pomoc w nauce, czy wymiana pra-

cami domowymi, miejsce przeznaczone dla danej klasy. W ten sposób uczniowie bliżej mo-

gą poznać samych siebie, ustalać jakieś imprezy, czy prezenty. Łatwy i szybki sposób do 

komunikacji klasowej, który ułatwia życie. Myślę, że dzięki takiej stronie,  wszyscy się ze 

sobą integrują i poznają.                                                                                                               

PS. Nie wysyłajcie znajomym zaproszeń do gier! (to jest strasznie  denerwujące) 

Życzymy miłego użytkowania :) 

                                                                                                            Ola:)                                                    

 

 

                           Internetowe spotkania 

                 Święto  naszych  nauczycieli 

10 października 2014r. w Gimnazjum w Resku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej.   

Uczniowie byli ubrani na galowo, a wielu z nich miało w dłoniach różne drobne upominki . 

Uroczystość rozpoczął dyrektor Dariusz Siemasz, który pogratulował nauczycielom wyso-

kich wyników egzaminu gimnazjalnego w poprzednim roku szkolnym. Następnie, głos za-

brał burmistrz Arkadiusz Czerwiński, który  wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycie-

lom: Marii Wietrzykowskiej Elżbiecie Kuc, Agacie Mielniczek oraz Renacie Czerwińskiej. 

Następnie p. Siemasz również uhonorował nauczycieli nagrodą dyrektora. Później , z inicja-

tywy Samorządu Szkolnego, młodzież wręczyła wychowawcom kartki  z życzeniami. Po 

części oficjalnej zaczęła się część… wesoła. Uczniowie zaprezen-

towali  parodię „Dziadów” Adama Mickiewicza, z której łatwo 

mogliśmy  się dowiedzieć, jakie koszmary spędzają sen z powiek 

naszym pedagogom. Spektakl, przygotowany pod okiem p. 

Agnieszki Grad, zakończony był występem Filipa Czury, który 

tym razem wcielił się w rolę Cleo.  

 

                          Marita                                                                                                   

Przyrodnicze co nieco: 

„Babiego lato”? 

W ostatnich dniach 

pięknej jesiennej 

pogody, powietrze 

zapełnia się srebrnymi 

nićmi, służącymi do 

masowych przelotów 

pająków. Zjawisko to 

nosi w naszej tradycji 

nazwę „babiego lata”.  

Po co duże 

drapieżniki w 

Polsce? 

Odpowiedź wydaje się 

być prosta. Ich obecność 

potwierdza dobry stan 

środowiska w miejscach 

ich występowania, a 

jednocześnie chroni 

setki innych gatunków . 

Azjatyckie biedronki 

polubiły nasze 

miasta 

Mimo, iż naturalnym 

siedliskiem biedronki 

azjatyckiej są tereny 

wschodniej i środkowej 

Azji, to owady te na 

dobre zadomowiły się w 

polskich miastach, 

wypierając rodzime 

biedronki.  

 

Polska biedronka 
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          W piątek, 17 paździer-

nika redakcja szkolnej gazety 

„Głos Budy” , która ukazuje 

się w Zespole Szkół w Resku, 

spotkała się z dziennikarzami 

”Nowego Tygodnika Łobe-

skiego” panią Karoliną Janu-

szonek i panem Zdzisławem 

Kryżynem. Tematem pierw-

szego spotkania był warsztat 

pracy dziennikarza. Goście  

poznali styl naszej gazety i 

chętnie udzielali nam prak-

tycznych rad dotyczących 

wydawania gazety . Szcze-

gólnie interesowały nas uwa-

gi na temat tworzenia cieka-

wych tytułów i wyboru zdjęć. 

Cenne rady profesjonalnych 

dziennikarzy na pewno po-

mogą nam w pracy nad kolej-

nymi numerami „Głosu Bu-

dy”.  Cieszymy się, że  zapla-

nowane są  kolejne spotkania. 

Redakcja gazety – Filip Czu-

ra, Dominik Domański, Mał-

gosia Przybyłek, Ania Gry-

muza, Marita Romańczuk, 

Michał Klik, Markowska Asia

-  czeka na nie  z niecierpli-

wością.                                                                                                     

Jula i  Ola  

   

     

    Dzień Chłopaka w ID.  

Martyna Deberna wręcza czekoladę Michałowi Wa-

sielewskiemu. Jak widać, chłopcy bardzo się cieszyli 

ze słodkich upominków. 

 

                              Dziennikarskie  a, b, c... 

Szkolni włodarze 

Błażej Ostrycharczyk – 40   
Filip Czura- 35 

II - gimnazjum                      

Frej Zuzanna - 79                

Zielonka Sebastian  - 70   

Sztokman Marcin - 50        

Lengas Julia  - 44               

Wardziński Grzegorz  - 43 

Jankowska Paula— 40            

Klik Magdalena  - 35 

 Utworzono sekcje:           

Przewodniczącą została Mo-

nika Biały. 

Samorząd został podzielony 

na 5 Sekcji:                            

Dekoratorska- M. Biały, M. 

Babak , K. Skarbińska, J. Len-

gas, Z. Frej, O. Łydziński, F. 

Czura                                      

Dziennikarska- P. Jankowska, 

M. Klik                                 

Nagłośnienie- M. Sztokman 

Sportowo- rekreacyjna- G. War-

dziński, S. Zielonka, B. Ostry-

charczyk, Ł. Okrasa, F. Czu-

ra, O. Łydziński 

Wolontariat- cały SU              

Opiekunami Samorządu 

Uczniowskiego są  panie 

Justyna Grankowska  oraz 

Paulina Sarnecka  

 We wrześniowym 

głosowaniu  wybieraliśmy 

nowy skład Samorządu Ucz-

niowskiego. Wyborom zaw-

sze towarzyszą emocje, bo 

przecież każdy uczeń na li-

ście wybrańców chciałby 

zobaczyć swojego kandydata. 

W tegorocznych wyborach 

wzięły udział 192 osoby,  2 

głosy były nieważne.  Naj-

większą ilość głosów zebrali: 

I – liceum 

Oskar Łydziński -53           
Karolina Skarbińska – 52  
Łukasz Okrasa – 41             

Czasopismo – 

periodyk, publikacja 

periodyczna, 

wydawnictwo ciągłe, 

druk ukazujący się 

najczęściej w 

określonych 

terminach, pod 

niezmienionym 

tytułem, posiadający 

numerację ciągłą, 

zawierający ustaloną 

szatę graficzną, a 

także niezbyt często 

zmieniający się 

format i objętość, 

zawierający 

materiały od wielu 

autorów i określoną 

tematykę,  
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            Ostatnio bardzo popularnymi butami 

stały się Nike Air Max. Są często wybiera-

nym obuwiem na wiosnę lub jesień. Ładnie 

się prezentują, świetnie dopasowują. Ale czy 

wiemy jak zaczęła się ich historia i czemu 

tak naprawdę służą?   

AIR MAX to kultowa seria butów Nike, któ-

rych historia sięga roku 1987. Model ten 

wszedł do sklepów w 1998 roku i od tego 

czasu zyskał sobie mnóstwo zwolenników. 

Marion Frank był niezależnym wynalazcą 

zakontraktowanym przez Nike do stworze-

nia i prac rozwojowych na tym, co znamy 

jako Nike Air. Z technicznego punktu wi-

dzenia jego twór powinniśmy nazywać 

„sprężonym gazem zamkniętym w poliureta-

nie”… Cechą charakterystyczną tych butów 

jest lekka konstrukcja i maksymalny komfort 

dla stopy. Poduszka AIR MAX obejmująca 

całą długość buta zapobiega zużyciu pode-

szwy środkowej i zapewnia niezmienny po-

ziom amortyzacji nawet po przebiegnięciu 

kilkuset kilometrów. System AIR MAX ma 

również za zadanie zapewnić maksymalny 

komfort oraz ochronę układu kostno-

stawowego i mięśni przed silnymi uderzenia-

mi. Poduszka ta doskonale 

również oddaje energię 

zaangażowaną w ruch. 

                                                                    

Marita 

      Tylko dla dziewczyn :) 

Przyrodnicze co 

nieco: 

Dlaczego liście 

jesienią zmieniają 

kolor ? 

 Kiedy słońca jest 

coraz mniej chlorofil 

ulega rozkładowi, a 

rośliny wycofują wodę 

i cenne składniki 

odżywcze z liści do 

łodyg i korzeni. 

Równocześnie 

zaczynają ujawniać 

się, ukryte wcześniej 

za zielenią, karoteny 

(barwniki 

pomarańczowe) i 

ksantofile (barwniki 

żółte), które w efekcie 

połączenia z kwasami 

tłuszczowymi dają 

barwne woski. 

Zwiększeniu ulega 

obecność antocyjanu 

(barwnik fioletowy). 

To właśnie tłumaczy 

dlaczego liście na 

jesieni przybierają 

ogniste kolory. 
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Liść klonu w jesiennej 

barwie 

                                              Rekord pobity!!! 

 Na wrześniowej gimnazjadzie   Nikola  Urban 

pobiła dotychczasowy rekord szkoły w biegu na 600m 

należący od kilku lat do Kamili Śluz i wynoszący 1,52. 

Postanowiliśmy zapytać uczennicę klasy II , jak  udało 

jej się osiągnąć  tak dobry wynik. 

Redakcja: Twój nowy rekord szkoły  jest o 1 sekundę 
lepszy od dotychczasowego. Musisz zatem wiele treno-
wać. Czy tak jest rzeczywiście? 

Urban : Przyznam się, że nie trenuję specjalnie biegów, ale 
chętnie biorę udział we wszystkich zawodach. Lubię biegać. 

Redakcja: A czym się interesujesz oprócz sportu: 

Urban: Poza bieganiem chętnie słucham muzyki, lubię też 
obejrzeć dobry film, np.. „Dary anioła” czy „Miasto kości”. 

Redakcja: Czy ten wynik wpłynął na Twoje podejście do sportu? 

Urban: Zachęcił mnie do dalszego ćwiczenia. Chciałabym wziąć udział w gimnazjadzie w maju i 
zdobyć pierwsze miejsce. Na pewno jest to moje marzenie, choć konkurencja będzie ogromna.               

Redakcja: Dziękujemy  za wywiad  i życzymy powodzenia. 

O opinię zapytaliśmy nauczycielkę wychowania fizycznego p. Renatę Czerwińską, która 

powiedziała nam, że bardzo liczy na osiągnięcia swojej zawodniczki, bo wierzy w jej duże 

możliwości. 

                                                                                                           Redakcja 



 

 

 

           Dnia 9 października 

2014 roku, odbył się wy-

jazd do Teatru Polskiego  

w Szczecinie pod opieką 

p. Joanny Murat na spek-

takl pt. „Romeo i Julia”. 

Wyjechaliśmy o 16.30 

sprzed gimnazjum. W bu-

sie panowała miła atmos-

fera. Wszyscy uczestnicy 

wycieczki śmiali się i roz-

mawiali ze sobą.  

 Zatrzymaliśmy się 

w McDonald’zie. Gdy 

wszyscy już zjedli, ruszyli-

śmy w dalszą drogę. Oko-

ło godziny 18.00 dojechali-

śmy na miejsce. Odebrali-

śmy bilety i zajęliśmy 

swoje miejsca. Byliśmy 

ciekawi i podekscytowani 

na myśl o tym, co nas spo-

tka, tym bardziej, że nie-

którzy jeszcze nie byli w 

teatrze. Gdy wreszcie na-

deszła upragniona chwila, 

oniemieliśmy z wrażenia. 

Już po pierwszych minu-

tach przedstawienia 

„zakochaliśmy się” we 

wszystkim: aktorach, mu-

zyce, scenografii oraz cho-

regrafii. Oglądając spek-

takl, byliśmy oczarowani 

przede wszystkim nietu-

zinkową grą wykonaw-

ców. Jak się okazało wy-

stępujący tam aktorzy są 

bardzo popularni. Choćby 

Julia - Karolina Chapko– 

aktorka występująca w 

serialu „Wojna i miłość” i 

filmach: „Oszukane”, 

„Yuma”, czy Romeo- Ja-

kub Sokołowski, który 

znany jest z teledysku pio-

senki „1 moment”. 

 Nie spodziewali-

śmy się, że w teatrze może 

być tak wspaniale. Dzięki 

pani Joannie Murat poko-

chaliśmy sztukę i mamy 

nadzieję, że czeka nas jesz-

cze nie jednen taki wy-

jazd. Myślimy, że uczest-

nicy wycieczki mogą 

zgodnie powiedzieć, że 

naprawdę warto chodzić 

do teatru. Jest to o wiele 

lepsze niż kino czy inne 

rozrywki. Panują tam 

większe, lepsze emocje. 

 

Adrianna Grocholska  

Aleksandra Kulik  

       „Romeo i Julia” w nowej odsłonie 

 

Karolina Chapko – 

polska aktorka. 

Ukończyła 

Państwową Wyższą 

Szkołę Teatralną im. 

Ludwika Solskiego w 

Krakowie. Obecnie 

związana jest z 

dwoma krakowskimi 

teatrami – Bagatela i 

STU. Popularność 

zyskała dzięki 

serialowi 1920.  

Jakub Sokołowski 
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Najlepiej przebrane dziew-

częta: 

I miejsce -Sypułek Ola IIb 

II miejsce -Prokopiuk Pauli-

na IIb 

III miejsce- Jacewicz Natalia 

IIb 

 

 

Nagrodę za najlepszy strój 
męski komisja przyznała 
uczniowi I LO Filipowi Czu-

rze:) II miejsce -Stelmach 

Jakub IIb 

III miejsce- Więckowski 
Radosław IId 

Świetnie przygotowała 
się klasa IIb p.  Murat, bo 
aż 11 uczniów przygoto-
wało przebranie:) 

Przygotowane stroje oce-
niała komisja w składzie: 
p. Wawrzyniak Bożena, 
p. Lidia Knieć, p. Justyna 
Grankowska, p. Paulina 
Sarnecka oraz przedsta-
wicielka Samorządu Ucz-
niowskiego—Monika 
Babak. 

 

Konkurs  profesjonalnie po-
prowadził  Oskar Łydziński. 

 

            Halloweenowe szaleństwo 

 

                             Z ekologią na ty 

fony, żarówki energoosz-

czędne i urządzenia budow-

lane. Dlaczego elektro-

śmieci nie możemy po prostu 

wyrzucić do zwykłego śmiet-

nika? Zgodnie z prawem 

polskim od 29 lipca 2005r. 

grozi za to kara 5 tysięcy 

złotych. Elektro-śmieci są 

groźne dla środowiska ze 

względu na zawarte w nich 

substancje m.in. rtęć, kadm, 

związki bromu, azbest, PCB 

(Polichlorowane bifenyle), 

Freon (R-12 dichlorodifluo-

rometan), które przenikają  

do gleby, wód gruntowych i 

powietrza stanowiąc zagroże-

nia dla ludzi,  zwierząt i in-

nych organizmów żywych. 

Często doprowadzają  do 

wielu poważnych chorób 

m.in. zmian nowotworo-

wych, zaburzenia metaboli-

zmu, niepłodności i uszko-

dzeń narządów. Dlatego tak 

ważne jest, abyśmy umiesz-

czali je w specjalnie do tego 

wyznaczonych miejscach. W 

gimnazjum przeprowadzona 

była akcja informująca, a 

także zachęcano uczniów do 

przynoszenia elektro-śmieci 

do szkoły. Tym razem nie 

odnieśliśmy w tej sprawie 

znaczącego sukcesu, ale ma-

my nadzieję, że świadomość 

młodych ludzi wzrasta i elek-

tro-śmieci znikną ze śmietni-

ków komunalnych.  

                                                                                                        

Hubert Miłek  

 

W poprzednich nu-

merach nie zamieściliśmy 

ciekawego artykuły Huberta, 

który dziś uczy się w liceum 

w Szczecinie. Jednak treść 

artykuły uważamy za ważną 

i postanowiliśmy zamieścić 

go w „Głosie Budy” . Elek-

tro-śmieci to tematy na cza-

sie, bo ochrona środowiska 

zawsze powinna być nam 

bliska. 

Wiosną w  naszej 

szkole odbyła się zbiórka 

elektro-śmieci. Są to zużyte, 

przestarzałe lub zepsute urzą-

dzenia elektryczne i elektro-

niczne np. pralki, lodówki, 

gry wideo, sprzęt audio, tele-

Halloween 

Nazwa Halloween jest 

najprawdopodobniej 

skróconym All 

Hallows' E’en, czyli 

wcześniejszym „All 

Hallows' Eve” – 

wigilia Wszystkich 

Świętych. 

 

Dokładna geneza 

Halloween nie jest 

znana. Może nią być 

rzymskie święto na 

cześć bóstwa owoców i 

nasion (Pomony) albo 

z celtyckiego święta 

na powitanie zimy. 

Według tej drugiej 

teorii Halloween 

wywodzi się z 

celtyckiego obrządku 

Samhain. Ponad 2 tys. 

lat temu w Anglii, 

Irlandii, Szkocji, 

Walii i północnej 

Francji w ten dzień 

żegnano lato, witano 

zimę oraz obchodzono 

święto zmarłych.   
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W piątek,  26 wrze-

śnia, o godzinie 8:00 wyjecha-

liśmy do Żerzyna na wy-

cieczkę integracyjną, którą 

zorganizowała nasza  

Wspólne ognisko                        

wychowawczyni 

pani Anna Szymańska.  

 Po przyjeździe  na 

miejsce  wszyscy wyruszyli-

śmy  na grzybobranie. Na-

zbieraliśmy całe wiaderko, w 

którym znalazły się przede 

wszystkim  podgrzybki, kur-

ki i maślaki. Następnie   uda-

liśmy się  na ognisko, na któ-

rym piekliśmy kiełbaski. Gdy 

zakończyliśmy posiłek,  po-

szliśmy  na plac 

zabaw. Tutaj    jeź-

dziliśmy  na desko-

rolkach  i bawili-

śmy się na oponie 

zawieszonej  na 

linie. 

 

Po mile spędzonym 

czasie  przyszła 

pora na powrót do 

domu, z czego oczywiście 

nikt się nie cieszył. 

Myślę, że mogę wypowie-

dzieć się w imieniu koleża-

nek i kolegów, że 

takich wycieczek 

chcielibyśmy jak 

najwięcej. Zresztą 

ich wypowiedzi 

to potwierdzają: 

-Wycieczka do Że-

rzyna– powie-

działa mi Domi-

nika Wójtowicz– 

była bardzo fajna. 

Dobrze się dogady-

waliśmy. Znaleźli-

śmy nawet grzyby. 

 

A 

Oskar Walkowiak zwrócił 

uwagę, że : 

- Nie było nudno i oczywiście 

najlepsze były kiełbaski  z ogni-

ska. 

Dziękujemy panu Arturowi 

Kowalickiemu za zaprosze-

nie do Żerzyna. 

 

         Ola Kamieńska, IC 

                                     IC  w  Żerzynie 

Żerzyno – osada 
popegeerowska w 
Polsce położona w 

województwie 
zachodniopomorskim, 

w powiecie łobeskim, w 
gminie Resko nad 

rzeką Rega. 

W latach 1945-54 
istniała gmina 

Żerzyno. W latach 
1975-1998 

miejscowość 
administracyjnie 

należała do 
województwa 

szczecińskiego. 
Żerzyno było jednym z 

nielicznych na 
Pomorzu Zachodnim 

ośrodkiem wytopu 
żelaza, a w I poł. XX 

w. - popularnym 
ośrodkiem łowieckim.  
Warto zobaczyć park, 
cmentarz z ruinami 

kaplicy, rozlewisko rz. 
Piaskowej, małą 

elektrownię wodną na 
Redze, a w pobliżu - 

ruiną mostu na Redze. 
 

Żródło: Internet—
”Architektura 

Pomorza” 
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22 JUMP  STREET 

 Policjanci, Schmidt 

(Jonah Hill) i Jenko (Channing 

Tatum), trafiają pod przykrywką 

do lokalnego college'u, gdzie 

czeka na nich kolejne zadanie. 

 Nic dodać, nic ująć. 

Świetna komedia opowiadająca 

o dwóch przyjaciołach , którzy 

znów mają odnaleźć dilera, który rozprowadza nowy narkotyk "why-phy". Obej-

rzałem ten film już trzy razy i mnie nie znudził. Śmiałem się za każdym razem i 

szczerze mógłbym zobaczyć ten film ponownie. Premiera w Polsce odbyła się 13 

czerwca 2014 roku. Aktorzy zagrali swoje role doskonale ,tak jak w pierwszej 

częśći (21 Jump Street). Nie chcę  streszczać tego filmu, bo zabrałbym wam całą 

zabawę. Najbardziej się śmiałem podczas scen z szefem naszych bohaterów- Kapi-

tanem Dicksonem, którego zagrał Ice Cube. Mogę wam jedynie zdradzić, że 

Schmidt przeżyje ciekawe przygody z pewną dziewczyną, a Jenko odnajdzie się 

świetnie w footballu amerykańskim. Film cudnie przedstawia braterstwo między 

naszymi bohaterami. Wygląda to czasem jakby byli starym małżeństwem. Co wię-

cej mogę wam powiedzieć? Hmmm... Soundtrack bardzo ciekawy i myślę, pasują-

cy do tego filmu. Efekty specjalnie- świetnie wykorzystane, nie widziałem żad-

nych wpadek. Strzały, wybuchy i pościgi wnoszą do tego filmu sporo akcji, co 

czyni tą produkcję jeszcze bardziej atrakcyjną. 

 Co byście powiedzieli na 23 JUMP STREET? Ja jestem jak najbardziej na 
tak. Polecam ten film z całego serca. Możecie go znaleźć na www.zalukaj.pl lub na 
www.gofilm.pl (bynajmniej ja na tych stronach oglądam). 
 
                                                                                                                   D.D. 

 

                                 Dzień Chłopaka w I LO 

Kinowe nowości 

 

A to ciekawe… 

Osoby urodzone w 
listopadzie są 

wyjątkowo 
długowieczne. To 

właśnie wśród nich 
jest największy 

odsetek stulatków. 
Badania wykazują, 
że mimo dobrego 
stanu zdrowia, 

listopadowi jubilaci 
nie są szczególnie 

zadowoleni z życia. 
To właśnie wśród 

nich jest największy 
odsetek osób z 

depresją. 

W tym okresie na 

świat przychodzą 

Skorpiony i 

Strzelce. 

Źródło: onet.pl 
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 Babciu opowiedz mi 

trochę o czasach spędzonych w 

dawnej szkole … 

-Babcia:  Szkołę zaczynaliśmy od 

klasy I, bo nie było zerówki, nie 

chodziłam też do przedszkola.  

-Ja: Jak się dzieci wtedy zacho-

wywały ? 

-Babcia: Dzieci były grzeczniejsze 

niż teraz, bo miały dużo pracy i 

nauki. Gdy wracaliśmy do do-

mu, to musieliśmy bardzo dużo 

pomagać rodzicom. Na lekcjach 

byliśmy cichutko. Nie było 

uwag, bo każdy się bał nauczy-

cieli i rodziców.  

-Ja: Czy lubiłaś się 

uczyć ?  

-Babcia: W młodszych 

klasach nauka była dość 

prosta i ciekawa,  ale w 

starszych już nie, ponie-

waż  musiałam poma-

gać więcej rodzicom, 

więc czasu na  naukę 

brakowało. Religia była 

w kościele a nie w szko-

le. 

-Ja: Jak was traktowali nauczy-

ciele ? 

-Babcia: Zdarzało się, że dosta-

waliśmy tzw. „łapy”, gdy byli- 

Zeszyty z PRL-u 

-śmy niegrzeczni, a czasami ka-

zali zostawać po lekcjach w 

„kozie”. 

               Sandra Pilarska, ID 

                    „ Jak to dawniej w szkole było … „ 

                              Szkolne wspomnienia 

"łapami" . Nauczyciel o we-

wnętrzną stronę dłoni ucznia 

uderzał linijką. 

Jak odbywały się lekcje wy-

chowania fizycznego ? 

-Była sala gimnastycznej ucz-

niowie ćwiczyli tylko wtedy, 

gdy pogoda nie pozwalała 

ćwiczyć na boisku. Znajdo-

wały się tam: drabinki, ko-

zioł, skrzynia, piłka do gry 

ręcznej i do nożnej oraz  wą-

skie ławeczki . Nie było łazie-

nek, a ubikacje znajdowały 

się na dworze . 

 Co robili uczniowie na 

przerwach ? 

- Można było spędzić czas 

grając w gumę, skacząc przez 

skakankę, bawić się w berka , 

czytać książkę oraz grać w 

dwa ognie.  

A co z dzwonkiem? 

- Gdy przychodził czas na 

dzwonek ,pan woźny wycho-

dził na korytarz i metalowym 

dzwonkiem z drewnianą 

rączką oznajmiał o końcu lub 

początku lekcji. 

A jak wyglądało wyposaże-

nie klas? 

-Wszelkie pomoce szkolne 

np. mapy, cyrkle, linijki, kre-

dy, znajdowały się w pokoju 

nauczycielskim. W salach 

były ławki, biurka nauczycie-

li, tablice oraz kaflowe piece. 

Pisaliśmy piórami ze stalów-

kami.  

Jak wyglądały  przybory w 

dawnej szkolne ? 

- Tornistry były z twardej 

skóry zapinane na metalowe 

sprzączki, a paski od torni-

stra regulowało się jak paski 

u spodni. Książki  musiały 

być obłożone gazetą albo 

szarym  papierem pakunko-

wym . 

          Karolina Wdowiak, IA 

 

    Chciałabym w tym wywia-

dzie napisać jak dawniej wy-

glądała szkoła ze wspomnień 

naszych dziadków i babć , 

więc postanowiłam przepro-

wadzić wywiad z moją bab-

cią. 

Jak trzeba było być ubranym 

do szkoły? 

- Obowiązkowe były granato-

we lub niebieskie fartuszki z 

białym kołnierzykiem. Na 

rękawie każdy uczeń musiał 

mieć przyszytą tarczę z nu-

merem i nazwą szkoły. 

Jakie kary były za nieposłu-

szeństwo w dawnych szko-

łach ? 

- Za karę  kilka razy wskaza-

ny przez nauczyciela temat. 

Sprzątanie na terenie szkoły. 

Po lekcjach wskazany uczeń 

musiał  zostać w 

"kozie",  uczniowie stali także 

w kącie .Były też kary zwane 

Szkolne przybory z 

XX wieku 

 

 

 

 

Popularne kredki 

Drewniany piórnik 
 

Temperówka 

 

 

Fartuszek 
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Dzień dobry babciu ! Jak 

wiesz, jestem redaktorką 

szkolnej gazetki "Głos Bu-

dy". Czy zgodziłabyś się 

udzielić wywiadu na temat 

twoich szkolnych czasów ? 

- Oczywiście, z największą 

przyjemnością !  

No dobrze, babciu, do jakiej 

kiedyś szkoły chodziłaś ? 

-  Do tzw. czerwonej szkoły 

w Resku w latach 50. Tam 

kiedyś na dolnym piętrze 

mieściła się podstawówka a 

na górnym liceum.  

Ile lat uczyłaś się w tej szko-

le ?  

- W tej szkole uczyłam się 7 

lat, ponieważ liceum nie było 

obowiązkowe. 

A jak dojeżdżałaś na lekcje ? 

Mieszkałaś przecież  na wsi . 

-  Po okolicznych wioskach 

jeździła kolejka- wąskoto-

rówka, która zabierała 

wszystkie dzieci do szkoły. 

Nie było żadnego problemu.  

Aha, to świetnie ! A  jak  

wyglądały klasy ?  

- Tak samo jak dziś. Też była 

tablica, ławki, krzesła i różne 

przyrządy. Oczywiście nie 

były to nowoczesne rzeczy 

takie jak teraz. 

A jakie dostawałaś oceny ? 

- Najwyższy stopniem była 

piątka a najniższym dwójka. 

Oceny z zachowania nato-

miast były takie same jak 

dziś. 

Byłaś dobrą uczennicą bab-

ciu ? 

- Cha, cha, ciężko się przy-

znać,  ale miałam słabe oce-

ny. Ale zachowanie miałam 

bardzo dobre.  

A mieliście wtedy mundur-

ki ? 

- Dziewczyny musiały cho-

dzić w granatowych fartusz-

kach z białym kołnierzykiem. 

Musiałyśmy je sobie same 

kupić i często prać. 

Czy w tamtych czasach 

książki też nosiliście w ple-

caku czy zostawialiście w 

szkole ? 

- Każdy musiał mieć swój 

plecak tak jak teraz. Oczywi-

ście wtedy plecaki były 

znacznie lżejsze niż teraz, 

ponieważ mieliśmy mniej 

książek.  

- Dobrze , teraz ostatnie py-

tanie. Czy podobały ci się 

tamte czasy szkolne ? 

- Tak, bardzo mi się podoba-

ły.  

Dziękuje ci babciu bardzo 

za wywiad ! 

Cała przyjemność po mojej 

stronie ! Miło było powspo-

minać stare czasy.  

 

                           Jula 

         Wywiad z moją babcią Emilią na temat jak kiedyś było w szkole. 

Pozdrowienia :)                                          

-Pozdro dla Dominiki i Rafa-

ła z IC 

-Pozdrowienia dla Oli i Ali 

Kot 

-Pozdrowienia dla Marcinka 

-Pozdro dla Plastusia 

-Pozdrowienia dla Dominika 

Kobielskiego 

-Pozdrawiam cieplutko Do-

minika Domańskiego 

 

-Pozdro dla Kingi z IB 

-Pozdrowienia dla Oli Wań-

cowicz 

-Pozdrowienia dla pani od 

polskiego 

Ciekawe 
październikowe 

święta  

2 października – 
Międzynarodo—

wy Dzień bez 
Przemocy 

4 października – 
Międzynarodo wy 
Dzień Zwierząt 

8 października – 
Dzień Marynarki 

Wojennej  

9 października – 
Światowy Dzień 
Poczty i Znaczka 

Pocztowego 

10 października – 

Dzień Kolejarza  

28 października –
  Dzień 

Odpoczynku 

30 października – 
Dzień Spódnicy 

31 października – 

Dzień 

Rozrzutności, 

Halloween 
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 Dominik Domański  

 Filip Czura 

 Marita Romańczuk 

 Julia Szczepańska 

 Ola Kozicka 

 Asia Markowska 

 Ania Grymuza 

 Gosia Przybyłek 

 Michał Klik 

Opiekun : Elżbieta Kuc 

Spotkania: sala 002 

Współczesny patriotyzm 
 
.. idziesz, z podniesioną głową 
choc  lecą wyzwiska 
i ranic  cię mogą 
rzucane w twarz, z bliska.. 
 
..choc  nie jeden szydzi, 
krzycząc, az  się pieni  
.. a ty się nie wstydzisz                                 
swoich korzeni.. 
                                                                                          Plaża nad Bałtykiem 
.. swojego języka.. 
.. historii, choc  nie prosta.. 
i choc  czasem .. mys l zas wita.. 
- nie chcesz z dala od niej zostac . 
                                                                                        
Czujesz, jak razem wzrastasz                                           
.. z sąsiadem.. z ziemią z yzną.. 
z wiez owcem pos rodku miasta.. 

z OJCZYZNĄ. 
........................................... . 
Bo nie zawsze patriotą, 
ten, co rozprawia o męce.. 
.. czasami.. chodzi mu o to, 
by zagarnąc  jak najwięcej.. 
 
  Internet, autor—Anna                               
                                                                         Stare Miasto w Warszawie 

Na wesoło :D 

Przyszedł facet do lekarza i mówi:  

- Panie doktorze boli mnie woreczek.  

- Mosznowy?  

- Jak bych mioł nowy, to bych nie przychodził.  

                      ***                                                                                                         

Stary Baca dawał do gazety nekrolog po swojej żonie i spytał o cenę.  

- Do pięciu wyrazów za darmo.  

- Nooo... to niech będzie: Zmarła Jagna Górska.  

- Ma pan do dyspozycji jeszcze dwa wyrazy.                                                 

- To niech będzie, Zmarła Jagna Górska, sprzedam Opla. 

                           Dwaj górale kłócą się kto  jest silniejszy 

                           - Ja 300kg 

                           - Ja400kg                                                                              

                           - Ja 500KG                                                                               

                           JEDEN WPADŁ DO WODY I KRZYCZY 

                          - JA TONĘ ! 

                          - A  JA DWIE  

Chwila z poezją 

Głos Budy 

Masz ciekawy temat? 

NAPISZ DO NAS! 

glosbudy@wp.pl 
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