
 Cały  ostatni tydzień listopada grupa uczestników międzynarodowego projektu Co-

menius spędziła w Hiszpanii. Adam Żurawik, Agnieszka Łętka, Filip Czura, Marta Jarosz, 

Dominik Domański, Nikola Romaszko, Krzysztof Jacewicz i Jakub Stelmach mogli na własne 

oczy podziwiać kraj, do którego  Polacy tak  chętnie wyjeżdżają na wakacje.  

                                                                                                                                  Redakcja 

NASI  W  HISZPANII 

Ruszył Dyskusyjny Klub Filmowy 

 W listopadzie wszyscy chętni 

mieli możliwość zapisania się do klubu 

filmowego. Okazało się, że temat X 

muzy jest bardzo atrakcyjny, bo zapisa-

ło się  27 uczniów! Odbył się również 

pierwszy wyjazd do kina „Kapitol” w 

Gryficach na film „Igrzyska Śmierci” - 

„Kosogłos” cz. 1.  

 Z listy  wynika, że  zaintereso-

wani kinem są przede wszystkim ucz-

niowie I i II klas gimnazjum. Czyżby 

licealiści nie lubili filmów? Na maturze 

wiedza filmowa przyda się na pewno. 

Karma 

Samorząd Uczniowski rozstrzygnął kon-

kurs polegający na zbieraniu jedzenia dla 

naszych  czteronożnych pupilów. 

I miejsce zajęła 

klasa I D– 31kg, 

II miejsce—klasa 

I B– 30 kg.  

          Gratulacje:)          
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Ważne tematy: 

 Wolontariat 

 Projekt Comenius 

 Uroczystości szkol-

ne 

 Spotkania 

 

 

 

W tym numerze: 

Sonda. 2 

11 Listopada. 3 

Nagrody dla  
Najlepszych. 

4 

Noc horrorów 5 

Palenie zabija. 6 

Dziennikarskie 
abc... 

7 

Wywiad z pa-
nią  M. Wie-
trzykowską. 

8 



 W listopadzie  wśród 60 uczniów z różnych klas naszego gimnazjum przeprowa-

dziłyśmy ankietę.    Ciekawe, naszym zdaniem, wyniki przeliczyłyśmy na procenty  i 

przedstawiłyśmy na wykresach kołowych.  Miłej lektury pierwszej części. Druga w następ-

nym numerze. 

 

S O N D A Listopadowe 

święta 

1 listopada-

 Wszystkich Świętych  

2 listopada-  Dziady 

(etniczne słowiańskie), 

Zaduszki 

3 listopada-  Święto 

Myśliwych 

4-10 listopada-

   Światowy Tydzień 

Przestrzeni 

Kosmicznej 

6 listopada-

  Międzynarodowy 

Dzień Zapobiegania 

Eksploatacji 

Środowiska 

Naturalnego podczas 

Wojen i Konfliktów 

Zbrojnych (ONZ) 

9 listopada-

  Międzynarodowy 

Dzień Walki z 

Faszyzmem i 

Antysemityzmem 

10 listopada- Dzień 

Przewodników i 

Ratowników Górskich 

11 listopada-

  Narodowe Święto 

Niepodległości 

12 listopada- Dzień 

Drwala 
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Jak co roku, w 
Zespole Szkół w Resku 
odbył się uroczysty apel z 
okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości. 12 li-
stopada uczniowie zapre-
zentowali program arty-
styczny o tematyce patrio-
tycznej. 
 

W tym dniu mło-
dzież obejrzała prezentację 
multimedialną i  krótkie 
filmy przedstawiające dro-
gę Polaków do niepodle-
głości, wysłuchała recyta-

cji w wykonaniu Martyny 
Debernej (I D) oraz Arka 
Wernera (I LO). Uroczysty 
i patriotyczny nastrój pod-
kreśliła  Adrianna Szcze-
śniak,  śpiewając  „Rotę”. 
Prowadzący:  Marita Ro-
mańczuk i Michał Klik (I 
D) opowiadali  o rozbio-
rach , latach niewoli i ra-
dosnych chwilach odzy-
skania niepodległości w 
1918 r.  

Patriotyczny cha-
rakter uroczystości pod-
kreślały galowe stroje oraz 

symboliczna dekora-
cja  wykonana pod kierun-
kiem pani Anny Szymań-
skiej. 
 Następnie ucznio-
wie razem z wychowaw-
cami przygotowali gazet-
kę tematyczną w swoich 
salach oraz wspólnie roz-
wiązywali test z wiedzy 
historycznej dotyczącej 
najważniejszych wyda-
rzeń z  historii państwa 
polskiego.  
 
                      Redakcja 

                                                   

BĄDŹ EKO :) 

 Na szkolnym korytarzu, często niezauważona, wisi czerwo-

na skrzyneczka . Warto wrzucić do niej zużyte, często w domu prze-

noszone z kąta w kąt , zużyte baterie.  Tzw. elektrośmieci należy uty-

lizować w odpowiedni sposób, a najlepiej wyrzucać je do takich wła-

śnie specjalnych pojemników.          

                                                                                     Redakcja 

11 LISTOPADA 

Listopadowe 

święta c.d. 

15 listopada-

  Światowy Dzień 

Rzucania Palenia 

16 listopada-

   Międzynarodowy 

Dzień Tolerancji (ONZ) 

   Światowy Dzień 

Pamięci o Ofiarach 

Wypadków Drogowych 

(ONZ) //3 niedziela 

listopada 

17 listopada- Dzień 

Studenta 

21 listopada-

  Światowy Dzień 

Życzliwości i Pozdrowień 

22-26 listopada- Dni 

Honorowego 

Krwiodawstwa w Polsce 

25 listopada -

  Światowy Dzień 

Pluszowego Misia 

   Międzynarodowy 

Dzień Eliminacji 

Przemocy wobec Kobiet 

(ONZ) 

29 listopada-   Dzień 

bez Kupowania,   Dzień 

Podchorążego 

30 listopada- Andrzejki 
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Nagrody dla najlepszych 

Str. 4 

Głos Budy   

Na zdjęciu p. Renata Czerwińska i jej utalentowana grupa sportowa, która zwyciężyła 

w eliminacjach powiatowych. 

 

 Marcin  Sztokman—gospodarz IID odbiera nagrodę 
 
 Ogłoszono rozwiązanie konkursowych zmagań młodzieży z okazji 11 Listo-
pada . Oceniała komisja w składzie: wicedyrektor p. Agata Popielarz, p. Teresa Kózka 
i przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego – Zuzanna Frej i Monika Biały.  Po 
przeliczeniu punktów okazało się, że najlepiej przygotowały się klasy: 
 
II D (wych. p. Renata Czerwińska),  
II A (wych. P. Izabela Dudziec)  
i III B (wych. P. Bożena Tomala)                       
                                                                                            Gratulujemy 

Listopadowe      

wydarzenia 

 

1520  - Ferdynand 

Magellan odkrywa 

cieśninę między 

Amerykami na-

zwaną później je-

go imieniem. 

1673-  Zwycięstwo 

hetmana Jana So-

bieskiego nad 

Turkami pod Cho-

cimiem. 

 

1848  - Fryderyk 

Chopin zagrał 

pierwszy publicz-

ny koncert w Lon-

dynie. 
 

 1901 - Przyznano 

pierwszą Nagrodę 

Nobla w dziedzi-

nie fizyki. Otrzy-

mał ją Wilhelm 

Conrad Roentgen 

za odkrycie pro-

mieniowania. 

 

1916  - zmarł 

Henryk Sienkie-

wicz, pisarz, lau-

reat Literackiej 

Nagrody Nobla w 

1905 za powieść 

"Quo vadis?". 
 



Kasa ID zorganizowała wspólną noc horrorów w szkole. Nocowanie odbyło się na 

sali gimnastycznej  liceum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie integracyjne rozpoczęło się o godz. 16:30 przy ognisku. Piekliśmy smaczne 

kiełbaski, chleb, a niektórzy jabłka. Przy świetnej zabawie i klimatycznej muzyce zjedliśmy 

wszystko z chęcią. Pan Dawid Ryba zapalił nam światła na boisku od koszykówki, co umożli-

wiło nam wspólną grę. DZIĘKUJEMY.  Około 17.00 poszliśmy na salę, by obejrzeć taneczne 

przygotowania klasy IIILO do studniówki. Następnie przygotowaliśmy sobie wygodne mate-

race  i śpiwory. Pierwszym filmem, który obejrzeliśmy, był „Dom w głębi lasu”. Po filmie 

zamówiliśmy kolację-  pizzę z „Maliny”. Gdy już się najedliśmy, wróciliśmy do oglądania 

filmów.  Po następnych czterech seansach mieliśmy  ,,spać’’, ale większość oczywiście rozma-

wiała do białego rana, a wtedy obudzili się ci, którzy jednak grzecznie zasnęli. 

Impreza integracyjna udała się, wiec już dziś prosimy o następną. 

     Asia Markowska i Michał Klik,  ID 

Noc horrorów w szkole 

Listopadowe 

wydarzenia: 

 

1942- Winston 

Churchill 

wypowiedział słynne 

słowa dotyczące 

zwycięskiej II bitwy 

pod El Alamein: To nie 

jest koniec. To nie jest 

nawet początek końca. 

Ale to jest, być może, 

koniec początku.  

1992 – Premiera 

telefonu komórkowego 

Nokia 1011.  

 

2003 – Irena 

Sendlerowa została 

odznaczona Orderem 

Orła Białego. 

 

2003— Rosja 
wprowadziła embargo 

na import polskich 
produktów mięsnych. 
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Koszule w kratę 

 Koszule w kratę cieszą się niezwykłą popularnością. Kiedyś 

kraciaste flanele były kojarzone ze strojem robotniczym, obecnie są 

nie tylko modne i wygodne, ale przede wszystkim uniwersalne, 

przez co umożliwiają stworzenie trafionej stylizacji. Koszule w kratę 

kapitalnie sprawdzają się na co dzień w połączeniu z jeansami 

(zwłaszcza przetartymi i podziurawionymi) i skórzaną kurtką! Wbrew pozorom kraciasta 

koszula, wygląda też nieźle w połączeniu ze spódniczką. Uważam, że akurat koszule w kratę 

to coś takiego, co nigdy nie wychodzi z mody.  Ceny koszul są różne, możemy je kupić w 

sklepach: Croop ok.79.99 zł, House 59.99 zł, H&M ok. 79.99 zł, Reserved 69.99 zł.  Dostępne           

w wielu kolorach :) 

                                                                                                              Marita              



20 listopada przypada 

“Światowy Dzień Rzucania 

Palenia”. W ramach tego dnia, 

18 listopada Po-

wiatowa Stacja 

Sanitarno - Epi-

demiologiczna w 

Łobzie wraz ze 

Starostwem Po-

wiatowym w 

Łobzie, Urzędem 

Gminy Łobez, 

Urzędem Miej-

skim w Resku 

oraz Zespołem 

Szkół im. T. Ko-

ściuszki w Łobzie 

przygotowała happening ulicz-

ny. Impreza rozpoczęła się przed 

Zespołem Szkół im. T. Ko-

ściuszki w Łobzie. W przemar-

szu udział wzięli uczniowie i 

nauczyciele z ZS im. T. Ko-

ściuszki w Łobzie, ZS w Resku, 

Gimnazjum w Łobzie, Gimna-

zjum  w Węgorzynie, Gimna-

zjum w Radowie Małym oraz 

Ośrodka Szkolenia i Wychowa-

nia OHP w Łobzie,. W czasie 

przemarszu skandowano hasła 

dotyczące profilaktyki nikotyno-

wej np.: “Papierosów składniki 

zabijają plemniki”, “Jarasz skrę-

ty, jarasz szlugi- żywot Twój nie 

będzie długi”, “Palenie jest jak 

żmija dusi, kąsi, zabija!” itp. W 

czasie całego przedsięwzięcia 

młodzież z Zespołu Szkół im. 

Tadeusza Kościuszki w Łobzie 

rozdawała przechodniom ulotki 

na temat profilaktyki nikotyno-

wej. Happening zakończył się w 

Łobeskim Domu Kultury, gdzie 

nastąpiła dalsza część obchodów 

“Światowego Dnia Rzucania 

Palenia”. Happening objęty był 

patronatem Burmistrza Łobza. 

W ramach dnia ogłoszony był 

konkurs plastyczny na 

“PLAKAT ANTYTYTONIO-

WY”. Komisja konkursowa 

przyznała I, II i III miejsce oraz 

6 wyróżnień. I miejsce zajęła 

Aleksandra Lewandowska z 

Gimnazjum im. Orła Białego w 

Węgorzynie. Naszą szkołę 

reprezentowały uczennice z 

kl. III D gimnazjum: Natalia 

Najderek, Daria Jaszczyk, 

Małgorzata Filipek, Anna 

Szawdenis. 

 Nad bezpieczeństwem 

uczestników happeningu czuwa-

li policjanci z Komendy Powia-

towej Policji w Łobzie. 

    Redakcja 

“Palenie jest jak żmija  -  dusi, kąsi, zabija!”  
Wpływ na rozwój 

nowotworów 
 

Wdychanie dymu 
tytoniowego ma 

udowodnione znaczenie 
w powstawaniu 
następujących 

nowotworów (zwiększa 
ryzyko wystąpienia): 

rak płuca 
rak krtani 

rak jamy ustnej 

rak przełyku 

rak gardła 

rak pęcherza moczowego 

rak żołądka 

rak wargi dolnej 

rak trzustki 

rak prącia 

rak nerki 

rak szyjki macicy 
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We wtorek 18 listopada  po 

raz kolejny spotkaliśmy się z 

dziennikarzami „Nowego 

Tygodnika Łobeskiego” w 

redakcji w Łobzie. Tym ra-

zem  p.  

Zdzisław 

Kryżyn 

zwrócił 

naszą 

uwagę na 

ważność 

rozmiaru 

gazety, jej 

szaty graficznej, rodzajów 

papierów drukarskich oraz 

farb. Dyskutowaliśmy o tytu-

łach, które przyciągają czytel-

ników i takich, które zniechę-

cą ich na pewno. Zadawali-

śmy  oczywiście pytania, bo 

na każdym spotkaniu okazu-

je się, że zawód dziennikarza 

ma przed nami jeszcze wiele 

tajemnic, a my 

przecież chcemy 

pisać dla Was, na-

szych  czytelników, 

jak najlepiej.  

        Redakcja 

14. 12.—niedziela                      

11.00, 14.00—„Piorun i ma-

giczny dom”                         

16.30— „Igrzyska śmierci” : 

Kosogłos cz. I                        

19.00  -  „Rozgrywka” 

 

Trzecia część „Igrzysk 
śmierci”, jednego z naj-
większych kinowych hi-
tów ostatnich lat i nowej, 
wielkiej popkulturowej 
sagi. W imponującej obsa-
dzie znaleźli się nagrodze-
ni Oscarami Jennifer La-
wrence i Phillip Seymour 
Hoffman, a także Donald 
Sutherland. Po raz pierw-

08.12.– poniedziałek:        

18.30 „Bogowie”   

 09.12, 10.12—wtorek, środa    

16.30 „Piorun i magiczny 

dom”                                  

19.00 „Głupi i głupszy bar-

dziej” 

11.12.—czwartek                     

16.30 „Piorun i magiczny 

dom”                                   

19.00 „Igrzyska śmierci” : 

Kosogłos cz. I 

12,12.—piątek                         

16.30 „Piorun i magiczny 

dom”                                     

19.00 „Igrzyska śmierci” : 

Kosogłos cz. I 

13.12—sobota                  

11.00, 14.00—„Piorun i ma-

giczny dom”                          

16.30— „Rozgrywka”                

19.00 „Igrzyska śmierci” : 

Kosogłos cz. I 

szy w „Igrzyskach śmier-
ci”, w jednej z kluczowych 
ról, zobaczymy Julianne 
Moore. 
Katniss wraz z matką i 
siostrą mieszka w legen-
darnym, podziemnym 

dystrykcie trzynastym, 
który, wbrew kłamliwej 
propagandzie, przetrwał 
zemstę Kapitolu. Z nowy-
mi przywódcami na czele, 
rebelianci przygotowują 
się do rozprawy z dykta-
torską władzą. Katniss, 
mimo początkowych wa-
hań, zgadza się wziąć 
udział w walce. Staje się 
symbolem oporu przeciw 
tyranii prezydenta Snowa. 

Dziennikarskie a,b,c…  

Repertuar kina „Kapitol” w Gryficach 

(ur. w 1962) – 

amerykańska pisarka, 

scenarzystka 

telewizyjna. Swoją 

pisarską karierę 

rozpoczęła w 1991 roku 

jako twórca 

telewizyjnych 

programów dla dzieci . 

W 2008 Schoolastic 

Press opublikowała 

pierwszą część „Igrzysk 

śmierci”. Za napisanie 

tej trylogii zastała 

uznana przez tygodnik 

„Time” za jedną z 

najbardziej 

wpływowych ludzi 2010 

roku. Premiera filmu na 

podstawie powieści 

miała miejsce 23 III 

2012 roku, film okazał 

się ogromnym 

komercyjnym sukcesem 

(zarobił ponad 690mln 

dolarów ) 
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Wywiad z panią Marią Wietrzykowską—nauczycielką matema-
tyki  
Redakcja: Ile lat pani uczy w szkole?  
M. Wietrzykowska: Jako nauczyciel pracuje od 1986 r. oblicz ile 
to lat – dużo?   
    
 Redakcja: Trochę… Jakie zasady wprowadziłaby Pani do 
szkoły, gdyby to Pani była uczniem? 
M. Wietrzykowska: Gdy byłam uczniem( a kiedyś byłam) nie 
miałam tyle możliwości pokazania swoich możliwości,  jakie 
macie Wy. Na pewno dzisiaj nie patrzyłabym na innych 
uczniów, tylko tworząc grupę o podobnych poglądach, próbo-
wałabym zrealizować swoje pomysły przy współpracy z nauczy-
cielami.  
 
Redakcja: Jak ocenia pani postępy pierwszoklasistów po 
dwóch miesiącach nauki? 
M. Wietrzykowska: Myślę, że trochę się rozluźnili w zachowa-
niu, są trochę  zagubieni, jeszcze tęsknią za bycie dzieckiem, a już stają się młodzieżą. 
 
Redakcja:  Ma pani takich uczniów, których zapamiętała pani szczególnie? Jeśli tak, to 
dlaczego?  
M. Wietrzykowska: Mam kontakt z wieloma moimi byłymi uczniami, odwiedzają mnie w 
domu, dzwonią, piszą, spotykamy się. Niektórzy z nich to wasi nauczyciele. Trudno nie 
pamiętać swoich uczniów. Wielu moich uczniów jest  moją dumą, bo są lekarzami, praw-
nikami, farmaceutami, naukowcami i wciąż pamiętają o mnie.  Niedawno dostałam książ-
kę mojego ucznia – dzisiaj profesora, z dedykacją :„Nauczycielce, która była wzorem dla 
ucznia i została wzorem dla profesora”. Przyznam się, że gdy ją dostałam, wzruszyłam się 
ogromnie. 
 
Redakcja:  A co obecnie jest Pani najważniejszym celem? 
M. Wietrzykowska: Mój cel jest ciągle taki sam – przygotować młodzież do dalszej nauki: 
w szkole średniej , na studiach, chcę, aby polubili ten trudny przedmiot, nie bali się mate-
matyki i aby wiedza,  jaką im przekazuję, przydała im się w życiu. Chcę również, żeby 
szkołę wspominali miło, z sentymentem, a sami wyrośli na uczciwych ludzi 
 
Redakcja: Czego brakuje pani z tamtych czasów?  
M. Wietrzykowska: Chyba niczego. Dzisiejsze czasy są dużo lepsze, więcej swobody, wię-
cej możliwości rozwoju.  Trzeba tylko umieć wykorzystać to,  co daje nam życie. 
 
 Redakcja: Za czym najbardziej będzie Pani tęskniła na emeryturze? 
M. Wietrzykowska: Za młodzieżą, za wami. To wy jesteście sensem mojego życia. 
 
 Redakcja:  Jakie zdarzenia ze szkoły zapadło pani szczególnie w pamięci? 
M. Wietrzykowska: Najbardziej w pamięci zostają mi zawsze pożegnania z uczniami. 
Przeżywam je bardzo długo, tęsknię za moimi uczniami.  
 
Redakcja:   Jak wyglądają pani lekcje? Jest dyscyplina i cisza, czy są momenty, 
gdy można porozmawiać?  
M. Wietrzykowska: Lubię, gdy uczniowie szanują mnie i mój przedmiot tak,  jak ja szanuję 
ich. Ponieważ staram się sama być bardzo zdyscyplinowana, wymagam tego również od 
nich. Myślę, że na moich lekcjach nie  ma czasu na nudy, ale bardzo lubię, gdy lekcje są 
wesołe i znajdzie się czas na różne rozmowy. 
 
Redakcja: Bardzo dziękujemy, że odpowiedziała nam Pani na kilka pytań. Teraz pierw-
szaki na pewno lepiej Panią poznały.                                              
                                                                                                              Ola  Kozicka 

„To Wy jesteście sensem mojego życia” 

 

Mój cel jest ciągle taki 

sam – przygotować 

młodzież do dalszej 

nauki: w szkole 

średniej , na studiach, 

chcę, aby polubili ten 

trudny przedmiot, nie 

bali się matematyki i 

aby wiedza,  jaką im 

przekazuję, przydała 

im się w życiu. Chcę 

również, żeby szkołę 

wspominali miło, z 

sentymentem, a sami 

wyrośli na uczciwych 

ludzi 
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Cześć :) Chciałbym przedsta-

wić  kolejną świetną produk-

cję do obejrzenia. Film pt. 

"Hercules" z Dwayne'm John-

son'em w roli głównej. Po 

zwiastunach spodziewałem 

się historii mi już znanej z 

mitologii, jak to ów heros 

wykonywał 12 prac, które 

mu zlecono. Tu właśnie jest 

niespodzianka, otóż reżyser, 

Brett Ratner pokazał nam ten 

mit z innej strony. Film miał 

premierę 23 lipca. 

 Mamy oczywiście 

Herkulesa, ale towarzyszą 

mu kompani: Amfiaraos (Ian 

McShane), Autolykos (Rufus 

Sewell), Tydeus (Aksel Hen-

nie), Atalanta (Ingrid Bolsø 

Berdal) oraz Jolaos (Reece 

Ritchie). W tej ekranizacji 

nasz bohater jest z początku 

bardziej najemnikiem niż 

herosem, co udowadnia nam, 

że pracuje on dla pieniędzy. 

Na początku ukazuje nam się 

krótka historia o Herkulesie. 

Po tym od razu przechodzi-

my do akcji, scena od razu 

przedstawia nam coś nowe-

go, owych towarzyszy Her-

kulesa. Drużyna ma się roz-

prawić z bandytami w Mace-

odnii, oczywiście za złoto. 

Wykonują oni zlecone im 

zadanie. W karczmie spoty-

kają księżną Tracji (Rebecca 

Ferguson), która proponuje 

im kolejną pracę za sporą 

ilość pieniędzy. Herkules 

przyjmuje zlecenie. Ma on 

pomóc królowi Tracji (John 

Hurt) w walce z Resosem 

(Tobias Santelmann), który 

pali wioski i zabija mieszkań-

ców w królestwie. Poznajemy 

powoli wszystkich kompa-

nów bohatera, moim zda-

niem najbardziej interesującą 

postacią jest Amfiaraos. Gru-

pa przyjaciół szkoli armię i 

odnosi zwycięstwo nad Reso-

sem... Jednak dowiadujemy 

się, że to właśnie on był tym 

dobrym, a król Tracji tym 

złym. Herkules postanawia 

uwonić mieszkańców króle-

stwa od tyrana. W bohater-

skiej walce umiera jego naj-

wierniejszy towarzysz- Ty-

deus. W filmie przplatają się 

też wątki 12 prac Herkulesa i 

morderstwa jego rodziny. 

Film jest luźny, gdzienieg-

dzie śmieszny. Nie brakuje 

świetnych scen walki. Efekty 

specjalne wyszły wspaniale, 

choć moje czujne oko potrafi-

ło dostrzec kilku niedocią-

gnięć, ale bardzo drobnych. 

Charakteryzacja bohaterów i 

ich gra wytwarzają świetny 

klimat. 

Jeśli lubicie dobre filmy przy-

godowe, to warto obejrzeć 

"Herculesa" z Dwayne'm 

Johnson'em. Najbardziej  

podobał mi się pomysł reży-

sera, bardzo ciekawy, aby tak 

właśnie przedstawić syna 

Zeusa. Produkcję oglądałem 

na zalukaj.tv , ponieważ od-

twarzacze na gofilm.pl zaczy-

nają szwankować. 

                                   D.D 

 

 Od kilku lat funkcjonuje  w naszej szkole z dużym 

powodzeniem koło teatralne, którym opiekuje się  p. Joanna 

Murat.  Członkowie koła serdecznie zapraszają wszystkich 

uczniów  do wzięcia udziału w  konkursie na logo koła.  Prace 

należy oddawać p. Joannie Murat.  

        Konkurs objęła patronatem wicedyrektor p. Agata Popielarz. 

Syn Zeusa 

K O N K U R S 

 

Logo - termin 

rozpoznawalny od 

lat 30. XX wiek 

jako forma graficzna 

będąca interpretacją 

brzmienia nazwy i 

jednoznacznie 

identyfikująca 

markę, firmę, 

agencję, organizację, 

produkt, usługę, 

przedsięwzięcie, 

imprezę, projekt, 

ideę oraz każdy inny 

rodzaj aktywności 

gospodarczej lub 

społecznej.  
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Kajakiem 

przez Atlantyk      

               Niedawno 

gościliśmy niezwykłego 

podróżnika, który ciekawie 

opowiadał o swoich życio-

wych przygodach- pana 

Aleksandra Dobę.  

Dzieciństwo spędził 

w Swarzędzu. Ukończył Poli-

technikę Poznańską. Od lat 

70. XX wieku mieszka w Poli-

cach. Tutaj pracował w Za-

kładach  Chemicznych.  

Chociaż obecnie jest 

już na emeryturze, to radości 

życia i ciekawości świata 

może mu pozazdrościć nieje-

den młody człowiek. Wystar-

czy zajrzeć do Wikipedii, aby 

przekonać się o niesamowi-

tych zainteresowaniach i wy-

czynach naszego gościa.  

Latał na szybowcach 

różnych typów, uzyskał trze-

cią klasę skoczka spadochro-

nowego oraz patent sternika 

jachtowego z rozszerzonymi 

uprawnieniami (na rejsy 

morskie), zdobył tytuł Aka-

demickiego Mistrza Polski w 

Kajakarstwie Górskim w 

2003 r., ale najciekawsze są 

opisy długich samotnych 

wypraw kajakowych, o któ-

rych normalnym ludziom 

nawet się nie śni.  

Opłynięcie Polski 

wzdłuż i wszerz było tylko 

przygrywką do wielkich oce-

anicznych wypraw. W 2010 

roku Aleksander Doba posta-

nowił po raz drugi, tym ra-

zem samotnie, zmierzyć się z 

Oceanem Atlantyckim pod-

czas wyprawy "Transatlantic 

kayak expedition". Rejs odbył 

się na jednostce zbudowanej 

w Szczecinie w stoczni An-

drzeja Armińskiego, a zapro-

jektowanej specjalnie w tym 

celu pod jego kierownictwem  

Rafała Głodka, Michała Klim-

ka i Radosława Zygmunta, 

napędzanej tylko kajakowym 

wiosłem.  

26 października 

2010 r. wyruszył z Dakaru 

(Senegal) w kierunku Fortale-

zy (Brazylia). Do miejscowo-

ści Acaraú w Brazylii dopły-

nął 2 lutego 2011 roku po 99 

dniach rejsu i przepłynięciu 

5394 km (2913 mil morskich. 

Jako pierwszy na świecie 

przepłynął kajakiem przez 

Atlantyk z kontynentu na 

kontynent (z Afryki do Ame-

ryki Południowej) wyłącznie 

dzięki sile mięśni. Wcześniej 

Atlantyk kajakiem przepły-

nęły 3 osoby i to  kajakami 

wspomaganymi żaglem.

 Pan Aleksander 

pokazywał nam swoje zdjęcia 

z wypraw, opowiadał o nie-

samowitym spotkaniu z reki-

nem, sztormach i wielu mor-

skich i kajakowych cieka-

wostkach.   Jako jedyny 

Polak  znalazł się w grupie 10 

wyróżnionych podróżników 

z całego świata, których do-

konania w 2014 roku 

zdobyły szczególne 

uznanie jako niezwykły 

wyczyn eksploratorski. 

Zwycięzcę w tym plebi-

scycie wyłonią internau-

ci, którzy od 6 listopada 

do 31 stycznia 2015 roku 

mogą każdego dnia od-

dać jeden głos na wybra-

nego kandydata, wcho-

d z ą c  n a  s t r o n ę : 

http:adventure.nationalgeogr

a p h i c . c o m / a d v e n t u r e /

a d v e n t u r e r s - o f - t h e -

year/2015/aleksander-doba/ 

Po takim ciekawym spotka-

niu, na którym byli razem z 

nami; burmistrz Reska p. 

Arkadiusz Czerwiński oraz 

współorganizatorzy p. Jan 

Michalczyszyn i p. Justyna 

Grankowska. Każdy z nas 

powinien zagłosować na na-

szego niezwykłego rodaka.  

Jako pierwszy na 

świecie przepłynął 

kajakiem przez 

Atlantyk z 

kontynentu na 

kontynent (z Afryki 

do Ameryki 

Południowej) 

wyłącznie dzięki sile 

mięśni.  

Str. 10 

Głos Budy   

Podpis do obrazu/grafiki. 



„Nikt nie odbierze obywate-
lom […] prawa wyborczego, 
z wyjątkiem ich samych. A 
uczynią to, nie idąc do urn.” 

Franklin D. Roosevelt (1882 – 
1945)amerykański prezydent. 

      W ramach programu Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej 
pod hasłem „Młodzi głosują” 
- uczennice klasy III D Gim-
nazjum pod opieką pani Ewy 
Kurzyk przygotowały i prze-
prowadziły w Zespole Szkół 
w Resku prawybory samo-
rządowe. W głosowaniu mo-
gli wziąć udział wszyscy 
pracownicy, w sumie 61 osób 
(dyrekcja, nauczyciele, admi-
nistracja i obsługa). Lokal 
wyborczy, profesjonalnie 
przygotowany przez pana 
Sławomira Zania i panie: 
Teresę Kózkę oraz Lidię 
Knieć, czynny był od 9.00 do 
13.00.    

     Prawybory przebiegły 
sprawnie, bez zakłóceń, ko-
misja dbała, aby każdy głosu-
jący wiedział w jaki sposób 
ma oddać ważny głos. Udział 
wzięły 33 osoby, tak więc 

frekwencja 
wyniosła 
54%. 

     Wyniki 
częściowo 
pokryły się z 
realnymi 
wyborami 
mieszkań-
ców miasta. 
Oto wybra-
na w Zespo-
le Szkół -  
Rada Miasta 
i Gminy Resko:     

  Jan Mieczysław Czaban.  
Edyta Klepczyńska.          
Anna Janina Szymańska.   
Jarosław Szymankowski.                                        
Dorota Łachmanowicz.      
Marcin Czura.                            
Oktawiusz Jeż.                    
Adam Marian Seredyński.    
Tadeusz Edward Kajma.  
Lidia Ewa Majewska.          
Renata Lidia Nowak.                
Elżbieta Korgul.                   
Sławomir  Marciniak.                                      

Bożena Maria Gromek.     
Ewa Bożena Garbarczyk. 

    Większość głosujących 

wybrała na burmistrza pana 
Arkadiusza Czerwińskiego. 

      Dziękujemy wszystkim za 
aktywny udział, wsparcie        
i pomoc w realizacji projektu. 
Mamy nadzieję, że akcja choć 
w części uświadomiła prze-
konanie, iż demokracja to 
władza ludu, ale z pewnością 
nie tych, którzy zostają w 
domu. 

     Natalia Leszczyńska, 
Aleksandra Polniak, Paula 
Jankowska, Patrycja Szut-
kowska, IIID 

  

Prawybory samorządowe  

 

Czy wiesz, że... 

Wybory w Polsce mają 
długą tradycję, od 
czasów pierwszego 
Sejmu walnego w 

1493, który był 
przedstawicielstwem 
szlachty wybranej na 
sejmikach ziemskich; 
Sejm zwoływany był 
co 2 lata na okres 6 
tygodni, sejmiki zaś 

wybierały po 2 posłów  

*** 

Nick Stoeberl z 
Kalifornii pobił 

nietypowy rekord. 
Dwudziestoczterolatek 
zapewnił sobie miejsce 

w jubileuszowej 60. 
edycji Księgi rekordów 

Guinnessa dzięki 
mierzącemu 10,1 cm 

językowi. Podczas 
kwalifikacji mierzono 
część języka wystającą 

poza usta.         
Stoeberl zdetronizował 
Brytyjczyka Stephena 
Taylora, którego język 
mierzy "zaledwie" 9,8 
cm. Rekord należał do 
niego aż od 2002  r. 
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 Konkurs „Góra Grosza” roz-

strzygnięty ! 

Po raz kolejny chętnie wzięliśmy udział w  

akcji zbierania drobnych monet na rzecz 

Fundacji „Nasz Dom”.  

„Góra Grosza” polega na zbiórce drobnych 

monet w szkołach  na terenie całej Polski w dniach od 24 listopada do 5 grudnia br. Ze-

brane pieniądze pozwalają na  pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodzi-

ną i przebywającym w rodzinach zastępczych. Akcja może przyczynić się do powstania 

wielu inicjatyw na rzecz dzieci. Zbiórkę organizował i pieniądze przeliczył Samorząd 

Uczniowski. Okazało się, że : I miejsce zajęła klasa ID—100,55, II miejsce II LO– 99, 46, 

zaś III IIID—64,17. Łącznie zebraliśmy sporą sumę—471,80 zł. 

                                                                         Gratulujemy wszystkim uczestnikom :) 



  Julia Szczepańska– redaktor naczelna 
  Dominik Domański  
   Filip Czura 
   Marita Romańczuk 
   Ola Kozicka 
   Asia Markowska 
   Ania Grymuza 
   Gosia Przybyłek 
   Michał Klik 
   Karolina Wdowiak 
Opiekun : Elżbieta Kuc 
Spotkania: sala 002 
 

 

 
 
Ile krwi kiedyś przelano ?                      
Jaka wielka była siła ?  
Ile bólu nam zadano ? 
Dziś nie każdy to wspomina,  
Kiedyś niczym rodzina, 
Dzisiaj brat zabija brata , 
I choć wielka w sercu mina , 
Każda chwila do nas wraca, 
Zranione godło ,krzyki ,strzały, 
Flaga ,krew ,nasz orzeł biały, 
Polsko! Tyś moją ojczyzna , 
Czerwień i biel , a w sercu czystość , 
Starania przodków i walki bliskość , 
Polsko ! Znaczysz dla mnie wszystko ,  
Dziś pozostaje na duszy blizna ,  
Polska ! Kochana Ojczyna. 
 
     Arkadiusz Werner , I LO 

Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia: 

- Z Ciebie byłby doskonały przestępca. 

- Dlaczego?! - dziwi się Jaś. 

- Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów 

działalności.  

*** 

Mały Jasio ogląda z ojcem telewizję. Nagle pojawia 

się plansza "Film tylko dla dorosłych" 

- Tatusiu - pyta Jasio - dlaczego tego filmu nie mo-

gą oglądać dzieci? 

- Cicho bądź! Zaraz zobaczysz.  

*** 

Do sławnego polityka wlatuje przez drzwi stado  

dziennikarzy.                                                                                                

Drzwi otwiera jego syn                                                                                                                                                                           

- Czy twój tata jest w WOS czy PiS—krzyczą dzien-

nikarze                                                                                                                      

- Mój tato aktualnie jest w WC 

H U M O R :) 

Chwila z poezją…  

Głos Budy 

Pisz do nas  

glosbudy@wp.pl 

Jasiu rozmawia z ojcem: 

- Tatusiu, chyba muszę iść do okulisty! 

- Dlaczego? 

- Bo od dawna nie widzę kieszonkowego, które miałeś mi 

dawać!  

***                                                         

Jasio pyta się taty: 

- Tato wiesz, który pociąg się najbardziej 

spóźnia? 

- Nie  wiem synku. 

- Ten, który obiecałeś mi w zeszłym roku na urodziny.  

*** 

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia: 

- Co to, znowu jedynka z historii? 

- Niestety, historia lubi się powtarzać...  


