
W środę,  4 marca w 

Zespole Szkół im. K. Gór-

skiego w Resku odbyło się  

święto Patrona szkoły. Jest to 

coroczna impreza , więc od-

świętnie ubrani uczniowie 

zgromadzili się na sali gim-

nastycznej.  

Uroczystość rozpoczęło od-

śpiewanie hymnu narodowe-

go, a następnie usłyszeliśmy 

informacje biograficzne doty-

czące trenera wszech czasów

- Kazimierza Górskiego. Po-

kreślono jego zasługi dla 

polskiej piłki nożnej oraz 

wyjątkowe cechy charakteru, 

którym my, uczniowie szko-

ły noszącej jego imię, powinniśmy próbować sprostać.          

Cd. na str.  3 

 

 

 

 

 

 

    

                 Kazimierz Górski 

Święto Patrona  szkoły 

8 Marca  

8 marca obchodzony jest 
Dzień Kobiet. W tym roku 
data ta wypadła w niedzielę, 
więc w  Zespole Szkół w 
Resku to święto zostało 
uczczone 9 marca. 

 Z tej okazji z inicja-

tywy samorządu uczniow-

skiego chłopcy przygotowali 

dla swoich koleżanek słodką 

niespodziankę.       Cd. Str.2 
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Wokół słychać opinię, że mło-

dzież wiecznie „siedzi na 

kompie”. Postanowiliśmy 

zatem zapytać,  kogo ogląda-

my w sieci i dlaczego? 

 

 GIMPER – zawsze jest 

fajny, nie sprzedaje się jak    

REZI 

JDĄBROWSKI – 

śmieszny, zabawny, wkła-

da sporo wysiłku, aby jego 

filmiki były zabawne 

JASMINE TOM-

PHSONJ 

MR. HOBOCIEK 

NITROZYNIAK – 

jest świetnym chłopakiem 

z poczuciem humoru, a 

jego filmiki przepełnione 

są entuzjazmem 

IsAmUXpOmPa – 

potrafi rozbawić widzów, 

ma z nimi świetny kon-

takt. Organizuje wiele 

konkursów i rozdaje 

uczestnikom rzeczy z gier, 

fajne teksty, jest śmieszny 

REZI – bo jest przy-

stojny i  słodki,  super, 

kreatywny, prezentuje 

ciekawe filmiki 

SA WARDĘGa- bo 

jest super, robi sobie fajne 

żarty z przechodniów i 

policji 

SZAKAL 

BANSHEE – ma cie-

kawe filmiki i fajnie mówi 

STUU – ponieważ gra w 

Minecrafta 

MC Silk—najszybszy 

raper na świecie, śpiewa w 

kilku językach, ogromne po-

czucie humoru, śpiewa lepiej 

niż Eminem 

Kaftan—ma fajne filmy, 

pokazuje w nich stare i nowe 

horrory, wszystkich traktuje 

tak samo 

Kobieta jest jak róża; na to ma kolce, aby je owijać 
płatkami . 

                                                    Julian Tuwim 

Gdyby w kobiecie nie panował anioł razem z diabłem, 
nie byłaby interesująca . 

                                                 Józef Maciejewski 

Z kobietą jak z rzęsą. Wpada w oko nie wiadomo kie-
dy. Szybko sprawia ci ból, a jak próbujesz się jej po-
zbyć toniesz w morzu łez . 

                                                Andrzej Majewski 

Dziwna to rzecz serce ludzkie, a kobiece w szczególno-
ści  

                                             Michał Lermontow 

 

Cd. ze str.1 

Dziewczęta zostały zaproszo-
ne na jednej z lekcji do szkol-
nej świetlicy, gdzie  czekały 
na nie stoły uginające się pod 
ciężarem przepysznych wy-
pieków.  

 Słodki poczęstunek 
sprawił dziewczętom dużą 
przyjemność. Chłopcy też na 
pewno poczuli się dumni, że 
w tak miły sposób uczcili 
święto swoich koleżanek.  

                 Agnieszka Grad 

 S  O  N  D  A 

 Marca  

Za pierwowzór Dnia 

Kobiet przyjąć można 

obchodzone w 

starożytnym Rzymie 

Matronalia.Było to 

święto przypadające 

na pierwszy tydzień 

marca, związane z 

początkiem nowego 

roku, 

macierzyństwem i 

płodnością. Z okazji 

tego święta mężowie 

obdarowywali swoje 

żony prezentami i 

spełniali ich życzenia  

 W Polsce 

święto było popularne 

w okresie PRL. W 

latach 80. do 

popularnych 

podarunków dołączyły 

kwiaty. Początkowo 

ofiarowywano 

goździki, a później 

tulipany.  
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W środę,  4 marca w Zespole 

Szkół im. K. Górskiego w 

Resku odbyło się  święto Pa-

trona szkoły. Jest to coroczna 

impreza , więc odświętnie 

ubrani uczniowie zgromadzi-

li się na sali gimnastycznej.  

Uroczystość rozpoczęło od-

śpiewanie hymnu narodowe-

go, a następnie usłyszeliśmy 

informacje biograficzne doty-

czące trenera wszech czasów- 

Kazimierza Górskiego. Pod-

kreślono jego zasługi dla pol-

skiej piłki nożnej oraz wyjąt-

kowe cechy charakteru, któ-

rym my, uczniowie szkoły 

noszącej jego imię, powinni-

śmy próbować sprostać. Była 

to odpowiednia chwila do 

przypomnienia, że możemy 

szczycić się wieloma osią-

gnięciami sportowymi w 

powiecie i województwie. 

Potem nastąpił ważny punkt 

uroczystości czyli ślubowanie 

pierwszoklasistów. Przedsta-

wiciele klas– Ia- Julia Szcze-

pańska, Ib- Natalia Kalińska, 

Ic- Aleksandra Kamieńska i 

Id – Oskar Kurszewski złoży-

li oficjalną przysięgę.  

 Część nieoficjalna 

rozpoczęła się pełnym humo-

ru przedstawieniem pt: " Ze-

msta inaczej", w którym na 

kanwie lektury o Cześniku i 

Rejencie mogliśmy podziwiać 

wiele zabawnych sytuacji 

z w i ą z a n y c h  z  a k c j ą 

„Zemsty”. Nasi szkolni akto-

rzy byli przygotowywani 

przez polonistkę - panią Joan-

nę Murat. Uważam , że akto-

rzy świetnie się przygotowali 

i dali popis swoich możliwo-

ści.   

Młodzi aktorzy 

 Następnie tradycyj-

nie odbyło się "kocenie” 

uczniów klas pierwszych. 

Polegało ono przede wszyst-

kim na dobrej zabawie. Starsi 

uczniowie przygotowali licz 

1. zadanie– 3 pytania. 

ne zadania dla czterech 

pierwszych klas. Jury przy-

znało, że tegoroczne „koty” 

spisały się naprawdę rewela-

cyjnie.  

Rywalizacja zakończyła się 

następująco:  

 I . miejsce I d (wychowawca 

– E. Kuc),  

 II miejsce zajęła kl. I c 

(wychowawca -  A. Szymań-

ska), 

 III  miejscekl. I b 

(wychowawca -  A. Grad),  

 a IV miejsce  – I a 

(wychowawca – J. Bajlak).   

Po ukończonych konkuren-

cjach jury wręczyło zwycię-

skiej klasie słodki upominek.  

 Kolejne święto Pa-

trona przeszło do historii. 

                             

                                Julka 

Święto Patrona szkoły 

 

Kazimierz Klaudiusz 

Górski (ur. 2 marca 

1921 we Lwowie, zm. 23 

maja 2006 w 

Warszawie) – polski 

trener i działacz 

piłkarski, w młodości 

zawodnik, grający na 

pozycji napastnika. W 

latach 1970–1976 był 

selekcjonerem 

reprezentacji Polski, 

którą doprowadził do 

zwycięstwa w 

Igrzyskach Olimpijskich 

1972 oraz finału 

Igrzysk Olimpijskich 

1976, a także srebrnego 

medalu (III miejsce) na 

Mistrzostwach 

Świata w Piłce 

Nożnej w 1974.  
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Tradycyjnie pod 
koniec marca obchodzili-
śmy pierwszy dzień wio-
sny, czytaj dzień wagaro-
wicza. Całą imprezę roz-
poczęło wspólne ognisko i 
smaczne kiełbaski. W kon-
sumpcji nie przeszkodziło 
nam nawet zaćmienie 
słońca, choć zrobiło się 
dość chłodno. Po trzeciej 
lekcji zebraliśmy się na 
hali gimnastycznej w ocze-
kiwaniu na wspólną zaba-
wę. Przygotowane zostały 
różne konkursy, w których 
pięcioosobowe grupy z 
poszczególnych klas zmie-
rzyli się w następujących 
konkurencjach: przewrót 
w przód, improwizacja 
radości, slalom z piłką 
nożną i koszykową oraz 
biegi zespołowe. Najlep-
szą według mnie konku-
rencją okazało się przecią-
ganie liny, której towarzy-
szyło mnóstwo radości i 
zaangażowania. 

W czasie zawo-
dów Zuzanna Frej, Kasia 
Leszkiewicz i Dominika 
Kęsy obserwowały zmaga-
nia i punktowały poszcze-
gólne konkurencje. Na 
koniec  podsumowały 
punkty i ogłosiły wyniki. Na 
poziomach klas wygrały: 
Ic, II d i IIz, więc udały 
się na galaretki. 

Myślę, że ucz-
niowie byli zadowoleni z 
tak spędzonego czasu. 
Niech żałują Ci, którzy 
uciekli ze szkoły zamiast 
bawić się z nami !  

 

                                                                                                  
Martyna 

 

 

 

II z w   linowym pojedynku  

 

Ic z wychowawczynią na galaretkach 

 

Wagary na sportowo 

Kalendarz świąt 

nietypowych :) 

1 marca –  Dzień 

Puszystych, Dzień Piegów  

2 marca – Światowy 

Dzień Wyznawania 

Miłości 

3 marca – Tłusty 

czwartek, 

Międzynarodowy Dzień 

Pisarzy, Międzynarodowy 

Dzień Chorego  

5 marca – Dzień 

Teściowej, Dzień 

Dentysty  

8 marca – 

Międzynarodowy Dzień 

Praw Kobiet, Dzień Osób 

Rudych  

10 marca – Polski Dzień 

Mężczyzny  

11 marca – Dzień Sołtysa  

12 marca – Światowy 

Dzień Drzemki w Pracy  

14 marca – Dzień Liczby 

Pi  

15 marca – Światowy 

Dzień Praw Konsumenta  
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 Ludzie tak jak zwie-

rzęta dobierają się w pary, 

tworząc związek. Niezależnie 

czy to związek nastolatków 

czy też dorosłych, znaczenie 

tego słowa jest takie same.  

 Dorośli  inaczej za-

chowują się w związkach niż 

my, młodzi i często jest tak , 

że właśnie my nastolatkowie 

chcemy być dorośli i próbuje-

my się tak zachowywać. 

Związek dwóch osób to 

wspólne rozmowy, spacery, 

zrozumienie i pomoc. Często 

rodzice tłumaczą nam, że 

nasza druga połowa nie jest 

dla nas, bo źle się uczy, pali 

papierosy itp. Po prostu, że 

jest nieodpowiedni dla nas. 

Oczywiście chcą dla nas jak 

najlepiej i choć nam tłuma-

czą, a czasem nawet zabra-

niają spotykać się z chłopa-

kiem, to my i tak robimy 

swoje, bo przecież każdy 

uczy się na własnych błę-

dach. Znam dużo osób, które 

dobrze się uczą, są grzeczne, 

miłe i uprzejme, ale znam 

również takie, które nie chcą 

się uczyć, są wulgarne i robią 

wiele złych rzeczy. Trzeba 

akceptować każdego, z każ-

dym rozmawiać i nie zga-

dzam się z przysłowiem, że 

„kto z kim przystaje, takim 

się staje”, bo przecież można 

mieć przyjaciółkę, która ma 

inną orientację seksualną i to 

wcale nie oznacza, że ja je-

stem taka sama jak ona. Moż-

na kolegować się z osobą, 

która ma problem z narkoty-

kami, ale przecież to nie 

oznacza, że ja 

tez zacznę brać 

narkotyki. To 

wszystko zale-

ży od naszego 

toku myślenia. 

Tak właśnie 

jest w związ-

kach często 

zdarza się tak, 

że dziewczyna, która jest 

dobra uczennicą, nigdy nie 

miała problemów z narkoty-

kami, policją, wiąże się z 

chłopakiem, który ma/ miał 

problemy z prawem itp. wła-

śnie taki związek nie ma pra-

wa istnienia. Tak właśnie 

myślą nasi rodzice. Jednak 

niekoniecznie staniemy się 

takim samym człowiekiem 

jak nasza druga połówka. 

Uważam, że dzięki swojemu 

zachowaniu możemy daną 

osobę zmienić. Widząc, że 

nasz chłopak umawia się z 

kolegami, którzy mają na 

niego zły wpływ, zapropo-

nujmy mu inne rozwiązanie. 

Na pewno długie rozmowy, 

tłumaczenie, że jego zacho-

wanie jest złe, z biegiem cza-

su doprowadzi do zmiany. 

Może zwyczajnie zgubił się w 

życiu i nie otrzymał wystar-

czającej pomocy, aby żyć 

inaczej. Jeżeli jesteśmy w 

związku, a druga strona nisz-

czy swoje życie, to musimy 

pomóc, pokazać, że można 

inaczej, że zamiast iść 

"zapalić dżojta", można iść na 

pizzę. Z pewnością trudno 

jest zmotywować drugą oso-

bę do tego,  aby zaczęła żyć 

inaczej. Jednak nie możemy  

stać się taką samą osobą. Mu-

simy brać przykład z lep-

szych i swoją dziewczynę/

chłopaka ciągnąć "ku górze", 

nie pozwolić aby on/ona 

ciągnęła nas "ku dołowi". 

Każdy z nas ma swój rozum i 

choć często robimy głupstwo, 

to jednak w pewnym mo-

mencie musimy opamiętać 

się, przypomnieć sobie war-

tości, które wpajali i nadal 

wpajają nam rodzice. Pamię-

tajmy, że jeśli druga połówka 

nas kocha, to jest w stanie 

walczyć sama ze sobą, ze 

swoimi nałogami, słabościa-

mi czy nawykami, a jeśli nie 

chce tego robić pomimo dłu-

gich rozmów i tłumaczeń, to 

najwidoczniej nie jest nas 

warta. Musimy pamiętać, że 

miłość często w naszym wie-

ku nie idzie w parze z rozu-

mem, ale ważne jest, by się w 

porę opamiętać. Ważne też 

jest, aby nie patrzeć kto jaki 

jest, bo często jest tak , że 

nawet największy rozrabiaka 

w szkole jest w stanie się 

zmienić, jeżeli oczywiście ma 

obok siebie kogoś, kto chce 

mu pomóc być lepszym czło-

wiekiem. 

                                                                                                                              

Sandra i Natalka 

Kilka słów o… związkach 

Kalendarz świąt 

nietypowych :) 

17 marca – Światowy 

Dzień Morza, Dzień Św. 

Patryka (Święto Piwa i 

Irlandii)  

18 marca – Europejski 

Dzień Mózgu, 

Międzynarodowy Dzień 

Słońca  

19 marca – Dzień 

Wędkarza  

20 marca – 

Międzynarodowy Dzień 

Szczęścia, Dzień Bez Mięsa  

21 marca – Dzień 

wagarowicza, 

Międzynarodowy Dzień 

Poezji,  Światowy Dzień 

Leśnika, Światowy Dzień 

Lasu. 

22 marca – Światowy 

Dzień Wody, Dzień 

Ochrony Bałtyku  

23 marca – Światowy 

Dzień Meteorologii, Dzień 

Windy  

24 marca – Narodowy 

Dzień Życia, Dzień Walki z 

Gruźlicą  

27 marca – 

Międzynarodowy Dzień 

Teatru  
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„Niegodna”  to 

pierwsza część trylogii z 2011 

roku, której autorką jest Ve-

ronici Roth.  Do wyboru ma-

my dwie okładki, jedną ory-

ginalną i druga filmową, ory-

ginalna moim zdaniem jest 

ładniejsza. Oczywiście przez 

jakiś czas było głośno o książ-

ce, a co za tym idzie na jej 

podstawie nakręcono intere-

sujący film, który jednak tro-

chę odbiega od rzeczywi-

stych wydarzeń książki. 

 Główną bohaterką „ 

Niezgodnej” jest szesnastolet-

nia Beatrice Prior żyjąca w 

świecie podzielonym na frak-

cje „Altruizm 

(bezinteresowność), Nieu-

straszoność (odwaga), Erudy-

cja (inteligencja), Prawość 

(uczciwość), Serdeczność 

(życzliwość)” Ale są jeszcze 

Niezgodni. Każdy w wieku 

szesnastu lat odbywa test „ 

przydzielenia do frakcji”, lecz 

tak naprawdę ONI sami po-

dejmują decyzje. Nasza boha-

terka jest w Altruizmie, lecz 

robi szokujący dla wszyst-

kich krok i zostaje Nieustra-

szoną. Tutaj powoli przy-

zwyczaja się do nowego try-

bu życia, ale  nawyków trud-

no się pozbyć. Co przyczyni-

ło się do podjęcia takiej trud-

nej decyzji i co lub kto staje 

jej na drodze, dowie się ten, 

kto przeczyta bestseller. 

 Sądzę że książka jest 

warta przeczytania, lecz tro-

chę przypomina mi równie 

dobre  „Igrzyska śmierci” . 

Trylogia jest pisana raczej 

lekkim stylem  i wciąga, nie 

można się doczekać kolej-

nych wydarzeń. Bohaterka 

przypadła mi do gustu,  lecz 

były momenty, w których 

musiałam zamknąć książkę i 

nad jej zachowaniem chwilę 

pomyśleć, odczytać bardzo 

widoczny przekaz, że każdy 

może się zmienić i że warto 

walczyć o to, co dla nas waż-

ne. Zapraszam do lektury 

„Niezgodnej”. 

                                                                                 

Natalka 

go za ,,wynalazek ludzkości'', 

a inni za coś, co ,,robi nam 

krzywdę''. Takie dyskusje 

chyba dziś nie są już nikomu 

potrzebne , bo młodzież bez 

Internetu nie wyobraża sobie 

życia. Co zatem robić, by 

Internet nas nie zaskoczył 

negatywnie?  Trzeba uważać 

na  znajomości. Nie bądźmy 

naiwni i zwyczajnie głupi.  

Gdy  kontakt  zawieramy z 

głową, może okazać się bar-

dzo wartościowy. Zastana-

wiajmy się jednak nad słowa-

mi, które mówimy lub pisze-

 Internet - jak wszy-

scy wiemy jest jednym z lep-

szych udogodnień ludzkości. 

To dzięki niemu mamy uła-

twiony kontakt ze światem, 

możemy kreować własną 

wyobraźnię czy uczymy się. 

Mimo to w prasie, mediach, 

radio czy nawet w Internecie 

znajdują się  liczne wzmianki 

o tym, żeby korzystać z niego 

z głową, że jest bezpieczny 

tylko z pozoru. Po zapozna-

niu się z opiniami internau-

tów zauważyłam, że zdania 

są podzielone - jedni uważają 

my. Bądźmy przezorni, a w 

razie  W wyłączmy aplikację  

i koniec! Moim zdaniem za-

wieranie znajomości w Inter-

necie nie musi być niebez-

pieczne. Dzięki kolejnym 

zaletom  sieci te kontakty 

można potwierdzać przez  

skype`a  lub rozmowy telefo-

niczne.  

 Moja  rada: takie 

kontakty trzeba zawierać z 

głową.  

                         Ola 

Książka na weekend 

Internetowe znajomości 

Ciekawostki o 

Internecie: 

* Emotikony mają 

ponad trzydzieści lat. 

*Pierwszą 

powszechnie 

używaną emotikoną 

był symbol :-), 

mający w zamyśle 

podkreślać żartobliwy 

wydźwięk 

wypowiedzi. 

* W przeciągu każdej 

minuty, w serwisie 

YouTube pojawia się 

około stu godzin 

nowego materiału 

wideo.  

* Jeszcze w tym roku, 

dostęp do internetu 

będą miały trzy 

miliardy osób, czyli 

niemal połowa 

populacji naszej 

planety.  
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 Uczniowie Zespołu 

Szkół w Resku w składzie: 

Marta Babak, Monika Biały, 

Oskar Łydziński, Sebastian 

Czarnecki z II LO i Agniesz-

ka Manowiec, Natalia Najde-

rek, Daria Jaszczyk, Natalia 

Leszczyńska z III d gimna-

zjum  pod kierunkiem nau-

czycielki  przedmiotów arty-

stycznych pani Anny Szy-

mańskiej wzięli udział w 

Konkursie „Zdrowa Żyw-

ność” w Stargardzie Szcze-

cińskim w Zespole Szkół nr 5.  

Konkurs przebiegał w trzech 

etapach: quiz tematyczny, 

aranżacja stołu oraz prezen-

tacja,  pod hasłem 

„Świąteczne, zdrowe desery 

owocowe”.   

Zespół Szkół z Reska zdobył 

II miejsce w aranżacji stołu 

wielkanocnego oraz III miej-

sce w całości punktacji.  

Anna Szymańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentacja gimnazjum 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentacja  

liceum 

 

 

 

 

 

 

 

Sukces młodzieży ZS w Resku w konkursie  

„Świąteczne, zdrowe desery owocowe” 
Ciekawostki o 

Internecie: 

* W sieci wciąż 

można znaleźć 

pierwszą stronę 

internetową.  

* Najdroższym 

słowem kluczowym w 

systemie reklam 

Google AdWords jest 

"insurance" (ubezpie

czenie). Za każde 

kliknięcie, 

reklamodawca musi 

zapłacić niemal 55 

dolarów. 

*  Najwięcej 

wyświetleń na 

YouTube ma z kolei 

teledysk do utworu 

"Gangnam Style", 

który został 

obejrzany już ponad 

dwa miliardy razy.  
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Na początku marca w hali 

Gimnazjum im. Kazimierza 

Górskiego w Resku odbyły 

się Mistrzostwa Powiatu  

Szkół Ponadgimnazjalnych w 

piłce koszykowej dziewcząt i 

chłopców.  

Drużyna dziewcząt (trenerzy: 

p. A. Majewski , p. J. Gran-

kowska)w składzie: Marta 

Celińska, Marta Jarosz, Moni-

ka Strojna, marta Babak, San-

dra Mańkowska, Sandra Ko-

cik, Wiktoria Tupko, Wikto-

ria Janowska, Monika Uldy-

nowicz po bardzo zaciętej i 

widowiskowej walce pokona-

ła zespół z 

Łobza wyni-

kiem 28: 23 i  

została Mi-

strzem Po-

wiatu, uzy-

skując jedno-

cześnie awans 

na zawody 

regionalne, 

które odbyły 

się w  Resku .  

Spośród przy-

byłych dru-

żyn ( Wałcz, 

Stargard 

Szczeciński i 

Szczecin) na-

sze  okazały się niepokonane. 

Po dwukrotnej dogrywce z 

Wałczem zakończonej 33;: 30 

zakwalifikowały się do finału 

wojewódzkiego, gdzie  o 

podium w województwie!!!  

 

 

Marta Celińska—kapitan drużyny żeńskiej odbiera puchar z rąk 

p. Jana Michalczyszyna 

 

Drugim sukcesem było zwycięstwo chłopców w Mistrzo-

stwach Powiatu. Zespół Szkół reprezentowali: Oskar Ły-

dziński, Konrad Woźniak, Marcin Pniewski, Łukasz Mo-

rawski, Mateusz Kalinowski, Cezary Szostak, Krystian 

Polniak, Łukasz Okrasa, Tomasz Okrój, Bartłomiej Soroka. 

Wynik meczu: 29:25. Chłopcy również uzyskali awans na 

zawody regionalne.  

Obu drużynom życzymy powodzenia :) 

                                                           Justyna Grankowska 

Mistrzowie koszykówki 

Czy wiesz, że… 

* Dwie 

pięcioosobowe 

drużyny grają 

przeciwko sobie 

próbując zdobyć 

punkty 

umieszczając piłkę 

w koszu.  

* Koszykówka 

dodana została do 

konkurencji 

Igrzysk 

Olimpijskich w 

1936 roku.  

*Pierwszy 

oficjalny 

mecz  rozegrany 

20 stycznia 

1892 roku  

Str. 8 

Głos  Budy   



Kici, kici, boom! 

przebrania i plakaty oceniało 

jury( J. Andrzejewski, M. Klik

-przedstawiciel SU, O. Piór-

kowska i L. Kmieć), które 

skrupulatnie punktowało 

poszczególne konkurencje. 

Wygrała ID, jednak moim 

zdaniem tego dnia każda 

klasa świetnie się prezento-

wała. Widziałem na ich twa-

rzach zaangażowanie i 

uśmiech, a w oczach wycho-

wawczyń  wolę walki.  Weso-

łe zmagania uczniów klas I 

zasłużyły na serdeczne powi-

tanie w gimnazjlanej społecz-

ności. 

 Według mnie to 

wydarzenie na długo pozo-

stanie w naszej pamięci, jako 

bardzo miłe i wesołe. Powin-

niśmy być dumni, że do na-

szej szkoły wkroczyło kolejne 

tak kreatywne pokolenie. 

 

 

D.D 

Takim okrzykiem  

11 marca rozpoczęliśmy 

"otrzęsiny" klas pierwszych. 

Impreza odbyła się po zakoń-

czeniu dnia Patrona. 

  Marta Jarosz i Do-

minik Domański wprowadzi-

li nas płynnie do wspólnej 

zabawy. Kocenie polegało na 

wykonywaniu kilku 

zadań, które wymagały 

pomysłowości oraz 

humoru. Każda  klasa 

starała się jak mogła, 

więc na początku nie 

można było określić 

lidera. Kociaki przygo-

towały wspaniałe pla-

katy, okrzyki oraz 

przebrania. Według 

mnie najzabawniejszą 

konkurencją było picie 

mleka na czas z butelki 

ze smoczkiem. Chłopa-

cy starali się jak mogli,  ale 

zwycięzca mógł być tylko 

jeden.  

Konkurencje i przygotowane 

Marzec ma 31 

dni, a jego nazwa 

pochodzi od 

łacińskiego słowa 

Martius, czyli 

miesiąc Marsa. 

W marcu kończy 

się zima a 

zaczyna wiosna. 

21 marca jest 

pierwszym dniem 

wiosny. 

Przysłowia: 

*A po lutym 

marzec spieszy, 

koniec zimy 

wszystkich 

cieszy.  

*W marcu, gdy 

są grzmoty, 

urośnie zboże 

ponad płoty.   
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5 marca w II Liceum 

Ogólnokształcącym w 

Szczecinie odbyły się 

Mistrzostwa Regionu w 

tenisie stołowym, w któ-

rym uczestniczyli (po  

zwycięstwie w zawodach 

powiatowych) uczniowie 

Zespołu Szkół z Reska w  

składzie: Tomasz Okrój, 

Patryk Bodys i Bartło-

miej Soroka. W turnieju 

brały udział także repre-

zentacje: LO II Szczecin, 

LO Stargard,   ZS Złocieniec, 

LO Wałcz, ZS Drawsko Po-

morskie . 

 Uczniowie nasi zaję-

li bardzo wysoką II  lokatę 

dającą awans do finałów wo-

jewódzkich, które odbyły się 

16 marca w Złocieńcu. Liczy-

liśmy na dobry występ na-

szych chłopców i się nie po-

myliliśmy. Po zaciętej walce 

nasi tenisiści zajęli ostatecz-

nie 5-6 miejsce w wojewódz-

twie, co jest bardzo wysokim 

wynikiem. 

          Opiekun grupy:                  

Justyna Grankowska 

 

 Nie obyło się  bez 

słodkiego poczęstunku i go-

rącej herbaty. Myślę, że dzię-

ki  warsztatom wiele się nau-

czyliśmy, a artykuły w naszej 

gazecie będą coraz lepsze! 

 

W czwartek, 19 marca, w 

Gimnazjum im. Kazimierza 

Górskiego w Resku, odbyło 

się spotkanie warsztatowe 

dziennikarzy z „Nowego 

Tygodnika Łobeskiego” p. 

Zdzisława Kryżyna  i p.  Ka-

roliny Januszonek z redakto-

rami gazety szkolnej ''Głos 

Budy”. 

 W trakcie wspólnej 

analizy tekstów poznawali-

śmy tajniki prawidłowego 

redagowania artykułów  oraz 

wysłuchaliśmy wielu pomoc-

nych wskazówek. Teraz kry-

tycznym okiem będziemy się 

przyglądać naszym  tekstom. 

 

Czekamy na następ-

ne spotkanie w równie miłej 

atmosferze. 

                                                            

Marita  

Mistrzowie celuloidowej piłeczki 

Warsztaty dziennikarskie 

Tenis stołowy 

jest sportem o 

bardzo długiej i 

bogatej tradycji. 

Jest to jeden z 

najpopularniejsz

ych sportów. 

*Tenis stołowy 

narodził się w 

Anglii w latach 

80 XIX wieku. 

*Piłeczkę ping-

pongową najlepsi 

posyłają z 

prędkością 

180km/h. 

*Po raz pierwszy 

zawodnicy 

stanęli do walki 

na igrzyskach w 

1988 roku w 

Seulum/h. 
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W październiku 

2014 r. gościliśmy niezwykłe-

go podróżnika, który cieka-

w i e 

opowia-

dał o 

s w o i c h 

ż y c i o -

w y c h 

przygo-

d a c h - 

p a n a 

A l e k -

s a n d r a 

D o b ę , 

k t ó r y 

dzieciństwo spędził w Swa-

rzędzu. Ukończył Politechni-

kę Poznańską. Od lat 70. XX 

wieku mieszka w Policach. 

Pracował tutajw Zakładach  

Chemicznych.  

Spotkanie to przy-

pominam nieprzypadkowo. 

Otóż okazało się, Aleksander 

Doba, który przepłynął kaja-

kiem Ocean Atlantycki, 

zwyciężył w interneto-

wym plebiscycie na Podróż-

nika Roku 2015 organizowa-

nym 

przez „National Geographic

”.  Od 6 listopada do 31 

stycznia 2015 roku można był 

oddać jeden głos na wybra-

nego kandydata. 

 

 68-letni Aleksander 

Doba jako pierwszy czło-

wiek w historii 

samotnie prze-

płynął kajakiem 

Ocean Atlan-

tycki z Euro-

py do Ameryki 

Północnej, tj. 

p o n a d 

12 tys. km. Wy-

prawa zajęła 

ponad pół roku. 

Zagłosowało na 

niego ponad pół miliona in-

ternautów z całego świata. 

Lista podróżników , których 

pokonał Doba, jest imponują-

ca. Są na niej m.in: Tommy 

Caldwell, Liz Clark, Lewis 

Pugh, Kit DesLauriers.  

 

    Marita 

świetna atmosfera. Na miej-

scu weszliśmy do Katedry, w 

której obecnością zaszczycił 

nas Prezydent Polski- p. Bro-

nisław Komorowski. Po mszy 

poszliśmy na plac, gdzie wy-

słuchaliśmy wystąpień  jed-

nego z kombatantów oraz 

Prezydenta RP.  Następnie 

poszliśmy na ciepły posiłek 

do jednej z pobliskich restau-

racji, a później na spacer. O 

godzinie 14:00 wyruszyliśmy  

 17 marca uczniowie 

Liceum Ogólnokształcącego  

wraz z uczniami  Szkoły Pod-

stawowej w Resku , radnymi: 

p. Renatą Kulik, p. Andrze-

jem Gradusem oraz z p. Anią 

Szymańską wyruszyli do 

Kołobrzegu na uroczystość z 

okazji  świętowania 70. rocz-

nicy walk o Kołobrzeg oraz 

zaślubin  Polski  z morzem. 

Sama podróż była dość przy-

jemna, ponieważ panowała 

na uroczy-

stość, która 

odbyła się 

na cmentarzu, gdzie gościli 

nas kombatanci polscy oraz  

niemieccy. Uroczysty dzień 

zakończyliśmy spacerem 

wzdłuż plaży. Wszyscy wró-

cili do Reska cali i zdrowi. 

                                                                                                          

Arek Werner 

Polak podróżnikiem roku 2015! 

 70. rocznica walk o Kołobrzeg 

Marzanna jest 

znana w Polsce od 

wieków. Marzanna 

to bogini słowiańska, 

która była symbolem 

zimy i śmierci. Stąd 

właśnie wzięła się 

nazwa kukły, którą 

niszczymy w 

Pierwszy Dzień 

Wiosny. Marzanna 

jako kukła jest 

symbolem 

odchodzącej zimy, a 

zwyczaj jej topienia 

lub palenia jest 

znany od dawna. 

Jeszcze w czasach 

pogańskich topienie 

marzanny odbywało 

się w czasie Jarego 

Święta, aby 

przywołać wiosnę. 

Utopienie marzanny 

miało także 

przynieść dobre 

plony w danym 

roku.  
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Julia Szczepańska– redaktor naczelna 
 Dominik Domański  
 Filip Czura 
 Marita Romańczuk 
 Ola Kozicka 
 Asia Markowska 
 Karolina Wdowiak 
Natalia Niewczas 
Sandra Pilarska 
Natalia Kalińska 
 
Opiekun : Elżbieta Kuc 
Spotkania: sala 002 

Nakrętki na wagę rehabilitacji 
 

 

Po raz kolejny Samorząd Uczniowski 

zaprasza  uczniów do konkursu 

„Nakrętki”.   W tym roku będą one odda-

ne rodzicom dziewczynki  z naszej gmi-

ny, która potrzebuje  turnusu rehabilita-

cyjnego.  

Gmina musi uzbierać 2 TONY nakrętek! 

Zebrane nakrętki w podpisanym worku oddajemy do  woźnej p. Teresy 

Kózki. 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY  

TY TEŻ MOŻESZ POMÓC ! 

Nagroda dla najlepszej klasy już czeka! 

 

„ G Ł O S   B U D Y ”  

Leci samolot:  

- Stewardessa mówi do araba:  

- Podać panu drinka?  

- Nie, dzisiaj nie piję, bo zaraz będę prowadził. 

*** 

Pewien informatyk poszedł na ryby.  

Złapał złotą rybkę, która obiecała spełnić tradycyjnie trzy 

życzenia.  

Informatyk mówi:  

- Żeby był po-

kój na świecie.  

- Za trudne.  

- No to, aby 

windows się nie 

zacinał.  

- To już niech 

będzie ten po-

kój na świecie 

HUMOR:) 

K O N K U R S 

glosbudy@wp.pl 

Dlaczego dorosły człowiek nie zjadł ryby? 
Bo dojrzałOść 
 
Jakie sny ma informatyk? 
Na javie 
 
Jak się nazywa bombowiec z sosny? 
Sosnowiec 
 
Jaka jest ksywka rudej dziewczyny Iron Mana? 
Ruda żelaza 
 
Jak się nazywa obywatel Turcji, który garnie się do 
pracy w fabryce odzieży wizytowej? 
GarniTurek 
 
Co mówi gościu ze skrzywieniem kręgosłupa, które-
mu podano do stołu pyszne danie? 
- Mmm, nie mogę się oprzeć. 
 
Jak się bawią Arabowie w Nowym Jorku? 
Bombowo 
 
Dlaczego las nie stoi na bramce ? 
Bo puszcza  

http://sucharry.pl/32848/Ryby.html
http://sucharry.pl/32848/Ryby.html
http://sucharry.pl/32806/Sen-informatyka.html
http://sucharry.pl/32806/Sen-informatyka.html
http://sucharry.pl/32806/Sen-informatyka.html
http://sucharry.pl/32806/Sen-informatyka.html
http://sucharry.pl/32806/Sen-informatyka.html
http://sucharry.pl/32731/Dziewczyna-Iron-Mana.html
http://sucharry.pl/32731/Dziewczyna-Iron-Mana.html
http://sucharry.pl/32722/Turek.html
http://sucharry.pl/32722/Turek.html
http://sucharry.pl/32722/Turek.html
http://sucharry.pl/32716/Suchar.html
http://sucharry.pl/32716/Suchar.html
http://sucharry.pl/32716/Suchar.html
http://sucharry.pl/32669/Nowy-Jork.html
http://sucharry.pl/32669/Nowy-Jork.html
http://sucharry.pl/32598/Las.html
http://sucharry.pl/32598/Las.html

