
W dniach 24- 

25 kwietnia Powiat Ło-

beski był organizatorem 

Wojewódzkiej Inaugura-

cji Dni Olimpijczyka.   

W związku z tym wyda-

rzeniem w każdej gmi-

nie powiatu odbywały 

się różne imprezy spor-

towe, w których uczest-

niczyli: dzieci, młodzież 

oraz zaproszeni olimpij-

czycy.                        

Ciąg dalszy na str.3. 

Olimpijczycy w  Zespole Szkół 

Teatralne wyróżnienie 

         

 

 

 

W kwietniu odbył 

się Powiatowy Przegląd Tea-

tralny, w którym udział 

wzięli aktorzy przygotowani 

przez panią Joannę Murat . 

Zespół teatralny  „Maska” 

zaprezentował w niezwykle 

zabawny i nowoczesny spo-

sób przedstawienie pt: „ Ze-

msta inaczej”, które oparte 

było na komedii Aleksandra 

Fredry .  

W kategorii gimna-

zjum było kilka zespołów 

teatralnych  i to  dobrze 

przygotowanych. Nie ma 

jednak wątpliwości, że wy-

padliśmy w przedstawieniu 

rewelacyjnie. Cały zespół  

otrzymał wyróżnienie, co 

było dla nas wspaniałą wia-

domością. Mieliśmy również 

szansę usłyszeć  od jury wie-

le cennych rad i wskazówek, 

które z pewnością weźmie-

my pod uwagę na dalszych 

próbach i przedstawieniach. 

Następnego dnia wybrali-

śmy się do pana dyrektora 

Dariusza Siemasza , by po-

chwalić się naszym  osiągnię-

ciem.  

Ten dzień był dla 

aktorów naprawdę szczęśli-

wy. Jesteśmy dumni i  wie-

my, że następne przedsta-

wienia będą  lepsze i  bar-

dziej profesjonalne.       

                 Julia 
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W kwietniu, miesiącu eg-

zaminu gimnazjalnego, 

pytamy oczywiście o na-

stroje i oczekiwania zwią-

zane z egzaminem . A jak 

czujemy się przed egzami-

nem? 

*Dobrze, ale jestem prze-

ziębiony. 

*Ogółem jest super, ale 

zawsze mogłoby być le-

piej. 

*Czuję się dobrze. 

*Zajefajnie. 

*Przed egzaminem 

czuje się do-

brze ,ponieważ 

wspiera mnie ko-

chana dziewczyna. 

*Czuje się źle, pewnie bę-

dzie trudny. 

*Lekki stres, ale nie po-

winno być źle :) 

*W  nosie mam ten egza-

min. 

*Jest luz. 

*Dobrze, dam radę :) 

*Boli mnie głowa na samą 

myśl o nim! 

*Jestem zestresowana. 

jąca wcale nie musi być niebez-

pieczna. Większość osób ocenia 

po wyglądzie, co jest nieodpo-

wiednie. Tak samo niby skryta 

osoba, nie jest tak naprawdę 

skryta dla każdego.  Kiedy się  ją 

pozna,  zobaczy się jaka jest na-

prawdę.  Gdy w szkole mijasz  

mało schludną  osobę,  nie myśl 

od razu że nie dba o higienę, 

może nie ma takiej możliwości,  

 Do napisania tego 

artykuły  nakłonił mnie pewien 

obrazek. Przedstawia on dziew-

czynkę stojącą w białej sukience 

z jedną ręką schowaną za placa-

mi  oraz zaniedbanego i prawdo-

podobnie bezdomnego mężczy-

znę siedzącego na krześle obok 

dziewczynki również z  ręką 

schowaną za placami. Nad zdję-

ciem widzimy  napis, a 

obok drugą stronę. 

Niecodzienny widok. 

Dziewczynka trzyma 

siekierę a mężczyzna 

piękny bukiet białych 

kwiatów. 

 Niby  to 

tylko obrazek na  stro-

nie  WWW przemijany 

pewnie przez tysiące 

użytkowników, ale 

daje do myślenia.  

Miła, uśmiechnięta, 

słodka osoba przy 

bliższym poznaniu 

niekoniecznie taka jest. 

A bezdomna, odpycha-

może ma problemy finansowe.  

Takie przykłady  można wymie-

niać bez końca, ale przekaz ciągle 

jest ten sam. Ocenianie czegoś 

lub kogoś po wyglądzie prowa-

dzi do tego, że otrzymujemy 

mylne wnioski. Możemy 

„przegapić” w ten sposób  war-

tościowe osoby. 

                          Natalka 

S O N D A 

„To co najważniejsze skrywa się przed wzrokiem” 

                                                  „Mały Książę” 

Kalendarz 

kwietniowych świąt 

nietypowych :)  

1 kwietnia – Prima 

aprilis, Międzynarodowy 

Dzień Ptaków, Dzień 

Ryby (Francja) 

2 kwietnia – 

Międzynarodowy Dzień 

Książki Dla Dzieci, 

Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu, 

Dzień Naleśnika 

4 kwietnia – Dzień 

Geografa 

5 kwietnia – Dzień 

Leśnika i Drzewiarza, 

Dzień Trzeźwości, Dzień 

Marchewki 

7 kwietnia – Światowy 

Dzień Zdrowia, Dzień 

Pracownika Służby 

Zdrowia 

8 kwietnia – 

Międzynarodowy Dzień 

Romów 

9 kwietnia – Światowy 

Dzień Pozdrawiania 

Brunetów 
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W dniach 24, 25 

kwietnia Powiat Łobeski był 

organizatorem Wojewódzkiej 

Inauguracji Dni Olimpijczyka.   

W związku z tym wydarzeniem 

w każdej gminie powiatu odby-

wały się różne imprezy sporto-

we, w których uczestniczyli: 

dzieci, młodzież oraz zaproszeni 

olimpijczycy.   

Resko odwiedził pan 

Władysław Wojtakjtis – olimpij-

czyk z Meksyku (1968) repre-

zentujący Polskę  w pływaniu  , 

żeglarze: Ryszard Chybiński i 

Janusz Olszewski - olimpijczycy 

z Moskwy (1984 r.).  

24 kwietnia  rano w 

hali Gimnazjum w Resku zma-

gania sportowe rozpoczęły 

przedszkolaki, które po zakoń-

czeniu zawodów otrzymały 

nagrody z rąk olimpijczyków i 

władz miasta. Następnie gimna-

zjaliści z uczniami klas VI szko-

ły podstawowej rywalizowali w 

konkurencjach przygotowanych 

przez pana Romana Gojlika, tzn.  

wyścigach na wesoło, nad któ-

rych przebiegiem czuwali ucz-

niowie Liceum Ogólnokształcą-

cego . W tym samym czasie na 

szkolnych boiskach odbywały 

się turnieje w piłkę nożną i piłkę 

koszykową. Nad prawidłowym 

przebiegiem zmagań sportowych 

czuwała pani Olga 

Piórkowska oraz 

sędziowie z LO.  

Na boi-

sku trawiastym 

odbył sie turniej 

zorganizowany  

przez Mewę Re-

sko z udziałem 

zespołów z Płot, 

Gryfic, Świdwina 

i Reska.  Wśród kibiców byli: 

starosta łobeski pan - Paweł 

Marek, burmistrz Reska - pan 

Arkadiusz Czerwiński oraz za-

proszeni olimpijczycy. To im 

przypadł zaszczyt wręczenia 

nagród najlepszym piłkarzom. 

W godzinach wieczor-

nych w hali sportowej w Łobzie 

odbyła się uroczysta Gala Spor-

tu, podczas której najlepsi spor-

towcy, trenerzy i organizatorzy 

zostali nagrodzeni pamiątkowy-

mi statuetkami. Z naszej szkoły 

otrzymali je - Roksana Wróbel i 

Robert Strychalski (gimnazjum), 

Wiktoria Tupko i Konrad Woź-

niak (LO). Wyróżnieni zostali 

także trenerzy pracujący na co 

dzień w Zespole Szkół w Resku: 

pani Renata Czerwińska oraz 

pan Roman Gojlik. pPani Elż-

bieta Kuc została doceniona za 

reprezentowanie powiatu i gmi-

ny w zawodach piłki siatkowej 

kobiet.  Ogromną niespodzianką 

był wybór najlepszego sportow-

ca powiatu, którym został po raz 

pierwszy przedstawiciel naszego 

miasta -  Michał Pniewski - 

Mistrz Europy w karate.  

Miłym akcentem uro-

czystości były występy Margret, 

wokalistki pochodzącej ze Star-

gardu Szczecińskiego oraz Prze-

mysława Radziszewskiego, 

zwycięzcy  programu The Voice 

of Poland. Miejmy nadzieję, że 

za rok ponownie sportowcy i 

trenerzy z Zespołu Szkół w Re-

sku zostaną wyróżnieni za trud 

wkładany w treningi, zajmowa-

nie wysokich lokat w zawodach 

sportowych i propagowanie 

zdrowego stylu życia. 

Justyna Grankowska 

I Ty możesz zostać olimpijczykiem 

Kalendarz 

kwietniowych świąt 

nietypowych:) 

10 kwietnia – Dzień 

Bandurka, Dzień 

Wojskowego Lotnictwa 

11 kwietnia – Dzień 

Radia, Dzień Osób z 

Chorobą Parkinsona 

12 kwietnia – Dzień 

Czekolady, 

Międzynarodowy Dzień 

Lotnictwa i 

Kosmonautyki, Dzień 

Ptaków Wędrownych 

13 kwietnia – Światowy 

Dzień Pamięci Ofiar 

Katynia 

14 kwietnia – Dzień 

Ludzi Bezdomnych 

16 kwietnia – Dzień 

Sapera i Włókniarza 

18 kwietnia – 

Międzynarodowy Dzień 

Ochrony Zabytków, 

Światowy Dzień 

Krótkofalowca. 

20 kwietnia – 

Międzynarodowy Dzień 

Wolnej Prasy, 

Międzynarodowy Dzień 

Świadomości Zagrożenia 

Hałasem 
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          Finały Woje-

wódzkie w piłce koszy-

kowej dziewcząt w Ze-

spole Szkół w Resku 

 

 Drużyna w  ko-

szykówce dziewcząt z Ze-

społu Szkół w   Resku w 

składzie: : Marta Celińska, 

Marta Jarosz, Monika Strojna, 

Marta Babak, Sandra Mań-

kowska, Sandra Kocik, Wikto-

ria Tupko, Wiktoria Janowska 

oraz  Monika Uldynowicz za-

kwalifikowała się do finału 

wojewódzkiego po bardzo 

zaciętej i widowiskowej wal-

ce w  Mistrzostwa Regionu  

Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Trenerzy : p. A. Majewski i p. 

J. Grankowska tak dobrze 

przygotowali drużynę, że  

nie miała sobie równych, 

pokonując na szczeblu po-

wiatu swoje odwieczne ry-

walki  z  Łobza 28:23. Rów-

nież w zawodach na szcze-

blu regionalnym nasze 

dziewczęta  okazały się nie-

pokonane. Po dwukrotnej, 

szalenie porywającej dogryw-

ce z Wałczem zakończonej 

33: 30, zakwalifikowały się 

do finału wojewódzkiego, 

który odbył się                16 

kwietnia na hali  w Resku. 

Do sportowej rywalizacji 

stanęły zespoły : LO VI Ko-

szalin,  ZSO Gryfino,  LO I 

Nowogard,  ZS Resko.   Wy-

niki poszczególnych me-

czów:                     Resko - 

K o s z a l i n  1 5  :  3 8                                

Nowogard - Gryfino - 37:9                             

Resko - Gryfino - 27:13 - mecz 

o III miejsce   Nowogard - 

Koszalin 20:29 - finał                    

Klasyfikacja końcowa:  I miej-

sce - LO VI Koszalin                            

II miejsce - LO I Nowogard                                     

III miejsce - ZS Resko IV 

miejsce - ZSO Gryfino                                

Za wielką ambicję i realizacje 

marzeń o wojewódzkim fina-

le należą się gratulacje całej 

drużynie, która po raz pierw-

szy w historii Zespołu Szkół 

w Resku znalazła się na po-

dium na szczeblu wojewódz-

kim.  Puchary i medale ufun-

dował Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy i Staro-

stwo Powiatowe w Łobzie, a 

wręczyli je : Burmistrz Reska 

– Arkadiusz  Czerwiński, 

Dyrektor Szkoły - Dariusz 

Siemasz, Dyrektor wydziału 

spraw społecznych - Wiesław 

Mały. 

Dziękujemy serdecz-
nie za pomoc w przeprowa-
dzeniu imprezy Januszowi 
Łukomskiemu, koordynato-
rowi z  ramienia WSZS w 
Szczecinie. 

 
Justyna Grankowska 
 

 

WOJEWÓDZKIE    PODIUM 

Za wielką ambicję 

i realizacje marzeń 

o wojewódzkim 

finale należą się 

gratulacje całej 

drużynie, która po 

raz pierwszy w 

historii Zespołu 

Szkół w Resku 

znalazła się na 

podium na 

szczeblu 

wojewódzkim.   
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Pod koniec kwietnia 

klasa Id Gimnazjum w Re-

sku była na trzydniowej wy-

cieczce klasowej w Gdańsku. 

A co zobaczyliśmy?  

W 80 minut „Dookoła Świa-

ta”? To możliwe w Centrum 

Hewelianum- gdańskim cen-

trum naukowym. To dosko-

nała propozycja dla osób 

ciekawych świata, niezależ-

nie od ich wieku. Wystawy 

interaktywne, które zrobiły 

na mnie największe wrażenie 

tom.in. ,,Dookoła świata’’, 

,,Łamigłówka’’, ,,Wehikuł 

czasu’’. Mogliśmy wejść do 

specjalnej kapsuły, aby zmie-

rzyć się z prawdziwym hura-

ganem, czyli wiatrem o pręd-

kości 126 km/h- po prostu 

dech zapiera. Przemierzali-

śmy wystawę ,,Dookoła świa-

ta’’, szukając odpowiedzi na 

ciekawe pytania, dotyczące 

położenia kontynentów, wy-

sokości gór, zwierząt i roślin 

charakterystycznych dla róż-

nych stref klimatycznych. 

Galeria Bałtycka- cudowne 

miejsce dla tych, którzy dys-

ponują sporymi pieniędzmi. 

Mnóstwo sklepów, kawiarni i 

restauracji. Sopot-przepiękne 

molo, na razie świeżo malo-

wane, plaża, stoiska z pa-

miątkami. W czasie pięknej 

pogody, a na taką właśnie 

trafiliśmy, rzesze turystów 

spacerują i wygrzewają się w 

słońcu. Niedaleko można 

podziwiać tzw. ,,Krzywy 

domek’’, który,  jak spraw-

dziliśmy, w środku jest pro-

sty. Dla wytrwałych- trochę 

oddalone „Grodzisko”, ale 

czynne tylko do 16:30. Stare 

Miasto- przepiękne miesz-

czańskie kamienice i budow-

le, w których kiedyś władze 

sprawowały cechy. Warto 

obejrzeć z bliska bogactwo i 

przepych ówczesnych miesz-

czan, czyli  np.. dom Uphage-

na. Oczywiście kolejnym 

punktem naszej podróży po 

Starym Mieście był słynny 

Żuraw oraz deptak nad Mo-

tławą.  

 Jak zwykle za szyb-

ko zakończył się nasz pobyt 

w Gdańsku. Wycieczkę uwa-

żam za udaną i dlate-

go w przyszłym roku 

znów wyruszymy do 

Trójmiasta- następne 

atrakcje czekają. 

 

                                                                                         

Marita Romańczuk, 

ID 

Id w Gdańsku 

Centrum kulturalne, 

naukowe i 

gospodarcze oraz 

węzeł 

komunikacyjny 

północnej Polski, 

stolica województwa 

pomorskiego. 

Ośrodek gospodarki 

morskiej z dużym 

portem handlowym. 

Gdańsk z 462 454 

mieszkańcami 

zajmuje szóste 

miejsce w Polsce pod 

względem liczby 

ludności, a siódme 

miejsce pod 

względem 

powierzchni – 

261,96 km 
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Od  2013 r. można 

zwiedzać Basteję- najnowszy, 

zmodernizowany budynek daw-

nej baszty obronnej należącej 

dzisiaj do stargardzkiego Mu-

zeum Archeologiczno- Histo-

rycznego. Redakcja  gazety 

szkolnej „Głos Budy” Zespołu 

Szkół miała okazję poznania   

zbiorów w czasie VI Powiato-

wych Warsztatów  Dziennikar-

skich, które odbyły się pod ko-

niec kwietnia w Stargardzie 

Szczecińskim.  

Jednym z budyn-

ków w którym mieści się 

stargardzkie muzeum jest 

Basteja. Została wybudowana 

w XVI wieku jako wzmocnie-

nie systemu umocnień tej 

części obwarowań miejskich. 

Basteja przez wieki była wie-

lokrotnie niszczona, w swej 

historii pełniła nawet funkcje 

mieszkalne a od lat osiem-

dziesiątych należy do mu-

zeum w Stargardzie Szcze-

cińskim. Zupełnie wyremon-

towaną i rozbudowaną po-

nownie oddano do użytku w 

2013r. Prezentowana jest w 

niej stała wystawa przedsta-

wiająca” Stargard od czasów 

późnego średniowiecza do 

lat 20. XX wieku”. Pracowni-

cy placówki starają się przy-

bliżyć zwiedzającym historię 

tego miejsca w jak najciekaw-

szy sposób. Wykorzystują 

przy tym współczesne tech-

nologie jak np. tablice inte-

raktywne, podświetlane ga-

bloty, sale kinowe oraz sprzęt 

multimedialny. W obiekcie 

znajdują się cztery sale eks-

pozycyjne ułożone tematycz-

nie a nie chronologicznie. 

Każda z nich jest równie 

ciekawa.                        - 

Staraliśmy się historyczne 

wnętrze połączyć z atrakcjami 

dla dzieci – twierdzi Patrycja 

Jakubiak pracownik mu-

zeum – Iść troszeczkę z du-

chem czasu, zachęcić zwiedza-

jących do odkrywania tajem-

nic historii, zagadek związa-

nych z miejscem zamieszka-

nia. Chcemy, aby muzealne 

eksponaty doskonale przybli-

żyły dawne czasy. 

Jedna z prezentacji 

przybliża Stargard jako stoli-

cę Pomorza Brandenburskie-

go w latach 1668-1720. Wtedy 

miasto przeżywało czasy 

dynamicznego rozkwitu. 

Funkcjonowało wówczas 

ponad trzydzieści cechów 

rzemieślniczych, między 

innymi cieśli, stolarzy, kraw-

ców, tkaczy i złotników. Na 

zapotrzebowanie osób za-

możnych pojawiły się w mie-

ście towary luksusowe po-

chodzące nawet z dalekich 

Chin i Japonii- np. wyroby z 

fajansu oraz gliniane fajki, 

których używały także dzie-

ci, bo wierzono, że ogień i 

dym mogą wyleczyć z chorób 

i oczyścić zatrute powietrze. 

Z tych właśnie czasów po-

chodzi ostatni, cenny nabytek 

muzeum – XVIII- wieczny, 

srebrny kufel monetarny ze 

złoceniami. Był to wyjątkowy 

prezent z okazji np. zaręczyn 

lub 30-stej rocznicy ślubu. Są 

na nim herby rodzin małżon-

ków. Jednym z elementów 

zdobiącym ten kufel były 

złote monety. Szczególną 

uwagę zwraca także XVII -

wieczne  narzędzie tortur 

czyli Szafa Stargardzka. To 

urządzenie wzbudzało grozę 

nawet u najodważniejszych, 

gdyż pobyt w nim w 99% 

kończył się śmiercią. Cieka-

wą atrakcją było również 

korzystanie z drewniano-

woskowych tabliczek, na 

których ćwiczono kaligrafię 

używając metalowego rylca.  

Zwiedzający wystawę mogą 

osobiście tego spróbować. A 

jak znudzi się pisanie, może-

my przejść się drewnianą 

hurdycją, która kiedyś biegła 

wzdłuż muru obronnego.  

Zachęcamy do od-

wiedzenia stargardzkiego 

Muzeum  Archeologiczno- 

Historycznego na Starym 

Mieście. Zwiedzanie  nie jest 

wielkim wydatkiem – bilet 

normalny kosztuje 8zł a ulgo-

wy 6zł. Może i w Resku po-

wstanie kiedyś choćby izba 

pamięci? My też mieliśmy 

piękne karty historii i warto 

je  znać.                                       

Julka, Karolina, Natalka                                                                                 

Historia w nowoczesnym wydaniu 

Basteja została 

wzniesiona w XVI 

wieku z myślą o 

nowym sposobie 

obrony obwałowań 

miejskich, opartym o 

broń palną. Dlatego 

na ścianach 

zewnętrznych 

rozmieszczone zostały 

liczne otwory 

strzelnicze: kluczowe 

i szczelinowe. Na 

górze budowli 

znajdowała się 

platforma do 

ustawiania armat. 

W XIX wieku basteja 

utraciła znaczenie 

militarne. Została ona 

podwyższona o jedno 

piętro i 

przystosowana do 

funkcji mieszkalnych. 
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Mistrzowie Kodo-

wania to projekt edukacyjny 

mający na celu upowszech-

nienie nauki programowa-

nia w szkołach.  

Obejmuje on 

uczniów szkół podstawo-

wych i gimnazjum z całej 

Polski. W ramach zajęć dzieci 

uczą się programowania w 

intuicyjnym języku Scratch. 

Nauczyciele biorący udział w 

programie zostali przeszkole-

ni przez ekspertów, by przez 

kolejnych 8 tygodni prowa-

dzić zajęcia programowania 

w swoich szkołach. Udział w 

programie jest bezpłatny. 

Projekt realizowany jest   

Karol Jurski i jego robot              

przez Samsung Elec-

tronics Polska. Scratch jest 

środowiskiem 

przyjaznym ucz-

niom, prostym w 

obsłudze. 

 W Star-

gardzie Szczeciń-

skim podczas VI 

Powiatowych 

Warsztatów Dzien-

nikarskich odbyły się krótkie 

warsztaty w zakresie kodo-

wania w języku Scratch pro-

wadzone przez Joannę Szcze-

cińską. W przeznaczonej do 

tego aplikacji robiliśmy 

'ruchome akwarium' , co było 

bardzo ciekawe. Ruchome 

dosłownie, bo w finale naszej 

zabawy rekin zjadł rybkę. 

Nie zabrakło chwil pełnych 

humoru, bo zdarzało się, że      

rybka zjadła     rekina! Przy 

okazji zabawy okazało się, że 

odpowiednie wyszukiwanie i 

układanie kolorowych kloc-

ków oznaczających np. ruch, 

kolor czy zdarzenie nie jest 

wcale takie trudne.  

 Ponadto Karol Jurski- uczeń 

klasy I gimnazjum przedsta-

wił nam możliwości robota 

LEGO MINDSTROMS EV3 

oraz własne oprogramowanie 

napisane w języku App Iven-

tor do sterowania robotę LE-

GO MINSTROMS za pomocą 

tabletu z systemem Android. 

Robot wykonywał ciekawe 

czynności, takie jak: strzela-

nie kulkami czy podążanie za 

pilotem. 

 

 Ogólnie zajęcia były 

prowadzone tak, aby były 

przystępne oraz ciekawe. 

Działaliśmy na świetnym 

programie, dzięki któremu 

można było tworzyć przeróż-

ne rzeczy. Reasumując, czas 

spędzony w pracowni Mi-

strzów kodowania nie po-

szedł na marne. Nauczyliśmy 

się co nieco i było to fajne 

doświadczenie. 

 

             Karolina, Natalka 

A w Stargardzie kodują ! 

Czy wiesz, że… 

 

Nazwa miesiąca 

pochodzi od 

kwitnących wtedy 

kwiatów. Dawniej 

używane były 

również nazwy: 

łżykwiat, brzezień 

– od brzozy i 

dębień .Łacińska 

nazwa Aprilis 

została 

zapożyczona przez 

większość języków 

europejskich.  

Str. 7 

Rok 2015, numer  227 



Na szkolnym forum wyróżniono uczniów, którzy zdobywali laury w  konkursach i zawo-
dach sportowych. 
 
Adrianna Szcześniak i Szymon Mańkowski   IV  miejsce  w Międzyszkolnym Konkursie Poe-
zji i Piosenki Angielskiej   
 
Adrianna Szcześniak uzyskała najwyższy wynik w szkole i przeszła do II etapu Olimpiady 
Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów   
 
Wiktoria Dziuba reprezentowała szkołę na Międzypowiatowym Konkursie Piosenki i Poe-

zji Angielskiej w Świdwinie i w kategorii "poezja" zdobyła wyróżnienie 
 

Uczniowie z Zespołu Teatralnego "Maska" otrzymali wyróżnienie w Powiatowym Przeglą-

dzie Teatralnym oraz wsparli  swoim występem imprezę środowiskową Centrum Kultury i 

Klubu "Ka-60".Uczestnicy: 

Szczepańska Julia, 

Szcześniak Adrian-

na , Budzyński Ja-

kub, Byndas Woj-

ciech, Jacewicz Nata-

lia , Brodowska Ali-

cja, Banaszak Nata-

lia, Bloch Mateusz , 

Parszyk Dawid, Leo-

nik Mateusz , Mar-

kowski Adrian , 

Przybyłek Małgorza-

ta , Szycko Justyna , 

Czernecki Sebastian 

                                           Nagrodę odbierają Dawid Parszyk i Sebastian Czernecki 

I MIEJSCE W MISTRZOSTWACH POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT:  
Roksana Wróbel, Anna Szawdenis, Wiktoria Nowak, Patrycja Szutkowska, Agnieszka Łętka, 
Magdalena Klik, Dominika Kęsy, Nicola Urban. Zuzanna Frej, Aleksandra Wańcowicz 
 
III MIEJSCE W MISTRZOSTWACH REGIONU W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT: 
Roksana Wróbel, Maja Korgul, Agnieszka Manowiec, Martyna Pasieka,  
Natalia Najderek, Magdalena Klik, Wiktoria Lipa.  

 
W MISTRZOSTWACH POWIATU W INDYWIDUALNEJ LA W SKOKU WZWYŻ:  

I miejsce Roksana Wróbel,  

II miejsce Maja Korgul.  

UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH WOJEWÓDZTWA     

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH NA 1200 M: 

Agnieszka Łętka, Maja Korgul.                                   

                                                

 

Szkolne wyróżnienia 

W kwietniu 

urodzili się: 

1805 - Hans 

Christian Andersen 

- duński bajkopisarz  

1955 - Jan 

Borysewicz - polski 

wokalista, 

gitarzysta zespołu 

Lady Pank, 

kompozytor 

rockowy  

1961 - Eddie 

Murphy - 

amerykański aktor 

1971 - Małgorzata 

Kożuchowska - 

polska aktorka   

1982 - Jarosław 

Hampel - polski 

żużlowiec  

1974 - Victoria 

Beckham - brytyjska 

piosenkarka, 

aktorka  

Str. 8 

Głos Budy   



III MIEJSCE W MISTRZOSTWACH WOJEWÓDZTWA W PIŁCE KOSZYKOWEJ 
DZIEWCZĄT - Marta Celińska, Marta Jarosz, Wiktoria Janowska, Marta Babak,  
Monika Uldynowicz, Monika Strojna,  nie, Sandra Mańkowska, Wiktoria Tupko,  
Sandra Kocik,  

 
I MIEJSCE W MISTRZOSTWACH POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT 

Marta Jarosz, Anna Kusiewicz, Wiktoria Janowska, Marta Babak, Aldona Kamińska,  
Monika Strojna, Sandra Mańkowska, Wiktoria Tupko, Sandra Kocik,  
 
V MIEJSCE W MISTRZOSTWACH WOJEWÓDZTWA SZKÓŁ PONADGIMNAZJAL-
NYCH W TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW:Tomasz Okrój, Bartek Soroka, Patryk Bo-
dys 
 
III MIEJSCE REGIONALNA WOJEWÓDZKA GIMNAZJADA TENIS STOŁOWY 
CHŁOPCY : Fabisiak Mateusz, Leonik Marcin 

 
V MIEJSCE W REJONOWEJ GIMNAZJADZIE UNIHOKEJA CHŁOPCÓW: Bodys Jakub, 

Haberski Tomasz, Trzeszczynski Wojciech, Kowalicki Mikołaj, Miłek Stanisław, Widłak 

Patryk, Leonik Mateusz, Mielczarek Dawid, Figas Kacper 

 

V MIEJSCE W ZAWODACH REGIONALNYCH WOJEWÓDZKIEJ GIMNAZJADY W 

PIŁCE RECZNEJ CHŁOPCÓW 

Bodys Jakub, Haberski Tomasz, Miłek Stanisław, Widłak Patryk, Wasilewski Michał Miel-

czarek Dawid, Strychalski Robert, Kobielski Alan 

 

Mistrza Słownictwa z języka niemieckiego w LO 

I miejsce Wojtek 

Szydłowski 

II miejsce Ceza-

ry Szostak 

III miejsce Oskar 

Łydziński 

 

Szkolny Kon-

kurs Języka 

Angielskiego - 

"Mistrz Słówek"  

dla uczniów 

liceum  I miejsce 

- Katarzyna   

Mieczaniec,                  

II miejsce Zu-

zanna Powcho-

wicz,                     

III miejsce Da-

niel Brodowski 

 

                       Nagrody odbierają uczestnicy konkursów przedmiotowych: Maja Korgul 

( język polski),  Stanisław Miłek ( historia z elementami wos-u) , Piotr Buszta ( geografia) 

                    

Szkolne wyróżnienia c.d. 

W kwietniu 

urodzili się: 

1791 - Samuel 

Morse - amerykański 

wynalazca, 

konstruktor 

telegrafu  

1939 - Stanisław 

Dziwisz - polski 

duchowny katolicki, 

prywatny sekretarz 

papieża Jana Pawła 

II, arcybiskup 

krakowski 

1957 - Donald Tusk 

- polski polityk 

1974 - Małgorzata 

Dydek - polska 

koszykarka, 

reprezentantka 

Polski, najwyższa 

zawodniczka w 

historii WNBA   

1982 - Kaká - 

brazylijski piłkarz  
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Przez cały rok szkolny 

nauczyciele proponują nam 

udział w wielu projektach edu-

kacyjnych. Po co? Bo uczą pracy 

w grupie, odpowiedzialności, 

odwagi i wielu innych rzeczy 

przydatnych nie tylko na dal-

szym etapie nauki, ale przede 

wszystkim w życiu. Może arty-

kułem zachęcę tych, którym do 

tej pory się nie chciało?  

W pierwszych dniach 

kwietnia szkolni wolontariusze 

byli gośćmi w Przedszkolu Miej-

skim im. Kubusia Puchatka w 

Resku. Na tę miłą wizytę wyru-

szyliśmy wraz z p. Malwiną 

Więckowską – opiekunką projek-

tu edukacyjnego, w którym bie-

rzemy udział. Po przywitaniu  z 

dyrektorką p. Marzanną Knap  

oraz zapoznaniem się z planem 

pobytu ,panie przedszkolanki  

przydzieliły nas do pszczegól-

nych grup. W moim przypadku 

były to  „Sówki”.    

Razem z koleżanką 

zostałyśmy serdecznie przywita-

ne przez maluchy. Na początku 

czytałyśmy im bajkę, do której 

później zadawałyśmy  pytania. 

Następnie wesoło się bawiliśmy 

we wspólnie  wymyślone zaba-

wy. Cieszył nas fakt, że dzieci 

były bardzo pomysłowe i aktyw-

nie uczestniczyły w każdej grze i 

zabawie. Po obiedzie i odpoczyn-

ku  wyruszyliśmy na plac zabaw, 

by spędzić trochę czasu na świe-

żym powietrzu. Niestety co do-

bre nie trwa wiecznie. Po kilku 

godzinach spędzonych z przed-

szkolakami przyszedł czas na 

pożegnanie. Opuściliśmy przed-

szkole usatysfakcjonowani i  

uśmiechnięci.  

Lubię dzieci, więc 

wybrałam taki właśnie projekt, 

ale lista przecież jest bardzo 

długa. Każdy znajdzie coś dla 

siebie. 

             Julka 

oraz wybrane przez nas hor-

rory jedząc przy tym pizzę. 

W przerwach odbywały się 

różne gry, a zabawa była  tak 

przednia, że większość 

uczniów nie zmrużyła oka.  

Wszyscy byli bardzo 

zadowoleni i niezmiernie 

wdzięczni za możliwość 

Z 6 na 7 marca 

2015r. uczniowie klasy 3a 

wraz z panią Barbarą Wro-

nowską nocowali na sali gim-

nastycznej w Liceum w Re-

sku. Wszyscy zebraliśmy się 

o godzinie 20:00 przed  bu-

dynkiem szkoły.                  W 

pierwszych godzinach towa-

rzyszyła nam  pani Joanna 

Murat – organizatorka impre-

zy. Niestety nie mogła zostać 

z nami do końca. 

Wspólnie obejrzeli-

śmy adaptacje filmowe omó-

wionych do tej pory lektur 

wspólnej integracji                i 

miło spędzonego czasu. Ma-

my  szczerą nadzieję, że po 

egzaminach gimnazjalnych 

uda nam się to powtórzyć.  

 

 Maja Korgul, Ada 

Grocholska 

Jak się bawić, to w przedszkolu 

Integracyjne nocowanie 

Czy wiesz, że… 

*Serce posiada siłę 

do wyrzucenia 

strumienia krwi na 

wysokość 2 metrów 

w powietrze 

*Paznokcie u rąk 

roczną z prędkością 

około milimetra na 

miesiąc, to 4 razy 

szybciej niż 

paznokcie u nóg 

*Kichnięcie może 

spowodować 

wyrzucenie z nosa 

cząsteczek z 

prędkością 167 km/

h 

*Komórki 

wyściełające jelito 

żyją tylko 3 dni, 

podczas gdy 

neurony mózgu 

mogą przetrwać 

całe życie 
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Roksana , uczennica IIId, 

czołowa zawodniczka UKS-

u, nominowana do nagrody 

Najlepszy Sportowiec Po-

wiatu Łobeskiego. 

Jak zaczęła się Twoja przy-

goda ze sportem? 

W podstawówce  chodziłam 

na SKS-y. Później jeździłam 

na zawody . 

W jakich zawodach ostatnio 

brałaś udział ? 

Skok wzwyż na zawodach 

powiatowych – gimnazjada, 

skoki indywidualne (1,46 m) 

 Twój największy sukces ? 

 III miejsce w województwie 

w skoku  wzwyż,  4 miejsce 

w województwie w kosza. 

Powiedz nam ile lat trzeba 

trenować w kosza, żeby 

dojść do  miejsca na podium 

w województwie ? 

Przez 2 lata grałam w kosza 

w drużynie w gimnazjum, 

treningi 3 razy w tygodniu 

po 1,5 h, mecze ligowe. Cza-

sami, zwłaszcza przed waż-

nymi meczami, trenowały-

śmy  znacznie dłużej. 

A skok wzwyż, kto cię do 

tego namówił? Skąd zainte-

resowanie tak odległą dyscy-

pliną? 

Pewnego dnia ktoś musiał 

reprezentować naszą  szkołę  

na zawodach. Pani Czerwiń-

ska dała mi szansę i wygra-

łam. Teraz w zasadzie trenuję 

trzy dyscypliny: kosza, skok 

wzwyż i siatkówkę. 

A czy Twoje marzenie doty-

czy właśnie tych dyscyplin 

sportowych? 

Chciałabym stanąć na naj-

wyższym podium w woje-

wództwie. Wiem, że wymaga 

to mnóstwa czasu i trenin-

gów, ale jestem pełna opty-

mizmu i wierzę, że mi się 

uda. 

Gratulujemy zaproszenia na 

VIII galę sportu powiatu 

Łobeskiego, która odbędzie 

się 24 kwietnia. Jest to duże 

wyróżnienie i na pewno na 

nie zasługujesz.  Czy my-

ślisz o szkole sportowej ? 

Nie, ponieważ chciałabym 

większy nacisk położyć na 

naukę. W sporcie trudno się 

przebić, dlatego swoją przy-

szłość wiążę z dobrym zawo-

dem. Pewnie złożę dokumen-

ty do naszego liceum i do 

Szczecina. Oczywiście nadal 

będę uprawiać sport,  bo daje 

mi ogromną satysfakcję. 

 Jaki cechy według ciebie 

powinien mieć dobry spor-

towiec ? 

Na pewno musi dążyć do 

celu, nie zrażać się porażka-

mi i dawać z siebie 100 % na 

meczach i treningach.  

 Z którym trenerem praco-

wało ci się najlepiej ? 

Trudno mi się zdecydować, 

bo każdy wniósł coś do moje-

go rozwoju. Do tej pory tre-

nowałam pod okiem: p. Re-

naty Czerwińskiej, p. Arka-

diusza Majewskiego, p. Da-

wida Ryby, w podstawówce 

p. Agnieszki  Kmieć. 

 Nie możemy nie spytać o 

wrażenia przed egzaminem, 

czego najbardziej się oba-

wiasz ? 

Może trochę historii, bo dużo 

dat i postaci historycznych, 

które czasami  mi się mylą. 

A matematyka,  której się 

tak wszyscy boją ? 

Na pewno jest to  jakiś stres, 

ale nie powinno być źle. 

Ważne jest, żeby czytać pole-

cenia i skupić się na maksa. 

A kiedy znajdujesz czas na 

czytanie lektur? 

Muszę, bo w trzeciej klasie 

trzeba napisać porządną pra-

cę- np. charakterystykę, więc 

trzeba dokładnie znać boha-

terów a autorzy ściąg sporo 

informacji pomijają. 

 Czy widzisz wśród gimna-

zjalistów swoich następców? 

Myślę, że na pewno znalazło 

by się wiele osób, tylko teraz 

nie wszystkim chce się cho-

dzić na dodatkowe zajęcia. 

Dziękujemy i życzymy po-

wodzenia na sportowych 

arenach. 

 

                 Marita i Asia 

Wywiad z …. Roksaną Wróbel 

22 IV 

Międzynarodowy 

Dzień Ziemi – 

akcja prowadzona 

corocznie wiosną, 

których celem jest 

promowanie 

postaw 

ekologicznych w 

społeczeństwie. 

Organizatorzy 

Dnia Ziemi chcą 

uświadomić 

politykom i 

obywatelom, jak 

kruchy jest 

ekosystem planety 

ludzi. Na obchody 

składa się zwykle 

wiele wydarzeń 

organizowanych 

przez różnorodne 

instytucje.  
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Słowo "przemoc" kojarzy się 

z czymś złym. Ile takich wła-

śnie złych rzeczy robimy 

innym nie myśląc nawet, że 

to przemoc? Naukowcy wy-

różniają następujące  rodzaje 

przemocy: fizyczną, psy-

chiczną i ekonomiczną. Dwie 

pierwsze w naszym środowi-

sku  występują chyba najczę-

ściej  - wyśmiewanie  innych, 

dogryzanie, gnębienie   to 

właśnie przemoc psychiczna. 

Poniżanie, wyzwiska, bicie to 

przemoc fizyczna. Czasem, 

zanim podniesiecie rękę na 

kolegę lub koleżankę, warto 

pomyśleć, bo  używanie 

przemocy wobec innego czło-

wieka to nie tylko niewłaści-

we zachowanie, ale również 

przyczyna wielu wniosków 

na policję. W naszej szkole  

zdarzały się  różne incyden-

ty, które były konsekwencją  

niewłaściwego zachowania.  

Pamiętajmy o tym, aby drugą 

osobę traktować tak,  jakby-

śmy chcieli sami być trakto-

wani. Wiele spięć, niemiłych 

sytuacji , bójek spowodowa-

nych  jest kłótniami o chłopa-

ka.  W okresie gimnazjalnym 

często nie umiemy poradzić 

sobie ze swoimi emocjami. 

Każdy ma prawo wyboru, 

choć czasem nie podoba nam 

się wybór naszego kolegi/

koleżanki to musimy to zaak-

ceptować. Niedawno  miała 

miejsce następująca sytuacja. 

Pewna dziewczyna używa-

łam przemocy fizycznej wo-

bec innych uczniów. Tłuma-

czyła się tym, iż jej przyjaciół-

ka jest 

zakochana 

w chłopa-

ku, a on 

jest z inną 

dziewczy-

ną. Swoim 

zachowa-

niem 

chciała doprowadzić do tego, 

aby ten chłopak zerwał ze 

swoją dziewczyną i był z jej 

przyjaciółką. Wobec owej 

dziewczyny używała wulgar-

nych słów, a nawet doszło do 

przemocy fizycznej. Nie wi-

działa swojego złego zacho-

wania, nie uważała, że to 

złe.  Używała także przemo-

cy wobec innych dziewczyn, 

nie myśląc o skutkach. Jed-

nak  nasze niewłaściwe za-

chowanie  krzywdzi!  Nie 

można bić drugiego człowie-

ka, śmiać się, że ma  nieorygi-

nalne spodnie czy też dlate-

go, że jest innego wyznania 

religijnego niż my. Czasem 

jesteśmy bardzo zdenerwo-

wani i nie umiemy sobie z 

tym poradzić, ale od tego 

mamy właśnie nauczycieli, 

pedagoga, psychologa. Lepiej  

porozmawiać niż kogoś ude-

rzyć, bo zrobimy komuś 

krzywdę. Wtedy sami też 

tracimy – tracimy dobre imię, 

twarz. Musimy być bardziej 

wyrozumiali, tolerancyjni 

wobec drugiego człowieka. 

Każdy  ma prawo do własne-

go zdania lub wyboru . Nie 

można drugiej osoby szanta-

żować, bić, terroryzować. 

Niestety, takich sytuacji jest 

coraz więcej. Musimy reago-

wać na przemoc- nie może-

my bezczynnie patrzeć nieza-

leżnie czy chodzi o bliską 

nam osobę, czy obcą. Nikt 

nikogo nie może bić, choćby 

miał ku temu  powody. Trze-

ba o problemach rozmawiać, 

poradzić się kogoś. Uważam, 

że osoby które używają prze-

mocy wobec innych, sami tej 

przemocy doznały, bo prze-

cież przemoc rodzi przemoc. 

Na początku są to drobne 

uderzenia w twarz, a następ-

nie będzie kopanie, "ustawki" 

itp. Każdy z nas chce być 

traktowany dobrze, zgodnie 

z zasadami praw człowieka. 

Nie pozwólmy na to, aby 

ktoś wobec nas używał prze-

mocy obojętnie w jakiej for-

mie. Nie stójmy bezczynnie 

widząc, że ktoś dręczy dru-

giego człowieka, bo możemy 

uratować nie tylko osobę, 

która jest dręczona, ale rów-

nież tę, która dręczy. Pamię-

tajmy o tym, że osoba która 

używa przemocy nieprawdo-

podobnej na problemy i być 

może trzeba jej pomóc. 

                                                                                            

Sandra , Natalia  

 

Kilka słów o … przemocy 
Tolerancja (od łac. 

tolerare = znosić, 

wytrzymywać) 

oznacza cierpliwość i 

wyrozumiałość dla 

odmienności. Jest 

poszanowaniem 

cudzych uczuć, 

poglądów, upodobań, 

wierzeń, obyczajów i 

postępowania choćby 

były całkowicie 

odmienne od własnych, 

albo zupełnie z nimi 

sprzeczne. 

Współcześnie 

rozumiana tolerancja 

to szacunek dla 

wolności innych ludzi, 

ich myśli i opinii oraz 

sposobu życia. 

Szacunek ten przybiera 

formy wyrozumiałości 

i życzliwości dla tego, 

co nie musi być 

naszym udziałem, ale 

co cieszy się naszą 

akceptacją istnienia w 

imię demokratycznej 

wolności.  
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      "Whiplash", film mło-

dego reżysera Daniela 

Chazelle to sukces niemal 

debiutanta. Genialna 

ścieżka dźwiękowa, mnó-

stwo rozmaitych  zwrotów 

akcji w filmie oraz dobry 

ogólny  montaż zostały 

niesamowicie dopracowa-

ne, co zostało zauważone 

podczas rozdawania no-

minacji do Oscarów. Ob-

sadzenie w głównej roli 

Milesa Tellera (w filmie 

jako Andrew Neimann), 

czyli aktora głównie ko-

mediowego nie było chy-

ba najlepszym pomysłem, 

z kolei nagrodzony Osca-

rem za rolę drugoplanową 

J.K. Simmons (Terrence 

Fletcher) dało nam, wi-

dzom, sporo do myślenia. 

 Fabuła filmu skupia się 

na rozwoju kariery mu-

zycznej młodego, bo zale-

dwie dziewiętnastoletnie-

go, chłopaka, którego pa-

sją jest perkusja, a celem 

dostanie się do cenionego 

zespołu jazzowego swoje-

go nauczyciela Terrenca 

Fletchera. Nasz bohater 

Andrew początkowo za-

chęcany przez dyrektora 

zespołu stara poświęcić się 

mu każdą wolną chwilę. 

Znajduje jednak czas także 

na inne przyjemności takie 

jak kino z ojcem bądź 

pierwsze i nieśmiałe spo-

tkania z dziewczyną. Jed-

nak z czasem pod napo-

rem presji wywieranej  

przez innych członków 

zespołu i samego pana 

Fletchera w chłopaku bu-

dzi się pragnienie bycia 

niedoścignionym ideałem. 

Perkusji poświęca wszyst-

ko, widzimy jego we-

wnętrzną zmianę, pragnie 

zadowolić nie siebie, a 

obcych ludzi. Trenuje do 

bólu, co pokazane jest nie-

stety zbyt dosłownie - na 

jego dłoniach robią się 

otwarte rany. I tutaj widzi-

my dobitne znaczenie ty-

tułu filmu - "Whiplash" 

jest utworem, który do-

prowadza bohatera do łez, 

nad którym wylewa pot i 

przelewa się krew. Przeło-

mowy moment następuje 

w chwili, gdy główny bo-

hater ulega wypadkowi - 

chcąc zjawić sie na koncer-

cie jak najszybciej, powo-

duje kolizję. Ze zdartą po-

łową twarzy, utykając i z 

pałeczkami w ręku wpada 

na scenę bez nut. Jednak 

daje z siebie sto procent.  

Mimo zwięzłego i 

przejrzystego scenariusza 

zakończenie filmu jest nie-

jasne, gdyż kończy się w 

momencie, w którym się 

tego nie spodziewamy - 

kiedy Andrew kończy kon-

cert półprzytomny, bo po-

winien właśnie leżeć w 

szpitalu. Nie wiemy co przez 

to chciał przekazać nam reży-

ser, bo nie mamy pojęcia, jak 

kończy się przemiana we-

wnętrzna naszego bohatera. 

Obejrzyjcie film i zmierzcie się 

w zagadką Daniela Chazelle. 

                                                                                                                         

D.D 

Whiplash , czyli reżyserska zagadka 
Czy wiesz, że… 

12 kwietnia – Dzień 

Czekolady 

Wytwarzana w 

postaci tabliczek . 

Pierwsza czekolada 

w tabliczkach 

powstała w 1839 r. 

w Niemczech, 

wyprodukowana 

została przez firmę 

Jordan & Timaeus z 

kakao, cukru i 

koziego mleka. W 

niektórych krajach, 

np. w Meksyku, 

powszechniejsza jest 

czekolada w postaci 

napoju na wodzie, 

mleku lub innym 

płynie. Rzadziej 

spotyka się czekoladę 

sproszkowaną lub w 

granulkach. 

Czekolada ma 

wysoką wartość 

energetyczną – 100 

gramów tego 

wyrobu to 2100–

2500 kJ (500–700 

kcal). 
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Ruszyły ortograficzne zmagania 

w Szkolnym Konkursie Ortograficznym                                                                   
Regulamin konkursu:  

 

  I  etap-  tekst z lukami –  mogą wziąć 
udział wszyscy  chętni. Uczniowie, którzy popełnią najmniej błę-
dów wezmą udział w II etapie.                                                                
II  etap  konkursu – dyktando. Ci, którzy napiszą dyktando  najle-
piej    zmierzą się w III   etapie.                                                                                                 
III etap odbędzie się  pod koniec maja. Uczniowie napiszą   dyktan-
do i test ze znajomości  podstawowych zasa ortograficznych. 

  Nagrody: Uczniowie, którzy zwyciężą w III etapie konkursu 
otrzymają dyplomy oraz ocenę celującą z języka polskiego. 

Nad całością przebiegu konkursu będzie czuwała komisja w 
składzie: 

Elżbieta Kuc i Anna Szymańska  

„ G Ł O S  B U D Y ”  

Jak mam się dobrze zacho-
wywać skoro , gdy byłam 
mała, to oglądałam: 

Tarzana, który chodził pół 
nago, 

Kopciuszek wracał o 12 w 
nocy, 

Pinokio kłamał, 

Aladyn był złodziejem, 

Batman jeździł 320 km/h 

Królewna Śnieżka mieszkała 
z 7 chłopakami, a Pacman, w 
którego grałam, biegał po 
ciemnej sali i jadł kolorowe 
pigułki, od których  dostawał 
energii. 

To nie moja wina, To wszyst-
ko przez te bajki… 

                           *** 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tylko Chuck Norris potrafi 

wyjść jutro, a wrócić wczoraj. 

*** 

Z kim dzisiaj gra Real? 
Z Tesco. 

Osa terroryzująca  pozosta-
łe ?Osama. 

*** 

Masz w domu coś z Apple?- 
Tak, sok jabłkowy! 

                     *** 

Co to jest: ma 22 nogi, 11 
głów i 2  skrzydła? 
Drużyna piłkarska. 

*** 

Chuck Norris nie zmiata 

kurzu, to kurz zmiata przed 

nim.                                               

*** 

Jak się nazywa motor, który 
wpadnie do rowu? 
Motorówka 

Humor :) 
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