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    W  Zespole Szkół w Resku odbyło się  podsumowanie dwuletnich spotkań 
młodzieżowej wymiany uczniów .  18 maja przyjechali  do nas uczniowie ze 
szkół w Hiszpanii, Niemiec, Danii i Francji, u których wcześniej gościliśmy. Wi-
zyty u naszych przyjaciół pomogły nam w doskonaleniu znajomości  kultur róż-
nych krajów Europy, podszkoleniu języków obcych, zwłaszcza angielskiego,   
nabywaniu różnych kompetencji życiowych oraz poczuciu , że jesteśmy młodymi 
Europejczykami. 

Dziś to my  zapraszaliśmy do wspólnej nauki przez zabawę, tworzenia cieka-
wych projektów czy poznawania  piękna naszego regionu—Pomorza Zachodnie-
go. 

Obcokrajowcy dojechali do nas w poniedziałkowy wieczór. Następnego dnia w 
szkole odbyło się oficjalne powitanie gości, aby czuli się u nas dobrze. 

                                                                                                          Ciąg dalszy na str. 3. 



W maju przeprowadziliśmy sondę, w 
której pytaliśmy  nauczycieli : „ Jak pan/ 
pani wspomina swoją maturę ?” 
 

 

Miły, ale bardzo stresujący 

moment. Ostatnie chwile 

przed maturą przeznaczy 

łam na relaks. 

Pani Agnieszka Grad 

 

Wspaniale! Fantastyczna 

rzecz, szczególnie 5 z pol-

skiego. Na jeden egzamin o 

mało się nie spóźniłem. 

Ostatnie chwile to oczywi-

ście sprawdzanie stroju. 

Pan Roman Gojlik 

 

Maturę wspominam 
bardzo miło. Było stre-
sująco, ale zarazem 
bardzo ciekawie. 
Zdam- czy nie zdam? 
To było pytanie!  
 

Pan  Henryk Saletra 

 
 

Sonda 

Nowa matura ustna 

z języka polskiego 

od 2015 r. 

Uczniowie po raz 

pierwszy będą zdawać 

ustną część matury w 

nowej formule. 

Egzamin ma trwać 

około 30 min. i będzie 

składał się z trzech 

części. Najpierw uczeń 

wylosuje zagadnienie 

(opracowane przez 

Centralną Komisję 

Egzaminacyjną), które 

będzie dotyczyło tekstu 

kultury. Następnie 

będzie miał do 15 min. 

na przygotowanie 

wypowiedzi, która ma 

dotyczyć wskazanego 

tematu. Jego realizacja 

w formie wypowiedzi 

monologowej powinna 

trwać około 10 min., a 

przez ok. 5 min. 

komisja egzaminacyjna 

przeprowadzi rozmowę 

dotyczącą 

wygłoszonego tekstu.  
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Najbardziej bałem się 
matury ustnej z języka 
francuskiego. Do po-
zostałych egzaminów 
maturalnych przystą-
piłem raczej bez żad-
nego stresu. 

Pan  Jarosław Kajma 
 
 
 

Pamiętam swoją 
maturę, była piękna 
pogoda, pięć godzin 
pisania pracy, fajna 
atmosfera. Podsu-
mowanie mojej 
wspaniałego pobytu 

w szkole średniej.  
                                              
 

Pan  Jacek  Słodkowski 
 
 
 

Matura to tak napraw-
dę pierwszy ważny w 
życiu egzamin. Stres 
był ogromny. Pamię-
tam dużą salę, a my tak 
naprawdę bardzo 
„mali”. 

 
 
Pani Małgorzata  Ronkowska 
 
 
 
 

 

COMENIUS 

W czasie wycieczek po mieście byli-

śmy podzieleni na grupy i poznawa-

liśmy Resko z różnych stron: tury-

stycznej, sportowej turystycznej i 

ekologicznej 



Ciąg dalszy ze str.1. 

Później  pojechali-

śmy wspólnie  do Kołobrze-

gu. Po 2-godzinnym zwie-

dzaniu  najciekawszych 

miejsc mieliśmy czas wol-

ny, który staraliśmy się 

wykorzystać jak najlepiej, 

przede wszystkim na 

wspólnych rozmowach. 

Środa była dniem 

poświęconym na pracę 

zespołową.  Ze swoimi 

partnerami byliśmy po-

dzieleni na grupy.  Każda 

miała następujące zadania : 

projektowanie kostiumu z 

odpadów, gotowanie wraz z 

panią Anią Szymańską, ro-

bienie prezentacji multime-

dialnej oraz nagranie swojej 

wypowiedzi na video. 

Wszystkie  zadania poszły 

nam naprawdę bardzo do-

brze. Miały one przede 

wszystkim na celu współpra-

cę z innymi uczniami oraz 

porozumiewanie się w języ-

ku angielskim. 

W czwartek odbyła 

się wycieczka do Szczecina. 

Mieliśmy okazję ujrzeć 

między innymi Wały 

Chrobrego oraz budy-

nek Filharmonii, który 

zrobił na wszystkich 

ogromne wrażenie. Póź-

niej przyszła pora na 

czas wolny. Uczniowie 

wraz z gośćmi wyruszy-

li na zakupy do szcze-

cińskiej „Kaskady” na  2

-godzinny shopping.  

Następnego  dnia podsumo-

waliśmy cały projekt. Wesoły 

i ciekawy był pokaz mody 

obejmujący zaprojektowane 

przez nas stroje. Przechadza-

liśmy się w kolorowych su-

kienkach i spódnicach z nie-

bieskiej folii, a niektórzy za-

projektowali również zaska-

kujące nakrycia głowy lub 

buty. Następnie większość z 

nas wraz ze swoimi partnera-

mi  przedstawiała swoje pre-

zentacje multimedialne. Póź-

niej wraz na nauczycielami 

wyruszyliśmy do miasta, by 

pokazać obcokrajowcom w 

całości nasze piękne mia-

steczko. W kilku grupach 

wędrowaliśmy po Resku  i 

poznawaliśmy  miasto z róż-

nych stron: sportowej, ekolo-

gicznej, historycznej oraz 

turystycznej. Bardzo podoba-

ło się naszym gościom  w 

zrewitalizowanym parku 

miejskim.  

Po powrocie nade-

szła pora na wykonanie pla-

katów. Miały one zdobić wie-

czorną imprezę w straży po-

żarnej, która była zakończe-

niem projektu Comenius. 

Przy wspólnym ognisku, 

grach i zabawach dobrze się 

bawiliśmy.  

Uważam, że ta wy-

miana była naprawdę nie-

zwykłym przeżyciem. Nau-

czyłam się  przede wszyst-

kim pracy w grupie oraz do-

wiedziałam na jakim pozio-

mie są moje języki obce. Po-

znałam na niej wie-

lu wspaniałych lu-

dzi, których nigdy 

nie zapomnę.  

Dziękujemy na-

szym nauczycie-

lom—bez nich Co-

menius i piękne 

przyjaźnie nie były-

by możliwe. 

Julia   

Comenius w Zespole Szkół 
COMENIUS 

część programu 
Socrates I i Socrates II  
dotycząca edukacji na 

obszarze Unii 
Europejskiej. Nazwę 

otrzymał na cześć 
żyjącego na przełomie 

XVI i XVII w. 
czeskiego pedagoga i 

filozofa, mieszkającego 
m.in. w Polsce w 

Lesznie - Jana Amosa 
Komeńskiego. Program 

jest realizowany z 
środków Unii 
Europejskiej. 

Głównym zadaniem 

programu Comenius 

było szkolenie 

nauczycieli przez 

wspieranie 

europejskich projektów 

doskonalenia 

zawodowego 

prowadzące do 

wzrostu poziomu 

nauczania. Duży 

nacisk położony został 

na wprowadzenie 

nowoczesnych metod 

nauczania (w tym 

technologii 

informatycznej). 

Prowadzona była też 

wymiana uczniów - 

program stymuluje 

współpracę pomiędzy 

przedszkolami, 

szkołami 

podstawowymi, 

gimnazjami i średnimi. 
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„MŁODZIEŻ WYKAZAŁA 

ZAINTERESOWANIE 

NAUCZANIEM ŚW. JANA 

PAWŁA II” 

 

       W dniu 18 maja 2015 

roku, dokładnie w 95 roczni-

cę urodzin św. Jana Pawła II, 

miały miejsce diecezjalne 

eliminacje V Metropolitalne-

go Konkursu Papieskiego. 

Odbyły się one w budynku 

Kurii Metropolitalnej w 

Szczecinie. W konkursie 

wzięli udział uczniowie gim-

nazjów z terenu naszej archi-

diecezji. Naszą szkołę repre-

zentowali: Marita Romań-

czuk (kl. ID), Adrianna 

Szcześniak (kl. IIA) oraz Mi-

chał Wańcowicz (kl. IA) 

przygotowywani przez kate-

chetę – Henryka Saletrę. Py-

tania konkursowe okazały się 

dość trudne. Uczniowie mu-

sieli wykazać się znajomością 

nau-

czania św. Jana Pawła II wy-

głaszanego w Szczecinie oraz 

nauczania kierowanego do 

ludzi młodych, obecnych na 

Światowych Dniach Młodzie-

ży. Miłym faktem jest to, że  

spośród uczestników półfina-

łu diecezjalnego nasza uczen-

nica Marita Romańczuk (kl. 

ID) zakwalifikowała się do 

finału metropolitalnego, któ-

ry odbędzie się 17 czerwca 

2015 roku w Głogowie. Za 

Maritę trzymamy mocno 

kciuki i życzymy jej powo-

dzenia na finale metropolital-

nym.     

           Henryk Saletra 

Konkurs o Janie Pawle II 
Nietypowe 

święta majowe 

 

 

 

 

 

Rycerz Yedi 

1 maja – Ogólnopol-
skie Święto Kaszanki, 

Międzynarodowy 
Dzień Chordofonu 

Szarpanego  

2 maja – Święto Pol-
skiej Flagi, Dzień 

Polonii i Polaków za 
Granicą 

3 maja – Dzień Słoń-
ca, Dzień bez kompu-
tera, Dzień Chorych 
na Astmę i Alergię  

4 maja – Dzień Stra-
żaka, Hutnika, Stola-

rza i Kominiarza, 
Dzień Gwiezdnych 

Wojen  
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Sos pomidorowy a la "wichry reskowskiej górki"                  

Dzisiaj wyczarujemy sos na szybko, coś dla uczniów, studentów 

jak i dla ludzi zapracowanych.. Będzie to przepis prosty i szybki 

jak romans z erazmusa - stworzymy go sami , bo jak mówi 

przysłowie "gdzie kucharek sześć, TO NIE MA ŻADNEJ W 

AFRYCE I WSZYSCY SĄ MARTWI Z GŁODU". Bez zbędnego 

gadania, będziemy potrzebować:  2 puszki pomidorów, 2 łychy 

masła, połowę cebuli, makaron spaghetti, bazylię, sól. 

Weź te pomidory, popatrz na nie, są takie czerwoniutkie i kochane - SPRAW IM KA-

LECTWO, ja preferuje szkołę krakowską - kontaktową, NOŻEM, ale - możesz je zblen-

dować. Z wyrzutem wrzuć warzywa do gara, a do całego tego wesołego party dodaj 

masło oraz polski akcent- CEBULĘ. Jak wiemy cebula ma brzydką skórę i powoduje 

płacz - TOŻ TO KAPITAN PLANETA POLSKOŚCI. Wzbogać nasz sos akcentem soli i 

bazylii . Zostaw je teraz, niech pyrkają - ALE NIE POZWÓL im pyrkać za długo bezkar-

nie, pyrkanie to przywilej - zakłóć to łyżką. Tutaj rada, sprawdzaj czy sos się nie przy-

palała, wiem że jesteś wybrańcem ale jak mówi powiedzenie "Gdy się człowiek potyka, 

to go diabeł dotyka" więc tego nie zepsuj. Mieszaj co jakąś chwilę, nie wiem co pięć 

minut albo trzy, szczęśliwi czasu nie liczą. Gotuj 40min, na finał usuń cebulę i dociep 

do makaronu i - finito TO TAKIE PROSTE  i dobre:) 

                                                                                                      Filip 



Na początku maja do 

naszego gimnazjum przyjechali 

reprezentanci Gimnazjum z 

Radowa Małego. Nasi rówieśni-

cy zachęcali nas do zostania 

dawcą szpiku kostnego lub ko-

mórek macierzystych. Dowie-

dzieliśmy się, że zostanie dawcą 

nic nie kosztuje, a może urato-

wać komuś życie. Jeżeli spełnia-

my warunki:  wiek 18 – 45 rok 

życia,  brak wyraźnej nadwagi, 

ponieważ w przypadku ludzi 

bardzo otyłych mogą być trud-

ności z pobraniem szpiku i  stan 

zdrowia zgodny z obowiązują-

cymi przepisami, to możemy się 

zarejestrować, czyli wypełnić 

odpowiednią kartę. Po rejestracji 

kandydat przechodzi badania 

lekarskie. Lekarz decyduje, czy 

aktualny stan zdrowia pozwala 

na zakwalifikowanie danej oso-

by jako potencjalnego dawcę 

szpiku. W gabinecie lekarskim 

dawca może też uzyskać wy-

czerpujące informacje na nurtu-

jące go pytania i ewentualne 

wątpliwości. Jeśli już znajdzie-

my się na liście, to musimy li-

czyć się z tym, że w każdej 

chwili może znaleźć się 

nasz „bliźniak” genetyczny, 

czyli ktoś potrzebujący 

pomocy, wtedy uruchamia 

się  procedurę ostatecznej 

kwalifikacji dawcy i pobra-

nia materiału do transplanta-

cji. 

Nie martw się!       

- zabieg pobierania komó-

rek (afereza) jest bezpiecz-

ny i jego zasada jest iden-

tyczna z powszechnie wy-

konywanym od kilkunastu 

lat pobieraniem płytek krwi 

od dawców w stacjach 

krwiodawstwa                       

-  szpik od dawców pobiera-

ny jest nieodpłatnie z za-

chowaniem pełnej dobro-

wolności i anonimowości 

dawcy.                               

—koszty związane z ewen-

tualnymi podróżami do 

ośrodków wykonujących 

przeszczepy lub inne koszty 

będą pokryte a dawca obję-

ty specjalną opieką lekarską 

zarówno podczas badań, 

zabiegu pobrania szpiku jak 

i później. 

od chwili zgłoszenia 

jako potencjalni dawcy jesteśmy 

ubezpieczeni.                            

—dwa lata po zabiegu prze-

szczepu osoba oddająca szpik 

kostny lub komórki macierzyste 

jest pod stałą opieką lekarza.   

—po dwóch latach istnieje moż-

liwość spotkania „bliźniaków” 

genetycznych. 

Zostań dawcą. Dziś 

jesteś zdrowy, ale jutro sam 

możesz potrzebować pomocy! 

                                                                                       

Natalka 

obrzędy. W siódmą nie-
dzielępo Wielkanocy (ale 
zawsze przed św. Janem) 
przypadają Zielone Świąt-
ki. W tradycji ludowej 
pierwotnie poświęcone 
były one tajemniczym 
duchom, związanym z 
księżycem i z wodą. Świę-
to to wymagało umajenia 
domów. Ścinano wtedy 
młode brzozy i ozdabiano 
nimi domy oraz obejścia. 
Odbywały się 
w tym czasie różne kon-
kursy sprawnościowe. 
Chłopcy wdrapywali  
się na tzw. Maja: wbity w 
ziemię pal, na szczycie 
którego znajdowała się 
kiełbasa i butelka wódki. 
Kto pierwszy dotknął na-

W ciągu tego miesiąca  w Polsce 

dzień wydłuża się do blisko 16,5 

godziny. 

Nazwa miesiąca pochodzi od 

łacińskiej nazwy  maius . Mie-

siąc ten ma nazwę bogini Mai, 

matki boga Merkurego. 

Według ludowej tradycji, śro-

dek miesiąca maja powinien być 

zimny, deszczowy i czasem 

mroźny (tzw. trzej ogrodnicy i 

„zimna Zośka”). Oznaczać ma 

to, że aż do jesieni nie powinno 

być przymrozków. 

Maj to także okres świąt kościel-
nych, którym towarzyszą różne 

grody, zabierał ją. Gdzie in-
dziej ścigano się w wypędza-
niu zwierząt na pastwisko, w 
strzelaniu do celu, w goni-
twach na koniach.  

Uratuj komuś życie 

Ciekawostki o maju 

Nietypowe 

święta majowe: 

5 maja – 

Międzynarodowy 

Dzień Położnika  

12 maja – 

Światowy Dzień 

Ptaków 

Wędrownych  

19 maja – 

Międzynarodowy 

Dzień Mycia 

Brudnych 

Samochodów 

24 maja – Dzień 

Cyrylicy, 

Europejski Dzień 

Parków 

Wodnych   

26maja— 

Dzień 

Bezpiecznego 

Kierowcy   
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Zanim poznasz Różę…  

Dziś w naszym studiu niesa-

mowity gość. Niesamowity 

bardzo dosłownie, bo przy-

był  z asteroidy  B-612. Chyba 

wszyscy znamy małego 

chłopca  z blond włosami, 

który rozmawiał z lisem i 

kochał różę.  

Witaj Mały Przybyszu. 

 Witam. 

 Czytelnicy uważają Cię za 

eksperta w sprawach przy-

jaźni. Czy mógłbyś podać 

nam kilka rad? 

Przyjaźń to piękna rzecz. 

Ważne, aby stworzyć więzy i 

rytuały, które zbliżają i budu-

ją więź. Ale przyjaźń to także 

obowiązek , bo jesteśmy od-

powiedzialni za wszystko, co 

oswoimy. Przyjaźń  szczera i 

prawdziwa  zdarza się bar-

dzo rzadko. Czasami trzeba 

czasu, aby ją znaleźć. 

Co masz na myśli? 

Niektórzy ludzie pojawiają 

się znienacka. Mieszają, mącą 

w naszych sercach, a potem 

znikają bez pożegnań. Żadne 

czary, to tylko nasza naiw-

ność  pozwala byle komu się 

oswoić.  

 Jakie cechy w takim razie 

powinien mieć dobry przy-

jaciel? 

Według mnie musi być lojal-

ny i wierny. To są najważ-

niejsze cechy. 

Wiem, że  Roża, którą ko-

chasz, zajmuje ważne miej-

sce w Twoim życiu. Jak my-

ślisz, co przyjaciel wnosi do 

naszego życia? 

Bardzo dużo. Jest z tobą, 

wspiera Cię, po prostu jest 

częścią Ciebie. Kiedy już 

„stworzysz więzy”, jesteś za 

tą osobę odpowiedzialny, tak 

jak ja za moją Różę. Czekasz 

na spotkanie, cieszysz się 

wspólnymi chwilami, prze-

żywasz radość. Czujesz się 

akceptowany .  

 Jak poznać taką osobę, co 

zrobić?  

Wystarczy patrzeć sercem i 

dostrzec to, co niewidoczne 

dla oczu. 

Dziękuję za rozmowę. My-

ślę, że chociaż jesteś mały, 

masz wielkie serce. 

Ja również dziękuję. 

                            Marita 

Wywiad o przyjaźni z Małym Księciem. 
Czy wiesz, że… 

Liczba owiec w 

Australii 

trzykrotnie 

przewyższa liczbę 

ludzi. 

*** 

Temperatura 

jądra Ziemi 

wynosi około 

4500°C. 

*** 

 Temperatura 

wewnątrz 

pioruna może 

osiągnąć ponad 

15 tysięcy stopni 

Celsjusza. 

*** 

Dąb Bartek, jedno 

z najstarszych 

drzew w Polsce, 

ma około 700 lat  

Str. 6 

Głos Budy  

Życiowa pasja 

Wywiad z panem Karolem    Radomskim, który prowadzi w Centrum Kultury 

zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 

W jakim wieku rozpoczęła się Pana przygoda z tańcem? 

Pierwszy taneczny krok na parkiecie postawiłem w wieku 3 lat, a moja pasja i hobby trwa 

już 19 lat. 

Skąd wzięła się Pana pasja do tańca? 

Taniec towarzyszy mojej rodzinie od pokoleń. Na początku tańczyła moja mama, później 

siostra i brat. To dzięki nim zacząłem tańczyć. 

Jaki styl tańca najbardziej Pan lubi?                                                                                        

Przez te 19 lat uczyłem się każdego stylu. Ale większość uwagi poświęcałem tańcu towa-

rzyskiemu  i to z nim wiążę swoją przyszłość.                    Ciąg dalszy na str. 7.              



Samby, rumby albo cha-che          

To pan Karol wytłumaczy.                     

W każdy wtorek jest nauka,              

Skakać, pląsać – łatwa sztuka. 

Więc zachęcam Was serdecznie, 

Bo bawimy się  bajecznie.                

W Centrum Kultury otwarte drzwi. 

Przyjdę ja , przyjdź i Ty!                 

Odkryj w sobie chęć tańczenia,     

A nie poczujesz wcale zmęczenia. 

Zumba to fajna zabawa!                        

A może przez nią czeka Cię sława? 

Każdy trening dodaje radości,            

Wtedy pokonasz tremy słabości.              

Bo zumba to fajna sprawa,                  

Dla wszystkich wesoła zabawa!:) 

 

   Sandra, Natalka  

Ciąg dalszy ze str.7.                                                                                                                      

Aczkolwiek od kilku lat również uczę się zumby, która 

sprawia mi wielką przyjemność.                                         

Według nas tańczy Pan bardzo dobrze.  Czy brał Pan  

lekcje?                                                                                           

Moja siostra  prowadzi  szkołę tańca „Iskra” w Świdwinie, 

to ona nauczyła mnie wszystkich kroków. To jej zawdzię-

czam swój taneczny staż i zamiłowanie tańcem w ogóle.                                                                                    

Jak pracuje się Panu z młodzieżą?                                                                                                                                             

Wręcz uwielbiam zajęcia z młodymi ludźmi, sprawia mi to 

wiele radości i przynosi dużą satysfakcję. Jestem dumny, 

gdy moi podopieczni na pokazach pokazują to,  czego  ich 

nauczyłem.                                                                               

Jak Pan łączył swoja pasję za szkołą, chyba nie zawsze 

było łatwo?                                                                                       

Ciężko było pogodzić szkołę i taniec. Na szkołę miałem bardzo mało czasu, ale moje oce-

ny były dobre. Rodzice nigdy nie mieli powodów do narzekania. Jeśli wiemy, czego tak 

naprawdę chcemy, to nauka nie jest karą. Najważniejsze to mieć cel, na którym nam zale-

ży.                                                                                                                                                        

Wiemy już, że taniec w Pana życiu jest najważniejszy, czy znajduje Pan czas na inne 

przyjemności albo pasje?                                                                                                           

Chyba jak każdy z nas mam wiele pasji. Myślę, że jak każdy chłopak interesuję się samo-

chodami. Lubię, gdy auto jest czyste i pachnące. 

Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych tanecznych sukcesów. 

Ja również dziękuję. 

                                                                                                                                          

Natalka 

Chcesz być zdrowym i pięknym?  

Czy wiesz, że… 

Podczas tańca nasze 

tętno utrzymuje się 

na poziomie 120-140 

uderzeń , co 

korzystnie wpływa 

na układ sercowo -

naczyniowy. 

Oczywiście 

aktywność fizyczna 

sprzyja również 

spalaniu tkanki 

tłuszczowej. Co 

więcej, stwierdzono 

że taniec potrafi 

poprawiać stan kości 

chorych na 

osteoporozę. A może 

na ból głowy parę 

tanecznych kroków? 

Owszem, gdyż w 

czasie tańca 

wydzielaj się w ciele 

endorfiny, które 

uśmierzają ból i 

zwiększają 

odporność na niego.  
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W ramach współpracy z 

Domem Pomocy Społecz-

nej w Resku uczniowie 

wzięli udział w zajęciach 

plastycznych. 

W maju grupa 

uczniów Zespołu Szkół w 

Resku, którzy brali udział 

w grudniowym spotkaniu 

opłatkowym,  wraz z panią  

Elżbietą Kuc udała się na 

zajęcia do Domu Pomocy 

Społecznej w Resku. Dzięki 

uprzejmości pracowników i 

pod ich fachowym okiem 

robiliśmy małe kolorowe 

drzewka. Wbrew pozorom 

nie było to łatwe zadanie. 

Pracę mogliśmy wykonywać 

pojedynczo lub w wybranych 

przez siebie grupach. Miesz-

kańcy domu razem z nami 

chętnie uczestniczyli w 

warsztatach. Efekt końcowy 

wyszedł naprawdę bardzo 

ładnie. Drzewka, które robili-

śmy są teraz ozdobą naszej 

klasy.  

Wspólne wykony-

wanie  stroika  było cieka-

wym przeżyciem. Po raz ko-

lejny pracownicy DPS-u w 

Resku pokazali, że są bardzo 

zainteresowani współpracą, 

że zależy im na włączaniu 

mieszkańców do wspólnych 

przedsięwzięć, a  ludzie nie-

pełnosprawni chętnie współ-

pracują i cieszą się z każdej 

wizyty.  Można się od nich 

też wiele nauczyć. Myślę, że 

spotkamy się tam jeszcze i to 

z przyjemnością!  

                                                                                  

Martyna Deberna, ID 

Emm w szkole dostaje same 

szóstki, chodzi na każde do-

stępne dodatkowe zajęcia, 

jest dobra w koszykówkę i w 

piłkę nożną, i bardzo często 

gra różne mecze. Inaczej mó-

wiąc robi jak najwięcej, tylko 

żeby było to poza domem, a 

to trudne zadanie. Spotykać 

może się jedyni ze swoją je-

dyną przyjaciółką Sarą i to 

tylko czasem na weekend. 

Jedyną ponieważ stara się nie 

zwracać niepotrzebnie na 

siebie uwagę. Całe jej życie 

zmienia się, gdy poznaje jed-

ną nową w szkole osobę. Czy 

wystarczy jej siły, aby znieść 

to wszystko ? Powieść przy-

ciągnęła mnie okładką, która 

jest skromna, ale za to este-

 Autorką serii ksią-

żek z 24 września 2014 roku, 

jest Rebecca Donovan, a cho-

dzi mi konkretnie o książkę 

„Powód by oddychać”. 

Książka ma 494 strony, ślicz-

ną okładkę i jest ona pierw-

szą częścią serii „Oddechy”.  

 Swoje życie przed-

stawia nam Emilia, która 

dostała od swojego nieżyjące-

go taty przydomek Emm. Jej 

matka jest alkoholiczką, a 

ona żyje w domu u swojej 

jedynej rodziny- u swojego 

wujostwa. Znęcają się nad 

nią Caro, udający że nic nie 

widzi, Georg  i dwoje małych 

dobrze traktowanych dzieci. 

tyczna. A gdy przeczytałam  

zapowiedź, wiedziałam, że 

muszę ją mieć. I się nie myli-

łam. Na prawdę przypadła 

mi  do gustu. Książka jest 

raczej o tematyce smutnej, 

lecz czytając ją  nie odczuwa 

się tego w każdym momen-

cie,  co  jest plusem, ponie-

waż nie dołuje. Czasem na 

chwilę uśmiech wpływa na 

twarz. Lecz są również mo-

menty, które są po prostu 

smutne, z powodów oczywi-

stych, ale to oddaje nastrój 

książki. Podsumowując 

książka jest godna polecenia. 

Natala        

Zajęcia plastyczne w DPS. 

Recenzja. Powód by oddychać 

Czy wiesz, że… 

Kret podczas 

patrolowania swych 

podziemnych tuneli 

napotyka 

bezkręgowce, które 

stanowią jego 

pożywienie. Gdy 

jest najedzony, 

tylko nadgryza 

zdobycz, żeby nie 

uciekła i zostawia ją 

sobie na później. 

*** 

 Szkielet człowieka 

składa się 

zazwyczaj z 206 

kości. 

*** 

W ciągu roku każdy 

człowiek traci 

przeciętnie 4 kg 

martwego naskórka 

i 30 000 włosów.  
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W ramach programu Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej 
pod hasłem „Młodzi głosują” 
- uczennice klasy III D Gim-
nazjum przygotowały i prze-
prowadziły w Gimnazjum w 
Resku młodzieżowe wybory 
prezydenckie. W głosowaniu 
mogli wziąć udział wszyscy 
pracownicy oraz uczniowie 
gimnazjum, w sumie 307 
osób. Lokal w dniu 30 kwiet-
nia 2015 otwarty był od 8.00 
do 13.00. Aby zachęcić do 
wyborów,  przeprowadzone 
zostały lekcje przez uczenni-
ce klasy III A w klasach 
pierwszych oraz uczniów 
klasy III D w klasach drugich  
na temat „Świadomy wy-
bór”. Akcja profrekwencyjna, 
czyli  plakaty, ulotki, lekcje, a 
nawet debata oksfordzka na 
wosie na temat „Czy prezy-
dent powinien być wybiera-
ny przez Zgromadzenie Na-
rodowe czy społeczeństwo?” 
to działania promujące wybo-
ry ,zachęcające do poznania 
programów wyborczych, 
kandydatów i mechanizmów 
podejmowania decyzji wy-
borczych przez obywateli. 

Głosowanie przebiegło 
sprawnie, bez zakłóceń, ko-
misja dbała, aby każdy wy-
borca wiedział w jaki sposób 
ma oddać świadomie ważny 
głos. Udział wzięły 152  oso-

by, tak więc frekwencja wy-
niosła 49%. 

Wyniki nie  pokryły się z 
realnymi wyborami z dnia 10 
maja w Polsce.. Oto wyniki 

Janusz Ryszard Korwin – 
Mikke   33  

Bronisław Maria Komorow-
ski  31 

Andrzej Sebastian Duda  29 

Paweł Piotr Kukiz  22 

Janusz Maria Palikot  6 

Marian Janusz Kowal-
ski   6 

Adam Sebastian Jaru-
bas   6 

Magdalena Agnieszka 
Ogórek   5 

Grzegorz Michał 
Braun   1 

Jacek Wilk   1 

Paweł Jan Tanajno   0 

Do drugiej tury we-
dług naszych wybo-
rów przeszliby więc 
Janusz Korwin – Mik-
ke  oraz Bronisław 
Maria Komorowski.  

Myślę, że akcja udana, 
dużo działań i pozy-
tywnej energii. .Dziękuję 
wszystkim za aktywny 

udział, wsparcie i pomoc w 
realizacji projektu. Mam na-
dzieję, że choć w części udało 

się upowszech-
nić wśród 
uczniów wiedzę 
o prawach i 
obowiązkach 
obywateli, zna-
czeniu głosowa-
nia w funkcjo-
nowaniu demo-
kratycznego 
państwa prawa 
oraz zasady 
organizacji wy-
borów prezy-
denckich,  które 
przecież kolejne 
dopiero za 5 lat! 

  

 

   Ewa Kurzyk 

Młodzieżowe wybory prezydenckie. 

Centrum Edukacji 

Obywatelskiej  

to 

instytucja oświatowa i 

organizacja 

pozarządowa 

posiadająca status 

organizacji pożytku 

publicznego. Jej 

głównym celem jest 

poprawa jakości 

systemu oświaty, 

upowszechnianie 

wiedzy obywatelskiej 

oraz promowanie 

praktycznych 

umiejętności i postaw 

niezbędnych do 

budowania 

demokratycznego 

państwa prawa i 

społeczeństwa 

obywatelskiego.  
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Dziękuje Ci  Mamo 

Dziękuję Ci za wszystko,                             
Za to, że mnie urodziłaś .                              
Za to, że moje wybryki,                     
Wszystkie przebaczyłaś.                                
Mamo-Ty mnie życia nauczyłaś,             
Wszystko co miałaś ,mi poświęciłaś.                
Nikt nie ofiaruje  mi więcej,                              
Więc dzisiaj oddaję Ci                                        
me serce w podzięce. 

        Ewa Biela i Klaudia Grablewska 

 

 

 

Jest jeden w roku piękny dzień,                     
gdy Jej troski idą w cień.                                
Ona zawsze uśmiechnięta jest,                         
nawet gdy obiad zjadł pies.                           
W trudnych chwilach jest z nami                        
i razem martwimy się problemami.        
Dlatego Mamo moja droga,                         
niech nie męczy Cię nigdy trwoga.        
Bardzo chcę Ci podziękować                                        
i kwiatami obdarować.                              
Dziękuję, tak wiele dla mnie zrobiłaś,               
zawsze przy mnie byłaś.                                 
Wiem, że nigdy nie zostawisz mnie,                   
bo Kochasz mnie mocno, jak ja Cię. 

    Asia Markowska  i  Sandra Pilarska  

 

 

Dziękuję Mamo za miłość Twoją,       
która jest dla mnie zawsze ostoją.          
Za serce pełne miłości,                                   
które rozbraja moje lęki i złości.                    
Za to, że jesteś przy mnie,                               
dzięki czemu smutek minie.                         
W Dzień Matki uśmiecham się                
i mówię Kocham Cię! 

Patrycja Kula 

 

 

 

Dla Mamy 

 Dziękuję Ci, że kolorujesz mój świat,                          
niezależnie od tego, ile mam lat.                            
Niezależnie od tego, czy jesteś w humorze—        
w dzień, w nocy, o każdej porze.                                     
Potrafisz malować na mojej twarzy uśmiech              
lepiej niż najlepszy z malarzy.                            
Dziękuję Ci za to, że mnie słuchasz, pocieszasz,      
całujesz, w złe dni otulasz.                                    
Mamo, Twój uśmiech jest najpiękniejszy!                   
Zawsze szczery i najweselszy.                                      
Doceniam Twą dobroć,                                                
której nigdy w Tobie zbyt mało,                             
uwielbiam Cię za wszystko,                                                         
kocham Cię Mamo. 

           Julka Szczepańska i  Karolina Wdowiak 

 

 

 

Dziękuję Ci mamo za życie, które mi dałaś,          
że mnie nosiłaś pod sercem i miłość ofiarowałaś. 
Czuwałaś przy mnie dniem i nocą,                            
służyłaś pomocą.                                                           
A ja po prostu czułam,                                                         
że zawsze przy mnie byłaś.                                          
Po tych długich latach, przyznaję niezbyt dumnie, 
Twoje obawy o mnie dopiero teraz rozumiem. 
Pamiętam chwile, które nie powrócą,                               
czasami weselą serce, a czasami smucą.                        
Jednak serce moje napełnia radością                             
to, że mogę się Cieszyć twoją miłością. 

                       Ola Kozicka i Dominika Krohn 

 

 26 maja—Dzień Matki Ciekawostki 

O Dniu Matki 

Początki święta 

sięgają czasów 

starożytnych Greków 

i Rzymian. Kultem 

otaczano wtedy matki

-boginie, symbole 

płodności i urodzaju. 

W późniejszych 

czasach cesarstwo 

rzymskie przyjęło 

chrześcijaństwo i tym 

samym zabroniono 

wyznawania innych 

bogów .Zwyczaj ten 

jednak powrócił w 

siedemnastowiecznej 

Anglii pod nazwą 

niedziela u matki, 

początkowo co roku 

w 3-4 niedzielę postu 

odprawiano modły w 

najbliższej katedrze. 

W zwykle niedziele 

odbywały się one w 

pobliskich kościołach. 

Dzień, w którym 

obchodzono to 

święto, był wolny od 

pracy. Do tradycji 

należało składanie 

matce podarunków, 

głównie kwiatów i 

słodyczy, w zamian 

za otrzymane 

błogosławieństwo. 

Zwyczaj przetrwał do 

XIX wieku. Ponownie 

zaczęto go obchodzić 

po zakończeniu II 

wojny światowej. 
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II Bieg o Strzałę Widanta 

O bliższe informacje na temat 

biegu poprosiliśmy znanego 

działacza sportowego, byłego 

nauczyciela wf-u pana Jana 

Michalczyszyna. Dowiedzie-

liśmy się, że pomysłodawcą 

jest burmistrz p. Arkadiusz 

Czerwiński. Radni  uznali, ze 

to ciekawa propozycja uroz-

maicenia odbywającej się w 

Resku od lat majówki, tym 

bardziej, że bieganie  staje się 

w mieście coraz popularniej-

sze.  Nagrody fundują spon-

sorzy . 

W pochmurny i trochę desz-

czowy dzień prawie 300 osób 

zmierzyło się z dystansem 10 

km. Jak donoszą  organizato-

rzy  byliśmy świadkami pobi-

cia rekordu trasy, który nale-

ży teraz do Pawła Oliinyka - 

zawodnika z Ukrainy i wyno-

si 31 minut i 11 sek. 

Po biegu udało nam się po-

rozmawiać z pierwszą kobie-

ta na mecie—p.  Dominiką 

Nowakowską – zawodniczką   

klubu  z Lęborka , która zaję-

ła I miejsce w II Biegu o 

Strzałę Widanta w kategorii 

kobiet . 

Redakcja: A czym się Pani 

zajmuje na co dzień? 

D. Nowakowska: Oprócz 

tego, ze trenuję, bo bieganie 

to mój zawód, to także jestem 

instruktorką fitness. I mamą. 

Redakcja: To gratulujemy. 

Jak zaczęła się Pani droga na 

podium? 

Od razu 

chciała 

Pani bie-

gać? 

D. Nowa-

kowska: 

W świat 

biegaczy wprowadził  mnie 

mój tato, który także był bie-

gaczem na średnim  dystan-

sie. Właśnie od takich biegów 

zaczynałam. A zaczęło się 

tak, jak z reguły zaczynają 

sportowcy swoją przygodę ze 

sportem. Uczestniczyłam w 

zawodach szkolnych. Zaję-

łam 2. miejsce i pomyślałam, 

że jeżeli porządnie potrenuję, 

to mam szansę na złoto.  

Redakcja: Proszę nam jeszcze 

powiedzieć, jak często Pani 

trenuje? 

D. Nowakowska: Codzien-

nie, często nawet dwa razy 

dziennie. 

Redakcja: To spora dawka, 

zwłaszcza, że my raczej bie-

gamy tylko dla relaksu, no i 

oczywiście w szkole. Chciały-

śmy jeszcze zapytać Panią o 

cechy, które powinny charak-

teryzować  sportowca. 

D. Nowakowska: Dobry 

sportowiec…hmm. Na pew-

no systematyczność, ambicja, 

zawziętość, niepoddawanie 

się, kiedy przychodzą poraż-

ki. Sama zauważyłam, że 

właśnie z porażek, nieuda-

nych biegów czerpie się naj 

 

Wspólne zdjęcie z p. Nowakow-

ską 

więcej wiedzy. Kiedy się wygry-

wa, to wniosków się nie wysnu-

wa, wtedy jest czas na radość. 

Dodałabym jeszcze wiarę w sie-

bie, w swoje możliwości i w to, 

że uprawianie sportu ma sens, że 

wcześniej czy później sukces 

musi przyjść. 

Redakcja: A Pani największy 

sukces to… 

D. Nowakowska: Jestem 

finalistką Mistrzostw Świata 

w 2013 roku na 5 tysięcy me-

trów. 

Redakcja: O, taki tytuł robi 

wrażanie. A jak dowiedziała 

się Pani o biegu ? 

D. Nowakowska: Zaprosił 

mnie Tomek Lewandowski. 

Redakcja: Życzymy Pani 

dalszych sukcesów i bardzo 

dziękujemy, że mimo lekkie-

go deszczu i zmęczenia chcia-

ła Pani z nami porozmawiać. 

D. Nowakowska: Ja również 

dziękuję. Było mi bardzo 

miło. 

             Marita, Asia 

Majówka  - 1. maja 

Ciekawostki o 

bieganiu 

W 1994 roku w 

Barcelonie, podczas 

zawodów na 

dystansie 11 

kilometrów pobiegło 

109 457 biegaczy! 

Wynik zapisano 

nawet w Księdze 

Rekordów 

Guinessa!  

Bieganie angażuje 

nawet 200 mięśni  

Bieganie poprawia 

sprawność 

intelektualną.  

Podczas Maratonu 

na Wielkim Murze 

Chińskim biegacze 

pokonują 5164 

schodów na 

dystansie 42,195 km.  
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Cześć. Ostatnio w kinie by-

łem na siódmej części 

„Szybkich i wściekłych” . 

Film bardzo mi się podobał, 

co od razu chciałbym pod-

kreślić. 

 Radzę najpierw 

obejrzeć chociaż dwie po-

przednie części, żeby zapo-

znać się z problematyką tej 

serii, bowiem fabuła oparła 

została na 6. części, gdyż 

pojawia się brat złego charak-

teru z części poprzedniej i 

chce pomścić członka rodzi-

ny. Dodatkowym wątkiem 

jest "Oko Boga" - program 

szpiegujący. Nasi bohatero-

wie ratują hakera i postana-

wiają wyeliminować starsze-

go brata Shawa, ponieważ 

zabił Hana Dominic traktuje 

swoich przyjaciół jak rodzinę 

i 

po-

stanawia ją chronić. Pragnie 

także, aby Letty odzyskała w 

końcu pamięć. Brian będzie 

miał kolejne dziecko z Mią. 

W sumie to z filmu o szyb-

kich samochodach, zrobił się 

film o wybuchach i śmiertel-

nych pościgach. Momentem 

kulminacyjnym jest pojedy-

nek Dominica Toretto z Sha-

wem. Końca nie chcę zdra-

dzać. Dzięki muzyce   

„wpływałem” do świata 

szybkich i wściekłych, a efek-

ty specjalne dodawały atrak-

cyjności. Choć przyznaję, że 

niektóre wydają się lekko 

przesadzone. Obsada aktor-

ska bardzo się nie zmienia, 

więc czujemy się jakbyśmy 

oglądali wciąż ten sam film, 

który podzielono na kilka 

części. 

 Polecam jednak 

obejrzenie poprzedni części, 

żeby się po prostu wczuć w 

temat i klimat. Widziałem, że 

film jest już dostępny na In-

ternecie, ale niestety w słabej 

wersji. 

D.D 

Kulik, Gabriela Przygocka, 

Weronika Grądek, Paula Jan-

kowska, Adrianna Grochol-

ska i Stanisław Miłek) czeka-

ło dyktando „najeżone”    

trudnymi wyrazami.   Już 

wiemy, że do ostatniego eta-

pu zakwalifikowały się:  

Adrianna Szcześniak                 

Gabriela Przygocka                  

i  Weronika Gradek. 

 W maju odbył się po 

raz kolejny Szkolny Konkurs 

Ortograficzny. Cieszył się 

sporym zainteresowaniem , 

bowiem w I etapie  wzięło 

udział 27 uczniów.  6 

uczniów, którzy popełnili 

najmniej błędów, spotkało się 

w etapie II, który był trud-

niejszy.  Na uczestników 

( Adrianna Szcześniak, nata-

lia Leszczyńska, Aleksandra 

             

 

Już wkrótce dowiemy się, kto  

zdobędzie tytuł Szkolnego 

Mistrza Ortografii w roku 

2014/2015. Uczestniczkom 

finałowego etapu życzę po-

wodzenia. 

                     Elżbieta Kuc 

Oni wciąż są szybcy i wściekli ! 

Ortograficzne zmagania 

Czy wiesz, że… 

Polacy w XII wieku 

przejęli alfabet 

łaciński. Zasób 

łacińskich liter nie był 

jednak wystarczający 

do oznaczenia 

wszystkich polskich 

dźwięków. 

*** 

Adaptacja nowego 

alfabetu nastręczała 

ogromnych trudności. 

Dzięki pracy skrybów, 

pracujących w 

kancelariach 

państwowych i 

kościelnych oraz w 

klasztornych 

skryptoriach, język 

polski otrzymał 

ortografię. 

*** 

Na ówczesną 

ortografię polską 

oddziaływały też 

nieraz rozbieżne 

wpływy czeskie i 

niemieckie.   
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Trampki to bez wątpienia 

jedne z najpopularniejszych 

butów wybieranych przez 

młodzież, ale nie tylko. Pasu-

ją do wszystkiego, świetnie 

wyglądają, a przede wszyst-

kim są wygodne. Większość 

kojarzy je z ,,Conversami''- 

trampkami, które podbiły 

świat.  Ale skąd one się wzię-

ły? 

Na początku Marquis Mills 

Converse- twórca butów zaj-

mował się ocieplanym obu-

wiem o gumowej podeszwie. 

Następnie już w 1917 roku  

opracował model przezna-

czony dla tenisistów, a na-

stępnie w wprowadził na 

rynek buty All-Star zaprojek-

towane z myślą o profesjo-

nalnych koszykarzach, po 

czym trafiły one do drużyny 

sponsorowanej przez firmę 

Chucka Taylora. Wprowadził 

on w projekcie buta pewne 

zmiany, które zadecydowały 

o jego powodzeniu - dodał 

rozpoznawalną łatkę z boku, 

której zadaniem miała być 

ochrona kostki, ale przy oka-

zji przyczyniła się do sukcesu 

firmy. Objeżdżał szkoły, 

ucząc o koszykówce, a pro-

mowane przez niego trampki 

stały się hitem  nie tylko 

wśród kolegów z przeciw-

nych drużyn, ale i amerykań-

skich sportsmenów. Dziś 

trampki tej firmy można  

zobaczyć na czerwonych 

dywanach. Oryginalne 

Converse kosztują ok. 180-

600 zł. Ja polecam te trampki, 

są modne, fajnie, wygodnie 

się w nich chodzi, po prostu 

przypadły do gustu :) 

 

  

 

                              Marita 

 

Zajęcia muzyczne na forum—wspólnie uczyliśmy się  słów i melodii  hymnu projektu pt. „UNITED 

IN DIVERSITY”.  Cierpliwie przygotowywał nas p. Andrzej Szatan. 

W trampkach przez życie 

COMENIUS 

Harmonogram 

zakończenia roku 

szkolnego: 

5VI– Wystawienie ocen 

przewidywanych; 

9VI– Spotkanie z 

rodzicami; 

9VI– wniosek ucznia do 

nauczyciela lub 

wychowawcy o 

możliwość uzyskania 

oceny wyższej niż 

przewidywana; 

Do 16VI– możliwość 

podwyższania ocen; 

17VI—Ostateczne 

wystawienie ocen 

końcowych z 

przedmiotów i 

zachowania; 

25VI– Zakończenie 

roku szkolnego uczniów 

klas 3; 

26VI– Uroczystość 

zakończenia roku 

szkolnego 2014/2015; 
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Matce 

Najważniejsze wczucie to matczyna miłość.                                                            
Staram się i modlę, by mi tego nie ubyło.                                                          
Od dnia przyjścia na świat moje serce to odkryło.                                           
Przez wszystkie lata życia nawet cząstki nie zbiło.                                           
Ja nie jestem najlepszy, ale za wszystko dziękuję.                                        
Myślę, że nic nigdy tego wcale nie zepsuje.                                                              
W najgorszej sytuacji wiem, że Ty mnie ratujesz.                                              
Nawet najgorszą drogę moją zawsze wyprostujesz.                                        
Wiem, że Twoja miłość jak ogień nie wygasa.                                                 
Zrobiłem wiele błędów, ale za wszystkie przepraszam.                                 
To dzięki Tobie mogłem stawiać pierwsze kroki.                                                      
Dawałem zawsze radę, nawet, gdy los był szeroki.                                    
Dzięki Tobie teraz są pisane moje wersy.                                                       
Oraz dzięki Tobie znów postaram się być lepszy.                                            
Dzięki Tobie jestem i mogę dzisiaj chodzić .                                                          
To dzięki Tobie, Mamo, mogłem tyle w życiu zdobyć. 

     

                                                       Arek Werner           

G Ł O S   B U D Y  

Co robi 9.50 zł w portfelu? 

Ledwo dycha 

*** 

Nauczycielka w szkole 

sprawdza zadanie domo-

we, i widzi , że Jagoda nie 

zrobiła i pyta się :  

- Jagoda kiedy odrabiasz 

lekcje ??? 

Jagoda mówi  

- Po obiedzie.  

Nauczycielka : 

- To czemu nie masz tego 

zadania zrobionego??? 

a Jagoda : 

- Bo jestem na diecie.  

Jak się nazywa picie tranu na 

czas?     Transport 

Dlaczego deszcz siedzi w 

więzieniu?    Bo napadał 

Przychodzi zasapany Jasiu 

do klasy. Pani pyta:                         

- Jasiu, co się stało?                       

Jasiu mówi:                                    

- Goniło mnie 2 starszych 

panów.                                                

- Coś ci się stało? - pyta pani. 

- Nie, nie, ale zabrali mi wy-

pracowanie z polskiego. 

Jaki jest ulubiony program 

kanibali?                                           

Surowi rodzice 

 

Humor! 

Chwila z poezją 

glosbudy@wp.pl 

http://sucharry.pl/32457/Kasa-i-portfel.html
http://sucharry.pl/32457/Kasa-i-portfel.html
http://sucharry.pl/32525/Tran.html
http://sucharry.pl/32525/Tran.html
http://sucharry.pl/32525/Tran.html
http://sucharry.pl/32493/Deszcz.html
http://sucharry.pl/32493/Deszcz.html
http://sucharry.pl/32493/Deszcz.html
http://sucharry.pl/32479/Kanibale.html
http://sucharry.pl/32479/Kanibale.html
http://sucharry.pl/32479/Kanibale.html

