
W dniach 
od 13 do 19 wrze-
śnia młodzież           
z Zespołu Szkół w 
Resku gościła u 
siebie uczniów z 
Gimnazjum z Vre-
den (Niemcy). Już 
po raz trzeci wy-
miana młodzieży 
odbyła się w ra-
mach projektu Po-
merania, którego 
koordynatorem jest 
pani Izabela Du-
dziec, a dodatkową opiekę nad uczniami sprawowała pani Barbara Wronowska. 

Polska i niemiecka młodzież spędziła ze sobą cały tydzień,  podczas którego 
miała okazję lepiej się poznać. Program pobytu gości zza Odry był bardzo bogaty w 
atrakcje.   

                                                                                                           Ciąg dalszy na stronie 6 

Vreden w Resku  

Święto pedagogów 

Dnia 

13 październi-

ka 2015 roku w 

Zespole Szkół 

w Resku odbył 

się uroczysty 

apel z okazji 

Dnia Edukacji 

Narodowej. 

Motywem 

przewodnim, jak co roku, było podziękowanie wszystkim nauczycielom za ich 

trud włożony w  nauczanie.                                              

                                                                                            Czytaj na stronie  12 
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„Bez zastrzeżeń ” 

„Historia to fajny przedmiot” 

„Podoba mi się hala sporto-

wa „ 

„Nowa szkoła bardzo mi się 

podoba. Są mili nauczyciele, 

koledzy i koleżanki ” 

„Szkoła słabo mi się podoba 

” 

„Podoba mi się, ale szkoda, 

że nie sprzedają już chipsów i 

paczków ” 

„Podobają mi się przerwy.. i 

ktoś ” 

„Wkurza mnie to, że w ogóle 

trzeba chodzić do szkoły” 

„Jest bardzo fajnie ” 

„Bardzo podoba mi się w 

nowej szkole, jest super, nie 

ma rzeczy, które mnie dener-

wują” 

„W gimnazjum jest fajnie, jest 

miła atmosfera, przyjemni 

nauczyciele i ogólnie więk-

szość osób” 

„Podoba mi się w tej szkole, 

ponieważ można korzystać z 

telefonu i jest muzyka na 

forum. Są lustra i jest fajna 

atmosfera. Są bardzo ładne 

klasy i fajni nauczyciele” 

„Podoba mi się szkolne boi-

sko i forum” 

„W tej szkole bardzo mi się 

podoba, ponieważ są fajne 

klasy itp. Można się zgubić ! 

” 

„Nic mnie nie wkurza, 

wszystko mi się podoba” 

„Podoba mi się w nowej 

szkole, jest fajnie i nauczycie-

le są bardzo mili” 

„Podoba mi się” 

„Podobają mi się szafki na 

kod i szkolna gazetka. Dener-

wuje mnie to, że rzadko po-

zwalają wychodzić do skle-

pu..” 

„Chciałbym żeby były pącz-

ki” 

„Jest bardzo fajna” 

„W szkole bardzo mi się po-

doba, jest fajnie” 

„Ta szkoła tak średnio mi się 

podoba, ale nie jest źle” 

„Podoba mi się chodnik” 

„Podobają mi się ludzie” 

„Podobają mi się szafki ! ” 

„Bardzo podoba mi się forum 

i szafki” 

„Podoba mi się w tej szkole 

wszystko. Moim zdaniem nie 

ma tu niczego negatywnego” 

„W tej szkole bardzo mi się 

podoba” 

„Jest dobrze” 

„Denerwuje mnie, jak ktoś 

blokuje mi szafkę..” 

„Podoba mi się automat !” 

„Podoba mi się mowa pani 

Murat ! ” 

„Wszystko jest git” 

„Za dużo lekcji, za mało 

przerw, nie pozwalają wy-

chodzić do sklepu” 

„Nic, normalna szkoła” 

„Może być, za dużo nauki” 

„Jest stanowczo za mało im-

prez klasowych..” 

„W podstawówce było go-

rzej, gimnazjum jest o wiele 

lepsze !” 

„Świetna szkoła, nauczyciele 

są spoko” 

„Lepiej się uczę w tej szkole” 

„Mam fajną klasę” 

Sonda klas pierwszych – wrażenia z nowej szkoły Wrześniowe 

wydarzenia: 

1497 – Darłowo 

zostało zalane przez 

tsunami wywołane 

eksplozją metanu 

uwolnionego z dna 

morskiego. 

1966 – 

Wyemitowano 

premierowe 

wydania lokalnych 

programów 

informacyjnych: 

Kronika (TVP 

Kraków) i Kronika 

(TVP Szczecin).  

1977 – Premiera 

filmu animowanego 

Wielka podróż 

Bolka i Lolka. 
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„Pozdrawiam „Głos Budy” ” 

„Pozdrawiam Julę z 

Ia ,Natalkę z Id i Łukasza z 

Ic” 

„Pozdrawiam Agatkę z Ia i 

Zuzię z Ic” 

„Pozdrawiam babcię i dziad-

ka ! ” 

„Pozdrawiam panią Justynę 

Grankowską” 

„Pozdrawiam całą klasę Ia !” 

„Pozdrawiam Małgosię Miel-

czarek i Hanię Pałubiak” 

„Pozdrawiam Julę i Karolinę 

z gazetki !” 

„Pozdrawiam rodziców, w 

szczególności mamę i tatę” 

„Pozdrawiam Martynę, Tym-

ka, Pawła, moja Natalkę i 

Piotrka” 

„Pozdrawiam, jeszcze nie 

wiem kogo…, ale pozdra-

wiam” 

„Pozdrawiam Id” 

„Pozdrawiam Pawła ”  

5. Akcent- Życie to są chwile 

6. Axelent & Sequencce- Naj-

piękniejsza   

Jednak na pewno warto  tak-

że posłuchać przebojów lan-

sowanych  między innymi 

przez radio  „Eska”.  W 

„goracej 20” niewiele pol-

skich piosenek. Oto  one: 

Kamil Bednarek, Staff—

Euforia 

Video—Ktoś nowy 

Dziś kilka zdań o zaespole 

„Video”. 

 Gust  muzyczny 

zmienia się bardzo szybko. 

Kiedyś popularnością cieszy-

ły się rytmiczne, zagraniczne 

piosenki między innymi La-

dy Gaga, Shakira, czy Rihan-

na. Teraz gimnazjaliści bar-

dzo często słuchają polskiego 

disco-polo. Ten rodzaj muzy-

ki wprowadza ich ciało w 

ruch, a słowa są łatwe do 

zapamiętania, dzięki czemu 

młodzież dobrze się przy niej 

bawi. Można powiedzieć, że 

do naszej szkoły wróciły lata 

80. Unowocześnione piosenki 

z tych lat puszczane są ze 

szkolnego radia przez Jakuba 

Niewczasa i Marcina Sztok-

mana.  

Oto kilka tytułów gatunku 

disco-polo.                               

1. M.I.G- Słodka wariatka      

2. Piękni i  Młodzi- Jedno 

słowo                                             

3. Andre- Różowe okulary  

4.Bobi- Heja hej                            

Video – polski zespół poproc-
kowy założony w 2007 roku 
przez Macieja Durczaka, 
Wojciecha Łuszczykiewicza i 
Tomasza Luberta. Twórcą 
tekstów większości piosenek 
jest Wojciech Łuszczykie-
wicz. W lutym 2009 z zespołu 
odszedł jeden z założycieli – 
Tomasz Lubert. 

Zespół ma na koncie trzy 
albumy - ostatni, zatytułowa-
ny Ej! ma się ukazać w 2015 
roku. 
 
W 2011 roku grupa zdobyła 
statuetkę dla Zespołu Roku 
na gali ESKAMusic Awards. 

 

Pozdrowienia od uczniów 

Co w muzyce piszczy? 

Wrześniowe 

wydarzenia:  

1066 – Podbój Anglii 

przez wikingów; 

1519 – Portugalski 

żeglarz Ferdynand 

Magellan wypłynął z 

hiszpańskiego portu 

Sanlúcar de 

Barrameda w pierwszą 

w historii wyprawę 

dookoła świata.  

1908 – Odbyły się 

pierwsze odnotowane 

w prasie piłkarskie 

derby Krakowa.  

1969 – Waldemar 

Baszanowski zdobył w 

Warszawie złoty medal 

Mistrzostw Świata w 

podnoszeniu ciężarów; 

1996 – w Nowym 

Jorku podpisano 

traktat o całkowitym 

zakazie prób z bronią 

jądrową.  
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W ostatnich latach, 

kiedy w telewizji i radiu po-

jawiają się  informacje o tym, 

że Polacy , w przeważającej 

części,  nie czytają książek , 

nasiliły się akcje upowszech-

niające czytanie małym  i 

dużym. Na pewno słyszeli-

śmy o ogólnopolskiej akcji 

„Cała Polska czyta dzie-

ciom” , która na dobre zago-

ściła w przedszkolach i szko-

łach podstawowych, przyno-

sząc wiele satysfakcji zarów-

no słuchaczom  jak  i  czytają-

cym.  Potwierdzą to zapewne 

nasi koledzy i koleżanki,  z 

powodzeniem kultywujący tę 

akcję w Przedszkolu Miej-

skim w Resku. Ostatnio jed-

nak  czytanie zatacza coraz 

większe kręgi. Na zaprosze-

nie Domu Pomocy Społecznej 

w Resku chętnie wzięliśmy 

udział w ich  „Dniu głośnego 

czytania”. Było to dla nas 

wielkie wyzwanie, bo słucha-

cze ogromnie wymagający. 

Na początku października 

uczennice: Aleksandra Wań-

cowicz, Julia Szczepańska i 

Adrianna Szcześniak czytały 

pensjonariuszom wybrane 

opowiadania z tomu „Balsam 

dla duszy”. Te krótkie opo-

wieści niosły w sobie głębo-

kie  przesłanie, żeby cieszyć 

się życiem w każdej chwili i 

mimo, że nie zawsze wszyst-

ko układa się tak, jak tego  

pragniemy, to trzeba mieć 

nadzieję na lepsze jutro, war-

to szukać wokół siebie przy-

jaźni i miłości. 

Nie spodziewaliśmy 

się, że mieszkańcy będą  słu-

chali nas w takim skupieniu. 

Wielką radość sprawiły nam 

ich podziękowania i uśmie-

chy na twarzy. Wiemy, że 

pośród pensjonariuszy są 

także ludzie utalentowani. 

Mają własny zespół muzycz-

ny oraz zajmują się rękodzie-

łem – haftują, malują i tworzą 

najróżniejsze wytwory  wła-

snej fantazji. 

Miło nam było, że 

my, ludzie młodzi i zdrowi 

możemy wnieść do ich życia 

odrobinę radości i przyjem-

ności obcowania z literaturą 

piękną.  Chętnie  weźmiemy 

udział w tej pozytywnej akcji 

po raz kolejny. 

             Adrianna 

mij pestki i  pokruj w kawał-

ki. Musi być minimum 2 kg 

netto po obraniu. 

2. Cebule oraz ziemniaki 

obieram i kroję w dużą kost-

kę. 

3. Marchewki obieram i kroję 

w plastry. 

4. Do garnka włożyć dynię, 

ziemniaki, cebulę,  marchew-

kę, dolać około 2 litrów wo-

dy, posolić i gotować pod 

Składniki 

• 2 kg dyni  
• 500 g ziemniaków obra-
nych ze skórki 
• 2 duże marchewki  
• 2 cebule 
• kawałek kłącza imbiru  
• sól, pieprz 

Przygotowanie  

1. Dynię obierz ze skóry, wyj-

przykryciem przez 30 minut. 

Pod koniec gotowania dodać 

obrany i rozdrobniony imbir. 

5. Zupę zblendować na jed-

nolitą masę. Przed podaniem 

doprawić do smaku solą oraz 

pieprzem. Można ją podać z 

gorącymi grzankami. Smacz-

nego :) 

Jeśli chcielibyście podzielić 

się z czytelnikami  ciekawym 

przepisem to  zapraszamy! 

Czytanie jest cool! 

Coś na ząb. Zupa dyniowa 

Dynia—

pomarańczowa 

piękność 

Dynie to rodzaj roślin 

jednorocznych z 

rodziny dyniowatych 

obejmujący około 20 

gatunków. W stanie 

dzikim występują w 

strefach klimatu 

gorącego i ciepłego 

Ameryki.  

Tłuszcze zawarte w 

pestkach dyni zaliczają 

się do 

pełnowartościowych 

tłuszczów roślinnych. 

Około 80% kwasów 

tłuszczowych to kwasy 

nienasycone, z czego 50

-60% to wielokrotnie 

nienasycone. Kwasy 

nienasycone są 

niezbędnym elementem 

do budowy witaminy D, 

hormonów zwierzęcych, 

a także błon 

komórkowych.  
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 Książkę, pt. 

'Błękitna miłość' napisała S.C. 

Ransom. Oryginalnym tytu-

łem jest ‘ Small blue thing’ a 

przetłumaczyła ją Agata Ko-

walczyk. Rozpowszechniona 

w księgarniach w 2011roku. 

Autorka wyznaję że książkę 

napisała jako prezent urodzi-

nowy dla swojej córki. Jest to 

trylogia. Pierwsza część po-

siada 344 stron. 

 Alexa, siedemnasto-

latka, miała idealne życie. 

Zdała egzaminy, chłopak w 

którym się podkochiwała 

zwrócił na nią uwagę. Miała 

kochającą rodzinne. Paczkę 

przyjaciół. Ale jej idealne 

życie zostanie wystawione na 

próbę gdy znajdzie tajemni-

czą bransoletę z opalem. 

Bransoleta przywiązana była 

do wielkiego kamienia, moc-

nym drutem. Gdy dziewczy-

na zaczęła ją nosić, widziała 

pięknego chłopaka który jest 

jedną wielką niewiadomą. 

Ale tylko w odbiciu lustra 

lub innej rzeczy. Po paru 

próbach nawiązuję kontakt z 

'widmowym chłopakiem'. 

Między nimi zaczyna two-

rzyć się więź. Jaką tajemnice 

skrywa chłopak? Co z nią 

wspólnego ma tajemnicza 

znajda? A co do tego wszyst-

kiego ma ludzkie szczęście? 

Tych rzeczy można dowie-

dzieć się przeczytają powieść. 

 Książka wydawała 

się z początku nudna. Ale 

ciekawość opisu wzięła górę i 

z wytrwaniem czytałam da-

lej. I nie pożałowałam. Książ-

ka ciekawie się rozkręca, a 

pod koniec jest ciekawy 

zwrot akcji. Mimo ilości 

stron, przeczytałam ją w dwa 

dni. Na pewno przeczytam 

kolejne części. Lekturę mogę 

z czystym sumieniem polecić. 

                       Natalia 

uznaje szczęście za komplet-

nie inną rzecz niż druga. Psy-

cholog odwiedza m.in. Chi-

ny, Afrykę oraz Stany Zjed-

noczone. W Los Angeles, gdy 

spotyka swoją dawną miłość, 

wybiera się z nią do pewnego 

doktora, który prowadzi ba-

dania dotyczące reakcji mó-

zgu na wybrane wspomnie-

nia. Podczas badań Hector 

odnajduje szczęście, zaczyna 

rozumieć, że jego szczęściem 

jest jego obecna dziewczyna, 

która bardzo go kocha. 

     Film został wyreżyserowa-

ny przez Peter'a Chelsom'a. 

 To pytanie pojawia 

się wiele razy w filmie pt."Jak 

dogonić szczęście". A czy my 

zadajemy sobie  czasem pyta-

nie, czy jesteśmy szczęśliwi? 

Hector- główny bohater fil-

mu poszukuje definicji szczę-

ścia. 

 Jest on psycholo-

giem prowadzącym bardzo 

schematyczne, monotonne 

życie. Pewnego dnia jedna z  

klientek zmienia jego myśle-

nie. Hektor postanawia  wy-

brać się w podróż, by odna-

leźć szczęście. Spotyka wiele 

osób i okazuje się, że każda  

Gdybym mógł osobiście po-

gratulować temu panu, to jak 

najbardziej bym to zrobił. 

Według mnie ta produkcja 

jest bardzo mądra i zmusza 

do myślenia, a Simon Pegg - 

Hector świetnie zagrał swoją 

rolę. 

 "Jak dogonić szczę-

ście"  to film godny polece-

nia. Serdecznie zapraszam na 

seans, który możecie obejrzeć 

na Popcorntime (świetna 

jakość+ napisy) 

D.D 

Recenzja. Błękitna miłość 

Recenzja.  Co pojmujesz jako szczęście? 

Nowości 

wydawnicze: 

1.Kroniki 

Wardstone. Zemsta 

Stracharza - Joseph 

Delaney  

2.Marsjanin—Andy 

Weir 

3.Luis Suárez. 

Przekraczając 

granice. 

Autobiografia  

4.Ulysses Moore. 

Pierdomenico 

Baccalario.  

5.Polowanie na 

niebieskie migdały . 

Agnieszka Kacprzyk. 

6.Spętani przez 

bogów. Josephine 

Angelini. 
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W dniach od 13 do 
19 września młodzież z Ze-
społu Szkół w Resku gościła 
u siebie uczniów z Gimna-
zjum z Vreden (Niemcy). Już 
po raz trzeci wymiana mło-
dzieży odbyła się w ramach 
projektu Pomerania, którego 
koordynatorem jest pani Iza-
bela Dudziec, a dodatkową 
opiekę nad uczniami sprawo-
wała pani Barbara Wronow-
ska. 

Polska i niemiecka 
młodzież spędziła ze sobą 
cały tydzień,  podczas które-
go miała okazję lepiej się po-
znać. Program pobytu gości 
zza Odry był bardzo bogaty 
w atrakcje.   

Pierwszy dzień był 
poświęcony na poznawanie 
szkoły, uczniowie uczestni-
czyli w zajęciach lekcyjnych i 
zwiedzanie miasta -  brali  
udział w grze miejskiej, po-
znawali najciekawsze miejsca 
i historię Reska. Nie obyło się 
również po południu bez 
wspólnej zabawy przy grillu. 
Smak pieczonych kiełbasek i 
innych przysmaków towa-
rzyszył wszystkim do same-
go wieczora.   

Następnego dnia 
wszyscy uczestnicy projektu 
wybrali się do Kołobrzegu. 
Wejście na latarnię morską 
nie sprawiło nam żadnego 
problemu. Wszyscy podzi-
wialiśmy z zachwytem pięk-
ne widoki i robiliśmy pamiąt-
kowe zdjęcia. Największą 

frajdę, zwłaszcza dziewczy-
nom, sprawiła wizyta w Mu-
zeum Minerałów, gdzie mo-
gły zaopatrzyć się w drobne 
pamiątki.  

W środę byliśmy z 
wizytą w Międzyzdrojach. 
Tutaj w towarzystwie  prze-
wodnika podglądaliśmy żu-
bry, jelenie i dziki na terenie 
Wolińskiego Parku Narodo-
wego. Interesującym punk-
tem programu było zwiedza-

nie Muzeum Przyrodniczego. 
Ciekawostki z życia zwierząt 
przykuły naszą uwagę. Ale 
najbardziej byliśmy zaabsor-
bowani postaciami, jakie mo-
gliśmy obejrzeć w Muzeum 
Figur Woskowych.  Mieliśmy 
także czas wolny. Niektórzy, 
korzystając z okazji, wygrze-
wali się na ciepłym piasku i 
zbierali muszelki, a inni robili 
w tym czasie zakupy.  

Następnego dnia 
odwiedziliśmy Szczecin. 
Przepiękne Wały Chrobrego i 
ich historia zafascynowała 
przede wszystkim gości z 
Niemiec. Pogoda dopisywała 
więc do woli mogliśmy spa-
cerować i podziwiać archi-
tekturę miasta.  

Nazajutrz spędzili-
śmy czas w szkole, przygoto-
wywaliśmy prezentacje mul-
timedialne nt. Reska i Vre-
den. Wzięliśmy także udział 
w warsztatach kulinarnych, 
na których  pod bacznym 
okiem pani Ani Szymańskiej 
piekliśmy przepyszne cia-

steczka, szykowaliśmy kolo-
rowe przekąski i słodkie sa-
łatki.  

Pobyt gości z Vre-
den uwieńczyła wspólna 
kolacja i dyskoteka, podczas 
której świetnie się bawiliśmy.  

Niestety wczesnym 
sobotnim rankiem nasi goście 
musieli wracać do swoich 
domów, więc trzeba było się 
pożegnać i życzyć dobrej 
drogi.  

Wszyscy  je-
steśmy zadowoleni z udziału 
w tym projekcie i będziemy 
miło wspominać wspólnie 
spędzone chwile. 

 
  

 Izabela Dudziec 
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Niemiecka młodzież z Vreden w Zespole Szkół w Resku  

Październikowe 

wydarzenia: 

1410 – Wielka wojna z 

zakonem krzyżackim: 

zwycięstwo wojsk 

polskich w bitwie pod 

Koronowem.  

1776 – Maurycy 

Beniowski został 

obwołany przez 

tubylców królem 

Madagaskaru.  

1968 – Telewizja Polska 

wyemitowała 

premierowy odcinek 

serialu „Stawka większa 

niż życie”  

 

Stanisław Mikulski    

w roli Hansa Klossa 

 

2006— Serwis 
internetowy YouTube 
został kupiony przez 
Google za 1,65 mld 

dolarów. 
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We  

wrześniu 

i paź-

dzierniku 

odbyły 

się kolej-

ne spo-

tkania 

Dysku-

syjnego Klubu Filmowego 

pod okiem p. Elżbiety Kuc i 

p. Marzeny Pasternac-kiej. 

Na pierwszym spotkaniu  o 

godzinie 15 wszyscy członko-

wie klubu zebrali się w klasie 

002, po czym przyjechała 

pizza kebabowa! Zjedliśmy, 

wygodnie się ułożyliśmy i 

obejrzeliśmy dwa ciekawe 

filmy. Pierwszy to „Ant 

men". Głównym bohaterem 

był Scott, od którego zależały 

losy świata. Bohater otrzymał 

od doktora Pyma kombine-

zon , dzięki któremu oczywi-

ście uratował swiat. Film 

ukazywał walkę dobra ze 

złem, a dobro oczywiście 

zwyciężyło.  Na drugim spo-

tkaniu , 14  października  

obejrzeliśmy „Grę tajemnic” - 

historię złamania Enigmy, 

niemieckiej maszyny szyfru-

jącej . Spotkania uważam za 

udane, wszyscy miło spędzi-

liśmy czas. Nie mogę się do-

czekać kolejnego seansu, bo 

wybieramy się na najnowszy 

odcinek „Gwiezdnych wo-

jen”. Zwiastun tej oczekiwa-

nej na całym świecie produk-

cji już można obejrzeć w In-

sze zasady i , podzieleni 

na dwie drużyny, wkro-

czyliśmy do przydzielo-

nego sektora. Właściciel 

krzyknął, że możemy 

odbezpieczyć sprzęt i 

usłyszeliśmy gwizdek. 

Czym prędzej rzuciliśmy 

się biegiem, aby zając 

najlepsze miejsca. Cały 

plac był wypełniony ster-

tą opon, ceglanymi mur-

kami czy planszami z 

drewna. Wszyscy się roz-

biegliśmy i zaczęła się 

zabawa. 

 Ogółem bawili-

śmy się świetnie. Wymie-

nialiśmy swoje zdania w 

busie, w drodze powrotnej. 

Chwaliliśmy się, kto ile osób 

zastrzelił, czy kto ile ma si-

niaków od kulek. Niestety 

trafienie farbą trochę boli  i 

najczęściej pozostawia sinia-

ki, a nawet rozcięcia. Ale 

W środę 24 września, wspól-

nie naszą klasą (IIa) pojecha-

liśmy do Gryfic, na paintball. 

Inaczej mówiąc strzelaliśmy z 

pistoletów kulkami z farbą. 

Jednak dzięki instruktorowi 

dowiedzieliśmy się, że są to 

kulki wypełnione syropem z 

barwnikiem, więc gdy przy-

padkowo syrop dostanie się 

przez maskę do ust, nie jest 

trujący, ale jedynie gorzki- co 

niektórzy mogli doświadczyć 

na  własnej skórze. 

 Na miejscu panowie 

dokładnie objaśnili nam zasa-

dy korzystania z gry i dostali-

śmy kombinezony, maski. 

Dziewczyny otrzymały także 

kamizelki. Na samym końcu 

dostaliśmy najbardziej wy-

czekiwaną rzecz- pistolet z 

dwustoma kulkami. 

 Następnie pan zno-

wu przypomniał najważniej-

mimo to wszyscy bawiliśmy 

się świetnie i z chęcią powtó-

rzymy  wyjazd. 

                           Natalka 

 

Klub filmowy  

Wyjazd na pintball 

Październikowe 

wydarzenia: 

1384 – Na 

Wawelu odbyła się 

koronacja Jadwigi 

Andegaweńskiej 

na króla Polski. 

 1817 – Włoski 

archeolog 

Giovanni Battista 

Belzoni odkrył w 

Dolinie Królów 

grobowiec faraona 

Setiego I.  

1929 – Franciszek 

Żwirko i Antoni 

Kocjan ustanowili 

na samolocie 

RWD-2 

międzynarodowy 

rekord wysokości 

lotu (4004 m).  
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 Aby zacząć biegać, 

chodzić na siłownię czy na 

fitness nie trzeba wiele. Wy-

starczy trochę motywacji i... 

dobre buty :). Oprócz tego, że 

ułatwiają wykonywanie róż-

nych ćwiczeń, są częścią mo-

dy. Możemy nosić je na co 

dzień, co gwarantuje wygodę 

i mniejsze uczucie zmęczenia.  

Jedne z najbardziej popular-

nych marek, które wypuściły 

na rynek takie obuwie to: 

Nike, Adidas, Reebok, New 

Balance, Puma. Oto kilka 

propozycji, które sprawdzą 

się zarówno w bieganiu, jak   

i codziennym użytku:  

buty New Balance, cena 

249,99zł, sklep: 50style 

(dostępne w różnych kolo-

rach ) 

buty 

Nike 

Roshe 

Run, 

cena 279,99 zł, sklep: Sizzer 

 

 

 

 

 

buty Adidas Breeze, cena ok. 

140 zł, sklep: merlin.pl 

                             Marita 

Na sportowo 

Czy wiesz, że… 

* Jeśli ośmiornica 
głoduje, potrafi zjeść 
swoją własną mackę. 

*Tygrysy mają paski 
nie tylko na futrze, 
ale również na skórze. 

 

 

 

 

*Pchła potrafi skoczyć 
na wysokość aż 200 
razy większą niż ona 
sama. 

* Koty o białej sierści 
są zazwyczaj głuche i 
mają jedno oko koloru 
zielonego, a drugie 
koloru niebieskiego. 

*Na każdego 
człowieka na ziemi 
przypada ponad 
milion mrówek. 

 

 

*Język żyrafy jest 
koloru czarnego i jest 

tak długi, że może 
sobie nim wyczyścić 

uszy. 
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Konkurs Uczniowie zakwalifikowani do konkursu rejonowego 

Chemiczny Przygocka Gabriela 
Zieliński Mikołaj 
Przęczek Justyna 

Języka angielskiego Szcześniak Adrianna 
Dziuba Wiktoria                                      
Romańczuk Marita 

Języka niemieckiego Wojnarowska Bogusława 
Budak Jakub 
Przygocka Gabriela 

Polonistyczny Szcześniak Adrianna 
Romańczuk  Marita 
Lis Magdalena 

Matematyczny Zieliński  Mikołaj 
Zawadzki Kamil 
Osiak Weronika 
  

Fizyczny Zawadzki Kamil 
Frej   Zuzanna 
Basiński Szymon 
  

Geograficzny Sikorski  Jakub 
Bodys Jakub 
Drzewiecka Aleksandra 
  

Biologiczny Chomycz  Anna 
Lengas Julia 
Wańcowicz Laura 

Historyczny Sikorski Jakub 
Krenca Karolina 
Więckowski  Radosław 

Wiedza o społeczeństwie 
  

Zawadzki Kamil 
Sikorski  Jakub 
Krenca Karolina 
  

Najlepsi z najlepszych :) 



Dnia 29 września 

młodzież z Gimnazjum w 

Resku wyjechała na spektakl 

pt. Mayday2 przygotowany 

przez Teatr Polski w Szczeci-

nie. 

We wtorek 29 września po 

raz kolejny mieliśmy okazję 

uczestniczyć w spektaklu, 

przygotowanym przez Teatr 

Polski w Szczecinie. Tym 

razem była to sztuka Ray’a 

Cooney’a Mayday2. Wyjecha-

liśmy w godzinach popołu-

dniowych, nastroje jak zwy-

kle nam  dopisywały. Starając 

się nie przeszkadzać sympa-

tycznemu kierowcy- panu 

Marcinowi, śpiewaliśmy  

piosenki. Po przybyciu na 

miejsce udaliśmy się do foyer 

i spoczęliśmy na wygodnych 

sofach oraz fotelach. Czekając 

na pierwszy dzwonek oglą-

daliśmy plakaty teatralne. 

Najbardziej spodobał nam się 

afisz do przedstawienia pod 

tytułem Przyjazne dusze. 

Wkrótce kolejny dzwonek 

wezwał nas do zajęcia miejsc 

na widowni. Z wielką uwagą 

śledziliśmy perypetie bohate-

rów Mayday2. Fabuła przed-

stawienia opowiadała o tym, 

że córka z jednego małżeń-

stwa i syn z drugiego przez 

przypadek poznają się w 

Internecie. Zawartą tam zna-

jomość postanawiają konty-

nuować w „realu”. Całości 

dopełniał fakt, że straszliwa 

tajemnica taksówkarza biga-

misty mogła ujrzeć światło 

dzienne… . Stefan Szaciłow-

ski- reżyser spek-

taklu w sposób 

niezwykle precy-

zyjny dopracował 

szczegóły sztuki, 

ponieważ historia, 

choć prosta trzy-

mała w napięciu, a 

zabawny zbieg 

zdarzeń powodo-

wał, że co chwilę 

wybuchały salwy 

śmiechu. Najbar-

dziej bawiły nas 

dialogi pana Smi-

tha, którego grał 

Adam Dzieciniak, 

z jego współloka-

torem Stanley’em 

Gardnerem w tę rolę wcielił 

się znakomity Michał Janicki. 

Nie dziwi nas, iż 

bilety na to przedstawienie 

rozchodzą się jak „ świeże 

bułeczki”. Sztuka, chociaż 

grana od kilku sezonów na-

dal cieszy się niesłabnącym 

powodzeniem,  

a znakomitą grę aktorską 

widzowie doceniają owacja-

mi na stojąco. 

Natalka Jacewicz 

powinniśmy zadbać także o 

tych, którzy nie mogą zadbać 

sami o siebie. W związku z 

tym w naszej szkole trwa 

akcja wspierająca zwierzęta 

zamieszkujące schroniska. 

Polega to na zbieraniu ko-

ców, kołder i innych artyku-

łów, które pomogą mieszkań-

com schronisk przetrwać  

najtrudniejszy okres w roku. 

 Powoli, malutkimi 

kroczkami zbliża się pora 

zimowa.  Z tego powodu 

Jeżeli ktoś z was chciałby 

pomóc, pani pedagog z li-

ceum Malwina Więckowska 

przyjmuje te przedmioty. 

Osoby, które przyłącza się do 

zbiórki zostaną nagrodzone 

oceną punktową. 

                                   

                                  Ola 

Spotkania gimnazjalistów z Reska z Melpomeną 

One też potrzebują pomocy... 

Czy wiesz, że…  

*Oko strusia jest 
większe od jego 
mózgu. 

*Podczas 
wylatywania z 
jaskini, nietoperze 
skręcają zawsze w 
lewo. 

*Koci mocz błyszczy 
się w świetle 
ultrafioletowym. 

*DNA szympansa i 
człowieka są zgodne 
w 98.4 % 

* Słonie to jedyne 
ssaki, które nie 
potrafią skakać. 

*Krew pasikoników 
jest koloru białego. 

* Konie i króliki 
nigdy nie 
wymiotują. 

*Złote rybki 
trzymane w 
ciemności tracą 
kolor i stają się biało
-szare. 
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Jak bawiliśmy się w zeszłym roku szkolnym? Dobrze ! 

Kalendarz świąt 

nietypowych 

1X- Dzień 

Wegetarianizmu  

Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych; 

9X - Dzień Znaczka 

Pocztowego ; 

11X—Dzień 

Wychodzenia z 

Szafy (Coming 

Out)  

15X—Dzień Mycia 

Rąk  

24X—Dzień 

Roweru; 

28X—Dzień 

Odpoczynku dla 

Zszarganych 

Nerwów ; 

30X—Dzień 

Spódnicy; 
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Obecna III Z  po spotkaniu z Olimpij-

czykami próbowała swoich sił w gimna-

styce akrobatycznej  

Przed 11 Listopada było w szkole 

bardzo uroczyście.  

Wesoło bawiliśmy się w czasie 

Dnia Wagarowicza. Na zdjęciu 

uczniowie  obecnej IIA w kon-

kursie przeciąganie liny. 

 

Przepięknie, wieczorowo 

ubrani uczniowie klas 

III wspaniale bawili się 

na Balu Absolwenta 

Gościliśmy w szkole Olimpijczy-

ków—byłych reprezentantów 

Polski , uczestników  olimpiad. 



 

 

Liga Obrony 

Kraju   to  

stowarzyszenie 

współpracujące z 

MON, powstałe w 

okresie PRL jako 

organizacja 

paramilitarna. Na 

celu ma 

umacnianie 

obronności 

Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz 

ugrupowania ludzi 

gotowych do jej 

obrony, przede 

wszystkim na 

potrzeby wojska.  
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Strzelali i …  podium wygrali!  

 W maju 2015 r. w Gryficach odbyły się 

Otwarte Mistrzostwa Wojewódzkie w Dwuboju 

Obronnym Organizacji  Liga Obrony Kraju. Za-

wodnicy musieli wykazać się najróżniejszymi 

umiejętnościami w następujących konkurencjach: 

bieg, rzut granatem oraz strzelanie do tarczy. Na-

szą szkołę reprezentowali: Maja Korgul. Wiktoria 

Janowska, Zuzanna Frej, Marek Wąchała, Robert 

Strychalski, Robert Leszczyński oraz  Leonik. Obie 

drużyny zajęły I miejsca i tym samym zakwalifiko-

wały się na zawody szczebla ogólnopolskiego. Od-

były się ona w Bydgoszczy. W dniach 11-13 wrze-

śnia nasi reprezentanci ostro walczyli z konkuren-

cją z całej Polski. Ostatecznie dziewczętom udało się zająć  wspaniałe III miejsce w konku-

rencji dwubój obronny! Uczniowie z naszej szkoły przyzwyczaili nas do zwycięstw w po-

wiecie i województwie, ale podium na arenie ogólnopolskiej to naprawdę wielki wyczyn. 

Dla Zespołu Szkół w Resku to wspaniałe wyróżnienie. Gratulujemy serdecznie całej druży-

nie i opiekunowi p. Romanowi Gojlikowi.                                             Kasia Malatyńska 

 

PRAWYBORY PARLAMENTARNE W ZESPOLE SZKÓŁ  

   

         W ramach programu Centrum 
Edukacji Obywatelskiej pod hasłem 
„Młodzi głosują” - uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego I A pod opieką 
pani Ewy Kurzyk przygotowali i 
przeprowadzili w klasach pierwszych 
i drugich w Gimnazjum lekcje doty-
czące uprawnień i kompetencji Zgro-
madzenia Narodowego w Polsce a 
następnie prawybory parlamentarne.  
W głosowaniu, które odbyło się 19 
października 2015 roku, mogli wziąć 
udział wszyscy pracownicy  

(dyrekcja, nauczyciele, administracja i obsługa) oraz wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w 
Resku, w sumie 448 osób. Lokal wyborczy czynny był od 9.00 do 12.30. Prawybory prze-
biegły sprawnie, bez zakłóceń, komisja dbała, aby każdy głosujący wiedział w jaki spo-
sób ma oddać ważny głos. Udział wzięło 186 osób,  tak więc frekwencja wyniosła 41%.  
Wyniki częściowo pokryły się z realnymi wyborami Polaków z 25 października 2015 
roku.. Oto wyniki głosowania:   Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 59 głosów,  
Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15” 34 głosy, Komitet Wyborczy KORWiN 27 gło-
sów, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 22 głosy, Komitet Wyborczy Nowo-
czesna Ryszarda Petru 10 głosów, Komitet Wyborczy Partia Razem 5 głosów, Komitet 
Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 4 głosy, Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjedno-
czona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3 głosy.                                             Dzięku-
jemy wszystkim za aktywny udział, wsparcie i pomoc w realizacji projektu. Mamy na-
dzieję, że akcja choć w części uświadomiła przekonanie, iż demokracja to władza ludu, 
ale z pewnością nie tych, którzy zostają w domu. 

                                                                                                                                Ewa Kurzyk  



Dnia 13 październi-

ka 2015 roku w Zespole 

Szkół w Resku odbył się 

uroczysty apel z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. 

Dnia 13 październi-

ka 2015 roku w Zespole Szkół 

w Resku odbył się uroczysty 

apel z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Motywem prze-

wodnim, jak co roku, było 

podziękowanie wszystkim 

nauczycielom za ich trud 

włożony w  nauczanie. 

Uroczystość rozpo-

częła się oficjalnym wprowa-

dzeniem  sztandarów  oraz 

odśpiewaniem hymnu naro-

dowego. Następnie głos za-

brał dyrektor szkoły pan Da-

riusz Siemasz, który podkre-

ślił, że ostatni rok był bardzo 

udany i w związku z tym 

wysoko ocenia pracę  nau-

czycieli.  Burmistrz Reska  

pan Arkadiusz Czerwiński 

podziękował za wysokie wy-

niki egzaminów zewnętrz-

nych i wręczył nagrody wy-

różnionym  nauczycielom:  

Dorocie Roli, Anetcie Kaj-

mie,  Joannie Murat oraz 

Dariuszowi Siemaszowi. Z 

kolei dyrektor Dariusz Sie-

masz uhonorował nagrodami 

dyrektora Zespołu Szkół na-

stępujących  nauczycieli: Ro-

mana Gojlika, Renatę Czer-

wińska, Elżbietę Kuc, Joannę 

Murat, Mariusza Walczykie-

wicza, Agnieszkę Grad, Iza-

belę Dudziec, Bożenę Tomalę, 

Justynę Grankowską, Annę 

Szymańską, Barbarę Wro-

nowską, Anettę Kajmę, Mał-

gorzatę Biały, Dorotę Rolę, 

Agatę Popielarz i Jarosława 

Kajmę. 

Następnie rozpoczę-

ła się część mniej oficjalna, w 

której uczniowie tradycyjnie 

podziękowali nauczycielom, 

przedstawiając wesoły pro-

gram artystyczny.  Bardzo 

profesjonalnie wystąpili: 

Arek Werner ,Gabrysia Przy-

godzka oraz Bartek Budzisz. 

Z tej  okazji wystąpił również 

zespół teatralny pod kierow-

nictwem pań: Joanny Murat 

oraz Elżbiety Kuc. Młodzież 

w bardzo ciekawy i żartobli-

wy sposób zaprezentowała 

przedstawienie, w którym 

przeplatały się scenki prezen-

tujące zabawne rady i stroje 

dla nauczycieli poszczegól-

nych przedmiotów. W ro-

lę  prezenterów wcielili się 

Julia Szczepańska oraz Seba-

stian Czernecki. Stroje w nie-

zwykle kreatywny sposób 

prezentowali : Julian Pudełek 

- matematyk, Bartosz Ada-

miak - historyk, Natalia Jaku-

bów -�nauczycielka biologii, 

Aleksandra Wańcowicz- po-

lonistka oraz Oliwia Gradow-

ska -  bibliotekarka. Naszymi 

wokalistkami były Adriana 

Szcześniak,  Natalia Jacewicz 

oraz Karolina Majchrzak, 

natomiast pianistką była Ga-

brysia Przygodzka. Niezwy-

kle zabawną częścią spekta-

klu okazał się występ Marci-

na Sztokmana, który wytupał 

dla publiczności utwór 

„Nogi, nogi roztańczone” 

Ireny Kwiatkowskiej.  W pro-

gramie znalazł się także czas 

na doświadczenia taneczne, 

bowiem uczniowie przygoto-

wani przez panią Renatę 

Czerwińską zaprosili nauczy-

cieli do wspólnego zatańcze-

nia belgijki. Pod koniec uro-

czystości, swój występ zapre-

zentowali również Filip Czu-

ra oraz Arek Werner, którzy 

w świetny sposób sparodio-

wali telezakupy. Wywołało 

to u wszystkich uśmiech na 

twarzach oraz przywołało 

jeszcze więcej pozytywnej 

energii.  

Myślę, że nauczycie-

le byli naprawdę zadowoleni 

i usatysfakcjonowani cieka-

wym przedstawieniem. 

Kwiaty i serdeczne życzenia 

sprawiły, że Dzień Edukacji 

Narodowej był w naszej 

szkole dniem szczególnym.  

                           

         

Julia Szczepańska, klasa IIa 

Święto pedagogów 

Komisja 

Edukacji 

Narodowej 

(Komisja nad 

Edukacją Młodzi 

Szlacheckiej 

Dozór Mająca) – 

centralny organ 

władzy 

oświatowej, 

zależny tylko od 

króla i Sejmu, 

powołany w 

Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów 

przez Sejm 

Rozbiorowy 14 

października 1773 

na wniosek króla 

Stanisława 

Augusta 

Poniatowskiego  
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Święto pedagogów—zdjęcia 

Czy wiesz, że… 

* Dorosłe łososie, 

wracając na tarło do 

rzek, w których 

przyszły na świat 

mogą przepłynąć do 

2500 km ; 

* W ciągu roku 

każdy człowiek traci 

przeciętnie 4 kg 

martwego naskórka i 

30 000 włosów; 

* Szkielet człowieka 

składa się zazwyczaj 

z 206 kości.; 

*Drzewem o 

największym 

obwodzie jest 

baobab. Może on 

wynosić nawet 55 

m; 

 * Przeciętna liczba 

komórek mózgu 

człowieka wynosi 15 

miliardów; 
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Rok 2015, numer 231  

Nagrody Burmistrza Reska p. Arkadiusza Czerwińskiego dla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment  wręczenie nagród 

przez dyrektora Dariusza 

Siemasza  

    Wesoły taniec—belgijka w wykonaniu uczniów klasy IIID                                               

i zaproszonych nauczycieli 

pani Doroty Roli 

pani Anetty Kajmy 

pani Joanny Murat 
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UWAGA! 

 Zapraszamy wszystkie klasy do udziału 

w konkursie na najciekawszy komiks  

            pt. „Dopalacze kradną życie”.  

 Komiks należy wykonać na brystolu o 

formacie A1. Termin składania prac do peda-

gogów  do kończ listopada 2015. Wszystkie ko-

miksy zostaną komisyjnie ocenione,                      

a 3 najlepsze klasy nagrodzone. 

G Ł O S  B U D Y  

- Dobrze. Proszę otworzyć usta…  

-Fuj… przecież to benzyna!  

-Gratulacje, odzyskał pan smak, 

500 zł.                                                     

Wściekły lekarz zapłacił. Po kilku 

dniach wrócił  do kl iniki :                           

- Dzień dobry, straciłem pamięć, 

pomóżcie mi ją odzyskać…                             

- Siostro, proszę przynieść pudełko 

22, jest w nim syrop. Proszę go 

podać pacjentowi.                                        

-Dobrze, już podaję…                               

-Ale przecież tam jest benzyna!             

- Gratuluję, odzyskał pan pamięć, 

500 zł.                                               

 

P e w i e n 

bezrobotny 

inżynier nie 

mogąc od 

d łuż szego 

czasu zna-

leźć zatrud-

nienia postanowił zmienić fach i założyć 

własną klinikę. Na budynku wywiesił szyld 

z napisem “Wyleczymy twoją dolegliwość 

za 500 zł, w przeciwnym wypadku damy ci 

100 zł”. Przechodzący obok lekarz postano-

wił to wykorzystać i trochę zarobić.  

-Dzień dobry, nie wiem co się stało, straci-

łem smak…                                                          

 - Siostro, proszę przynieść pudełko 22, jest 

w nim syrop. Proszę go podać pacjentowi.    

Jeszcze bardziej zdenerwowany 

lekarz zapłacił, jednak po kilku 

kolejnych dniach ponownie po-

stanowił się odgryźć:                       

-Dzień dobry, straciłem wzrok, 

proszę mi pomóc…                                 

-Przykro mi, nie mamy na to le-

karstwa. Proszę, tu jest pana 

100zł.                                                  

-Ale tu jest tylko 500 zł…                    

- Gratuluję, odzyskał pan wzrok, 

należy się 500 zł. 

                      *** 

Idzie baca przez góry i ciągnie za 

sobą sznurek. Nagle jakiś turysta 

pyta bacy: – Baco, czemu ciągnie-

cie ten sznurek? Baca odpowiada: 

 - A co? Mam go pchać? 

Humor  według  Bartka 

KONKURSY 

glosbudy@wp.pl 
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