
Uczniowie oraz 
nauczyciele naszej 
szkoły po raz kolejny 
zorganizowali Wieczór 
Kolęd, który w tym ro-
ku odbył się 16 grud-
nia. Wielkim zaskocze-
niem była liczba przy-
byłych gości, którzy 
bardzo chwalili corocz-
ne wydarzenie z  entu-
zjazmem. 

N a j m ł o d s i 
uczniowie przygotowa-
li jasełka, które zostały 
jako pierwsze zapre-
zentowane gościom. 
Towarzyszyło temu 
wspólne kolędowanie 
oraz cudowna atmosfe-
ra, która trwała przez 
cały wieczór. Wszyscy 
zostali również poczę-
stowani wypiekami, o 
które postarali się ro-
dzice naszych uczniów, 
a przy wejściu przez 
cały wieczór można 
było zakupić ozdoby i 
kartki świąteczne, wy-
konane w szkolnej 
świetlicy. Nasi koledzy 
i koleżanki mogli w ten 
szczególny dzień zapre-
zentować swoje umie-
jętności gry na skrzyp-
cach, gitarze czy piani-
nie elektrycznym i za-
prezentować swoje 
umiejętności wokalne 

WIECZÓR KOLĘD 

 u boku na-
szych kochanych na-
uczycieli, którzy za-
skoczyli nas swoim 
talentem. Pomimo 
stresu, każdy wypadł 
świetnie, co potwier-
dzały gromkie oklaski 
i pozytywne komen-
tarze zgromadzonych. 

Po wspólnym 
kolędowaniu, życze-
niach i wierszach 
można mieć tylko na-
dzieję, że Wieczór Ko-

lęd stanie się trwałą 
tradycją w naszej 
szkole i pomimo 
zmieniających się 
uczniów, będzie dalej 
organizowany z ta-
kim samym zaanga-
żowaniem oraz entu-
zjazmem, jak do tej 
pory. 

 
Aleksandra Kowalczyk 

Patrycja Kaźmierczak 

LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2017, NR 17 

GIMPRESS 

WAŻNE TEMATY: 

 Ogólnopolski Dzień 
Praw Dziecka 

 Wywiad z Wicewo-
jewodą Zachodnio-
pomorskim 

 Biblioteka Szkolna 

 Zawody sportowe z 
kanadyjskimi żoł-
nierzami 

 Szlachetna paczka 

 Wywiady z kierow-
nikami świetlic w 
Zespole Szkół 

 III Świąteczny Tur-
niej Piłki Siatkowej 

W TYM NUMERZE: 

WYWIAD Z WICEWO-

JEWODĄ 
4 

CZYM JEST PATRIO-

TYZM? 
11 

ANDRZEJKI 12 

BJJ 12 

FOTORELACJA 13 

SZLACHETNA PACZ-

KA 
15 

INFORMACJE PEDA-

GOGA 
21 



 Dnia 18 listopada 2016 
r. nasza szkoła zorganizowała 
Happening z okazji Ogólnopol-
skiego Dnia Praw Dziecka. Ob-
chody rozpoczął uroczysty apel 
na rynku, następnie odbył się 
symboliczny przemarsz ulicami 
Recza. Każda klasa manifesto-
wała swoje hasła za pomocą 
przygotowanych transparen-
tów, na których widniały różne 
prawa dziecka. Po zakończeniu 
marszu znów zebrani na rynku, 
pełni zapału, uczniowie rozpo-
częli tańce, którym towarzyszy-
ło śpiewanie. Recenzje nauczy-
cieli pokrywały się z opiniami 

uczniów, oto one:  

 Okiem nauczycieli   

-Uważam, że to jest bardzo fajna 
inicjatywa, świetny pomysł na 
trochę inaczej spędzony dzień, ale 
i też ważny dzień, ważny pod 
takim względem, że uświadamia-
my sobie swoje prawa i uczymy 
się ich.    ~Pan Dyrektor 

 

-Jest to taka szeroka inicjatywa i 
jak dla nas to taki szczególny 
dzień, chyba pierwszy raz w na-
szej szkole jest organizowany  taki 

Happening.    ~Pani Pedagog  

 - Jest przepięknie po prostu. Wszy-
scy są szczęśliwi. 2B jest tak radosna, 
chociaż dziwnie wyglądają (Mieli 
lekcje o subkulturach). :)  

~Pani Ola Gryczewska  

-Wydaję mi się, że jest ważne to, że 
sami przypominamy sobie, jakie i my 
i wy mamy prawa. To jest rzecz, któ-
ra jest chyba najcenniejsza, żeby znać 
swoje prawa, ale też pamiętać o swo-
ich obowiązkach.  

~Pani Małgosia Juszkiewicz      

 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA  

 Okiem uczniów  

 -Dzisiejsze wydarzenie jest bardzo  ekscytujące, gdyż mogę 
poznać swoje prawa. Yeah   ~Natala Kmetyk  

 -Jest super! :)  ~Igor Leśniak  

-Moim zdaniem to jest bardzo dobre, bo niektórzy  ludzie 
dorośli zapominają o prawach dzieci i  przypominamy wła-
śnie tym wydarzeniem, że dzieci również mają prawa, cho-
ciaż są małymi istotami   ~Nikola  Zawaska 

 Wszystkim dopisywał dobry humor. Dziękujemy za 
zorganizowanie takiego Happeningu, który miał charakter i 
dydaktyczny, i rozrywkowy. Z niecierpliwością czekamy na 
kolejne.  

Hania Szremska i Angelika Sikora  
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Tak o nas pisali w powiecie... 

 "Mamy prawo do życia, mamy prawo do zabawy, mamy prawo do opieki medycznej!!!" Te 

i wiele innych haseł mogliśmy dziś usłyszeć na ulicach Recza. To właśnie tam Zespół Szkół zorga-

nizował happening z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Barwny korowód 

uczniów przemaszerował ulicami miasta. Były wspólne tańce, śpiewy oraz puszczanie balonów.  

Rynek miasta  zamieni ł  s ię  dzis ia j  w  cudowny świat  dziecka : ) 

Serdecznie dziękuję za zaproszenie, bawiłem się świetnie :)!  

 

Warsztaty profilaktyczne 

 Dnia 16 listopada w Zespole Szkół w 

Reczu odbyły się warsztaty profilaktyczne dla 

ws z yst k i ch  uczn ió w  g imna z j um .   

Zajęcia poprowadziła pani Aldona Bartosik 

t e r a p e u t a  u z a l e ż n i e ń .   

Warsztaty miały na celu poszerzenie wiedzy u 

uczniów na temat szkodliwości zażywania 

substancji psychoaktywnych i innych używek.  



  

Pracował Pan jako nauczyciel w gimnazjum, więc co sądzi Pan o 
nowej reformie oświaty? 

Tak to prawda, pracowałem nie tylko w gimnazjum, też w szkole 
średniej. Krótko w gimnazjum, dłużej w szkole średniej. Jeśli cho-
dzi o reformę oświaty uważam, że jak najbardziej jest potrzebna. 
Myślę, że może to poprawić sytuację. Mieliśmy już szkolnictwo, 
które proponuje nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wierzę w to, 
że te zmiany przyniosą samo dobro. 

 

Czym zajmuje się wojewoda? Jakie są zalety i wady pracy na tym 
stanowisku? 

Realizujemy zadania, które zleca nam Prezes Rady Ministrów, czy-
li Pani Premier, w tym przypadku Beata Szydło i oczywiście też 
sprawy bieżące, bo to nie tylko sprawy rządowe, lecz też kontakt z 

ludźmi. Wiele osób przychodzi i chce się skonsultować z wojewodą, przedstawiają swoje problemy, 
więc to jest też taki kontakt ze społeczeństwem. Zalety są z pewnością takie, że cały czas coś się dzie-
je, jest bardzo duży kontakt z różnymi osobami i to bardzo cieszy. Dotychczas pracowałem z ludźmi, 
młodzieżą, natomiast też przekrój jest zdecydowanie większy. Są to osoby dorosłe. Wady są takie, że 
jest mało czasu dla rodziny i życia prywatnego. 

 

Brał Pan udział w wyborach parlamentarnych? Skąd u Pana takie zainteresowanie? 

Wyniosłem tak naprawdę to z domu rodzinnego, ponieważ mój tata od samego początku, kie-

dy mógł brać czynny udział w polityce, to brał. Pochodzę z niewielkiej miejscowości z okolicy kosza-

lińskiej, z miasta Wałcz, to jest powiat wałecki. Polityką zacząłem się interesować, ponieważ tata był 

działaczem Solidarności, później był radnym Rady Miasta, radnym Sejmiku Województwa Zachod-

niopomorskiego  -  więc od strony rodzinnej miałem takie zainteresowania. Zresztą też w szkole na 

lekcjach historii, czy WOS-u ... zawsze się interesowałem tematami politycznymi i bardzo lubiłem 

słuchać audycji z politykami. Miałem też swoich ulubionych polityków, więc stąd to zainteresowa-

nie. 

Ukończył Pan germanistykę, jak pomaga Panu ten język w pracy? 

Uczyłem, tak jak wiecie, języka niemieckiego i czasami spotykałem się z taką opinią, po co mi 

ten język potrzebny? Ja zawsze powtarzałem, że w życiu trzeba korzystać z tego czasu, kiedy chodzi 

się do szkoły. Macie możliwość korzystania z wiedzy, którą przekazują wam nauczyciele, nie wiecie, 

do czego w życiu się to przyda. Jak najbardziej język niemiecki przydaje się w mojej pracy, ponieważ 

jestem współprzewodniczącym Komisji Spraw Transgranicznych (polsko-niemieckich).  W tym przy-

padku wskazane jest to, żeby ten język dobrze znać. Ja go wykorzystuję praktycznie. Poza tym przy-

jeżdżają do nas różne osoby, pojawiają się też ambasadorowie, więc też jest możliwość korzystania z 

języka niemieckiego i angielskiego. 

WYWIAD Z WICEWOJEWODĄ ZACHODNIOPOMORSKIM-

PANEM MARKIEM SUBOCZEM 
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Jakie są Pana marzenia związane z rozwojem województwa zachodniopomorskiego? 

Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby nasze województwo się rozwijało i powoli się to 

dzieje. Szczególnie interesuje mnie budowa dróg na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Wiemy, że ta sytuacja jest dość ciężka, więc zależy mi na rozbudowie drogi S11, drogi S6, S3. Marzy 

mi się, żeby ta komunikacja była pełniejsza z inną częścią Polski, bo to jest tak naprawdę ważne a  

przez wiele lat było zaniedbywane. Oprócz tego, jeśli chodzi o Szczecin, to odbudowa stoczni oraz 

przywrócenie żeglarstwa na Odrze. To są trzy główne marzenia. Oczywiście zależy mi też na tym, 

żeby mieszkańcom naszego województwa, którym ja też jestem, żyło się po prostu dobrze, aby były 

miejsca pracy, a stocznia z pewnością takie miejsca pracy zapewni. 

 

Jakie są Pana zainteresowania? 

Teraz na pewno mam mniej czasu na swoje zainteresowania, ale bardzo lubiłem grać w piłkę 

nożną, chyba jak większość chłopców. Oprócz tego lubię gotować. Szczególnie lubię kuchnię polską, 

chociaż poznawanie innych również jest ciekawe. Gotowanie zawsze mnie relaksuje, a ostatnimi cza-

sy, bo te zainteresowania też się zmieniają z wiekiem, w związku z tym, że założyłem rodzinę, to 

uwielbiam spędzać czas z moimi dziećmi. Może bardziej z córeczką, bo ma 3,5 roku i z nią można 

już porozmawiać, pobawić się. Młodszy syn zaraz roczek będzie miał i też jest już kontaktowy. Tak 

jak mówiłem,  interesuję się jeszcze sportem, również pływaniem. Pamiętam, kiedy grałem z kolega-

mi w piłkę, to robiliśmy sami sobie boisko. Mecze czasami odbywały się między jednym osiedlem a 

drugim. 

 

Pochodzi Pan z Wałcza, a nasza miejscowość leży niedaleko, czy zna Pan Recz? 

Owszem znam Recz, swojego czasu studiowałem tu w Szczecinie i jeździłem autobusem. 

Zawsze gdy przejeżdżałem przez Recz, mówiłem mamie, że jestem już w połowie drogi do domu 

albo do Szczecina. Dzisiaj jest też jeszcze inna możliwość dojechania szynobusem, więc też dużo 

osób z tego korzysta. Z okolic Recza miałem koleżankę i podczas kampanii wyborczej często tam by-

wałem. 

 

Jaka jest postać historyczna lub współczesna, o której warto pamiętać Pana zdaniem? 

Tak jak mówiłem zainteresowałem się kiedyś polityką, było wtedy paru polityków, których 

bardzo ceniłem. Jest to również Papież Jan Paweł II. To była taka osoba, z której do dnia dzisiejszego 

próbuję coś czerpać, jest to dla mnie wzór. Człowiek stara się, różnie to w życiu wychodzi, ale ważne 

jest, żeby się starać i mieć jakiś taki cel, osobę, na której można się wzorować. Jan Paweł II to osoba 

znana na całym świecie, wielki autorytet, długo pełnił funkcję papieża. W pewnym momencie było 

tak, że człowiek już się do tego przyzwyczaił, że Polak jest papieżem, natomiast kiedy zmarł, to było 

tak inaczej ...jakby kogoś brakowało. Z polityków z całym przekonaniem powiem, że jest to Prezy-

dent Lech Kaczyński, osoba też na pewno przez wszystkich znana, o wielkim sercu, patriota, oddana 

całkowicie ojczyźnie. Miałem raz okazję go zobaczyć i również staram się brać z niego przykład. 
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A teraz kilka pytań prywatnych— Ulubiona książka? 

Obecnie czytam książkę „Ostatni Wywiad z Benedyktem XVI”, bardzo ciekawy wywiad z 

papieżem. Wielki myśliciel, filozof, dlatego watro przeczytać tę książkę. Żeby ten wywiad zrozu-

mieć, trzeba trochę znać mentalność niemiecką, dlatego mi było łatwiej. Jeszcze nie dokończyłem, 

ale jest to bardzo interesujące. Za czasów studiów lubiłem bardzo książki historyczne, szczególnie z 

okresu II wojny światowej. Ciekawił mnie zwłaszcza ten okres, ponieważ w domu również dużo się 

o tym mówiło. Młodzież dzisiaj ma o wiele bardziej to zobrazowane, powstało wiele filmów, więc 

zupełnie inaczej tej historii można się uczyć. Jak mówił Ojciec Święty, „żeby wojna już nigdy nie po-

wróciła”. 

Ulubiona potrawa? 

Dzisiaj jest to kotlet schabowy, ale też lubię spaghetti. Lubię czasami zjeść egzotyczne potra-
wy typu krewetki oraz kuchnię chińską, indyjską. Różnych dań tak naprawdę próbowałem, ponie-
waż lubię to robić. 

 

Ulubione miejsce w Szczecinie? 

W Szczecinie mieszkam tak naprawdę od marca albo kwietnia. Jak idę obecnie na spacer, to 
na plac zabaw z dziećmi, ale bardzo lubię Szczecin nocą. Czasami jak jest cieplej, to lubię z dziećmi 
wybrać się na spacer Wałami Chrobrego. Osobiście wolę pojechać poza miasto, uwielbiam las i zaw-
sze jak miałem możliwość, to uciekałem do niego, bo tam się mogę totalnie wyłączyć. Miasto 
owszem lubię, ale jak mam się gdzieś wybrać, to wolę poza miasto. 

 

Rodzaj ulubionej muzyki? Zespół? Wokalista? 

Zdecydowanie rock Nie jest to raczej ciężki metal, chociaż czasami też się zdarza, lubię 
przede wszystkim Foo Fighters, Faith No More, Kings Of Leon. Bardziej lubię brzmienia gitary, per-
kusji. 

 

Ulubiona drużyna piłkarska? 

Zawsze był to AC Milan, natomiast dzisiaj już nawet nie znam składu. Teraz ze względu, że 
Robert Lewandowski gra w Bayernie Monachium, to również ten klub. A jeśli chodzi o ligę polską 
to jest to Wisła Kraków i oczywiście Pogoń Szczecin. 

 

Co myśli Pan na temat naszej wspólnej integracji z podopiecznymi Środowiskowego Do-
mu Samopomocy? 

Zawsze integracja jest bardzo miła i jak najbardziej potrzebna. Służy temu, aby dwie strony 
się spotkały, wymieniły swoje doświadczenia, zdania, poglądy, żebyśmy mogli zaobserwować, jak 
wygląda życie jednej strony i drugiej. Trzeba się integrować, ponieważ jesteśmy ludźmi, a ludzie 
żyją w grupie. 

Dziękujemy za wywiad. 

Wywiad przeprowadziła redakcja GIMpressu, a spisały go: Maja Koźbiał i Oliwia Kmetyk  
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 Wywiad z wicewojewodą Markiem 
Suboczem. Spotkanie z dyrektorem WSS Pio-
trem Domagalskim... i cudowna podroż z 
k i e r o w c ą  a u t o b u s u . 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji pod-
opiecznych Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Reczu 

WYCIECZKA DO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 
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BIBLIOTEKA SZKOLNA! 

również sprzedaż książek w 

postaci dzienników. Dla na-

szych uczniów, którzy marzą o 

byciu nauczycielką czy nauczy-

cielem, to dobra zabawa. 

Uczniowie z klas I-VI chętnie 

kupują taki dziennik. Może któ-

ryś uczeń zostanie kiedyś na-

uczycielem i spełni swoje ma-

rzenia. Od 28-30 listopada zor-

ganizowano ,,Andrzejkowy Ga-

binet Wróżb’’ w trakcie zabaw 

panowała przyjemna atmosfe-

ra. 

 

UWAGA UWAGA! 

 

1-19 grudnia na 3 tygodnie biblio-

teka szkolna została zamknięta z 

powodu przejęcia biblioteki szkol-

nej z Lubieniowa. 

 

 Wszystkich chętnych za-

chęcam do wspólnych przygód w 

n a s z e j  b i b l i o t e c e !  

                       

                   Patrycja Kaźmierczak 

 Biblioteka szkolna to nie 

tylko miejsce, gdzie wypożycza 

lub czyta się książki, to także 

miejsce dla naszych młodych 

talentów. Pod opieką Pani Ma-

rioli Romanowskiej nasze dzie-

ci robią przepyszne wypieki. 

Podczas przerw zachęcone oso-

by mogą przyjść do czytelni i 

posłuchać, jak nauczyciele czy-

tają im książki. Po przeczytaniu 

są zadawane pytania. Za każdą 

dobrą odpowiedź, czeka mała 

niespodzianka. Odbywa się 
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 Integracja jest dla nas bardzo ważna, a szczególnie wtedy, gdy możemy się wspólnie wymienić 
doświadczeniami i zdobyć nowe umiejętności. 

Redakcja 

Wspomnienia warsztatów fotograficznych w ŚDS-ie ... 

Czy Pani podobały się fotograficzne warsztaty integracyjne poprowadzone przez Pana Jakuba. Co Pa-
ni o nich sądzi? 

Pani Małgorzata Śmiechowska:  

Były znakomite, Pan Jakub Gibowski jest bardzo otwartym człowiekiem, znakomicie opowiadał, było widać zain-
teresowanie naszych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy jaki i młodzieży z Zespołu Szkół w Re-
czu. Mamy nadzieję, że będzie więcej takich zajęć integracyjnych i nie tylko chodzi o warsztaty fotograficzne. 

Pani Agnieszka:  

Jako ktoś, kto robi zdjęcia, dowiedziałam się bardzo dużo. Nie ma nic lepszego, jak usłyszeć coś z ust profesjonali-
sty. Jako jedyna notowałam sobie, mam wszystko zapisane. Warsztaty bardzo dużo mi dały, wyjaśniły mi bardzo 
wiele spraw, bo z Panem Jakubem można było w trakcie warsztatów w terenie podejść, zapytać o coś konkretne-
go, także wszystko wiem. Niby czytałam, jakieś kursy przechodziłam, ale nie ma jak porozmawiać z profesjonali-
stą. 

Która część była ciekawsza teoretyczna czy praktyczna? 

Dla mnie praktyczna, bo robiąc zdjęcia, nie popełniałam dużo błędów i sama już wiedziałam, co trzeba robić, ja-
kieś ramy czy trójpodział, tylko tak jak Pan Jakub mówi, my wszystko wiemy, tylko nie wiedzieliśmy, jak to na-
zwać. Ta teoria mi bardzo dużo dała. 

Co najbardziej podobało się Wam na warsztatach fotograficznych? 

Pan Adam Rodnicki: Pan robił zdjęcia. Mam dużo zdjęć. Sebastian mnie sfotografował. 

Pan Grzegorz Rodnicki: Tak, podobały mi się. Tak, najładniejsze były zdjęcia z Anią 

Pani Anna Jarosz: Też robiłam zdjęcia. Pozowanie mi się podobało. 

Pan Sebastian Rodnicki: Robiłem zdjęcia. Nauczyłem się trzech zasad (trójpodziału obrazu). 



 W ramach październikowego Święta Bibliotek Szkolnych, które w tym roku obchodzone było 
pod hasłem „Umiejętność czytania i uczenia się w twojej bibliotece szkolnej” biblioteka przygoto-
wała wystawę, gazetkę oraz cykl spotkań z osobami, które rozbudzały potrzeby czytania wśród 
uczniów naszej szkoły. 
 Goście, którzy wsparli naszą akcję „CZYTANIE JEST TRENDY” to: ks. Ireneusz Guczkow-
ski, p. Katarzyna Delegacz, dyr. Helena Więsko, ks. Marek Kokoszyński, dyr. Maciej Gryczewski 
oraz uczniowie naszej szkoły: Bartosz Leśniak, Bartosz Zając, Maciej Domagalski.  
Aktyw Biblioteczny przygotował słodki poczęstunek. Przez cały czas naszego święta w bibliotece 
szkolnej odbywał się kiermasz książek, który cieszył się powodzeniem wśród uczniów, nauczycieli i 
rodziców. Imprezy te przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Święty Andrzej grzechem, św. Katarzyna śmiechem” 

W naszej szkole zorganizowano „Andrzejkowy Gabinet Wróżb” dla klas II – VI. W trakcie zabaw 
panowała przyjemna i miła atmosfera. 
           M. Romanowska  

STREFA WOLNYCH KSIĄŻEK! 

 Od pewnego czasu na pierwszym piętrze budynku gimnazjum znajduje się regał z książkami. Należy 

on do tzw. strefy wolnych książek (bookcrossing). W tym miejscu każdy z nas może pozostawić przeczytane 

przez siebie książki w celu przekazania ich kolejnym osobom po to, by znalazca mógł je przeczytać i także 

przekazać dalej. 

Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa, ruchoma, wirtualna biblio-

teka - bez własnej siedziby, regałów, kart bibliotecznych. 

Bookcrosserzy, czyli ludzie uprawiający bookcrossing, tłumaczą swoją ideę tym, że  

KSIĄŻKI NIE LUBIĄ BYĆ WIĘZIONE W DOMU NA PÓŁKACH, WOLĄ KRĄŻYĆ Z RĄK DO RĄK I BYĆ 

CZYTANE! :) 

Bogumiła Hołub  
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 Dnia 25.11.2016 
roku odwiedziliśmy 
lodowisko „Słowianka” 
w Gorzowie Wielko-
polskim. Mimo, że zi-
ma do nas jeszcze nie 
dotarła mogliśmy po-
jeździć na łyżwach w 
rytmie muzyki. Wyjaz-
dy organizowane są 
corocznie przez na-
uczycieli wychowania 
fizycznego, a Szkolny 
Klub Sportowy „Ina” 
Recz ufundował nam w 

tym roku transport do 
Gorzowa. Takie formy 
wypoczynku dają nam 
możliwość rozwijania 
nowych pasji, zaintere-
sowań, a przede wszyst-
kim urozmaicić ofertę 
zajęć sportowych oraz 
aktywnego wypoczyn-
ku. Nie obeszło się jed-
nak bez siniaków i upad-
ków, ale do domu wróci-
liśmy cali i zdrowi.  

(przedruk ze strony interneto-
wej) 

ce z sentencjami. Dla uzupeł-
nienia tej samej kolorystyki 
wnętrza przemalowałyśmy 
stary wazon, dodając kokardkę 
z koronki oraz pudełko po bu-
tach, które służy do przecho-
wywania przyborów szkol-
nych. Całość świetnie współ-
gra z nowym kolorem ścian. 
Tym razem w pracach aktyw-
nie uczestniczyły: Emilia Mi-
chalska, Natalia Krukowska, 

 Naszym pierwszym 
wyzwaniem był gabinet dyrek-
tora a teraz ukończyłyśmy de-
korowanie gabinetu pedagoga. 
Tym razem wykorzystałyśmy 
stare półki i płytę pilśniową, 
które po pomalowaniu (tym 
razem farbą lateksową do 
ścian) i wykonaniu napisów 
korektorem do długopisów 
(świetnie się sprawdza i szybko 
wysycha) zamieniły się w tabli-

Wiktoria Spieler, Roksana 
Stekiel, Wiktoria Wróblew-
ska, Basia Stanik oraz Klau-
dia Sosnowska. Pani Wioleta 
Sankowska jest bardzo zado-
wolona z metamorfozy swo-
jego gabinetu.  

Monika Olender—Zań 

WYJAZD NA LODOWISKO 

WARSZTATY RĘKODZIEŁA.  

"TROPICAL ISLANDS"   

 Dnia 03.01.2017 r. 
uczniowie Zespołu Szkół w 
Reczu wraz z opiekunami 
wybrali się na wycieczkę do 
Krausnick na tropikalną wy-
s p ę .   
Wrażenia będą niezapomnia-
ne. Każdemu towarzyszył do-
bry humor i wesoła zabawa.  

(przedruk ze strony internetowej) 
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Poległych na Rynku Miejskim. War-
tę honorową przy Pomniku 
Wdzięczności pełnili harcerze – 
uczniowie Zespołu Szkół: Maja Koź-
biał, Zuzanna Kostrzewska, Adria-
na Piesyk, Wiktoria Susz, Jakub Wy-
r o ś l a k  i  N a t a n  N y k i e l . 
 Późnym popołudniem nasi 
uczniowie przedstawili dla miesz-
kańców koncert z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości. Wzrusza-
jąca uroczystość odbyła się na hali 
sportowej. Po raz kolejny okazało 
się, że potrafimy w powadze, sku-
pieniu uczestniczyć w uroczysto-
ściach państwowych.  

 Warto wymienić wszyst-
kich, którzy zaangażowali się w 
organizację w/w uroczystości. 
Prowadzące: Ada Piesyk, Wiktoria 
S p i e l e r . 
Aktorzy i piosenkarze: Alicja Kon-
stantynowicz, Oliwia Konstantyno-
wicz, Natalia Kmetyk, Bartosz 
Sment, Hanna Gryczewska, Kuba 
Wojtaszek, Amelia Konieczna, 
Amelia Jankowska, Roksana Pie-
trzak, Maciej Cymerman, Oliwia 
Iwach, Igor Wyroślak, Konrad 
Dłużniewski, Igor Szafrański, Filip 

 Czym jest patriotyzm? 
Mogliśmy się o tym przekonać 10 
i 11 listopada 2016 r. 10 listopada 
w Zespole Szkół odbyły się dwa 
apele z okazji przypadającego 
dzień później Narodowego Świę-
ta Niepodległości. Spotkania mia-
ły uroczysty charakter. W przed-
stawieniu wyreżyserowanym 
przez p. Andrzeja Horoszkiewi-
cza wzięli udział uczniowie Ze-
społu Szkół, którzy w przejmują-
cy sposób pokazali historię Polski 
od czasu zaborów do Odzyskania 
N i e p o d l e g ł o ś c i . 
 Bardzo miłe i sympatycz-
ne okazały się reakcje dzieci ze 
Szkoły Podstawowej i młodzieży 
gimnazjalnej. Młodsi żywiołowo 
zaśpiewali hymn i zaprezentowa-
li przygotowane wcześniej flagi i 
kotyliony. Z kolei gimnazjaliści w 
skupieniu wysłuchali przedsta-
wienia, a po nim bili brawo każ-
d e m u  a k t o r o w i . 
 Dzień później - 11 listo-
pada - poczty sztandarowe Szko-
ły Podstawowej oraz Gimnazjum 
uświetniły uroczystą Mszę Św. 
odprawianą w intencji naszej Oj-
czyzny, brały udział w Apelu 

Zań, Szymon Zań, Zuzanna Duda, Ma-
ciej Wyroślak, Mateusz Zawarski, 
Aleksander Cylwik, Szymon Wieczo-
rek, Hubert Hertel, Wiktoria Stachań-
ska, Marcin Nykiel, Joanna Stąporek, 
Ada Wyrzykiewicz, Aleksandra Cybul-
ska, Maciej Mańkowski, Julia Błasz-
c z y k ,  N i k o l a  Z a w a r s k a . 
Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawo-
wej: Kamil Papierski, Laura Szczakow-
ska, Aleksandra Jarzębak, Weronika 
M a z u r e k . 
Poczet Sztandarowy Gimnazjum: Pa-
tryk Danilewicz, Jagoda Hertel, Daria 
K o n i e c z n a 
Scenariusz i reżyseria: Andrzej Horosz-
k i e w i c z 
Scenografia: Joanna Jakubowska, Bogu-
m i ł a  H o ł u b ,  W i k t o r i a  S u s z 
Opracowanie muzyczne: Ewa Kociuba, 
Adam Zarzecki, Grzegorz Jurkiewicz 
Przygotowanie techniczne: Artur Stą-
p o r e k ,  K a r o l  S t ą p o r e k 
Opiekunowie Pocztów Sztandarowych: 
Małgorzata Sawczuk, Katarzyna Dele-
gacz, Małgorzata Juszkiewicz, Katarzy-
n a  H e j z a - K o n i e c z n a 
Podziękowania dla MGOKiS za pomoc 
w przygotowaniu apeli. 

Maciej Gryczewski 

KONKURS NA DYNIĘ HALLOWEENOWĄ 

Czym jest patriotyzm? 
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WIECZÓR AUTORSKI LESZKA DEMBKA 

  W piątek 25.11 o godzinie 17.00 odbył się wieczorek autorski pana Leszka Dembka. Brałam udział w wy-
stępie, który przygotował pan Piotr Pawłowski. Już przed 17.00 ludzie zaczęli się schodzić. Gdy o wyznaczonej 
godzinie poprosili nas na scenę, to bardzo się denerwowałam, podobnie jak inni. W recytacji brali udział: Jagoda 
Hertel, Daria Konieczna, Artur Brydziński, Karolina Kraska, Barbara Stanik, Weronika Wlazłowska, Roksana 
Florczak i ja- Lena Dobrynowicz. Przy organizacji pomagały dziewczyny z klasy 3C-Natalia Kucharczyk, Majka 
Mróz, Daria Wyroślak, Nikola Piguła, Patrycja Kaźmierczak, Aleksandra Kowalczyk. Wiersze bardzo współgrały 
z pomysłem przedstawienia statycznego.       /Lena Dobrynowicz 

   Dnia 28 października 2016 r klasy 1-3 gimnazjum uczestniczyły w konkursie młodzieży z kulturą państw 
anglojęzycznych. Wszystko to odbywało się w Zespole Szkół w Reczu w klasie nr 14.  Każdej trzyosobowej gru-
pie chętnie pomagali zaproszeni goście-żołnierze kanadyjscy. Aktywny udział w konkursie brali także pod-
opieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu. Przed rozpoczęciem uczniowie (Karol Stąporek, Ad-
rianna Cybulska, Lena Dobrynowicz, Jagoda Hertel, Daria Konieczna) przedstawili prezentacje multimedialne 
na temat etymologii oraz tradycji Halloween w kulturze brytyjskiej.  Wszyscy  chętnie brali udział w grach i za-
bawach integracyjnych. Po konkursie i obradach komisji, dzięki uprzejmości p. Dyrektor MGOKiS w Reczu 
Agnieszki Koźbiał, wszystkie dynie zostały przeniesione do Domu Kultury w Reczu, gdzie można było je podzi-
wiać. Klasy 4-6 również uczestniczyły przynosząc gotowe dynie, zrobione w domu wspólnie z rodzicami, opie-
kunami, rodziną. 

Poza konkursem zorganizowane było  przez Samorząd Szkolny stoisko, na którym pozostali uczniowie mogli 
wypróbować swoich sił w wiedzy o halloween i nie tylko. 

Przez cały dzień dopisywał wyśmienity humor!  (INFORMACJE ZE STRONY GIMNAZJUM) Wiktoria Spieler 



 Jest to wieczór wróżb 
odprawiany w nocy z 29 na 
30 listopada, w wigilię Św. 
Andrzeja. Znamy takie 
wróżby jak przelewanie wo-
sku, przekładanie butów czy 
wbijanie szpilki w serce, w 
celu „wycelowania” imienia 
naszego przyszłego partnera 
czy partnerki. Jednak te za-
bawy są już wszystkim zna-
ne. A te bardziej nietypowe? 

Który owoc wybierasz? 

Polega na zawiązaniu osobie 
opaski na oczach, tak by nic 
nie widziała. Następnie kła-
dziemy na stole 3 owoce: 
jabłko, śliwkę oraz cytrynę. 
Osoba musi wylosować jed-
no z nich. Wybrany owoc 
ma na celu przepowiedzenie 
miłosnej przyszłości. Śliwka 
przepowiada, że przez naj-

bliższy rok nie spotkasz 
niestety miłości, cytryna 
mówi, że owszem poznasz 
miłość, ale nie będzie to nic 
przyjemnego. Jabłko ozna-
cza piękną i odwzajemnio-
ną miłość. 

Słomki miłości 

Każda z osób dostaje 
szklankę w innym kolorze. 
Każdy wrzuca słomkę do 
miski z wodą. Osoby, któ-
rych słomki najszybciej się 
zetkną, połączy wieczna 
miłość. 

Pływające marzenia 

Na karteczce każdy zapisu-
je swoje marzenie. Następ-
nie wrzuca je do miski wy-
pełnionej wodą. Karteczka z 
marzeniem, które wypłynie 

na powierzchnię wody przepo-
wiada, że nasz cel spełni się. 

Miłosny makaron 

Jest to typowa wróżba damska. 
Każda z pań wybiera jedną 
kluskę nieugotowanego maka-
ronu. Następnie każda wrzuca 
ją do wody. Gotujemy składni-
ki. Dziewczyna, której maka-
ron najszybciej wydostanie się 
na powierzchnię wyjdzie jako 
pierwsza z grona za mąż. 

 W naszej szkole na 

przerwie także można było 

wywróżyć sobie przyszłość. 

Samorząd Uczniowski przygo-

tował z tej okazji specjalnie sta-

nowisko. Mamy nadzieję, że 

każda wróżba z osobna się 

spełni. 

Ada Cybulska 

 Dnia 28.11.2016r. o godzinie 9:00 na hali widowiskowo-sportowej odbył się pierwszy pokaz Brazyli-
jskiego jiu-jitsu skierowany do uczniów Gimnazjum w Reczu.  
Zawodnicy rozpoczęli rozgrzewką-bieganie, rozciąganie się, różnego rodzaju przewroty, a następnie przeszli do 
techniki. Po kilku powtórzeniach rozpoczęli walki, każdy pokazał coś innego-zaprezentowali dźwignie, duszenia 
czy najzwyklejsze punktowane pozycje. Wszyscy oglądający pokaz byli pod ogromnym wrażeniem. Następnie 
na matę mogła przyjść osoba, która chciała spróbować walki z 
doświadczonymi zawodnikami, wyzwania podjęło się kilku uczniów a 
także przedstawiciel wojska kanadyjskiego. Później uczniowie zademon-
strowali swoje umiejętności przed klasami ze szkoły podstawowej. Dzieci 
były zachwycone każdym ćwiczeniem czy walką, a ich reakcja była 
bardzo motywująca do dalszego wysiłku.  
Tak jak wcześniej,oni także mogli spróbować swoich sił - tutaj aktywność 
była ogromna, każdy chciał chociaż na chwilę wejść na matę i powalczyć, 
jednak nie mieliśmy aż tyle czasu i zaprosiliśmy tylko kilka osób.  
Zawodnicy biorący udział w pokazie: SP- Maria Barna, Pola Pilżys, Mike 
Wojtaszek, Łukasz Krzemień, Julia Maj, Jakub Tworzewski, gimnazjum- 
Karolina Biskupska, Urszula Sikora, Jakub Kowalczyk.  
Razem z uczniami z naszej szkoły udział brali: Kacper Stępnik, Zuzanna 
Stępnik oraz Igor Wojtas.  
Za przygotowanie do pokazów ogromne podziękowania należą się tren-
erowi- Grzegorzowi Szatkowskiemu.  
Serdecznie zapraszam na treningi BJJ we wtorki i czwartki o godzinie 
17:45, z chęcią przyjmiemy do swojego klubu nowe osooby! 

Karolina Biskupska  

Andrzejki 

BJJ 
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ZAWODY SPORTOWE Z KANADYJSKIMI ŻOŁNIERZAMI 
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Cudowne Boże Narodzenie? Czy aby na pewno? 

 Przeżyliśmy już wiele świąt upamiętniających narodzenie naszego Zbawiciela. Rok w 
rok pod koniec listopada sklepy rozpoczynają sprzedaż świątecznych słodyczy, ozdób, miko-
łajków, bałwanków, choinek etc. Mówiąc krótko, „czuć świąteczny klimat”. Święta kojarzą 
się nam ze spotkaniem z rodziną, wspólną kolacją i pasterką. Jednak spora część osób wie 
już, jak przygotowania świąteczne mogą popsuć nam humory i zmęczyć. Sprzątanie, goto-
wanie, zakupy. Zajęcia szczególnie dedykowane panią domu (mamie, babci i oczywiście 
nam nastolatkom). Jak nie zwariować? Co zrobić, aby Boże Narodzenie było dla nas czasem 
odpoczynku?  

Po pierwszy i  najważniejsze! ZRÓB LISTĘ DZIAŁAŃ!  Jeśli zaplanujesz, co trzeba zrobić nie 
ogarnie Cię chaos, a co za tym idzie, prace domowe nabiorą tempa. 

NIE CZEKAJ NA OSTATNIĄ CHWILĘ!  Nie odkładaj kupna prezentów na ostatnią chwilę. 
Tydzień przed świętami w galeriach jest niesamowity tłum, kolejki. Prezent możesz kupić 
wcześniej, bądź zamówić je przez Internet (kto wie, może znajdziesz tam coś ciekawszego?). 

PRZED ZAKUPAMI ZRÓB LISTĘ! Przed świętami kupujemy wiele produktów potrzebnych 
do przygotowania wigilijnej kolacji. Zanim pójdziesz do sklepu, napisz, czego dokładnie po-
trzebujesz i w jakim sklepie to kupisz. W ten sposób zaoszczędzisz trochę czasu.  

ZAANGAŻUJ INNYCH DO POMOCY! Poproś całą rodzinę, aby pomogła w domowych po-
rządkach, zakupach, ubieraniu choinki. Zróbcie to razem, będzie szybciej a przy okazji spę-
dzicie wspólnie czas.  

POPROŚ RODZINĘ O PRZYGOTOWANIE POTRAW! Jeżeli Wigilia odbędzie się w Twoim 
domu, poproś gości o pomoc, na pewno nie odmówią. Umówcie się, kto przygotuje pierogi, 
a kto karpia.  

SPÓJRZ NA WSZYSTKO Z DYSTATSEM! Nie przejmuj się, nie wszystko musi być idealnie 
przygotowane (powiedziała pedantka). Nawet jeśli coś się nie uda, ciesz się świętami, są 
przecież tylko raz w roku. 
 
PMIĘTAJ! Nie zapomnij, czym tak naprawdę jest Boże Narodzenie. Narodzeniem Jezusa 
Chrystusa, a nie czasem porządków. Owszem, to już taka nasza tradycja, ale tradycją jest też 
modlitwa, czytanie Pisma Świętego, Pasterka.. 
 
PODEJDŹ DO WSZYSTKIEGO Z POZYTYWNYM NASTAWIENIEM! Spróbuj się nie zamar-
twiać, uśmiech jest najważniejszy, bez niego święta zamienią się w koszmar. 
 

WESOŁYCH ŚWIĄT! :D 
Artykuł powstał dzięki radom mamy i babci 

  
Agata Gołąb 
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 Jest to ogólnopolski 

projekt, który pomaga potrze-

bującym w taki sposób, aby 

sami zaczęli radzić sobie w ży-

ciu. Realizowany jest przez Sto-

warzyszenie Wiosna. W wyjąt-

kowy sposób motywuje ludzi, 

by stali się kimś o wiele lep-

szym niż dotychczas są. Poka-

zuje zwykłemu człowiekowi 

jak łatwo można zostać bohate-

rem. Jest to przede wszystkim 

piękna wizja nowego kraju, w  

którym podział na ludzi bied-

nych i bogatych zwyczajnie nie 

ma miejsca. Paczka działa i co 

roku pobija nowe rekordy. Po-

kazuje siłę hasła „Jeden za 

wszystkich, wszyscy za jednego”. 

Prezenty są przekazywane ro-

dzinom, na dwa tygodnie 

przed świętami Bożego Naro-

dzenia. Akcja swój początek 

zainicjowała w roku 2000. Gru-

pa studentów duszpasterstwa 

akademickiego prowadzona 

przez ks. Jacka Stryczka 

(obecnie prezes Stowarzyszenia 

Wiosna) obdarowała 30 ubo-

gich rodzin. W tym roku Szla-

chetna Paczka zjednoczyła 

ponad 615 tysięcy osób, 

17 684 rodzin otrzymało po-

moc. Łączna wartość pomocy 

to kwota 33 125 005zł. Wielki-

mi działaniami odznacza się 

Drużyna Szlachetnej Paczki. 

Wokół idei mądrej pomocy 

jednoczy tysiące ludzi. Akcję 

wspiera między innymi Re-

prezentacja Polski w Piłce 

Nożnej, siostry Radwańskie 

czy kolarz Michał Kwiatkow-

ski. Skoczek Kamil Stoch od-

dał swój szczęśliwy kask, w 

którym zdobył dwa złote me-

dale olimpijskie w Sochi. 

Chce, by teraz to inni dzięki 

niemu wygrywali. W druży-

nie znajduje się również Pa-

pież Franciszek. Super W, 

czyli wolontariuszem może 

zostać każda osoba, pod wa-

runkiem, że ukończyła 18 lat. 

Co ważne - działania projektu 

nie zamykają swoich działań 

na pomocy żywnościowej i 

materialnej. Tworzą projekty 

specjalistyczne, aktywizują 

osoby starsze i starają się wy-

ciągnąć je ze swoich domów. Pacz-

ka lekarzy łączy rodziny, których 

głównym problemem jest choroba, 

z lekarzem, który udziela im dar-

mowych konsultacji. Posiadają 

także Akademię Przyszłości-

siostrzany projekt paczki, w ra-

mach którego prowadzą dzieci od 

ciężkich chwil i porażek w szkole 

do sukcesów życiowych. Bieda jest 

nieszczęściem, które spada na człowie-

ka całkiem niespodziewanie. Czasem z 

przypadku. Wyjście z biedy wymaga 

zmiany mentalności i próby zbudowa-

nia sobie całkiem nowego życia. Wpła-

cając na Szlachetną Paczkę sprawiasz, 

że ludzie dostają impuls, by samo-

dzielnie poradzić sobie w życiu- ks. 

Jacek Stryczek. 

Ktoś mądry powiedział kiedyś, 

że prawdziwą radością nie jest 

dostawanie, lecz dawanie. Trwa-

jąc w tej myśli, uczniowie klasy 

IIa postanowili i stanęli na wyso-

kości zadania, pomagając pewnej 

rodzinie z Recza poprzez przygo-

towanie paczki żywnościowej. 

Przez dwa tygodnie każdy uczeń 

klasy przynosił małe podarunki, 

z których powstała wielka SZLA-

CHETNA PACZKA. Postawę kla-

sy uważamy za godną podziwu. 

Dzięki  tej akcji święta obdaro-

wywanych mogą stać się pięk-

niejsze! 

Ada Cybulska 

 

Szlachetna paczka 
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DZIEŃ DOBRY 

Czy mogę przeprowadzić z Panią wywiad? 
Tak , oczywiście. 
 
Na czym polega Pani praca ? 
Moja praca polega na zapewnieniu uczniom opieki przed i po lekcjach, odpoczynku i zaba-
wy w świetlicy. Praca odbywa się według wcześniej przygotowanego rocznego i tygodnio-
wego planu pracy świetlicy. W świetlicy musimy dzieci odrabiają lekcje i miło spędzają czas. 
Praca tu polega również na opiece  nad uczniami dojeżdżającymi, pełnieniu dyżurów w sto-
łówce szkolnej. Bawimy się tu, organizujemy różne gry ruchowe, wychodzimy na spacery. 
Dzieci rozwijają swoje zainteresowania. W świetlicy przebywają również dzieci miejscowe. 
 
W jakich godzinach świetlica zapewnia opiekę dzieciom? 
Świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 705 do 1515 , a w pią-
tek od 705 do 1400 

 
Jakie zajęcia cieszą się największą popularnością wśród uczniów? 
Największą popularnością cieszą się zajęcia sportowe na świeżym powietrzu-gra w piłkę, 
konstrukcyjne, muzyczne, plastyczne, taneczne. 
 
Dlaczego została Pani nauczycielką? 
Kończąc 8 klasę był dylemat, gdzie złożyć świadectwo, wraz z dwoma koleżankami złoży-
łam dokumenty do Studium Wychowania Przedszkolnego, gdzie były egzaminy z wycho-
wania fizycznego i muzyki. Dobrze, że nie z plastyki, bo nie potrafię rysować. Dwie z nas się 
dostały, w tym ja i tak się zaczęło. Później to przekształciło się w Studium Nauczycielskie. 
Następnie ukończyłam studia —Pedagogikę opiekuńczo — wychowawczą. 
 
Czy zmieniłaby Pani swój zawód? Jeśli tak, to na jaki? 
Bardzo lubię swoją pracę , nie zamieniłabym jej na inną. Czuję się spełniona zawodowo. 
 
Jak długo pracuje Pani w szkole? 
Pracuję już  26 lat. 
 
Czym Pani się interesuje? Co lubi Pani robić po pracy? 
Bardzo lubię czytać książki przygodowe, romanse, które bardzo mnie relaksują oraz śpie-
wać, należę do zespołu OLIBABKI. 
 
Czy lubi Pani swoją pracę? 
Tak, nawet bardzo. Lubię pracę z dziećmi i patrzeć, kiedy są z tego zadowolone. 
 
DZIĘKUJĘ ZA WYWIAD.  

WYWIAD PRZEPROWADZIŁ  Bartłomiej Karcz 

WYWIAD Z KIEROWNIKEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

PANIĄ mgr BOGUMIŁĄ PIECIUKIEWICZ. 
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PODOBA SIĘ PANI PRACA W ŚWIETLICY? 

- Bardzo. Najlepsza praca jaką do tej pory miałam. Nie muszę oceniać.  

 

CZY UCZNIOWIE PRZEBYWAJĄCY TUTAJ SPRAWIAJĄ DUŻO PROBLEMÓW? 

- Nie. Młodzieńcze wybryki a reszta to grzeczni.  

 

 SKĄD WZIĄŁ SIĘ POMYSŁ NA TAKĄ PRACĘ?  

- Z potrzeby. Likwidowali szkołę w Pomieniu, a tutaj było miejsce tylko w świetlicy i tak wyszło, że 

przyszłam tutaj. W Choszcznie nigdzie nie było miejsca, a właśnie tam wtedy mieszkałam, więc trze-

ba było podjąć pracę jedyną z możliwych. A potem juz mi się spodobało. Nie wyobrażam sobie być 

gdzie indziej niż w świetlicy. 

 

CO LUBI PANI ROBIĆ W WOLNYM CZASIE?  

- Uprawiać ogródek, ale lubię także rzeczy, jakie tutaj robię np. odnawianie staroci. 

 

JAKIE BYŁO PANI NAJZABAWNIEJSZE ZDARZENIE W SZKOLE?  

- Przypomina mi się jedno makabryczne. Parę lat temu czekałyśmy z dzieciakami na autobus, między 

nimi byli kuzyn i kuzynka. On jej zaczął bardzo dokuczać i ona chciała go kopnąć. Chłopak zasłonił 

się ręką i okazało się, że złamała mu palca. Śmieszne było to, że chłopiec nawet tego nie poczuł.  

 

NA CZYM POLEGA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY? 

- Przede wszystkim jest to działalność opiekuńczo—wychowawcza. Dbamy o to, żeby dzieciaki, któ-

re przyjechały do szkoły, odjechały z niej bezpiecznie, żeby miały co robić, zanim pójdą na lekcje. W 

trakcie godzin lekcyjnych dbamy o całą resztę, nie tylko dojeżdżających. 

-Dziękujemy! 

 

                                                                                                       Oliwia Łata, Natalia Krukowska.  

WYWIAD Z KIEROWNIKIEM ŚWIETLICY GIMNAZJUM—

PANIĄ mgr JOANNĄ JAKUBOWSKĄ 
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 19 grudnia odbył się wyjazd do Dolic 

organizowany przez Panią Katarzynę Hejza-

Konieczną. Uczniowie naszej szkoły i Pan Grze-

gorz Jurkiewicz ze swoim zespołem wokalnym 

ruszyliśmy w drogę. Po dotarciu na miejsce 

około godziny 10.00 przywitaliśmy się, a potem 

występ rozpoczęły dziewczyny z zespołu, a na-

stępnie wszyscy razem. O godzinie 11.00 dotar-

ła choinka i wybrane osoby poszły ją stroić. Po 

ubraniu drzewka te same osoby rozdały słodkości 

rezydentom. Po kolędowaniu przyszedł czas na 

podziękowania i danie upominków, później mieli-

śmy czas wolny i mogliśmy porozmawiać z pod-

opiecznymi. Około godziny 12.00 wyjechaliśmy do 

Recza, po powrocie każdy poszedł pełen entuzja-

zmu do domu.  

Alicja Białas 

CHOINKA NADZIEI 

OLIMPIADA WIEDZY O AIDS 

Grudniowa wycieczka do Berlina 

sprzed wielu, wielu lat, kiedy to palono książki, a także wiele innych 
atrakcji. Wstąpiliśmy także do ogromnego muzeum techniki, dzielą-
cego się na dwa skrzydła: lewe – w którym każdy zwiedzający miał 
okazję osobiście przeprowadzać rozmaite doświadczenia oraz prawe 
– z replikami pojazdów świata, od wozów ciągniętych przez woły aż 
do sportowych 
samochodów. 
Mimo powrotu 
w późnych 
godzinach i 
ogarniającego 
zmęczenia każ-
dy z pewnością 
miło wspomi-
na całodniowy 
wyjazd za gra-
nicę. 

Amelia Safa-
rzyńska 

 Dokładnie czternastego grudnia 
w godzinach porannych  grupa uczniów 
naszej szkoły spakowała się do autobusu 
i ruszyła w siną dal, a tak naprawdę w 
kierunku stolicy Niemiec – Berlina. 
Głównym celem wycieczki był bożonaro-
dzeniowy jarmark, który w istocie od-
wiedziliśmy tuż po zachodzie słońca, 
kiedy mrok nadał nieco subtelności ota-
czającej nas zewsząd atmosferze. Nie-
mniej nim dobrnęliśmy do finału, przy-
szło nam jeszcze spacerować przez około 
dwie godziny ulicami miasta. Po drodze 
udało nam się zahaczyć o fabrykę słyn-
nych kwadratowych czekoladek Ritter 
Sport, gdzie nabyliśmy pamiątki oraz – 
co najważniejsze – słodycze! Widzieliśmy 
pomnik matki płaczącej nad fotografią 
syna, który zginął na wojnie oraz pustą 
„bibliotekę” symbolizującą wydarzenia 
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 Dnia 01 grudnia odbyła się Olimpiada Wiedzy o 
Aids, której organizatorem była Powiatowa Stacja Sani-
tarno Epidemiologiczna w Choszcznie we współpracy z 
Z e s p o ł e m  S z k ó ł  n r  1 . 
Konkurs adresowany był dla uczniów szkół gimnazjal-
n y c h  o r a z  p o n a d g i m n a z j a l n y c h . 
 Osobą odpowiedzialną za przygotowanie 
uczennic była pani Wiesława Horoszkiewicz.  
Wracamy z IV miejscem, które zajęła Wiktoria Spieler, 
ale gratulacje należą się również Darii Koniecznej oraz 
A l e k s a n d r z e  K o w a l c z y k . 

     Gratuluję !!! 

 Wioleta  Sankowska 



 17 grudnia 2016 roku odbył się po raz kolejny Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej, którego inicjatorem 
jest Towarzystwo Miłośników Recza. W tym roku obecnością zaszczyciło nas 8 drużyn: Ekipa Ever (zwycięzca 
wcześniejszych dwóch turniejów), Show Team, Pogodna Jesień, Uks Błyskawica, 5tka Stargard, Best Friends 
Team, Ludzie Sztosy i Orzeł Bierzwnik. Półfinalistów wyłoniły boje w dwóch grupach: A i B. Ostatecznie po 
zaciętych walkach w finale zaszczyt miała zagrać 5tka Stargard i Ekipa Ever. Po pełnym emocji finale wygraną 
drużyną okazała się być Ekipa Ever, która w pewien sposób podtrzymała już tradycję turnieju. Załodze Gim-
pressu udało się zdobyć krótki komentarz na temat całego turnieju od głównej organizatorki i prezesa TMR- 
pani Sylwii Leśniak: 

Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej w Reczu jest inicjatywą rodziców i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych z terenu Gminy Recz. Głównym organizatorem Turnieju jest Towarzystwo Miłośników Recza. I i II Świąteczny 
Turniej Piłki Siatkowej cieszył się tak dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, iż został on na stałe wpisany do 
naszego kalendarza jako impreza cykliczna. Ze względu na bardzo wysoki poziom sportowy korzystamy z usług profesjo-
nalnej obsady sędziowskiej z Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej. Pomysłodawcami imprezy byli nasi syno-
wie, młodzi siatkarze uczęszczający wówczas do Szkół Mistrzostwa Sportowego - Eryk Śmiechowski i Olgierd Leśniak. 
Postanowili, że poprzez organizację takiego Turnieju zintegrują młodzież z terenu Gminy Recz, okazało się jednak, że z 
całego województwa! My - rodzice - nie mogliśmy ich zawieść. Cieszymy się bardzo, wręcz jesteśmy szczęśliwi i dumni, 
że nasza młodzież rozwija się w dobrym kierunku. Widzimy, jak wielką wartością jest dla nich sport, w tym przypadku 
siatkówka. Odwołują się przy tym do strategii profilaktycznych, że prawdziwy sportowiec nie pali, nie pije, nie zażywa 
narkotyków i sterydów. Wzorcem dla nich są trenerzy, nauczyciele W-F, a także my - rodzice, którzy wspierają ich na 
każdym kroku. Tegoroczne hasło Turnieju : „Uzależnia mnie tylko SPORT” widoczne było na koszulkach promujących 
naszą imprezę. Corocznie patronat nad imprezą sprawuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Reczu. W 2014r. do naszej inicjatywy przyłączył się sam Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, 
który dla potrzeb Turnieju ufundował piłkę siatkową oraz wyraził ogromne słowa uznania dla młodzieży i rodziców zaan-
gażowanych w organizację tego przedsięwzięcia. Już dzisiaj gorąco zapraszam młodzież, mieszkańców Gminy Recz, a 
także wszystkich wielbicieli siatkówki na przyszłoroczny „IV Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej”- Recz 2017, który od-
będzie się 16 grudnia 2017 r. 

 Szczególne podziękowania kieruje do uczniów Zespołu Szkół w Reczu oraz szkół ponadgimnazjalnych: 1. Ady 
Cybulskiej 2. Klaudii Dłużniewskiej 3. Uli Sikory 4. Pauliny Sylmanowicz 5. Małgosi Kubarskiej 6. Nikoli Rumbuć 7. 
Karoliny Papierskiej 8. Justyny Myszkier 9. Julity Szremskiej 10. Igora Leśniaka 

Od przedszkola do seniora 

 Dnia 9 grudnia 2016r. odbyła się po raz 11 cykliczna impreza sportowa „Od przedszkola do seniora”. 
Celem festynu sportowo-rekreacyjnego jest przede wszystkim integracja młodzieży gimnazjalnej z przedszko-
lakami z „zerówki”. W zabawie biorą również udział rodzice, którzy w tym roku bardzo aktywnie uczestni-
czyli w każdej formie gier i zabaw. Imprezę rozpoczęły dziewczęta z klasy I „C” układem tanecznym 
„Cheerleaderki” w składzie: Klaudia Sosnowska, Roksana Florczak, Basia Stanik, Oliwia i Alicja Konstantyno-
wicz. Dziewczęta przygotowywały układ na lekcjach wychowania fizycznego pod okiem pani Moniki Olen-
der-Zań. Następnie festyn wsparła pani Danuta Czerniak przygotowując kilka zabaw ruchowych ze śpiewem 
przy wykorzystaniu kolorowych chust „Klanza”. W przerwie między zabawami z szarfami i balonami przed-
szkolaki mogły posłuchać piosenki pt. „Hakuna Matata” w wykonaniu Alicji i Oliwii Konstantynowicz. Nie 
zabrakło również konkurencji dla rodziców. Tatusiowie mogli postrzelać piłką do bramki, a następnie zmie-
rzyć się z mamusiami w przeciąganiu liny. Gdy rodzice odpoczywali, maluchy startowały w różnych konku-
rencjach, w wyścigu rzędów. Po wspólnym zatańczeniu do piosenki "Kaczuchy" do dzieci przyszedł Mikołaj i 
wszystkich uczestników zabawy obdarował prezentami. Organizatorem festynu jest Uczniowski Klub Sporto-
wy „Ina” Recz, a koordynatorami przedsięwzięcia byli: Jacek Demczur, Monika Olender – Zań, Artur Stąpo-
rek. Osobom, które aktywnie włączyły się do organizacji i pomocy w przeprowadzeniu festynu należą się 
wielkie słowa uznania i podziękowania, a są to: pani Danuta Czerniak, pan Henryk Safarzyński, Amelia Safa-
rzyńska, Alicja Białas, Agata Gołąb, Dżesika Wolna, Natalia Krukowska, Wiktoria Spieler, Basia Stanik, Roksa-
na Florczak, Oliwia i Alicja Konstantynowicz, Klaudia Sosnowska oraz absolwent naszej szkoły Oskar Dem-
czur. Fundatorem prezentów dla przedszkolaków był UKS "INA" Recz oraz Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Za wsparcie finansowe dziękujemy również prywatnym sponsorom: Justynie 
Sawce, Teresie Sawińskiej, Alicji Kokorzyckiej, Monice Olender-Zań, Arturowi Staporkowi, Jackowi Demczu-
rowi.  

III ŚWIĄTECZNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
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 Z nowymi płytami twoich 
ulubionych zespołów może być róż-
nie. Na jedną  czekasz z utęsknie-
niem i od razu spełnia ona wszystkie 
oczekiwania… od razu jest świetna i 
słuchasz jej w kółko przez kilka dni. 
Inny album zupełnie cię rozczarowu-
je. Słuchasz go kilka razy, bo to prze-
cież album twojego ulubionego ze-
społu, ale potem odkładasz gdzieś na 
półce i do niego nie wracasz. Czasa-
mi jednak jest tak, że na początku 
płyta ci się nie podoba, ale po kilku-
krotnym wysłuchaniu zaczynasz ją 
doceniać, a po kilku dniach, albo ty-
godniach, uważasz ją za bardo do-
brą. Tak jest z WALLS Kings of Leon. 

 Kupiłem ją niedawno. Pierw-
sze  przesłuchanie było takie sobie: 
gdzieś już usłyszałem utwór „Waste 
a moment” czy „Around the  world”, 

ale cała płyta rozczarowywała.  

 Minęło kilka dni. Wrzuciłem ponownie do odtwarzacza i  … miłe zaskoczenie. Każdy 
utwór jest inny  -  jeden szybki jak „Waste a moment”, inny bardziej popowy jak „Around the 
world”. Zdarzają się jednak też bardziej  tajemnicze: „Over” czy „Conversation Piece”. Cała płyta 
zaczyna nabierać kształtów, zaczynasz ją bardziej rozumieć, wszystko zaczyna się uzupełniać …. 

 Dla mnie najlepszym kawałkiem  jest „Over”  -  z przesterowaną gitarą basową Jareda Fol-
lowilla nadaje całości bardzo oryginalnego brzmienia. Polecam. 

MG 

… A TERAZ COŚ ZUPEŁNIE Z INNEJ BECZKI 
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Wyniki etapu rejonowego konkursów przedmiotowych 
 
 W dniach od 21 listopada do 2 grudnia 2016 r., w Choszcznie, odbywały się rejonowe eliminacje kon-
kursów przedmiotowych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. We wszystkich kon-
kursach brali udział nasi podopieczni , laureaci eliminacji szkolnych, które miały miejsce na początku paździer-
nika.  
Właśnie na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie podane zostały oficjalne wyniki. Z prawdziwą satysfak-
cją informujemy, że czworo uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł laureata, a tym samym prawo startu w etapie 
wojewódzkim.  
W szkole podstawowej najlepsze wyniki w Konkursie Matematycznym uzyskały uczennice klasy VIb – Joanna 

Packań oraz Aleksandra Tomicz, które do konkursu przygotowała p. Katarzyna Delegacz.  
Spośród gimnazjalistów najlepsi okazali się: Maksymilian Cymerman z kl. IIc, który uzyskał tytuł laureata 
Konkursu Geograficznego (opiekun – p. Joanna Bednarczyk) oraz Bartosz Ogłoziński z kl. IIIc, który uzyskał 
tytuł laureata w Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie. Bartek do konkursu przygotowywał się pod okiem p. 
Macieja Gryczewskiego. 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w Szczecinie. Trzymamy kciuki! 
 
          Barbara Tomicz 
          wicedyrektor ZS w Reczu 



INFORMACJE PEDAGOGA 

 

Witam Was serdecznie w Nowym Roku i pragnę zło-
żyć serdeczne życzenia wszystkim uczniom i nauczycielom. 

Życzę wytrwałości, uśmiechu oraz wielu radosnych 
chwil, aby ten Rok był dla wszystkich niezapomnianym i 
pełnym pozytywnych wrażeń. 
Chciałabym również podziękować wszystkim uczniom za 
udział w projekcie POCZYTAJMY. 
Dziękuję Adrianie Cybulskiej, Klaudii Dłużniewskiej, Sarze 
Okonek, Zuzi Dudzie, Natalii Kmetyk, Nikoli Zawarskiej, 
Igorowi Leśniakowi, Bartkowi Karczowi, Szymonowi Szu-
berskiemu, Filipowi Krammowi, Maciejowi Domagalskie-
mu, Wiktorii Gałamadze, Oliwii Pigule, Hani Szremskiej, 
Danielowi Lewandowskiemu oraz Filipowi Bagrowskiemu. 

Zaangażowanie uczniów jest duże, a kreatywność 
potrafi zaskoczyć. Mimo tego, iż grupy są liczne, każdy po-
trafi przygotować bardzo ciekawe i atrakcyjne zajęcia dla 
przedszkolaków. 
Jestem z Was dumna i liczę na dalszą owocną współpracę. 
 Dziękuję również wszystkim tym osobom, które 
przyczyniły się do zbiórki makulatury oraz informuję, że 
nadal ją zbieramy. 

     Wioleta Sankowska 

 

ADA CYBULSKA 
AGATA GOŁĄB 
WIKTORIA SPIELER 
NATALIA KRUKOWSKA 
OLIWIA ŁATA 
ALEKSANDRA KOWALCZYK 
PATRYCJA KAŹMIERCZAK 
BARTOSZ KARCZ 
ANGELIKA SIKORA 
HANNA SZREMSKA 
OLIWIA KMETYK 
MAJA KOŹBIAŁ 
KAROLINA BISKUPSKA 
URSZULA SIKORA 
LENA DOBRYNOWICZ 
ALICJA BIAŁAS 
AMELIA SAFARZYŃSKA 
ALEKSANDRA GRYCZEWSKA  - OPIEKA 
MERYTORYCZNA I LITERACKA 
WSPÓŁPRACA: 
MONIKA  OLENDER—ZAŃ 
WIOLETA SANKOWSKA 
MARIA ROMANOWSKA 
ARTUR STĄPOREK 
MACIEJ GRYCZEWSKI 
BARBARA TOMICZ 

S T O P K A  
R E D A K C Y J N A 

Jubileuszowy 25 Finał WOŚP  

15 stycznia—niedziela, godzina 15.00 

 Hala Widowiskowa w Reczu  


