
    18 lutego 2016 roku w naszej szkole odbyły sie warsztaty dziennikarskie przeprowadzone 

przez panią Emilię Chańczewską, dziennikarkę Głosu Szczecińskiego i redaktorkę portalu Moje 

Miasto Stargard w ramach projektu „Recz na rzeczy”. Dzięki tym zajęciom dowiedzieliśmy 

się, jak profesjonalnie tworzyć poważne czasopismo. 

    Na początku zajęć zostaliśmy wprowadzeni  w temat i zdobyliśmy więcej informacji o pracy 

dziennikarza. Pierwsza godzina spotkania polegała na poznaniu kilku najważniejszych rzeczy 

o prasie i pracy w niej. Okazało się, że w redakcji jest wiele osób, o istnieniu których nie mieli-

śmy pojęcia. Czy sekretarz redakcji parzy kawę? 

Kto to jest researcher? Co składa składacz? Re-

daktorzy, dziennikarze, fotoreporterzy, szefowie 

działu marketingu i działu reklamy…  Kto jest  w 

którym miejscu w całej piramidzie zależności? 

Poznaliśmy odpowiedzi na te oraz na wiele in-

nych pytań .  

    Najtrudniejsza sztuka całego dziennikarstwa to 

znalezienie ciekawego tematu i opisanie go. Jed-

na z najważniejszych zasad ,,Nie pisz z czapy''.  

Jakie mogą być źródła tematu? Oczywiście znaj-

dujemy je w naszej głowie lub w codziennym ży-

ciu. Wszystko, co nam wpadnie na myśl, najlepiej 

zapisywać, aby nie zapomnieć. To, co wykorzy-

stujemy w artykule prasowym, musi być potwier-

dzone informacjami lub przykładami. Dzienni-

karz powinien być rzetelny. Nauczyliśmy się także tego, jakie tematy przyciągają publicz-

ność. ,, Im gorzej, tym lepiej?  Nic tak nie ożywia gazety jak trup?'' Krótka dyskusja na ten 

temat dała do myślenia. Ćwiczenia, które wykonaliśmy, pokazały, że tematy negatywne mają 

najwięcej czytelników. 

Ciąg dalszy na stronie 2 

Dziennikarstwo od kuchni 
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     ,,Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Dlaczego?''-  te pytania trzeba zadawać podczas pisania 

newsów, bowiem są one bardzo ważne, aby wypowiedź była pełna. Przekonaliśmy się, że ty-

tuły również są istotną częścią naszej wypowiedzi. 

 Wszystkim uczestnikom podobały się te zajęcia. Osoby, które brały udział wykazały 

się pomysłowością i kreatywnością. Oto opinie niektórych z nich: 

    ,,Warsztaty były ciekawe. Dowiedziałem się wielu praktycznych rzeczy i poznałem swoje 

miejsce w gazecie. Już wiem, jak wygląda praca dziennikarza. Była budująca atmosfera, dużo 

śmiechu no i świetne jedzenie. Mam nadzieję, że takich spotkań będzie więcej.'' - Jakub Cy-

merman 

    ,,Zajęcia z panią Emilią bardzo mi się podobały, do-

wiedziałam się wielu ciekawych informacji na temat 

dziennikarstwa. Warsztaty przebiegły w przyjemnej at-

mosferze. Czekam już z radością na kolejne :D :). '' - Na-

talia Janiak 

    ,,Warsztaty dziennikarskie były naprawdę przydatne, 

dowiedzieliśmy się, co robi np.  SKŁADACZ/ŁAMACZ, 

bo nie miałam pojęcia, kto to w ogóle jest. Czas zleciał 

szybko, szczerze mówiąc, myślałam, że będzie gorzej.'' - 

Natalia Krukowska. 

 

 Całe spotkanie trwało 3 godziny. Pozornie może 

wydawać się,  iż zajęcia tego typu mają nudny charakter. 

Przeciwnie, wszystko było ciekawe. Nie tylko wiele się 

nauczyliśmy o dziennikarstwie, ale także interesująco spędziliśmy czas razem i dobrze bawili-

śmy się na ćwiczeniach przygotowanych przez panią Chanczewską. Następne spotkanie odbę-

dzie się w sierpniu tego roku, dowiemy się więcej o dziennikarstwie internetowym. 

Więcej informacji i opinii  w miesięczniku „Recz na rzeczy” oraz na stronie internetowej gim-

nazjum. 

Lena Dobrynowicz 

Dziennikarstwo od kuchni 
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02.02.2016 r. na hali 

widowiskowo-sportowej w 

Reczu odbył się turniej piłki 

nożnej TURBOKOZAK. 

 Organizatorami tur-

nieju byli Pan Maciej Gry-

czewski i Pan Artur Stąpo-

rek. Nie było tłumów, ale ci, 

którzy  przyszli, bawili się w 

znakomitej atmosferze. 

Uczestnicy mogli 

zmierzyć się w takich konku-

rencjach jak: sam na sam, 

rzuty karne, karny w ciemno, 

obij poprzeczkę, rzuty rożne,  

strzel z podania,  połówka 

bez odbicia, z drugiej bram-

ki, kapki słabszą nogą, okręć 

się i strzel.  Wszyscy zacię-

cie walczyli o miejsce na 

podium, nie tracąc przy tym 

chęci na jak najlepszą zaba-

wę. 

Czołowe miejsca w 

konkurencjach zajęli: 

 SZKOŁA PODSTAWO-

WA: 

1.Mateusz Zawarski- 45pkt 

2.Szymon Zań- 35pkt 

 

GIMNAZJUM: 

1.Dawid Sęk- 58pkt 

2.Aleks Marach- 39pkt 

2.Piotr Błogowski- 39pkt 

4.Kacper Bartczak- 27pkt 

5.Kewin Górski- 25pkt. 

 

DOROŚLI: 

1.Maciej Gryczewski- 68pkt 

2. Artur Stąporek- 28pkt 

 

Wszyscy uczestnicy 

zostali uhonorowani dyplo-

mami, a zwycięzcy drobny-

Turbokozak 

mi słodkościami. 

 Po turnieju rozegrano 

mecz drużyn mieszanych, w 

którym uczestniczyli też ki-

bice.  Z dziennikarskiego 

obowiązku informujemy, że 

mecz zakończył się wyni-

kiem 16:16. 

 

 Czekamy na więcej tego 

rodzaju turniejów! 

 

Natalia Krukowska 
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W turnieju wzięły udział cztery 

d r u ż y n y .   

 Pierwsze miejsce zajęło 

Gimnazjum z Bierzwnika 

- zwyciężyło we wszyst-

k i c h  m e c z a c h 

Drugie miejsce - Gim-

n a z j u m  R e c z 

Trzecie miejsce - Gimna-

z j u m  D r a w n o 

Czwarte miejsce - Gim-

nazjum Choszczno. 

 Najlepszym za-

wodnikiem turnieju został 

Oskar Demczur z Recza. 

 Zwycięzcom gratuluje-

my i życzymy powodzenia w 

t u r n i e j u  wo j e wó d zk i m. 

 Fundatorem nagród - 

pucharów - był Starosta Powia-

tu Choszczeńskiego, w imieniu 

którego nagrody wręczyła Pani 

Jolanta Kiłoczko – radna po-

wiatu.  

Ada Cybulska  

 25 lutego 2016r. w hali 

widowiskowo - sportowej w 

Reczu odbyła się Powiatowa 

Gimnazjada w Piłce Siatkowej. 

Dnia 16.12.2015r. odbył się 

wyjazd na lodowisko SŁO-

WIANKA  do Gorzowa 

Wielkopolskiego. Jechało 

ok. 40 uczniów z naszego 

Gimnazjum. Byliśmy pod 

opieką czworga nauczycieli: 

Pani M. Olender-Zań i Pani 

K. Szczepaniak oraz Pana A. 

Stąporka i Pana J. Demczura.  

Na lodzie mogliśmy zoba-

czyć, jak wygląda nauka jaz-

dy – to Pani Kasia uczyła się 

jeździć! 

KOMENTARZ 

Atmosfera zarówno w au-

tobusie jak i na lodowisku 

była bardzo sympatyczna i 

wyjątkowa. 

Ponowy wyjazd odbył się w 

styczniu, tuż przed feriami. 

Znowu było rewelacyjnie. 

Fotorelację z tego wyjazdu 

znajdziecie na stronie Gim-

nazjum oraz na profilu face-

bookowym naszej szkoły. 

 

Natalia Krukowska i  

Oliwia Łata 

 
 

III miejsce Gimnazjum 

R e c z . 

Zwycięzcom gratulujemy 

 

Redakcja  

 26 lutego 2016 r. nasze 

dziewczęta zajęły III miejsce w 

Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce 

Siatkowej Dziewcząt, Zawody 

odbyły się w Krzęcienie. 

I miejsce - Gimnazjum Pełczyce 

II miejsce - Gimnazjum Krzęcin, 

 

Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej  -  chłopcy 

Wyjazd na lodowisko 

Powiatowa Gimnazjada w Piłce Siatkowej  -  dziewczęta 
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 20 grudnia 2015 roku o 

godzinie 9 na hali sportowo-

widowiskowej odbył się II Świą-

teczny Turniej Siatkarski. Orga-

nizatorami tej sportowej imprezy 

było: Towarzystwo Miłośników 

Recza we współpracy z Powiatem 

Choszczeńskim, Chemikiem Poli-

ce S.A. oraz firmą Enea.  

Poniżej przedstawiamy wywiad z 

jednym z uczestników tej imprezy  

-  Jakubem Żybko. 

Podoba Ci się pomysł zorganizo-

wania już II takiego turnieju? 

- Oczywiście, że tak! W Reczu jest 

mało atrakcji i imprez sportowych 

dla młodych ludzi, więc dobrze, że 

przynajmniej raz do roku mamy 

taki turniej, gdzie możemy spo-

tkać się ze znajomymi i trochę 

sobie pograć. Mam nadzieję, że za 

rok spotkamy się na kolejnej edy-

cji turnieju. 

Podczas meczów towarzyszył Ci 

stres? 

- Wraz z moim zespołem (Show 

Team) traktowaliśmy ten turniej 

jako dobrą zabawę. Wiadomo jed-

nak, że podczas meczu i sportowej 

rywalizacji dreszczyk emocji się 

pojawia. 

Każdy chciał zaprezentować się z 

jak najlepszej strony. 

Podobała Ci się panująca atmosfe-

ra ? 

- Wysoki poziom drużyn grają-

cych w turnieju, sporo kibiców na 

trybunach, dużo radości i śmiechu. 

Atmosfera naprawdę była świetna! 

Wielkie gratulacje dla organizato-

rów, bo z roku na rok jest coraz 

lepiej. Aż jestem ciekaw, co wy-

myślą w następnej, trzeciej już 

edycji turnieju. 

Jak często spotykacie się i trenuje-

cie? 

- Show Team jako zespół zagrał ze 

sobą tak naprawdę dopiero drugi 

raz. Spotykamy się na siatkówce 

raz, czasami 2 razy w tygodniu, ale 

często, niestety, nie w pełnym 

składzie. 

Tym bardziej doceniamy to 4. 

miejsce, które zdobyliśmy, bo 

lepsze były od nas tylko zespoły, 

które grają w II i III lidze. 

Skąd się wziął pomysł na utworze-

nie drużyny ? 

- Gramy sobie rekreacyjnie w siat-

kówkę od kilku lat. Kiedy dowie-

dzieliśmy się, że zostanie zorgani-

zowany turniej (jeszcze przed I 

edycją) stwierdziliśmy, że warto 

sobie zagrać i sprawdzić się na tle 

innych zespołów. Stworzyliśmy 

zespół, trochę sobie potrenowali-

śmy i wystąpiliśmy w I Świątecz-

nym Turnieju Piłki Siatkowej, 

gdzie zajęliśmy 5. miejsce. Kiedy 

zapowiedziano, że zostanie roze-

grany kolejny turniej, to uznali-

śmy, że nie może nas zabraknąć i 

tym razem... I tak powstał Show 

Team :) ! 

Czym jest dla Ciebie siatkówka ? 

II Świąteczny Turniej Siatkarski  -  wywiad z Jakubem Żybko 

Lubisz to robić ? 

- Siatkówka jest moim drugim 

ulubionym sportem, zaraz za piłką 

nożną. Jest dla mnie okazją do 

rozrywki, do spotkań ze znajomy-

mi i przyjaciółmi. W piłkę nożną z 

pewnych powodów nie bardzo 

mogę grać, a nie chciałem rozsta-

wać się ze sportem, więc postawi-

łem na siatkówkę. Czy lubię to 

robić? Uwielbiam! Jest to świetny 

sposób na poruszanie się i utrzy-

mywanie w pewien sposób kondy-

cji fizycznej. Polecam ten sport 

wszystkim! 

Dziękuję. 

 

Rozmawiała   

Wiktoria Bagrowska 

 

Z redakcyjnego obowiązku przy-

pominamy, że Turniej, organizo-

wany przez Towarzystwo Miłośni-

ków Recza, zakończył  się zwycię-

stwem drużyny Ekipa Ever. 

W organizacji turnieju brały udział 

dziewczęta z naszego gimnazjum: 

M. Kubarska, N. Rumbuć, A. Cy-

bulska, K. Dłużniewska, A. Twar-

dochleb, M. Koźbiał, J. Kraj-

niewska, W. Bagrowska, K. Pa-

pierska, N. Janiak, D. Gralak i P. 

Sylmanowicz. 

 

Natalia Janiak i  

Wiktoria Bagrowska 

                                                                            



ROK 2016,  NUMER  13  STR.  7  

 Po lesie rozniósł się krzyk. I nie był to krzyk roześmianej dziewczyny, która uciekała przed swoimi przy-

jaciółmi. Był to raczej krzyk zabarwiony przerażeniem i bólem, który blond włosa dziewczyna czuła na 

całym swoim ciele.  

 Ale jemu to się podobało. Z blaskiem w laurowych tęczówkach obserwował, jak szkarłatna krew spływa-

ła po jedwabiście miękkiej skórze przerażonej nastolatki. Jego szorstki, mokry język przesunął się po 

spierzchniętych wargach, spod których wysuwały się błyszczące kły. 

 Wampir zawarczał niczym zadowolony kot, który po długim czasie otrzymał miskę ciepłego mleka. I Da-

mon właśnie tak się czuł. Jakby otrzymał coś długo wyczekiwanego. Coś, co od zawsze było jego marze-

niem. 

 Głośny warkot rozniósł się echem po ciemnym lesie, a spiczaste, ostre kły po raz kolejny przegryzły 

śnieżnobiałą szyję blondynki, która chcąc uwolnić się z jego uścisku, wbijała paznokcie w odkryte ramię 

chłopaka. 

 Ale to go wcale nie poruszyło. Nawet nie poczuł bólu, który z pewnością byłby dotkliwy, gdyby wciąż był 

człowiekiem. Jednak Damon Salvatore już nim nie był. I prawdopodobnie nigdy już nim nie będzie. 

 Kiedy martwe ciało opadło na mokrą ściółkę, na ustach wampira wystąpił krzywy, zadowolony uśmie-

szek. Otarł wierzchem dłoni zakrwawione usta, poprawiając rękawy skórzanej kurtki, która nadal była 

przesiąknięta zapachem Eleny Gilbert. 

 Ruszył powoli przed siebie, mając niesamowicie przyjemną pustkę w głowie. Nie wiedział, jak do tego 

doszedł. Pamiętał jedynie tyle, że gdy Bonnie wybiła mu z głowy pomysł przedostania się na Trzeci Wy-

miar w celu odnalezienia Błękitnego Kryształu, uciekł do lasu, znajdując w nim - martwą już - blondyn-

kę. Potem było już tylko zadowolenie i przyjemność z picia ciepłej i słodkiej krwi. 

Siedziała skulona na skórzanym, ciemnym fotelu patrząc brązowymi oczyma gdzieś przed siebie. W oliw-

kowych, szczupłych dłoniach trzymała kubek z parującą herbatą, której słodki zapach roznosił się po ca-

łym salonie spowitym w dołującym półmroku.  

 Drobna łza stoczyła się po jej delikatnie zaróżowionym policzku, niknąc w brązowych falach włosów, 

które w nieładzie zasłaniały jej smutną twarz. Prawda bolała. 

 Naprawdę wolała żyć w niewiedzy i kłamstwach, którymi otaczał ją Damon.  

 Prychnęła. Do dzisiaj żyła w przekonaniu, że młody Salvatore to uczciwy i dobry przyjaciel. Najgorsze w 

tej myśli jednak było to, że ona, Elena Gilbert powoli zaczęła się w nim zakochiwać! 

 Załkała. Fakt, że Damon nie jest człowiekiem, był naprawdę przerażający. Zresztą nie tylko on. Cała jego 

rodzina jest martwym organem! Szloch rozniósł się echem po pustym pomieszczeniu, a gorzkie łzy zalały 

jej twarz. To było dziwne, a zarazem straszne uczucie myśleć o swoim przyjacielu jak o potworze.  

Ale on nim jest – szepnęła wystraszonym głosem, rozglądając się niespokojnie wokoło. Cisza panująca w 

domu przerażała ją. Nie zdobyła się jednak na to, aby wstać z fotela i włączyć telewizor albo chociażby 

radio. Strach sparaliżował ją od pasa w dół.   

Człowieczeństwo  -  cz. I 
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 A wszystko to za sprawą faktu, że Damon został zaproszony do domu Gilbertów. W każdej chwili może 

się tu zjawić i dalej odgrywać szopkę pod tytułem "Jak zamydlić oczy Elenie Gilbert".  

 Dziewczyna otarła wierzchem dłoni krople łez z policzków, poczym jak najciszej potrafiła, wspięła się na 

sam szczyt schodów. Dłoń, którą oparła o poręcz, drżała zupełnie tak samo jak jej przerażone serce. 

– Nikogo tu nie ma – szepnęła sama do siebie, zamykając na kilka sekund powieki.  

 Wyobraziła sobie, że jest piękny słoneczny dzień, który spędza w towarzystwie przyjaciółki i brata. Ma-

lutki uśmiech wpełzł na jej rozedrgane wargi. Westchnęła ciężko i po cichu skierowała się do swojego 

pokoju na poddaszu, gdzie tylko tam czuła się swobodnie i bezpiecznie. 

 Uchyliwszy nieco skrzypiące drzwi, poczuła zapach drewna oraz jej słodkich, delikatnych perfum. Zapa-

liwszy światło, rozejrzała się dokładnie po pomieszczeniu, szukając śladów wcześniejszego przebywania 

tu Damona. Z ulgą stwierdziła, że pokój wygląda dokładnie tak samo, jak zapamiętała go rano. 

 Z zaszklonymi oczami chwyciła swój miętowy pamiętnik, przyciskając długopis do miękkiego papieru. 

Zaczęła powoli pisać, pozwalając ciepłym łzom wypływać z podpuchniętych oczu. 

"Kochany pamiętniku, nie wierzę w życie wieczne. Ludzie rodzą się, starzeją, umierają. Taki jest świat. 

Nie ma magii, czarów, mistycyzmu i nieśmiertelności. Tylko racjonalizm. Człowiek jest tym, za kogo 

się podaje. Nie ukrywa prawdziwego oblicza. To niemożliwe, jestem niewierząca. Ale jak zanegować 

to, co widzę? Człowiek, który się nie starzeje, nie kaleczy się, zmienia się w niewytłumaczalny sposób. 

Ukąszenia, ciała wyssane z krwi... Tym czymś właśnie jest Damon. Damon, który do tej pory był jedną 

z najbliższych mi osób. To głupie, że dopiero po fakcie zdałam sobie sprawę, co do niego czuję. Ale to 

wszystko zalewa strach. Boję się go, a co za tym idzie, nie chcę go w swoim życiu, choć to tak bardzo 

boli... Co mam zrobić oprócz ocalenia jego życia?" 

 Wygładzając swoje splątane włosy, podeszła do łóżka, wyciągając spod dużej poduszki piżamę składającą 

się z białej koszulki oraz krótkich, szarych spodenek dresowych. Rzuciła pamiętnik na ową poduszkę, 

słabo się uśmiechając. 

Przyciskając wszystkie rzeczy do swojej piersi, zniknęła za drzwiami łazienki, modląc się w duchu, aby 

żaden nieproszony gość nie odwiedził jej w nocy. 

 Stefan z szerokim uśmiechem zaparkował przed białą posiadłością Gilbertów. Ostatni raz spojrzał na 

niewielki kamień malachitu z odłamkami Błękitnego Kryształu trzymanego w prawej dłoni, następnie 

szybkim krokiem dostał się na ganek, zaciskając palce na chłodnej, złotej klamce. Otwarte. Zadowolony 

bezszelestnie przedostał się do spowitego w mroku korytarza, czując świeży zapach lawendy i mięty.   

 Rozglądając się po ciemnym pomieszczeniu, dotarł do wysokich, sosnowych schodów, po których bez-

problemowo się wspiął, a zaraz potem stanął pod drzwiami od pokoju Eleny, cicho w nie pukając. 

Nastolatka odkładała mokry ręcznik na drewniane krzesło i w tym samym momencie usłyszała pukanie. 

Nie było natarczywe. Raczej delikatne, szukające pozwolenia. Mimo wszystko jej serce stanęło na kilka 

długich sekund, żeby za chwilę rozpocząć swój szaleńczy bieg. Przerażona brunetka słyszała swoją krew, 

która przeraźliwie głośno huczała w jej uszach.  

Człowieczeństwo  -  cz. II 
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   Cichy głosik w jej głowie podpowiedział jednak, żeby otworzyła drzwi, a strach schowała głęboko w sie-

bie. Nie może przecież pokazać, że się boi. Zrobi tak samo jak Damon. Przede wszystkimi będzie odgry-

wać scenkę, w której wszystko jest na swoim miejscu. Tak, jak być powinno. 

 Biorąc głęboki, uspakajający wdech dla otuchy, wyciągnęła przed siebie dłoń, a palce musnęły mosiężny 

kluczyk, który był jedyną barierą dzielącą ją samą z nieznanym nocnym gościem. 

 Gdy zawiasy skrzypnęły, a przed Eleną pojawiła się twarz starszego brata Damona, dziewczyna wydała z 

siebie okrzyk zaskoczenia. 

– Stefano! – pisnęła, ale to były ostatnie słowa, które opuściły jej usta dzisiejszego wieczoru. 

 Blondyn z wampirzą precyzją oraz szybkością przycisnął odłamek Kryształu do czoła dziewczyny, która 

po kilku sekundach straciła przytomność, a on sam bez problemu mógł dostać się do jej umysłu. 

 I wszystko poszłoby zgodnie z planem, gdyby Stefano nie wyczuł w oddali kilkunastu metrów, a może i 

kilku kilometrów mocy Damona, która była o wiele silniejsza i trwalsza, niż kilka godzin temu. 

– Brak człowieczeństwa braciszku, to nie to, co chcieli dla ciebie Rebekah i Niklaus – szepnął pod nosem 

i w przeciągu kilku sekund wydostał się z Gilbertówną na rękach z białego budynku, który był dla jej ro-

dziny jedynym azylem. 

#Aleksandre 

zentowała utwór „Cisza i 

gwiazdy”, za który 

otrzymała II miejsce. To 

duże wyróżnienie, po-

nieważ poziom konkur-

su był bardzo wysoki, a 

wystąpiło ponad 50 wy-

konawców (w kilku ka-

tegoriach). Opiekunem 

artystycznym Wiktorii 

jest Pan Grzegorz Jur-

kiewicz.  

 W dniu 29 stycz-

nia 2016 r. w Reczu od-

była się 11. edycja Kon-

kursu Kolęd i Pastora-

łek.  

 Miło nam poinfor-

mować, że ogromny 

sukces odniosła Wikto-

ria Spieler  -  uczennica 

klasy II b. 

 Wiktoria zapre-

 Redakcja GIM-

pressu serdecznie gratu-

luje wszystkim laure-

atom, a zwłaszcza Wik-

torii. 

Dodajmy, że konkurs 

odbywał się pod honoro-

wym patronatem ks. bp. 

Henryka Wejmana 

 

Redakcja 

Człowieczeństwo  -  cz. III 

Wiktoria Spieler zdobywa II miejsce w 11. K.K.i P. 
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 Amerykański zespół 

rapcore’owy z elementami nu 

metalu, to coś dla fanów moc-

nych brzmień oraz rapu. 

 Grupa została założona 

w 2005 roku w Los Angeles 

przez Arona Erlichman’a 

(Deuce), który pięć lat później 

został usunięty z zespołu w wy-

niku kłótni z J-Dog’iem. Po 

odejściu producenta, do kapeli 

doszedł Daniel Murillo, który 

przyjął pseudonim Danny.  

 Obecnie Hollywood 

Undead tworzy sześciu człon-

ków oraz muzyk koncertowy 

(Tyler Mahunin): 

wydał piosenkę wraz z teledy-

skiem do niej pod tytułem 

„Pillowtalk”, a 25 marca 2016 

roku ma wyjść debiutancki al-

Zayn Malik (urodzony 12 

stycznia 1993 roku w Bradford) 

– brytyjski wokalista i były 

członek zespołu One Direction, 

znanego całemu światu. Po nie-

mal pięcioletniej współpracy z 

czwórką najlepszych przyja-

ciół, podjął decyzję o odejściu; 

data przypada dokładnie na 25 

marca 2015 roku. Owe wyda-

rzenie było niczym sztylet wbi-

ty w serca wiernych fanów 

boysbandu. 

29 stycznia 2016 roku Zayn 

Muzodajnia  -  Undead Army 

Muzodajnia  -  Zayn Malik 

bum wokali-

sty – Mind 

Of Mine. 

Brytyjczyk 

już na starcie 

solowej ka-

riery zdobył 

rzeszę fanów, 

a jego naj-

nowszy sin-

giel podbił 

wszelkie listy przebojów. 

 

Amelia Safarzyńska 

Charlie Scene, Danny, Da Ku-

rlzz, Funny Man, J-Dog oraz 

Johnny 3 Tears.  

 Grupa ma na swoim 

koncie już cztery albumy, któ-

re zostały okrzyknięte hitami, 

wśród fanów muzyków. Cieka-

wostką jest również fakt, że 

każdy członek HU, występuje 

w masce.  

 Serdecznie polecam 

przesłuchać kilka kawałków z 

albumu „Swan Song” oraz 

„Notes From The Undergro-

und”, a jeżeli Ci się spodobają, 

dołącz do Undead Army! 

 

Aleksandra Kowalczyk 
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 W wyniku klasyfikacji semestralnej okazało się, że uczniami, którzy osiągnęli średnią ocen po-

wyżej 5.0 są: Oliwia Kmetyk, Daria Konieczna i Wiktoria Rakowska  -  5.31, Agata Gołąb i Sandra 

Cieplicka  -  5.27, Amelia Safarzyńska  -  5.20, Maksymilian Cymerman  -  5.15, Jakub Cymerman  

-  5.13, Aleksandra Kowalczyk i Sara Okonek  -  5.00. 

 Średnia szkoły za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 wynosi 3,33 i jest wyższa od średniej z 

końca roku szkolnego 2014/2015 o 0,13 punktów procentowych.  

Najwyższą średnią uzyskała klasa 3a (4,09), najniższą klasa 1c (2,89). 

Klasy pierwsze uzyskały średnią – 3,15, klasy drugie – 3,29, klasy trzecie – 3,56. Z powyższego wynika, 

iż klasy trzecie mają najwyższą średnią w szkole, a klasy pierwsze – najniższą. 

 Frekwencja szkoły za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 wynosi 90,02% i jest niższa od fre-

kwencji z końca roku szkolnego 2014/2015 o 0,40 punktów procentowych.  

Najwyższą frekwencję uzyskała klasa 3c (96,00%), najniższą klasa 3b (85,85%). 

Klasy pierwsze uzyskały frekwencję – 89,32%, klasy drugie – 89,59%, klasy trzecie – 91,12%. Z po-

wyższego wynika, iż klasy trzecie mają najwyższą frekwencję, a klasy pierwsze – najniższą. 

 

Redakcja pozdrawia i podziwia 

(informacje dotyczące klasyfikacji uzyskaliśmy od Pani Dyrektor  Joanny Urbańskiej 

przyczyn, żegnając się w meilu 

z rodziną i przyjaciółmi. Z cza-

sem wszystko wychodzi na 

jaw; między innymi fakt, że 

Megan cierpiała na depresję. 

Na drodze zamkniętej w sobie 

Cody staje również Ben, woka-

lista rockowy, którego łączył 

krótki romans ze świętej pamię-

ci dziewczyną. 

 Powieść wywołuje 

wiele sprzecznych emocji; 

wyciska łzy, a także doprowa-

dza do śmiechu. Prosty język, 

którym posługuje się w niej 

 „Byłam tu” to najnow-

sza powieść i kolejny bestseller 

Gayle Forman, popularny na 

całym świecie. 

 Książka opowiada o 

losach nastolatki pochodzącej 

z Teksasu – Cody. Dziewczyna 

nie najlepiej dogaduje się z 

matką, dla której – szczerze 

mówiąc – jest jedynie proble-

mem, jak sama twierdzi. Fabuła 

kręci się jednak wokół Meg, 

najlepszej przyjaciółki głównej 

bohaterki, która popełnia samo-

bójstwo z nieznanych nikomu 

Forman sprawia, że ciężko o 

niezrozumiałości i niedopowie-

dzenia. Spotykamy się z wul-

garnymi odzywkami bohaterów 

oraz mądrościami zawartymi w 

licznych mowach przezeń wy-

głaszanych. Autorka po raz ko-

lejny przedstawia nam nieco-

dzienną analizę zawieszenia 

między życiem a śmiercią. 

 

Poleca 

Amelia Safarzyńska 

Najlepsi uczniowie, najlepsze klasy 

Książka, którą polecamy 
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 11 stycznia br. zo-

stał rozstrzygnięty Ogólno-

polski Konkurs Plastyczny 

pt. "Aniele Stróżu mój”, 

który od 4 lat organizowany 

jest przez świetlicę szkolną 

w Gimnazjum im. Adolfa 

Długosza w Reczu.  

 Oto wyniki tego 

konkursu: 

 W kategorii I 

(która obejmowała SP klasy 

1-3 ) 1. miejsce zdobyła Ga-

briela Mazurek z Radzie-

nic, 2. zdobył Jan Domini-

kowski z Włocławka,  a 3. 

Marta Bujakowska z Krako-

wa.  

 Kategorię II (SP 

klasy 4-6) zwyciężyła Marta 

Oleksiak ze Słupska, tuż za 

nią była Amelia Pindor z Ży-

rardowa , a 3. miejsce uzy-

skała Natalia Ignaczak z Go-

stynina. 

 W kategorii naj-

starszej (gimnazja) wygrała 

Martyna Pietrzak z Graje-

wa, 2. miejsce zajęła Zuzan-

na Szczarba z Konstantyno-

wa Łódzkiego,  zaś 3. miej-

sce Anna Drywa z Łęczycy. 

 W kategorii 

"Formy przestrzenne" naj-

lepszą pracą okazała się pra-

ca Marii Koniuszy z Zakopa-

nego, 2. miejsce zdobyła Do-

minika Płodczyk z Krako-

wa , a 3. Nikola Jankowska z 

Dmosina. 

 Ponadto Tatrzań-

skie Centrum Kultury i Spor-

nawcami ścieżki byli pan 

Marek Lamberski oraz 

Krzysztof Lamberski, którzy 

również wzięli udział w 

p r z e d s i ę w z i ę c i u .   

  Mimo ponurej pogo-

dy udało się w przyjemnej 

atmosferze przejść po obiek-

 Dnia 22 grudnia 2015 

roku  reprezentacja naszej 

s z k o ł y  w y b r a ł a  s i ę 

na  otwarcie ścieżki eduka-

cyjnej do Pomienia.  

 Uroczystego otwarcia 

dokonał Burmistrz Recza 

Pan Wiesław Łoński. Wyko-

Konkurs „Aniele Stróżu mój” rozstrzygnięty 

Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Pomieniu 

cie i przeczytać sześć eduka-

cyjnych tablic.  

 Na zakończenie zo-

stały wręczone małe poda-

runki dla obu panów, dzięki 

którym powstała ścieżka.   

Natalia Janiak 

tu "Jutrzenka" za wyjątkową 

estetykę prac otrzymuje 

słodkie podarunki.  

 Organizatorzy 

(Pani Joanna Jakubowska i 

Pani Joanna Bednarczyk )

serdecznie dziękują sponso-

rom, dzięki którym zostały 

zakupione nagrody: Magda-

lenie i Mirosławowi Nowak, 

Agnieszce i Dawidowi Koź-

biał, Teresie i Krzysztofowi 

Cymerman oraz Annie i 

Krzysztofowi Papierskim. 

 

Więcej informacji na stronie 

internetowej naszej szkoły. 

 

Karolina Papierska 
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Idealne ferie !!! 

Zaczął się (i niestety 

skończył) długo wycze-

kiwany przez większość 

z Was czas wolny.  

 No taak.. dwa ty-

godnie ferii, a Ty nie 

masz pomysłu, co mo-

żesz robić. 

Przecież, aby spędzić je 

niezapomnianie nie trze-

ba wiele. Spędź ten czas 

ze znajomymi, a jeśli 

chcesz odpocząć od ich 

głosów, to zarezerwuj 

ten chwile tylko dla sie-

bie.  

 1. Oglądaj tyle filmów, 

ile będziesz mógł/mogła. 

 2. Słuchaj głośno mu-

zyki, aż sąsiedzi będą 

słyszeć. 

 3. Odpal konsolę, no i 

graaaj bardzo dłuuugo. 

 4. Wybierz się do naj-

bliższego sklepu, oczy-

wiście po to, aby mieć 

co jeść w ten czas. 

 5. Możesz wyjść na 

spacer lub trochę pobie-

gać (trochę ruchu nie za-

szkodzi) . 

 6. Rób to, na co nie 

masz czasu po szkole.  

 7. Wyluzuj się i zapo-

mnij o "budzie", jeszcze 

będzie czas myśleć o 

ocenach. 

 Taki plan możesz 

zastosować na każdy in-

ny wolny dzień, week-

end czy tydzień. 

 

Gorąco polecam!!! 

Wiktoria Bagrowska 

lat, opowiadali nam historie 

o księżniczkach, smokach 

czy gremlinach, które gaszą 

i  zapalają światło w lodów-

ce. Dziś dzięki nim dowiadu-

jemy się wielu wspaniałych 

historii z ich przeszłości.  

 Babcia i dziadek byli, 

są i będą naszymi najlepszy-

mi  przyjaciółmi.  Nie zapo-

minajmy o nich i zawsze 

  21 i 22 stycznia to 

Święto całkowicie poświęco-

ne najbliższym nam osobom, 

mowa tutaj oczywiście o Dniu 

Babci i Dniu Dziadka. Te 

dwa dni są bardzo ważne dla 

naszych kochanych starusz-

ków.  

 Od najmłodszych lat 

towarzyszą nam i rozpiesz-

czają. Kiedy mieliśmy kilka 

składajmy im życzenia czy 

wręczajmy bukiet czerwo-

nych róż.  

 Pamiętajmy, że 

dziadkowie to najukochańsze 

osoby, które mamy i na które 

zawsze możemy liczyć. 

 

Natalia Janiak 

Idealne ferie 

Dzień Babci i Dziadka 
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 Po osiemnastomiesięcznej walce z rakiem 10 stycznia zmarł piosenkarz David Bowie - 

legendarny piosenkarz, producent, autor piosenek, dzięki któremu rozwinęły się nurty: glam 

rocka, art rocka, dance popu, punku i muzyki elektronicznej. W ponad czterdziestoletniej 

karierze stał się jednym z najważniejszych artystów muzyki II połowy XX wieku.  

 Urodzony jako David Jones, nazwisko zmienił w 1966 r., kiedy poczuł się gwiazdą. W 

1969 r. wydał swój pierwszy 

wielki przebój "Space Oddity". 

Przełomowym momentem w 

karierze Bowiego był 1972 r., 

kiedy nagrał album "The Rise 

and Fall of Ziggy Stardust and 

the Spiders From Mars". Artysta 

lansował w nim idee muzyka 

rockowego jako kosmity, przy-

bysza z innej planety.  Trzy lata 

później zmienił zupełnie brzmie-

nie i nagrał płytę "Young American". Singiel z tej płyty "Fame" stał się numerem 1 w USA. 

Następny krążek z 1976 r., "Station to Station", nagrany został w estetyce awangardowego art 

rocka.  

 W latach 80. nagrał kultowe piosenki: "Let's Dance, "Space Oddity", "Heroes", 

"Changes", "Under Pressure", "China Girl", "Modern Love", "Rebel, Rebel", "All the Young 

Dudes", "Fashion", "Life on Mars" czy "Suffragette City". W tym okresie współpracował z 

zespołem Queen, Mickiem Jaggerem, Tiną Turner, The Pat Metheny Group i wieloma innymi.  

 Ze swoimi różnokolorowymi tęczówkami (wynik szkolnej bójki) i bardzo charakter-

ystyczną sylwetką Bowie stał się interesującą postacią dla świata filmu. Zagrał między innymi 

w dramacie science fiction Nicolasa Roega "Człowiek, który spadł na ziemię" (1976). Za tę 

rolę otrzymał nagrodę Złoty Zwój. W 1979 r. zagrał u boku Marleny Dietrich w "Zwyczajnym 

żigolo". Zagrał również u Martina Scorsese w "Ostatnim kuszeniu Chrystusa" (1988).  

MG 
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RECZ 

 

10 stycznia kolejny raz graliśmy z WOŚP. W tym roku zebraliśmy aż 

16 905,68 zł! 

 

29 stycznia  odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek. W Domu Kultury jury 

przesłuchało wielu kandydatów, w różnych kategoriach wiekowych. Jak 

już podawaliśmy, w swojej kategorii II miejsce zdobyła Wiktoria Spie-

ler. 

 

Ostatniego dnia ferii zimowych po raz pierwszy w Reczu zorganizowny zo-

stał ogólnoświatowy  taniec przeciwko przemocy wobec kobiet One Bil-

lion Rising. 

 

20  lutego już drugi raz w Reczu odbyła się akcja  krwiodawstwa: Oddaj 

krew, uratuj życie. Organizatorzy tejże akcji to: Towarzystwo Miłośni-

ków Recza, Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu oraz Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. 

 

POLSKA 

 

„500 plus” czyli ustawa, o którą na przełomie stycznia i lutego  toczyły się 

spory wśród polityków. Uchwalone przez Parlament świadczenie wcho-

dzi w życie z dniem 1.04.2016 r. 

 

ŚWIAT 

 

Po ciężkiej walce z rakiem zmarł David Bowie - legendarny piosenkarz, pro-

ducent, autor piosenek, dzięki któremu rozwinęły się nurty: glam rocka, art 

rocka, dance popu, punku i muzyki elektronicznej. 

 

13 lutego odbyło się  pierwsze, od blisko tysiąca lat spotkanie zwierzchni-

ków Kościoła rzymskokatolickiego i rosyjskiego prawosławia.  

 

Agata Gołąb 

Zagranica 

http://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/david-bowie-zmarl-w-wieku-69-lat,609655.html
http://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/david-bowie-zmarl-w-wieku-69-lat,609655.html
http://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/david-bowie-zmarl-w-wieku-69-lat,609655.html
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  Trzecia klasa była pełna stresu. Testy, wybór nowej szkoły i, co gorsza, roz-

stanie się ze starą. Całe szczęście nowa szkoła jest dla mnie równie sympatyczna 

jak gimnazjum. 

     Przy wyborze szkoły interesowały mnie głównie profile klas, rozszerzenia 

oraz zdawalność matur. Mój ostateczny wybór padł na II Liceum Ogólnokształ-

cące im. Mieszka I w Szczecinie, które słynie ze swoich sukcesów naukowych. 

Moja klasa to klasa społeczno-prawna, w której przedmiotami rozszerzonymi są: 

historia, wos, geografia i angielski.  

 To co na pewno wyróżnia moją szkołę to ludzie. Jest tu wiele ciekawych 

osobowości, a wszyscy są wobec siebie życzliwi i służą pomocną dłonią. Dużą ro-

lę odgrywają tu również nauczyciele, którzy nie pozwalają nam się nudzić. Pro-

wadzonych jest wiele kół zainteresowań, klubów dyskusyjnych czy zajęć przygoto-

wujących do olimpiad przedmiotowych. Ponadto szkoła organizuje różnego ro-

dzaju projekty. Najsłynniejszym jest SttetinMUN (Sttetin Model United Nations), 

czyli modelowe obrady ONZ prowadzone przez młodzież z całej Polski oraz dele-

gatów z innych państw. Obrady są prowadzone w języku angielskim i trwają 3 

dni. 

 Moja decyzja w wyborze szkoły była najlepsza jaką mogłam podjąć i oby 

wasze też takie były. Zachęcam was do rozpatrzenia IILO jako jednej z możliwo-

ści.  

Alicja Paluszewska 

(spisał Jakub Cymerman) 

Szkoły ponadgimnazjalne  -  opinie naszych absolwentów cz. 2 
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 18 grudnia 2015 r.  o 

16.30 w holu naszego Gimna-

zjum odbył się koncert kolęd, 

pastorałek i wierszy o tematyce 

bożonarodzeniowej.  

 Wieczór Kolęd to bez 

wątpienia nasza szkolna trady-

cja. W roku 2015 odbył się już 

po raz trzynasty. Organizatorami 

uroczystości byli: Gimnazjum 

im. Adolfa Długosza w Reczu 

oraz Miejsko Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu. 

   Na samym początku wystąpił 

chór Reczanie. Kolejnym punk-

tem imprezy były występy 

rodzinne: Pan Stąporek z 

Karolem i Asią, Pani Hejza-

Konieczna z córką Darią, Pań-

stwo Gryczewscy z Hanią i 

Zosią oraz Pani Bednarczyk i 

Pani Koźbiał z córkami Natalią 

i Mają. Uczniowie O.Demczur,  

J.Cymerman, K.Bartczak,  

J.Krajniewska, W.Rakowska, 

K . P a p i e r s k a ,  J . K i e ć , 

L.Tuchelman, J.Myszkier, 

O.Piwowar oraz  P. Błogowski 

stworzyli jasełka pod opieką 

Pana P.Pawłowskiego.  Popisał 

się także zespół muzyczny w 

składzie: Natalia Bednarczyk, 

Sandra Cieplicka, Maja Koź-

biał, Karolina Biskupska. 

 Wspaniałe dekoracje 

przygotowała Pani Monika 

Olender-Zań.  

 Trzeba też wspomnieć, 

że wszystko się udało dzięki 

pracy wielu osób (nauczycieli, 

pracowników szkoły, uczniów, 

rodziców).  

 Wydarzeniem wieczoru 

był koncert zespołu Music 

Emotions w składzie: Iza Ko-

ciuba, Grzegorz Jurkiewicz, 

Maciej Żołnierzów. 

 

Lena Dobrynowicz 

Wieczór Kolęd  -  po raz kolejny 
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Zespół Szkół im. Mieszka I w Stargardzie 

 W naszej szkole jest 9 kierunków dla osób, które chcą iść do technikum: technik mecha-

tronik, mechanik, elektronik, informatyk, technik obsługi procesów graficznych, obsługi tury-

stycznej, technologii drewna, a w tym roku szkolnym powstał nowy kierunek technik urządzeń 

dźwigowych.  Jeszcze są profile zawodowe takie jak: mechanik, elektryk, monter-elektronik, 

stolarz . Na kierunkach zawodowych powstał również nowy profil operator obrabiarek skrawa-

jących. Jeśli chodzi o szkołę tak ogólnie, to jest w niej bardzo miła atmosfera, nauczyciele są 

bardzo sympatyczni (choć nie każdy), pomagają Ci się nauczyć czegoś nowego i zawsze się sta-

rają, aby nam pomóc. 

 W naszej szkole są co roku organizowane wycieczki zagraniczne, tak jak w tym roku 

wycieczka do Hiszpanii. 

 Nasza szkoła stawia bardzo dużo na sport. Bierzemy udział w biegach przełajowych, ulicz-

nych, sztafetach, w zawodach lekkoatletycznych np. skok w dal, pchnięcie kulą. Są również za-

wody w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. Co roku rozgrywana jest licealiada pomiędzy 

szkołami - i to nie tylko ze szkołami w Stargardzie. Po wygranym turnieju w Stargardzie jedzie 

się dalej na mistrzostwa powiatu, województwa i Polski. Na przerwach zawsze leci muzyka i to 

nie tylko jeden gatunek. U nas w szkole każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. 

Bardzo polecam i zapraszam do nas! 

Absolwent Gimnazjum w Reczu. 

ZSEE/TME im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie 

 Jest to szkoła z bogatą historią, aktualnie jedno z najlepszych techników w wojewódz-

twie. Wielokrotnie została odznaczona Orderem Złotej Szkoły. Panuje tutaj fajna  a t m o s f e r a . 

Jedyny minus to ilość dziewczyn — na 800 uczniów można je policzyć na palcach ręki. Ale jak 

ktoś ma zamiar się uczyć, ma umysł ścisły i trafi z zamiłowaniem w któryś profil: mechatronika, 

elektronika, elektryka czy informatyka, to nie ma to większego znaczenia. A na pewno jeśli taka 

osoba będzie się przykładała do zajęć, to będzie miała bardzo dobre przygotowanie do pracy 

czy studiów technicznych. Jestem na mechatronice i jestem zadowolony. 

 Absolwent gimnazjum w Reczu. 

  

(spisał Jakub Cymerman) 

Szkoły ponadgimnazjalne  -  opinie naszych absolwentów cz. 3 
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 Dnia 27.01.2016 r.  

w Bierzwniku odbył się 

turniej towarzyski w pił-

kę nożną. Oprócz naszej 

szkoły grały także dru-

żyny z Lubiany, Pełczyc 

i gospodarze z Bierzwni-

ka.   

 Nasi reprezentanci 

odnieśli dwa zwycięstwa 

z Pełczycami i Bierzwni-

kiem, ale przegrali mini-

malnie z Gimnazjum w 

Lubianie (1:2). Mecze 

dostarczały wiele emocji 

i radości. Ostatecznie 

uplasowaliśmy się na 2. 

miejscu  -  tuż za Lubia-

ną.  

Skład Drużyny : Kewin 

Górski, Oskar Demczur, 

Kacper Gołębiewski, 

Maksymilian Szulik, 

Adam Czerwiński, Ma-

teusz Mojecki. 

 Po zakończeniu 

zmagań piłkarskich 

zmieniliśmy dyscyplinę 

na siatkówkę i zagrali-

śmy mecz kontrolny z 

Gimnazjum w Bierzwni-

ku. Był to mecz przygo-

towawczy do Gimnazja-

dy, która w tym roku od-

będzie się w Reczu 

(informacja na stronie 5) 

Był to doskonały mo-

ment na przećwiczenie 

elementów taktycznych 

i lepsze zgranie. Poszło 

Nam znakomicie, poko-

naliśmy dosyć pewnie 

zespół gospodarzy  5:2 . 

Nasz trener Jacek Dem-

czur był zadowolony z 

wyniku jak i z gry, którą 

prezentowaliśmy. Oby 

równie dobrze poszło 

nam podczas głównej 

imprezy w Reczu . 

Skład drużyny : Oskar 

Demczur, Rafał Dem-

czur, Jakub Cymerman, 

Kacper Gołębiewski, 

Adam Packań, Alek Ma-

rach, Maksymilian Szu-

lik, Błażej Szymkowiak, 

Konrad Nakiela.  

                                                   

                                           

Oskar Demczur 

Towarzyski turniej sportowy w Bierzwniku 
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obdarowywać prezenta-

mi, robić niespodzianki . 

A nie tylko 14 lutego. 

Święto sztuczne i bezna-

dziejne.   

15 lutego jest za to dzień 

singla ;). To coś dla nas, 

dla tych, którzy nie od-

naleźli jeszcze swojej 

drugiej połówki. Nie 

martwcie się, 14 lutego, 

kiedy "parki"  świętują, 

Ty możesz w tym czasie 

pograć w cs'a , lol'a , 

Sims'y albo spędzić 

czas z najbliższymi 

(możesz robić to, na co 

masz ochotę). W tym ro-

ku mogłeś uczestniczyć 

w akcji przeciw przemo-

cy kobiet  "One billion 

rising . Nazywam się 

miliard!" 

 

Karolina Papierska 

 

 Kiedy tylko za-

czyna się luty, wszystko 

kręci się wokół święta 

zakochanych. Gdzie tyl-

ko nie spojrzysz, poja-

wiają się serca, misie, 

kartki walentynkowe. 

Święto trochę dziwne, 

bezsensowne. Dlacze-

go? A to dlatego, że je-

żeli ktoś kogoś kocha, to 

powinien mu to co dzień 

mówić i co jakiś czas 

 Co roku 14 lutego 

obchodzimy Święto za-

kochanych zwane wa-

lentynkami. Zwyczajem 

tego dnia jest wysyłanie 

liścików miłosnych, 

kwiatów, czekoladek  do 

d r u g i e j  p o ł ó wk i .   

Ten dzień coraz częściej 

jest poddawany krytyce i 

z roku na rok maleje 

liczba osób, która ob-

chodzi to święto.  Duża 

liczba osób, która nie 

j e s t  w  z w i ą z -

ku,  wolałaby, aby to 

ś w i ę t o   

przestało istnieć. Jednak 

znajdą się i te osoby, 

które obchodzą walen-

tynki co roku i jest to dla 

nich bardzo ważny 

d z i e ń .   

      Nie bójmy się swo-

ich uczuć, zawsze może-

my okazać swoją miłość 

bratu, siostrze, przyja-

ciołom, rodzicom. Każ-

dy może interpretować 

to święto na swój spo-

sób. 

Natalia Janiak 

Dzień Singla ...dlaczego nie? 

Walentynki ...bo tak !!! 
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 Ciekawe uwagi z dzienników lekcyjnych 
 

 

Kradną ze szkolnej kuchni ziemniaki i robią z woźną frytki. 

Na melodie hymnu szkolnego ułożył pieśń zagrzewającą uczniów do walki 

z nauczycielami. 

Ukradł ze szkolnego WC sedes i 

przechowuje go w tornistrze.  

Kowalski w trakcie lekcji uprawiał 

ziemię cyrklem w doniczce.  

Zakłócają porządek przerwy, wyjąc 

pieśni historyczno- patriotyczne. 

Kamila próbuje podłożyć podsłuch 

do torby nauczycielki, a gdy to się 

nie udaje, straszy ją bananem. 

Uczeń przyszedł na lekcje z obwiniętą głowa papierem toaletowym i 

twierdził, że to zalecenie lekarza. 

Uczeń twierdzi, że w przyszłości zostanie orzeszkiem ziemnym. Ma do 

mnie żal, że przeszkadzam mu w karierze. 

Pije wodę z akwarium i podjada rybkom pokarm. 

Uczeń zabrał z ubikacji przetykacz do WC i robił stemple na ścianie. 

 

Zebrała Ola Zygała 

HUMOR !!! 
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INFORMACJE PEDAGOGA 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy 

składania dokumentów do oddziałów klas pierwszych szkół 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży  -  cz. 1 

Termin w rekrutacji zasad-

niczej 
Termin dla szkół,                            

w których zajęcia rozpo-

czynają się  w pierwszym 

powszednim dniu lutego 

Rodzaj czynności 

od  25 kwietnia 2016r. 

(poniedziałek) do 8 czerwca 

2016r. (środa) do godz. 

15.00 

  

  

od 7 listopada 2016r. 

(poniedziałek) do 21 listopada 

2016r. (poniedziałek) 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły po-

nadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwier-

dzającymi spełnianie warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyj-

nym 

od 25 kwietnia 2016r. 

(poniedziałek) do 13 maja 

2016r. (piątek) do 

godz. 15.00 

x Złożenie przez kandydata  wniosku o przyjęcie 

do szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub 

oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, szkoły spor-

towej, szkoły mistrzostwa sportowego oraz od-

działów sportowych, jak również szkoły z od-

działem międzynarodowym wraz   z dokumenta-

mi potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 16 (poniedziałek) do                    

31 maja (wtorek) 2016r. 

x Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o 

których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 usta-

wy o systemie oświaty 

x Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji języ-

kowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, 

w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodo-

stępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z 

art. 7b ust. 1c ustawy o systemie oświaty 

do 3 czerwca 2016r. (piątek) x Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o 

których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 usta-

wy o systemie oświaty 

x Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji języ-

kowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, 

w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodo-

stępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z 

art. 7b ust. 1c ustawy o systemie oświaty 
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INFORMACJE PEDAGOGA 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy 

składania dokumentów do oddziałów klas pierwszych szkół 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży  -  cz. 2 

od 24 czerwca 2016r. do 28 

czerwca 2016r. (wtorek) 

x Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły po-

nadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gim-

nazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egza-

minu gimnazjalnego 

do 1 lipca (piątek) 2016r. do 24 listopada 2016r.(czwartek) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnio-

sków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji re-

krutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t 

ust. 7 ustawy o systemie oświaty 

do 4 lipca 2016r. 

(poniedziałek) 

do 12 grudnia 2016r. 

(poniedziałek) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowa-

nych i kandydatów niezakwalifikowanych 

do 6 lipca 2016r. (środa) do 14 grudnia 2016r. (środa) Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie kan-

dydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, 

który dokonał wyboru kształcenia w danym za-

wodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia 

przez kandydata oświadczenia   o wyborze tej 

szkoły 

do 12 lipca 2016r.(wtorek) do 19 grudnia 2016r. 

(poniedziałek) 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kan-

dydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe − także za-

świadczenia lekarskiego zawierającego orzecze-

nie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu 

do 13 lipca 2016r. (środa) do 21 grudnia 2016r. (środa) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kan-

dydatów nieprzyjętych 

do 13 lipca 2016r. do 21 grudnia 2016r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponad-

gimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych 

miejsc w szkole 
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Głównym zamysłem tego projektu jest stworzenie młodzieży możliwo-

ści realizowania własnych zainteresowań i umiejętności dotyczących pracy 

reporterskiej.  Dotacja, którą na ten cel otrzymało Towarzystwo Miłośników 

Recza, zostanie przeznaczona na warsztaty dziennikarskie, spotkania z psy-

chologiem, doradcą zawodowym, zakup niezbędnego sprzętu, wyjazdy do 

telewizji i regionalnych wydawnictw, wydanie lokalnej gazetki i biuletynu, 

nagranie filmu. 

 

 

 

Warto też dodać, iż koncepcja realizowana jest dzięki programowi 

„Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej 

Fundacji Dzieci i Młodzieży, a którego istotą są lokalne projekty, dające szan-

sę młodym ludziom z niewielkich miasteczek  na rozwijanie się i zdobywanie 

różnych umiejętności. Osoby biorące udział w takowych projektach stają się 

bardziej pomocne, pewne siebie, lepiej wykorzystują swoje atuty i radzą sobie 

w życiu społecznym. 

Publikacje i aktualności z realizacji projektu będą pojawiać się na bieżąco 

na stronach internetowych Gimnazjum w Reczu, Urzędu Miejskiego w Reczu 

oraz na profilu facebookowym Towarzystwa Miłośników Recza. Znajdą się w 

nich  ciekawostki, relacje z ważnych wydarzeń, informacje o zabytkach Recza, 

klubach sportowych i wiele innych. Ponadto co miesiąc wydawana będzie pa-

pierowa wersja projektu pt. „Recz na rzeczy”. Większość informacji zamiesz-

czona będzie również w gazetce szkolnej GIMpress. Zapraszamy do czytania! 

Agata 

Recz na rzeczy  -  dziennikarskim okiem 



Jak zapewne wiecie, Samorząd Uczniow-

ski pośredniczył w rozdawaniu kartek walen-

tynkowych. Jesteśmy zadowoleni, że tak wie-

lu z Was postanowiło włączyć się do zabawy. 

 „Skrzynka kontaktowa”, znajdująca się 

w sali nr 1, czeka na Wasze propozycje doty-

czące życia naszej szkoły. Pamiętajcie, że 

wrzucane kartki mogą być anonimowe, jeśli 

sobie tego życzycie. Czekamy na Wasze po-

mysły. 

 Chcielibyśmy stworzyć w naszej szkole 

wystawę Waszych prac: rysunków, zdjęć, 

wierszy, a nawet opowiadań. Jeśli chcecie, że-

by wasze dzieła mogli podziwiać inni ucznio-

wie, serdecznie zapraszamy do przekazywania 

swoich prac p. M. Sawczuk (w sali nr 1) lub 

przewodniczącej SU Wiktorii Rakowskiej. 

Czekamy na Wasze prace. 
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