
Mam nadzieję, że z chę-

cią będziecie czytać w 

tym roku każde wyda-

nie naszej gazety. Stara-

my się, aby wszystko 

było idealne i „dopięte 

na ostatni guzik”. Ale 

wiadomo, że jak każdy, 

również nasza redakcja 

popełnia błędy. Zawsze 

staramy się je wytłuma-

czyć. Działamy jako 

grupa uczniów, co bar-

dzo nas integruje, szcze-

gólnie z nauczycielami. 

Tymczasem zapraszam 

wszystkich do przeczy-

tania nowego numeru 

(już 16!) GIMpressu. 

Ada Cybulska 

Dzień Dobry! Cześć! 

Mam na imię 
Agata, pewnie niektórzy 
z Was mieli już okazję 
czytać moje artykuły w 
zeszłorocznych wyda-
niach GIMpressu oraz 
miesięcznika Recz na 
rzeczy. Cieszę się, że to 
właśnie ja zostałam re-
daktor naczelną naszej 
gazetki i mogę Was 
przywitać, Drodzy 
Uczniowie, Nauczyciele, 
Mieszkańcy Recza, 
Wszyscy Czytelnicy 
naszej gazety! Chciała-
bym w imieniu całej 
r e d a k c j i  z a p r o s i ć 
wszystkich chętnych 
uczniów Gimnazjum, a 
także Szkoły Podstawo-
wej do współpracy z 
nami. Interesujesz się 

dziennikarstwem?  Ko-
legia redaktorskie odby-
wają się w każdy ponie-
działek na ósmej godzi-
nie lekcyjnej. Wpadaj! 
Mamy dużo pracy, dla 
każdego znajdzie się 
coś, w czym będzie 
mógł   się wykazać.  To 
na tyle ode mnie, miłej 
lektury!  

PS. Na ostatniej stronie 

coś dla nieczytających! 

Agata Gołąb 

Hej  wszystkim!   

Ja jestem Ada i w tym 

roku szkolnym udało mi 

się zostać zastępcą re-

daktora naczelnego na-

szej szkolnej gazetki. 

WITAMY SIĘ! 

PODEBATUJMY! 

Debata wybor-
cza to ważny element 
wyborów na przewod-
niczącego Samorządu 
Uczniowskiego naszego 
gimnazjum. Tegoroczną 
debatę, która odbyła się 
19 września na hali 
sportowej, rozpoczął 
Pan Maciej Gryczewski. 
Wspólnie przypomnieli-
śmy sobie, jakie funkcje 
pełni Samorząd 
Uczniowski, kim tak 
naprawdę jest przewod-
niczący samorządu oraz 
jakie prawa mają 

uczniowie i jak mogą 
realizować swoje pomy-
sły. W następnej części 
spotkania każdy z 
trzech kandydatów za-
prezentował nam swój 
program, chcąc zachęcić 
nas do głosowania.  
Wreszcie nadszedł dłu-
go wyczekiwany przez 
wiele osób moment. 
Prowadzący ogłosił, iż 
można zadawać pytania 
do kandydatów. Na po-
czątku uczniowie byli 
zawstydzeni, jednak po 

kilku pytaniach rozpo-
częła się prawdziwa 
dyskusja. Zagadnienia 
były różnorodne, każdy 
chciał „zagiąć” kandy-
datów i zobaczyć, jak 
poradzą sobie w takiej 
sytuacji, jakiej odpowie-
dzi udzielą. Po około 
godzinie rozeszliśmy się 
do klas, rozmawiając 
między sobą, na kogo 
oddać swój głos, kto był 
najlepiej przygotowany, 
kto wygra wybory.  

Agata Gołąb 
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1 września zainaugurowaliśmy rok szkolny 2016/2017 po raz pierwszy w Zespole Szkół w Reczu. 
Wszystkich przybyłych na tę uroczystość: uczniów, rodziców, pracowników szkół oraz przedstawi-
cieli organu prowadzącego serdecznie przywitali dyrektor Pan Maciej Gryczewski oraz wicedyrektor 
Pani Barbara Tomicz. Szczególnie gorąco powitani zostali pierwszoklasiści, którzy otrzymali tego 
dnia pamiątkowe plakietki i to właśnie im przypadł zaszczyt obwieszczenia pierwszym dzwonkiem 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  
W tym tak uroczystym dniu przywołany został również ważny w historii Polski, 1 września 1939 r., 
kiedy to klasy nie doczekały się uczniów, a dźwięk szkolnego dzwonka zagłuszyły syreny alarmowe, 
dzień rozpoczęcia II wojny światowej. 
Podczas apelu wspomniano także postać patrona naszego gimnazjum – wspaniałego pedagoga i 
wielkiego człowieka Pana Adolfa Długosza, który odszedł 21 sierpnia 2010 r. 
Miłym akcentem były podziękowania za pracę i wkład wniesiony w rozwój lokalnej oświaty przeka-
zane dotychczasowym dyrektorom szkół przez Burmistrza Recza Pana Wiesława Łońskiego: Pani 
Joannie Urbańskiej, Pani Barbarze Pokorskiej, Pani Małgorzacie Piwowar oraz Panu Jerzemu Mikule, 
a także życzenia dla nowej dyrekcji.  
Podziękowania dotychczasowym dyrektorom przekazały również Przewodniczące Rad Rodziców 
Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum: Pani Violetta Konstantynowicz i Pani Agnieszka Wyroślak. 
W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół w Reczu naukę rozpoczęło prawie pięciuset uczniów. 
Wszystkim życzymy wielu sukcesów oraz wspaniałej atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy.  

Przedruk ze stonywww.gimrecz.info 
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„PODAJ DALEJ...DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW”  

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji –Sprzątanie Świata. 
We wszystkich oddziałach klasowych 16.09.2016 odbyły się warsztaty, konkursy, prelekcje. 
KLASY Gimnazjum i IV-VI miały okazję uczestniczyć w prezentacji dotyczącej selektywnej zbiorki 
odpadów jak również ochrony lasów. Prezentację o odpadach przygotowała Aleksandra Kowalczyk 
z klasy III c. Prelekcję dotyczącą ochrony lasów wygłosiła Pani Dagmara Halęziak z nadleśnictwa 
Choszczno. 
Dzieci z klas I-III uczestniczyły w warsztatach tematycznych związanych z odpadami i recyklingiem. 
Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone przez młodzież gimnazjum. 
W klasach, pod opieką nauczycieli zostały wykonane prace konkursowe : 
Dzieci z nauczania wczesnoszkolnego tworzyły rymowanki o odpadach 
Dzieci z klas IV-VI wykonały EKO-ZABAWKI Z ODPADÓW 
Młodzież z gimnazjum wykonała plakat „Drugie życie odpadów” 
Komisja konkursowa w składzie pani Zofia Łońska, pani Joanna Jakubowska, pani Wioleta Sankow-
ska postanowiła, że wszystkim klasom I-VI należy się uznanie i I miejsce.  
Wśród klas gimnazjalnych I miejsce zdobyły plakaty klasy III b, III c i I a. UCZNIOWIE ZWYCIĘ-
SKICH KLAS MOGĄ WYBRAĆ JEDEN DZIEŃ BEZ OCEN. 
G R A T U LU J E M Y! 
Serdeczne podziękowania składam całemu zespołowi przyrodniczemu za włożoną pracę w organiza-
cję akcji: Pani Wiesławie Horoszkiewicz, Pani Joannie Bednarczyk, Panu Józefowi Romanowskiemu, 
Panu Arturowi Stąporkowi i Panu Grzegorzowi Jurkiewiczowi. 
Nie można zapomnieć o wielkiej pracy uczniów, którzy przygotowali warsztaty dla najmłodszych: 
Ada Cybulska, Maciej Domagalski, Daria Konieczna, Jagoda Hertel, Zuzia Kostrzewska, Wiktoria 
Susz, Zuzia Ruchlicka, Nikola Merks, Klaudia Dłużniewska oraz Karol Stąporek. WIELKIE DZIĘKI!!! 
 
Katarzyna Hejza-Konieczna  
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połamane globusy z klasopra-
cowni przyrodniczej, które 
skleiłyśmy i przemalowały-
śmy farbami kredowymi. Na 
odświeżonych ścianach umie-
ściłyśmy napisy, które wyko-
nałyśmy, wykorzystując pian-
kę, która służy do zabezpie-
czania przedmiotów podczas 
transportu. Klej Magic okazał 
się w naszych czynnościach 
niezastąpiony. Tabliczka z 
napisem została wykonana ze 
starych drzwiczek od szafki, a 
karton po butach, obłożony 
resztkami tapety i ozdobiony 
serwetkami metodą decoupa-
ge posłużył za kuferek do 
przechowywania drobia-

16 września z okazji Dnia Sprząta-
nia Świata pod hasłem „Drugie 
życie odpadów” rozpoczął się w 
gimnazjum cykl zajęć rękodzieła, 
stylizacji mebli, projektowania i 
d e k o r a c j i  w n ę t r z .   
Naszym pierwszym przedsięwzię-
ciem było odnowienie gabinetu 
Dyrektora Zespołu Szkół. Po krót-
kiej prelekcji na temat sposobu de-
korowania metodą decoupage oraz 
właściwości i możliwości wyko-
rzystania farby kredowej przystą-
piłyśmy do przemalowania sta-
rych, zniszczonych mebli. Następ-
nie starą puszkę przerobiłyśmy na 
pojemnik, w którym umieściłyśmy 
przybory szkolne. Do udekorowa-
nia okien wykorzystałyśmy stare, 

z g ó w .   
Nad całym przedsięwzięciem 
czuwała pani Monika Olender 
–Zań we współpracy z panią 
Joanną Bednarczyk i Aleksan-
drą Gryczewską. Uczennice, 
które aktywnie przyłączyły się 
do trudnej pracy to: Karolina 
Biskupska, Ula Sikora, Oliwia 
Kmetyk, Natalia Kmetyk, Rok-
sana Florczak, Basia Stanik, 
Emilka Michalska, Klaudia So-
snowska, Roksana Stekiel, 
Wiktoria Wróblewska, Alicja 
Konstantynowicz. Gabinet pa-
na Dyrektora już gotowy, a 
przed nami kolejne wyzwania.  

M. Olender—Zań 

FOTORELACJA 

ZAJĘCIA RĘKODZIEŁA  

STR. 3 ROK 2016, NR 16 



STR. 4 GIMPRESS 

W tym roku na stanowisko przewodniczą-

cego Samorządu Uczniowskiego startowała 

trójka uczniów: Maciej Domagalski (IIa), 

Wiktoria Spieler (IIIb), Aleksandra Kowal-

czyk (IIIb). 19 września podczas debaty 

nastąpiła prezentacja wszystkich kandyda-

tów. Każdy z nich miał możliwość przeko-

nania wyborców, aby oddali na niego głos. 

Wybory, które odbyły się 20 września wy-

łoniły w głosowaniu tajnym, powszechnym 

i bezpośrednim samorządową reprezenta-

cję szkoły. Na przewodniczącą Samorządu 

Uczniowskiego została wybrana Wiktoria 

Spieler a zastępcą został Maciej Domagal-

ski.  

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

PROTOKÓŁ WYNIKÓW WYBORÓW 

Osób uprawnionych do głosowania: 170 

Głosów oddanych: 120 

W tym: 

-głosów nieważnych: 3 

-głosów ważnych: 117 

 

Głosów ważnych oddanych na: 

1.Aleksandra Kowalczyk- 43 

2.Wiktoria Spieler- 58 

3.Maciej Domagalski- 16 

 

W tym roku komisję wyborczą reprezentowali uczniowie klas drugich, w składzie: Hertel Jagoda, 
Sikora Urszula, Biskupska Karolina, Kmetyk Oliwia, Koźbiał Maja, Janiak Hanna, Konieczna Da-
ria, Danielewicz Patryk, Brydziński Artur i Sara Okonek.  

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego, to dla nas uczniów ważna lekcja demokracji. Miejmy na-
dzieję, że świetnie przygotowała nas do przyszłego życia w kraju i społeczeństwie demokratycz-
nym. 

 Ada Cybulska 



 DZIEŃ CHŁOPAKA 
 Jak co roku Gimpress świętował Dzień Chłopa-

ka. W tym roku postanowiliśmy, że wykonamy dwie 

ankiety. Jedną wypełniały dziewczyny, a drugą chłopcy. 

Dziewczyny miały za zadanie wpisać imiona i nazwiska 

chłopaków z naszego gimnazjum w następujących kate-

goriach: największy maruda, najmodniej ubierający się, 

ten z najfajniejszą fryzurą, opowiadający najlepsze żar-

ty, ten z cudownym uśmiechem, największy świr, naj-

większy i najlepszy podrywacz, największy filozof, naj-

lepszy sportowiec, przystojniak. Wyniki wyglądają na-

stępująco: 

NAJWIĘKSZY MARUDA 

 Kacper Misiek (9) 

Daniel Jarzębak (7) 

Karol Perkowski, Michał Brzustowski, Adam Czerwińsk (5) 

NAJMODNIEJ UBIERAJĄCY SIĘ 

 Kevin Górski (19) 

 Aleks Marach, Michał Brzustowski, Karol Perkowski (6) 

  Jakub Wyroślak (5) 

TEN Z NAJFAJNIEJSZĄ FRYZURĄ 

Kevin Górski (15) 

Karol Perkowski (8) 

Jakub Wyroślak (7) 

OPOWIADAJĄCY NAJLEPSZE ŻARTY 

Bartek Bagiński (9) 

Igor Leśniak, Karol Perkowski, Dawid Piątkowski (7) 

Bartek Ogłoziński (6) 

TEN Z CUDOWNYM UŚMIECHEM 

Kevin Górski (9) 

Karol Perkowski (7) 

Igor Leśniak (6) 

NAJWIĘKSZY ŚWIR 

Igor Leśniak (10) 

Bartek Bagiński (9) 

Jakub Wyroślak (5) 

NAJWIĘKSZY I NAJEPSZY PODRYWACZ 

Adam Czerwiński (14) 

Aleks Marach (12) 

Karol Perkowski (9) 

NAJWIĘKSZY FILOZOF 

Dawid Piątkowski (10) 

Jakub Gralak (8) 

Cyprian Guzek (7) 

NAJLEPSZY SPORTOWIEC 

Maks Szulik (12) 
Adam Czerwiński (9) 
Karol Perkowski (7) 

PRZYSTOJNIAK 

Aleks Marach, Karol Perkowski (11) 

Kevin Górski (9) 
Marcin Matuszewski (6) 

 

 Chłopcy musieli stworzyć swój ideał dziewczy-
ny. Według naszych uczniów tak prezentuje się idealna 
dziewczyna:  

1. Co Twoim zdaniem jest ważniejsze?  
c) wygląd i charakter 
 
2. Jakie Twoim zdaniem są cechy idealnej dziewczy-

ny?  
a) mądra  
c) wierna 
d) troskliwa  
 
3. Jakiej długości powinny być jej włosy?  
a) długie 
 
4. Jaki powinna mieć kolor oczu?  
a) niebieskie 
 
5. Jakiego koloru powinny być jej włosy?  
b) brązowe 
 
6. Jakiego powinna być wzrostu?  
a) 160-165 cm 
 
7. Masa ciała 
a) szczupła 
 
8. Jak Twoim zdaniem powinna malować się idealna 
dziewczyna?  
a) delikatnie  
 
9. Jakie według Ciebie są atrybuty kobiecości?  
a) twarz 
b) pupa 
c) uśmiech 
e) biust  
 
 

 
  Ankiety przeprowadziły:  

Oliwia Łata, Wiktoria Spieler, Ada Cybulska 
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Dnia 10.09.2016 r. w Parku Miejskim w Reczu odbyły się dożynki gminne. Imprezę rozpoczęła msza 
św. dziękczynna, następnie Pan Burmistrz oficjalnie uznał dożynki za …. OTWARTE!!!!!!  Kolejnym 
etapem było ogłoszenie wyników konkursów: 

-najładniejszy Wieniec Dożynkowy: 

-Sołectwo Pomień 

-Sołectwo Sokoliniec 

—najładniejszy Kosz Dożynkowy: 

-Sołectwo Nętkowo 

-Sołectwo Rybaki 

-Sołectwo Suliborek 

-najsmaczniejsza potrawa Dożynkowa: 

Towarzystwo Miłośników Recza 

-Sołectwo Słutowo i Sokoliniec 

-Sołectwo Sokoliniec 

Dodatkowo Sołectwo Nętkowo otrzymało nagrodę za najlepsze stoisko dożynkowe. 

Po wręczeniu nagród wystąpili: „Chór Reczanie”, zespoł „Mirage” oraz zespół ludowy „Lipka”. Po 
występach nadszedł czas na atrakcje dla dzieci, które zabawiała grupa „Event KOLEKTYW”. 
Podczas trwania dożynek uczniowie z  Gimnazjum w Reczu mieli swoje stoisko ze słodyczami i 
kawą, zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na tablice interaktywną. Imprezę zakończyła za-

bawa taneczna. 

Natalia Krukowska, Oliwia Łata 

DOŻYNKI GMINNE W RECZU 
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WYCIECZKA KLASY 3C 

 29.09 o godzinie 8.00 wybraliśmy się 
całą klasą do Urzędu Miejskiego w Reczu. Naj-
pierw spotkaliśmy  się z Panem Burmistrzem, 
który opowiedział nam o swojej pracy. Cho-
dząc po urzędzie, poznawaliśmy etapy pracy 
osób tam zatrudnionych. Koniec naszej wy-
cieczki przypieczętowało przyjście na komisa-
riat policji oraz wysłuchanie jak wypełniać do-
kumenty przez internet. Pan Pawłowski nie 
mógł nam też oszczędzić małego testu, czyli 
wypełnienia podania o przyznanie dowodu 
osobistego. Podsumowując, wycieczka bardzo 
mi się podobała i myślę, że przyda mi się to w 
dorosłym życiu.  

Lena Dobrynowicz 



Dnia 29 września odbyły się warsztaty fotograficzne wraz z 
podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy. Podczas 

k i l k u g o d z i n n e g o 
pobytu z panem 
Jakubem Gibowskim, 
dowiedzieliśmy się 
wielu interesujących 
rzeczy i trików 
dotyczących zdjęć. 
Dziękujemy za miłą 
atmosferę i liczymy na 
k o l e j n e  t a k i e 
spotkania!   

Komentarze i fotorelacja w 
następnym numerze! 

STR. 7 ROK 2016, NR 16 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 

PIERWSZAKI O GIMBAZIE 

Przeprowadziłam wywiad i zebrałam opinie pierwszoklasistów o szkole. 

 

Jak czujesz się w nowej szkole? 
 
- Ku mojemu zdziwieniu bardzo dobrze 
- O wiele lepiej niż w podstawówce 
- Bardzo dobrze 
 
Co Ci się tu podoba a co nie? 
 
- Podoba mi się podejście nauczycieli do uczniów, a nie podoba mi się to, że jest o wiele więcej 

nauki 
- Chyba wszystko mi się podoba oprócz tego, że nauczyciele są nadopiekuńczy. 
- Wszystko mi się w tej szkole podoba 
 
Jaki masz kontakt z nauczycielami? 
 
- Bardzo dobry, naprawdę bardzo dobrze mi się z nimi rozmawia. 
- Dobry 
- Wydaje mi się, że okej  
 
Jakie są twoje relacje z koleżankami i kolegami? 
 
- Dobre  
- Myślę, że bardzo dobre. Wydaje mi się, że nie mam wrogów.  
- Okej, z wszystkimi się w pewnym sensie dogaduję.  

Opinie zebrała Nikola Zawarska 



W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W ZESPOLE SZKÓŁ W RECZU ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI OBCHO-

DÓW ,,ŚWIATOWEGO DNIA ZWIERZĄT’. SPOTKANIE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ KLAS V-VI I GIMNAZJUM NA HALI SPORTOWEJ. NATOMIAST UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTA-

WOWEJ KLAS I-III ORAZ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO MIELI OKAZJĘ OBEJRZEĆ WYSTAWĘ PRZYNIESIONYCH 
ZWIERZĄT ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.  
UROCZYSTOŚĆ OTWORZYŁ DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ P. MACIEJ GRYCZEWSKI WITAJĄC UCZNIÓW I ZAPRO-

SZONYCH GOŚCI. A SWOJĄ OBECNOŚCIĄ ZASZCZYCILI NAS POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Z CHOSZCZ-

NA P. DARIUSZ RANISZEWSKI ORAZ INSPEKTOR WETERYNARII P. BERNARD MAKOWSKI. SCENARIUSZ PRZE-

WIDYWAŁ PRZEDSTAWIENIE PRZYGOTOWANYCH KOMPUTEROWYCH PREZENTACJI PRZEZ UCZNIÓW ORAZ PRE-

ZENTACJĘ PRZYGOTOWANĄ PRZEZ GOŚCI. PO PREZENTACJACH BYŁA MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ DOTY-

CZĄCYCH OCHRONY I OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. MOC PRZEKAZANYCH INFORMACJI POZWOLIŁA NAM BAR-

DZIEJ ZGŁĘBIĆ WIEDZĘ DOTYCZĄCĄ OCHRONY I PRAWIDŁOWEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. DOWIEDZIELIŚMY 
SIĘ TAKŻE JAK POSTĄPIĆ W RAZIE ZNALEZIENIA NIEŻYWEGO ZWIERZĘCIA, GDZIE ZGŁOSIĆ. NAUCZYLIŚMY 
SIĘ TAKŻE TRAKTOWAĆ ZWIERZĘTA JAKO NASZEGO PARTNERA I DOCENIAĆ WSPÓLNE BOGACTWO NATURY. 
BĘDZIEMY BARDZIEJ WRAŻLIWI NA PRZYPADKI ZŁEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT I ODWAŻNI ABY ZWRÓCIĆ 
U W A G Ę  O S O B O M ,  K T Ó R E  P O S T Ę P U J Ą  N I E G O D N I E  Z E  Z W I E R Z Ę T A M I .   
CAŁA UROCZYSTOŚĆ NIE ODBYŁABY SIĘ BEZ ZAANGAŻOWANIA WIELU UCZNIÓW I NAUCZYCIELI. DZIĘKUJE-

MY WSZYSTKIM UCZNIOM, KTÓRZY NA POTRZEBY TEGO ŚWIĘTA WYKONALI PLAKATY, PREZENTACJE I POMA-

GALI W OBSŁUDZE. SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIE SKŁADAMY UCZNIOWI KAROLOWI STĄPORKOWI, KTÓRY 
PODŁĄCZYŁ CAŁY SPRZĘT KOMPUTEROWY. PODZIĘKOWANIA NALEŻĄ SIĘ PAŃSTWU NAUCZYCIELOM WYMIE-

NIAJĄC WG KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ: WIESŁAWIE HOROSZKIEWICZ, GRZEGORZOWI JURKIEWICZOWI, 
MAŁGORZACIE JUSZKIEWICZ, DAGMARZE MIKULE, JERZEMU MIKULE, MAŁGORZACIE PIWOWAR, MARIOLI 
ROMANOWSKIEJ, JÓZEFOWI ROMANOWSKIEMU, ARTUROWI STĄPORKOWI I BERNADECIE ŚLIWIŃSKIEJ. DZIĘ-

KUJEMY BARDZO PANIOM KRYSTYNIE LIPKA I TERESIE TUMIN, KTÓRE PRZYPROWADZIŁY DZIECI Z PRZED-

SZKOLA MIEJSKIEGO.  
PRZEDRUK ZE STRONY GIMRECZ.INFO 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT  
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13 października w Zespole 

Szkół w Reczu odbyły się uro-
czyste apele w Gimnazjum im. 
Adolfa Długosza oraz w Szkole 
Podstawowej im. Stefana Czar-
nieckiego. Uczniowie, nauczy-
ciele i pracownicy uczcili Dzień 
Edukacji Narodowej. Apele 
p o p r o w a d z i ł  S a m or z ą d 
Uczniowski, wysłuchaliśmy 
życzeń Przewodniczącej SU 
Szkoły Podstawowej – Adrian-
ny Piesyk oraz Przewodniczą-
cej SU Gimnazjum – Wiktorii 
Spieler, do gratulacji przyłączył 
się również Dyrektor - p. Ma-
ciej Gryczewski oraz przybyli 
goście: Burmistrz Recza – p. 
Wiesław Łoński oraz Sekretarz 
Gminy – p. Piotr Bohdziewicz. 
Podczas uroczystego apelu od-
było się zaprzysiężenie przed-
s t a w i c i e l i  S a m o r z ą d u 
Uczniowskiego. Tekst przysię-
gi odczytały opiekunki SU – p. 
Małgorzata Juszkiewicz i p. 
M a ł g o r z a t a  S a w c z u k . 
Program artystyczny z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej zo-
stał przygotowany pod opieką 
pań: Bogumiły Pieciukiewicz 
oraz Ewy Kociuby. Wystąpili 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej: Roksana Pietrzak, Amelia 
Jankowska, Adrianna Piesyk, 

Weronika Kurlej, Aleksandra To-
micz, Dominika Durzyńska, Joan-
na Packań, Aleksandra Jarzębak, 
Oskar Zieliński, Kamil Papierski, 
Kacper Bohdziewicz, Hanna Ole-
jarnik, Maja Dziadak, Julia Emi-
lianowicz, Julia Bosak, Zofia Gry-
czewska, Hanna Gryczewska. 
Na apelu dla gimnazjalistów w 
strojach przygotowanych przez p. 
Monikę Olender – Zań wystąpili 
nauczyciele w programie Kabare-
tu Potem: p. Wioleta Sankowska, 
p. Adriana Pacześna – Kozina, p. 
Aleksandra Gryczewska, p. Artur 
Stąporek, p. Piotr Pawłowski, p. 
M a c i e j  G r y c z e w s k i . 
Specjalne podziękowania należą 
się p. Małgorzacie Juszkiewicz 
oraz p. Małgorzacie Sawczuk za 
przygotowanie Samorządu 
Uczniowskiego, p. Joannie Bed-
narczyk i p. Bogumile Hołub za 
wykonanie scenogra-
fii, Wiktorii Spieler za 
odśpiewanie piosenki, 
Maciejowi Domagal-
skiemu za zapowiedzi 
oraz p. Grzegorzowi 
Jurkiewiczowi za mu-
zykę i nagłośnienie. 
Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej Nagrodę 
Burmistrza za pracę z 
uczniami, którzy zdo-

byli najwyższe osiągnięcia w roku 
szkolnym 2015/2016 otrzymały: 
p. Ewa Kociuba – opiekun Oliwii i 
Alicji Konstantynowicz – zdobyw-
czyń II miejsca w Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki o Bursztynową 
Nutkę, dodatkowo Oliwia Kon-
stantynowicz została laureatką eli-
minacji powiatowych Wojewódz-
kiego Festiwalu Piosenki Dziecię-
cej i otrzymała wyróżnienie w wo-
jewódzkim etapie Przeglądu Ama-
torskiego Ruchu Artystycznego 
P A R A  2 0 1 6 r . 
p. Zofia Łońska – opiekun Alek-
sandry Tomicz – zdobywczyni II 
miejsca w IX Ogólnopolskim Kon-
kursie Historycznym „Hetmany” 
oraz Jakuba Kowalczyka – laureata 
finału eliminacji wojewódzkich 
Przeglądu Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego PARA 2016 r.  

- uzbieranie na interak-
tywną tablicę, wartą pra-
wie trzy tysiące złotych. 
 
Zdaniem dyrektora szko-
ły Macieja Gryczewskie-
go, taka akcja to recepta 
na sukces. - Fajnie, że to 
jest inicjatywa uczniów i 
rady rodziców. To także 
coś nowego - mówi dy-
rektor i zapowiada. - Na 
Wielkanoc chcemy sprze-
dawać jajka. Będziemy 

Kup ziemniaka dla dzie-
ciaka - akcję pod takim 
hasłem zorganizowali we 
wtorek na rynku miej-
skim w Reczu uczniowie, 
rodzice i nauczyciele z 
tamtejszego zespołu 
szkół.  

Każdy mieszkaniec mógł 
kupić od nich 15-
kilogramowy worek kar-
tofli i w ten sposób doło-
żyć się do szczytnego celu 

myśleć nad czymś, co jest niesztampowe i niestandar-
dowe, a co może zainteresować. Jeżeli chcemy coś mieć, 
to  musimy zadzia łać ,  więc  dzia łamy.   
 
Sami uczniowie przyznają, że ciężka praca się opłaca. - 
Akcja jest świetna i warto było się w nią zaangażować. 
Nie trzeba czekać na inicjatywę innych, tylko samemu 
podejmować jakieś działania - oceniają.   
 
Około trzech ton ziemniaków rada rodziców kupiła od 
lokalnego rolnika. To nie była pierwsza taka akcja prze-
prowadzana przez uczniów z Recza. Wcześniej sprze-
dawali m.in. ciasta na dożynkach.  

radioszczecin.pl 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

KUP ZIEMNIAKA DLA DZIECIAKA 
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Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, która odbyła się w naszej szkole 
w dniu 30 września 2016 r. Miała ona na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie 
tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapomnieć, mieli okazję 
nadrobić te zaległości. Natomiast dorośli – mogli popisać się doskonałą znajomo-
ścią trudnych przypadków tabliczki mnożenia  podczas… egzaminów! 
 
Nie przypominały one poważnych testów znanych z życia, a egzaminatorami byli ucznio-
w i e ,  w y d a w a ł o b y  s i ę  m n i e j  s u r o w i  i  w y m a g a j ą c y .   
 
Na pierwszym piętrze naszego gimnazjum zlokalizowany był punkt egzaminacyjny. Nasza 
komisja egzaminacyjna w składzie: Adriana Cybulska, Sara Okonek i Klaudia Dłużniewska 
pracowała na każdej przerwie międzylekcyjnej. Chętnych było co nie miara. Każdy, kto od-
powiedział poprawnie na 5 pytań z jednego losu, otrzymał nagrodę – legitymację MT 
EXPERT, która może być miłą pamiątką dla dorosłych, a dla dzieci – niezwykłą motywacją 
do dalszej nauki!  W przypadku pomyłki, choćby raz, egzamin był niezdany, ale można go 
b y ł o  p o w t ó r z y ć  n a  k o l e j n e j  p r z e r w i e . 
 
Egzaminy mogły również przybierać formę konkursów szkolnych: już o godz. 8.00 w sali 
28 pod czujnym okiem pani Marioli Koźmińskiej odbył się takowy konkurs, w którym bra-
ły udział po dwie osoby z klas I – III gimnazjum. Pierwsze miejsce zajął Michał Nykiel

(klasa IIb), drugie- Daria Wyroślak (IIIc), a na ostatnim miejscu na podium stanął Cyprian 
Guzek z klasy Ia. Po pierwszej lekcji nasze matematyczki – pani Mariola Koźmińska i pani 
Joanna Urbańska przeprowadziły pokaz różnych sposobów mnożenia w każdej klasie gim-
nazjalnej, po którym uczniowie podzieleni na grupy rozwiązywali rozmaite zadania i ukła-
dali rymowanki związane z tabliczką mnożenia. Komisja w składzie nauczycieli ze Szkoły 
Podstawowej wybrała jako najlepsze następujące rymowanki:  
 
Uwaga dzieci mam ważne wieści 5 razy 8 jest 40! 
Pies zza płotu szczerzy kły 9 razy 7 jest 63! 
Adam Czerwiński i Laura Grzelka 
 
9 razy 8 to 72 obliczysz to szybko i nie będziesz zła! 
Paulina Sylmanowicz, Martyna Gładysz, Kuba Magac, Ma-
teusz Walus 
 
Mnóż i dziel i nie bądź łosiem to proste, że 4 razy 7 to 28. 
Klasa 1a 
 
Trzy to liczba nietypowa, gdy przetoczysz ją przez słowa, 
wynik wyjdzie zawsze jasny, 3x4 to 12! 
Klasa 3c 
 
Jabłko jest czerwone, jabłko trzeba zjeść 7x8 jest 56! 
Klasa 1c 

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 
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Wie to maluch niejeden, 49 to 7 razy 7! 
Żeby nie  było żadnej afery, pamiętaj, że 3x8 to 24! 
Musicie wiedzieć to nawet Wy, że 7x9 to 63! 
Kalkulatory swe wygaście, 3x5 to przecież 15! 
Mam dla Was ważną wieść, 4x9 to 36! 
Maciej Domagalski 
 
6x8 nie będziesz łosiem, bo to 48! 
Tak jak kaczka mówi „kwa”, 18 to 9x2! 
Klasa IIc 
 
W domu mamy kaloryfery, a 2x2 to cztery! 
Coś mnie kręci w nosie, a 2x4 to 8! 
Żeby na szczyt wejść, trzeba wiedzieć, że 2x3 to 6! 
Ada Cybulska     
       Ada Cybulska 

(gimrecz.info) 

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, która odbyła się w naszej szkole w dniu 30 
września 2016 r. Miała ona na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Ucznio-
wie, którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapomnieć, mieli okazję nadrobić te zaległości. Natomiast dorośli – 
mogli popisać się doskonałą znajomością trudnych przypadków tabliczki mnożenia podczas… egzaminów! 
Nie przypominały one poważnych testów znanych z życia, a egzaminatorami byli uczniowie, wydawałoby się 
mniej surowi i wymagający. 

  
 Gospodarzami tej akcji byli uczniowie klas III Szkoły Podstawowej . To oni wspólnie z wychowawca-
mi: Renatą Polarczyk, Danutą Cybulską –Czerniak, Gra-
żyną Borkowską i Dagmarą Mikułą przygotowali wiele 
gier ułatwiających naukę tabliczki mnożenia.  

 
 Dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli nas 
w organizacji imprezy. Szczególne podziękowania za 
pomoc finansową oraz materialną należą się Radzie Ro-
dziców przy Szkole Podstawowej w Reczu, Pani 
Agnieszce Stępniak—Salon fryzjerski AGA, Pani Dorocie 
Mazurek— Apteka Recz. 

 Do zobaczenia za rok na kolejnym Światowym Dniu 
Tabliczki Mnożenia.  

Przedruk ze stony sprecz.eu 

GOSPODARZE ŚWIATOWEGO DNIA TABLICZKI MNOŻENIA 

GIMPRESS 

A CO NA TO BURMISTRZ RECZA? 

Co Pan myśli o obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia? 

Świetna zabawa. Jestem naprawdę mile zaskoczony. Myślałem, że to tro-

chę inaczej będzie wyglądało, że będą nas, dorosłych odpytywać dzieci, a 

tu takie fajne gry i zabawy. Ja już przy 5 stoliku jestem i się fajnie bawię – 

i nie mam zamiaru wracać o pracy! (śmiech). Naprawdę należą się Wam 

gratulacje, bardzo mi się to podoba. Mimo, że temat jest groźny… Pra-

cownicy urzędu, jak się dowiedzieli, że będą ich dzieci odpytywać z ta-

bliczki mnożenia, to szybko udali się do swoich obowiązków. 
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Dnia 27.10.2016r.  chłopcy z naszego Gimna-
zjum wzięli udział w Turnieju Powiatowym 
Chłopców w Piłkę Nożną. Wydarzenie odbyło 
się w Krzęcinie. Grali z zespołami z Choszcz-
na, Krzęcina, Bierzwnika i Pełczyc. Ostatecznie 
nasi  zajęli czwarte miejsce. Wygrali jedynie z 
drużyną Krzęcina, po golu Oskara Wolnego. 
Opiekunem zawodników był pan Jakub Dra-
piński.   

Ada Cybulska 

DOBRE BIEGI W DOBREJ 

Dnia 20 września po raz pierwszy pod wspólnym ,,sztandarem,, Zespół Szkół w Reczu, 
uczniowie ze szkoły podstawowej i ze szkoły gimnazjalnej wzięli udział w XVIII edycji bie-
gów pt . ,,Szukamy talentów” w miejscowości Dobrej. Sponsorzy dla każdego zawodnika 
zapewnili gorącą kiełbasę a dla 15 najlepszych koszulki. Łącznie uczestniczyło 38 osób, licz-
na grupa zajęła miejsca na po-
dium, między innymi : 
Z klas podstawowych:  
z Klas II  
Joanna Zań - 2 miejsce  
z klas III 
Gabrysia Gromadzka - 3 miejsce 
z Klas IV 
Szymon Zań - 1 miejsce  
Mateusz Zawarski - 2 miejsce  
Kewin Sobala-5 miejsce  
z klasy VI 
Dominika Bagińska - 4 miejsce  
Z klas gimnazjalnych:  
z klasy III 
Darek Ostrowski - 4 miejsce  
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  We wtorek 11 października 2016 r. w Zespole Szkół w Reczu gościliśmy Gwiazdy 

Sportu: Marka Kolbowicza – złotego medalistę Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. 

oraz wielokrotnego mistrza świata w wioślarstwie, Pawła Januszewskiego – mistrza Euro-

py w biegu na 400 m przez płotki, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 r. oraz 

Sebastiana Chmarę – wieloboistę, mistrza świata z 1999 r. oraz mistrza Europy z 1998 r., 

u c z e s t n i k a  I g r z y s k  O l i m p i j s k i c h  w  A t l a n c i e  w  1 9 9 6  r . 

 

Wizyta tak znanych sportowców była związana z projektem Leśna Akademia Sportu Dzieci 

i Młodzieży, realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z p. Agniesz-

ką Żeglińską jako koordynatorką oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  

 

Zespół Szkół w Reczu był jedną z 10 szkół w województwie zachodniopomorskim, która 

wygrała projekt, dzięki któremu uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej mogli potreno-

wać, poćwiczyć i pobiegać z mistrzami. Wiemy, że wszyscy uczestnicy imprezy byli z niej 

bardzo zadowoleni. Uczniowie otrzymali pamiątkowe koszulki, zestawy do ćwiczeń, mogli 

zrobić sobie zdjęcie, otrzymać autograf oraz porozmawiać z p. Markiem, p. Sebastianem i 

p. Pawłem. Bardzo nam miło, że mogliśmy gościć w naszej szkole reprezentację Szkoły 

Podstawowej z Korytowa – z p. Dyrektor Agnieszką Czukiewską, Szkoły Podstawowej w 

Zamęcinie z p. Dyrektor Danutą Strużyńską-Gryćko oraz z reprezentantami Szkoły Podsta-

wowej ze Sławęcina (p. Dyrektor nie mogła być obecna) a także Burmistrza Recza p. Wie-

sława Łońskiego. Impreza odbyła się dzięki zaangażowaniu nauczycieli wychowania fi-

zycznego – p. Jakuba Drapińskiego – koordynatora, p. Moniki Olender-Zań, p. Barbary Po-

korskiej oraz p. Artura Stąporka, a także dzięki wsparciu następujących osób: 

p. Agnieszki Koźbiał – Dyrektora MGOKiS – przygotowanie hali 

p .  Izabel i  Rogan –  Urząd Mie jski  w Reczu -współorganizac ja 

redakcj i  gazety GIMpress,  telewiz ja  Echo –  oprawa medialna 

U K S  H e t m a n  R e c z - w s p ó ł o r g a n i z a c j a 

U K S  I n a  R e c z - w s p ó ł o r g a n i z a c j a 

P a w e ł  L e w a n d o w s k i – z a b e z p i e c z e n i e  m e d y c z n e 

Dziękujemy Wszystkim za uczestnictwo i miłą zabawę. Cieszymy się, że mogliśmy poznać 

tak sympatycznych ludzi. 

Redakcja 

 Dziennikarkom naszej gazety udało się przeprowadzić wywiad z dwójką sportow-

ców: z panem Sebastianem Chmarą i panem Pawłem Januszewskim. Na kolejnej stronie 

przedstawiamy ich zapis: 

 

 

LEŚNA AKADEMIA SPORTU 



PAN SEBASTIAN CHMARA  

 

Co sprawiło, że zaczął Pan 
podążać za karierą sportowca? 

-Myślę,  że  taka  chęć 
rywalizacji. Poza tym mój tata 
był sportowcem, miałem 
kuzyna, który skakał o tyczce, 
więc gdzieś jak tam ich 
oglądałem, to chciałem równie 
dobrze się rozwijać i walczyć. 
Nie myślałem wtedy, że będę 
mistrzem sportu, ale chciałem 
rywalizować, a potem się okazało, że wyszło, jak wyszło. 

Czy jest moment w Pana karierze, do którego najczęściej wraca Pan pamięcią? 

-Wiele jest takich momentów, na pewno jeden to pierwszy medal na Spartakiadzie 
Młodzieży, gdzie jeszcze byłem bardzo młodym sportowcem. Rywalizowałem z najlepszymi 
rówieśnikami w Polsce. Wygrałem Olimpiadę młodzieży i to był taki pierwszy duży sukces i 
często myślami do tego wracam. Natomiast najbardziej wspomina się chyba te największe 
sukcesy, czyli Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata. 

Zdobywał Pan tytuły halowych Mistrzów Świata i Europy, ale nigdy Pan nie zdobył 
medalu na otwartym stadionie, dlaczego? 

-Tak, to prawda, bo rywalizacja w sporcie jest bardzo trudna, nie zawsze udaje się zdobyć te 
medale, ale był to taki czas, kiedy rywalizowałem z trzema mistrzami świata w tej 
konkurencji, bo w trakcie mojej kariery sportowej startował Dan O’Brien, Tomasz Dworzak i 
startował Roman Sebrle i zawodnicy, którzy w tamtym czasie poprawiali światowe rekordy, 
więc ta rywalizacja w dziesięcioboju była naprawdę trudna, ja poprawiłem wtedy rekord 
Polski, to było ponad 8600 punktów. Dzisiaj te wyniki dają medale na wielkich imprezach, 
bo nie ma takich wielkich tuzów jak Dworzak, Sebrle czy O’Brien. 

Czego uczy Pana historia?  

Uczy przede wszystkim pokory. Jak spoglądamy wstecz, to czasami warto zrozumieć, że w 
życiu trzeba mieć szacunek do wszystkiego i do wszystkich. 

Czym zajmuje się Pan obecnie? 

Oj, wieloma rzeczami (śmiech). Pracuję w PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki), pracuję 
często z dziećmi, właśnie na tego typu imprezach, namawiając dzieci do uprawiania sportu. 
To są chyba takie główne rzeczy, które obecnie robię, a najpiękniejsze w tym wszystkim jest 
to, że mogę w dalszym ciągu być przy sporcie. 

Dziękuję za wywiad. 

 

Ada Cybulska 
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PAN PAWEŁ JANUSZEWSKI 
Ile lat Pan trenował?  
 
Miałem piętnaście lat, jak trafiłem pierwszy raz do kadry narodowej. Skończyłem w wieku 32 lat. 
Czyli.. Miałem siedemnaście lat treningu.  
 
Ile mniej więcej czasu poświęcał Pan na treningi?  
 
Różnie. Zależało od tego, czy jeździłem na zgrupowania. Jeśli tak, no to od sześciu godzin dziennie, 
ponieważ rozruch przed śniadaniem, potem był pierwszy trening, po południu drugi. Czyli plus, 
minus około pięciu, sześciu godzin.  
Jak byłem w domu, no to koło dwóch- trzech godzin, tyle czasu poświęcałem na treningi, aczkolwiek 
robiłem to z wielką przyjemnością. Spędzałem czas aktywnie.  
Dla niektórych był to zwykły trening, a dla mnie po prostu forma spędzania czasu.  
 
Czy miał Pan momenty, kiedy chciał Pan zrezygnować ze sportu?  
 
Tak, miałem.  
Nie zawsze chciało mi się wychodzić na treningi. Nie zawsze każdy trening mi się chciało wykonywać 
albo miałem ochotę zrobić coś innego.  
Chciałem gdzieś pojechać, pójść na jakiś koncert, spotkać się ze znajomymi.  
Jednak to były krótkie chwile, ponieważ robiłem to, co sprawiało mi przyjemność. Nie był to dla mnie 
obowiązek, tylko przyjemność a wiecie sami, same, że z przyjemności się tak szybko nie rezygnuje.  
 
Czy jest Pan zadowolony ze swojego życia? Jeśli miałby Pan okazję zacząć je od nowa, czy wybrałby 
tę samą drogę?  
 
Dokładnie taką samą drogę bym wybrał.  
Jestem bardzo zadowolony z tego, co robiłem i co robię. Sport towarzyszył mi zawsze. Dalej ze mną 
jest. Dalej czerpię z niego przyjemność, mimo mojego wieku.  

WIKTORIA SPIELER 
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH  

W NASZEJ SZKOLE ODBYWAJĄ SIĘ OBECNIE ZAJĘCIA Z OKAZJI TYGODNIA BIBLIOTEK 
SZKOLNYCH. Z TEJ OKAZJI DZIECIOM CZYTAŁY MIĘDZY INNYMI INNI UCZNIOWIE, KSIĄDZ  
GUCZKOWSKI, CZY EMERYTOWANA DYREKTOR SZKOŁY PANI  WIĘSKO. WIĘCEJ INFORMACJI W 
KOLEJNYM WYDANIU GIMPRESSU. 

SPOTKANIE Z PANIĄ IZABELLĄ KLEBAŃSKĄ, ABSOLWENTKĄ AKADEMII MUZYCZNEJ 
W ŁODZI, AUTORKĄ WIELU KSIĄŻEK I SCENARIUSZY PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, PIOSENEK ORAZ TELEDYSKÓW MUZYCZNYCH.  

DNIA 13 WRZEŚNIA 2016 ROKU OD-

BYŁO SIĘ WAŻNE WYDARZENIE. NA 
ZAPROSZENIE NASZEJ SZKOŁY PRZY-

JECHAŁA POETKA– IZABELLA KLEBAŃ-

SKA. 
SPOTKANIE Z PANIĄ  ODBYŁO SIĘ W 
HALI SPORTOWEJ. W TYM NIEZWY-

KŁYM WYDARZENIU UDZIAŁ WZIĘLI 
UCZNIOWIE KLAS IV I V. SPOTKANIE 
BYŁO BARDZO CIEKAWE I INTERESU-

JĄCE. WSZYSCY SŁUCHALI Z ZACIE-

KAWIENIEM, JAK PANI  GRAŁA NA 
SKRZYPCACH. 

FILIP ZAŃ IVA  

SPOTKANIE ROZPOCZĘŁA OD ZAPOZNANIA SIĘ Z 
NAMI I OPOWIEDZENIA, CZYM SIĘ ZAJMUJE. Z 
RADOŚCIĄ MÓWIŁA O SOBIE, PRACY I PISANIU 
KSIĄŻEK. CHĘTNIE UCZYŁA NAS NOWYCH NUT I 
ZAGRAŁA NA SKRZYPCACH. NA KONIEC WSZYSCY 
WSPÓLNIE ZATAŃCZYLIŚMY. CIESZYMY SIĘ, ŻE 
MOGLIŚMY POZNAĆ PANIĄ I JEJ TWÓRCZOŚĆ 
ORAZ NAUCZYĆ SIĘ NOWYCH RZECZY. SPOTKA-

NIE BYŁO BARDZO PRZYJEMNE. MIŁO BYŁO RA-

ZEM SPĘDZIĆ CZAS. 
 BARTOSZ SMENT KLASA IVB 

UCZYLIŚMY SIĘ KROKÓW DWÓCH 
TAŃCÓW: POLONEZA I MAZURA. 
WARSZTATY MI SIĘ PODOBAŁY, BO 
DZIĘKI NIM POZNAŁEM TRADYCYJNE 
TAŃCE POLSKIE. DOWIEDZIAŁEM SIĘ 
TEŻ, ŻE NUTA DZIELI SIĘ NA 64 CZĘ-

ŚCI. 
CHCIAŁBYM, ŻEBY TAKIE WARSZTATY 
ODBYWAŁY SIĘ CZĘŚCIEJ. TO DOBRY 
SPOSÓB NA NAUKĘ 

MACIEJ CYMERMAN KL.IVB 

TYTUŁY JEJ KSIĄŻEK TO „JAK DŻDŻOWNICA AKO-

LADA O MUZYCE OPOWIADA”, „STRAAAAACHY”, 
„AKOLADA 8 STOPIEŃ. PISARKA PUŚCIŁA NAM 
RÓWNIEŻ NOKTURN FRYDERYKA  CHOPINA ORAZ 
MAZURA  STANISŁAWA MONIUSZKI. 
SPOTKANIE Z AUTORKĄ BARDZO MI SIĘ PODOBA-

ŁO, PONIEWAŻ LUBIĘ CZYTAĆ I SŁUCHAĆ MUZY-

KI. 
HANNA GRYCZEWSKA KL. IVB 



Trylogia DIMILY (Did I Mention I Love You) to seria, o której można by było dyskutować godzina-
mi, jeśli – rzecz jasna – miało się z nią do czynienia. Estelle Maskame, czyli jej autorka początkowo 
publikowała poszczególne rozdziały części pierwszej na swoim koncie na portalu Wattpad. Wów-
czas „Czy wspominałam, że Cię kocham?” było wyłącznie pozornie zwyczajnym fanfiction, gdy zaś 
wydawnictwo Black & White Publishing zaproponowało siedemnastoletniej  wtedy Szkotce współ-
pracę, jej kreatywność mogła ujrzeć światło dzienne. W miarę upływu czasu tłumaczenia powieści 
rozbiegły się po świecie – dotarły do Polski, Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i wielu innych 
zakamarków Ziemi, zyskując niewyobrażalną popularność. To tyle, jeśli chodzi o skromny wstęp. 
Pewnie ewentualne mole książkowe czekają na pobieżne przedstawienie fabuły, która rozgrywa się 
w trzech pokaźnych tomiszczach (warto dodać, iż każda część zawiera około czterystu stron), więc 
oto i ono. Główną bohaterką i zarazem osobą, której perspektywę przedstawia Estelle, jest nastolet-
nia Eden Munro, na co dzień mieszkanka parnego Portland, na które to wręcz wprost ubóstwia na-
rzekać. Jej kontakty z rodzicami ograniczają się do bliskiej relacji z matką – Karen. Pomiędzy ojcem a 
dziewczyną istnieje głęboka przepaść, którą uzasadniają kilometry oraz rodzinna sytuacja. Mężczy-
zna lata temu opuścił swoją dotychczasową familię na rzecz innej kobiety, imieniem Ella. Eden wie-
dzie zwyczajne życie, w którym towarzyszy jej wierna najlepsza przyjaciółka Amelia, dopóki nie 
nadchodzą wakacje. W ramach umowy pomiędzy rodzicami, dziewczę zostaje wysłane do Santa Mo-
nica na zachodnim wybrzeżu, by spędzić dwa miesiące przerwy od szkolnych zajęć w towarzystwie 
ojca, jego nowej żony oraz trójki przybranych braci – Jamiego, Chase’a i Tylera. W mieście poznaje 
nowych przyjaciół, takich jak Rachael, Meghan, Dean czy Tiffani. Wspólnie starają się spożytkować 
lipiec i sierpień w jak najbardziej szalony sposób, jak to nastolatkowie. Imprezy, podczas których al-
kohol czy narkotyki są czymś zwyczajnym, to niemalże codzienność. Wydawać by się mogło, że 
Eden jako grzeczna nastolatka umrze z nudy, póki między nią a Tylerem, dla przypomnienia – jej 
przybranym bratem, nie rodzi się niechciane uczucie, które uważają za zło, tak jak i reszta ludzi. W 
trzech częściach trylogii akcja toczy się w Santa Monica, w Nowym Jorku oraz w Portland. Bohatero-
wie dojrzewają, a ich relacje ulegają licznym zmianom, podobnie zresztą jak sposób pisania autorki. 
Estelle ewidentnie z każdą kolejną częścią nabiera wprawy. 
Cóż, mogę jedynie dodać, że każdemu polecam tę książkę na listopadowe wieczory, kiedy za oknem 
szaleje jesień. Gwarantuję, że po przeczytaniu trylogii DIMILY każdy z was będzie kojarzył amery-
kańskie Święto Niepodległości, trzy wyżej wymienione miasta, kawę i idealny smak zakazanego 
owocu jedynie z tą opowieścią. 

 
Amelia Safarzyńska 

KSIĄŻKA MIESIĄCA 
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Niall Horan – imię i nazwisko, które natychmiast przywodzą na myśl słynny zespół One 
Direction. Otóż to, Niall jest jednym z jego członków, jednakże korzystając z przerwy trwa-
jącej przez okres bliżej nieokreślony, postanowił spróbować swoich sił w solowej karierze, 
na ten czas zapowiadając wydanie studyjnego albumu oraz trasę koncertową, nie wiadomo, 
jak wielką – może po Europie, może po całym świecie.  
Urodził się 13 września 1993 roku w irlandzkiej miejscowości Mullingar. Wiadomo po-
wszechnie, iż jego rodzice rozwiedli się, kiedy miał zaledwie pięć lat. Od dłuższego czasu 
hobbystycznie trenuje grę w golfa. 
Obecnie jednym z jego sukcesów jest wydanie singla nazwanego „This Town”, który osią-
gnął potężny rozgłos wśród miłośników muzyki na całej Ziemi. Wiadomo, cały ten szum 
Niall zawdzięcza swej przynależności do najsłynniejszego boysbandu na świecie. Aktualnie 
Horan współpracuje z wytwórnią Capitol Records. 
 

Amelia Safarzyńska 

MUZODAJNIA 

...A TERAZ COŚ ZUPEŁNIE Z INNEJ BECZKI 

"...And Justice For All" to świetna płyta, choć przez niektórych zupełnie zapomniana. Do 

niedawna była zapomniana także przeze mnie, ale przez przypadek wylądowała w odtwa-

rzaczu po jakimś roku przerwy i uderzyła we mnie jak błyskawica. Niezwykła, thrashowa 

moc! 

Pomimo, że niektóre utwory mają prawie dziesięć minut, nie ma mowy o dłużyźnie. Rozbu-

dowane riffy, ciekawe solówki i przede wszystkim świetna perkusja Ulricha, który zagrał 

na "Justice" niesamowicie, sprawiają, że po jednym zapuszczeniu, płyta na długo nie wyjeż-

dża z odtwarzacza. Jest to także poważniejszy debiut Jasona Newsteda w barwach Metalli-

ki, choć może nie do końca, ponieważ udzielał się artystycznie przy pisaniu jednego utwo-

ru, a na całej płycie przyjemnego dudnienia basu niemal nie słychać. Jest zagłuszony przez 

potężne bębny Larsa.  

To mój ulubiony album Matalliki. 

MG 
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    Halo Gimbaza, tu byłe redaktorki najlepszej gazety pod Reczowskim Słońcem! Tak jak kiedyś obiecałyśmy Panu 
Gryczewskiemu (za którym bardzo tęsknimy, gorące pozdrowienia z Kaliszforni J ), odzywamy się w postaci artyku-
łu.  

   Dobrze jest po takim okresie (ponad rok) napisać coś dla Was, potomnych, a przy tym oderwać się od szarej, liceal-
nej rzeczywistości. Nie chcemy Was oczywiście przerazić ogromem nauki i wiedzy przekazywanej nam w szkole śred-
niej (jak to dumnie brzmi), a co za tym idzie, brakiem czasu na resztę życia. Choć niektórzy odstają od tej reguły i sta-
wiają głównie na życie towarzyskie, niż chęć rozwijania swojego mózgu, co zazwyczaj jest niezbyt przyjemne w sierp-
niu.  

Może przedstawimy Wam na początek kilka plusów i minusów Waszego dalszego życia.  

       Na początek jednak plusy: 

Nowi znajomi, których zapamiętuje się najdłużej 

Traktowanie jako osoby prawie dorosłe 

Wolność wyboru 

Sami decydujemy o naszej przyszłości (jak nie zdamy matury to trudno, poprawi się za rok) 

Niezapomniane wyjazdy, biwaki, wycieczki, nocowania w szkole 

Wagary (my, jako oczywiście wzór uczennic, nie chodzimy na nie zbyt często XD) 

Zaczynamy z „czystą kartą” 

No to teraz minusy: 

Zdecydowanie więcej nauki, niż w gimnazjum 

Presja nadchodzącej matury 

Stres 

Zbyt wczesne decydowanie o egzaminie dojrzałości, a także o tym, co chcemy robić dalej w życiu 

Brak czasu na cokolwiek innego niż siedzenie przy biurku nad książkami 

Niektórzy nauczyciele są bezwzględni (pozdrawiamy pewną Panią Profesor z naszej szkoły) 

  Nie będziemy owijać w bawełnę i gadać, jakie to liceum jest super, ale niestety każdy musi przez to przejść. 
Oczywiście szkoła średnia ma wiele zalet, które każdy odczuwa indywidualnie, jest to niezapomniany i pięk-
ny czas w życiu każdego młodego człowieka. Natomiast musimy pamiętać o tym, że każdy medal ma dwie 
strony.  

Czasami obie mamy takie chwile, w których chcemy powrócić do tego, co było w gimnazjum. Począwszy od 
przerw, po lekcje, a nawet sprawdziany, które wtedy wydawały się dla nas końcem świata. Dlatego, Szanow-
na Gimbazo, doceniajcie obecną chwilę i czas spędzony w tej szkole i przestańcie narzekać na swoich nauczy-
cieli czy kumpli z klasy, bo zawsze może być gorzej.  

Buziaki i pozdrowienia dla przede wszystkim najlepszej wychowawczyni na świecie- Pani Marioli, za którą 
okropnie tęsknimy, dla opiekunów GimPress’u- Państwa Rodzeństwa Gryczewskich, dla Pana Szanownego 
Ojca Pitera, Pana Wujka Grzesia muzykanta („Nasza szkoła, naszym wspólnym domem”, dziękuję za to, że 
jak zawsze szłam do odpowiedzi grał mi Pan „Marsz Weselny”/Julita, oraz „Różową Panterę”/Karolina), dla 
ukochanej Pani Gosi, która ma chyba eliksir młodości, dla naszej kochanej Pani Modelki Agaty Michalskiej, 
która zawsze miała piękne torebki, dla Pana Człowieka Renesansu Darka, który potrafi dosłownie wszystko 
(mamy nadzieję, że miejsca na wycieczkę do Czech już nam Pan zajął), dla Pani Sportsmenki Olender-Zań, 
doceniamy ten „w-f”, Pani kochanej Chemiczki Kasi (gdyby nie Pani, nie miałabym zamiłowania do chemii/ 
Karolina). 

Jednym słowem, dziękujemy za te 3 lata, które z biegiem czasu doceniłyśmy i nie zapomnimy. 

Kłaniamy się nisko. 

Pozdrowionka również dla resztki naszej byłej redakcji i nowych młodych, pełnych pasji redaktorów. 

Karolina i Julita 

Absolwentki klasy III”b” <3  

ZAGRANICA 
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WYLOSUJ ANIOŁA  

Akcja pisania Kartek-Wsparcia powstała z inicjatywy rodziców dzieci leczonych na 
onkologii.  
Lęk, ból i niepewność to wszystko towarzyszy dziecku i jego rodzinie podczas choro-
by.  
Inicjatywa pisania kartek dla dzieci ma na celu wsparcie dziecka podczas leczenia.  
Dziecko będzie te kartki losować. Ale prośba jest taka, żeby się modlić za to dziecko, 
które kartę Państwa wylosuję. To taka anonimowa modlitwa, ale może dziecko się ode-
zwie i wtedy modlitwa może zostać już bardziej konkretna, za konkretne dziecko  
 
Co trzeba zrobić? 
Wszystko jest proste  
1. Trzeba przygotować kartkę (można ją zrobić własnoręcznie lub kupić)  
2. Zastanowić się do Kogo ma być adresowana (do dziewczynki czy chłopca)  
3. Napisać kilka słów wsparcia i życzenia zdrowia dla dziecka, który leczy się na chorobę nowotworową 
(raka).  
 
Co warto napisać? Że wszystko będzie dobrze, że spełnią się marzenia dziecka, że będzie zdrowy/zdrowa.  
Kartka powinna być pozytywna, zachęcać i dawać siłę do walki. Można napisać kilka słów o sobie, co Anioł 
lubi, co warto zobaczyć i podać swój kontakt (może dziecko lub jego rodzic będą chcieli się skontaktować 
Kartki proszę przekazywać do pedagoga szkolnego, pani Wiolety Sankowskiej 
 
Dzieci czekają!!  

System motywacji  

Drodzy uczniowie!! 
Mając na uwadze fakt, iż w naszej szkole funkcjonują różne koła zainteresowań, wspierane są także akcje, 
zbiórki oraz inne działania mające na celu wspieranie osób potrzebujących, postanowiłam stworzyć SYSTEM 

MOTYWACJI, który ma za zadanie angażować Was do współpracy z nauczycielami. 
Bez waszej pomocy nie zdziałamy wiele, a jak wiecie im więcej pomysłów, tym ciekawsze efekty. 
 
SYSTEM MOTYWACJI działać będzie w oparciu o wasze zaangażowanie w sprawy szkoły, a mianowicie: 
- zbiórka makulatury 
- zbiórka zużytych tonerów 
- wykonanie kartek dla dzieci z oddziału onkologicznego 
- inne prace na rzecz szkoły 
 
Osoby, które wykażą się największą pracą, kreatywnością oraz zaangażowaniem, na koniec roku szkolnego 
otrzymają NAGRODY ORAZ DYPLOMY, a jedna osoba wyróżniająca się od pozostałych otrzyma TABLET. 
Wystarczą tylko chęci. 
Zapraszam wszystkich do współpracy i życzę powodzenia. 

Zbiórka makulatury i tonerów  

Zespół Szkół w Reczu pragnie zachęcić uczniów do zbiórki makulatury oraz zużytych tonerów z drukarek. 
Tonery mogą być tylko oryginalne, nie zbieramy zamienników. 
Osoby, które w dużym stopniu wykażą się zaangażowaniem otrzymają nagrody oraz dyplomy. 
Zapraszamy do współpracy.  

 

Uwaga!!! 

W następnym numerze gazetki relacja z obchodów MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRAW DZIECKA! 

PEDAGOG CZUWA 
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 Projekt Towarzystwa Miłośników Recza. Młodzież robi takie rzeczy 

„Recz na rzeczy - dziennikarskim okiem”, to projekt Towarzystwa Miłośników Recza, którego owo-
cem jest ciekawe wydawnictwo A Są w nim wywiady z mieszkańcami i legendy o Reczu. 
W poniedziałkowym Głosie relacjonowaliśmy spotkanie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w 
Reczu pt. „Recz na rzeczy - bez barier”, które odbyło się w poprzedni piątek. Było to podsumowanie 
trzech projektów, w tym tego, który zaczął się 18 lutego i zakończył 26 sierpnia dziennikarskimi 
warsztatami z Głosem. „Recz na rzeczy - dziennikarskim okiem”, był to projekt dla gimnazjalistów 
z Recza, tworzących szkolną gazetkę „GIMpress”. Owocem ich pracy jest m.in. wydawnictwo „Recz 
na rzeczy. Wydarzyło się... Pamiętnik”. To pięknie wydany zeszyt, w którym są wywiady ze star-
szymi mieszkańcami miasta, zdjęcia przedwojennego Recza oraz trzy związane z nim legendy. - 
Uczestnicy projektu dokumentowali różne wydarzenia, imprezy lokalne, uroczystości, spotkania 
autorskie - napisał w słowie wstępnym koordynator projektu, Maciej Gryczewski z Towarzystwa 
Miłośników Recza. - Ich zaangażowanie polegało na pisaniu artykułów i relacji, przeprowadzaniu 
wywiadów, tworzeniu dokumentacji zdjęciowej. Pod koniec każdego miesiąca wydawali lokalną 
gazetę „Recz na rzeczy”. Recz. Fantastycznie To, że oprócz newsów młodzież zajęła się także tema-
tyką historyczną, sprawiła marcowa impreza „Recz. Fantastycznie”, obchody 71. Rocznicy Polskości 
na Ziemiach Zachodnich. - W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu została zorganizowana 
wystawa zdjęć i pamiątek „Recz zatrzymany w kadrze” - czytamy w relacji młodych dziennikarzy 
„GIMpressu”. - Ważnym wydarzeniem o charakterze naukowym było sympozjum „Recz na tle 
dziejów”. Odbył się wtedy także Koncert Wspomnieniowy „Recz. Fantastycznie”, który wzbudził 
wiele emocji wśród przybyłych gości. Przedstawiona została „Legenda o Smoku Obrońcy”, autor-
stwa uczennicy gimnazjum Wiktorii Rakowskiej. W aktorów wcielili się uczniowie Gimnazjum im. 
Adolfa Długosza w Reczu. W wydawnictwie oprócz tej legendy jest także „Legenda o pięknej Ade-
lajdzie” Agaty Gołąb oraz „Legenda o Pasterzu i Bocianie” Artura Brydzińskiego, ze zdjęciami z 
przedstawień. Poezja, piosenka, wywiad Podczas imprezy „Recz. Fantastycznie” była też prezenta-
cja zdjęć i filmów nakręconych przez mieszkańców Recza, wiersze i piosenki zaśpiewane przez 
uczniów i absolwentów gimnazjum, wywiady przeprowadzone przez redakcję gazetki GIMpress z 
mieszkańcami. - Ten wieczór, który odbył się na tle niesamowitej scenografii, był niezwykle ważny 
dla mieszkańców Recza, ponieważ obudził wiele wspomnień o ważnych dla mieszkańców posta-
ciach, miejscach i wydarzeniach - podsumowują dziennikarze GIMpressu. - W opinii wielu ten 
dzień był niezapomniany, pełen wrażeń i niezwykle sentymentalny. Ideą organizatorów wydarze-
nia było to, aby zrobić wspólnie coś dla wszystkich. Udało się! Udały się też warsztaty z Głosem, na 
których młodzież solidnie pracowała! Realizacja projektu „Recz na rzeczy - dziennikarskim okiem” 
Towarzystwa Miłośników Recza była możliwa dzięki dofinansowaniu z programu „Równać Szan-
se” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.  
 
                       Emilia Chańczewska 
Czytaj więcej: http://www.gs24.pl/wiadomosci/stargard/a/projekt -towarzystwa-milosnikow-
reczamlodziez-robi-takie-rzeczy,10582828/  
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b y ć  p r a c o d a w -
cą.  Każda para została 
nagrana, aby każdy z 
nas mógł potem ocenić, 
co zrobił dobrze, a 
gdzie popełnił błąd. 
Głównie chodziło o po-
stawę ciała, mimikę i 
to, jak potrafimy wyra-
zić w słowach to, co 
chcemy. Nikt z nas nie 
zrobił zbyt dużo błę-

30 czerwca grupa na-
szego projektu pt. 
"Recz na rzeczy. Dzien-
nikarskim okiem" od-
była zajęcia z Panią Jo-
anną Kozanecką - do-
r a d c ą  z a w o d o -
wym. Naszym zada-
niem było odegranie w 
parach ról, gdzie każda 
osoba musiała odbyć 
rozmowę o pracę, jak i 

dów jak na pierwszy 
raz, więc każdy był za-
dowolony. Zajęcia były 
bardzo ciekawe i z chę-
cią wzięliśmy w nich 
udział .   

Aleksandra Żygała 

PRACA Z PROJEKTEM NAWET W WAKACJE 

NAGŁÓWEK ARTYKUŁU W ŚRODKU 
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 Z dziennika Agaty, czyli co możesz robić w Amsterdamie.. 

Holandia, 16 lipca br. 

 Godzina 8:00 – pobudka! Wstaje wcześnie, aby nie marnować czasu. Szybka poranna toaleta 

i możemy wyruszać w podróż. Przed nami ponad dwie godziny jazdy samochodem. Na szczęście 

droga nie dłuży się i już przed jedenastą jesteśmy w Amsterdamie, stolicy Holandii. Pojawia się 

problem z zaparkowaniem samochodu. Pierwsza próba to Ajax Arena. Niestety, strażnik informuje 

nas, że wszystkie miejsca są zajęte.  Podchodzi do nas  miły pan, który daje nam mapę i mówi, gdzie 

możemy się zatrzymać. Na miejscu kupujemy bilet parkingowy oraz bilety komunikacji miejskiej, 

po czym wsiadamy w tramwaj i jedziemy do centrum. Wysiadamy w pięknym miejscu. Idziemy 

dalej tak zwaną „souvenirs square” (tłumacząc na język polski ulicą pamiątek). Nieco dalej 

zauważam jeden z niewielu holenderskich pałaców (Koninklijk Paleis – Pałac Królewski). Udaje nam 

się obejrzeć go tylko z zewnątrz. Następnym celem wyprawy staje się muzeum figur woskowych 

Madame Tussaud. Wycieczka trwa prawie godzinę, podziwiamy podobizny wielu sławnych 

polityków, aktorów, piosenkarzy. Możemy nawet się do nich porównać! Po wyjściu z muzeum czas 

na dalsze spacery po stolicy. Na placu są między innymi sławny dom towarowy czy pomnik 

Pamięci Ofiar II Wojny Światowej. W oddali widzimy stary Kościół (Oude Kerk), a także piękne 

kamienice i kanały. Zwracam uwagę na pochylone budynki, które wyglądają, jak gdyby miały 

właśnie na nas spaść. Jeszcze dalej dostrzegam bazylikę (Bazylika św. Mikołaja). To właśnie blisko 

tego miejsca jemy obiad. Po posiłku jeszcze raz przechadzamy się kanałami, jednak część miasta jest 

zamknięta, ponieważ kręcą film. Jest już prawie 17:00. Postanowiliśmy jechać nad morze. Jak można 

być w Holandii i nie zobaczyć Morza Północnego? Niecałe 40 kilometrów i już widać wybrzeże. Jest 

ono nieco inne niż w Polsce, różni się barwą i zasoleniem. Szczególnie popadam w zachwyt, kiedy 

znajduje muszle. Są duże, różnokolorowe. Niestety, pogoda nie dopisuje, wieje silny wiatr. Na 

koniec wycieczki jemy flamandzkie frytki, przysmak tutejszych mieszkańców. Przed nami długa 

droga. W samochodzie rozmyślam nad dzisiejszym dniem i nad tym, co zobaczyłam. Wszyscy 

stwierdzamy, że Amsterdam to naprawdę piękne miasto, a tyle rowerów, co tam, nie widzieliśmy 

chyba przez całe swoje życie! Na miejscu zmęczona całym dniem idę spać. 

Agata Gołąb 



Dnia 2 lipca 2016 roku w Parku Miejskim w Reczu odbył się po raz drugi Piknik Recki. Mimo nie-
sprzyjającej pogody impreza odbyła się w miłej i wesołej atmosferze. Na zaproszenie Burmistrza 
Wiesława Łońskiego swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Ińska Jacek Liwak, Burmistrz Cho-
ciwla Stanisław Szymczak, Burmistrz Dobrzan Anna Gibas i Starosta Adam Andriaszkiewicz.   
A co zobaczyliśmy tego dnia?  Między innymi występy miejscowych, młodych artystów. Klasę w 
przygotowanym przez siebie tańcu pokazali uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Reczu. Zatańczyła również grupa Dance Factory ze Szczecina. Przyjechali do nas motocykliści gru-
py Sfora 5, którzy z miłą chęcią udostępniali swoje pojazdy. Odwiedzili nas także żołnierze Armii 
Kanadyjskiej. Taneczny wieczór rozpoczął zespół "Wszystko jedno". Gwiazdą imprezy był zespól 
Looks, który po występie podziękował za świetną zabawę na swoim oficjalnym profilu na Facebo-
oku. Piknik zakończył się zabawą taneczną, którą poprowadził DJ Bartek Nakiela. Jednak jest jesz-
cze jedna ważna rzecz, o której warto wspomnieć. Ogłoszony został konkurs na najpiękniejsze i naj-
ciekawsze stoisko wystawiennicze, na których zaprezentowali się przedsiębiorcy: Arleta Więcek, 
Andrzej Sumara, Maciej Sumara oraz sołectwa: Sokolniec, Pomień, Nętkowo, Suliborek, Rybaki, Sic-
ko. Sołectwa przygotowały także na ten dzień specjały kulinarne. Zwycięskie okazało się sołectwo 
Rybaki. Nagrody wręczył Burmistrz naszej gminy, Pan Wiesław Łoński.  
Jako redakcja uważamy cały piknik za bardzo udany i pracowity. Do zobaczenia za rok!  
  
Artykuł powstał z pomocą artykułu na stronie recz.pl 
  

Ada Cybulska 

WYWIAD Z  
ŁUKASZEM BARANOWSKIM 

 
Stresowałeś się przed dzisiejszym 
występem? 
 
-Od dwóch dni stresuje się tym wy-
stępem, jestem podenerwowany, 
wkurzam się szybko, ale stres jest 
zawsze przed każdym występem. 
Moim zdaniem to jest dobry znak. 
 
Czy będąc małym chłopcem,  ma-
rzyłeś o tym, aby zostać piosenka-
rzem?   
 
-Odkąd pamiętam to tak. 
 
Masz jakiegoś idola? Jeżeli tak, to 
kto nim jest? I dlaczego akurat on? 
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-Moim idolem jest Ed Sheeran. Je-

go piosenki, teksty, muzyka trafiają 
do mojego serca. 
    
Skąd czerpiesz pomysły na tworze-
nie utworów? 
 
-Zazwyczaj z sytuacji życiowych, 
chociaż czasami dodam troszeczkę 
fikcji do piosenki. Z tego praktycz-
nie. 
 
Czy masz już pomysł na nowy 
utwór? 
 
-Tak mam pomysł, ale to jest tajem-
nica. 

         Wywiad przeprowadziły: 
                          Oliwia Łata i Natalia Kru-

kowska 



Od jak dawna Pan śpiewa? 
Od jak dawna śpiewam? Czło-
wiek zawsze sobie podśpiewuje, 
jadąc na rowerze, siedząc w sa-
mochodzie, starając się śpiewać 
w taki sposób, żeby szyby nie 
powylatywały. Natomiast dla 
publiczności śpiewam od kilku 
lat. Zdarzyło nam się grać kilka 
dużych koncertów, aczkolwiek 
nigdy nie uważałem siebie, nie 
uważam, za dobrego wokalistę. 
Nigdy bym się nie zdecydował 
na udział w konkursie typu 
„Must be the music”. Zdaję so-
bie sprawę, że mój wokal nie jest 
aż tak dobry. 
Czy śpiew coś dla Pana znaczy? 
Śpiew coś dla mnie znaczy. 
Szczerze mówiąc wolę grać na 
gitarze niż śpiewać. Natomiast 
poprzez śpiew, jeżeli tekst mi 
pasuje i jeżeli zgadzam się z tek-

stem piosenki, to mogę w jakiś 
sposób wyrazić poprzez eks-
presję swoje emocje. I bywają 
takie sytuacje, tak jak na przy-
kład dzisiaj, że nie mogłem się 
doczekać, kiedy wreszcie wy-
stąpimy. Baliśmy się o pogodę, 
baliśmy się o to, że nam sprzęt 
zaleje. Ale wszystko poszło 
dobrze i mam nadzieję, że dal-
szy ciąg Pikniku odbędzie się 
bez krzywdy pogodowej. 
Dlaczego akurat polskie pio-
senki? 
Dlatego że przede wszystkim 
doskonale rozumiem, co śpie-
wam, a mój angielski nie jest 
aż tak dobry. Zresztą powiem 
wam szczerze. Na przełomie 
stycznia i lutego byłem na fan-
tastycznych warsztatach mu-
zycznych, gdzie zajęcia prowa-
dzili czołowi muzycy polscy i 

oni powiedzieli wprost, że pol-
scy wokaliści powinni śpiewać 
po polsku. Z tego względu, że 
jest tylko dwoje wokalistów w 
Polsce, którzy śpiewają ideal-
nie po angielsku tak, że Anglik 
czy Szwed, czy Amerykanin 
zrozumie. To jest Robert Gaw-
liński i Margaret. Natomiast 
pozostali bełkoczą. Po prostu 
bełkoczą, słychać ten zły ak-
cent, a ja nie chcę psuć wyrazu 
piosenki swoją angielszczyzną 
z polskim akcentem. O, tak to 
nazwę. 
Podobał się Panu Piknik Rec-
ki? 
Jasne. A szczególnie dzienni-
karki. 

 

 

Aleksandra Kowalczyk  

i Patrycja Kaźmierczak 

Podoba się Panu Piknik Recki? 
Bardzo mi się podoba. Uważam, 
że to jest jedna z najciekawszych 
imprez, które się odbywają w 
naszym miasteczku. 
Jak pracuje się z publiczno-
ścią? 

Czy pogoda sprzyja prowadze-
niu całego programu? 
Bardzo sprzyja. W ogóle chcia-
łem powiedzieć, że dzisiaj nie 
pada deszcz, pogoda jest 
przednia, jest bardzo dużo 
osób i to nas bardzo cieszy. 

Bardzo ciekawie. Zwłaszcza 
wtedy, kiedy są osoby, które 
bardzo fajnie się w to wszystko 
angażują. 
 

Aleksandra Kowalczyk  

i Patrycja Kaźmierczak 

WYWIAD Z PANEM DARKIEM KOWALEWSKIM 

A CO NA TO PROWADZĄCY?  
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Opinie o Pikniku Reckim 
 

Monika Olender-Zań: 
„Super się bawię. Wpraw-
dzie pogoda nie dopisała, ale 
właśnie wróciłam znad mo-
rza. Tam też mnie pogoda 
przegoniła, więc myślę, że 
tutaj przynajmniej w domu 
jest lepsza pogoda.” 

Pomień: „Jestem bardzo zadowo-
lona, że zostaliśmy docenieni na 
Pikniku Reckim. Nasze stoisko 
jest już prawie puste, bo my 
przygotowaliśmy pierogi i zeszły 
prawie od ręki. Były smaczne.” 
Rybaki: „Jesteśmy bardzo zado-
wolone, bo reprezentujemy Pa-
nią, która robi rybki metodą do-

mową, receptura babci, jak ta 

Pani mówi. I cieszymy się, że 
udało nam się zdobyć to pierw-
sze miejsce, i zaprezentować ją 
tutaj.” 

Sicko: „Pomimo, że pogoda dzi-
siaj nam nie dopisuje, mamy do-
bry nastrój. Ludzie chętnie pod-
chodzą do stoisk i kupują. Szcze-

gólnie, gdy mamy dzisiaj ciepłe 

potrawy serwowane.” 

OGÓLNE WRAŻENIA 



WYWIAD Z  

PANIĄ IRENĄ GOŁĄB 

Jak daleko sięgają Pani wspomnienia dotyczące Re-

cza?  

Urodziłam się w Reczu w 1946 roku, więc zasób 

moich wspomnień jest bardzo bogaty. Pamiętam ulice Ra-

tuszową, Środkową, były pełne zburzonych domów, w któ-

rych jako dziecko bawiłam się „w chowanego”. Te ulice 

pełne gruzów jeszcze teraz, kiedy mam 70 lat, niekiedy mi 

się śnią. Pamiętam swój pierwszy dzień w szkole i nauczy-

cielkę pierwszej klasy Panią Teresę Pieciukiewicz, a także 

pierwszą piosenkę „Czerwone Jabłuszko”. Nie zapomnę też 

długich kolejek w stanie wojennym, w których mój sześcio-

letni syn stał i przynosił twarde landrynki. Są to moje oso-

biste wspomnienia, ale zdarzyły się tu – w Reczu.  

Mogłaby Pani powiedzieć trochę więcej o tym, co 

dzieci robiły w tamtych czasach?  

Zabawy były bardzo różnorodne. Nie było kompu-

terów, laptopów, więc wszystkie dzieci bawiły się po prostu 

na ulicach, na przykład w „podchody”, „imiona”, 

„zbijanego”. 

Czy były jakieś zajęcia pozalekcyjne?  

Szkoła popołudniami tętniła życiem. Było harcer-

stwo, chór oraz wiele kółek zainteresowań. Ja również 

uczęszczałam do kółka tanecznego prowadzonego przez 

Panią Janinę Pawłowską.  

Jakie wydarzenia odbywające się w naszym mieście 

najmilej  Pani wspomina?  

Kiedy życie powojenne zaczęło się normalizować, 

tych lat nie wspomina się zbyt dobrze, jednak ja mam miłe 

wspomnienia. Organizowane były wtedy pochody pierw-

szomajowe, zabawy ludowe, festyny w miejscowym parku. 

Te wydarzenia wnosiły radość do codziennego życia i roz-

jaśniały szarzyznę codziennych dni.  

Dużo osób uczestniczyło w tych ważnych wydarze-

niach? 

Bardzo dużo osób z Recza i okolicy. Wszyscy przy-

chodzili do parku i wspólnie się bawili. 

Co robiły wtedy dzieci? 

Dla dzieci również były przeróżne atrakcje, na 

przykład wesołe miasteczka, karuzele, wyścigi w workach i 

na rowerach, rysunki na asfalcie.  

Myśli Pani, że więcej wydarzeń, atrakcji jest teraz 

czy było wcześniej?  

Myślę, że teraz dzieci i młodzież są bardziej wyizo-

lowani. Bardzo mało mogę powiedzieć na ten temat, ponie-

waż jestem starszą osobą i nie uczestniczę już tak w życiu 

codziennym naszego miasteczka. 

Czy kiedyś sąsiedzi byli ze sobą bardziej zżyci niż 

teraz?  

Tak, ludzie się bardzo integrowali. Nie każdy miał 

w domu telewizor, więc sąsiedzi spotykali się, aby wspólnie 

spędzać czas. Ludzie byli bardziej życzliwi i pomocni. 

Uważa Pani, że Recz rozwinął się odkąd tutaj Pani 

mieszka? Jakie zmiany zaobserwowała Pani na prze-

strzeni minionych lat?  

Zdecydowanie tak. Zmiany są duże i widoczne na 

każdym kroku. Recz się powiększa, pięknieje z każdym 

dniem. Wybudowano dużo nowych domów, wyremontowa-

no ulice i chodniki, cieszy nowe oświetlenie. Mamy stadion, 

boisko Orlik, najważniejsze instytucje, takie jak Urząd 

Miejski, ośrodek zdrowia, bank, Dom Kultury, przedszkole, 

Dom Opieki Społecznej. 

Wiem, że pracowała Pani w banku, mogłaby Pani 

powiedzieć, jak on powstał? 

Pracę w banku zaczęłam w 1967 roku, a skończy-

łam w 2001. Początkowo był to punkt kasowy, który mieścił 
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się przy ulicy Rynek. Następnie powstała filia Banku Spółdzielczego w 

Choszcznie i dopiero na samym końcu, kiedy wybudowano remizę stra-

żacką, bank przeniesiono na ulicę Kolejową.  

Co ciekawego powie Pani o ośrodku zdrowia?  

Była tam kiedyś nawet izba porodowa, w której urodziło się dwoje mo-

ich dzieci. Lekarze specjaliści przyjeżdżali w określonym czasie, zaled-

wie raz na dwa miesiące.  

Czym ludzie zajmowali się na co dzień?  

Mój ojciec pracował w wybudowanej Fabryce Sprzętu Okrętowego w 

Reczu, był GS, sklepy, masarnia, piekarnia, rozlewnia wód gazowa-

nych, szwalnia. Dopóki fabryka REMOR prężnie działała, większość 

mieszkańców właśnie tam znajdowała zatrudnienie.  

Było dużo sklepów?  

Może nie było zbyt dużo marketów, jednak w Reczu znajdowały się sklepy: spożywczy, obuwniczy, mo-

nopolowy, rybny oraz piekarnia, ciastkarnia.  

Jakie osoby najmilej Pani wspomina?  

Niewątpliwie do tych osób należy Pan Adolf Długosz, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej. Był to 

człowiek naprawdę rozumiejący młodzież, świetny nauczyciel. 

Chciałaby Pani może dodać coś od siebie?  

Mogę powiedzieć, że teraz Recz podoba mi się dużo bardziej. Jest piękniejszy, łatwiej się w nim żyje. 

Myślę, iż gdyby wybudowano zakłady pracy, dające ludziom zatrudnienie, to mieszkańcy byliby zadowoleni. 

Brak zakładów powoduje, że młodzi ludzie wyjeżdżają „za chlebem”, rozstają się rodziny, a przecież każdy ko-

cha miejsce, w którym się urodził i chciałby w nim żyć i pracować 

Uważa Pani, że Recz może stracić na tym, może wyjechać dużo mieszkańców?  

Oczywiście, że tak. Sama znam wielu ludzi, którzy wyjechali do Anglii, Niemiec. To są takie dylematy, 

których tu, na miejscu nie da się niestety rozstrzygnąć. 

Co mogłoby przyciągnąć ludzi, aby zamieszkali lub chociaż odwiedzili Recz?  

Są tu przecież wolne tereny na wybudowanie domu. Zabytki: kościół, baszty, park. Warto przyjechać do 

Recza. Jest to spokojne miasteczko, w którym można żyć. Ja oczywiście jestem bardzo zadowolona z mieszkania 

tu i nie zamieniłabym tego miejsca na żadne inne.  

Rozmawiała Agata Gołąb 
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Są w życiu chwile, które zapadają 
głęboko w pamięć i serce . Z pewno-
ścią będą należeć do nich te, które 
przeżyliśmy ostatnio. Jestem prze-
konany, że przez całe życie będzie-
my do nich wracali z uśmiechem i 
nostalgią. Mam na myśli oczywiście 
Światowe Dni Młodzieży, które w 
tym roku, po 25 latach, ponownie 
odbyły się w Polsce. 

Światowe Dni Młodzieży to wyda-
rzenie na ogromną skalę. Spotykają 
się na nim młodzi ludzie z całego 
świata. Zostały zainicjowane przez 
papieża św. Jana Pawła II w 1985 
roku. Organizowane co 3 lata, za 
każdym razem w innym kraju, w 
tym roku odbyły się po raz 30. Stały 
się okazją do wypromowania nasze-
go kraju za granicą. 

 Światowe Dni Młodzieży, 
choć oficjalnie rozpoczęły się we 
wtorek 25 lipca Mszą świętą cele-
browaną przez kard. Stanisława 
Dziwisza w Krakowie, faktycznie 
ruszyły tydzień wcześniej we 
wszystkich diecezjach naszego kra-

ju. W nich młodzi ludzie, przyjmo-
wani w domach przez rodziny, po-
znawali naszą kuchnię, kulturę, 
tradycje, zwyczaje. Odwiedzali też, 
ważne dla nas, historyczne miejsca
(np. Austchwitz; tam wielu z nich 
odkryło, że to Niemcy wywołali 
wojnę), poznając w ten sposób też 
naszą historię. 

Myśmy znaleźli się w samym cen-
trum ŚDM w Krakowie już cztery 
dni wcześniej. Dzięki temu mogli-
śmy, przy umiarkowanym zatło-
czeniu, zwiedzić ciekawe miejsca 
Krakowa i okolic. Dzięki ludziom o 
wielkim sercu, mieszkaliśmy w 
nowo wybudowanym domu jedno-
rodzinnym w Wieliczce, przez 10 
dni, zupełnie za darmo!!!! Jak każ-
dy pielgrzym, każdy z nas dostał 
pakiet pielgrzyma, w skład którego 
wchodziły: identyfikator, plecak, 
szalik z napisem „Amazing Po-
land”, płaszcz przeciwdeszczowy i 
modlitewnik, śpiewnik i informa-
tor. Całe szczęście, że przyjechali-
śmy kilka dni wcześniej. Dzięki 
temu ominęły nas wielogodzinne 

kolejki do odebrania pakietów. 

ŚDM towarzyszyły euforia rado-
ści. Najbardziej zapadł mi w pa-
mięć widok uliczek pełnych piel-
grzymów, którzy krzyczeli, śpie-
wali, tańczyli. Prym w tego typu 
zabawach, według mnie, wiedli 
Hiszpanie i Włosi, ale gospoda-
rze nie odstawali daleko od nich. 
A kiedy spotykały się dwie róż-
ne grupy z danego kraju, wybu-
chała taka radość, że nie sposób 
tego opisać.  

Podczas Światowych Dni Mło-
dzieży mieliśmy szansę obejrzeć 
przepiękną sztukę teatralną w 
wykonaniu ludzi  z różnych za-
kątków świata. Przedstawiała 
ona historię zbawienia od po-
czątku świata i życie Jezusa do 
odkupienia. Organizatorzy zad-
bali o muzykę. Co wieczór odby-
wały się różne koncerty, konfe-
rencje. Młodzi nie mogli się nu-
dzić. Zwyczajnie nie było kiedy.  

Jakub Cymerman 

Woliński Park Narodowy  

Utworzony w 1960 roku obejmuje ochroną część największej polskiej wyspy – Wolin. Szczególne walory Parku 

to: najpiękniejszy odcinek polskiego wybrzeża klifowego, dobrze zachowane lasy bukowe, unikalna - wyspiar-

ska delta Świny, przybrzeżny pas wód Bałtyku.Obecna powierzchnia Parku wynosi 10937 ha. 

Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie  

Skansen znajduje się na wyspie Ostrów (wjazd do skansenu od strony miejscowości Recław). Skansen stanowią 

rekonstrukcje zabudowań mieszkalnych i rzemieślniczych z okresu wczesnego średniowiecza – od IX do XI 

wieku. Można w nim zobaczyć, jak mogło wyglądać życie codzienne dawnych ludzi, jak mieszkali i pracowali. . 

W skansenie znajdują się: chata mincerza, bursztynnika, skórnika, garncarza, szklarza, rogownika, jubilera, ry-

baka, skryby, warsztat introligatorski oraz kantor i magazyn kupiecki. We wnętrzach chat o różnej konstrukcji 

można obejrzeć repliki mebli, narzędzi i przedmiotów codziennego użytku sprzed 1000 lat. W„Centrum 

Słowian i Wikingów” zwiedzający może nie tylko podpatrzeć pracę rzemieślników, ubranych w historyczne 

stroje, ale również spróbować własnych sił, a przez to poznać w praktyce życie i pracę naszych przodków 

sprzed 1000 lat.  

Oskar Demczur 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 

Ciekawe miejsca w województwie zachodniopomorskim  
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Rozmawiamy z Panem Mar-
kiem Nowakiem, scenarzy-
stą i reżyserem filmu „Obcy 
dar”. Prapremiera filmu 
miała miejsce w Reczu 26 
sierpnia 2016 r. w ramach 
projektu „Recz na rzeczy—
bez barier”. 

Panie Marku, chciałem Pa-
na zapytać o kilka kwestii 
związanych z Pana filmem.  
Proszę powiedzieć, jaka 
jest tematyka tego filmu? 

Tematyka obejmuje ważne 
kwestie społeczne. Film ma 
głębokie przesłanie. Sam ty-
tuł „Obcy dar” dotyczy 
„obcej krwi”, która ratuje 
życie. Przesłaniem jest też 
to, aby pokazać widzowi 
ważną, ale również trudną 
problematykę ksenofobii, 
rasizmu; zagłębia się w pro-
blem, jaki krzewi się w spo-
łeczeństwie – problem 
uchodźców. 

Proszę powiedzieć, skąd się 
zrodził pomysł takiej wła-
śnie tematyki? 

To pomysł konkursowy, a 
dotyczący ważnych, aktual-
nych kwestii, często poru-
szanych w mediach. 

W jakim konkursie bierze 
Pan udział? 

Jest to konkurs filmów opty-
mistycznych „Multimedia 
happyend”. Organizatorzy 
konkursu zakładają, aby 
uczestnicy poruszyli proble-
matykę często omawianą w 
mediach i aktualną. 

Panie Marku, proszę po-
wiedzieć na pomoc kogo 
mógł Pan liczyć przygoto-
wując i realizując swój 
film. Ile osób Pan zaanga-
żował? 

Pomocy udzieliło mi dużo 
osób. Dziękuję w tym miej-
scu aktorom, dzięki którym 
film mógł powstać, a którzy 
angażowali się w to całymi 
siłami. Miałem też pomoc 
od nauczycieli z mojej szko-
ły (Zespół Szkół nr 2 im. No-
blistów Polskich w Choszcz-
nie), którzy podsunęli mi 
pewne pomysły, przede 
wszystkim Pani Beata Zgo-
rzelska – nauczyciel historii, 
która wspierała mnie w po-
czątkowej fazie realizacji. 
Potem cały projekt zacząłem 
prowadzić już sam. Dużą 
pomoc okazał mi również 
Pan Rabert Rauchfleisch, 
który realizował całe przed-
sięwzięcie, montaż i zdjęcia. 

Realizuje Pan wiele przed-
sięwzięć o charakterze lo-
kalnym, historycznym. Pro-
szę powiedzieć o swoich 
doświadczeniach związa-
nych z różnymi konkursa-
mi – w jakich brał Pan 
udział ostatnio, ewentual-
nie, co Pan planuje w naj-
bliższej przyszłości? 

Na swoim koncie mam już 
wiele doświadczeń. W ciągu 
kilku lat mojego pobytu w 
szkole średniej mam już 
zdobytych kilka nagród, 
jeszcze niektóre są nieode-

brane. Brałem udział w projek-
cie „Sejm dzieci i młodzieży”; 
żeby pojechać do Warszawy, 
trzeba było wykonać pewne 
zadanie, które również było 
związane z nagraniem filmu. 
To tutaj zaczęła się moja przy-
goda z filmowaniem, chociaż 
interesowałem się tym zagad-
nieniem również wcześniej. 

Proszę powiedzieć jakie są 
Pana plany – być może filmo-
we, a może jakieś inne? 

W najbliższym czasie – za rok 
lub dwa - planuję kolejny film. 
W moim zamierzeniu ma to 
być już film długometrażowy, 
bardziej profesjonalny. Tema-
tu jeszcze nie zdradzę, ale już 
mam pewien pomysł. Zamie-
rzam włożyć dużo sił i pracy, 
bo chciałbym, aby to się 
spodobało szerszemu gronu 
ludzi. Zależy mi również na 
tym, by aktorzy, którzy grają 
w moich filmach również wy-
płynęli na głębsze wody. 

A proszę jeszcze powiedzieć, 
jak Pan się czuł jako reżyser i 
scenarzysta? 

Na pewno nie jest to łatwa 

praca. Pod każdym względem 

trzeba dopracować scenariusz 

do realiów, w jakich film jest 

realizowany. Miałem dużo 

pracy zwłaszcza z dialogami, 

które muszą się dopasować. 

Jest to trudne, ale satysfakcjo-

nujące. 

Redakcja 

WYWIAD Z MARKIEM NOWAKIEM - REŻYSEREM FILMU OBCY DAR 
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ZABYTKI RECZA — POMNIK WDZIĘCZNOŚCI 

 Oglądając stare zdjęcia, można nie poznać naszego miasta. Dzisiejszy Recz wygląda trochę inaczej, niż 
sto lat temu. Przez ten czas zmianie uległ także rynek.  

 Pierwotnie w centralnej jego części stał pomnik poświęcony żołnierzom poległym w wojnach z Danią, 
Austrią i Francją. Monument wzniesiony w 1905r. przetrwał obie wojny światowe. Po II wojnie światowej ro-
zebrano go a na jego miejscu stanął Pomnik Wdzięczności. 

 Został on odsłonięty w 1985r. w 40. rocznicę zakończenia II wojny światowej.  Pomnik Wdzięczności 
stoi na środku rynku. Otacza go kilka drzew, które w upalne dni rzucają przyjemny cień. Pomnik ma kształt 
owalu. Przedstawia dwa czarne orły uchwycone w locie, pod którymi widnieje napis: „NA ZAWSZE Z POL-
SKĄ”. Przekaz hasła przypomina nam, jak bardzo jesteśmy związani z historią i kulturą Polski. Jest także swo-
istą przysięgą, że Reczanie nie dadzą odłączyć naszego regionu od Rzeczpospolitej. Na rewersie pomnika zo-
stała umieszczona data 1945-1985. Autorką pomnika jest Zofia Bilińska. 

 Tradycją jest, że z okazji świąt narodowych przed Pomnikiem Wdzięczności władze miasta i miesz-

kańcy Recza składają wiązanki kwiatów, składając równocześnie hołd walczącym o polskość na naszych zie-

miach. 

Jakub Cymerman 

Zabytek- Ruiny kościoła w Nętkowie 

Marcin Kałużny 

1 Armii Pancernej. Warto wspo-
mnieć, że na długości 16 km na sta-
tystyczny 1 km przypadało średnio 
7 0  r a d z i e c k i c h  c z o ł g ó w . . . 
Niestety, po wojnie nikt nie podjął 
się odbudowy tego pięknego ko-
ściółka. Przez wszystkie te lata po-
padał w coraz większą ruinę. Jak 
się dowiedziałem, pod kościołem 
kryją się tunele prowadzące do po-
bliskich wsi: Słutowa, Kraśnika, 
Grabowca. Ukryte też są groby, jak 
mi się zdaje mieszkańców z wioski. 

W Nętkowie znajdują się ruiny ko-

ścioła ewangelickiego z 1897 roku. 

W tym stanie zabytek ten przetrwał 

od 1945 roku. W pobliżu Recza w 

lutym 1945 roku trwały zacięte wal-

ki. W tym czasie do walki z armią 

sowiecką stanęły jedne z ostatnich 

doborowych formacji wojsk hitle-

rowskich. Wojska niemieckie próbo-

wały odwrócić losy wojny. Operacja 

"Sonnenwende" miała na celu rozcię-

cie z północy na południe sięgające-

go aż po Odrę klina wojsk marszałka 

Ż u k o w a .   

Walki nie ominęły Nętkowa. Z opo-

wieści mieszkańców dowiedziałem 

się, że wieś ta przechodziła raz w 

ręce Niemców, raz w ręce Rosjan. 

Podczas tej wojennej zawieruchy 

ucierpiał między innym Nętkowski 

kościół. Działania wojsk osobiście 

obserwował dowódca frontu mar-

szałek Żukow. Groźne i rozpaczliwe 

ataki wojsk hitlerowskich wymogły 

na sowieckim marszałku wprowa-

dzenie do działań oddziałów  



 Witam wszystkich uczniów 

w nowym roku szkolnym.  

Dziękuję za wszystkie oddane na 

mnie głosy.  

Mam nadzieję, że rok 2016/17 

będzie jeszcze lepszy niż po-

przedni a przy okazji zdołam wy-

pełnić każdą obietnicę z mojego 

programu wyborczego. 

Przewodnicząca SU 

Wiktoria Spieler 
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