
 Jestem Ada, chodzę do 3 
klasy gimnazjum. Pewnie mnie 
kojarzycie. Udało mi się objąć w 
tym roku funkcję redaktor na-
czelnej naszej szkolnej gazetki 
"Gimpress". Mam wielką nadzie-
ję, że będzie ona sprawnie funk-
cjonowała, tak samo jak w latach 
poprzednich. W gazecie nadal 
będziecie mogli spotkać takie 
zakładki jak muzodajnia czy mo-
ja ulubiona książka. Wprowadzi-

liśmy takie artykuły, jak "strona uro-
dzinowa" czy forum uczniowskie. 
Poszukujemy chętnych, młodych 
dziennikarzy do naszej załogi. Jeżeli 
jesteś chętny/chętna zapraszamy do 
nas! Spotkania Gimpressu odbywają 
się na 8 lekcji we wtorek w klasie 
numer 2 (co 2 tygodnie). A ja witam 
Was w pierwszym wydaniu gazetki 
w tym roku szkolnym! Miłej lektury! 

 
Ada Cybulska 

HEJ WSZYSTKIM! 

FORUM UCZNIOWSKIE 

 Jako Gimpress 
zamierzamy stworzyć 
tzw. "Forum uczniow-
skie". W najbliższym 
czasie zobaczycie na 
szkolnych koryta-
rzach pudełko. Bę-
dziecie mogli tam 
wrzucić karteczki z 
różnymi opiniami o 

życiu szkoły lub swo-
imi pomysłami na 
różne akcje w naszej 
placówce oraz poza 
nią. Najciekawsze 
wiadomości zamiesz-
czać będziemy w na-
szej gazetce, a ich 
przegląd "na bieżąco" 
będzie zamieszczany 

na naszym Facebo-
oku. Mam nadzieję, 
że czynnie weźmiecie 
udział w akcji. To mo-
że mile wpłynąć na 
życie naszej szkoły.  

 
Pozdrawiam, Ada!  
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 W czerwcu br.  by-

liśmy uczestnikami nie-

zwykłej uroczystości: Po-

żegnania Absolwentów 

naszego Gimnazjum  -  

rocznika 2014-2017.  W 

trakcie uroczystości zosta-

ły wręczone nagrody i po-

dziękowania za solidną 

pracę na rzecz szkoły i 

środowiska. Pozwolimy 

sobie przedstawić tych 

najlepszych i najaktyw-

n i e j s z y c h : 

Najlepszą średnią wśród 

absolwentów uzyskała 

uczennica klasy IIIA Aga-

t a  G o ł ą b  –  5 , 6 1 

Drugą średnią uzyskała 

uczennica klasy IIIC San-

dra Cieplicka – 5.56 

Egzaminy gimnazjalne najle-

piej napisała Sandra Cieplic-

k a  –  7 8 , 5 0 % 

Drugi najlepszy wynik na eg-

zaminie gimnazjalnym uzy-

skała uczennica klasy IIIC 

Daria Wyroślak – 78,1% 

Najlepsi sportowcy w szkole 

to Maksymilian Szulik (kl. 

IIIC) i Konrad Nakiela (kl. 

I I I B ) 

Zanotowaliśmy również spo-

ro wysokich średnich w po-

szczególnych klasach kończą-

c y c h  s z k o ł ę : 

Klasa IIIA – Agata Gołąb – 

5,61, Hubert Hołubowski – 

5,11, Kinga Majewska – 4,77 

Klasa IIIB – Natalia Krukow-

ska – 4,89, Dawid Piątkowski 

– 4,78, Amelia Safarzyńska – 

5,39, Wiktoria Spieler – 5,11, 

Oskar Talarczyk – 5,12 

Klasa IIIC – Natalia Bednar-

czyk – 5,33, Sandra Cieplicka – 

5,56, Lena Dobrynowicz – 

5,28, Aleksandra Kowalczyk – 

5,22, Natalia Kucharczyk – 

4,78, Bartosz Ogłoziński – 

5,33, Daria Wyroślak – 4,78. 

Wszystkim absolwentom 

wszystkiego najlepszego. 

Niech się spełnią wasze ma-

rzenia.  

PS. Miło jest nam poinformo-

wać, że Przyjacielem Szkoły 

został Miejsko-Gminny Ośro-

dek Kultury i Sportu. 

Maciej Gryczewski 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2016/2017 
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ściły: Agata Gołąb—
redaktor naczelna, 
Wiktoria Spieler, Nata-
lia Krukowska, Oliwia 
Łata, Aleksandra Ko-
walczyk, Patrycja Kaź-
mierczak, Alicja Białas, 
Amelia Safarzyńska, 
Weronika Wlazłowska. 

REDAKCJA 

 Pożegnanie ab-
solwentów to również 
pożegnanie naszych 
dziennikarek. Mamy na-
dzieję, że to nie koniec 
współpracy i dziewczy-
ny napiszą do nas o swo-
ich wrażeniach w no-
wych szkołach.  

Dziękujemy za artykuły, 
wywiady i ciężką pracę.  

Szeregi Gimpressu opu-

FOTORELACJA 

POŻEGNALIŚMY NASZYCH DZIENNIKARZY... 
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Zdobywczyni najwyższej średniej na egza-
minach gimnazjalnych wypija sok z cytryny 
jak laureat Orderu Uśmiechu. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się polonezem 

Program  artystyczny—SZKOLNE (R)EWOLUCJE 

MGOKiS — Przyjaciel Szkoły 



 Dziennikarki redakcji Gimpress w roku szkolnym 2016/2017 wzięły udział w konkursie pn. 
Młodzieżowa Akademia Komunikacji, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza, w 
którym nagrodą były warsztaty dziennikarskie. Dziewczyny miały przygotować prezentację związa-
ną z Reczem. Angelika Sikora, Hanna Szremska oraz Adriana Cybulska konkurowały ze sobą o na-
grodę. Okazało się, że prace gimnazjalistek tak spodobały się komisji konkursowej, że nasze koleżan-
ki zostały nagrodzone wyjazdem. Wszystkie zajęły pierwsze miejsce. A oto ich relacje... 

PRACOWITE WAKACJE GIMPRESSU 

          ADA CYBULSKA 

W Czaplinku udało nam 
się między innymi nagrać 
film na zamku Drahim. 
Tam dopiero wszyscy za-
częliśmy się wszyscy po-
znawać. Największe wra-
żenie wywarły na mnie 
chyba debaty na dość po-
ważny temat. Pozwoliły 
nam się wszystkim otwo-
rzyć i pokazały, że nie 
można bać się własnego 
zdania. Jednak to pobyt w 
Czechach wspominam naj-
lepiej, np. warsztaty foto-
graficzne po czesku! Za-
znaczyłam to dlatego, że 
nadal jestem w szoku, jak 
potrafiliśmy się z tym pa-
nem porozumieć, a całe za-
jęcia poszły całkiem spraw-
nie. Jednak najbardziej za-
pamiętam ogniska. Udało 
mi się wtedy poznać ponad 
sto osób. Bardzo się wszy-
scy ze sobą zżyliśmy. Nie-
stety, nie polubiłam cze-
skiej kuchni. A zajęcia w 
Gryżynie? Dowiedziałam 
się, że ukończenie studiów 
na kierunku dziennikar-
stwa wcale nie są wyznacz-
nikiem bycia dziennika-
rzem w przyszłości. No bo 

kto by pomyślał, że 
dziennikarzem może być 
z zawodu fizjoterapeuta? 
Najgorsze były ostatnie 
dni. Siedzieliśmy wszy-
scy nad jeziorem i wie-
dzieliśmy, że za kilka dni 
będziemy musieli się roz-
stać. Nie sądziłam, że 
można w tak krótkim 
czasie zawrzeć tak silne 
znajomości. Najgorszy 
był zdecydowanie dzień 
wyjazdu. Kiedy wszyscy 
płakaliśmy, żegnając się. 
Nie wierzyliśmy, że mi-
nęło to tak szybko. Kto 
by pomyślał, że na po-
czątku wszyscy chcieli-
śmy wracać do domu? 
Paradoks. Tak jak mówi-
łam, obóz był jednym z 
najlepszych przeżyć w 
moich życiu. A dowie-
działam się o wiele więcej 
niż początkowo zakłada-
łam. Przede wszystkim 
to, że dziennikarstwo 
musi być dla nas przy-
jemnością, a nie obowiąz-
kiem, bo tylko tak uda 
nam się być dobrym 
dziennikarzem. 

 Kiedy dowiedziałam 
się, że pojadę na obóz Mło-
dzieżowej Akademii Komu-
nikacji byłam bardzo szczę-
śliwa. Od kilku lat interesu-
ję się dziennikarstwem, 
więc możliwość wzięcia 
udziału w warsztatach mul-
timedialno-dziennikarskich 
to dla mnie sama przyjem-
ność. Kiedy zbliżała się data 
obozu, nabywałam coraz to 
więcej wątpliwości. Czy aby 
na pewno poradzę sobie na 
zajęciach, czy będę dogady-
wać się z innymi członkami 
obozu? Jechaliśmy tam na 
ponad dwa tygodnie, mogło 
zdarzyć się wszystko. Ale 
wiedziałam, że jadę tam, 
aby odpocząć oraz rozwinąć 
swoje umiejętności związa-
ne z dziennikarstwem. Ten 
wyjazd to była przecież mo-
ja nagroda. I z takim wła-
śnie nastawieniem pojecha-
łam na miejsce zbiórki obo-
zu w Czaplinku. Już po kil-
ku dniach okazało się, że 
moje obawy nie miały naj-
mniejszego sensu. Jestem 
pewna, że ten obóz zostanie 
w mojej pamięci na bardzo 
długo.  
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MAK - Młodzieżowa 
Akademia Komunikacji, 
mówiąc prościej obóz 
dziennikarski. 
 
       Moje wrażenia, od-
czucia po tych szesnastu 
dniach są przeróżne. Za-
cznę może od tego, że 
poznałam naprawdę su-
per ludzi. Spędzaliśmy 
ze sobą prawie całe dnie, 
więc w miarę dobrze się 
poznaliśmy. Po tygodniu 
czułam się w ich towa-
rzystwie tak, jakbym 
znała ich już parę lat. 
       Teraz trochę o warsz-
tatach, bo przecież to cała 
idea obozu. Przed wyjaz-
dem bałam się, że te zaję-
cia będą wyglądały jak 
niektóre niezbyt ciekawe 

lekcje w szkole. Ku mojemu 
zaskoczeniu kompletnie tak 
nie było. Oczywiście parę 
razy ,,ziewnęłam" na zaję-
ciach, ale myślę, że to kwe-
stia tematu, który mnie inte-
resował. Wracając, warszta-
towcy umieli przyciągnąć 
naszą uwagę i sądzę, że 
większość zajęć była cieka-
wa i przyjemna. Nie wynio-
słam całej ,,dziennikarskiej 
encyklopedii", ale jakaś wie-
dza pozostała u mnie w gło-
wie. 
       Nie myślcie sobie, że ca-
ły wyjazd opierał się tylko 
na warsztatach. Pozostały 
czas wypełniały nam prze-
różne zajęcia np. rowerki 
wodne, kajaki, wieczorne 
dyskoteki, ogniska, leniu-
chowanie na plaży, zwie-

dzanie (szczególnie w Cze-
chach) i wiele innych. My-
ślę, że właśnie ten czas będę 
wspominać najlepiej. 
       Po moim opisie wydaję 
się wam na pewno, że było 
tam tylko tak super, idealnie 
itd. Jednak nie zawsze było 
tak kolorowo. Warunki w 
Czechach według mnie no 
nie były dość za ciekawe, 
jak na tak duże przedsię-
wzięcie jak i jedzenie 
(gulasz - przeklęte słowo 
każdego uczestnika obozu). 
Myślę jednak, że nie warto 
wspominać tych złych rze-
czy, tylko cieszyć się tymi 
dobrymi. Cały obóz zosta-
nie dla mnie miłym, cieka-
wym i dość zabawnym 
przeżyciem i to jest najważ-
niejsze.  

    ANGELIKA SIKORA 
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 Sierpień. Trzynasty. 
Pechowy? Dla mnie nie! To 
właśnie tego dnia rozpo-
częła się moja wakacyjna 
przygoda. Ale zacznę od 
początku. 
Pod koniec maja dowie-
działam się o konkursie 
dziennikarskim. Lubię to, 
wiec postanowiłam wziąć 
udział. Temat też nie był 
zbyt trudny, bo miałam coś 
zrobić o moim rejonie. Nie 
za bardzo się przejmowa-
łam… do czasu. Gdy do-
wiedziałam się, jaka jest 
nagroda to aż zrobiło mi 
się ciepło. Dwa tygodnie 
na warsztatach dziennikar-
skich w tym 5 nocy w Cze-
chach. Został mi tydzień 
do oddania prac, a ja nie 
mam nawet pomysłu. I co 
zrobiłby każdy normalny 
człowiek? Szukałby inspi-
racji, usiadłby i zaczął in-
tensywnie myśleć. Co zro-
biłam ja? Poszłam do Bie-
dronki. I zamiast szukać 
informacji, to szukałam so-
ku, bo czemu by nie? I na-
gle mnie olśniło! Co jest 
najważniejsze dla każdego 
reczanina w naszym mie-
ście? BIEDRONKA! Ale 
mamy też przecież dużo 
innych atrakcji. To jest to! 
„Zrobię ironiczną hiperbo-
lizację Recza” pomyślałam 
i zrobiłam.  Wysłałam pra-

cę i zostało mi tylko jed-
no. Czekać. Ale nie by-
łam sama. Została ze 
mną moja towarzyszka- 
niepewność. Czerwiec 
minął. Brak wyników. 
Pół lipca minęło. Brak 
wyników. Aż tu nagle. 
Są. Dostałam się. Radość. 
Nie byłam sama, bo wraz 
ze mną dostały się Ange-
lika Sikora i Ada Cybul-
ska. Ale niepewność 
mnie nie opuszczała. 
Nadszedł sierpień. Nie-
pewność wzrastała z 
upływem czasu.   
Trzynasty. Dzień wyjaz-
du. Kierunek Czaplinek. 
5 dni warsztatów telewi-
zyjnych. Nasza 32 osobo-
wa grupa stworzyła w 
tym czasie film „Gdzie 
jest Klara”. Jako jedna z 
kamerzystek myślę, że 
spisałam się nie najgo-
rzej. Ale nie tylko mieli-
śmy warsztaty. Pozwie-
dzaliśmy też trochę. 
Nadszedł dziewiętnasty. 
Kierunek Czechy. Ponad 
12 godzin jazdy autobu-
sem. Nie było najgorzej. 
Nasze oczy widzą nie za 
bardzo ekskluzywne wa-
runki. Dzień w dzień na 
obiad gulasz i to wcale 
nie ten dobry, polski. Ale 
wszystko naprawiała at-
mosfera i wspaniali 

uczestnicy. Tu zwiedzali-
śmy dużo więcej. Czas 
na dwudziesty czwarty. 
Kierunek Gryżyna. Tu za-
staliśmy ładne mieszkanka 
i pyszne jedzenie. Warszta-
ty radiowe prowadzone tu-
taj były według mnie naj-
ciekawsze. A urozmaice-
niem była wizyta w Radiu 
Zielona Góra i Radiu Za-
chód. I w końcu nadszedł 
dwudziesty dziewiąty. 
Czas do domu. 
Podsumowując. Było bar-
dzo ciekawie. Poznałam 
wiele interesujących osób i 
nie mało się nauczyłam. 
Dużo zwiedzaliśmy, co 
uwielbiam i wspomnienia z 
tych tygodni na pewno na 
długo zapamiętam. Tak sa-
mo długo nie zjem gulaszu. 

  HANNA SZREMSKA 
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 Dnia 14.09.2017r. odbyła się debata, podczas której kandydaci na Przewodniczącego Samorzą-
du Uczniowskiego Gimnazjum im. Adolfa Długosza - Adriana Cybulska, Filip Kramm, Cyprian Gu-
zek oraz Szymon Szuberski - prezentowali swój plan działania oraz odpowiadali na pytania wybor-
ców. Udało mi się porozmawiać z nimi o tym, jak czują się przed debatą: 
 
-Jak się czujesz przed debatą wyborczą? 
 
Czuję się bardzo dobrze, jestem szczęśliwy oraz pozytywnie nastawiony i mam nadzieję, że wygram  
(Filip Kramm) 
 
Lekko się stresuję, ale mam nadzieję, że dam sobie radę. Myślę, że byłabym dobrą przewodniczącą, ponieważ 
mam bardzo duży plan wyborczy i myślę ,że uda mi się go spełnić  
(Adriana Cybulska)  
 
Każdy ze startujących na początku przedstawił swój program wyborczy, a następnie przeszliśmy do 
zadawania pytań przez uczniów. Gimnazjaliści starali się jak najwięcej dowiedzieć na temat tego, co 
dana osoba chce zorganizować w szkole, aby móc podjąć odpowiednią decyzję.  
Po zakończeniu debaty każdy z kandydatów na przewodniczącego odpowiedział na moje pytanie: 
 
-Jak czujesz się po debacie wyborczej? 

 
Czuję się jeszcze lepiej niż przed, ponieważ wszystko co najgorsze jest już za mną i myślę, że mam duże szanse, 
aby wygrać te wybory. (Filip Kramm) 
 
Czuję się nawet dobrze, uważam, że mam lekkie szanse na wygraną, ale nie jestem pewien, czy mi się to uda. 
(Szymon Szuberski)  
 
Po debacie wyborczej czuję się bardzo dobrze, ponieważ mogłem wyrazić to, co inni mogli ode mnie usłyszeć. 
Myślę, że szansę na wygraną ma każdy. (Cyprian Guzek) 
 
Myślałam, że będzie gorzej, że będę się bardziej stresować, ale kiedy usiadłam na środku, czułam się całkiem do-
brze, niektóre pytania były bardzo trudne, ale myślę, że podołałam wyzwaniu. Myślę, że każdy z nas ma równe 
szanse na wygraną. (Adriana Cybulska) 
 
 

 
Karolina Biskupska  

DEBATA WYBORCZA  
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 W dniu 15 września 
br. odbyły się wybory Prze-
wodniczącego Samorządu 
Uczniowskiego Gimnazjum 
im. Adolfa Długosza w Re-
czu.  
Przedstawiamy wyniki wybo-
rów: 
Filip Kramm – 27 głosów 
(34%) 
Adriana Cybulska – 22 głosy 
(27.5%) 
Cyprian Guzek – 16 głosów 
(20%) 
Szymon Szuberski – 15 gło-
sów (18.5%) 
Tym samym Przewodniczą-
cym Samorządu Uczniow-
skiego Gimnazjum został 
Filip Kramm z klasy III B. 
Serdecznie gratulujemy !!! 
Powyższe wyniki wskazują 
na to, że walka o zwycięstwo 
była zacięta, a wyborcy, czyli 
uczniowie Gimnazjum, nie 
mieli łatwego zadania. Świad-
czy to również o tym, że 
wszyscy kandydaci mieli po-
dobne szanse, co sami po-
twierdzają w wypowiedziach 
dla reporterki GIMpressu Ka-

roliny Biskupskiej. 
Warto również nadmienić, że 
uczniowie Gimnazjum poważnie 
potraktowali wybory samorządo-
we. Frekwencja w wyborach wy-
niosła bowiem 75 %. 

Wybory oraz wcześniejsza debata 
przedwyborcza odbywały się w 
ramach projektu edukacyjnego 
„Młodzi głosują”, w którym 
uczestniczyli, oprócz kandydatów, 
uczniowie klas drugich. W tym 
roku byli to: Nikola Zawarska, Zu-
zanna Duda, Barbara Stanik, Igor 
Leśniak, Bartłomiej Karcz, Jakub 
Kowalczyk, Gracjan Zarecki. To ci 
uczniowie przygotowali debatę, 
lokal wyborczy, karty do głosowa-
nia, itd. Warto również dodać, że 
wystrój lokalu wyborczego nawią-
zywał do niedawnej akcji Narodo-
wego Czytania „Wesela” Stanisła-
w a  W y s p i a ń s k i e g o . 
Całość przedsięwzięcia koordyno-
wali: Małgorzata Sawczuk oraz 
M a c i e j  G r y c z e w s k i . 
 
PS. Jeszcze raz dziękuję wszyst-
kim uczniom oraz nauczycielom, 
którzy przygotowali i przeprowa-
dzili wybory do Samorządu 

Uczniowskiego i Sekcji Świetlicy 
w Szkole Podstawowej.   
 
Serdecznie gratuluję Poli Pil-

żys uznania ze strony członków 
Samorządu Uczniowskiego i 
wyboru na Przewodniczącą SU 
S z k o ł y  P o d s t a w o w e j .   
 
Szczegółową informację na te-
mat wyborów w Szkole Podsta-
wowej zamieściła na stronie in-
ternetowej szkoły Pani Bogumiła 
P i e c i u k i e w i c z . 
 
Jestem przekonany, że dzień 15 
września 2017 roku wszyscy mo-
żemy potraktować jako dosko-
n a łą  le k cj ę  d em ok ra c j i . 
 

 
Maciej Gryczewski  

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
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„Co tam Panie w polityce!” 

„Miałeś, chamie, złoty róg, Miałeś, chamie, czapkę 
z piór, Ostał Ci się ino sznur!” 

„Niech na całym świecie wojna, Byle polska wieś 
spokojna” 

„A, jak myślę, że Panowie Duza by juz mogli mieć, 
Ino oni nie chcom chcieć!” 

„Wyście sobie, a my sobie Każden sobie rzepkę 
skrobie” 

„Chłop potęgą jest i basta!” 

Te i inne cytaty zabrzmiały w sobotni poranek, 9 
września 2017 r., na Rynku w Reczu. Tego dnia 
instytucje - Szkoła Podstawowa im. Stefana Czar-
nieckiego oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu - przygotowały spotkanie plenerowe, pod-
czas którego wspólnie czytaliśmy „Wesele” Stani-
sława Wyspiańskiego. 

Nasze zaproszenie przyjęli między innymi: Bur-
mistrz Recza Wiesław Łoński, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Reczu Piotr Pawłowski, Radna 
Powiatu Choszczno Jolanta Kiłoczko. 

Wśród osób, które aktywnie włączyły się w tę im-
prezę, przygotowując scenografię, oprawę mu-
zyczną, a przede wszystkim czytając fragmenty 
„Wesela”, były: nauczyciele - Maciej Gryczewski, 
Aleksandra Gryczewska, Barbara Tomicz, Maria 
Romanowska, Wioleta Sankowska, Małgorzata 
Juszkiewicz, Anna Rakowska, Zofia Łońska, Grze-
gorz Jurkiewicz, Artur Stąporek, ks. Piotr Brotoń, 
Dorota Rakowska, uczniowie – Zuzanna Ko-
strzewska, Nikola Merks, Barbara Stanik, Karol 
Stąporek, Dariusz Parchem z mamą Wioletą, Wik-
toria Kozempha, Zuzanna Ruchlicka. Ponadto 
udział wzięli: p. Luiza i p. Justyna – pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Reczu, p. Agnieszka i p. Ju-
styna – pracownicy ŚDS, p. Jolanta Górniak, p. An-
drzej z Lęborka, Bartek Ogłoziński, p. Zdzisław 
Kamiński. 

Nad całością wydarzenia czuwała p. Agnieszka 
Koźbiał – dyrektor MGOKiS. 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest 
przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zaini-
cjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama 

Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się 
czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następ-
nych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka 
Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W ubie-
głym roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda 
rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka 
Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. 
Przez ponad 11 godzin powieść Sienkiewicza czytali 
znani aktorzy. W całej Polsce i za granicą Quo vadis 
przeczytano w ponad 2200 miejscach. 

 W tym roku również my włączyliśmy się w 
tę ideę. 

Warto w tym miejscu przedstawić dzieło oraz jego 
autora, które wspólnie czytaliśmy.  

„Wesele. Dramat w trzech aktach”, najsłynniejszy 
utwór Stanisława Wyspiańskiego, powstało na kan-
wie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dra-
maturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, 
chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera 
sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miej-
skim w Krakowie. W tym samym roku w Krakowie 
Wesele zostało opublikowane po raz pierwszy. Dra-
mat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczo-
ny na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało 
się ponad 120 wydań Wesela. 

Stanisław Wyspiański (1869-1907) – poeta, dramato-
pisarz, malarz, inscenizator – był jednym z najgenial-
niejszych polskich artystów. Wybitny przedstawiciel 
Młodej Polski, zajmował się wieloma dziedzinami 
sztuki. Uprawiał malarstwo, pisał utwory liryczne i 
dramatyczne, libretta oper, projektował witraże, me-
ble, a nawet strój dla Lajkonika. Został pochowany w 
Krypcie Zasłużonych w podziemiach kościoła oo. 

P a u l i n ó w  n a  S k a ł c e . 
 

Or-

BYLIŚMY NA WESELU ... 
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 Klasa IIIB gim-
n a z j u m  d n i a 
06.10.2017r. zorgani-
zowała konkurs na 
najlepszy żart, z oka-

zji Dnia Uśmiechu. 
Nagrodami były su-
chary! Każdy mógł 
podejść i opowie-
dzieć jakiś dowcip.  
Warto dodać, że go-

spodarze szkoły, czyli klasa IIIB 
gimnazjum 02.10.2017r. zorgani-
zowała także koncert życzeń z 
okazji Dnia Chłopaka.  

Regulamin i informacje o konkursie Go-
spodarz Szkoły na str. 12 

Karolina Biskupska 

 

jektu w każdy wtorek, środę i piątek na przerwach dwudziesto- i piętnastominu-

towych pilnują porządku w naszej „Strefie Harmonii”. Gratulujemy! 

Cyprian Guzek 

PS.  Na stronach inter-

netowych Radia Szcze-

cin można posłuchać 

audycji radiowej z 

udziałem p. G. Jurkie-

wicza na temat naszej 

Strefy Harmonii 

 Dnia 29 września 

(piątek) do Pana Grzego-

rza Jurkiewicza zadzwonił 

telefon z informacją: 

„Szkoła w Reczu wygrała 

konkurs na strefę harmo-

nii.” Oznacza to, że 27 li-

stopada (poniedziałek) w 

Filharmonii Szczecińskiej 

nasza szkoła odbierze na-

grodę za pierwsze miejsce. 

Zdobyliśmy to dzięki oso-

bom należącymi do klubu 

Melomana Osłuchanego. 

Niektórzy uczestnicy pro-

GOSPODARZ SZKOŁY DO DZIEŁA! 

Dobre wieści! 
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 Akcja  Sprzątnie Świata, w tym roku pod hasłem „ Nie ma śmieci – są surowce” , to 
wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja 
odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na 
środowisko. Wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkim, któ-
rym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie po-
wstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możli-
wości usuwamy dzikie wysypiska. Fundacja Nasza Ziemia, organizator Akcji, zwraca uwa-
gę, że w rzeczach, często nazywanych niepotrzebnymi, drzemie wartościowy surowiec, któ-
ry może być przetwarzany kilkukrotnie, a nawet bez końca (tak jest w przypadku aluminio-
wej puszki). 

 18 września 2017r. uczniowie 3 klas Gimnazjum, wraz z nauczycielami, włączyli  się 

do akcji poprzez posprzątanie terenów leśnych oraz placu przy ścieżce dydaktycznej w oko-

licach Pomienia. Dzięki zaangażowaniu rodziców po ciężkiej i udanej pracy był czas na ogni-

sko. Serdeczne podziękowania kierujemy do Przyjaciela Szkoły—Nadleśnictwa Choszczno 

za współudział w akcji. Dbajmy o czystość środowiska! 

Daria Konieczna 
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 Godzina szósta, więc 

czas wstać. Umyć się, wyszy-

kować. Do szkoły idę w do-

brym humorze więc zapewne 

wrócę ze złym. Na lekcji po-

wtarzane jak zwykle, że jak się 

uczyć nie będziemy to nic nie 

osiągniemy. Ale ja mówię: Jak 

się uczyć będziemy to czasu 

nie znajdziemy. Po szkolę trze-

ba odrobić zadania domowe. 

Zrobiłem. Niedokładnie ale 

powinno starczyć. Czas 

wyjść do kolegów którzy za-

pewne odrobią zadania 

przed lekcją. I jak zwykle 

ode mnie spiszą. Może kie-

dyś specjalnie źle zrobię, ale 

będę wiedział gdzie, a wtedy 

zobaczą, że również jestem 

człowiekiem. Z kolegami jak 

zwykle po szkolę chodzimy 

tu i tam. Nie wiem po co ale 

robimy to. Może będzie za-

bawa. Ale jak zwykle nie 

ma. Wracam do domu 

gdzieś przed jedenastą. 

Staram się zasnąć, lecz na-

gle sobie przypomniałem. 

Jak zwykle. Nie odrobiłem 

zadania z matematyki. 

Cyprian Guzek 

Szczęście 
 

Uśmiecha się, gdy go czujesz 
Uśmiecha się, gdy miłujesz 
Uśmiecha się, gdy myślisz 
Uśmiecha się, gdy czyścisz  

To co dla ciebie naprawdę ważne 
Uśmiecha się, gdy znasz dobre twarze 

I wszystkich traktujesz tak samo 
A nie tylko tych co uznano. 

Dzień (nie)przeciętnego chłopaka 

KĄCIK POEZJI-CYPRIAN GUZEK 

 
Strach 

 
Przechodzi przez ten świat półmrokiem 

Nie można ogarnąć go wzrokiem 
Biegnie ciągle w dzień i w nocy 

Nikt nie otrzyma pomocy 
Niezwyciężony, niezapomniany 

Przenigdy nie będzie omijany 
Nigdy nikt się w nim nie rozpozna 
Chyba, że się z nim ktoś wychowa 

Owce 

Zawsze znajdują się na łące 
Biało ubrane małe owce 

Jedna tylko jest cała czarna 
Ciągle przez inne odpychana 

Wełna ich wypełnia wiejskie odzienie 
I tylko czarna królewskie marzenie. 
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 Dyrektor Szkoły Podstawo-

wej im. Stefana Czarnieckiego w Re-

czu ogłasza konkurs „Gospodarz 

szkoły”. 

Ideą konkursu jest to, że każda klasa 

opiekuje się szkołą przez określony 

czas.  

Konkurs jest przeznaczony dla klas 

od IV Szkoły Podstawowej do III 

Gimnazjum. 

REGULAMIN: 

Konkurs trwa od 02.10.2017 do 08-

.06.2018 r.  

W konkursie udział biorą klasy: IV 

SP – III GIMN. 

Każda klasa opiekuje się szkołą 

przez okres 2 tygodni. Komisja kon-

kursowa dokonuje losowego przy-

działu terminu opieki nad szkołą 

poszczególnym klasom i podaje go 

do publicznej wiadomości na tabli-

cach ogłoszeń i na facebooku. Nie 

można zamieniać się przydzielony-

mi terminami. 

W wyznaczonym czasie klasy podej-

mują co najmniej 3 zadania spośród 

niżej wymienionych: 

Przygotowują charakterystykę klasy 

w dowolnej formie: plakat, prezenta-

cja, ubiór, scenka, itp. i prezentują ją 

społeczności szkolnej (plakat, pre-

zentacja, facebook, strona interneto-

wa), 

Włączają się w organizację imprezy 

lub wydarzenia wynikającego z ka-

lendarza szkoły (np. apel, konkurs, 

wystawa, uroczystość), 

W ciekawy sposób prezentują kalen-

darz świąt nietypowych (dostępny 

w Internecie), 

Organizują konkurs szkolny w do-

wolnej formie, 

Wykonują zadanie wolontariacie (w 

porozumieniu ze Szkolny Kołem 

Wolontariatu), 

Podejmują działanie we współpracy 

z samorządem uczniowskim. 

Klasa zamieszcza na bieżąco na 

stronie internetowej szkoły lub 

na szkolnym facebooku za po-

średnictwem administratora re-

cenzję ze zrealizowanego zada-

nia. 

Klasa przygotowuje artykuł do 

szkolnej gazetki GIMpress z wy-

konanych przedsięwzięć – do 2 

tygodni po zakończeniu „opieki 

nad szkołą”. 

Działania klasy nadzoruje wy-

chowawca. 

Każde zadanie jest oceniane i 

punktowane przez komisję kon-

kursową w skład której wcho-

dzą: 

Zofia Łońska – przewodnicząca 

komisji i koordynator konkursu 

Przewodniczący SU Szkoły Pod-

stawowej oraz Przewodniczący 

SU Gimnazjum 

Marlena Mielczarek i Wioleta 

Sankowska - pedagodzy szkolni. 

Kryterium oceniania: oryginal-

ność, estetyka, pomysłowość, 

zaangażowanie, terminowość, 

dobra organizacja pracy, rozpo-

wszechnianie informacji, nagło-

śnienie przygotowanych przed-

sięwzięć. 

Klasa, która uzyska najwięcej 

punktów otrzyma nagrodę ufun-

dowaną przez dyrektora szkoły 

w postaci dofinansowania do 

jednodniowej wycieczki. Nagro-

da zostanie wręczona podczas 

apelu podsumowującego rok 

szkolny w dniu 15.06.2018 r. 

Dyrektor zastrzega sobie możli-

wość ufundowania dodatko-

wych nagród. 

Wszelkie spory wynikające z niniej-

szego regulaminu rozstrzyga komi-

sja konkursowa w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły.  

Terminarz konkursu Gospodarz 

szkoły 

W wyniku losowania, które odbyło 

się w dniu 20 września 2017 r. w 

obecności dyrektora szkoły – Macie-

ja Gryczewskiego oraz koordynato-

ra konkursu – Zofii Łońskiej, Go-

spodarzami Szkoły w podanych 

poniżej terminach będą: 

 
02.10.2017-13.10.2017 – III b G 

 
16.10.2017-27.10.2017 – III c G 

 
30.10.2017-10.11.2017 – II c G 

 
13.11.2017-24.11.2017 – VI a SP 

 
27.11.2017-08.12.2017 – V b SP 

 
11.12.2017-22.12.2017 –VI b SP 

 
02.01.2018-12.01.2018 – V a SP 

 
29.01.2018-09.02.2018 – II a G 

 
12.02.2018-23.02.2018 – III a G 

 
26.02.2018-09.03.2018 – VI c SP 

 
12.03.2018-23.03.2018 – VII a SP 

 
26.03.2018-06.04.2018 – II b G 

 
09.04.2018-20.04.2018 – VII b SP 

 
23.04.2018-11.05.2018 – IV b SP 

 
14.05.2018-25.05.2018 – IV c SP 

 
28.05.2018-08.06.2018 – IV a SP 

GOSPODARZ SZKOŁY 
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Arcade Fire – kanadyjski zespół indierockowy założony w 2003 roku 

w Montrealu przez małżeństwo Wina Butlera i Régine Chassagne. Pozostali członko-

wie to William Butler, Richard Reed Parry, Tim Kingsbury, Jeremy Gara i Sarah Neu-

feld.  

Arcade Fire osiągnął znaczącą pozycję na rynku i uznanie krytyków po wprowadzeniu 

na rynek pierwszego albumu Funeral z 2004. Członkowie zespołu używają takich in-

strumentów jak gitara, perkusja, gitara basowa, pianino, skrzypce, altówka, wioloncze-

la, kontrabas, ksylofon, dzwonki, keyboard, waltornia, akordeon, harfa, mandolina i 

lira korbowa. Większość tych instrumentów jest zabierana w trasę koncertową. 

Arcade Fire wygrał wiele nagród, włączając w to The 2011 Grammy Award za Album 

Roku, the 2011 Juno Award za Album Roku i the 2011 Brit Award za Najlepszy Mię-

dzynarodowy Album za ich trzeci studyjny album The Suburbs wydany w 2010, który 

odniósł komercyjny sukces. We wcześniejszych latach wygrali The 2008 Meteor Mu-

sic Award za Najlepszy Międzynarodowy Album oraz The 2008 Juno Award za Alter-

natywny Album Roku za ich drugi studyjny album, Neon Bible. Otrzymali również no-

minacje dla Najlepszego Alternatywnego Zespołu Grammy za ich trzy studyjne albu-

my. 

Serdecznie polecam, zwłaszcza album Funeral  -  jest rewelacyjny.  

M.G. 

… A TERAZ COŚ ZUPEŁNIE Z INNEJ BECZKI 
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 26 września w 
szkole świętowaliśmy 
Europejski Dzień Ję-
zyków. Każda klasa 
zaprezentowała cie-
kawostki na temat 
państwa, które wcze-
śniej wylosowała. 
Dzięki temu mogli-
śmy bliżej poznać 
kulturę, zwyczaje i 
języki państw euro-
pejskich, a nawet 
skosztować potraw i 
smakołyków. 

29 września 2017 roku w godzinach 9.45 - 12.30 
na rynku w Reczu odbył się VII Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia. Oto fotorelacja: 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 

VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA  
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Piękna, spokojna gra, aż miło popatrzeć. Wynik 
mówi sam za siebie: 

Hetman Recz - Hattrick Kołobrzeg 4:1 
(3:0). 

Gratulujemy naszym Hetmankom, trenerowi 
panu Jakubowi Drapińskiemu oraz kierowniko-
wi drużyny Błażejowi Żybko. Skład drużyny: 
Gabrysia Muller, Maja Koźbiał, Dominika Bagiń-

ska, Ada Cybulska, Ola Jarzębak, Oliwia 
Kmetyk, Natalia Kmetyk, Anita Szyma-
nowska, Marta Skowron, Nikola Kurlej, 
Nikola Zawarska, Kasia Afeltowicz, Ma-
ja Szczakowska, Paulina Gromadzka, 
Sandra Szymuk.  

 

A na Stadionie w Reczu, który tego dnia mogli-
śmy spokojnie nazwać Stadionem Światła, zasia-
dło tylu kibiców, że naszym dziewczętom aż 
zaparło dech… Było nas o wiele więcej niż w 
Szczecinie, Stargardzie i Międzyzdrojach razem 
wziętych. 

REDAKCJA 

Po 4 kolejkach  III Ligi Kobiet nasze reprezentantki, które debiutują w tych  rozgrywkach, zajmują 
3 miejsce. Oto tabela (za Łączy Nas Piłka): 

1. Fala Międzyzdroje  -  9  pkt.  br. 15-13 

2. Olimpia III Szczecin  -  6 pkt. br 22-3 

3. Hetman Recz  -  6 pkt. br. 6-14 

4. UKS Viktoria Sianów  -  3 pkt. br. 11-0 

5. Błękitni II Stargard  -  3 pkt. br. 5-2 

6. UKS Energetyk Junior Gryfino  -  0 pkt. bt 1-6 

7. Hattrick Kołobrzeg  -  0 pkt. br. 2-24 

JESTEŚMY DUMNI Z DZIEWCZYN! 

TABELA III LIGI KOBIET   
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Nadchodzące wydarzenia: 

 14 października - 15.00 Msza św. w intencji 

uczniów, byłych i obecnych pracowników Szkoły 

Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola Miejskie-

go w Reczu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 20 października - Dzień Seniora  

 26 października - uroczysta Gala z okazji wręcze-

nia Wojewódzkich i Krajowych Certyfikatów 

Szkół Promujących Zdrowie  

Z okazji nadchodzącego  

Dnia Edukacji Narodowej  

Dyrekcji,  

Nauczycielom i Pracownikom Szkoły   

życzymy 

wielu sukcesów, które będą powodem satysfakcji i 

spełnienia zawodowego, radości i optymistycznego 

nastawienia w każdym dniu pracy, wszelkiej pomyśl-

ności, poczucia ważności wykonywanego zawodu 

oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się 

swoją wiedzą i doświadczeniem. 

REDAKCJA Gimpressu 

ADRIANA CYBULSKA—REDAKTOR 
NACZELNA 

HANNA SZREMSKA—ZASTĘPCA 
REDAKTOR NACZELNEJ 

ANGELIKA SIKORA—ZASTEPCA 
REDAKTOR NACZELNEJ 

CYPRIAN GUZEK 
KAROLINA BISKUPSKA 

DARIA KONIECZNA 
MAJA KOŹBIAŁ 

OPIEKA: 
ALEKSANDRA GRYCZEWSKA 

MACIEJ GRYCZEWSKI 
WSPÓŁPRACA: 

DOROTA RAKOWSKA 
ARTUR STĄPOREK 

ŚRODOWISKOWY DOM 
SAMOPOMOCY 

REDAKCJA  

TYTUŁY NADANE PRZEZ 
UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY 

NAUCZYCIEL PROFESOR— 

p. Andrzej Horoszkiewicz 

NAUCZYCIEL SOKOLE OKO— 

p. Grzegorz Jurkiewicz 

NAUCZYCIEL PRZYJACIEL— 

p. Grzegorz Jurkiewicz 

NAUCZYCIEL SZERYF— 

p. Maciej Gryczewski 

NAUCZYCIEL PRACUŚ— 

p. Barbara Tomicz 

NAUCZYCIEL TRENDY— 

p. Katarzyna Szczepaniak 

NAUCZYCIEL LUZAK— 

p. Grzegorz Jurkiewicz 


