
 Pan Długosz urodził się 10 maja 1925 roku w 

Komborni pod Krosnem Tam też przeżył swoje dzieciństwo 

i młodość. W czasie okupacji niemieckiej ciężko pracował 

w kamieniołomach. Od 1945 roku pracował w lesie i ukry-

wał się przed władzami okupacyjnymi, gdyż groziła mu 

kara śmierci, a jego rodzinie obóz koncentracyjny za przy-

należność do podziemnej organizacji wojskowej. 

 Po ukończeniu w 1947r Uniwersytetu Ludowego, 

Studium Pedagogicznego w Gorlicach, pełnił służbę woj-

skową i otrzymał nakaz oraz skierowanie do pracy jako na-

uczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej właśnie tutaj, w 

Reczu. Swoją pracę rozpoczął 1 kwietnia 1948r. W latach 

1953-1957 pracował w Szczecinie. W 1957r. powrócił do 

pracy w Reczu, gdzie objął funkcję kierownika szkoły, a od 

1973r. Gminnego Dyrektora Szkół. W ramach doskonalenia 

zawodowego zdał maturę w Myśliborzu, ukończył trzylet-

nie Studium Nauczycielskie, roczny kurs dyrektorów szkół, 

a następnie czteroletnie studia magisterskie i dwuletnie stu-

dia podyplomowe. 

 Był aktywnym działaczem oświatowym i innych organizacji społecznych, m.in. prezesem ZNP 

w Choszcznie i członkiem Sądu Koleżeńskiego ZG ZNP w Warszawie. Przez wiele lat kadencji był rad-

nym w Reczu, Choszcznie i Gorzowie Wlkp. 

Pan Długosz był naprawdę, wartościowym człowiekiem, bardzo skromnym przede wszystkim. Całe 

swoje życie poświęcił właśnie pracy w szkole. Był zafascynowany młodzieżą!  Janina Pawłowska 

 Etatową pracę zawodową zakończył w 1982r. Będąc na emeryturze, nadal pracował w niepeł-

nym wymiarze godzin, jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Reczu i w Lubieniowie.  

 Był wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Recza. 

 Za swoją działalność został uhonorowany wieloma wyróżnieniami, medalami czy odznaczenia-

mi. W 1999r. czytelnicy „Kuriera Ziemi Choszczeńskiej” wytypowali Go do miana Człowieka Powia-

tu Choszczeńskiego. W 2009 r. został mianowany na Honorowego Obywatela Miasta Recz. Jednak 

największą radość sprawił Mu Order Uśmiechu przyznany przez społeczność uczniowską w 1984 r. 

(zdjęcie). 

  14 października 2009r. został patronem naszego gimnazjum. 

                                                                                                                              Ada Cybulska 
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Już niedługo Dzień patrona naszej szkoły  -  Pana Adolfa Długosza 

MARZEC ,  KWIECIEŃ  GIMpress 
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 14 marca, w ramach projektu „Recz na rzeczy  -  dziennikarskim okiem”, mieliśmy przyjemność 

uczestniczyć w warsztatach z psychologiem panią Magdaleną Matuszczak. Głównym tematem zajęć by-

ła komunikacja. 

 Na samym początku zajęć każdy z nas mu-

siał przygotować specjalną wizytówkę przedstawia-

jącą swoje imię oraz znak szczególny, w naszym 

przypadku była to otwarta książka, boisko lub 

uśmiechnięta twarz. Prowadzącej zajęcia bardzo zale-

żało na poznaniu nas. Zadziwiło nas to, że również 

my dowiedzieliśmy się o sobie tak wielu nowych 

rzeczy. Otrzymaliśmy miano świetnej i zgranej gru-

py. Po podzieleniu się na dwie drużyny dostaliśmy 

zadanie zrobienia plakatu związanego z komunika-

cją. Nie mieliśmy na to zbyt dużo czasu. Powstały dwie, całkiem różniące się od siebie prace. Jedna gru-

pa przedstawiła to za pomocą rysunku, druga zaś za pomocą skojarzeń. Po kolei przedstawiliśmy swoje 

prezentacje.  

 Najzabawniejszą częścią zajęć była ta, kiedy pisząc na kartce jakieś słowo musieliśmy przedsta-

wić je swojemu partnerowi za pomocą wzroku, później ruchu, a dopiero na końcu słów. Najłatwiejsza 

okazała się ostatnia część.  

 Po przerwie i smacznym poczęstunku, przedstawili-

śmy różne scenki z życia jak np. wizyta u fryzjera czy roz-

mowa z przyjaciółką. Najtrudniejszym, ale zarazem najcie-

kawszym zadaniem było przedstawienie swojego problemu 

przed trzema postaciami: osobą, która chętnie Cię wysłu-

cha, osobą, która nie zwraca nawet na Ciebie uwagi  lub 

przed zwykłym, pustym krzesłem. Stwierdziliśmy, że pusta 

przestrzeń była mniej irytująca od człowieka, który nawet nie 

zamierza Cię słuchać. Po zakończonych zajęciach podziękowaliśmy pani Magdzie, obiecując, że w 

sierpniu przyjdziemy na kolejne warsztaty z uśmiechem i chęcią do pracy. 

 Zajęcia bardzo nam się podobały. Odbyły się one w miłej i wesołej atmosferze. Mamy nadzieję, 

że nabraliśmy choć trochę doświadczenia. Przecież komunikacja jest bardzo ważna w zawodzie 

dziennikarza.  

Ada Cybulska 

Warsztaty z psychologiem  -   Panią Magdaleną Matuszczak 
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 Uczniowie i nauczyciele naszego Gimnazjum oraz 

wiele innych osób z Recza, aktywnie wspierają akcję cha-

rytatywną, której celem jest pomoc dla Karoliny, naszej 

absolwentki. W marcu Karolina poważnie zachorowała i 

jako jej koledzy oraz przyjaciele chcemy dać wyraz nasze-

go wsparcia.  

 Włączyliśmy się w akcję pomocy zorganizowaną 

przez  Stowarzyszenie „Jesteśmy razem” z Kalisza Pomor-

skiego. W jej ramach 7 kwietnia uczestniczyliśmy w mara-

tonie Zumby, który odbył się w Kaliszu. Ponadto w dniu 

12 kwietnia byliśmy  na koncercie w tamtejszym Domu 

Kultury. Koncert połączony był z aukcją na rzecz Karoli-

ny. 18 kwietnia duża grupa naszej szkolnej społeczności 

uczestniczyła w „Biegu po uśmiech” wokół jeziora w Ka-

liszu; bieg również był wyrazem wsparcia dla Karoliny. 

To nie wszystko! Nasze Gimnazjum oraz Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu, Towarzy-

stwo Miłośników Recza, Gmina Recz oraz Sołectwo Pomień organizuje akcję „Zdrowiem po zdro-

wie”. W tej akcji również pomagamy Karolinie. 

 29 kwietnia podczas Biegów Ulicznych z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja — zbiórka pie-

niędzy na rehabilitację Karoliny. 

 W dniu 30 kwietnia na Stadionie Miejskim — marsz Nordic Walking, pokaz Zumby z wpiso-

wym, sprzedaż ciast i napojów na Orliku i Stadionie Miejskim, sprzedaż upominków na stoisku świe-

tlicy szkolnej z Gimnazjum, malowanie twarzy, itp..  

Jako redakcja „GIMpressu” oraz „Recz na rzeczy” również włączamy się w tę akcję charytatywną, 

sprzedając najnowsze wydania naszych czasopism. 

Więcej informacji na ten temat w następnym wy-

d a n i u 

„GIMpressu”. 

Pomagamy Karolinie !!!  
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Legendy Recza.  Fotorelacja post scriptum 



GIM PRESS  STR.  5  

 Zapytaliśmy trzecioklasistów o wrażenia z egzaminu gimnazjalnego. Oto niektóre wypo-

wiedzi: 

„Moje wrażenia są pozytywne, ponieważ poszło mi w miarę dobrze.” 

„Moje wrażenia dotyczące egzaminów są złe, ponieważ myślę, że źle mi poszło.” 

„Uważam, że egzaminy były nudne.” 

„Moje wrażenia dotyczące egzaminów nie są do końca pozytywne, ponieważ testy z historii sprawiły mi 

dużą trudność.” 

„Uważam, że nie pokazałam wszystkiego, na co mnie stać.” 

 Na pytanie, który przedmiot sprawił Ci największą trudność, najczęściej odpowiadano, że 

matematyka, jęz. angielski oraz historia. Natomiast najmniejszy problem, wg zdających, był z jęz. 

polskim i wiedzą o społeczeństwie. Okaże się … 

 

 Przeprowadziliśmy również ankiety z uczniami klas pierwszych i drugich (odpowiedzi w 

procentach). Oto wyniki  -  całkiem ciekawe: 

 

Jakie jest Twoje nastawienie do egzaminów gimnazjalnych? 

dobre -33% 

złe-31% 

są mi obojętne -36% 

 

Jak myślisz z jakiego przedmiotu poszłoby Ci najlepiej ? 

Jęz. polski-29% 

Matematyka - 28 % 

Przyrodnicze -21% 

Historia -12 % 

Język obcy- 10 % 

 

Jak myślisz z jakiego przedmiotu poszłoby Ci najgorzej ? 

Matematyka-39 % 

Język obcy-29 % 

Historia-20% 

Przedmioty przyrodnicze -11 % 

Jęz. polski-1% 

 

Czy testy gimnazjalne mają wpływa na wybór Twojej szkoły ? 

Tak-37 % 

Nie -33 % 

Nie wiem -30 % 

 

Czy myślisz, że egzaminy gimnazjalne będą dla Ciebie stresujące? 

Tak-52% 

Nie -25 % 

Nie wiem -23% 

Aleksandra Podlipna 

Egzamin gimnazjalny w opinii gimnazjalistów 
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 Charlie urodził się 2 grudnia 1991 w Rumson w  New Jersay. 

 Amerykański piosenkarz, kompozytor i producent muzyczny.  

 Rozpoczął swoją aktywność w 2009 roku. W tym czasie zaczął publi-

kować swoje nagrania na serwisie You Tube.  

 W 2011 roku wraz ze swoją koleżanką Emily Luther nagrali cover 

piosenki Adele  - Someone Like You. Nowa wersja piosenki wygrała  kon-

kurs coverowy. W październiku duet podpisał kontrakt  z wytwórnią  Eleve-

neleven. Po pewnym czasie Charlie opuścił wytwórnię i podpisał umowę z 

Atlantic Records.  

 W 2015 roku  zaśpiewał w utworze ''See you Again'' wraz z Wizem 

Khalifą. Piosenka  została napisana w hołdzie Paulowi Walkerowi i w wielu 

krajach dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów.  

W sierpniu ruszyła przedsprzedaż jego debiutanckiego albumu studyjnego 

zatytułowanego Nine Track Mind, który ukazał się 29 stycznia 2016 roku. 

  Ciekawostka:  

Charlie w wieku 2 lat został zaatakowany przez psa, czego śladem jest po-

operacyjna  blizna na prawej brwi.    

Natalia Janiak, Ola Żygała 

Muzodajnia  -  Charless  Otto Puth 
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  Łąki Łan to zespół, który zrodził się na Jam Sessions w warszawskich klubach. 

Granie na żywo na pewno mają we krwi.  

 Słyną z niesamowicie energetycznych koncertów. Wypracowali sobie swoje niepo-

wtarzalne, słowiańsko – międzygalaktyczne brzmienie, które cały czas ewoluuje i zaskakuje. 

Bardzo istotne są teksty, pisane przez Paprodziada, które wymagają od słuchacza odszyfrowa-

nia zawartych w nich treści. Najbardziej podoba mi się w nich fantastyczna gra słów... 

 Kostiumy i performance sceniczny tworzą niezapomniane widowisko, które mogą zoba-

czyć uczestnicy wielu festiwali w kraju i za granicą, m.in. Tbilisi Open Air Alter/Vision, Mon-

treux Jazz Festival, Coke Live Music Festival, Heineken Open’er Festival, Jarocin Festiwal, 

Przystanek Woodstock. 

Skład zespołu: 

POŃ KOLNY aka Jarosław Jóźwik – piano  

BONK aka Michał Chęć – gitara, voc.  

MEGA MOTYL aka Piotr Koźbielski – drums, voc. 

PAPRODZIAD aka Włodzimierz Dembowski – voc.  

ZAJĄC COKICTOKLOC aka Bartek Królik – bass, key., voc.  

JEŻUS MARIAN aka Marek Piotrowski – key.  

 A co grają? Łąki funk... 

Gorąco polecam 

MG 

… a  teraz coś zupełnie z innej beczki 
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 „Parachute” to amerykański zespół rockowy wywodzący się z Charlotte-

sville w stanie Virginia. Powstali w roku 2006.  Ich historia nie wywoła na ni-

kim efektu „wow”, powstali w dość rutynowy sposób. Otóż zaczęło się od dwójki 

przyjaciół: Willa Andersona oraz Johnny’ego Stubblefielda, którym zamarzył się 

własny zespół. Nadano mu nazwę „Sparky’s Flaw”. W czasie późniejszym w ich 

szeregi włączyli się Kit French oraz Alex Hargrave. Jeszcze gdy uczęszczali do 

collegu, podpisali kontrakt z wytwórnią Mercury Records, dokładnie w sierpniu 

2007 roku. W tym samym miesiącu, Nate McFarland, przyjaciel Andersona dołą-

czył do zespołu, obejmując stanowisko gitarzysty i dodatkowego wokalu. Po 

ukończeniu studiów w maju 2008 roku, band zaczął stale podróżować. Rok póź-

niej zmieniono nazwę na „Parachute”. 

 Debiutancki album „LosingSleep” trafił na półki sklepowe 19 maja 2009 

roku. Kilka dni później został dodany na iTunesa z bonusowym trackiem. Drugi 

singiel, „Under Control”, został wyróżniony jako „Free iTunes Single of the 

Week”. 17 maja 2011 roku wypuścili drugi album – „The Way It Was”, w którym 

wystąpiły utwory takie jak „Kiss Me Slowly”, „You and Me” czy „Something to 

Believe In”. 13 czerwca 2013 roku pojawia się trzeci krążek – „Overnight”. W 

pierwszym tygodniu zajmowali dzięki niemu czołowe miejsca w popliście iTunes. 

W maju 2014 Nate McFarland napisał na oficjalnym Facebooku zespołu informa-

cję, w której zawarł jasno, iż odchodzi.  

 Nie są oni szczególnie znani wśród współczesnej młodzieży, szczególnie w 

Polsce, stąd też musiałam wzorować się angielskimi stronami o zespole. Gorąco 

zachęcam do posłuchania, być może pojawi się kolejna osoba po uszy zakocha-

na w „Parachute”. Profesjonalna muzyka od profesjonalnych artystów, którzy 

nie tchórzą przed wysokimi notami i poruszają wybrane przez siebie tematy. 

Amelia Safarzyńska  

Muzodajnia  -  Parachute 
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Świat 
 

Zamachy w Brukseli  

 

 22 marca doszło do dwóch zamachów terrorystycznych, w których zginęło 35 osób, a 

ponad 300 zostało rannych.  

 Pierwszy atak miał miejsce na lotnisku  w Zaventem pod Brukselą, około godziny 8 ra-

no. Zginęło około  15 osób. Ale nie wszystkie zostały zidentyfikowane. 

 Atak w metrze  -  doszło do niego przed godziną 9 na stacji metra Maelbeek, w pobliżu 

siedzib instytucji unijnych. Liczba ofiar śmiertelnych to co najmniej 13 osób, a ponad 150 zo-

stało rannych.  

  Do przeprowadzonych ataków przyznali się bojownicy z tzw. Państwa Islamskiego.  

Polska 

 1 kwietnia ruszył program rządu Beaty Szydło „500 +”. Jest to świadczenie wychowaw-

cze w wysokości 500 zł na drugie i następne dziecko. Ze świadczenia mogą korzystać rodziny 

bez względu na dochody. Wnioski można składać do końca czerwca 2016 r. w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Reczu lub przez Internet. 

Recz 

 12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Reczu odbyło się spotkanie Burmistrza Recza 

Wiesława Łońskiego  z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego 

w Szczecinie Panem Janem Białkowskim i zastępcą dyrektora Panem Pawłem Lisowskim. 

Spotkanie było poświęcone wynikom dotychczasowej współpracy Agencji z Gminą Recz oraz 

wyznaczeniu obszarów współdziałania w przyszłości i  funkcjonowania na terenie gminy Sekcji 

Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem. 

(na podstawie informacji Urzędu Gminy) 

Natalia Janiak 

Zagranica 
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 W poniedziałek 25 kwietnia odwiedził nas Pan Stanisław Rydz z 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.  

 Wizyta ta miała charakter roboczy, ponieważ Pan Stanisław prze-

prowadził dla klas drugich oraz klas trzecich lekcję dotyczącą bezpie-

czeństwa. Uczniowie mogli dowiedzieć się wielu potrzebnych, ale rów-

nież ciekawych rzeczy związanych z odpowiednim zachowaniem pod-

czas pożaru w domu, używania gaśnicy, pierwszej pomocy w wypad-

kach komunikacyjnych, wentylacji mieszkań, itp.. Lekcja została zobra-

zowana kilkoma interesującymi filmikami, pokazującymi omawiane 

zagadnienia. Również prowadzący  okazał się osobą ciekawą, starającą 

się dotrzeć do młodzieży. 

 Zajęcia, trwające ponad godzinę, bardzo dobrze wpisały się w 

działania profilaktyczne prowadzone przez naszą szkołę. Ponadto były 

interesującą lekcją edukacji dla bezpieczeństwa. 

 

Redakcja 

Lekcja bezpieczeństwa poprowadzone przez straż pożarną 
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 Książka Reginy Brett ,,Jesteś cudem  - 50 lekcji by uczynić niemożliwe możliwym'' to 

jedna z najbardziej inspirujących i popularnych książek dla młodzieży i dorosłych. Regina 

Brett, czyli doświadczona przez los dziennikarka, wie, że szczęście zależy od nas samych. Każ-

da próba zmiany świata wokół siebie na lepsze sprawia, że dokonujemy rzeczy niemożliwych. 

To niesamowite jak bardzo patrzenie na świat i na rzeczywistość może zmienić nasze życie! 

Można mieć małe marzenia albo chcieć dokonać cudu, ważne jest, jakie podejście mamy do te-

go, aby to spełnić.  

  Każdy jest dla kogoś ważny. Czasem wystarczy uszczęśliwić jedną osobę. Pomagaj 

innym w drodze na szczyt. Bądź oryginalny. Spełnij czyjeś marzenie. Nie poddawaj się, zanim 

zdarzy się cud. Daj z siebie wszystko i nie zadręczaj się. Nie traktuj ludzi tak, jak sam chcesz 

być traktowany ,tylko tak, jak oni chcą być traktowani. 

Gdybyśmy cały czas byli szczęśliwi, przestałoby nas to cieszyć. 

Wszyscy przeżywamy upadki. Zwycięzcą jest ten, kto szybciej się podniesie i ruszy dalej. 

Nie wierz we wszystko, co pomyślisz. 

Cudem nie jest to, co robią inni. Cudem jest to, co robi każdy z nas. 

 

Lena Dobrynowicz 

 Ostatnio w naszej szkole zdarzył się przypadek, gdy dwóch  uczniów, Michał i Rafał, znaleźli 

dokumenty obcej osoby. Niewiele myśląc, oddali portfel i pieniądze nauczycielowi, który zgłosił ten fakt 

w sekretariacie. Telefon ze szkoły spowodował, że udało się dotrzeć do osób, którym te dokumenty zgi-

nęły. 

Michałowi i Rafałowi należą się wielkie słowa pochwały za dojrzałe i odpowiedzialne zachowanie. 

 Okazuje się jednak, że taką postawę wyrazili nie tylko oni!!! W zeszłym roku, jak również w 

tym, odnotowaliśmy kilka przypadków odpowiedzialnego zachowania naszych kolegów.  To wszystko 

dowodzi, że potrafimy dokonywać dojrzałych wyborów, a w swoim postępowaniu jesteśmy w wielu 

przypadkach ludźmi dojrzałymi i dobrze wychowanymi. 

 Potraktujmy to jako niezwykłą lekcję wychowania. Tak trzymać!!! 

M.G. 

Książka, którą polecam.  Jesteś cudem, wiesz? 

Uczciwi gimnazjaliści  -  świetna lekcja wychowania 
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W ostatnim czasie w naszej szkole organizowane były wyjazdy na 

„dni otwarte”. Odwiedziliśmy Technikum Budowlane w Stargardzie,  

ZS nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie (,,Polna’’). Ze swoimi 

ofertami przyjechały do nas również trzy szkoły, a były to : ZS nr1 im. 

Bolesława Krzywoustego w Choszcznie (,,Chrobry’’), ,,Polna’’, ZS nr 3 

W Choszcznie (,,Grunwald’’). 

 Mieliśmy okazję poczuć na własnej skórze to, jak uczniowie uczą 

się różnych zawodów. Zorganizowane były dla nas z przedstawicielami 

tych profesji warsztaty, w których mogliśmy wziąć udział np. fryzjer, 

mechanik, technik budownictwa, geodeta i wiele innych. 

Wszystkie szkoły zaprezentowały się bardzo ciekawie. Zostaliśmy 

miło przyjęci i na pewno większości z nas pomogło to w wyborze 

szkoły ponadgimnazjalnej.  

 

 

 

Wiktoria Staszak 

Aleksandra Zygała 

Dni Otwarte szkół ponadgimnazjalnych 
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Dzień wiosny  -  fotorelacja 
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 Dnia 21.03.2016 r. w naszym gimnazjum odbył się Dzień Wiosny. 

Tego dnia na 3 lekcje uczniowie naszej szkoły mogli wcielić się w role nauczycieli i wyręczyć 

ich w swoim zawodzie. Każda klasa miała do  wypełnienia testy z: matematyki, polskiego, 

chemii, niemieckiego i angielskiego. Ta klasa, która zdobyła najwięcej punktów i zarazem za-

jęła pierwsze miejsce mogła wybrać 3 dni, w których nie będzie miała sprawdzianów, kartkó-

wek, odpowiedzi. Za drugie miejsce można było wybrać 2 dni, a za pierwsze miejsce 1 dzień. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy! :) 

Klasa 1a 

Klasa 3a 

Klasa 2a 

 

  Uczniowie wcielający się w rolę nauczycieli: 

Wiktoria Rakowska - P. Joanna Urbańska 

Jakub Cymerman – P. Maciej Gryczewski 

Wiktoria Spieler – P. Aleksandra Gryczewska 

Piotr Błogowski – P. Piotr Pawłowski 

Patrycja Kaźmierczak – P. Małgorzata Sawczuk 

Oskar Demczur – P. Jacek Demczur 

Ada Cybulska – P. Bogusia Hołub 

Karol Stąporek – P. Artur Stąporek 

Karolina Papierska – P. Katarzyna Szczepaniak 

Kacper Bartczak – P. Józef Romanowski 

Daria Konieczna – P. Katarzyna Hejza- Konieczna 

Bartosz Ogłoziński – Ks. Ireneusz Guczkowski 

Jagoda Hertel – P. Wiesława Horoszkiewicz 

Sara Okonek – P. Adrianna Pacześna 

Natalia Krukowska – P. Monika Olender 

 

Natalia Krukowska i Oliwia Łata 

 

 

 

Nowi nauczyciele w Gimnazjum !!! 
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Zapowiedź 

 Dnia 7 maja 2016 r. (sobota) w godzinach 9.00-13.00 Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Choszcznie zaprasza rodziców, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych na 

"Dzień Otwarty".  

 W tym dniu można uzyskać poradę, konsultację. Nie przeprowadza się diagnoz. 

 

PocztajMy 

 W chwili obecnej aktywna jest grupa uczennic: Ada Cybulska , Maja Koźbiał, Klaudia 

Dłużniewska, Paulina Sylmanowicz, Oliwka Kmetyk.  Grupa ta raz w miesiącu czyta bajki 

przedszkolakom. Żeby było ciekawiej, czytanie nie kończy się wraz z ostatnim słowem baj-

ki… dziewczęta mają zawsze w zanadrzu fajne gry i zabawy!!! 

 

Teach me 

 „Teach me” to projekt językowy, który ruszył z początkiem grudnia i skierowany jest 

również do naszych wspaniałych przedszkolaków. Uczennice naszego gimnazjum przez kilka 

chwil, raz w miesiącu, uczą maluchy języka angielskiego.  Z maluchami nie jest łatwo, trzeba 

być aktywnym i wymyślać zadania stymulujące na tyle, żeby dzieciaczki chciały się uaktywnić 

i w toku tej aktywności przy okazji się czegoś nauczyć. Nasze uczennice póki co spisują się w 

tej materii wyśmienicie. Utworzyły się 4 grupy . Grupa I: Wiktoria Rakowska, Karolina Papier-

ska, Klaudia Dłużniewska; grupa II: Daria Konieczna, Sara Okonek, Jagoda Hertel;  grupa III: 

Aleksandra Twardochleb, Małgorzata Kubarska, Oliwia Myczkowska, Nikola Rumbuć, grupa 

IV: Ada Cybulska, Maja Koźbiał, Klaudia Dłużniewska, Oliwia Kmetyk. 

 

Konkurs na tablo 

 Konkurs dla 3 klas na hasło absolwentów rocznik 2015/2016 wygrała klasa IIIc . Hasło: 

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna” ks. Jana 

Twardowskiego, będzie hasłem przewodnim ukończenia gimnazjum przez obecne klasy trzecie. 

Z wiosennym pozdrowieniem 

Wasz pedagog szkolny ;-) 

zebrała   Aleksandra Kowalczyk 

Informacje pedagoga 
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 Z okazji Dnia Wiosny Samorząd Uczniowski przygotował nieco-

dzienne lekcje. W rolę nauczycieli wcielili się uczniowie naszej szkoły. 

Przeprowadzili oni międzyklasowy konkurs, który  -  mamy nadzieję  - 

przypadł Wam do gustu. 

 Znany Wam „szczęśliwy numerek” zmieni swoją formę. W loso-

wych egzemplarzach szkolnej gazetki „GIMpress” będą zamieszczone 

kupony, zwalniające posiadacza od odpytywań i niezapowiedzianych 

kartkówek w ciągu jednego dnia. Zapraszamy do kupna gazetek i ży-

czymy powodzenia. 

 W naszych planach jest stworzenie „kapsuły czasu”. Byłaby to 

skrzynka, z pamiątkami po nas: zdjęciami, filmami, piosenkami, rzecza-

mi codziennego użytku. Przechowywana na strychu, otworzona za kil-

kanaście, czy kilkadziesiąt lat, pokazałaby przyszłym pokoleniom, jak 

żyło się w czasach naszej młodości. Jeśli macie jakieś pomysły doty-

czące „kapsuły” albo rzeczy, które chcielibyście do niej włożyć, zapra-

szamy do kontaktowania się z opiekunem SU panią M. Sawczuk, prze-

wodniczącą Samorządu lub jego pozostałymi członkami. 

Przypominamy o „skrzynce kontaktowej” znajdującej się w sali 

nr 1. Czekamy na Wasze propozycje. 

        SU 

Z pracy Samorządu Uczniowskiego 
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cjalistka w sztukach wal-

ki. Ula w kategorii mło-

dzicy (do 52 kg) zajęła 

trzecie miejsce.   

Turniej odbył się z cy-

klu: Alsecco Cup 4  -  

Berserkers Team Junior 

(NE  -  WAZA). 

Gratulacje Ula! 

 23 kwietnia w 

Szczecinie odbyły się 

zawody dla dzieci i mło-

dzieży w ju  -  jitsu. 

 Kolejny raz świet-

nie walczyła nasza spe-

 Dnia 1 marca 2016 

roku w naszej gminie odbyły 

się szkolne eliminacje do 

ogólnopolskiego turnieju 

wiedzy pożarniczej. Zainte-

resowanych było dużo. W 

teście można było znaleźć 

pytania na temat pożarów, 

samochodów gaśniczych, 

armatury wodnej ale także 

pierwszej pomocy. Na szczę-

ście obyło się bez dogrywki.  

1 miejsce - Wiktoria Ba-

growska, 

2 miejsce - Oskar Talarczyk, 

3 miejsce - Michał Brzu-

stowski. 

 Ci uczniowie repre-

zentowali naszą szkołę w 

Drawnie na szczeblu powia-

towym. Poziom wzrósł i by-

ło trudniej. Niestety naszym 

uczniom nie udało się poko-

nać rywala z gimnazjum w 

Choszcznie, który od kilku 

lat zajmuje wysokie lokaty. 

Ale reszta podium należała 

do nas: 

1 miejsce - Jan Dudziak 

Gimnazjum Choszczno, 

2 miejsce - Oskar Talarczyk 

Gimnazjum Recz, 

3 miejsce - Wiktoria Ba-

growska Gimnazjum Recz. 

Straż Pożarna to super spra-

wa ! 

 Wiktoria Bagrowska 

kar Demczur. Start na etapie 

wojewódzkim w Policach wy-

walczyli także Dawid (5) i Piot-

rek (6). Gratulujemy uczest-

nikom i życzymy równie do-

brych wyników podczas 

następnych zawodów. 

 W Gimnazjadzie wo-

jewódzkiej Oskar zajął 4 mie-

jsce z rewelacyjnym czasem 

 7 kwietnia br. w 

Choszcznie odbyły się biegi 

przełajowe. Zawodnicy z całe-

go powiatu mieli do przebie-

gnięcia półtora kilometra wokół 

s tadionu.  Naszą szkołę 

reprezentowali Oskar Demczur, 

Piotr Błogowski, Jakub Cymer-

man, Dawid Kurlej i Konrad 

Nakiela. Zawody wygrał Os-

5.00 min. Dawid Kurlej oraz 

Piotr Błogowski zajęli dalsze 

miejsca. To duży sukces Os-

kara. Gratulujemy! 

 

Jakub Cymerman 

 

III miejsce Uli Sikory w ju  -  jitsu 

Młodzież zapobiega pożarom 

Biegi przełajowe  -  sukcesy Oskara Demczura 
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 Dnia 22 kwietnia br., z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, razem z opiekunami: p. 

Katarzyną Hejzą  -  Konieczną oraz  p. Maciejem Gryczewskim wybraliśmy się do Sułkowa do 

tamtejszej szkółki leśnej. Dwóch miłych i sympatycznych leśniczych  -  Pan Bartek i Pan Woj-

tek — oprowadzili nas po łonie natury, pokazali, jak sadzi się lasy i opowiadali co nieco o 

swojej pracy.  

 Następnie poprowadzili nas ścieżką dydaktyczną wytyczoną w lesie, gdzie rozmiesz-

czone były różne tablice  informacyjne. Przy nich się zatrzymywaliśmy, aby się z nimi zapo-

znać i dowiedzieć się  od leśników więcej szczegółów na tematy, który przedstawiają.  

 Spacer okazał się  wyczerpujący. Już gdy dochodziliśmy do leśniczówki, opadałem z sił 

i nogi odmawiały mi posłuszeństwa. Jak się okazało czekało tam na nas ognisko, kiełbaski… 

Mogliśmy odpocząć i porozmawiać przy ognisku. 

 Po odpoczynku  nadszedł czas powrotu. Trochę opornie weszliśmy do autobusu, ale w 

końcu ruszyliśmy w drogę. Pomachaliśmy panom leśnikom. 

 Droga powrotna minęła niesamowicie szybko, miałem wrażenie, że wskazówka zegara 

pędzi niczym odrzutowiec. Do domu wróciliśmy z głowami pełnymi wiedzy i brzuchami peł-

nymi kiełbasek. 

Wycieczka ta zostanie chyba u wszystkich zapamiętana jako bardzo udana. Ja będę miło 

wspominał ten dzień. 

 

Maciej Domagalski 

Międzynarodowy Dzień Ziemi  -  Sułkowo 
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Kilka tygodni temu (22.03) w szkole gimnazjalnej w Sucha-

niu odbyły się kwalifikację do 18. edycji Coca-Cola Cup  

chłopców. Nasze gimnazjum było w grupie z dwiema druży-

nami ze Stargardu. 

W pierwszym meczu  — z Gimnazjum w Stargardzie prze-

graliśmy 1:0. W drugim z Gimnazjum Katolickim wygrali-

śmy 3:0. Finałowy mecz został rozegrany pomiędzy Gimna-

zjum z Recza, a Gimnazjum ze Stargardu. Ostatecznie zakończył się wynikiem 3:1 (2 bramki Oskar i 1 

Jakub) . W I etapie eliminacji nasza drużyna była najlepsza,  a Oskar Demczur otrzymał miano najlep-

szego zawodnika turnieju.  

Podajemy skład: 

Bramkarz: 1 Kewin Górski 

Obrońcy : 7 Jakub Młynarczykowski , 8 Rafał Demczur , 10 Adam Czerwiński  

Pomocnicy i napastnicy : 13 Oskar Demczur , 14 

Maksymilian Szulik  

oraz (rezerwowi )  

6 Mateusz Mojecki, 9 Kacper Gołębiewski, 15 Bła-

żej Szymkowiak , 19 Daniel Jarzębak.  

Trenerem chłopaków jest Pan Jacek Demczur.  

Karolina Papierska 

 

Wiadomości z ostatniej chwili !!! 

 Dnia 22 kwietnia nasi chłopcy wzięli udział w drugiej rundzie turnieju piłkarskiego Coca Cola 

Cup w Myśliborzu. Zmierzyli się z drużynami z Myśliborza, Barlinka oraz Widuchowej. Chłopcy po 

bardzo zaciętej i emocjonującej walce zajęli drugie miejsce i awansowali do trzeciej rundy Coca Cola 

Cup. A oto wyniki meczów naszej reprezentacji: 

Recz  -  Myślibórz  0:1 

Recz  -  Barlinek  1:1 

Recz  -  Widuchowa 5:3 

 Gratulujemy awansu! O następnych sukcesach chłopców będziemy informowali w następnym 

wydaniu GIMpressu. 

Redakcja 

Sukcesy piłkarskie chłopców w Coca Cola Cup!!! 
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 COC COLA CUP 

 Dnia 18 marca nasze dziewczęta wzięły udział w I rundzie turnieju piłkarskiego: Coca 

Cola Cup – w Kaliszu Pomorskim. Dziewczęta zajęły drugie miejsce i awansowały do drugiej 

rundy rozgrywek.  

Dziękujemy p. Jakubowi Drapińskiemu, za pomoc, wspólny trening i sparing.  

Opiekunem drużyny jest p. Artur Stąpo-

rek.   

Z ostatniej chwili! 

 27 kwietnia dziewczęta wystąpiły 

w Szczecinie w II rundzie turnieju. Zajęły 

trzecie miejsce, kończąc tym samym 

udział w rozgrywkach.  

 Warto przedstawić skład naszych 

reprezentantek: Sara Okonek, Oliwia 

Kmetyk, Ula Sikora, Ada Cybulska, Klaudia Dłuzniewska, Wiktoria Spieler, Natalia Krukow-

ska, Oliwia Łata, Ewa Westerlich, Sandra Cieplicka. W I rundzie w skład drużyny wchodziła 

również Karolina Papierska. 

GIMNAZJADA 

 W miniony piątek w Krzęcinie w ramach 

"gimnazjady" odbył się Powiatowy Turniej Piłki 

Nożnej Dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiły trzy 

drużyny tj. drużyna z Krzęcina, Choszczna i Recza. 

Rozegrano trzy mecze: Krzęcin- Choszczno 1-2, 

Krzęcin- Recz 0-4, Recz - Choszczno 3-1. Po za-

ciętej rywalizacji I miejsce wywalczyła drużyna z 

Recza, wygrywając wszystkie mecze.  II miejsce  

zajęła drużyna z Choszczna, III miejsce zajęła dru-

żyna gospodarzy. Najlepszą zawodniczką turnieju 

została  Sara Okonek !!! Zwycięskie drużyny uhonorowane zostały pucharami ufundowanymi 

przez Zarząd Powiatu w Choszcznie. 

Redakcja 

Sukcesy piłkarskie  dziewcząt w Coca Cola Cup oraz  

W Gimnazjadzie Powiatowej !!! 
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