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STREFA HARMONII MELOMANA OSŁUCHANEGO 

 W dniu 13 listopada 2017 r. grupa melomanów z Klubu MO zosta-
ła zaproszona do Filharmonii Szczecińskiej na uroczystą Galę z okazji 
wręczenia nagród w konkursie na szkolne strefy harmonii. 
Konkurs na szkolne strefy harmonii został ogłoszony w ramach realizo-
wanej przez Filharmonię kampanii "Słyszę dobre dźwięki", której celem 
jest zwiększenie świadomości związanej z pielęgnacją i ochroną słuchu 
wśród starszych i młodszych melomanów. Honorowy Patronat nad kon-
kursem objęła p. Magdalena Zarębska-Kulesza Zachodniopomorski Ku- 

rator Oświaty. 

Na konkursowe wyzwanie odpowiedziało dwanaście szkół z całego wo-
jewództwa. Każda z nich przedstawiła swój przepis na oazę ciszy i relak-
su. Zgłoszenia spłynęły ze Szczecina, Kołobrzegu, Trzebiatowa, Bobolic, 
Nowogardu, Stargardu, Kołbacza,  Recza i  Karlina.  
Spośród wszystkich zgłoszeń komisja konkursowa w składzie: Dorota 
Serwa (dyrektor Filharmonii w Szczecinie), Mikołaj Jarosz (firma 
ECOPHON, partner konkursu na szkolne strefy harmonii) oraz Paweł 
Kornicz (nauczyciel muzyki w SP nr 35 w Szczecinie i twórca strefy har-
monii w tej szkole), wybrała trzech laureatów konkursu: 

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu 
za strefę harmonii przy „Klubie MO czyli Melomana Osłuchanego”, 
którego opiekunem jest p. Grzegorz Jurkiewicz.  cd. str. 2 
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 Nagrodą główną, ufundowaną przez Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie, jest dopo-
sażenie naszej strefy w sprzęt audio, płyty i wydawnictwa o wartości 2000 złotych. Dodatkowo, 
partnerzy konkursu, firma ECOPHON i Stowarzyszenie Na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach 
„Komfort Ciszy”, wsparli zwycięską szkołę materiałowo w dalszym wyciszaniu strefy tak, by służy-
ła ona uczniom jeszcze lepiej. Mogliśmy też zobaczyć premierę filmu o wygranych strefach harmo-
nii oraz zbadać słuch (dzięki partnerowi kampanii - Zachodniopomorskiemu Centrum Słuchu i Mo-
wy MEDINCUS). Dodatkową nagrodą był koncert dla najmłodszych uczniów klas I-III w wykona-
niu muzyków Orkiestry 
Symfonicznej Filharmo-
nii w Szczecinie, którzy 
przyjechali do nas 20 
l i s t o p a d a . 
Jak twierdzi opiekun 
strefy - p. Grzegorz Jur-
kiewicz - Klub MO chce 
kształtować świadome-
go odbiorcę. Najwyraź-
niej udaje się to robić! 
Na facebooku szkoły 
przedstawiamy link z 
filmem o strefach har-
monii, które zostały wy-
różnione w konkursie 
oraz fotorelację z pobytu 
na uroczystej gali.   

F i l h a r m o n i a  w  R e c z u 
20 listopada w Szkole Podstawowej w Reczu odbyły się 
warsztaty muzyczne przeprowadzone przez muzyków 
Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.  
 Wizyta muzyków i ich koncert dla najmłodszych 
uczniów naszej szkoły były jedną z nagród ufundowa-
nych przez Filharmonię w Szczecinie za zdobycie przez 
Szkołę Podstawową w Reczu I miejsca w konkursie na 
s z k o l n e  s t r e f y  h a r m o n i i . 
Uczniowie klas I-III mogli poznać krok po kroku rozległy 
świat dźwięków i tworzących ją instrumentów. 50  minu-
towy koncert kameralny obfitował w najciekawsze zagad-
nienia dotyczące edukacji muzycznej dla najmłodszych. 
Nuta DoNuta, czyli p. Agata Kolasińska - prowadząca 
spotkanie - wraz z muzykami: p. Anną Majewską, p. Pa-
trycją Justyńską, p. Beatą Sawrymowicz oraz p. Grzegorzem Sadowskim z Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
wyjawiła tajemnice brzmienia instrumentów i dzieliła się z małymi melomanami niezwykłymi ciekawostkami 
muzycznymi. A to wszystko przy dźwiękach niezapomnianych utworów nie tylko klasycznych. Milusińscy 
uczestniczący w koncercie z DoNutą mieli szansę nie tylko wykazać się wiedzą z zakresu muzyki, ale również 
aktywnie i twórczo uczestniczyć w zajęciach. Te inspirujące lekcje muzyczne pozwoliły na odkrycie wrażliwo-
ści artystycznej młodych słuchaczy oraz sprawiły im wiele niezapomnianej radości! 
Muzycy byli bardzo zauroczeni naszymi najmłodszymi melomanami i stwierdzili, że nie zawsze mają możli-
w o ś ć  p r a c y  i  z a b a w y  z  t a k  s y m p a t y c z n y m i  u c z n i a m i . 
Warto dodać, że spotkanie z muzykami Orkiestry Symfonicznej w Reczu było nie byle gratką, gdyż zwykle 
można ich usłyszeć jedynie w Filharmonii.  

DOBRE WIEŚCI! 
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 Jak pewnie większość z 
Was wie, nasz Klub MO wziął 
udział w organizowanym przez 
Filharmonię Szczecińską konkur-
sie. Pod kierownictwem Pana 
Grzegorza Jurkiewicza zaczęliśmy 
p r z y g o t o w a n i a .   
M i e j s c e  : 
 Mieliśmy już salę, w której 
odbywały się regularnie spotkania 
k l u b u . 
C z a s  s p o t k a ń : 
Po zastanowieniu ustaliliśmy, że 
będziemy spotykać się trzy razy w 
tygodniu na długich przerwach.  
Przebieg spotkań : 

 Tu nie mieliśmy takiej 
swobody. Mieliśmy kilka wytycz-
nych wyznaczonych przez Filharmonię. Dlatego podczas spotkań słuchamy m.in. muzyki klasycznej.  
W dniu ogłoszenia wyników okazało się, że wygraliśmy. Nasza radość była wielka. Jako zwycięzcy gościliśmy 
przedstawicieli Filharmonii, ale też my byliśmy ich gośćmi. 13 listopada pojechaliśmy tam, by wziąć udział w 
podsumowaniu konkursu i odebraniu nagród. Wśród nich był gramofon, płyty, zegar, kilka innych drobia-
zgów oraz profesjonalne wygłuszenie sali. Zaproponowano nam również specjalistyczne badanie słuchu, z któ-
r e g o  c h ę t n i e  s k o r z y s t a l i ś m y .   
Cieszy nas to, jak daleko doszliśmy. Nagrania, wywiady, artykuły w gazetach. To wszytko ledwo do nas docie-
ra. Jednakże najbardziej ciszy nas powiększenie się ilości klubowiczów. Niedawno prawie 30 osób relaksowało 
się w dźwiękach melodii płynącej z nowego gramofonu.  

Zapraszamy i Was.           Hanna Szremska 

  

KAMPANIA PRZECIW PRZEMOCY 

 Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi 

organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w świato-

wej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa 

się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. W tym roku postanowiliśmy włączyć 

się w tę akcję poprzez różne działania profilaktyczne. Przez dwa tygodnie w szkole odbyły się róźne 

przedsięwzięcia: cykl spotkań z przedstawicielem policji panią Julitą Bogacz oraz z przewodniczącą 

Zespołu Interdyscyplinarnego panią Sylwią Leśniak; BAJKI BEZ PRZEMOCY  dla najmłodszych klas 

przygotowane przez uczennice klasy II C gimnazjum, pedagoga szkolnego oraz przez panią 

Agnieszkę Koźbiał; wystawa dedykacji dla rodziców; przygotowano ulotki oraz pomarańczowe 

wstążki; uczennice gimnazjum przeprowadziły także wywiad z sekretarzem panem Piotrem 

Bohdziewiczem oraz z burmistrzem Recza panem Wiesławem Łońskim; naszym gościem była pani 

Magdalena Matuszczak - psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Choszcznie, która 

przeprowadziła szkolenie dla rodziców pt. „Przemoc dorosłych wobec dzieci "Tak więc działo się 

wiele. O tym trzeba mówić!!  

STREFA HARMONII 
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-Co może Pan powiedzieć na temat klubu Melomana Osłuchanego? 

-Klub MO jest to projekt edukacyjny realizowany od tamtego roku szkolnego. Jest to pomysł na spo-

tkania, na których słuchamy muzyki niekomercyjnej, czyli innej niż ta, którą na co dzień słyszy się w 

radiu. 

-Czy projekt jest popularny wśród uczniów? 

-Mam taką nadzieję… Myślę, że tak, ponieważ coraz więcej jest uczestników. 

-Ile tak dokładnie uczęszcza osób? 

-Jest stała grupa, która liczy kilkanaście osób i kilka przychodzących nieregularnie. 

-Ostatnio szkoła wzięła udział w konkursie na „Strefę Harmonii”. Czy może Pan powiedzieć wię-

cej na ten temat? 

-O konkursie na „Strefę Harmonii” dowiedziałem się w maju tego roku na konferencji metodycznej 

w Szczecinie, którą prowadził pan Paweł Kornicz – muzyk, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawo-

wej numer 35 w Szczecinie i pomysłodawca konkursu. Zaciekawiło mnie to i na kolejnym spotkaniu 

klubu przedstawiłem uczniom taki pomysł. Wszyscy się zgodzili i spróbowaliśmy. 

-Udało się? 

-Tak. Zajęliśmy pierwsze miejsce. Jest to nasz wspólny sukces. Absolutnie nie mój, bo to praca 

wszystkich uczniów. Została ta praca doceniona przez komisję w składzie pani Dorota Serwa- dy-

rektor Filharmonii w Szczecinie , pan Paweł Kornicz jako pomysłodawca „Strefy Harmonii” i pan 

Mikołaj Jarosz -przedstawiciel firmy Ecophon 

-Jakie szkoła otrzymała nagrody? 

-Nagrody są bardzo ciekawe i bogate, bo przede wszystkim to profesjonalna adaptacja akustyczna 

naszej sali i studia nagraniowego. To jest bardzo cenna nagroda. Poza tym dostaliśmy fantastyczny 

gramofon, sporo płyt CD, książki muzyczne i wiele innych podobnych gadżetów. 

-Ostatnio z grupą uczniów był Pan w Filharmonii w Szczecinie. Podobało się?  

-Bardzo. Podoba mi się bardzo Filharmonia i zauważyłem, że bardzo spodobała się również 

uczniom. 

-Na zakończenie. Jaka będzie przyszłość klubu? 

-Na pewno klub MO będzie istniał razem ze „Strefą Harmonii” i zapraszam wszystkich chętnych, 

którzy chcieliby uciec od hałasu, troszkę się wyciszyć. Na dwóch długich przerwach. 

-Dziękuje za rozmowę. 

Wywiad przeprowadził Cyprian Guzek 

Wywiad z Panem Grzegorzem Jurkiewiczem 
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13 października w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po złożonych życzeniach 
przez Dyrektora Szkoły nastąpił czas na zaprzysiężenie Samorządów Uczniowskich-Gimnazjum i Szkoły Pod-
stawowej. Wysłuchaliśmy recytacji wierszy oraz obejrzeliśmy debiut „Teatru pod Żubrem". Pracownicy szkoły 
odebrali prezent od Samorządu Uczniowskiego w postaci jabłka. Poznaliśmy wyniki ankiety, w której ucznio-
wie wskazywali najlepszych nauczycieli w kategoriach: Sokole Oko- p. Grzegorz Jurkiewicz, Nauczyciel Trendy
- p. Katarzyna Szczepaniak, Nauczyciel Szeryf- p. Maciej Gryczewski, Nauczyciel profesor- p. Andrzej Horosz-
kiewicz, Nauczyciel Przyjaciel- p. Grzegorz Jurkiewicz, Nauczyciel Luzak - p. Grzegorz Jurkiewicz. Dziękujemy 

za udział w apelu!     
   Gimpress, Ada Cybulska 

 Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej odbyła się 14 października 2017 roku. 
O godzinie 15.00 rozpoczęła się msza święta w in-
tencji uczniów oraz obecnych i byłych pracowni-
ków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszko-
la w Reczu. Następnie na hali widowiskowo – 
sportowej zaczęła się część artystyczna, której my-
ślą przewodnią był znany cytat "Piosenka jest do-
bra na wszystko". Swój debiut miał nowo powstały 
"Teatr pod Żubrem", który wystawił sztukę 
„Tuwimowe radio”. Pod opieką pani Aleksandry 

Gryczewskiej wystąpili uczniowie klas IV: Oskar Dalmaczyński, Julia Maj, Zuzanna Tuchelman, Wiktoria Kwa-
śny, Igor Piątkowski, Hanna Olejarnik, Zofia Gryczewska, Nadia Kozina, Kornelia Bożacka, Wanessa Duda. 

Po przedstawieniu przeszliśmy do oficjalnej części uroczystości. Swoje przemówienia wygłosili poszczególni 
goście: pan Wiesław Łoński – Burmistrz Recza, pani Halina Błaszczak – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Re-
czu, pan Maciej Gryczewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Reczu, pani Małgorzata Juszkiewicz – prezes 
ZNP w Reczu, pani Wioletta Konstantynowicz – Przewodnicząca Rady Rodziców. Rozdano nagrody zasłużo-
nym nauczycielom: pan Maciej Gryczewski oraz pan Andrzej Horoszkiewicz – otrzymali Nagrodę Burmistrza, 
zaś pani Marlena Mielczarek oraz pani Monika Olender – Zań – otrzymały Nagrodę Dyrektora. 

Następnie swoje umiejętności aktorskie po raz kolejny pokazał kabaret "Suszona Żurawina", wyśpiewując nam 
słynne piosenki z „Kabaretu Starszych Panów". Tego dnia również nastąpiło uroczyste otwarcie Klasy Muzeal-
n e j ,  s t w o r z o n e j  p r z e z  p a n i ą  M o n i k ę  O l e n d e r - Z a ń .   
Każdemu dopisywał dobry humor. Emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły mogli powspominać dawne 
chwile. Na każdym stoliku poza pysznym jedzeniem i napojami leżał najnowszy egzemplarz Gimpressu. 

Całej uroczystości przyświecały słowa wypowiedziane przez panią Olgę Leśniak podczas wywiadu udzielone-
go Gimpressowi: „Ci, co decydują się na bycie nauczycielem, muszą wiedzieć, że to jest wieczny zawód. Tu nie 
można odejść od biurka i powiedzieć „koniec na dzisiaj”. Tu trzeba dać dużo od siebie, być wyrozumiałym dla 
tych, z którymi się pracuje i kochać to, co się robi!”   Hania Szremska i Angelika Sikora 

 

Wiele osób zaangażowało się w przygotowanie Dnia Edukacji Narodowej: 
Uczniowie: „Teatr pod Żubrem”, Karolina Biskupska, Aleksandra Brzęczek, Nikola Kloc, Julia Łucyk, Filip 
Kramm, Szymon Kurlej, Szymon Szuberski, Roksana Florczak, Klaudia Sosnowska, Barbara Stanik, Amelia Gni-
tecka, Wiktoria Sawicka, Oliwia Konstantynowicz, Alicja Konstantynowicz, Angelika Sikora, Hanna Szremska 
(Gimpress).  
Wielkie podziękowania dla klas IIc oraz IIIb gimnazjum oraz dla Pocztów Sztandarowych Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Reczu! 
Nauczyciele: 
Program artystyczny: p. Aleksandra Gryczewska, p. Grzegorz Jurkiewicz, p. Piotr Pawłowski, p. Wioleta San-
kowska, p. Artur Stąporek, p. Maciej Gryczewski 
Scenografia i przygotowanie hali: p. Monika Olender – Zań, p. Dorota Rakowska, p. Zofia Łońska, p. Justyna 
Sawka, p. Bogumiła Hołub, p. Joanna Bednarczyk 
Pomoc przy organizacji uroczystości: p. Barbara Tomicz, p. Jadwiga Nadybał, p. Jolanta Kokorzycka, p. Justyna 
Sawka 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
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Dnia 26 października 2017 roku odbyła się gala z okazji wręczenia Certyfikatów Zachodniopomorskiej Sieci 
Szkół Promujących Zdrowie. 

Przybyli przedstawiciele następujących placówek:  
1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie 
2. Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie 
3. Przedszkole Publiczne nr 9 „SŁONECZNA DZIEWIĄTKA” w 
Szczecinie 
4. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie 
5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie 
6. Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie 
7. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie 
8. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Brzechwy w Stargardzie 
9. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu. 

Na uroczystości gościliśmy przedstawicieli wielu instytucji zaangażowanych w program Szkół Promujących 
Zdrowie. 
Gospodarzem uroczystości była Pani Magdalena Zarębska – Kulesza – Zachodniopomorski Kurator Oświaty. 
Gościliśmy również przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
Warto dodać, że szkolny zespół ds. Szkoły Promującej Zdrowie apińskiw Reczu tworzyli: p. Marlena Mielcza-
rek – koordynator programu, p. Katarzyna Delegacz, p. Jolanta Cymerman, p. Małgorzata Piwowar oraz p. Ja-
kub Drapiński. Nasza szkoła przez 3 lata współpracowała z wieloma instytucjami promującymi zdrowy styl 
życia, a wśród osób najbardziej zaangażowanych należy wymienić: p. Mirosławę Meksułę, p. Krystynę Łycza-
kowską-Harasimowicz, p. Wioletę Woźniak, p. Janusza Szuberta. 
Gala – prowadzona przez dyrektora szkoły p. Macieja Gryczewskiego - rozpoczęła się programem artystycz-
nym. Uczniowie w zabawny sposób przedstawili istotę zdrowia oraz jak o nie zadbać. Hasłem przewodnim 
było: „Szanuj zdrowie jak je masz, bo o różne bzdury dbasz!”. Za przygotowanie inscenizacji, artystów oraz 
scenografię odpowiedzialne były panie: Bogusława Pieciukiewicz, Ewa Kociuba, Ewa Kosiło, Renata Polarczyk, 
Dagmara Mikuła, Magdalena Karcz.  
Po części artystycznej rozpoczęła się część oficjalna. Głos zabrała Pani Magdalena Zarębska-Kulesza - Zachod-
niopomorski Kurator Oświaty, przedstawiając ideę programu. Następnie przywitał gości Pan Wiesław Łoński - 
Burmistrz Recza. Później przystąpiono do wręczenia Certyfikatów. Tą część gali poprowadziła Pani Daniela 
Arciszewska – wojewódzki koordynator ds. Szkół Promujących Zdrowie. Razem z Kuratorem Oświaty i Burmi-
strzem Recza wręczyli Wojewódzkie Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie następującym szkołom: 
1. Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie, 
2. Szkole Podstawowej nr 42 w Szczecinie, 
3. Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu. 

Projekt SzPZ ma już dwadzieścia pięć lat. Co pięć lat można uzyskać prolongatę Wojewódzkiego Certyfikatu 
Szkół Promujących Zdrowie. Do takich szkół należały placówki oświatowe: 
1. Przedszkole Publiczne nr 9 w Szczecinie 
2. Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie 
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie 
4. Szkoła Podstawowa nr 54 w Szczecinie 
5. Szkoła Podstawowa w Trzygłowie. 

Oprócz wojewódzkich certyfikatów i ich prolongat wręczono Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. 
Ten certyfikat trafił do Szkoły Podstawowej nr 6 w Stargardzie. Koordynatorka tamtejszej akcji – pani Anna 
Sowa – zabrała głos, mówiąc, co udało się im zrealizować, żeby zasłużyć na tak wysokie wyróżnienie.  
Wspólne zdjęcie osób zaproszonych z uczniami występującymi w części artystycznej, wręczenie upominków, 
zaproszenie na poczęstunek oraz obejrzenie wystawy prac Szkół Promujących Zdrowie – tak wyglądało zakoń-
czenie uroczystej gali.  
Miłym akcentem było również to, że na uroczystości byli uczniowie reprezentujący wszystkie klasy naszej szko-
ły. Dzięki nim gala miała swój doniosły charakter. 
Zaproszeni gości mieli okazję zwiedzić nowo otwartą salę muzealną, która znajduje się w naszej szkole. Z tego 
co udało nam się dowiedzieć wszyscy obecni na uroczystości bardzo dobrze się bawili.      Cyprian Guzek 

GALA Z OKAZJI WRĘCZENIA CERTYFIKATÓW ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI SZKÓŁ 
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Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto 
narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień. 

Józef Piłsudski  

         Dnia 10 i 11 listopada odbyły się w naszym mieście obchody święta 11 listopada  -  Święta Niepodległości. 

Upamiętniamy tego dnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W Warszawie święto to odbywa 

się na placu marsz. Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. A co dzieje się w Reczu?   

 Już 10 listopada w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego odbyły się uroczyste apele, podczas 
k t ó r y c h  u c z n i o w i e  p o z n a l i  h i s t o r y c z n e  t ł o  t a m t y c h  c z a s ó w .   
W sobotnie popołudnie odbyły się gminne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, w których aktyw-
ny udział brali uczniowie naszej szkoły. O godz. 15.00 w kościele w Reczu miała miejsce msza św. w intencji 
Ojczyzny, którą celebrował ks. proboszcz Cezary Mroczek. Podczas celebracji w kościele brały udział poczty 
sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego oraz Gimnazjum im. Adolfa Długosza.  
O godzinie 16.00 rozpoczęła się uroczystość związana ze złożeniem wiązanek kwiatów pod Pomnikiem 

Wdzięczności. Wśród wielu delega-
cji była również delegacja Szkoły 
Podstawowej w składzie: Maciej 
Gryczewski – dyrektor szkoły, Bar-
bara Tomicz – wicedyrektor szkoły, 
Violetta Konstantynowicz - prze-
wodnicząca Rady Rodziców, Małgo-
rzata Juszkiewicz – przewodnicząca 
ZNP o/Recz, Pola Pilżys i Filip 
Kramm, którzy reprezentowali sa-
morządy uczniowskie. Powagi cere-
monii składania kwiatów nadawała 
asysta harcerzy: Zuzanny Kostrzew-
skiej, Nikoli Merks oraz Michaliny 
Kaczki, jak również grający na wer-
b l a c h  O l i w i e r  B a ń k o w s k i .   
Dla mieszkańców miasta i gminy 

Recz uczniowie Szkoły Podstawowej przygotowali koncert, który w swojej treści nawiązywał do wydarzeń li-
stopada 1918 r. oraz do ważniejszych wydarzeń najnowszej historii Polski. Piosenki, wiersze oraz filmy, które 
zaprezentowano, spowodowały chwilę zadumy i refleksji wśród zgromadzonych. 
 Po koncercie w wykonaniu uczniów piosenki patriotyczne, takie jak: Wojenko, wojenko …, Rozkwitały 
pąki białych róż, Maszerują strzelcy, Ułani, ułani … Raduje się serce, zaśpiewał Chór „Reczanie”. 
W uroczystościach 10 i 11 listopada wzięli udział: Zofia Gryczewska, Nadia Kozina, Hanna Sankowska, Hanna 
Gryczewska, Nikola Zawarska, Dariusz Parchem, Karol Stąporek, Konrad Dłużniewski, Mateusz Zawarski, Ja-
cob Wojtaszek, Natalia Kmetyk, Bartosz Sment, Zuzanna Duda, Amelia Konieczna, Karolina Biskupska, Maja 
Koźbiał, Oliwia Iwach, Joanna Stąporek, Katarzyna Afeltowicz, Marcin Nykiel, Paulina Radomska, Zuzanna 
Sankowska, Aleksandra Gryczewska, Andrzej Horoszkiewicz. Reżyserem koncertu był p. Andrzej Horoszkie-
wicz, muzykę przygotowali p. Grzegorz Jurkiewicz i p. Ewa Kociuba, multimedia - p. Artur Stąporek. Opieku-
nami pocztów sztandarowych w składach: Patryk Danilewicz, Daria Konieczna, Hanna Janiak, Jagoda Hertel 
oraz Jakub Emilianowicz, Maria Barna, Weronika Mazurek, Wiktoria Kurlej były p. Małgorzata Juszkiewicz i    

p. Małgorzata Sawczuk. 

Organizatorami uroczystości byli: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Szkoła Podstawowa im. 
Stefana Czarnieckiego w Reczu. 

Święto Niepodległości  to najważniejsze polskie święto narodowe. Uczestnicząc corocznie w tych obchodach, 

dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Dzięki nim przetrwała 

nasza kultura, przetrwał nasz język i tradycja. 

Ada Cybulska 

11 LISTOPADA 
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 Szkoła to nie tylko nauka. W niej możesz rozwijać swoją pasję poprzez uczestnictwo w zaję-
ciach pozalekcyjnych. W naszej szkole jest ich wiele. Wzbogacają naszą wiedzę lub sprawność fizycz-
ną. Dzięki nim możesz odpocząć od codziennych lekcji i poćwiczyć swoje zdolności. Wywiadu od-
nośnie zajęć pozalekcyjnych  udzieliło mi kilku uczniów z naszej szkoły. Sprawdźmy, co o tym my-
ślą. 

- Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne organizowane w naszej szkole? Jeśli tak to jakie? 

-„ Tak. Na siatkówkę.” 

-„ Uczęszczam na zajęcia dodatkowe z języka polskiego oraz jestem członkiem koła wolontariatu.” 

-„Tak, z języka niemieckiego oraz czasami na zajęcia łucznicze.” 

- Czy te zajęcia pozwalają Ci rozwijać Twoją pasję i w jaki sposób? 

-„ Tak. Mogę doskonalić swoje umiejętności gry w siatkówkę.” 

-„ Wolontariat pozwala mi rozwijać swoją pasję, ponieważ bardzo lubię pomagać innym.” 

-„ Chodzenie na łuki pozwala mi na bardziej dokładne strzały w tarczę i zdobywanie coraz to wyż-
szych umiejętności.” 

- Co uzyskujesz dzięki tym zajęciom? 

- „ Mile spędzony czas, mogę też lepiej poznać osoby spoza klasy.” 

-„ Dzięki zajęciom z języka polskiego uzyskuję lepsze oceny, a wolontariat pozwala mi nieść dobro 
innym.” 

-„ Zajęcia te dają mi satysfakcję, że mogę w szkole dobrze się bawić, a nie tylko myśleć o nauce.” 

- Jakie te zajęcia są? 

-„Są to zajęcia przede wszystkim wesołe!” 

-„ Zajęcia te są ciekawe.” 

-„ Ciekawe, ponieważ mogę spędzać dobrze czas z kolegami oraz koleżankami ze szkoły i możemy 
rywalizować ze sobą.” 

- Czy chciałbyś/chciałabyś uczęszczać jeszcze na inne zajęcia dodatkowe? Jeśli tak, to co stoi Ci na 
przeszkodzie, żeby w nich uczestniczyć? 

-„Tak, ale bardzo dużo zajęć odbywa się w tym samym czasie.” 

-„Chciałabym uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego oraz matematyki. Na przeszkodzie 
stoi mi to, że jestem dojeżdżająca i nie mam odwozu.” 

-„Tak  - na SKS, który jest w poniedziałki na 8 godzinie lekcyjnej, ale nie mam odwozów.” 

- Czy uważasz, że oprócz proponowanych przez szkołę, powinny być organizowane inne zajęcia? 
Jeśli tak czy możesz je wymienić? 

-„ Na pewno jest wiele takich zajęć. W końcu każdy ma inną pasję. Może koło malarskie?” 

-„Tak, zajęcia taneczne.” 

-„ Może  SKS w postaci gimnastyki?” 

- Dziękuję za wywiad. 

Daria Konieczna 
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Epitafia: 

"Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują 

pamięć o nich myśląc i kochając." 

"Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze 

mógł być z nami." 

"Trudno jest powiedzieć- żegnaj na zawsze ko-

muś najbliższemu." 

"Żal nasz bezimienny, cicha łza się sączy, ucich-

nie wtedy, kiedy Bóg nas złączy." 

"Bóg sam wybrał czas." 

"Można odejśc na zawsze, by stale być blisko." 

"Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie 

umiera." 

"Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie 

sięga, gdzie łza nie płynie, gdzie słyszysz Boga 

głos serdeczny. Pokój Ci wieczny." 

"Zniknąłeś mi z oczu na wieczne sny. Zostawiłeś 

mi smutek i gorzkie łzy." 

"Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić, bowiem 

najlepiej wyraża go milczenie." 

"Tak krótko żyłem, a tak żyć chciałem. Bóg tak 

chciał, odejść musiałem" 

"Ty żyjesz, choć martwe Twe powieki, bo w ser-

cach naszych trwać będziesz na wieki" 

"Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zosta-

wia ślad po sobie, jego życie zahacza o prze-

szłość i sięga w przyszłość" 

"Miłość nie kończy się u bram śmierci, żyjecie 

kochani w naszych sercach i pamięci. Dłoniom 

daleko, sercem zawsze blisko" 

"Przechodniu! Stań na chwilę, czcij te ostatki. Tu 

płaczą: mąż cnej żony i dzieci dobrej matki. Prz-

chodniu miły, westchnij do Boga, bo Ciebie cze-

ka ta sama droga" 

"Żal, że się za mało kochało, że się myślało o 

sobie... Chodźby się łzy wypłakało, to teraz 

wszystko za mało... Odszedłeś cicho i bez poże-

gnania, jak ten co nie chce swym odejściem smu-

cić, jak ten co wierzy w chwili rozstania, że nie-

bawem... wróci." 

"Aniołkiem byłaś na ziemi  

Aniołkiem jesteś w niebie  

Módl się za nami wszystkiemi  

Bo nam tu smutno bez ciebie" 

 Dzień Zaduszny, Zaduszki, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W Polsce pod-
czas Dnia Zadusznego, nawiedza się cmentarze, przyozdabia groby oraz zapala na nich znicze. 
Wybraliśmy się w tym dniu wraz z wychowawcą na cmentarz, by zapalić znicz na grobie znanego 
przez wszystkich gimnazjalistów- Patrona Szkoły- Adolfa Długosza. Odwiedziliśmy również grób 
Władysława Wilczewskiego, ale o tym dowiecie się wkrótce.  

CO WYCZYTAMY 1 LISTOPADA? 

DZIEŃ ZADUSZNY — RELACJA IIC 
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HALLOWEEN W KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH—FOTORELACJA 
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KOROWÓD ŚWIĘTYCH—FOTORELACJA 
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 Dwudziestego czwartego listopada w 

holu hali sportowej odbył się „Wieczór autor-

ski” Pana Piotra Pawłowskiego – poety oraz 

nauczyciela języka polskiego w naszej szkole. 

Rozpoczęło się od inscenizacji utworów p. Pio-

tra w wykonaniu uczniów drugich i trzecich 

klas gimnazjum. Następnie odbyła się rozmowa 

prowadzona przez p. Leszka Dembka na temat 

nowego tomiku autora pt. „co potem”. Tomik 

można było kupić i otrzymać autograf od jego 

autora. Goście, którzy licznie przybyli na spotka-

nie, mieli możliwość usłyszeć  nowe wiersze  po-

ety, poznać historię ich powstania, inspiracje ar-

tysty. Po zakończonym spotkaniu był czas na po-

częstunek i dyskusję na temat poezji.  

 

Cyprian Guzek 

Wieczór autorski i … co potem 
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Gimnazjum: 

 

Konkurs polonistytczny: 

Kmetyk Oliwia 

Parchem Dariusz 

 

Konkurs historyczny: 

Guzek Cyprian 

Cymerman Maksymilian 

 

Konkurs biologiczny: 

Cymerman Maksymilian 

Kostrzewska Zuzanna 

 

Konkurs fizyczny: 

Cymerman Maksymilian 

Guzek Cyprian 

 

Konkurs z języka angielskiego: 

Szuberski Szymon 

Cymerman Maksymilian 

 

Konkurs z języka niemieckiego: 

Brydziński Artur 

Hertel Jagoda 

 

Konkurs matematyczny: 

Guzek Cyprian 

Nykiel Michał 

 

 

Konkurs geograficzny: 

Cymerman Maksymilian 

Kraska Karolina 

 

Konkurs z wiedzy o społeczeństwie: 

Cybulska Adriana 

Brydziński Artur 

 

Szkoła Podstawowa: 

 

Konkurs polonistyczny: 

Tomicz Aleksandra 

Afeltowicz Katarzyna 

 

Konkurs matematyczny: 

Packań Joanna 

Tomicz Aleksandra 

 

Konkurs z języka angielskiego: 

Leśniak Bartosz 

Afeltowicz Katarzyna 

 

Konkurs z języka niemieckiego: 

Afeltowicz Katarzyna 

Brydzińska Oliwia 

 

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do przedmiotowych konkursów rejonowych: 
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 Zamiana jednostek jest jednym z podstawowych działań w naukach ścisłych. Umiejętność 
przeliczania jednostek długości, masy, następnie powierzchni oraz objętości jest niezbędna w mate-
matyce. Zamiana jednostek często sprawia uczniom problem, a zaczyna się od braku elementarnej 
wiedzy. Warunek jest jeden: trzeba znać podstawy (wiedzieć, która z dwóch jednostek jest większa i 
mając je dwie, wiedzieć ile jedna jest równa drugiej, np. zamieniam kg na g: wiem, że 1 kg to 1000 g 
i, że kg w tym przypadku jest jednostką większą), aby zamiana wszelkich jednostek nie sprawiała 
kłopotu! 

To musicie wiedzieć! 

 

„MATMA W SKRÓCIE” 
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Jednostki długości 

  

 

 

 

 

 
  

  
Jednostki masy 

  

 

 

 

 

  
Jednostki czasu 

  

 

 

 

 

 

 
  

  
Jednostki monetarne 

  

 

  
Jednostki powierzchni 
jednostki kwadratowe: 

 
oraz 

 

 

 
  

  
Jednostki objętości 
jednostki sześcienne: 

 
  

Jednostki pojemności 
  

 

 

 
  

http://nauka.money.pl/wzor-na-dlugosc-odcinka-w578087/
http://nauka.money.pl/slownik-naukowy/matematyka-722694.html
http://nauka.money.pl/slownik-naukowy/matematyka-722694.html


 

 
Trzymając się tego sposobu – samodzielnie pora-
dzicie sobie z zamianą każdej jednostki!  

nauczyciel matematyki: Joanna Urbańska 

A teraz zamiana jednostek krok po kroku, taki przepis, który serwuję moim uczniom od lat: 
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Zamiana jednostek 

  
Zawsze rozpisujemy jednostkę większą! 

  
Zamieniając jednostkę większą na mniejszą – mnożymy, 
np. 56 m, ile to cm? 

 

 
  

Zamieniając jednostkę mniejszą na większą – dzielimy, 
np. 350 dm, ile to m? 

 

 
  

  
Zamiana jednostek powierzchni 

  
Zawsze rozpisujemy jednostkę większą! 

  
Zamieniając jednostkę większą na mniejszą – mnożymy, 

np.  

 

 

 
  

Zamieniając jednostkę mniejszą na większą – dzielimy, 
np. 

 

 

 

 
  

  
Zamiana jednostek objętości 

  
Zawsze rozpisujemy jednostkę większą! 

  
Zamieniając jednostkę większą na mniejszą – mnożymy, 

np.  

 

 

 
  

Zamieniając jednostkę mniejszą na większą – dzielimy, 
np. 

 

 

 

 
  



  

 Pewien polski szachista  -  Ksawery Tartakower, powiedział: „Nikt nie wygrał partii 

szachowej poprzez jej poddanie”. Jakieś pół wieku później pewna Polka zremisowała prze-

graną partię, bo się nie poddała. Można na jego temat (Tartakowera) jeszcze powiedzieć, że 

miał szansę na mistrzostwo świata, ale nie lubił rywalizacji. Stworzył tzw. „Partię Polską”, 

ale  -   jak można się domyślić  -  ona nie jest dosyć lubiana przez szachistów, dlatego że od-

daje centrum (o tym może kiedyś). 

 Pierwszy mistrz świata  - Wilhelm Steinitz zawalczył o swoje mistrzostwo z Johanne-

sem Zukertortem. Ale wcześniej mówiło się o nieoficjal-

nych mistrzach, do których należał najznakomitszy szachi-

sta świata – Amerykanin  Paul Morphy. 

 Był tylko jeden Polak będący mistrzem świata – 

Emanuel Lasker. Tyle że podaje się, że jest on Niemcem. 

Głównie z tego powodu, że Polska w tym okresie była pod 

zaborami. 

 Obecny mistrz świata Magnus Carlsen rozpoczął grę w wieku jedenastu lat, a arcymi-

strzem został trzy lata później. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się szachistów. Mi-

strzem świata został w wieku dwudziestu trzech lat. Jest najmłodszym mistrzem świata. 

Obecnie ma dwadzieścia siedem lat. 

 Jeden z najlepszych szachistów świata – Bobby Fischer,  pomimo swego bogactwa zo-

stał bankrutem przez ZSRR. Został pochowany w biednym grobowcu w Islandii. Nie jest 

nawet  -  tak jak w przypadku innych mistrzów świata  -  napisane, że nim był. 

W następnym wydaniu więcej o tej jednej z najciekawszych strategicznych gier świata. 

 

Cyprian Guzek 

Ciekawostki znad szachowej deski 
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Uwaga!  

Przypominamy klasom, które są gospodarzami szkoły o zamieszczaniu informacji  na te-
mat Waszej działalności i różnego rodzaju przedsięwzięć w gazetce szkolnej Gimpress. 

Oto nasz adres e - mail 

recznarzeczy@wp.pl  

GOSPODARZ SZKOŁY 

1. Wyraz dźwiękonaśladowczy.   

2. Dwudziestolecie... 

3. Złagodzenie wyrażenia np. głupi-niemądry.  

4. Melodia wiersza, polegająca na powtarzaniu się stałych elementów, sylab, wersów.  

5. Autor "Krzyżaków"- Henryk...  

6. "... o Rolandzie"  

7. Dział gramatyki zajmujący się badaniem dźwięków.  

8. Tekst poboczny dramatu.  

9. Przywołanie wydarzeń, faktów, które miały miejsce wcześniej niż prezentowana akcja.  

10. Obok liryki i dramatu.  

11. Zgoda na coś, akceptacja, uznanie czegoś za dobre.  
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 3 grudnia nasza drużyna w składzie: Gabrysia Muller, Ada Cybulska, Nikola Kurlej, Nikola 

Zawarska, Sara Okonek, Kasia Wytlib, Oliwia Kmetyk, Anita Szymanowska wraz z trenerem Jaku-

bem Drapińskim i kierownikiem Błażejem Żybko wzięła udział w turnieju III Denar Cup w Koło-

brzegu. Był to nasz pierwszy turniej halowy. W grupie spotkałyśmy się z następującymi drużynami: 

Falą Międzyzdroje, Spartą Gryfice oraz Vimobillią. Wyniki wyglądają następująco:  

Sparta - Hetman 0:0  

Międzyzdroje-Hetman 1:2  

Vimobilla- Hetman 0:4  

Wyszłyśmy z pierwszego miejsca w grupie, w ćwierćfinale pokonałyśmy Jantar Siemyśl 8:0. W pół-

finale po bardzo zaciętym meczu niestety przegrałyśmy z AP Kotwicą Kołobrzeg w serii karnych. 

Trzeba zaznaczyć, że udało nam się odrobić wynik 0:2, co było trudnym zadaniem, ponieważ grały-

śmy z wymagającym rywalem  Mecz o 3 miejsce niestety przegrałyśmy z piłkarkami z Bydgoszczy i 

ostatecznie zakończyłyśmy turniej na miejscu czwartym. Pozostał lekki niedosyt, ale musiałyśmy 

pogodzić się z wynikiem. Najlepszą zawodniczką naszej drużyny według organizatorów została 

Anita Szymanowska, najlepszą bramkarką turnieju w kategorii u16 została Gabrysia Muller, a 

prestiżową nagrodę miss turnieju otrzymała Nikola Zawarska.  

 Każda z zawodniczek oraz trenerzy otrzymali pamiątkę w postaci medalu oraz statuetkę. 

Turniej halowy był znakomitym doświadczeniem dla każdej z nas, ponieważ specyfika piłki halowej 

pozwala na poprawę nie tylko kondycji (w trakcie meczu niemalże nie ma czasu na odpoczynek), ale 

także techniki. To dla nas nowe doświadczenie. 

 

Ada Cybulska 

HETMAN RECZ  
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Recz na rzeczy 

Wydarzyło się… 
Pamiętnik 

Drogi Czytelniku!  

 Niniejsze wydanie jest efektem pracy grupy młodych ludzi, uczniów Gimnazjum im. Adolfa 
Długosza w Reczu. Od lutego do marca 2017 r. realizowali oni projekt Towarzystwa Miłośników Re-
cza pt. „Recz Kulturalnie!” 

Młodzi dziennikarze są autorami wywiadów z mieszkańcami naszego miasta, podczas których do-
wiedzieli się wiele na temat powojennej historii Recza, jego losów, postaci, które miały ogromny 
wpływ na rozwój miasta, miejsc i wydarzeń. W każdym wydaniu gazetki systematycznie  będą uka-
zywały się rozmowy z naszymi bohaterami. 

Jeżeli chodzi o szkołę w Pomieniu, to - według nas, pracujących w tej placówce - „małe jest 
piękne”. Mimo że budynek szkoły - dawny pałac - jest duży, to szkoła była mała. Mało uczniów, na-
uczycieli i pracowników obsługi.  

Od 17 lat szkoła już nie istnieje, ale w naszych sercach jest ciągle. Tu spędziłyśmy swoje naj-
piękniejsze lata pracy zawodowej. Tu zawiązałyśmy nasze przyjaźnie. Do dzisiejszego dnia spotyka-
my się i wspominamy to, co było - uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.  
Przez ostatnie 22 lata szkołą kierowała p. Grażyna Mądrzak. Do pracy miała najbliżej z nas. Wszyscy 
byliśmy dla siebie koleżeńscy.  
 W trakcie pracy zawodowej każdy z nauczycieli odnosił sukcesy w różnych dziedzinach. Na 
przykład sukcesy w biegach dzieci osiągały dzięki wielkiemu zaangażowaniu Włodka Jasińskiego. 
Teatralne przeglądy oraz konkursy recytatorskie, nagrody w powiecie i województwie, to sukcesy 
Jagody Szczęsnej. Konkursy plastyczne - uczniów przygotowywały Małgosia Dyka - Szwarc oraz Jan-
ka Pawłowska.  

Stale coś się działo! Na przykład zbiórki makulatury, kasztanów, itp.. Prowadzony był sklepik 
szkolny, SKO. W szkole organizowaliśmy różne uroczystości z występami dzieci , a nawet nauczycie-
li. Prężnie działał samorząd szkolny kierowany przez Halinę Jagiełło. Co roku wysyłała dzieci w Pol-
skę - organizowała wycieczki. Wszystko to jest opisane w Kronice Szkoły, prowadzonej przez dyrek-
torkę - Grażynę Mądrzak. Kronika obecnie znajduje się w bibliotece wiejskiej w Pomieniu.  

Jeżeli chodzi o trudności, jakie pojawiały się w naszej placówce, to może i takie napotykali-
śmy, ale nie przeszkadzały nam one w tym, co robiliśmy. W końcu problemy są po to, żeby je rozwią-
zywać.  
Gdybyśmy miały wymienić osoby, które warto pamiętać, to myślimy, że stopień zaangażowania w 
życie szkoły wszystkich pracowników był na tyle wysoki, iż trudno kogoś wyróżniać. Jedynie pod-
kreślimy rolę p. Haliny Jagiełło, która była głównym pomysłodawcą różnych projektów.  
Jeżeli chodzi o to, czego żałujemy w związku ze swoją pracą, to tylko tego, że placówkę zlikwidowa-
no i to w momencie jej najlepszej świetności (bardzo wysoka ocena pracy szkoły przez władze gmin-
ne).  
 
O SZKOLE W POMIENIU OPOWIADAJĄ: JANINA PAWŁOWSKA, MAŁGORZATA DYKA - 
SZWARC, JAGODA SZCZĘSNA, GRAŻYNA MĄDRZAK  
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HEY CDN to dwu płytowy jubileuszowy album zawierający największe przeboje zespołu. 

Wszystkie, nawet najstarsze, piosenki zostały nagrane na nowo, niektóre w nowych, zaskakują-

cych wersjach, inne w sprawdzonych koncertowych aranżacjach lub po prostu po staremu. Do 

współpracy zespół zaprosił dwóch producentów, którzy na przestrzeni lat współtworzyli brzmie-

nie zespołu – Leszka 

Kamińskiego i Marcina 

Borsa. Każdemu z nich 

powierzono jedną z 

płyt, a na niej kilkana-

ście wybranych utwo-

rów. Taki prezent ze-

spół zrobił sobie z oka-

zji 25-lecia. 

 

Jak piszą członkowie 

zespołu: “Świętować 

to My raczej nie lubi-

my, biesiadować owszem. Ale co innego spędzić miły wieczór we własnym gronie, a co innego 

OBCHODZIĆ. Gdy pojawiają się słowa rocznica, celebracja, święto, goście, -lecie, zasługi, dopada 

nas nieufność, drażliwość i krótko mówiąc - unikamy tematu. A w unikaniu tematu jesteśmy wy-

jątkowo skuteczni… Jednak pomysł przyszedł nagle niezupełnie sam, był prosty i genialny ponie-

waż wpadły na niego wszystkie zespoły, które świętowały kiedykolwiek jakąkolwiek rocznicę, 

TRASA I PŁYTA !!!!!!” 

 Jeśli coś się kończy robi się smutno… Fay-

rant Tour, to pożegnalna (mam nadzieje chwilo-

wo) trasa koncertowa zespołu. Byłem, widziałem 

(zdjęcie powyżej  -  Azoty Arena Szczecin). Było 

zabawnie (a ja żem jej powiedziała… KAŚKA!!!), 

wzruszająco, sentymentalnie. 

Liczę na to, że CDN – oznacza to, co ozna-

cza… Trzeba to mieć! 

MG 

MUZODAJNIA Z INNEJ BECZKI 
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Cyprian Guzek 

Karolina Biskupska 

Angelika Sikora 

Hanna Szremska 

Adriana Cybulska 

Aleksandra Gryczewska 

Maciej Gryczewski 

WSPÓŁPRACA 

Joanna Urbańska 

Artur Stąporek 

Monika Olender—Zań i 

IIc gimnazjum 

Wioleta Sankowska 

REDAKCJA 

      Świąt prawdziwie świątecznych, 

ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz, 

jaśniejących pierwszą gwiazdką. 

Niech z nut świątecznych zapachów 

powstanie najpiękniejsza kolęda 

i czarem swej melodii spełni Wasze marzenia.  

Redakcja Gimpressu 

Oto wywiady przeprowadzone przez uczennice klasy II C gim-
nazjum : 

Czy spotkał się pan z przemocą dorosłych wobec dzieci? 

Pan Piotr Bohdziewicz: Ale tylko w mediach, bo w swoim towa-
rzystwa nie.  

Jak reaguje pan na takie sytuacje? 

P.B Nerwowo, spotkałem się w sumie z takim przypadkiem, że 
mama biła swoje dziecko w sklepie 

Jak pan zareagował? 

Zwróciłem uwagę. Uważam, że zawsze trzeba reagować.  

Czy spotkał się pan z przemocą dorosłych wobec dzieci? 

Wiesław Łoński: Trudne pytanie. Naocznie chyba mnie to nie 
spotkało .  

Jak reaguje pan na przemoc dorosłych wobec dzieci?  

W.Ł. Bardzo mnie to bulwersuje  

Proszę sobie wyobrazić, że stoi Pan w sklepie w kolejce i wi-
dzi, że rodzic szarpie swoje dziecko, które płacze, a nikt nie 
reaguje. Co Pan robi ?  

W.Ł.  Na pewno bym zareagował, na pewno zwróciłbym uwagę. 
Trzeba z tym walczyć i nie pozwalać na przemoc.  

 

A gdyby tak przemoc nie istniała... 


