
M a m y  P U L I T Z E R A  ! ! ! 
  

31 maja 2017 r. w Bibliotece Publicz-
nej im. M. Dąbrowskiej w Choszcz-
nie zostały wręczone nagrody w 
konkursie „Szkolnego Pulitzera 
C h o s z c z e ń s k i e g o ” . 
 Autorką najlepszych tek-
stów w kategorii gimnazjalistów 
została m.in. Agata Gołąb z klasy 
III a Gimnazjum w Reczu.  

 Wyróżnienie indywidualne 
otrzymała Amelia Safarzyńska re-
prezentująca klasę III b, natomiast 
wyróżnienie za cykl artykułów 
pt."Recz na Rzeczy" otrzymała cała 

redakcja GIMpressu. 

  
 P o  c z ę ś c i  o f i c j a l -
nej dziewczęta reprezentujące naszą 
szkołę: Hanna Szremska, Angelika 
Sikora oraz Amelia Safarzyńska 

oraz dyrektor szkoły Maciej Gry-

czewski (w zastępstwie opiekunki 
GIMpressu p. Aleksandry Gry-
czewskiej) uczestniczyli w bardzo 
ciekawych warsztatach dziennikar-
skich, które poprowadził Piotr Fi-

gas – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 
2 w Choszcznie, poeta, redaktor 
szkolnej strony internetowej oraz 
gazetki Feniks 

REDAKCJA.   

ZBIERAMY NAGRODY! 

GIMNAZJUM IM. ADOLFA DŁUGOSZA 

KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC ROK 2017, NUMER 19 

GIMPRESS 

WAŻNE TEMATY: 

 XVIII TURNIEJ IM. 
KRZYSZTOFA HO-
ŁUBA 

 LIGA MATEMA-
TYCZNA 

 ROBOT BINGO 
KOCHA MAMY 

 DZIEWCZYNY 
RZĄDZĄ 

 DZIEŃ PATRONA 

 MODEL ABSOL-
WENTA 

 RECZ NA RZECZY 

W TYM NUMERZE: 

PARTNERZY 
TURNIEJU  

3 

PARA 2017 6 

WYWIAD Z OSKA-
REM TALARCZKIEM 

11 

WYWIAD Z KS. P. 
BROTONIEM 

13 

WYWIAD Z P. 
OLGĄ LEŚNIAK 

15 

KSIĄŻKA MIE-
SIĄCA 

7 

FOLLAKZOID 7 



 Dnia 01.06.2017r na Stadionie Miejskim 
w Reczu odbył się XVIII Regionalny Turniej 
Piłki Nożnej im. Krzysztofa Hołuba. Nie licząc 
gospodarzy, swoją obecnością zaszczyciły nas 
drużyny z pięciu innych gimnazjów m.in. z 
Marianowa, Lubiany, Kalisza Pomorskiego, 
Choszczna a także z Bierzwnika. Każda 
drużyna toczyła zaciętą walkę o zwycięstwo 
do samego końca, dając z siebie wszystko, co 
mogła. Tytuł najlepszego  zawodnika turnieju 
oraz statuetkę otrzymał uczeń Gimnazjum w 
Reczu Maksymilian Szulik. Królem strzelców 

okazał się Bartłomiej Banasiak z drużyny 
Kalisza Pomorskiego. Najlepszym bram-
karzem został Kacper Bryzek reprezentu-
jący Gimnazjum w Choszcznie. Nagroda 
została przyznana także najmłodszemu za-

wodnikowi turnieju, którym był Tomasz 

Bujak, a nagrodę „fair play” otrzymał 
Hubert Wajda. Trzy pierwsze miejsca zos-
tały nagrodzone medalami. 

Oliwia Łata, Natalia Krukowska 

   

   I MIEJSCE – GIMNAZJUM KALISZ POMORSKI 

II MIEJSCE – GIMNAZJUM CHOSZCZNO 

III MIEJSCE – GIMNAZJUM RECZ 

IV MIEJSCE – GIMNAZJUM BERZWNIK 

V MIEJSCE – GIMNAZJUM LUBIANA 

VI MIEJSCE – GIMNAZJUM MARIANOWO 
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SKŁAD DRUŻYNY REPREZEN-

TUJĄCEJ GIMNAZJUM W 

RECZU: 

KEWIN GÓRSKI, JAKUB MŁY-

NA RC ZY KO W S KI ,  R AFA Ł 

DEMCZUR, ADAM CZERWIŃ-

SKI, ALEKS MARACH, MAK-

SYMILIAN SZULIK, KONRAD 

NAKIELA, BŁAŻEJ SZYMKO-

WIAK, OSKAR WOLNY, PIOTR 

NAKIELA,  DAWID PIĄT-

KOWSKI ORAZ BARTEK KARCZ 



NATALIA KRUKOWSKA, OLIWIA ŁATA  
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Partnerzy Regionalnego Turnieju Piłki Noż-

nej Im. Krzysztofa Hołuba 

1.Starostwo Powiatowe w Choszcznie 
2.Urząd Miasta i Gminy Recz 
3.Zespół Szkół w Reczu-organizator 

4.Uczniowski Klub Sportowy „Ina”  Recz-
organizator 
5.Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu 

6.Gminna Komisja Przeciwdziałania Patolo-
giom Społecznym w Reczu 
7.GBS w Choszcznie 
8.ZNP Recz 
9.Rada Rodziców przy Gimnazjum 
10.Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku 

11.Usługi przewozowe Kazimierz Procak   23.Andrzej Pacześny 
12.Sportplus Szczecin- Agata Krzysztofek   24.Andrzej Sankowski 
13.Restauracja Big Bar –Barbara,Paweł, Roman Michna 25.Krzysztof Błażejczak 
14.Alutec- Harald Mӧhl     26.Echo—media 
15.MKS   Pogoń Szczecin     27.Środowiskowy Dom Samopomocy 

16.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu  28.GIMpress  
17.Centrum Rekreacyjno-Sportowe w  Choszcznie  29.Fundacja Wspierania Kultury „Noc Poetów” 

18.MKS Remor Recz 
19.Towarzystwo Miłośników Recza 
20.Bogumiła Hołub z rodziną 
21.Anna i Krzysztof Papierscy 
22.Marzena i Stanisław Barna 



UWAGA!!!  

Do murów naszej szkoły powrócił kultowy kon-
kurs "Liga Matematyczna". 26 maja rywalizowa-
ły ze sobą drużyny z: Pełczyc, Drawna, Choszcz-
na, Bierzwnika, Lubiany i Recza. Walka była za-
cięta. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, kto 
wygra. Ostatecznie najlepszym teamem okazały 
się Pełczyce. Za to na indywidualnym podium 
stanęli :  

1. MIEJSCE  

Cyprian Guzek   kl. I a  

2. MIEJSCE  

Michał Nykiel     kl.II b  

3. MIEJSCE  

Amelia  Bujak z Bierzwnika  

Tegoroczne Igrzyska Matematyczne cieszyły się 
ogromnym powodzeniem, dlatego też nie może-
my doczekać się kolejnych. Czekamy.  

LIGA MATEMATYCZNA  

WYWIAD Z ORGANIZATORKAMI- PANIĄ MARIOLĄ KOŹMIŃSKĄ I PANIĄ JOANNĄ URBAŃSKĄ  

w zakresie matematycznym, konkurując ze 
swoimi rówieśnikami z innych szkół.   

Nauczyciele - opiekunowie mogli porozmawiać 
o nurtujących problemach w zakresie edukacji 
matematycznej, wymienić się doświadczeniami 
i wzbogacić swój warsztat pracy.  

Goście byli bardzo zadowoleni i już teraz zapo-
wiedzieli się na przyszły rok.  

Sponsorzy, którym ogromnie dziękujemy, za-
fundowali wspaniałe nagrody.  

Cele, które sobie założyłyśmy zostały osiągnię-
te.  

Angelika Sikora i Hania Szremska  

Czy trudno było zorganizować konkurs?  

Konkurs ma swoją historię. Organizowany był w latach 
2001-2009. Cieszył się ogromną popularnością. Jego ce-
lem było popularyzowanie matematyki, integra-
cja młodzieży, promocja naszego miasta, a także wymia-
na doświadczeń z innymi nauczycielami matematyki. 
Przygotowanie konkursu o szczeblu powiatowym wy-
maga dużego nakładu pracy. Należało przygotować ar-
kusze konkursowe indywidualne i drużynowe, karty 
odpowiedzi, klucz rozwiązań, dekorację, sale, zadbać o 
poczęstunek oraz znaleźć sponsorów.  

Włożyłyśmy w organizację wiele wysiłku i poświęciły-
śmy mnóstwo swojego czasu wolnego. Było warto! 

Czy są Panie zadowolone z konkursu?  

Zadowolenie jest ogromne, ponieważ :  

Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności 
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 Dnia 25 kwietnia 2017r. 
odbył się Przegląd Soli-
stów i Muzycznych Ze-
społów Estradowych 
młodzieży i dorosłych. 
Również uczniowie na-
szej szkoły podjęli się 
wyzwania i wystartowa-
li, godnie reprezentując 
placówkę w konkursie. 
Laureatką w pierwszej 
kategorii została Zofia 
Gryczewska oraz Wiktoria 
Spieler  (z katego-
rii młodzież i dorośli) 

Wyróżnienie otrzymał 
również tercet, który 
reprezentowały: Oliwia 
Konstantynowicz, Alicja 
K o n s t a n t y n o -
wicz oraz Wiktoria 
S p i e l e r .   
Zwycięzcy PARY za-
prezentują swoje umie-
jętności na szczeblu wo-
jewódzkim. Gratuluje-
my i życzymy dalszych 
osiągnięć!   

WIKTORIA SPIELER 

wych artystów mają-
cych na swoim koncie 
sporo osiągnięć. Tego-
roczna Laureatka za-
chwyciła jury przepięk-

nym wykonaniem, 
anielskim głosem i 
oczywiście ogromnym 
talentem. Wiktoria Spie-
ler (bo o niej mowa), to 
tegoroczna laureatka III 

 

 Na profilu face-
bookowym powiatu 
choszczeńskiego można 
przeczytać następującą 
i n f o r m a c j ę : 
W Choszczeńskim Do-
mu Kultury zakończył 
się III Konkurs Muzycz-
ny MUZYKON. W tego-
rocznej edycji zaprezen-
towało się 10 wyjątko-

Konkursu Muzycznego 
Muzykon  2017. Ser-
deczne gratulacje !!!  
Warto dodać, że prze-
wodniczącym jury kon-

kursu był Wiktor Zbo-
r o w s k i . 
 

REDAKCJA 

PARA 2017 

SUKCES WIKTORII SPIELER !!! 
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Książka B. A. Paris ,,Za Za-
mkniętymi Drzwiami" to 
ŚWIATOWY BESTSELLER, 
który wywołał sensację na mię-
dzynarodowym rynku wydaw-
niczym. Ponad 750 000 sprze-
danych egzemplarzy w Sta-
nach. Prawa do książki sprze-
dane do 33 krajów, a w planach 
jest już ekranizacja powieści.   

Książka opowiada historię Gra-
ce, która większość swojego 
życia poświęciła swojej młod-
szej siostrze chorującej na ze-
spół Downa. Kobieta nie miała 
za wiele szczęścia w miłości. 
Każdy jej związek rozpadał się 

po krótkim okresie czasu, ponie-
waż jej partnerzy byli przerażeni 
chorobą jej siostry. Wszystko zmie-
nia się pewnego dnia, gdy Grace 
poznaje przystojnego mężczyznę o 
imieniu Jack. Po półrocznej znajo-
mości Grace zgadza się wyjść za 
mężczyznę, a on obiecuje opiekę 
nad nią i jej chorą siostrą.  

Grace i Jack na pozór wydają się 
idealnym małżeństwem, które zaw-
sze się ze sobą zgadza. Ale dlacze-
go w oknach ich sypialni są kraty i 
dlaczego Grace nigdy nie wychodzi 
sama z domu? Za maską idealnego, 
kochającego męża kryje się mrocz-
na, prawdziwa, okrutna rzeczywi-

stość. Czy Grace i Jack będą żyli dłu-
go i szczęśliwie? Czy młodsza siostra 
Grace będzie miała wymarzone życie 
w dostatku? Na te wszystkie pytania 
znajdziecie odpowiedź w książce ,,Za 
Zamkniętymi Drzwiami".  

Czytając tę powieść, po prostu nie 
mogłam się od niej oderwać. Z każ-
dym rozdziałem mój strach, moje 
przerażenie, moja ciekawość rosła. 
Nie mogłam uwierzyć w to, co dzieje 
się z każdym rozdziałem, akapitem, 
a nawet zdaniem. Jest to przerażający 
z szaleńczym tempem thriller. Pole-
cam tę książkę każdemu z Was.  

ANGELIKA SIKORA 

temu występowali w Hydrozagadce. 

A o Hydrozagadce kiedy indziej… 

Maciej Gryczewski 

 Gdzieś, coś tam szukałem w tym In-

ternecie – jakiejś fajnej muzyki. Znalazłem 

coś, czego nie słyszałem nigdzie wcześniej. 

Więcej… nie słyszałem nawet nazwy tego 

zespołu. 

Z czym kojarzy się nam Chile? Wiadomo: 

Ameryka, Indianie, Andy. Czy może koja-

rzyć się z muzyką alternatywną, elektro-

niczną, gdzie dominuje gitara, bas, klawi-

sze, perkusja? Nie. 

Jeśli jednak usłyszysz pierwsze riffy, to sa-

dzę, że zostaniesz zaintrygowany. Ja zosta-

łem! 

Ps. Świetnie wyglądają w wersjach koncer-

towych. Mogę tylko żałować, że dowie-

działem się o nich dopiero dzisiaj. Tydzień 

KSIĄŻKA MIESIĄCA  

 Z INNEJ BECZKI... FOLLAKZOID 
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 W to piękne święto, 
znane każdemu od dziecka - 
Dzień Mamy, chętni ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej 
postanowili zachwycić swo-
je mamy przedstawieniem. 
Program przygotowały: Pa-
ni B. Pieciukiewicz, Pani M. 
Karcz, Pani E. Kosiło.   

O godzinie 9.45 przybyły za-
proszone mamy. Program 
ten ukazał, jak ważną i odpo-
wiedzialną funkcję pełni ma-
ma w życiu dziecka, to po-
dziękowanie za jej miłość i 
trud włożony w wychowa-
nie. Tematyka dotyczyła do-
mu, szkoły, większych i 
mniejszych błędów, które 

zdarza się popełniać dzieciom, 
spraw, o których warto pamiętać, 
które służą kształtowaniu charak-
teru młodego człowieka. W role 
aktorów wcieliły się dzieci z klas II
-VI.  

Hania Szremska  

i Angelika Sikora  

,,ROBOT BINGO" KOCHA MAMY  
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29 kwietnia 2017 roku nasi uczniowie- 
Maria Barna, Pola Pilżys, Karolina Bi-
skupska, Urszula Sikora i Jakub Kowal-
czyk po raz kolejny uczestniczyli w zawo-
dach BJJ. 

W kategorii w kimonach (gi) zawodnicy 
zajęli poszczególne miejsca na podium: 
Ula– I miejsce, Karolina– II miejsce, Kuba
– I miejsce, Maria– II miejsce, Pola– I miej-
sce.  

W kategorii bez kimon (no-gi): Ula– I miejsce, 
Karolina– III miejsce, Kuba– I miejsce, Maria– I 
miejsce. 

Wszyscy biorący udział w zawodach wró-
cili zadowoleni z medalami i dyplomami. 
Warto też wspomnieć, że ich klub Valiant 
Gold Team zdobył III miejsce w kategorii dru-
żynowej! 

Karolina Biskupska 

łów wojewódzkich mecz. 13 
czerwca staną przed możliwo-
ścią zdobycia medalu Finałów 
Wojewódzkich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w Piłkę Noż-

ną. Trzymamy kciuki!  

"Dziewczyny lubią brąz!"  
Dziewczęta ZS w Reczu, dnia 
13.06.2017r. wzięły udział w 
Wojewódzkich Finałach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 

 24.05.17r.  w Resku odbył 
się Turniej Regionalny w Piłce 
Nożnej w kategorii dziewcząt 
szkół podstawowych. Nasze 
dziewczyny zrobiły niespo-

dziankę i zajęły  

I miejsce - awansując do półfina-
łów wojewódzkich w Dębnie. W 
Dębnie dziewczęta po raz kolej-
ny pokazały klasę, wygrywając 
decydujący o awansie do fina-

Mini Piłce Nożnej. W tur-
nieju wzięły udział cztery 
najlepsze drużyny ze 
szkół podstawowych wo-
jewództwa zachodniopo-

morskiego. Nasze Het-
manki dostarczyły nam 
nie lada emocji i wywal-
czyły zaszczytne trzecie 
m i e j s c e .   
 Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.  

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BRAZYLIJSKIEGO JIU-JITSU DUKO 4 

DALSZA HISTORIA ZAWODÓW:  

DZIEWCZYNY RZĄDZĄ! 

z Łaska 3:0. W finale 
spotkały się z druży-
ną z Korytowa, ale 
ponownie pokazały, 
na co je stać,kończąc 
ostatni mecz wyni-
kiem 2:0. Dzięki 
świetnym występom 
we wszystkich me-
czach nasza drużyna 
ze Szkoły Podstawo-
wej weźmie udział 
w turnieju regional-
nym. Trenerem drużyny jest pan Jakub Drapiński. Brawo Dziewczyny!  
Brawo Trener! 

Ada Cybulska 

Dnia 11.05.2017 odbył się 
turniej powiatowy dziew-
cząt w piłkę nożną. Repre-
zentacja naszej szkoły w 
składzie: Paulina Gromadz-
ka, Ola Jarzębak, Ola To-
micz, Dominika Bagińska, 
Kaja Błyskoń, Maja Szcza-
kowska, Wiktoria Kurlej, 
Kornelia Majcher, Kasia 
Afeltowicz wygrała cały 
turniej, nie przegrywając 
ani jednego meczu. Poko-
nały w fazie grupowej dru-
żyny z Korytowa, Chrapo-
wa, Drawna i Sławęcina. W 
półfinale pokonały drużynę 
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 Dnia 31.05 w Szczecinie na boiskach 
Pogoni Szczecin odbył się Półfinał Woje-
wódzki Dziewcząt w Piłce Nożnej. Dziew-
czyny stanęły przed wyzwaniem pokona-
nia drużyny Olimpii Szczecin. Niestety, 
mecz zakończył się wynikiem 0:3 na naszą 
niekorzyść. Nasze dziewczyny zajęły III 
miejsce i tegoroczne zmagania zakończyły 
tytułem V drużyny szkół gimnazjalnych.  

GRATULUJEMY! 

Skład Drużyny: Nikola Zawarska, Sara 
Okonek, Oliwia Kmetyk, Sandra Wester-
lich, Natalia Kmetyk, Nikola Kurlej, Ada 
Cybulska, Klaudia Dłuż- niewska, Maja 

Koźbiał, Ula Sikora  

dzili: Dyrektor p. Maciej Gryczewski, p. Piotr 

Pawłowski, p. Katarzyna Hejza-Konieczna, p. 

Katarzyna Szczepaniak, p. Barbara Pokorska, p. 

Jakub Drapiński, p. Dariusz Kowalewski, p. 

Adrianna Pacześna-Kozina, p. Aleksandra Król 

oraz p. Grzegorz Krukowski . 

OLIWIA ŁATA, NATALIA KRUKOWSKA  

(INFORMACJE ZE STRONY ZS W RECZU) 

Dnia 10 maja obchodzony jest Dzień Patrona. 
K i m  j e s t  n a s z  p a t r o n ?   
Adolf Długosz urodził się 10 maja 1925 roku w 
Kombornii. Naukę rozpoczął w 1936 roku, lecz 
wojna w 1939 roku przerwała edukację. Czas 
okupacji spędził głównie na samokształceniu w 
zakresie matury oraz uczeniu innych historii, 
geografii i literatury polskiej. Za życia otrzymał 
wiele podziękowań i odznaczeń za pracę, m.in. : 
Krzyż Oficerski i Kawalerski, Ordery Odrodzenia 
Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Za-
sługi, Zasłużony Nauczyciel, Srebrną i Złotą Od-
znakę Gryfa Pomorskiego, Medal Komisji Eduka-
cji Narodowe. Ze wszystkich odznak najbardziej 
cenił sobie Order Uśmiechu nadany mu przez 
m ł o d z i e ż  w  1 9 8 4  r o k u . 
W 2009 r. został wybrany na patrona Gimnazjum 
Publicznego Reczu. Zmarł przeżywszy 85 lat w 
K a l i s z u  2 1  s i e r p n i a  2 0 1 0  r .   
Jest uważany za wzór żarliwego nauczyciela i 
humanisty, skromnego, cierpliwego i wyrozu-
miałego człowieka oraz za najwybitniejszą osobo-
wość powojennego Recza.  

Dzień Patrona spędziliśmy grając mecz piłki 

ręcznej - nauczyciele vs uczniowie. Zwycięzca-

mi zostali nauczyciele, w których skład wcho-

V MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE DZIEWCZYN Z GIMNAZJUM!  
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Skąd wzięła się Twoja pasja?   

 Strażakiem chciałem zostać już w wieku 12 lat, ponieważ uważam, że jest to naprawdę ciekawy 
zawód.  

Długo przygotowywałeś się do konkursu?   

Bardzo długo. Przeglądałem różne książki, informacje z Internetu, chodziłem do remizy i pytałem 
się strażaków, by dowiedzieć się więcej.  

Jakie były Twoje odczucia po zajęciu III miejsca w województwie?  

 Bardzo się ucieszyłem, byłem mega zadowolony. Nie sądziłem, że zdobędę aż tak wysokie miejsce  

Na jakim poziomie były pytania z konkursu?   

Były bardzo trudne. Nie jestem w stanie podać teraz jakiegoś przykładu, ponieważ byłem strasznie 
zestresowany, pisząc test. Mogę tylko powiedzieć, że pytania były znacznie trudniejsze od tych z 
poprzednich konkursów.  

Czy dużo punktów dzieliło Cię od wygranej?   

Tylko jeden … albo aż!  

Wiążesz swoją przyszłość z zawodem strażaka?  

Oczywiście, za dwa lata będę już w Ochotniczej Straży Pożarnej. Aktualnie uczę się poprzez branie 
udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, chodzę do remizy, spędzając tam więk-
szość czasu.  

Czy testy gimnazjalne przeszkadzały Ci w uczeniu się do konkursu?  

Tak, ponieważ musiałem uczyć się tu i tu, a nie mam aż takiej podzielności uwagi. Potrafiłem sie-
dzieć nad książkami całe dnie.  

Wiktoria Spieler  

Oliwia Łata  

WYWIAD Z  OSKAREM TALARCZYKIEM 
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MODEL ABSOLWENTA 

Uczeń klasy III b już wie, co będzie 

robił po ukończeniu szkoły ponad-

gimnazjalnej – będzie studiował i 

pracował, raczej za granicą. 

A jak to wygląda w III c? 

Uczniowie tej klasy lubią język pol-

ski, wos i biologię, natomiast nie po 

drodze im jest z fizyką, językiem 

niemieckim, historią i językiem an-

gielskim. 

Najłatwiejsze są dla nich: biologia i 

religia, a najtrudniejsze fizyka, ję-

zyk niemiecki i chemia. 

Po ukończeniu gimnazjum będą się 

uczyć w liceum, ale w różnych 

miejscach: część wybiera się do 

Stargardu, kilku uczniów chce cho-

dzić na Polną i Chrobrego, a kilko-

ro wybiera się do szkoły do Kali-

sza. Dlaczego tam? Odpowiedź jest 

dość prosta – kierują się opinią 

swoich znajomych. 

Po szkole ponadgimnazjalnej więk-

szość planuje pójść na studia lub 

ukończyć jakiś kurs. 

Ciekawe są informacje do-

tyczące tego, w jakich zawodach 

chcieliby w przyszłości pracować 

nasi tegoroczni absolwenci. Odpo-

wiedzi są zróżnicowane, ale warto 

wymienić: założenie firmy informa-

tycznej, instruktor zumby, stewar-

dessa, tokarz, bogaty cukiernik, 

marynarz, dziennikarz lub pisarz. 

A oto kilka opinii na temat tego, 

co naszym absolwentom się naj-

bardziej podobało w Gimnazjum 

im. Adolfa Długosza: 

Podobało mi się sympatyczne podejście 

nauczycieli do uczniów, wiele okoliczno-

ściowych imprez, dobrze zorganizowa-

nych, dużo wycieczek i równość wobec 

uczniów. 

W Gimnazjum w Reczu wszystko mi się 

podobało. Panuje tutaj bardzo przyjemna 

atmosfera. Większość nauczycieli to mili i 

wyrozumiali pedagodzy. Wycieczki spę-

dzone w najlepszym na świecie towarzy-

stwie. Różnego rodzaju imprezy organi-

zowane przez dyrekcję i Samorząd 

Uczniowski. Bardzo podobał mi się rów-

nież projekt „Recz na rzeczy – dzienni-

karskim okiem”, który dawał nam możli-

wość poznawania wielu ciekawych, sym-

patycznych, ale także ważnych dla nasze-

go miasteczka osób. 

Mili i wyrozumiali nauczyciele, fajna 

atmosfera, wiele wycieczek i imprez, cie-

kawe projekty, przyjaźni uczniowie. 

Atmosfera, nauczyciele, zajęcia, imprezy, 

wycieczki … wszystko! Najlepsze gimna-

zjum!. 

Nauczyciele, którzy potrafili ciekawie i 

zrozumiale przedstawić temat. Podobało 

mi się również to, że bardzo szybko zna-

lazłam przyjaciół. Mile było spędzić ten 

czas razem, za tym będę na pewno tęsk-

nić. Bardzo trudno jest pożegnać nauczy-

cieli i przyjaciół, lecz trzeba iść dalej. 

Maciej Gryczewski 

Statystycznie rzecz ujmu-

jąc absolwent klasy IIIa naszego 

gimnazjum lubi wychowanie 

fizyczne, matematykę i język pol-

ski, a nie lubi: fizyki, chemii i 

matematyki. Najłatwiej jest mu 

się uczyć: plastyki, muzyki i wf, a 

najtrudniej za to: chemii, fizyki i 

matematyki (przypadek?). 

Po ukończeniu gimnazjum wy-

biera się do liceum ogólnokształ-

cącego lub technikum do Stargar-

du. 

Wybierając Stargard, kieruje się 

typem szkoły, która się tam znaj-

duje oraz opinią starszych znajo-

mych, którzy chodzą do tej szko-

ły. 

Po ukończeniu szkoły ponadgim-

nazjalnej jeszcze nie wie, co bę-

dzie robił. 

Absolwent klasy III b jest 

trochę inny, bo: lubi wf, wiedzę o 

społeczeństwie i edukację dla 

bezpieczeństwa, nie lubi chemii, 

fizyki i matematyki. Najłatwiej-

szy jest dla niego: wf, religia, edb, 

a najtrudniejsze przedmioty to: 

matematyka, chemia i fizyka. 

Po ukończeniu gimnazjum chce 

uczyć się w liceum lub techni-

kum w Stargardzie. Chce się tam 

kształcić, ponieważ tam znajduje 

się rodzaj szkoły, który go intere-

suje. 
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Jak to się stało, co zadecydowało o 
tym, że Ksiądz został kapłanem? 

- Od dzieciństwa lubiłem pomagać, 
być dla kogoś, sprawiało mi to radość. 
No i jestem wierzącym. Mieszkałem 
parę kroków od kościoła. Miałem 4 
lata, gdy mnie koleżanki zaprowadza-
ły na lekcję religii. Mając 6 lat, znałem 
już wszystkie przykazania i ksiądz 
postanowił, że mogę przystąpić do 
Pierwszej Komunii Świętej. Widząc, 
jak ludzie są zawistni, w liceum po-
stanowiłem iść tą drogą. Jakbym miał 
mieć rodzinę, to ta rodzina byłaby 
skrzywdzona z tego powodu, że dużo 
mojego czasu pochłaniałoby pomaga-
nie innym. Dlatego bardzo mnie to 
cieszy, że księża nie mają żon i dzieci. 
Lubię dzielić się sobą z innymi i nie 
mus ia łbym s ię pr zed nikim 
„spowiadać”. Nie mam swojego do-
mu, nie muszę o niego dbać. Wyre-
montowałem wiele kościołów, kilka 
plebanii, zorganizowałem w Kazach-
stanie Dom Polski i to mi sprawia ra-
dość. Oddałem to. Wiem, że mogę to 
zostawić. Gdybym nie był księdzem 
tylko zwykłym filantropem albo robił 
to nawet z miłosierdzia bożego, to i 
tak bym skrzywdził swoją rodzinę.  

Jeśli mógłby Ksiądz cofnąć się w 
czasie i wybrać jeszcze raz, to czy 
zostałby Ksiądz tym, kim jest teraz? 

- Księdzem na pewno tak. Wiele jest 
takich sytuacji, że ktoś się w głowę 
puka, że źle się ciebie traktuje, że po 
raz kolejny musisz zaczynać od zera. 
Ludzie pytają, czy nie żal mi mojego 
zdrowia, mojego czasu. Nie żal mi! 
Jestem szczęśliwy, że mogę komuś 
przybliżyć Pana Boga. Nie żałuję na-
wet minuty, mimo że niejednokrotnie 
byłem jedną nogą po „drugiej stro-
nie”. Przede wszystkim nie traktuje 
tego życia na ziemi jako czegoś wy-
miernego i jako coś, co się skończy i 
koniec. Tylko wierzę, że po tamtej 
stronie też jest życie, a to jest tylko 
pewien etap. Czy ja będę po tej czy po 
tamtej stronie, to nie gra dla mnie 
żadnej roli. Jestem zadowolony z te-
go, co osiągnąłem, jaki jestem i co ro-
bię, i póki Pan Bóg da sił, będę to ro-
bił. 

Jakie są zalety i wady bycia księ-

dzem?  

-Zalety są takie, że nie masz nikogo 
konkretnego, o kogo musisz dbać. 
Jeżeli coś zrobisz, to sam za to od-
powiadasz, ale to jest również wa-
dą. „Jak sobie pościelisz, tak się 
wyśpisz”. W przypadku księdza 
jest „jak ja pościelę, tak inni się wy-
śpią” [Śmiech]. Zaletą jest to, że 
człowiek odpowiada tylko przed 
Panem Bogiem. To robi pokusy, bo 
można być leniem i wtedy nic nie 
robić. Minusem jest to, że jesteś 
sam i na pewno przychodzi to z 
wiekiem. Ale trzeba to zaakcepto-
wać. Człowiek musi się cieszyć z 
każdego dnia. 

Jakie Ksiądz najbardziej lubi od-
prawiać nabożeństwa? 

-Chyba nie mam szczególnie lubia-
nego. Na pewno jednym z ulubio-
nych jest to do Matki Bożej Fatim-
skiej; Nieustającej Pomocy,  do Mi-
łosierdzia Bożego. Najbardziej lu-
bię być z ludźmi. Według mnie 
modlitwa jest potrzebna, ale ja wo-
le być w kontakcie z ludźmi. 
Uwielbiam indywidualne spotka-
nia, poruszanie życiowych tema-
tów, konfrontowanie życia z warto-
ściami itd.. Mam zawsze ten plus, ż 
mogę swoje wartości, ich przeży-
wanie potwierdzić swoim dotych-
czasowym życiem. Często ludzie 
mówią: „ksiądz tak musi mówić, bo 
ksiądz jest księdzem”. Na co odpo-
wiadam: „ja tak myślę i postępuję, 
dlatego jestem księdzem”. Odpo-
wiadając na Wasze pytanie, najbar-
dziej lubię spowiedź. 

Jakie Ksiądz ma zainteresowania? 

- Interesuję się historią, geografią, 
to chyba jak dla mnie najciekawsze 
rzeczy. Lubię poznawać ludzi. W 
życiu jest tak jak z ulicami np.. w 
Gruzji. Przy głównej ulicy jest fasa-
da ładnie wyremontowana, a gruzy 
są za domem.  

Gdzie Księdzu najbardziej się po-
dobało? 

- W domu w Szczecinie. [śmiech] 
Jest tam dla mnie najprzyjemniej, 

bo wiem, że jestem u siebie. W 
Reczu jestem tak, jakby w pra-
cy, bo jak ludzie wyjeżdżają za 
granicę na 3 tygodnie do pracy 
tak i ja tutaj. W Szczecinie od-
pocznę trochę, powspominam 
dawne czasy, pooglądam pa-
miątki, spotkam się ze znajomy-
mi i znowu wracam do Recza. 
To już nie jest sześćset, tysiąc 
kilometrów czy 5 tysięcy to jest 
siedemdziesiąt sześć km. Najle-
piej czuję się na swoim, czyli w 
domu. Wiem, że to jest moje, 
mój pokój, moje łóżko. Jest tam 
najprzyjemniej i po prostu najle-
piej.  

Czego Ksiądz nauczył się w 
trakcie swoich podróż? 

- Akceptacji ludzi, umiejętności 
„wejścia” w czyjąś duszę i emo-
cje, zrozumienia drugiego czło-
wieka. Podczas swoich podróż 
spotkałem wielu różnych ludzi: 
niewierzących, innej wiary, ko-
munistów. Często są oni bardzo 
dobrymi ludźmi. Mam koleżan-
kę islamistkę, która jest trzecią 
żoną u swojego męża, mimo że 
jest polskiego pochodzenia,  ale 
przeszła na islam. Nauczyłem 
się bycia otwartym na ludzi. 
Spotkałem się z rożnymi poglą-
dami na świat i przez to na-
uczyłem się akceptacji.  

Czy lubi Ksiądz pracę w szko-
lę?  

-Tak. Dużo się od Was uczę. 
Próbuję was zrozumieć. Ja mam 
już prawie pięćdziesiąt lat. W 
Kazachstanie startowałbym już 
na pradziadka. Lubię szkołę, ale 
czasami jest mi przykro, jak 
ktoś robi mi na złość. Potrafię 
zrozumieć, jak ktoś ma słabsze 
dni i naprawdę nic mu się nie 
chce. Staram się, aby nasze lek-
cje były bardzo wartościowe, a 
świat, niestety, nie sprzyja dziś 
wartościom 

Wywiad przeprowadziły 

Hania Szremska i Angelika Sikora 

WYWIAD Z KS. PIOTREM BROTONIEM 
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Głos Pedagoga!!! 
 Już od 4 lat w ramach programu POCZYTAJMY uczniowie gimnazjum przy wsparciu 
koordynatora tworzą kluby czytelnicze i przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla 
dzieci z przedszkola. Dziękuję wszystkim uczniom za trud, jaki włożyli w przygotowania, 
oto dowód waszego udziału w projekcie. 

Wioleta Sankowska 



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 Towa-
rzystwa Miłośników Recza pt. „Recz Kulturalnie!” 

Młodzi dziennikarze są autorami wywiadów z mieszkańcami naszego miasta, podczas 
których dowiedzieli się wiele na temat powojennej historii Recza, jego losów, postaci, któ-
re miały ogromny wpływ na rozwój miasta, miejsc i wydarzeń. W każdym wydaniu ga-
zetki systematycznie  będą ukazywały się rozmowy z naszymi bohaterami. 

 

Olga Leśniak— nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarniec-

kiego (obecnie na emeryturze), założycielka zespołu Olibabki, często przewodniczy w jury 
podczas konkursów wokalnych  
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Proszę opowiedzieć o tym, kiedy Pani przybyła do Recza i jak daleko sięgają Pani wspomnienia 

związane z Reczem. 

-Do Recza przyjechałam w 1961 r. z Bieszczad i z miasta Łuszczyki Dolne. Był to zakątek Polski, po 

prostu dzikie Bieszczady. Zgodnie z decyzją mojej mamy wprowadziłyśmy się tutaj do Recza. Była 

tutaj nasza dalsza rodzina. Od września rozpoczęłam naukę już tutaj w Liceum w Choszcznie na uli-

cy Chrobrego, które istnieje do dzisiaj. Moje pierwsze wspomnienia związane z Reczem … [śmiech]. 

Nie bardzo mi się tutaj podobało, ponieważ byłam przyzwyczajona do terenu górzystego, bardzo 

pięknego. Natomiast jak już tutaj jechałam pociągiem, to wydawało mi się, jakby te tereny nizinne to 

była jakaś ciągła pustynia. Mało zieleni, budynki bardzo zniszczone, poniemieckie budownictwo. 

Mówiąc szczerze, byłam przygnębiona, nie podobało mi się tutaj. Nie myślałam, że się tutaj jakoś 

przyzwyczaję, ale byłam jeszcze młodą dziewczyną, ode mnie to nie zależało, gdzie mieszkam i mu-

siałam się dostosować do tego. Po jakimś czasie zaczęłam się przyzwyczajać i zaczęło mi się nie tyle 

co podobać, ale tolerowałam środowisko, w którym zaczęłam być. Jednak jeszcze raz podkreślę, że 

na początku moje wrażenie było przygnębiające. Brakowało mi gór, brakowało mi tej zieleni, lasów, 

tej przestrzeni, no po prostu byłam wychowana w innym środowisku.  

Gdzie Pani zaczęła swoją pracę i na czym ona polegała, i co należało do Pani obowiązków? 

-Rozpoczęłam studium nauczycielskie, kierunek muzyczny. Trwało to dwa lata i tam były spotkania 

z dyrektorami szkół, mogliśmy sobie wybrać miejsce, gdzie mogliśmy pracować. Było wtedy duże 

zapotrzebowanie na nauczycieli, a szczególnie muzyków. Był szeroki wachlarz ról, ale mój opiekun 

roku zaproponował mi, że jak chcę zarobić, a to ważne dla młodej dziewczyny, to żebym rozpoczęła 

pracę w powiecie Strzelce Kajeńskie. Była to duża wieś PGR-owska. Była tam wybudowana nowa 

szkoła dziesięciolatka, bardzo okazały budynek. Pracowało tam wielu pegerowców. Nas tam było 

kilka młodych nauczycielek. Tam przepracowałam dwa lata. Praca jak dla początkującego nauczy-

ciela była ciężka—trzydzieści sześć godzin. Oprócz wychowania muzycznego uczyłam jeszcze biolo-

gii, chemii i miałam klasę I-III. Dostałam II klasę i pracy było bardzo dużo. Jak szłam rano do szkoły, 

to wracałam 16.00-17.00. Oczywiście sklepy miejskie były już pozamykane, był problem z kupnem 

jedzenia, więc człowiek wtedy linię miał jak osa. Nie było wtedy właściwie co zjeść, dzieciaki czasem 

przynosiły jakieś warzywa, owoce, jak to na wsi było. Kiedyś odwiedziła mnie mamusia, z moją sio-

strą, bratem. Stwierdziła, że ja w takich warunkach nie mogę żyć. Wtedy w porozumieniu z dyrekto-

rem Adolfem Długoszem przyjęli mnie w Reczu do pracy. Mnie to było obojętne, ale mamusia chcia-

ła, bym była blisko domu, rodziny.  

Wywiad z Panią Olgą Leśniak 
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Powiedzmy sobie szczerze - tęskniłam za domem. Rozpoczęłam w 1970 roku pracę w Reczu . Muzyki 

tutaj uczyła  pani Zofia Maik, więc dla mnie wiele nie zostało, ale pani sekretarka, która była żoną pa-

na Długosza, była chora i było trzeba ją zastąpić. Moja praca zaczęła się dość nietypowo. Przychodzi-

łam o 7.00 do szkoły, godzinę pracowałam w świetlicy, gdzie czekało mnóstwo dzieci, później szłam 

do sekretariatu. Tam robiłam różne rzeczy. Potem szłam na lekcje, które miałam przydzielone. Mia-

łam muzykę w klasach IV, V, VI i miałam język rosyjski. pan Długosz to był taki pierwszy mój dyrek-

tor, to był zawsze mój wzór. Wicedyrektorem był pan Michał Sochacki. Był to taki duet dyrektorski, 

bardzo sprzyjający nauczycielom. Atmosfera była świetna. Nigdy człowiek nie pracował pod żadną 

presją. Po roku przejęłam już całą muzykę. Był problem, nie było instrumentów i  grałam najpierw na 

skrzypcach, ale wiadomo jak to dzieci chcą śpiewać przy skrzypcach. Sama wolałam pianino, ale 

skrzypce to był podstawowy instrument na studiach. Łatwiej się już innym śpiewało, jak zostało ku-

pione pianino.  

Jakie jest Pani najmilsze wspomnienie związane z pracą w szkole, jakie swoje sukcesy zawodowe 

mogłaby Pani wymienić? 

-Najmilszy moment to był, to znaczy oprócz wielu innych przyjemnych rzeczy, które mnie spotykały 

po drodze, to jak dostałam klasopracownię. Wtedy był wicedyrektorem już mój mąż, ale to nie dlate-

go że był on wicedyrektorem [śmiech], ale tak sobie kojarzę, wtedy rozbudowali ten łącznik i tę nową 

część, która się łączy teraz z gimnazjum. Dostałam pracownię na drugim piętrze z nowym instrumen-

tem, czyli z pianinem. Wtedy poczułam się takim gospodarzem, bo kiedyś to chodziłam po klasach. 

Jak dostałam już gabinet, to poczułam, że jestem u siebie. Było pianino, były nowe ławki, szafy, na 

tamte czasy to była taka nowoczesna klasa. Wtedy dużo też dostałam materiałów pomocniczych do 

muzyki, bo miała być reforma dziesięciolatki. Dostałam piękną płytotekę, całą od pierwszej klasy do 

ósmej. Różne instrumenty, no moja pracowania była naprawdę dobrze wyposażona. Ksylofony, meta-

lofony, dzwonki chromatyczne, więc miałam tyle, że jak wtedy klasy były bardzo liczne – trzydzieści 

osób, to miałam dzwonki dla tylu osób. Nie tak, że jedne dzwonki na ławkę albo jedne na cztery, tylko 

każdy miał swoje. Były klasy, gdzie dzieci były bardzo uzdolnione, było kilka takich klas. Prawie 90% 

klasy pięknie na wszystkim grało. Jeszcze było tak, że było kilka lat, że ja miałam muzykę od pierw-

szej klasy do ósmej, więc jak ja zaczęłam z tymi pierwszakami prowadzać to wszystko pomału, to by-

ło tak, że jak one doszły do ósmej klasy, to jak ja do nich mówiłam językiem muzycznym, to one 

wszystko rozumiały. Jak kiedyś była u mnie Pani dyrektor na hospitacji, to było dla dzieci wszystko 

proste, a ona zapytała się, o czym my tu mówimy [śmiech]. Takim językiem fachowym już się z nimi 

porozumiewałam. Wtedy było tyle lekcji, że u mnie w gabinecie nikt inny lekcji nie miał, bo jak ja za-

częłam rano, to kończyłam 14.00 – 15.30. Wtedy jeszcze w poniedziałki miałam zespół wokalny, były 

różne zespoły, chóry, także zajęć było bardzo dużo i bardzo dużo było chętnych.  
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Jak zaczynałam pracę, do chóru wybrałam 60 osób, a chętnych było ponad 100. Jak miałam zespół wo-

kalny z dziewczynkami, to dla nich należenie do tego zespołu, to było takie wyróżnienie. One chciały 

wszystkie śpiewać, no były takie jakieś zdyscyplinowane te dzieci. Chciały wszystkie się uczyć. Ja tam 

nigdy nie musiałam czekać, że się spóźnią, one na mnie czekały, a nie ja na nich. Lekcje kończyłam, to 

już dzieciaki czekały. Dziewczyny czekały, bo było już trzeba pośpiewać, a ładnie śpiewały, no do dzi-

siaj wspominam, że one tak chętnie chciały. Ile jest już dorosłych osób, które chętnie występowały, 

śpiewały. Obsługiwaliśmy wszystkie imprezy, jakie były, a wtedy to były Dzień Pocztowca, Dzień 

Policjanta, Dzień Remorowca, Dzień Stoczniowca i tylko się tak chodziło na te różne imprezy. Wystę-

py się dawało, wyjeżdżaliśmy do Choszczna na różne konkursy. Oprócz tego był taki zespół, takie 

harmonijki ustne. Były bardzo różnorodne zajęcia, a chętnych było zawsze dużo, że można było jesz-

cze więcej takich rzeczy prowadzić.  

Jakie wydarzenia najbardziej Pani zapamiętała ze swojej pracy? 

-Trudno ujednolicić, doprowadzić do jednego wydarzenia. To były takie bardzo dla nas ważne spo-

tkania nauczycielskie z okazji Dnia Nauczyciela. Były bardzo serdeczne spotkania, jak w rodzinie. Na-

uczyciele sobie nawzajem pomagali, byliśmy dla siebie przyjaciółmi. Starsi nauczyciele nam pomagali. 

Nasze starsze panie matkowały nam, pomagały nam w tej pierwszej pracy. To były takie nasze wspól-

ne spotkania. Wszyscy razem się integrowaliśmy. Takim ważnym wydarzeniem był dla mnie wyjazd 

do Szwecji z grupą młodzieży. Fundowała nam to Fabryka, to wtedy był zakład opiekuńczy. Wyjeż-

dżaliśmy z młodzieżą i z panią Ligus, ona prowadziła taki zespół ludowy, a mój mąż z kapelę po-

dwórkową. To była taka jakby wymiana młodzieży i nauczycieli. My zobaczyliśmy, jak tam wygląda 

edukacja. Dla nas to było takie doświadczenie. Porównywaliśmy naszą młodzież do tamtejszej. Byli-

śmy tam na lekcji w trzeciej klasie. Nasza młodzież ich przerastała. Nasz program był taki bogatszy. 

Nasi robili więcej sami. Tam wszystko mieli przygotowane, ale samo wyposażenie gabinetów prze-

wyższało nasze. To była moja pierwsza podróż za granicę. Młodzież dużo też zobaczyła. Kapela, ze-

spół ludowy występowali dla młodzieży szwedzkiej. My promowaliśmy tam nasze produkty polskie. 

To była taka wymiana, gdzie później tymi doświadczeniami dzieliliśmy się tutaj. Niektóre rzeczy 

chętnie byśmy przenieśli stamtąd do nas. Uczniowie mieli tam wyposażenie, wszystko [śmiech]. U 

nas uczeń musiał się sam wyposażyć, a tam wszystko zapewniała szkoła. Do tego też doszliśmy teraz. 

Inne takie wydarzenia, to wszystkie uroczystości wewnątrzszkolne. Kiedyś te wszystkie występy, 

akademie były z pełnym zaangażowaniem. Dużo uczniów się w to angażowało. Cała szkoła tym żyła. 

To są moje takie najmilsze wydarzenia. To, co dla mnie było jeszcze ważne, to dobudowanie tego łącz-

nika, o  wcześniej mówiłam.  
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Jakie trudności spotkały Panią w związku z Pani pracą?  Jakie były wtedy największe problemy? 

-Nie było instrumentów, klasopracowni, żadnych pomocy dydaktycznych. To się odczuwało na każ-

dym kroku. Później, jak już dostałam gabinet, było lepiej. Ale jakichś trudności nie było. Człowiek mu-

siał sobie jakoś to sam zorganizować. Nie oglądać się i nie czekać, aż spadnie manna z nieba, tylko 

działać! Wszystko się robiło samemu! Nie było przebacz [śmiech]. Było duże zaangażowanie rodzi-

ców. Nie było czegoś, żebym musiała jakoś walczyć. Człowiek przyzwyczajony był. Jak od razu dosta-

nie się wszystko, można się zepsuć. Za to, jak się powoli dąży, można wiele zdziałać. Każda mała po-

moc, jakaś nagroda człowieka mobilizuje. Jedyne, co chyba mi przeszkadzało, to jakieś problemy zdro-

wotne, ale to już poza człowiekiem. Na to wpływu się nie miało.  

O kim według Pani warto pamiętać, jakie osoby, nauczycieli, współpracowników bardziej Pani za-

pamiętała? 

-Dla mnie zawsze najważniejszy jest pierwszy dyrektor. Moim autorytetem zawsze był pan Długosz i 

to nie tylko dla mnie. On ze swoim takim spokojem, mądrością życia, potrafił człowieka naprowa-

dzić. On zawsze taktownie, ze spokojem powiedział, nigdy nie podnosił na nas głosu i my się uczy-

liśmy tego od niego. Człowiek w nerwach zawsze tam krzyknął, ale pan Długosz nigdy tego nie ro-

bił. Był takim dyrektorem, z którego można było naprawdę brać przykład. To był taki dyrektor z 

prawdziwego zdarzenia. Nie, że on nazywał się dyrektorem, on nie dawał nam odczuć, że jest kimś 

lepszym, ważniejszym. To był taki człowiek, który nam tę pracę jakby ułatwiał. Próbował nam we 

wszystkim pomóc. Nawet ze mną jeździł na różne przeglądy do Choszczna, a nie musiał tego robić. 

On do końca był takim autorytetem. Teraz, gdyby kogokolwiek się spytać, to każdy by to potwierdził. 

Takiego dyrektora to tylko sobie życzyć. On  nie był tylko dyrektorem, on był przyjacielem. Szkoda, 

że mówimy już w czasie przeszłym. Jak przyszłam do pracy, to miałam jedną koleżankę, z którą się 

znałam ze studiów. To była Paulina Piwowar, znałyśmy się, bo razem byłyśmy w liceum w Choszcz-

nie, potem razem poszłyśmy do Gorzowa do studium, tylko ona kończyła biologię z wychowaniem 

fizycznym, a ja kończyłam inny kierunek. Ona przyszła tutaj do pracy, a ja przez dwa lata gdzie in-

dziej się starałam. Jak tu przyszłam, to miałam taką ostoję, bo był ktoś znajomy, więcej tutaj nikogo nie 

znałam. Nie byłam stąd, ja ludzi nie znałam, dzieci, nikogo. Przyjście tutaj do pracy wspominam bar-

dzo przyjemnie. Mądrość starszych nauczycieli, one nie były jakoś bardzo starsze ode mnie, to była 

pani Pawłowska, pani Kusiowa. Były takie życzliwe, nigdy nie dały odczuć, że są starsze to ważne, a 

my młode to nic nie umiemy. One były dla nas takie koleżeńskie, życzliwe. Przyjemnie nam się praco-

wało. Potem jak dostałam gabinet na górze, obok dostała pani Pawłowska. Cały dzień byłyśmy razem. 

Na przerwach się spotykałyśmy, także można nawet tak powiedzieć, że się zaprzyjaźniłyśmy. Polubi-

łyśmy się, miałyśmy takie wspólne cechy charakteru. Ona była taka spokojna, a ja to jestem taki bar-

dziej ,,raptus” [śmiech] i to wszystko się tak łączyło. Ona zawsze mówiła ,,Olunia, nie denerwuj się, 

wszystko będzie dobrze”. Ta przyjaźń trwa do dzisiaj. Jak się spotykamy, to nie spotykamy się jako 

koleżanki z pracy, tylko nawet więcej. Z paniami, z którymi pracowałam, kiedy się dzisiaj spotkam, 

zawsze rozmawiamy, wspominamy. Panie, które teraz uczą, to w większości moje byłe uczennice i też 

z nimi mam bardzo dobry kontakt. Większość to śpiewa teraz w ,,Olibabkach” np. Pani Ewa Wojda 

[Kociuba], Pani Bogusia Pieciukiewicz, Pani Aneta Kowal, moja siostra [śmiech], ją też uczyłam. Moja 

siostra to była w mojej klasie, byłam jej wychowawczynią – tak trafiła [śmiech]. Myślę, że te moje byłe 

GIMPRESS STR. 19 



uczennice to mnie tak źle nie wspominają, chociaż ja jestem taki krzykacz [śmiech]. Myślę, że nie mam 

żadnej takiej osoby, do której bym czuła taką awersję, czy mi jakąś krzywdę zrobiła. Wszystko jest 

przyjemne, tak jak powinno być w rodzinie nauczycielskiej. Tak życzę tym młodym, żeby tak trzyma-

li, bo to jednak jest ważne. Atmosfera w pracy jest bardzo ważna. Trzeba być tolerancyjnym, akcep-

tować każdego, ale mieć swoje zdanie i wtedy nie ma problemów.  

Chciałyśmy się spytać jeszcze o uczniów. 

Miałam szczęście do takich klas dobrych, chociaż osobiście lubiłam takie klasy bardziej żywiołowe. Lu-

biłam uczniów z werwą, bo sama taka byłam. Miałam bardzo liczne klasy, 30 - 37 osób. Zawsze miałam 

satysfakcję, gdy poradziłam sobie z jakimś problemem. Uczeń był niezdyscyplinowany, a mi się uda-

wało do niego dotrzeć. Miałam też takich uczniów, którzy nie rokowali nic dobrego. Był taki uczeń, 

który w ósmej klasie pod koniec roku powiedział, że nie będzie  chodził do szkoły, ale poradziłam so-

bie z nim i skończył [śmiech]. Uczniowie w starszych klasach to już są wrażliwsi na swoim punkcie. 

Wielu moich uczniów jest teraz w zawodzie nauczycielskim. Z wieloma uczniami mam do dzisiaj kon-

takt. Niektórzy mają już dorosłe dzieci. Jeden z moich wychowanków został księdzem – ksiądz Koko-

rzycki i z nim do dzisiaj też mam bardzo dobry kontakt. Mieliśmy około trzech spotkań klasowych. 

Dużo moich uczniów wyemigrowało, nie ma ich tu. Wspominam wszystkich miło. Życzyłabym 

wszystkim takich uczniów. Jak się uczniom da trochę dobrego serca, to to wróci. Dopiero po jakimś 

czasie uczniowie doceniają swoich wychowawców. Potrafiłam sobie poradzić z naprawdę ciężkimi 

przypadkami. Nieraz pan Długosz mówił ,,weźmie pani tę klasę, poradzi sobie pani z nimi” i ja ich bra-

łam [śmiech]. Nigdy nie chciałam zaszkodzić uczniowi. Nawet na wywiadówkach zaczynałam od tego 

co dobre, a to złe gdzieś tam przemycałam. Ta praca sprawiała mi dużo przyjemności. Jak już byłam na 

emeryturze i jak mnie poproszono, abym popracowała w Lubieniowie, to zgodziłam się i mogłam wró-

cić pamięcią do dawnych czasów. Pracy nauczyciela się nie zapomina. Gdyby nie problemy zdrowotne, 

pewnie pracowałabym dalej. Bardzo miło pracowało mi się z panem Mikułą.  

Czy mogłaby Pani opowiedzieć nam o Pani mężu, Panu Leśniaku- jako o muzyku i nauczycielu ? 

- Mój mąż rozpoczął tu pracę dużo wcześniej ode mnie. Od razu po liceum. Pracował rok. Potem po-

szedł do wojska i po wojsku znowu wrócił tutaj. Nauczał historii, zajęć praktyczno-technicznych  i miał 

trochę muzyki. Prowadził zespół mandolinowy. Jak ja przyszłam tutaj do pracy, to on już tylko uczył 

historii. Później jak pan Sochacki wyprowadził się do Choszczna, to mąż został wicedyrektorem. I 

nadal wykładał historię i doszedł mu wos. Po jakimś czasie założyli kapelę. W całym powiecie nie było 

takiej kapeli. Była na bardzo wysokim poziomie, mieli piękne stroje, jeździli na wszelkie festiwale, do-

stawali nagrody, wyróżnienia. Kaziu grał na skrzypcach, śpiewał i prowadził konferansjerkę. Potem 

stopniowo wyłamywali się z tej kapeli, ale mąż był w międzyczasie dyrektorem Domu Kultury, wtedy 

tam dużo się działo. Wprowadził wielkie zmiany, które brawurowo owocowały. Tam była i kawiarnia, 

i zespoły występowały. Był zaangażowany w rozbudowę tego pionu, wyposażanie sal. Z tego co wiem, 

był świetnym nauczycielem. Potrafił wykładać. Uczniowie sobie go chwalili. Był bardzo konkretny. 

Miał dużo pracy jako zastępca.  Był też radnym. Przeszło 20 lat był ławnikiem w sądzie.  Organizował 

kolonie.  Kiedyś wszyscy rodzice pracowali! Czekaliśmy na wakacje, żeby wyjeżdżać na różne   
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biwaki, wycieczki. To był taki miły okres naszego życia. Ważne, szczególnie dla  uczniów, były wy-

kopki [śmiech]. Lubili to, bo mogło im tam parę groszy wpaść do kieszeni i przez trzy dni nie było 

lekcji [śmiech]. Był taki uczeń, który zawsze był liderem w zbieraniu ziemniaków. Zawsze zarobił 

tyle, że aż w głowie się nie mieści, żeby tak młody człowiek zarobił tyle pieniędzy. Dla dorosłego mo-

że i nie było to dużo, ale dla młodego człowieka to było bardzo wiele.  Tak mobilizował klasę, że pra-

cowali jak jeden mąż! Niektórzy nawet sobie kartofle wyrywali,  aby mieć więcej! [śmiech].  

 

Czego Pani najbardziej żałuje w związku ze swoją pracą ? 

-No… że już nie pracuję [śmiech]. Nie żałuję niczego i gdybym dzisiaj miała podjąć decyzję, co mam 

w życiu robić, to z pełną świadomością wybrałabym ten zawód po raz drugi. Chociaż jest to trudny 

zawód, to niczego w moim wyborze pracy nie żałuję. Czego bym mogła żałować? Może tego, że mo-

głam jeszcze więcej dać od siebie? Chociaż w tej chwili nie mam jakiś wyrzutów sumienia. Może teraz 

bym była trochę łagodniejsza? Ale łagodność z moim charakterem to nie po drodze [śmiech]. Podsu-

mowując powiem, że naprawdę niczego nie żałuję. Tylko, jak już mówiłam, żałuję tego, że moja praca 

w tym zawodzie już się skończyła. Nieraz, gdy wchodzę do szkoły i słyszę te krzyki i hałas, przez 

chwilę cieszę się, że moja praca się już skończyła, ale po chwili przyzwyczajam się i jeszcze raz z 

uśmiechem na twarzy mogłabym codziennie wchodzić w ten hałas.  

 

Jakie są Pani oczekiwania i marzenia związane z zawodem, który Pani wykonywała? 

-Moim marzeniem jest to, by w tym zawodzie znajdowali się ludzie, którzy kochają i rozumieją dzieci 

i młodzież, i traktują swój zawód jako pracę z dodatkiem pasji. Żeby to była dla nich przyjemność, a 

nie obowiązek. Niestety, ja już nic nie mogę zrobić w tym kierunku, ale ci, co decydują się na bycie 

nauczycielem, muszą wiedzieć, że to jest wieczny zawód. Tu nie można odejść od biurka i powie-

dzieć „koniec na dzisiaj”.  Tu trzeba dać dużo od siebie, być wyrozumiałym dla tych, z którymi się 

pracuje i kochać to, co się robi!  Ja zawsze żartowałam, że robię to, co lubię i jeszcze mi za to płacą 

[śmiech]. Bywały gorsze dni, ale zawsze się wraca do tych rzeczy przyjemnych. To jest samo życie, a 

życie jest takie, że się składa z dobrych rzeczy i ze złych.  

Dziękuję!  

Wywiad przeprowadziły: 

Hania Szremska i Angelika Sikora 
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MOJA WIEŚ 

Moja wieś, to nie Twoje miasto. 

Moja wieś to kwiaty, zwierzęta i gorące lato. 

To co w Twoim mieście, pełnym zgiełku, kurzu i wrzasków 

To w mojej wsi beczenie owiec, szczekanie psów oraz os bzyczenie. 

Nie usłyszysz tego w mieście. 

Nie zobaczysz barwnych pól, drzew i naturalnych lasów. 

Grzybobranie? A cóż to, zapytasz. 

Zapytasz również, czym są żniwa. O co tak naprawdę chodzi? 

A ja Ci odpowiem: 

Moja wieś, to nie Twoje miasto. 

Tutaj możesz odpocząć pod drzewem, 

Tak jak Czarniecki odpoczywał. 

Wsadzisz źdźbło trawy między zęby i żując zrozumiesz 

Sens wiejskiego życia. 

A gdy głowę ułożysz na sianie 

W starej stajni po dziadkowych koniach, 

Ciepły wietrzyk do snu cię ukołysze 

Gwiżdżąc Ci cicho do ucha: 

Moja wieś, to nie Twoje miasto. 

Bo tu mój chłopcze zaczyna się przygoda. 

Pełna barwnych kolorów. 

W obecności owiec, kur i kaczek. 

Bo tu mój drogi 

Jest początek Twojej historii. 

W prostej wsi polskiej. 

Pełnej kolorowych wspomnień. 
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