
 W sobotnie popołudnie 24 
marca 2018 r. w hali sportowo-
widowiskowej w Reczu odbyły się 
uroczystości pod nazwą: „Recz. Na-
turalnie!”. Pod tym hasłem organi-
zatorzy chcieli oddać cześć miesz-
kańcom gminy Recz, a zwłaszcza 
tym, którzy są silnie związani z 
p r z y r o d ą  i  r o l n i c t w e m .   
Już po raz trzeci wskazano pozy-
tywną energię, która tkwi w miesz-
kańcach naszej gminy, organizując 
73. rocznicę polskości na Ziemiach 
Zachodnich. Dwa lata temu odbyły 
się uroczystości pod nazwą „Recz. 
Fantastycznie!”, podczas których 
uhonorowano osoby i miejsca two-
rzące powojenną historię Recza. W 
zeszłym roku oddano hołd osobom 
i instytucjom 
tworzącym kul-
turę i oświatę – 
uroczystość od-
bywała się pod 
hasłem „Recz. 
Kulturalnie!”. 
Jednym z efek-
tów tych im-
prez są publika-
cje, które stano-
wią dziś histo-
rię Recza opo-
wiedzianą sło-
wami miesz-
kańców, a spi-
sane zostały 
przez uczniów 
naszej szkoły. 
Znajdują się 

one na stronie internetowej szkoły (w 
z a k ł a d c e  H i s t o r i a  s z k o ł y ) . 
Bardzo istotną rolę w tworzeniu się pol-
skości na ziemi reckiej odgrywali i od-
grywają nadal rolnicy. Ich praca, zwykle 
bardzo ciężka, była jednym z kluczo-
wych czynników, które spajały społecz-
ności mieszkające i napływające na te 
tereny. Wielkie podziękowania należą 
się panom: Andrzejowi Hejzie, Tade-
uszowi Cybulskiemu, Wiesławowi Maj-
ce, Stanisławowi Barnie oraz Józefowi 
Kościukiewiczowi a także pani Sylwii 
Efuom za to, że zechcieli się podzielić 
swoimi wspomnieniami, których frag-
menty można było usłyszeć podczas im-
prezy. Będą one stanowiły fundament 
kolejnej publikacji, która jest w przygo-
towaniu.  cd. str. 2 
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Wraz z początkiem 
wiosny należy zrobić porządek 
nie tylko w swoich głowach ale 
także w szkolnych szafkach. 
Czy kiedykolwiek zastanawia-
łeś się - drogi Czytelniku- jak 
bardzo ważny jest porządek w 
otoczeniu, w którym spędzasz 
większość swojego życia? Bez 
względu na Twoją wypowiedź 
zapraszamy do przeczytania 
naszego poradnika.   

Podczas tej uroczej pory roku 
warto pamiętać o kilku cennych 
wskazówkach:  

1. Minimalizm to podstawa. Nie 

trzymaj w swojej szafce rzeczy 
(śmieci). Niepotrzebny jest Ci 
np. karton, doniczka czy słoik. 
Kilka książek, strój na wf i 
kurtka powinny wystarczyć.   

2. Po segregacji na rzeczy waż-
ne i ważniejsze warto wyczy-
ścić szafkę z kurzu i brudu. 
Przydałoby się obejrzeć ją, czy 
po zimie nie pozostała w niej 
jakaś zepsuta kanapka czy co 
gorsza jakiś grzyb.  

3. Zadbaj o ładny zapach. Nie 
potrzeba Ci do tego wiele. Wy-
starczy jakiś odświeżacz po-

wietrza, mgiełka czy perfumy, 
a  zapach w twojej szafce będzie 
przyjemny i świeży.   

4. Aby uniknąć niemiłej konfron-
tacji z paniami Sprzątaczkami nie 
naklejaj nic na drzwi swojej 
szafki. Nie ryzykuj.  

Mamy nadzieję, że zastosujesz 
nasze porady w szkolnym życiu. 
Zapewniamy Cię, że zostały one 
przez nas sprawdzone wiele razy. 
Na pewno i Tobie wkrótce się 
przydadzą.  

Hania i Angelika  

WIOSENNE PORZĄDKI 

RECZ NATURALNIE CD. 

Na zakończenie uroczysto-
ści p. Wiesław Łoński – 
Burmistrz Recza wyraził 
słowa uznania dla rolni-
ków za ich ciężką pracę. 
Jednocześnie podkreślił ro-
lę i determinację oraz zaan-
gażowanie p. Marii Wojcie-
chowskiej w powstanie re-
z e r w a t u  p r z y r o d y 
„ G r ą d o w e  Z b o c z e ” . 
Podczas tego wydarzenia 
dodatkową atrakcją były 
wystawy rękodzieła oraz 
pamiątki i zdjęcia przygo-
towane przez świetlice 
wiejskie i sołectwa, a także 
zdjęcia wykonane przez 
podopiecznych Środowi-
skowego Domu Samopo-
mocy. Można było również 
zwiedzić salę muzealną, 
która znajduje się w bu-
d y n k u  s z k o ł y . 
Organizatorzy dziękują 
wszystkim uczestnikom za 

uświetnienie tej uroczystości: 
mieszkańcom gminy, a zwłasz-
cza rolnikom, sołtysom, opie-
kunom świetlic, radnym, przy-
jaciołom szkoły, nauczycielom, 
uczniom i absolwentom szko-
ły, pracownikom instytucji i 
organizacji lokalnych oraz go-
ściom: p. Monice Kostrzew-
skiej (RSP Rzecko), p. Jolancie 
Kiłoczko (radnej Rady Powia-
tu), p. Wojciechowi Gdańcowi 
(z-cy Nadleśniczego Nadle-
śnictwa Drawno), P. Pawłowi 
Wisowskiemu (Krajowy Ośro-
dek Wspierania Rolnictwa), p. 
Marii Gmerek (Starostwo Po-
wiatowe w Choszcznie). 
Szczególne podziękowania na-
leżą się uczniom, którzy w ten 
weekend uświetnili koncert, 
recytując wiersze i śpiewając 
piosenki.  

Maciej Gryczewski 

 Jedną z najważniej-
szych atrakcji Recza i okolic 
są walory przyrodnicze. Pod-
czas części naukowej panie: 
dr inż. Elżbieta Dusza - Zwo-
lińska z Wydziału Kształto-
wania Środowiska i Rolnic-
twa Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicz-
nego, Aleksandra Albińska z 
Ligi Ochrony Przyrody oraz 
Maria Wojciechowska – ini-
cjatorka powstania rezerwatu 
przyrody ”Grądowe Zbocze” 
podzieliły się swoją wiedzą i 
doświadczeniem na temat 
ochrony przyrody i wrażli-
wości na naturę. Ciekawie 
przygotowane i zaprezento-
wane wykłady pokazały du-
żą różnorodność przyrodni-
czą naszej gminy i uzmysło-
wiły uczestnikom, jak wiele 
atrakcji krajobrazowych i flo-
rystycznych znajduje się nie-
d a l e k o  n a s . 
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Recz. Naturalnie - to tytuł imprezy popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 73. rocz-

nicy polskości na ziemiach zachodnich. Były już dwie imprezy z tego cyklu: Recz fanta-
stycznie (2016 r.) i Recz kulturalnie (2017 r.). Jest j pomysł na kolejną pn. Recz niezapomnia-
n y … 
 
W tym roku organizatorzy – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Szkoła Podstawowa im. 
Stefana Czarnieckiego i Towarzystwo Miłośników Recza – wybrali temat przyrody i jej za-
sobów w gminie Recz. 

65 % gminy to obszar chronionego obszaru: obszary sieci Natura 2000: Ostoja Ińska,  Lasy 
Puszczy nad Drawą i dolina Iny k. Recza oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Choszczno 
Drawno. W gminie znajduje się 9 pomników przyrody i 4 użytki ekologiczne, a także uni-
katowy rezerwat „Grądowe Zbocze”. Opowiedziała o nim inicjatorka jego powstania – Ma-
ria Wojciechowska. Przyrodniczka z Recza wspominała l. 1982 – 1984, kiedy prowadziła 
badania do swojej pracy magisterskiej na terenie dzisiejszego rezerwatu. Jej determinacja 
doprowadziła do tego, ze w 1987 r. złożyła w odpowiednim ministerstwie  dokumentację 
wymaganą do utworzenia rezerwatu, ale został on ustanowiony dopiero w 1996 r. – O re-
zerwacie najlepiej mi się rozmawia w rezerwacie – zapraszała do Grądowego Zbocza, 
w s p o m i n a j ą c  l i c z n e  w y p r a w y . 
 
Sobotni wieczór w MGOK w Reczu urozmaicony był nagraniami wspomnień mieszkańców 
gminy z minionych dekad i pokazem fotografii dokumentujących ich życie w tym czasie. 
Imprezę urozmaicały recytacje, występy wokalne oraz humor w wykonaniu kabaretu 
„Suszona Żurawina”. 

M. G. 
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  Recz- z pozoru małe, niewinne, nudne miasteczko, ale gdyby tak bardziej mu się przypa-

trzeć, to nie jest aż takie złe. Miasto ciągle się rozwija. Po latach nieszczęsnego korzystania z drogich 

sklepików prywaciarskich reczanie doczekali się swojej własnej galerii handlowej- Biedronelli. Osa-

dzona w świetnym miejscu jest nie tylko zyskiem dla Recza, ale również siedzibą spotkań ludzi. 

Przebywając tam, możemy niejednokrotnie być świadkami pierwszych miłości, bolesnych rozstań, 

burzliwych kłótni czy też różnorodnych rozterek klientów jak i pracowników. Tu właśnie odgrywa-

ją się najważniejsze momenty w życiu ludzi. Czasem podczas okresu cieplnego młodsze okazy za-

kupowiczów wychodzą poza granice budynku naszej cudownej galerii i biesiadują przed Biedro-

nellą na parapetach i wózkach sklepowych. W swojej ofercie posiadamy także „Bitwę na promocje”, 

„Wyścigi wózków”, „Rzut moherem” oraz wiele innych atrakcji. 

    W ślady Biedronelli poszła kolejna, nieco mniejsza, galeria Stokroć Park. Nie chcąc być gorszą, co 

rusz obniża ceny swoich produktów i wymyśla swoim klientom coraz to większe promocje. Ostat-

nio na przykład była możliwość zbierania naklejek i wymiany na super ostre noże za grosz! Przy-

znam, że uzbieranie 70 naklejek (20zł każda) trochę mi zajęło, ale było warto i wreszcie mam nóż, o 

którym zawsze marzyłam! Mój nowy tasak świetnie nadaje się nawet do smarowania chleba twar-

dym masłem! Właściciele tu lepiej radzą sobie z młodymi klientami i wózki sklepowe trzymają we-

wnątrz Stokroć Parku. 

    Chodzą plotki, że na terenie naszej pięknej metropolii ma powstać kolejna, już trzecia, niesamo-

wita galeria- Dinuś. Jednakże lepiej nie powielać plotek, gdyż mimochodem możemy zrobić złudną 

nadzieję kolejnym pokoleniom reckiego narodu. 

     Żeby nie było, że Recz to tylko miasto handlowe i mamy tylko same galerie! Posiadamy również 

piękny amfiteatr z rozbudowaną sceną, cudownymi latarniami i bardzo wygodnymi ławkami. Nasi 

aktorzy są absolwentami ekskluzywnej szkoły  - Gimnazjonu. Niestety nasza akademia niebawem 

ulegnie przemianie w Podstawówkon. Miejmy nadzieję, że kolejne pokolenia aktorów nie ucierpią 

na tym. Rynek Recza jest świetnie przystosowany do standardów europejskich. Godnych podziwu, 

niedawno namalowanych linii na nierównym asfalcie nie powstydziłby się nawet Picasso! 

    W Reczu znajdzie się też coś dla miłośników natury i spokoju. Miasto otaczają stare lasy. Przeby-

wają w nich nie spotykane na tych terenach żubry, a bardziej butelki po nich. Zwiedzając, napotkać 

się można na recką Tamizę, zwaną przez miejscowych Iną. Dobrze przyglądając się jej, w niektó-

rych miejscach widoczne są rzadkie okazy butelek, paczek i opakowań po niejakich Chipsach. Są to 

drogie okazy kolekcjonerskie, ale wnioskuję, iż pod ochroną skoro wciąż tam są i nikt ich nie wycią-

ga. 

    Podsumowując, śmiało mogę stwierdzić, że moje rodzinne miasto - Recz—  coraz bardziej się roz-

wija i przekształca w metropolię na skalę światową! 

  

Hania  ‘’_’’ 



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 2018 r.  przeprowadzali oni wywiady  z mieszkańcami Re-
cza, którzy związani są z pracą na roli, przybliżają nam oni losy powojennej historii naszego mia-
steczka i gminy. 

W każdym wydaniu gazetki systematycznie  będą ukazywały się rozmowy z naszymi bohaterami i 
ich wspomnienia. 

Wywiad z Panem Stanisławem Barną 

Proszę powiedzieć jak daleko sięgają Pana wspomnienia związane z Reczem? 

  Praktycznie odkąd się urodziłem. Chodziłem tu do szkoły. Recz zawsze dla mnie istniał. Tutaj 
się wychowałem. Pamiętam go od kolebki. Przez te lata wiele się zmieniło; powstała nowa szkoła, 
hala sportowa, ale przez ten czas wiele zaniknęło, na przykład handel obwoźny, a teraz chcemy, 
aby wrócił. My mieliśmy to już dawno. Recz to bardzo fajne, małe miasteczko. Wszyscy się tu 
znamy.  

Jakie jest Pana najprzyjemniejsze wspomnienie związane z naszą Gminą z lat Pana dzieciństwa i 
młodości? 

   Myślę, że moje lata szkolne są wspominane przeze mnie chyba najlepiej [śmiech]. 
Przyjeżdżałem tu do kina „Zorza”. Zbieraliśmy się całą grupą i jechaliśmy do Recza rowera-
mi lub szliśmy pieszo.  

A jakie są najciekawsze miejsca w Żeliszewie?  

   Za moich czasów nie było telefonów, nie było komputerów. Spotykając się, sami sobie 
robiliśmy boisko, mecze, zawsze mięliśmy mnóstwo zabaw. Teraz dzieci nie bawią się tak jak 
my kiedyś. Zabawki robiliśmy z drzewa, to nie było tak, że szło się do sklepu i kupowało pisto-
lecik czy miecz. My robiliśmy to sami. Były ciężkie czasy. Mamy piękne jezioro. Kiedyś była 
tu szkoła, do której chodziły moje siostry. Kilka razy, jak rodzice nie mieli czasu, to brały 
mnie ze sobą. Kościółek mamy piękny. Z Żeliszewa wywodzą się księża Wejmanowie.  

Jakie są ciekawe miejsca w Reczu? 

   Myślę, że można tutaj wspomnieć o Grądowym Zboczu. Poza tym samo usytuowanie Recza 
jest dosyć ciekawe. Z każdej strony widać go z góry.  

 

Proszę powiedzieć czym się Pan zajmuje i czy jest to Pana pasja? 

   Zajmuję się rolnictwem. Moi rodzice prowadzili gospodarstwo 10 hektarowe. Od kie-
dy się urodziłem, wiedziałem, że będę rolnikiem [śmiech]. Chciałem naśladować mojego tatę i 
wzorować się na nim. Podziwiałem jego pracę, jego wytrwałość w dążeniu do celu, jego trud. 
Do teraz jest moim  autorytetem. Moja praca jest ciężka. Warunki pogodowe dyktują nam jej 
przebieg, można to nazwać warsztatem pod chmurką. Trzeba wszystko planować. 



Jak wyglądało rolnictwo w Gminie Recz, gdy rozpoczął Pan swoją działalność?  

   Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że rolnictwo na tym terenie kiedyś opierało się 
głównie na ekologii. W mojej wiosce każdy miał małe gospodarstwo. Wszystko było swojskie. 
W Reczu była mleczarnia, masarnia, prężnie działający jeszcze Remor, szwalnia Sizel. Ludzie 
mieli bardzo dużo możliwości pracy. W szkole jeździliśmy na wykopki, mieliśmy wycieczki do 
wcześniej wspomnianych zakładów. Widzieliśmy, jak produkuje się masło, sery. Wszystko było 
zdrowe. Teraz chcemy do tego wrócić. Moim zdaniem zupełnie bez potrzeb od tego odbiegli-
śmy. Ciężko jest nam teraz prowadzić duże gospodarstwo bez używania chemii, nawozów, 
ulepszaczy. Wszystkie zakłady pozamykano, ponieważ nie spełniały norm unijnych. Ludzie 
stracili pracę i Recz stracił wiele dotychczasowych dochodów.  

Rodzice na pewno dużo opowiadali Panu o początkach rolnictwa w naszej Gminie. Czy mógłby 
Pan powiedzieć, jak to się rozwijało?  

   Ja to nawet pamiętam, jak byłem mały, to razem z tatą przyjeżdżaliśmy do GS—u i 
sprzedawaliśmy nasze plony [śmiech]. Obok sklepu Pana Czamarczana był rynek, na którym 
sprzedawano bydło, konie, świnie. Później wybudowano tu bloki. W Wielgoszczy był wielki 
magazyn zrobiony pod skup zboża. Kiedyś, żeby sprzedać lub kupić, trzeba było pojechać 
gdzieś. Dzisiaj przyjeżdżają tiry, zamawia się przez Internet. Wszystko jest nam dostarczane 
na podwórko. Kiedyś trzeba było włożyć więcej pracy ludzkich rąk. Dzisiaj wystarczy kierować 
maszynami. Ojciec mi opowiadał, że kiedyś powstawały spółdzielnie, PGR. Wydaje mi się, że 
Żeliszewo jest jedną z naprawdę niewielu miejscowości na terenie Gminy Recz, gdzie nie stwo-
rzono ani spółdzielni, ani PGR—u. Tu utrzymały się gospodarstwa indywidualne. Sąsiedzi 
kilka razy mieli zamysł stworzenia czegoś takiego w naszej wiosce, jednak nie mogli się doga-
dać [śmiech]. Żeliszewo nawet ze względu na zabudowę różni się od innych miejscowości w 
okolicy.  

Co było kiedyś największym problemem rolników? 

   Powiem tak, jak ja zacząłem prowadzić gospodarstwo, to opłacalność w rolnictwie była 
bardzo słaba. Praca w rolnictwie wymagała bardzo dużego wysiłku. Były takie prace odrobko-
we, czyli sąsiad sąsiadowi pomagał. To funkcjonowało bardzo sprawnie i dobrze to wspomi-
nam. Teraz sąsiedzi nie współpracują ze sobą tak dobrze jak wtedy. Odbywały się wspólne pie-
rzaki, czyli kobiety oskubywały gęsi, kaczki, à propos  pierzaków, to pamiętam, jak młodzi 
chłopcy, chcąc trochę porozrabiać i zwrócić uwagę dziewczyn, wpuszczali do pomieszczenia 
parę gołębi. Wszystko było w tych piórach, a biedna pani gospodyni musiała to sprzątać 
[śmiech]. Kiedyś trudniej było dostać jakiś towar, teraz wchodzimy do sklepu i możemy kupić 
to, co chcemy. Kiedyś tak nie było, były puste półki. Na większość produktów było trzeba mieć 
kartki. Wydaję mi się, że lata 80. były naprawdę trudne dla rolników. Pamiętam godzinę poli-
cyjną, wtedy jeszcze milicyjną [śmiech]. Po godzinie 22 nie można było wychodzić z domu. 
Pamiętam stan wojenny. Podróżowało się przede wszystkim pociągami i autobusami. Aby 
przejechać 50 km było trzeba poświęcić cały dzień.  

A jak zapamiętał Pan przemiany rolnictwa w latach 90.?  

  Oj, teraz poszliśmy bardzo do przodu w rolnictwie. Jednak mając już to doświadczenie, 
 co mam, uważam, że nie wszystko co zostało wtedy wprowadzone było korzystne. Jestem czło
 wiekiem, który lubi nowości. Zawsze staram się iść z duchem czasu i nie zostawać w tyle. Po 
 wejściu do Unii Europejskiej polscy rolnicy mieli zdecydowanie gorzej niż np. niemieccy. Mój 
 tata pracował, poza rolnictwem, w gorzelni, aby trochę dorobić. 



Jakie są Pana plany związane z Pana pracą?  

   Myślę, że to, co chciałem, już mam. Należę do osób, które idą z duchem czasu. Bardzo 
lubię nowości. Na razie nie planuję nic więcej. Na pewno nie wrócę do hodowli trzody chlew-
nej, którą kiedyś miałem. To było nieopłacalne. W 2005 roku po rodzicach odziedziczyłem 
krówki, ale one też nie wnosiły zysków.  

Jakie może Pan wymienić osoby związane z gospodarstwem lub podobną działalnością, które 
warto zapamiętać? 

   Zdecydowanie mogę powiedzieć tutaj o byłym dyrektorze naszej szkoły Panu Długo-
szu. Był moim autorytetem. Kolejną postacią jest Pani Marysia Wojciechowska. Uważam, że 
jest to taki nauczyciel z powołania. W branży rolniczej ciężko jest mi znaleźć osobę ich pokro-
ju. Postaci związane z Żeliszewem to na pewno obaj księża Wejmanowie. Na początku ich 
kariery służyłem w kościele. Moja mama od zawsze przeczuwała, że Henryk zostanie księ-
dzem, ale nie spodziewała się, że aż biskupem [śmiech]. Pierwszą swoją mszę miał u nas w 
Żeliszewie.  

Jak porównałby Pan rolnictwo w Reczu kiedyś a dzisiaj? 

   To jest nie do porównania, jakbyśmy znaleźli się w innym świecie [śmiech]. Kiedyś był 
konik, teraz wjeżdża maszyna. To jest coś niesamowitego, jak rozwinęliśmy się na przestrzeni 
tych lat. Dzisiaj ciągnik potrafi sam jechać, wystarczy odpowiednio ustawić maszynę. Technika w 
rolnictwie poszła bardzo, bardzo do przodu. Pamiętam jak się baliśmy, gdy Polska miała wejść do 
Unii. Każdy mówił, że jesteśmy zbyt biedni, a jednak poradziliśmy sobie. Teraz większość rzeczy 
robią za nas maszyny, mimo to mamy coraz mniej czasu, to taki paradoks [śmiech]. Zostaliśmy 
wpędzeni w łańcuch. Jeśli mamy drogą maszynę, to trzeba posiadać więcej ziemi, aby zarabiała na 
siebie. W ciągu godziny dobry kombajn potrafi skosić około 10 ha. Kiedyś kombajnem takim jak 
bizon w ciągu dnia można było skosić 5-7 ha.  

Proszę powiedzieć nam jakie relacje tworzą się między rolnikami a innymi mieszkańcami Recza 
i okolic.  

   Myślę, że mogę to porównać do szkoły. Jest lepszy i gorszy kolega. Ktoś kogoś lubi bar-
dziej, a kogoś innego mniej. Mamy teraz wiele szkoleń. Poznajemy nowe osoby. Wymieniamy się 
doświadczeniami. Zawsze poznamy kilka ciekawostek, pożartujemy. Każdy trochę ponarzeka, tro-
chę pochwali się [śmiech]. Poprzez różne wydarzenia spotykamy się z mieszkańcami Gminy. Cie-
szy mnie powrót Dożynek. Ja też za bardzo nie mam czasu, by zawsze spotykać się z innymi, bo 
są dni, kiedy wychodzę z domu na pole o godzinie 4:00, a wracam po 22:00. Dlatego jak tylko mo-
gę, to spędzam chwilę z moją rodziną. Wracając do tematu, uważam, że kiedyś relacje między rol-
nikami były silniejsze i nierzadko rolnicy organizowali różne wydarzenia, żeby po prostu spędzić 
ze sobą czas, pośmiać się, porozmawiać, ale też pomóc sobie wzajemnie.  

Czy mógłby Pan wymienić kilka sukcesów związanych z Pana pracą?  

   Największym moim sukcesem jest moja produkcja. Wkładam w to, co robię, wiele trudu i 
cieszę się z każdego plonu. Jak przypominam sobie czasy, gdy zaczynałem, te 10 ha, to towarzyszy 
mi pewna satysfakcja. Teraz mam 160 ha. Jestem z siebie dumny. Cieszy mnie to, że jestem w 
miarę postrzeganym rolnikiem. Nienajlepszym, nienajgorszym [śmiech]. Samo to, że potrafię się 
utrzymać na tym ciężkim i niepewnym rynku, jest już, moim zdaniem, niezłym osiągnięciem.  

Kilka lat temu pełnił Pan funkcję Radnego Rady Miejskiej. Czy mógłby Pan trochę o tym opo-
wiedzieć?  

   To była taka moja mała przygoda [śmiech]. To było dosyć dawno. Początek XXI w. Jak 
zostałem radnym, to nie za bardzo wiedziałem co i jak. To, że zdobyłem takie stanowisko, to też 
jakieś osiągnięcie [śmiech]. Byłem zwykłym rolnikiem, a ludzie mnie wybrali, obdarzyli mnie za-
ufaniem. No i minęła jedna kadencja, potem druga. Wiele chciałem zrobić. Niestety, nie udało mi 
się wszystkiego wykonać, więc doszedłem do wniosku, że lepiej zwolnić to miejsce. A z tego, co 
udało mi się wykonać, byłem zadowolony. 



Pełnił Pan funkcję Starosty Dożynek. Czy było to dla Pana ważne i nobilitujące przeżycie? Jaką 
funkcję pełni Starosta Dożynek podczas ich trwania? 

   Odbieram to jako bardzo duże wyróżnienie. Jestem wybrany z grona wszystkich rolni-
ków na terenie Recza. Myślę, że jest to bardzo nobilitujące. W trakcie Dożynek jestem przed-
stawicielem wszystkich rolników. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja. Gdy jest dobry rok, to 
bardzo miło jest to uczcić. Podziękować za dary (jak mnie nauczono) od Boga. Zawsze jest to 
takie miłe uczucie, gdy jesteś wybrany spośród wszystkich rolników. Jedne Dożynki pamiętam, 
że były zorganizowane nad jeziorem w Żeliszewie. Kilka lat temu byłem Starostą i na kolejny 
rok znowu mnie poproszono, jednak odmówiłem. Trzeba też zauważyć innych rolników. Do 
obowiązków Gospodarza Dożynek należy np. bochen chleba. Dzielimy się nim razem z miesz-
kańcami Gminy Recz. Wszyscy możemy się zebrać w jednym miejscu i cieszyć się zebranymi 
plonami.  

Co by chciał Pan zmienić w rolnictwie w Polsce? 

   W rolnictwie trzeba jeszcze naprawdę dużo zmian. Mamy takie coś jak prawo łowiec-
kie, które nas naprawdę boli. Chodzi tutaj o ubezpieczenia. Sami musimy sobie oszacować 
szkodę, a moim zdaniem nie powinno tak być. Według mnie powinien być ktoś, kto nie jest 
związany z tą działalnością i on oszacowałby szkodę tak jak jest np. w ubezpieczeniach samo-
chodowych. Zawsze mamy jakieś problemy z kołem łowieckim. Kolejną sprawą jest to, że 
chciałbym być traktowany tak samo jak rolnik w Niemczech czy we Francji. Powinniśmy mieć 
prawo do takich samych dopłat. Holender, Niemiec czy Francuz mają o 50 % więcej dopłat niż 
my i według mnie jest to bardzo niesprawiedliwe. Aktualny rząd obiecał, że będzie dążył do 
wyrównania tego, ale myślę, że tak się nie stanie. Wiele razy obiecywali nam to, a jednak nic w 
tym kierunku nie zrobiono. Byłoby jeszcze wiele innych spraw, ale o tym już nie będę mówił 
[śmiech]. Są też inne problemy rolników np. opłacalność. Ciężko jest nam konkurować z rolni-
kami z innych państw, jeżeli ich dopłaty są o 50% wyższe.  

 

Proszę powiedzieć, jak zmieniła się nasza Gmina odkąd Pan tu mieszka.  

   Oj, bardzo mocno. Wiele się zmieniło w pozytywnym kierunku, np. szkoła. Wiele też 
zmieniło się negatywnie, np. zniknęło wiele zakładów pracy. Weźmy na przykład Remor. Kil-
kanaście lat temu był potężną fabryką, a dzisiaj pracuje tam garstka ludzi za śmieszne pienią-
dze. Pamiętam do dzisiaj, jak około godziny 15—16 tłumy ludzi wychodziły z budynków Re-
moru. Biurowiec był bardzo duży. Pracowały tam setki osób. Teraz po tym prawie nic nie zo-
stało. Recz i wioski okoliczne starzeją się bardzo szybko. Młodzi ludzie wyjeżdżają, bo tu nie 
mają pracy i możliwości rozwoju. Młodzież stąd ucieka [śmiech]. W naszej okolicy jest jeden z 
większych wskaźników bezrobocia. Brakuje fachowców, nie ma szkół, które kształciłyby ludzi 
bezpośrednio w kierunku zawodowym. Słyszałem, że mają powstać jakieś szkoły branżowe. 
Mam nadzieję, że to coś zmieni. Jeśli chodzi bardziej o infrastrukturę, to jak najbardziej zmia-
ny na plus.   

 

Dziękuję za wywiad. 

 

 

Angelika Sikora i Hania Szremska 

 

 



  W piątkowe popołu-
dnie tj. 16.03.2018 r. pojecha-
łam wraz z laureatami 
gminnego konkursu recyta-
torskiego w składzie: Hanna 
Szremska (kl. II gim.), Oskar 
Dalmaczyński (kl. IV), Han-
na Olejarnik (kl. IV) oraz 
Karolina Kraska (kl. III 
gim.) do Choszczna na ko-
lejną turę konkursu. Mimo 
starań naszych uczestników 
nie udało im się zakwalifi-
kować do następnego etapu, 
jakim był występ na Zamku 
Książąt Pomorskich w 
Szczecinie. Pokrótce chciała-
bym opisać Wam moje wra-
żenia, które towarzyszyły 
mi podczas konkursu.   

 Byliśmy trochę spóźnieni i 
weszliśmy w połowie kate-
gorii klas I-III, czyli tych naj-
młodszych uczestników. I to 

w nich widziałam największą 
konkurencję dla uczniów na-
szej szkoły. Może to wydawać 
się Wam absurdalne, ale tak 
było. Te małe dzieci potrafiły 
znakomicie wcielić się w swo-
ją rolę i mimo że w niektórych 
oczach widziałam strach, to 
każde z nich świetnie się za-
prezentowało. Kolejną kate-
gorią były klasy IV-VI. Tutaj 
moje odczucia są mieszane. 
Połowa z nich zauroczyła 
mnie swoim wykonaniem, aż 
chciało mi się wsłuchiwać w 
ich jeszcze dosyć dziecinne 
wierszyki oraz prozy. Ale 
przy tej drugiej połowie to 
albo zasypiałam, albo byłam 
dość zażenowana. Jedni z 
nich mieli kompletnie źle do-
brane teksty prozy oraz wier-
sze, przy których moje oko się 
zamykało. Kolejni byli po pro-
stu, aż zbyt pewni siebie. Bar-
dzo nie lubię osób, które my-
ślą, że pozjadały wszystkie 
rozumy, a w tych małych 
oczach widziałam to. Ostatnią 
już kategorią były klasy VII 
oraz gimnazjum. Powiem 
szczerze, że spodziewałam się 
tutaj o wiele lepszych wyko-
nań. W tamtym roku, gdy 
miałam zaszczyt reprezento-
wać naszą szkołę w tym kon-
kursie, to widziałam w innych 
prawdziwą konkurencję. W 
tym roku czekałam z niecier-
pliwością na występy mojej 
grupy wiekowej. Ale bardzo 
się zawiodłam.   

Jeśli chodzi o wyniki konkur-
su to mam podzielone zdania. 

Część wykonawców napraw-
dę została sprawiedliwie wy-
różniona, a przy drugiej części 
zadaje sobie pytanie "za co?". 
Było bardzo wiele osób (w 
tym dwoje uczestników z na-
szej szkoły), które według 
mnie powinny zostać wyróż-
nione. Mimo to zapraszam 
serdecznie wszystkie chętne 
osoby, które chciałyby spróbo-
wać swoich sił w przyszłym 
roku. Mogę was zapewnić, że 
jest to naprawdę ciekawa 
przygoda.  

Angelika  
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Imię i  nazwisko to wizytówka każdego z nas. Jednak to imiona odgrywają dość dużą rolę w naszym życiu. Prawdopodobnie kształtują  one cechy naszej osobowości. Wiedzieliście, że nasi przodkowie nadawali swym dzieciom imiona, których znaczenie miało w sobie wybrane przez nich cechy? A czy wiecie co oznacza wasze imię?  

JAKUB:    
Jakub jest mężczyzną ruchliwym i próbuje zawojować cały świat. Lubi uczestniczyć w życiu innych – 
wszystko wiedzieć, doradzać, wybierać, aż do przejęcia sterów. Do pełni szczęścia musi bowiem czuć 
się potrzebny i przydatny. Posiada dar szybkiej i wnikliwej analizy napotkanego problemu. Niestety 
bardzo subiektywnie ocenia rzeczywistość. Jego słabym punktem jest egoizm. Jakub jest mimo to po-
godnym człowiekiem, o dużej kulturze osobistej. Brzydzi się kłamstwem i oszustwem. Nie stanowi 
jednak dobrego materiału na przyjaciela. Szybko mu się nudzi oglądanie tych samych twarzy – kocha 
zmiany, podróże i wystawne życie. Nie jest idealnym partnerem, ale ceni sobie życie rodzinne i swoją 
wybrankę. 
 
DAWID:  
Dawid to bardzo aktywny i ruchliwy mężczyzna. Potrzebuje uczestniczyć w życiu świata – koniecznie 
do wszystkiego musi się mieszać, doradzać, wybierać, zmieniać, inaczej czuje się niepotrzebny, a więc 
nieszczęśliwy. Osądza jednak według swojej miary i własnego punktu widzenia. Poświęca uwagę tyl-
ko tym zajęciom, które dają mu satysfakcję i przyjemność. Jego słabym punktem jest duma – nieustan-
nie chce imponować i zdobywać aprobatę otoczenia. Dawid jest nadto pomysłowy, ambitny i konse-
kwentny. Posiada zdolności organizatorskie oraz zmysł dyplomaty i spryt handlowca. Nigdy nie od-
kłada pracy na później. W związku stawia na przyjemności i poszukuje zrozumienia, przy czym nie 
boi się samotności. 
 
KACPER:  
Kacper to niezależny, a jednak rozważny mężczyzna. Wyróżnia się niepospolitym sprytem oraz upo-
rem. Twardo obstaje przy swoim zdaniu i nigdy nie zgadza się z opinią większości. Odnosi w życiu 
niejeden sukces, ponieważ jest ruchliwy, pomysłowy i odważny. Przeszkody nie zrażają go. Pociągają 
go za to niezbadane zakątki i otwarta przestrzeń. Kacper lubi podróżować i nie znosi ograniczania 
swobody. W kontaktach z ludźmi jest jednak powściągliwy. Lubi błyszczeć i olśniewać otoczenie do-
brym humorem oraz dowcipem, ale niechętnie się zwierza i często ukrywa swe prawdziwe oblicze. 
Ceni sobie samotność, chociaż stale otacza się sporym towarzystwem. W uczuciach jest dość narwany 
i poszukuje przygód. 
 
BARTOSZ: 
Bartosz jest sumiennym, poważnym i odpowiedzialnym człowiekiem. Zawsze wie, co mówi i robi. 
Stara się także przy tym kontrolować każdy ruch swój oraz swojego otoczenia. Ludzie go drażnią, jeśli 
nie są tak zorganizowani jak on. Ceni sobie uporządkowany tryb życia i bardzo źle się czuje, gdy coś 
idzie nie po jego myśli. We wszystkim cechuje go wielka precyzja oraz systematyczność. Bartosz po-
trafi być bowiem pedantem do szpiku kości, czym nie raz drażni ludzi wokół. Do tego nie przebiera w 
słowach, a poczucie wyższości sprawia, iż z wiekiem staje się coraz bardziej zarozumiały i próżny. 
Raczej nie posiada dużego grona znajomych – nie prowadzi też bogatego życia towarzyskiego. To 
zdecydowanie typ domatora. 
 
BARTŁOMIEJ: 
Bartłomiej to człowiek czynu, który pomimo przeszkód, zawsze zmierza do celu. Jest wytrwały, upar-
ty i szalenie konsekwentny. Choleryk i ekstrawertyk w jednym. Nie ma czasu na rozważania, dla nie-
go liczy się działanie. Bywa przy tym wyjątkowo zamknięty na sugestie z zewnątrz. Decyzje podej-
muje szybko, w mig orientując się w potrzebie. To awanturnik, który chętnie stoczy bój z całym świa-
tem. Nie stroni zatem od konfliktów, a nawet ich szuka. Musi działać, walczyć i żyć aktywnie. Bywa 
egoistyczny, subiektywny oraz zaborczy. Lubi też dramatyzować. Stara się błyszczeć w towarzystwie 
a duma nie pozwala mu przyznać się do porażek. Z trudem okazuje uczucia. Życie z nim nie jest ła-
twe, ale i nie niemożliwe! 

CO KRYJE SIĘ W TWOIM IMIENIU? 
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MATEUSZ: 

Mateusz jest niezwykle odpowiedzialny, prawdomówny oraz dobroduszny. Ma ogromne poczucie 
sprawiedliwości i chętnie niesie pomoc innym. Raz podjęte ustalenia i raz dane słowo realizuje z 
żelazną konsekwencją. Nawet, jeśli miałoby mu to przynieść straty. Ma bardzo silną wolę, często 
jednak jest nadmiernie uparty i konserwatywny. Zdarza mu się przy tym zbyt szybko reagować i 
mówić dokładnie to, co pomyśli, bez owijania w bawełnę. Bliskich nieustanie moralizuje i ingeruje 
w nieswoje sprawy. W sferze uczuciowej jest aktywny oraz zgodny ze swoimi zasadami moralnymi. 
Nie uznaje wolnych związków i wolnej miłości. Dąży za to do zbudowania trwałych relacji opartych 
na szczerości, oddaniu i zaufaniu. 
 
DARIUSZ: 
Dariusz nie ma zbyt łatwego charakteru. To uparty i zdecydowany mężczyzna, który niestrudzenie 
dąży do obranego celu. Nie warto próbować wywierania na niego wpływu czy udzielać mu rad – 
jest odporny i sprzeciwia się dla zasady. Zdecydowanie na każdy temat ma swoje zdanie i poglądy. 
Potrafi przy tym zjednywać sobie ludzi i pozyskiwać ich do swoich celów. Chętnie otwiera drzwi 
każdemu, kto w nie zastuka, nawet jeśli szybko da mu do zrozumienia, że wizyta trwa już za długo. 
Wobec ludzi jest zawsze uśmiechnięty i sympatyczny. Skrywa tym jednak swą bardziej skompliko-
waną i choleryczną naturę. Kocha rodzinę, ceni sobie ciepło i spokój domowego ogniska, które po-
zwala mu wypocząć przed kolejną walką. 
 
MACIEJ:  
Maciej jest osobą nerwową, pobudliwą i bardzo szybko reagującą. Posiada wiele energii i jest bardzo 
aktywny, chętnie przy tym poświęci swoje życie wyższym ideom. Codzienność Macieja jest zarazem 
uporządkowana i urozmaicona pod każdym względem. On sam łączy w sobie skłonności intro- i 
ekstrawertyczne. Jest osobą wybuchową, bardzo gwałtownie reagującą, a jednocześnie skrytą i ta-
jemniczą. Chętnie miesza się do cudzych spraw, ale nie przez niezdrową ciekawość, lecz z chęci nie-
sienia pomocy. O sobie mówi jednak niewiele. Jest wrażliwy i przejmuje się losem bliskich. Zawsze 
stanie po stronie niesłusznie atakowanych. Czasami brak mu przy tym dyplomacji. Jest bardzo ak-
tywny w życiu rodzinnym i w miłości. 
 
OSKAR: 
Ryzyko jest mu obce, chociaż Oskar nie jest tchórzem. To rozwaga i ostrożność pomagają Oskarowi 
odnieść życiowy sukces. Jest pełnym zapału, spokojnym i niekonwencjonalnym mężczyzną. Ma 
skłonności introwertyczne. Unika zmian. Ponieważ nie okazuje emocji na zewnątrz, często zaskaku-
je otoczenie swoją gotowością do działania lub poświęceniem. Jest bardzo solidnym i wytrwałym 
pracownikiem oraz pomocnym i wiernym przyjacielem. Działania opiera na chłodnej analizie i ra-
cjonalnych ocenach. Zna się na bilansie zysków i strat jak nikt! Jest sympatyczną i bardzo życzliwą 
osobą, a wrodzona dobroć sprawia, że chętnie pomaga i właściwie rozumie ludzi. Jednocześnie mie-
wa wygórowane wymagania wobec innych. 
 
WIKTORIA: 
Wiktoria jest flegmatyczką o przytłumionej pobudliwości i spokojnych reakcjach. Czasem sprawia 
wrażenie zagubionej w bieżących sprawach oraz problemach, jednak zawsze wychodzi obronną rę-
ką z wszelkich trudności. Ma dość męski sposób myślenia i podejścia do życia. Nie ulega marze-
niom ani uczuciom, lecz kieruje się rozsądkiem. Jest też bardzo pracowita i uparta w swych dąże-
niach. Nie zawsze jednak wiadomo co myśli i czuje. Zachowuje dystans wobec znajomych, przez co 
sprawia wrażenie oschłej i gorzkiej. Są to jednak pozory. Wiktoria ceni sobie bowiem prywatność i 
spokój. W miłości jest kobietą o silnie rozbudowanych zmysłach i potrzebach. Miewa dość odważne 
fantazje i zatraca się w chwilach uniesień. 
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ALEKSANDRA: 
Aleksandra to kobieta pełna wdzięku, której trudno się oprzeć. Ma mnóstwo pomysłów, a przez to skłonności 
do wplątywania się w kłopoty, z których potem ciężko jej wybrnąć. Osoby z jej otoczenia mogą być często 
przerażone oszałamiającą aktywnością Aleksandry. Pewnym jednak pozostaje, że przy niej nikt się nie nudzi. 
Aleksandra jest jednak nazbyt zaborcza i lubi robić z ludzi swoich niewolników. Zdolności przywódcze do-
skonali od najmłodszych lat. Pragnie być niezależna i kocha przygody. Może być niebezpieczna, kiedy sprawy 
nie układają się po jej myśli. Zawsze trzyma rękę na pulsie i lepiej nie krzyżować jej planów. Co innego, gdy 
pokocha wielką miłością. 
 
ZUZIA: 
Zuzanna często szybciej działa, niż myśli. Dzięki czemu potrafi błyskawicznie pokonać napotkane przeszkody 
i odnaleźć najprostszą drogę prowadzącą do obranego celu. Niezwykle szybko reaguje na problemy i zmiany, 
jednakże dość często popada w dodatkowe kłopoty. Niestety gubi się w szczegółach i nie potrafi analizować 
powierzonych jej zadań. Nie cierpi rutyny i monotonii. Sprawia do tego wrażenie kłębka nerwów. Dość często 
przyjmuje groźną postawę. Jest jednak otwarta na innych i ma wielkie serce. To bardzo interesująca kobieta. 
Jest porywcza oraz impulsywna, ale do tego stopnia rozbrajająca i miła, iż z łatwością wybacza się jej większe 
wybuchy. Szuka uznania i pochwał. Jeśli kocha, to całą sobą.  

KLAUDIA: 
Klaudia jest bardzo zdyscyplinowana, dojrzała i zawsze postępuje etycznie. Ma lekko wybuchową naturę, ale 
za to głęboką skłonność do poświęcenia i oddania. Czasami za wiele chce z siebie dać i staje się nerwowa. By-
łaby nieszczęśliwa, gdyby przepuściła okazję, by komuś pomóc. Każde działanie warte zachodu traktuje jak 
misję. Ma wielu przyjaciół, a każdy znajdzie u niej wsparcie, dobre słowo i wielkie serce. Sama nie oczekuje 
żadnych pochwał ani wdzięczności. Zawsze szuka usprawiedliwienia złego postępowania innych, jednocze-
śnie sobie niczego nie wybaczając. Cechuje ją brak egoizmu, który czyni z niej kochającą i wierną żonę oraz 
wspaniałą matkę. Nie cierpi flirtów i igrania z uczuciami. 
 
NIKOLA: 
Nikola to ambitna i zaradna kobieta – może nawet czasem zbyt ambitna. Nie pozwala sobą kierować, nie 
przyjmuje dobrych rad i jest bardzo uparta. Nie jest przez to łatwa w kontaktach. Jeśli ktoś wtrąci się w jej 
sprawy albo zwróci jej uwagę na niewłaściwe postępowanie, może liczyć się z zerwaniem znajomości. Nikola 
doskonale wie, czego chce od życia. Ma ustalony plan działania i nikt nie wpłynie na jej decyzję. Kreuje się na 
wyrocznię w sprawach mody, stylu oraz elegancji. Chętnie udziela porad – nawet nieproszona. Jest kobietą 
świadomą swego wdzięku i uroku, co często wykorzystuje w interesach. Cieszy się dużym powodzeniem i 
otwarcie kokietuje. Miłość uważa jednak za najważniejszą wartość. Poszukuje księcia z bajki. 
 
MAJA: 
Maja wyrywa się do wielkich czynów i wzniosłych idei. Nade wszystko chciałaby ulepszyć świat! Ma ogrom-
ne możliwości intelektualne i chłonny umysł, a do tego jest pomysłowa. Przez swoje uduchowienie nieraz jed-
nak traci kontakt z rzeczywistością. Posiada przy tym niezależną naturę i z założenia nie zgadza się z opinią 
większości. Obdarzona została wszak intuicją, dzięki której wie, co robić i jakie są motywacje innych ludzi. 
Własne oblicze chowa jednak przed światem, pozostając typem samotnika. Określa się za pomocą sztuki. 
Przerażają ją trudności czy przeciwności, a podczas rozmów nieustannie doszukuje się podtekstów. Sama jest 
dość enigmatyczna i nie do końca rozumiana. 
 
OLIWIA: 
Oliwia jest kobietą spokojną i opanowaną. Z powodzeniem wykorzystuje wszelkie swe zalety w życiu i często 
osiąga zamierzony cel. Porażki przyjmuje ze spokojem, z każdej wyciągając stosowną naukę. Jest do tego oso-
bą towarzyską, która z łatwością nawiązuje nowe znajomości. To bardzo sympatyczna i życzliwa kobieta. Po-
nadto niezwykle wyrozumiała. Nie ma w zwyczaju wdawać się w konflikty i nie prowadzi z nikim wojny 
podjazdowej. Przy niej z łatwością można odzyskać równowagę psychiczną i duchową. Oliwia ceni sobie ro-
dzinne tradycje i rytuały, dba o domowe ognisko i chętnie przyjmuje gości. Ma duszę anioła, a życie z nią 
przebiega spokojnie. Potrafi walczyć o swoje, ale woli rozwiązania kompromisowe. 

 
Ada  
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 Jedną z ostatnich 
przeczytanych przeze 
mnie książek jest powieść 
pt. "Wymyśliłam Cię" au-
torstwa Francesci Zappi. 
Zakupiłam ją ze względu 
na to, że porusza ona te-
mat bolesnej choroby, 
jaką jest schizofrenia. Ale 
to nie był jedyny powód. 
Po przeczytaniu paru 
ciężkich thirellów i kry-
minałów chciałam zejść 
na trochę lżejsze drogi (że 
tak powiem). Sugerowa-
łam się tym, że książka ta 
jest zaliczana do literatu-
ry młodzieżowej, przez 
co będzie łatwa i szybka 
do przeczytania. Okazało 
się, że jednak tak nie jest. 
Oczywiście czytanie jej 
sprawiło mi wiele przy-
jemności (inaczej nie pisa-
łabym teraz o niej), ale 
temat choroby odbił ślad 
na moim myśleniu, przez 
co nie byłam wstanie 
przeczytać jej w kilka dni. 
Po paru rozdziałach mu-
siałam zrobić przerwę, 
aby przemyśleć sytuacje 

zaistniałe w niej. Po dosyć 
długim wstępie przyszedł 
czas na krótkie streszcze-
nie.  

Przedstawiam Wam Alex, 
która pragnie dostać się do 
collegu. W szkole średniej 
został jej tylko rok. Co-
dziennie podejmuje walkę 
ze swoją chorobą - schizo-
frenią, aby pozostać przy 
zdrowych zmysłach. Głów-
na bohaterka próbuje od-
różniać rzeczywistość od 
rzeczy, które zostały stwo-
rzone w jej głowie. Jednak 
choroba nie daje za wygra-
ną. Na dodatek jej rodzice 
nie pomagają jej w tym. Mi-
mo to Alex chce żyć jak 
normalna nastolatka. Po-
znaje nowych znajomych, 
chodzi na imprezy i ... za-
kochuje się. Tylko czy to 
wszystko dzieje się na-
prawdę?  

Tym pytaniem chciałabym 
zachęcić Was do przeczyta-
nia tej książki. Myślę, że 
warto sięgnąć po tę po-
wieść. Nie tylko ze wzglę-

du na przyjemność z czytania jej, ale rów-
nież ze względu na świadomość powagi 

choroby, jaką jest schizofrenia. Uważam, 
że "Wymyśliłam Cię" świetnie obrazuje 
życie osoby, która boryka się z chorobą 
psychiczną. Mam nadzieję, że po tym 
krótkim artykule sięgnięcie właśnie po tę 
książkę.  

Angelika      

osoby, które mają dość dobrze 
rozwinięty refleks. 

Przeprowadzono ostatnio 
mecz dwóch komputerów 
składający się z siedemdziesię-
ciu spotkań. Jeden był prze-
szkolony, drugi dopiero nabie-
rał doświadczenia. Ekspery-
ment wykazał, że pomimo wy-
grania początkowych partii ca-
ły mecz wygrał drugi kompu-

Szachy tworzą nie tylko przy-
jaźnie, ale i również miłość. 
Najlepszym przykładem na to 
jest Mistrz Polski Radosław 
Wojtaszek, który w 2016 roku 
ożenił się z jedną z czołowych 
zawodniczek Rosji. 

Gdy mówimy, że ktoś ma re-
fleks szachisty, mamy na myśli 
kogoś, kto go w ogóle nie ma. 
Ale tak naprawdę szachiści to 

ter. Wskazuje to na to, że 
kiedyś każdy zostanie po-
konany przez tego, kogo 
uważał za niegroźnego 
szachistę. 

Cyprian Guzek 

 

KSIĄŻKA MIESIĄCA  

Ciekawostki szachowe 
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DZIEŃ WIOSNY W SZKOLE 

niczyły również w podcho-

dach, które przeprowadzone 

były na terenie naszego mia-

steczka zorganizowane przez 

Panią Małgorzatę Sawczuk.  

Ponadto w tym dniu obcho-

dziliśmy Dzień Matematyki i 

Nauk Przyrodniczych. Celem 

głównym było popularyzo-

wanie matematyki oraz in-

nych przedmiotów przyrod-

niczych, uświadamianie 

uczniom faktu, że matematy-

ka może być barwna i weso-

ła, wskazanie więzi matema-

tyki z życiem codziennym, 

wskazanie na procesy che-

miczne i fizyczne w najbliż-

szym otoczeniu, ukazanie za-

stosowania matematyki w 

innych dziedzinach nauki, 

pobudzanie uczniów do ak-

t y w n o ś c i  t w ó r c z e j . 

Klasy najmłodsze 1-3 SP mia-

ły zajęcia pt. Wiosenne Ko-

dowanie. Kolorowe obrazki 

wykonane przez dzieci ozdo-

biły po zajęciach wejście 

główne do szkoły. Za działa-

nia te odpowiedzialna była 

Pani Małgorzata Piwowar, 

Pani Małgorzata Juszkiewicz 

i Pani Bernadeta Śliwińska. 

Klasy starsze, czyli 4-7 SP i 2-

3 Gimnazjum przygotowały 

wystawy na temat: Wzór Pic-

ka, Liczba Pi na weso-

ło, Pudełka. Uczniowie mo-

gli wziąć udział w matematycz-

n y c h  p o d c h o d a c h   

Rozkosze łamania głowy, zada-

nia rozmieszczone były na tere-

nie szkoły. Ponadto odbyły się 

w a r s z t a t y  k u l i n a r n e  -

 przygotowanie czekolady z 

chili, a wcześniej odmierzanie, 

ważenie, itp. - pod okiem Pani 

Marii Romanowskiej i Pani Ka-

tarzyny Hejzy - Koniecznej. Od-

był się Konkurs liczenia kości 

szkieletu ludzkiego, zaprezen-

towano wystawy: projektu edu-

kacyjnego Moja szkoła w licz-

bach klas drugich b i c Gimna-

zjum oraz Kwasy nie takie 

straszne. Uczniowie mieli oka-

zję policzyć, poodmierzać w ką-

cikach: Obliczanie pól figur 

wzorem Picka i Badanie odczy-

nów różnych roztworów. Opra-

cowano i wykonano tabli-

ce Sławni matematycy na prze-

s t r z e n i  w i e k ó w ,   

Inne jednostki długości, masy, 

o b j ę to ś c i ,  z or g an i z o w a -

no punkt pomiaru uczniów. 

Koordynatorami tych działań 

były: Pani Joanna Urbańska, Pa-

ni Dorota Rakowska, Pani Ma-

riola Koźmińska oraz Pani Kata-

rzyna Hejza - Konieczna. 

Joanna Urbańska 

 20 marca 2018 r. w 

naszej szkole odbyło się 

Powitanie Wiosny. Już od 

rana klasy 4-6 zmagały się 

w małej sali gimnastycz-

nej z konkurencjami spor-

towymi przygotowanymi 

przez członków Samorzą-

du Uczniowskiego SP. Na 

trzeciej godzinie lekcyjnej 

uczniowie klas 1-3 

(najmłodsi) obejrzeli 

p r z e d s t a w i e n i e 

pt: Spotkanie z Mini-

strem Pór Roku, w któ-

rym wystąpili: Hanna 

Olejarnik, Jacob Wojta-

szek, Roksana Pietrzak, 

Bartek Sment, Wiktoria 

Gołębiewska, Hanna San-

kowska, Amelia Koniecz-

na, Amelia Jankowska, 

Maria Barna, Zuzanna 

Sankowska, Maja Staszak, 

uczniowie klasy 1a, zespół 

Groszki, Zofia Gryczew-

ska. Pomysł i wykonanie 

dekoracji do przedstawie-

nia należał do Pani Ewy 

Kosiło oraz Pani Joanny 

Jakubowskiej i Pani Dag-

m a r y  M i k u ł y .   

Następnie dla uczniów 

klas 4-7 i Gimnazjum swój 

program zaprezentowali 

wszyscy uczniowie klasy-

7 a .   

Klasy gimnazjalne uczest-
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… A TERAZ ... 

reputację  po występach 

z Yardbirds i w grupie Johna 

Mayalla. Do grupy dołączyli 

basista Jack Bruce i perkusi-

sta Ginger Baker. Zawarta na 

z a l e d w i e 

czterech stu-

dyjnych pły-

tach muzyka, 

oparta na so-

lówkach gita-

rowych Clap-

tona i sekcji 

ry t miczn e j , 

całą swoją 

atrakcyjność 

objawiała na koncertach. Zdol-

ności improwizacyjne wszyst-

kich muzyków, połączone z ze-

społową dyscypliną, czyniły wy-

stępy grupy niezapomnianym 

spektaklem. Żywot grupy okazał 

się dość krótki. Trzy osobowości, 

mające różne koncepcje muzyczne 

i wizję świa-

ta, trudno 

mieściły się 

w ramach 

grupy. Osta-

tecznie grupa 

r o z w i ą z a ł a 

się w 1968 po 

z a l e d w i e 

dwóch latach 

działalności. 

Pożegnalny koncert Cream stał się 

jednym z ważnych wydarzeń w 

historii rocka.  

C r e a m –  b r y t y j -

ska supergrupa rockowa tw

orząca fuzję rocka psychode-

licznego i blues rocka. Po-

wstała jako efekt współpracy 

klawiszowca i basisty Jacka 

Bruce'a, gitarzysty Erica 

Claptona oraz perkusi-

sty jazzowego Gingera Bake-

ra. Do dziś określana bywa 

jako jeden z najważniejszych 

zespołów w historii muzyki 

rockowej, uznanie krytyków 

budzi również jej wkład w 

powstanie hard rocka . 

Sformowana została w poło-

wie 1966 roku przez Erica 

Claptona, mającego dobrą 

STR. 15 ROK 2018, NUMER 23 

Z INNEJ BECZKI 

 Czy wiedzieliście o tym, ż kiedyś w Reczu był zespół punkowy. Tak, był i to niejeden. 

W tym artykule przedstawimy Wam   

ABDYKACJĘ.  

 Zespół punk rockowy powstały w Reczu 

pod koniec lat 80-tych. Skład: Rafał 'Kaczor' Ka-

czewski - voc, b; Rafał 'Profesor' Sakowicz - g; Mar-

cin 'Boniek' Safarzyński - dr. Przez skład przewinę-

ło się kilku gitarzystów: Adam 'Krzywy' Stąporek 

oraz Andrzej 'Puszkin' Jabłecki. W 1993 roku gru-

pa nagrywa swoją debiutancką kasetę pt. "Moja 

wiara", która ukazuję się nakładem Enigmatic. W 

1995 roku zespół się rozpada.  

Źródło: encyklopediapunkrocka.blogspot.com 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Ginger_Baker
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ginger_Baker
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hard_rock
https://pl.wikipedia.org/wiki/1966
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W dniach 26.03 .2018 – 
09.03.2018r. klasa VIc pełniła 
funkcję gospodarza Szkoły Pod-
stawowej w Reczu. 

Na te dwa tygodnie naszych 
„rządów” zaplanowaliśmy sze-
reg inicjatyw związanych ze 
świętami, które w tym czasie 
przypadały. 

Wybraliśmy kilka świąt „na we-
soło” i kilka całkiem ważnych. 

Już w poniedziałek uczniowie 
mogli podziwiać eko-gazetkę – 
piękny bukiet z kwiatów, zro-
bionych ze starych gazet. 

W poniedziałek 26 lutego obcho-
dziliśmy Dzień Spania w Miej-

scach Publicznych. Uczniowie z 
podusi ą i kocykiem leżakowali 
na korytarzach i w świetlicy. 
Przecież sen to zdrowie. W 
związku z tym świętem ogłosili-
śmy konkurs internetowy na 
n a j c i e k a w s z e  z d j ę c i e 
„leżakującego ucznia”. Wygrała 
go Zuzia Tuchelman z klasy IVa. 

1 marca obchodziliśmy aż dwa 
święta – Dzień Piegów i Mię-
dzynarodowy Dzień Przytula-
nia Bibliotekarza. 

Zorganizowaliśmy „Punkt prze-

miany w Pieguska”, gdzie każ-
dy chętny mógł przekonać się 
jak wygląda z piegami na buzi. 
Z tej okazji ogłosiliśmy kon-
kurs polegający na rozpozna-
niu sławnych osób z piegami 
(był to również sposób na za-
chęcenie dzieci do przeczytania 
książki „Ania z Zielonego 
Wzgórza”). Konkurs wygrała 
uczennica klasy VII. 

Zachęcaliśmy do czytania ksią-
żek w trochę inny sposób – w 
związku z Międzynarodowym 
Dniem Przytulania Biblioteka-
rza ogłosiliśmy loterię. Każdy, 
kto wypożyczył książkę w tym 
dniu miał prawo wypełnić ku-
pon uprawniający do losowania 
nagród. Bardzo wielu uczniów 
odwiedziło bibliotekę, a dzięki 
sponsorom każdy z nich otrzy-
mał drobny upominek. 

6 marca obchodziliśmy Euro-

pejski Dzień Logopedy. Z 
kwiatkami i laurką poszliśmy 
do pani Ani Rakowskiej – szkol-
nego logopedy, złożyć życzenia 
w imieniu całej społeczności 
szkolnej. Pani Ania opowiedzia-
ła nam czym zajmuje się logope-

da i pokazała kilka ćwiczeń 
usprawniających naszą mowę.   

8 marca to Dzień Kobiet. Dele-
gacja chłopów odwiedziła 
wszystkie Panie w naszej szko-
le. Do życzeń dołączyliśmy 
ręcznie robiony kwiatek z li-
zakiem. To był bardzo miły 
dzień – tym słodkim upomin-
kiem wywołaliśmy uśmiech na 
twarzach Pań.  

Ostatni  dzień  naszego 
„panowania” był bardzo gło-
śny. W tym dniu obchodzili-

śmy Dzień DJ – a. W związku 
z tym na długiej przerwie od-
był się koncert karaoke. Za-
równo maluchy, jak i gimna-
zjaliści ochoczo włączyli się w 

wspólne śpiewanie. Zróżnico-
wany repertuar zachęcał do 
zabawy. Oczywiście najwięk-
szą popularnością cieszyły się 
piosenki „Sławomira” . 

Dziękujemy nauczycielom, 
którzy pomogli zorganizować 
te przedsięwzięcia. 

Uczniom dziękujemy za zaan-

gażowanie i zapraszamy do 

wspólnej zabawy za rok. 

VI c 

Gospodarz szkoły – klasa VIc 
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Jaki jesteś? 
A) Zabawny 
B) Inteligentny 
C) Podstępny 

Jakim żywiołem jesteś? 
A) Woda 
B) Powietrze 
C) Ogień 

W jakim kraju chciałbyś najbardziej mieszkać? 
A) Belgia 
B) Polska 
C) Rosja 

Który z tych przedmiotów szkolnych lubisz najbardziej? 
A) Język angielski 
B) Chemia 
C) Historia 

Co wolisz? 
A) Warzywa 
B) Owoce 
C) Słodycze 

Uzupełnij zdanie: Polacy jako naród… 
A) Posiadają więcej wad niż zalet 
B) Nie mam zdania 
C) Są bystrzejsi niż inni 

Czy jakbyś miał korzystną ofertę wyjechania z kraju to: 
A) Wyjechałbyś 
B) Wyjechałbyś, ale w twoim sercu będzie Polska 
C) Zostałbyś  

Który z tych zawodów najbardziej chciałbyś wykonywać? 
A) Biznesmen 
B) Prawnik 
C) Ornitolog  

Które z tych zwierząt najbardziej lubisz? 
A) Ryby 
B) Kaczki 
C) Koty 

Co zmieniłbyś jako pierwsze, będąc  wpływowym politykiem? 
A) Służbę zdrowia 
B) Obniżyłbym podatki 
C) Zwiększyłbym wiek emerytalny  

 

 

Z jakim politykiem mógłbyś się zaprzyjaźnić? - psychotest 
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Większość odpowiedzi „A”: 

Jesteś jak Donald Tusk. Niesamowity i odważny. Mi-
mo niechęci innych nigdy się nie poddajesz. Niektórzy 
Cię nie doceniają, lecz Ty i tak robisz bardzo dużo. Lu-
bisz zwyciężać, jesteś przyjacielski, rozważny i opano-
wany. Ale czasem zapominasz, co jest Twoją ojczyzną. 

 

 

 

 

 

Większość odpowiedzi „B”: 

Jesteś jak Andrzej Duda. Często ulegasz wpływom 
innych. Jesteś bardzo pomocny i uprzejmy. Nie na-
leżysz do ludzi, którzy widzą tylko siebie. Przeciw-
nie, dla innych jesteś w stanie zrobić bardzo wiele. 
Nie lubisz sam podejmować decyzji. Mocno liczysz 
się ze zdaniem innych. 

 

 

 

 

Większość odpowiedzi „C”: 

Jesteś jak Jarosław Kaczyński. Lubisz być w cen-
trum uwagi i najczęściej to właśnie do Ciebie nale-
ży ostatnie słowo. Nie poddajesz się i za wszelką 
cenę pragniesz uczynić to, co sobie zaplanujesz. 
Niektórzy ludzie mogą Cię nie popierać i uważają 
Cię za upartego i szalonego. Mimo to Ty nigdy się 
nie poddajesz. Walczysz o swoje. 

 
Hania i Angelika 

ODPOWIEDZI 
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 27 kwietnia  w naszej szkole odbył się apel, podczas którego uczniowie w programie 

artystycznym przygotowanym przez panią Bogumiłę Hołub przypomnieli wszystkim obec-

nym, jakie  ważne święta przypadają  w miesiącu maju. 1 maja— Święto Pracy oraz rocznica 

wejścia Polski do Unii Europejskiej, 2 maja— Dzień Flagi, 3 maja— rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, 8  maja— Dzień Zwycięstwa, 9 maja— Dzień Europy, 10 maja— urodzi-

ny patrona gimnazjum p. Adolfa Długosza oraz 26 maja— Dzień Matki. Te wszystkie istotne 

daty zostały uwzględnione w ciekawym przedstawieniu, na tle scenografii wykonanej zgod-

nie z pomysłem p. Joanny Jakubowskiej. Na „scenie” mogliśmy zobaczyć: Zuzannę Ko-

strzewską, Nikolę Merks, Bartka Zająca, Karola Stąporka, Martę Cierpiał, Zuzię  Sumarę, 

Szymona Szuberskiego, Hanię Olejarnik, Hanię Maciaszek, Olę Tomicz, Gosię Tomicz, Wa-

nessę Dudę. Piosenki pod kierunkiem pana Grzegorza Jurkiewicza zaśpiewały Joanna Stą-

porek, Nadia Kozina, Zosia Gryczewska i Hania Gryczewska. Po części artystycznej ucznio-

wie, którzy wyróżnili się osiągnięciami w różnych dziedzinach otrzymali dyplomy i podzię-

kowania. 

REDAKCJA 
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 Wiosenny spacer  

    

Spacerując ścieżkami, nie możesz oczu nacieszyć, 

 gdy widzisz, jak kwitnie czosnek niedźwiedzi. 

Tu drzewa potężne rosną, jakby haczyły o chmury, 

Taki jest piękny obraz stworzony z pomocą natury. 

Chyba czas się zatrzymał na tych Grądowych zboczach, 

Praorzech tu macie, rośnie. To jest inna epoka. 

Strumyki z góry spływają kaskada po kaskadzie, 

Ileż energii mają w tanecznym tym układzie. 

Inaczej tu się oddycha, spokojniej serce bije, 

Że jest takie miejsce u nas, które nigdy nie zginie. 

Jerzy Krajewski 

 20 KWIETNIA 

SKOŃCZYŁY SIĘ 

EGZAMINY!  

REDAKCJA 

GIMPRESSU ŻYCZY 

WSZYSTKIM 

GIMNAZJALISTOM 

DOBRYCH 

WYNIKÓW!  

R ED A KC J A  

Adriana Cybulska 

Hanna Szremska 

Angelika Sikora 

Cyprian Guzek 

Maja Koźbiał 

Karolina Biskupska 

Urszula Sikora 

Daria Konieczna 

Aleksandra Gryczewska 

WSPÓŁPRACA: 

Maciej Gryczewski 

Joanna Urbańska 

Dorota Rakowska 


