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W dniu 21 czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość Pożegnania Absolwentów Gimnazjum im. 

Adolfa Długosza w Reczu. W tym roku nasze Gimnazjum ukończyło 54 uczniów z rocznika 2015-

2018. 

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się polonezem w wykonaniu absolwentów i ich wycho-

wawców. 

Podczas części oficjalnej nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru i jego przekazanie 

uczniom klas drugich, a także przyrzeczenie uczniów kończących szkołę. Następnie głos zabrali: 

Maciej Gryczewski – Dyrektor szkoły, Wiesław Łoński – Burmistrz Recza oraz Violetta Konstanty-

nowicz – Przewodnicząca Rady Rodziców. 

W części artystycznej uczniowie i nauczyciele przedstawili program pt. „Gwiazdy szkoły”, 

którego myślą przewodnią było kino – mniej lub bardziej znane nawiązania do filmów i piosenek 

filmowych. 

Następna część wydarzenia, które prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: 

Oliwia Kmetyk i Filip Kramm, to nagrody za trzyletni okres nauki i aktywności. 

 Nagrodę Dyrektora Szkoły dla ucznia z najwyższą średnią otrzymała Daria Konieczna, 

która ukończyła Gimnazjum ze średnią ocen 5,83. 

Pani Barbara Tomicz – wicedyrektor szkoły — wręczyła nagrodę dla ucznia za drugą naj-

wyższą średnią. Nagrodę otrzymała Jagoda Hertel za średnią 5,61. 

Burmistrza Recza Pan Wiesław Łoński wręczył nagrody dla uczniów za ich osiągnięcia i po-

stawę sportową. Nagrody otrzymali: Michalina Kaczka – biegi, Krystian Gołębiewski – biegi, 

Maksymilian Cymerman – żeglarstwo, a także  drużyna Hetman Recz: Urszula Sikora, Oliwia 

Kmetyk, Maja Koźbiał, Sara Okonek, Adriana Cybulska – jako absolwentki Gimnazjum oraz 

Dominika Bagińska, Aleksandra Jarzębak, Natalia Kmetyk, Nikola Kurlej, Nikola Zawarska. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Reczu Pan Piotr Pawłowski wręczył nagrody dla uczniów 

zaangażowanych w promowanie inicjatyw społecznych. Nagrody otrzymali: Zuzanna Kostrzew-

ska oraz Dariusz Ostrowski. 

Ksiądz Kanonik Sławomir Kokorzycki oraz Dyrektor szkoły Pan Maciej Gryczewski  uhono-

rowali - w imieniu firmy REMOR SA nagrodą rzeczową, a w imieniu Fundacji Wspierania Kultury 

„Noc poetów” Stypendium im. Adolfa Długosza -  ucznia, który uzyskał najlepszy wynik na egza-

minie gimnazjalnym oraz dwóch uczniów, którzy uzyskali drugi i trzeci wynik. Stypendium otrzy-

TYLE JESZCZE DROGI JEST PRZED NAMI ... 
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mał Maksymilian Cymerman, który osiągnął średni wynik na egzaminie - 91 %.  

Nagrody książkowe otrzymali ponadto:  Karolina Kraska  i Konrad Bożacki. 

Patron szkoły Pan Adolf Długosz za życia został nagrodzony Orderem Uśmiechu. Najlepszy 

uczeń naszej szkoły po otrzymaniu Stypendium tradycyjnie zdaje egzamin, który kiedyś zdał Pan 

Długosz. Maks musiał  wypić sok ze świeżo wyciśniętej cytryny i się uśmiechnąć! Wyszło mu zna-

komicie! 

W dalszej części imprezy wręczono nagrody za działalność w Samorządzie Szkolnym, za 

działalnośc sportową w imieniu UKS „Ina” i „Hetman” Recz, za 100% frekwencję na lekcjach wy-

chowania fizycznego, za działalność w Klubie Melomana Osłuchanego, za aktywność dziennikarską 

w gazetce szkolnej GIMpress, za działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu i Spółdzielni 

Uczniowskiej, za promowanie poezji, za aktywność na rzecz świetlicy szkolnej, za działalność ekolo-

giczną w imieniu Nadleśnictwa Choszczno, za aktywność na rzecz Towarzystwa Miłośników Recza, 

Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Wręczono 

również podziękowania za działalność harcerską, a w imieniu OSP Recz za udział w konkursie 

„Młodzież zapobiega pożarom”. Ponadto uczniowie otrzymali upominki za działalność na rzecz 

przedszkolaków w projekcie Poczytajmy i za zbieranie makulatury. 

Następnie uczniowie po raz ostatni zostali wyczytani z dziennika podczas wręczenia Dyplo-

mów Ukończenia Gimnazjum. 

KLASA III A 

Wychowawca pani Katarzyna Hejza-Konieczna 

 Kamil Augustynowicz, Konrad Bożacki, Dawid Capar, Adriana Cybulska, Klaudia Dłużniewska, Amelia 

Frątczak, Michalina Kaczka, Zuzanna Kostrzewska, Kacper Kurlej, Nikola Merks, Bartosz Packań, Dariusz 

Parchem, Dawid Rozbiegalski, Zuzanna Ruchlicka, Karol Stąporek, Wiktoria Susz, Oskar Wachowicz, Karoli-

na Kraska 

Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe otrzymali: Adriana Cybulska – średnia 5,39; 

Dariusz Parchem – 5,22; Konrad Bożacki – 5,22; Zuzanna Kostrzewska – 5,05; Karol Staporek – 4,89. 

Wręczono także listy gratulacyjne. Otrzymali je rodzice w/w uczniów: Państwo Magdalena i Zbi-

gniew Cybulscy, Wioletta i Arkadiusz Smolińscy, Monika i Adam Bożaccy, Róża i Artur Stąporek, 

Pani Monika Kostrzewska. 
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KLASA III B 

Wychowawca Pani Aleksandra Gryczewka 

 Karolina Biskupska, Aleksandra Brzęczek, Bartosz Buth, Rafał Demczur, Julia Grotkowska, Sandra Janiak, 

Nikola Kloc, Oliwia Kmetyk, Wiktor Kowalewski, Maja Koźbiał, Filip Kramm, Szymon Kurlej, Julia Łucyk, 

Michał Nykiel, Artur Radomski, Urszula Sikora, Mateusz Suja, Szymon Szuberski, Jakub Wojda 

Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe otrzymali: Karolina Biskupska – 5,44; Oliwia 

Kmetyk – 5,39; Maja Koźbiał – 4,94; Michał Nykiel – 4,78 

Listy gratulacyjne: Państwo Grażyna i Jacek Biskupscy, Renata i Jarosław Kmetyk, Agnieszka i Da-

wid Koźbiał, Aleksandra i Robert Nykiel. 

KLASA III c 

Wychowawca Pani Małgorzata Sawczuk 

 Artur Brydziński, Maksymilian Cymerman, Patryk Danilewicz, Krystian Gołębiewski, Oskar Gołębiewski, 

Jagoda Hertel, Jakub Hołubowski, Hanna Janiak, Daniel Jarzębak, Daria Konieczna, Sara Okonek, Dariusz 

Ostrowski, Karol Perkowski, Oskar Radecki, Daria Wrona, Jakub Wyroślak, Wiktoria Zamojska 

Świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową otrzymali: Artur Brydziński, - średnia 5,5; Mak-

symilian Cymerman – 5,5; Jagoda Hertel – 5,61; Daria Konieczna – 5,83; Sara Okonek – 5,0. 

Listy gratulacyjne: Państwo Renata i Robert Brydzińscy, Teresa i Krzysztof Cymerman, Monika i 

Andrzej Hertel, Katarzyna i Edward Konieczni, Monika i Ireneusz Okonek 

Absolwenci zostawili po sobie nie tylko wspomnienia. Materialnym śladem ich pobytu w 

murach szkoły jest również tablo, które uroczyście odsłonił Przewodniczący SU Filip Kramm. 

Już po raz szósty przyznano tytuł „Przyjaciela Szkoły”.  „Przyjaciel szkoły” to osoba lub 

instytucja, która w sposób szczególny przysłużyła się pracy szkoły i rozwojowi jej uczniów. 

W tym roku tytuł „Przyjaciela Szkoły” mieliśmy zaszczyt wręczyć Środowiskowemu Domowi Sa-

mopomocy w Reczu, dziękując za wieloletnią owocną współpracę. 

Uroczystość przygotowali: 

Program artystyczny: uczniowie klas trzecich i Pani Aleksandra Gryczewska 

Polonez: Pani Monika Olender-Zań 

Dekoracje: Pani Joanna Jakubowska przy współpracy z Panem Adamem Jakubowskim, Panią 

Agnieszką Koźbiał i pracownikami Domu Kultury 
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Nagłośnienie i oprawę muzyczną: Pan Grzegorz Jurkiewicz 

Organizacja: Panie: Katarzyna Hejza-Konieczna, Aleksandra Gryczewska, Małgorzata Saw-

czuk, oraz Monika Olender-Zań, Jolanta Kokorzycka, Jadwiga Nadybal, Justyna Sawka 

Fotorelacja i sesja zdjęciowa:  (GIMpress),  Środowiskowy Dom Samopomocy 

Poczet sztandarowy: Pani Małgorzata Sawczuk (przygotowanie pocztu), poczet sztandarowy 

w składzie: Jagoda Hertel, Daria Konieczna, Patryk Danilewicz oraz Barbara Stanik, Emilia 

Michalska, Nataniel Nykiel 

Śpiew: Hanna Gryczewska, Pan Piotr Pawłowski, Pan Artur Stąporek 

Zespół instrumentalny: Nadia Kozina, Zofia Gryczewska, Wiktoria Pawlak, Maja Dziadak, 

Oskar Dalmaczyński, Julia Emilianowicz. 

Po uroczystości wszyscy zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy szkoły, absolwenci i ich 

rodzice udali się na skromny poczęstunek. Mogliśmy już w spokoju, ale wciąż w emocjach 

po raz ostatni w takim gronie porozmawiać. 

Potem odbył się Bal Absolwentów przygotowany przez rodziców. 

Fotorelacja na stronach internatowych szkoły, na facebooku szkoły i Środowiskowego Domu 

Samopomocy. 
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Bycie gospodarzem to niełatwa sztuka. 

Szczególnie, jeśli jest się Gospodarzem Szkoły i 

trzeba w atrakcyjny sposób zorganizować czas 

grupie około pięciuset uczniów oraz zaintereso-

wać swoimi działaniami nauczycieli i pracowni-

ków szkoły. Na szczęście mogliśmy liczyć na 

pomoc naszej wychowawczyni Pani Jolanty 

Kwaśnik, naszych rodziców oraz przyjaciół. 

 W pierwszym tygodniu (od 9 do 13 

kwietnia) promowaliśmy zdrowy styl życia w 

myśl haseł: „Zdrowe odżywianie – zdrowy na-

stolatek” oraz „Ruch to zdrowie”.  

Na początek, z okazji Dnia Pracowni-

ków Służby Zdrowia, udaliśmy się z laurką i 

naręczem kwiatów do szkolnej pielęgniarki Pani 

Wiolety Woźniak, by podziękować za to, że 

zawsze stoi na posterunku, gdy dopadnie nas 

podstępna choroba lub ulegniemy jakiejś kontu-

zji. 

Następnie przeprowadziliśmy wśród 

uczniów klas IV-VII ankietę na temat zdrowego 

stylu życia. Po jej analizie złapaliśmy się z prze-

rażenia za głowy, gdyż okazało się że w naszej 

diecie zbyt rzadko goszczą owoce i warzywa. 

Natychmiast postanowiliśmy to zmienić i już 

następnego dnia w całej szkole zapachniało 

świeżo wyciskanymi sokami i wiosennymi sa-

łatkami. Tłumy oblegały nasze stoiska, a my 

wyciskaliśmy, wyciskaliśmy i wyciskaliśmy… 

Było naprawdę pysznie i zdrowo. Bardzo cieszy-

my się, że nasze koktajle zrobiły taką furorę, a 

po przepysznych sałatkach nie został nawet listek 

rukoli czy plasterek rzodkiewki.  

Dopełnieniem tych działań było opracowa-

nie ulotek na temat zdrowia, które jeszcze tego 

samego dnia rozdaliśmy naszym rodzicom i na-

uczycielom przed spotkaniem z panią psycholog, 

która tego dnia gościła w naszej szkole.  

Skoro poczuliśmy wiatr w żaglach, poszli-

śmy na całość i zaprosiliśmy do nas panią diete-

tyk. Podczas prelekcji podzieliła się z nami swoją 

wiedzą na temat prawidłowego komponowania 

posiłków, a w szczególności śniadań, które są 

przecież najważniejszym posiłkiem dnia. 

Ponieważ z przeprowadzonych wśród 

uczniów ankiet wyczytaliśmy, że tylko nieliczni 

regularnie uprawiają sport, postanowiliśmy nieco 

rozruszać towarzystwo i zachęcić do aktywnego 

spędzania czasu podczas długich przerw. Zorga-

nizowaliśmy wspólne tańce integracyjne, które 

cieszyły się dużą popularnością zarówno wśród 

uczniów, jak i nauczycieli.  

A żeby było jeszcze ciekawiej – przeprowa-

dziliśmy również pierwsze w dziejach naszej szko-

ły Mistrzostwa Szkoły w Układaniu Kostki Rubi-

ka, które wygrał Maksymilian Cymerman.  Cieka-

we, kto pobije rekord Maksa i zostanie mistrzem w 

przyszłym roku? Niektórzy już podobno rozpo-

częli treningi. 

Gospodarzem być! 
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Drugi tydzień naszego gospodarzenia 

również rozpoczęliśmy mocnym akcentem. 

Dziewczęta z naszej klasy poprowadziły zajęcia 

czytelnicze dla drugoklasistów, a wszystko to w 

ramach obchodów „Wielkiego Święta Małych 

Czytelników”. Lekcje przeprowadzone zostały w 

oparciu o książkę „Elmer i hipopotamy”, opowia-

dającej o przygodach małego słonia. Wybór 

książki był oczywiście nieprzypadkowy, ponie-

waż nawiązywał do obchodzonego 16 kwietnia 

Dnia Ochrony Słoni. 

Ponieważ nie tylko słonie są bliskie na-

szym sercom, zorganizowaliśmy również zbiór-

kę karmy dla zwierząt przebywających w schro-

niskach. Wkrótce zamierzamy udać się do naj-

bliższego z nich, by przekazać zgromadzoną kar-

mę naszym braciom mniejszym, a przy okazji 

wyprowadzić na spacer żyjące na co dzień w za-

mknięciu psiaki. 

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na 

przypadający 15 maja Dzień Patronów Szkoły. 

Postanowiliśmy aktywnie włączyć się w jego 

przygotowania, dlatego ogłosiliśmy Konkurs 

Wiedzy o Hetma-

nie Stefanie Czar-

nieckim. Warto 

wziąć w nim 

udział, bo zwy-

cięzcy mają szansę 

w przyszłości re-

prezentować naszą 

szkołę podczas 

konkursu ogólno-

polskiego, który 

od kilku już lat odbywa się w Warszawie.  

Ponieważ aktywne przerwy, które orga-

nizowaliśmy w pierwszym tygodniu naszego 

gospodarzenia cieszyły się ogromnym zaintere-

sowaniem zarówno dużych, jak i małych, posta-

nowiliśmy je kontynuować w drugim tygodniu. 

Tym razem przeprowadziliśmy szereg zabaw i 

konkursów sprawnościowych. Można było 

sprawdzić się w wielu ciekawych konkuren-

cjach, na przykład kręceniu kołem hula-hop, 

skokach na skakance czy tzw. kapkach. Na naj-

lepszych czekały nagrody, a na wszystkich – 

dobra zabawa. 

Nim się spostrzegliśmy, minęły dwa ty-

godnie i symboliczne klucze do szkoły przeka-

zaliśmy klasie IVb. Mamy nadzieję, że stanęli-

śmy na wysokości zadania i każdy mógł zna-

leźć coś dla siebie, w czym chętnie wziął udział, 

co na długo zapadnie w jego pamięci.  

Dziękujemy za wspólnie spędzony 

czas! 

Aleksandra Tomicz 

STR. 8 ROK 2018, NUMER 24 



Gospodarz szkoły IVc  

14 - 25 maja 2018r.  

Pierwszy tydzień gospo-
darzenia: 

 1. Święto patronów szko-
ły - informacje zamiesz-
czone na tablicy  

2. Tablica przedstawienia 
się uczniów IVc:  

- Dzień Tańca z Klanzą  

- Rekolekcje to inne lekcje.  

3. Ogłoszenie konkursu 
na życzenia i laurkę z oka-
zji Dnia Matki.  

4. Motyl przypominający 
wakacje na każde drzwi 
sal lekcyjnych  

Drugi tydzień gospoda-
rzenia: 

 1. I Ty możesz pomóc - 

pomoc szkole w Kipsing 
Kenia (Afryka),  

2. Tablica Dzień Matki 26 
maj - geneza świę-
ta  mama w poezji - znani 
o mamie  

3. Mama w 45 językach - 
wystawa.  

4. Niespodzianka dla Ma-

my - sprzedaż prezenci-
ków. Uzyskano kwotę 
200zł - którą wpłacono na 
konto "Ławka dla szkoły 
w Kipsing".  

Serdecznie dziękujemy za 
zaangażowanie i wspar-
cie. 

 Uczniowie klasy IV c  

NAJMŁODSI GOSPODARZE 

WYNIKI KONKURSU — GOSPODARZ SZKOŁY 

III miejsce  

 

Klasa VI a 

 

 

Wyróżnienia 

Klasa IVa 

Klasa IVb 

Klasa IVc 

I MIEJSCE  

 

Klasa VII b szkoły pod-

stawowej oraz klasa II a 

gimnazjum 
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 W dniu 25 maja 2018 r. 
w Szkole Podstawowej w Reczu 
odbył się Powiatowy Konkurs 
Matematyczny "LIGA MATE-
MATYCZNA" dla uczniów dru-
gich i trzecich klas gimnazjum. 
C e l e m  k o n k u r s u  by ł o : 
• Rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień matematycznych 
u c z n i ó w . 
• Wskazywanie praktycznych 
zastosowań matematyki w ży-
c i u  c o d z i e n n y m . 
• Wdrażanie uczniów do samo-
dzielnej pracy nad pogłębia-
niem i rozszerzaniem wiadomo-
ści zdobytych na lekcjach. 
• Doskonalenie umiejętności 
logicznego i twórczego myśle-
n i a  u c z n i ó w . 
• Umożliwienie uczniom i na-
uczycielom osiągnięcia satys-
fakcji z własnej pracy.   
Organizatorami konkursu były 
Panie Mariola Koźmińska i Jo-
anna Urbańska. Swoim udzia-

łem w tym konkursie zaszczy-
ciły nas trzyosobowe drużyny 
z gimnazjów z: Bierzwnika 
(Jakub Redlak, Krzysztof Jan-
kowski, Amelia Bujak), Draw-
na (Jakub Wiśniowski, Michał 
Bilski, Maciej Kowalczyk), Lu-
biany (Mateusz Grzyb, Sara 
Nowak, Oliwia Krzyżaniak), 
Krzęcina (Wiktoria Czekan, 
Wiktoria Suszek, Dominika 
Wasiak), Pełczyc (Zuzanna So-
kołowska, Jakub Jagiełło, Filip 
Nowakowski) oraz drużyna z 
naszej szkoły, którą reprezen-
towali: Cyprian Guzek, Maksy-
milian Cymerman i Michał Ny-
k i e l . 
A oto wyniki konkursu: 
1 miejsce - Cyprian Guzek, 
R e c z 
2 miejsce - Michał Nykiel, Recz 
3 miejsce - Maciej Kowalczyk, 
D r a w n o 
G r a t u l a c j e ! 

Po ogłoszeniu wyników Wicedy-
rektor SP w Reczu Pani Barbara 
Tomicz oraz Skarbnik Miejski 
Pani Ewa Patrzałek wręczyli lau-
reatom nagrody i pamiątkowe 
d y p l o m y . 
Serdecznie dziękujemy sponso-
rom za okazane wsparcie dla na-
szej inicjatywy: Panu Burmistrzo-
wi Recza Wiesławowi Łońskie-
mu, Pani Marzenie Barnie i Panu 
Dawidowi Koźmińskiemu - rad-
nym Rady Miejskiej w Reczu, 
Pani Jolancie Kiłoczko - radnej 
Powiatu Choszczeńskiego, Pani 
Wioletcie Konstantynowicz - 
Przewodniczacej Rady Rodziców 
przy SP w Reczu oraz Panu Kazi-
mierzowi Czapiewskiemu - Pre-
zesowi Rolniczej Spółdzielni Pro-
dukcyjnej w Rzecku. Dziękuje-
m y ! 
Mamy nadzieję, iż wszyscy do-
brze się bawili i do zobaczenia za 
rok!  

J. Urbańska 

LIGA MATEMATYCZNA 
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Recz na rzeczy 

Wydarzyło się… 
Pamiętnik 

Drogi Czytelniku!  

 Niniejsze wydanie jest efektem pracy grupy młodych ludzi, uczniów Gimnazjum im. Adolfa 
Długosza w Reczu. Od lutego do marca 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 Andrzejem Hejzą 

Proszę powiedzieć jak daleko sięgają Pana wspomnienia związane z Reczem i Pomie-
niem? 

Do miejscowości Pomienia przeprowadziłem się w roku 1982 po objęciu funkcji Kierownika Zakładu 
Rolnego Pomień, który wówczas wchodził w skład Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej 
Choszczno z/s w Wardyniu i od tego okresu sięgają moje wspomnienia dotyczące Gminy Recz oraz 
miejscowości Pomień. 

 

Jakie było najmilsze wspomnienie związane z naszą gminą w latach Pana dzieciństwa i 
obecnie? 

Lata dzieciństwa spędziłem w gminie Drawno w miejscowości Barnimie, gdzie mieszkałem do końca 
ukończenia szkoły średniej, także nie miałem w tym okresie żadnych związków z Gminą Recz. Moje 
związki pojawiły się z chwilą zamieszkania  w miejscowości Pomień. Z obecnych czasów najlepsze 
wspomnienia to narodziny moich córek. 

 

Jakie pamięta Pan miejsca, o których warto wspomnieć związane z Pomieniem? 

Trudno tu mówić o jakiś szczególnych miejscach, ale na pewno należy wspomnieć o dobrze funkcjo-
nującej byłej Szkole Podstawowej i trochę żal, że obecnie budynek byłej szkoły stoi praktycznie pusty. 

 

Jakie postaci lub wydarzenia związane z Pomieniem i Reczem warto według Pana zapa-
miętać i dlaczego? 

Wydarzeń takich było sporo. Na pewno ważnymi wydarzeniami dla społeczności Pomienia były jubi-
leusze powstania Ochotniczej Straży Pożarnej, która w tym roku będzie obchodziła 70-lecie powsta-
nia. Bardzo uroczyście były obchodzone uroczystości 40-lecia powstania OSP z udziałem władz woje-
wódzkich z Gorzowa. 

Postacią, która na pewno zapisała się w historii Pomienia jest Pani Grażyna Mądrzak – długoletnia 
Dyrektor Szkoły Podstawowej.  
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Z jakimi problemami borykały się wioski na terenie naszej Gminy kiedyś, a jak to wygląda dzi-
siaj? 

Wśród głównych problemów na terenach wiejskich w poprzednich latach można wyróżnić: problem 
wyposażenia wsi w infrastrukturę komunalną (wodociągi, kanalizacja, dobre drogi), sprawy związa-
ne z komunikacją do miasta oraz sprawnym zaopatrzeniem, ale przynajmniej był jakiś większy entu-
zjazm wśród mieszkańców do integracji, działalności społecznej. Obecnie widoczny jest brak zaintere-
sowania w działaniach na rzecz dobra wspólnego, mieszkańcy zamykają się w obrębie własnych pry-
watnych spraw. Młodzież woli spędzać wolne chwile przed komputerem. 

W poprzednich latach bardzo aktywnie działało Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Rolnika i świetlica 
wiejska w budynku szkolnym. Obecnie część młodzieży bardzo aktywnie uprawia sport w klubie pił-
karskim ISKRA Pomień. 

Pełnił Pan kiedyś funkcję Starosty Dożynek. Proszę o tej roli opowiedzieć, czy zaproszenie do 
pełnienia takiej funkcji było dla Pana nobilitujące? 

Tak, rzeczywiście pełniłem rolę Starosty Dożynek Wojewódzkich, które były organizowane w naszej 
Gminie. 

Ale nie odczułem to jako jakąś nobilitację. Po prostu władze Gminy Recz dostrzegły wysokie plony, 
jakie wówczas osiągał Zakład Rolny Pomień w okresie, gdy byłem jego kierownikiem. Na pewno czu-
łem jakąś satysfakcję, że pomimo młodego wieku udało się coś zrobić. 

Jak wyglądały dożynki kiedyś? 

W tamtych latach (lata 80 ubiegłego wieku) dożynki miały bardzo świecki charakter. Nie było mszy 
dziękczynnej za zebrane plony, ale też były korowody, wieńce, wręczanie chlebów, odznaczenia dla 
rolników za pracę na roli i osiągnięte plony. Należy podkreślić, że w tamtym okresie było znacznie 
więcej wieńców, gdyż praktycznie z każdego sołectwa były wieńce, ale zawsze najokazalsze były przy-
wożone z Sicka. 

Był Pan kiedyś kierownikiem Państwowego Gospodarstwa Rolnego, tzw. PGR-u. Jak to było z 
tymi PGR-ami? Jak one funkcjonowały? 

Rzeczywiście byłem Kierownikiem PGR, w których pracowałem w latach od 1978 do 1997, czyli bez 
mała 20 lat. Był to okres różnej pracy. Na pewno funkcjonowanie PGR-ów  pozwalało dać zatrudnie-
nie wszystkim mieszkańcom wsi. Praktycznie nie było bezrobocia. Była prowadzona wielokierunkowa 
produkcja rolna, gdyż hodowano wszystkie gatunki zwierząt, nawet owce, a w produkcji polowej wy-
korzystywano każdy hektar ziemi. Nie było żadnych odłogów. W miarę staraliśmy zachować prawi-
dłowy płodozmian bez jakieś monokultury. W Pomieniu był bardzo zabytkowy i ciekawy pod wzglę-
dem konstrukcji budowlanej budynek owczarni, w którym hodowaliśmy 600 sztuk matek rasy mery-
nos. Jagnięcia w całości były eksportowane do Włoch jako bardzo poszukiwany towar. Konstrukcja 
budowlana tego budynku była tak ciekawa, że przyjeżdżali studenci z Politechniki Szczecińskiej w 
celu oglądania rozwiązań konstrukcyjnych więźby dachowej. Niestety, w wyniku zaniedbań Agencji 
Rolnej po likwidacji PGR-ów budynek rozebrano z wielką szkodą. Inne budynki inwentarskie były w 
pełni zasiedlone, produkowano w nich mleko, żywiec wołowy oraz hodowało trzodę chlewną. W Po-
mieniu bardzo dobrze funkcjonowała gorzelnia rolnicza, w której jako zabytek pozostała maszyna pa-
rowa, ale obecnie ktoś to wszystko rozprzedał.  
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W jaki sposób zapamiętał Pan przemiany gospodarcze i likwidację PGR-ów w latach 90-tych? 

Z mojego punktu widzenia była to bardzo szkodliwa i przynosząca bardzo duże straty gospodarcze 
decyzja polityczna. Program restrukturyzacji PGR powinien był odbywać się na zupełnie innych za-
sadach i warunkach ekonomicznych. Majątek oraz ziemię należało tak zagospodarować, żeby nie po-
wstało tak dużych strat zwłaszcza społecznych. Robiono wszystko na żywioł, bez przemyślenia, co bę-
dzie z ludźmi, którzy tam pracowali. Pracownicy byłych PGR-ów z dnia na dzień zasilili rzesze ludzi 
bezrobotnych. W skali kraju było to ok. 0,5 mln ludzi, łącznie z rodzinami. Po prostu był to dramat 
społeczny. Wówczas wiele spraw spadło na samorząd gminy. Nie chciano słuchać o wprowadzeniu 
innych rozwiązań ekonomicznych, jakie były stosowane w innych krajach o podobnym ustroju, np. w 
Czechosłowacji.  

Jakie były problemy mieszkańców i pracowników w czasach funkcjonowania PGR-ów? 

Wśród głównych problemów w tamtych czasach znalazł się problem ciężkiej pracy, bez względu na 
warunki pogodowe. W produkcji zwierzęcej była to praca w każdy dzień tygodnia. Z drugiej strony 
praca dawała poczucie bezpieczeństwa finansowego i socjalnego.  

W jaki sposób porównałby Pan rolnictwo w Gminie Recz kiedyś i obecnie? 

W ostatnich 20 latach, a szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, rolnictwo, a dokładniej 
produkcja polowa, praktycznie jest nie do porównania. Wyposażenie w sprzęt rolniczy, nowe technolo-
gie, nowe odmiany roślin, nawozów i środków ochrony roślin spowodowały, że obecne rolnictwo to 
stojąca na wysokim poziomie rewolucja. Jednakże widoczny jest brak zainteresowania ze strony rolni-
ków na szerszą skalę produkcją zwierzęcą, ale przede wszystkim koncentrują się na uprawach polo-
wych. Istniejące dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej oraz inne programy pomocowe dla rolników 
spowodowały całkowite przeobrażenie rolnictwa jako całości życia gospodarczego. Poziom dochodów 
rolników w sposób zdecydowany poprawia się i coraz szybciej zbliża się do dochodów osób pracujących 
poza rolnictwem.  

Jakie sukcesy w swojej pracy jako kierownika PGR-u mógłby Pan wymienić?  

Na pewno dużym sukcesem było to, że w Zakładzie Rolnym Pomień zatrudnionych było, w różnych 
okresach, od 60 do 80 osób. Ludzie mieli pewną i stabilną pracę. Osiągane wysokie, jak na warunki 
glebowe Pomienia, plony roślin związane z prawidłową agrotechniką sytuowało Zakład Rolny w czo-
łówce innych zakładach w ramach PPGR. Chciałbym również podkreślić, że w okresie mojej pracy, w 
latach 80-tych ubiegłego roku, jako Kierownik przy pomocy sprzętu jakim dysponował PGR i zaanga-
żowaniu różnych ludzi udało się dokonać remontu wewnątrz kościoła w Pomieniu. Chociaż później 
miałem z tego różne problemy, gdyż dysponowałem nieodpłatnie sprzętem PGR-u, ale takie kiedyś by-
ły czasy. PGR wspierał też miejscową Ochotniczą Straż Pożarną, zarówno finansowo jak i kadrowo, a 
także nieodpłatnie tzw. bonanzą woziliśmy co niedzielę zawodników klubu piłkarskiego oraz kibiców 
na mecze. 

Proszę powiedzieć czym zajmuje się Pan dzisiaj? 

Obecnie od 21 lat pracuje w Urzędzie Miejskim w Reczu na stanowisku Inspektora ds. ochrony środo-
wiska i gospodarki komunalnej. Charakter mojej pracy jest zgodny z wykształceniem kierunkowym, 
gdyż w 1978 uzyskałem stopień magistra inż. w Akademii Rolniczej w Szczecinie o kierunku ochrony 
środowiska i roślin. 

Co według Pana zmieniło się w Pomieniu odkąd Pan pamięta? 

STR. 13 GIMPRESS 



Zmieniło się bardzo dużo i to zarówno w sferze społecznej, gospodarczej jak i przestrzennej. Chyba 
największy jest żal o taką degradacje zabytkowej zabudowy folwarcznej i budynków gospodarczych, 
np. budynku byłej owczarni, a przecież są to obiekty wpisane do rejestru zabytków. Szkoda też, że tak 
okazały budynek byłej szkoły jest niezagospodarowany i stoi tyle lat pusty, na pewno w jakiś sposób 
niszczeje.  

W ostatnich latach zauważa się rozwój budownictwa jednorodzinnego w Pomieniu. Na tle gminy, w 
Pomieniu (poza Reczem), powstaje najwięcej domków. Jest to bardzo optymistyczne, gdyż jest szansa, 
że wieś nie będzie obumierać i wyludniać się jak to widać w innych wsiach Gminy Recz (np. Sokoli-
niec). Obecnie największym mankamentem wsi jest brak zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Jest to pro-
blem, który z uwagi na dużą ilość budynków wielorodzinnych musi być rozwiązany w pierwszej kolej-
ności. 

Jakie relacje tworzyły się między mieszkańcami Pomienia kiedyś i obecnie? 

Relacje pomiędzy mieszkańcami wsi wynikają z sytuacji życiowych, społecznych i gospodarczych. W 
okresie, gdy ludzie mieli pracę, czuli stabilizację finansową, panował większy optymizm. Jednakże z 
chwilą, gdy załamały się wszystkie relacje gospodarcze, utrata pracy i stabilizacji, niepewność tzw. 
jutra bardzo zniechęciła wielu ludzi, zwłaszcza nieco starszych, do jakichkolwiek działań i zaangażo-
wania. Część z nich po prostu nie mogła odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości, popadając niemalże 
w jakąś apatię i ogólne zniechęcenie. Obecnie widoczne są oznaki większego optymizmu, który wynika 
z możliwości znalezienia pracy, poczucia stabilizacji, stąd też podejmowane są decyzje o budowie no-
wych domów. 

Czy według Pana Pomień jest atrakcyjnym miejscem turystycznym?  

Oczywiście trudno o tym tak jednoznacznie mówić. W latach, gdy burmistrzem był Pan Zbigniew Li-
gus były plany, ażeby na bazie byłego budynku szkoły utworzyć regionalny ośrodek edukacji ekologicz-
nej, ale ten pomysł następca Pana Ligusa nie kontynuował. Pan Zbigniew Brzozowski usilnie starał 
się o przejęcie byłej owczarni na utworzenie muzeum sprzętu rolniczego, ale w wyniku postawy ANR 
oraz innych osób, pomysł ten nie mógł być zrealizowany. Jak wcześniej wspomniałem cały zespół za-
budowy folwarcznej, budynek byłej gorzelni uznane są jako zabytki, jednakże zdaje sobie sprawę, ażeby 
przywrócić ich dawny wygląd i ażeby mogły stać się obiektem zwiedzania potrzebne są bardzo duże 
nakłady finansowe. Zapewne za jakiś czas podzielą one los budynku byłej owczarni.  

W okolicach Pomienia jest bardzo dużo ciekawych miejsc przyrodniczych, które czekają na opis i od-
krycie. Może obiektem, który będzie budził zainteresowanie to planowana budowa biogazowni rolniczej 
na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych, które też jest swoistym obiektem do 
oglądania. 

Dziękuję za wywiad. 

Daria Konieczna 

Pomień, 02.03.2018r.  
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Przez 2 miesiące wakacji można posłuchać dużo dobrej muzyki, można udać 
się na jeden z wielu letnich koncertów … 

Dziś polecam 2  albumy. 

Korn — Issues —album z 1999 roku, ale 

wciąż cieszy ucho... 

Płyta miejscami agresywna, to znowu 

spokojna. Genialny wokal Jonathana 

Davisa, znakomita gra na instrumen-

tach, psychodeliczne momenty - cóż, 

muzyka Korna  cały czas nie jest pozba-

wiona tego charakterystycznego, przy-

tłaczającego szaleństwa.  

 

A druga płyta to również Korn — ale 

tym razem spokojniejszy, choć pierw-

szy utwór Here to stay raczej temu 

przeczy. 

Teksty Jonathana Davisa dalej niespo-

kojne i trudne… 

 

 

Dawno to było, ale cały czas wielkie 

brawa dla kapeli. Polecam. A ten riff !!!

… 

MG 

MUZODAJNIA Z INNEJ BECZKI 

GIMPRESS STR. 15 



Ból 
 

Gdy piszę co mnie boli 
Przede mną martwo stoi 

Ból – przygoda zapomnianych 
Na pierwiastki rozkładanych 
Jest częsty jak słońca zachód 

Co dzień przedziela wpół 
Jest skryty niczym mała myszka 
By atak przeprowadzić z szybka 
Boli mnie ciągle, o każdej porze 
Więc powieść dla niego stworzę 

Lecz on nigdy nie przeminie 
Dopóki smutków nie wymyję 

 
 
 
 

Smutek 
 

Puste spojrzenie przechodzi przez ciało 
Mało się z niego ostało 

Kiedyś było dużo lepsze 
Kiedyś wszystko było jaśniejsze 
Przechodząc przez ciasne miasto 

Ciągle było radośnie, jasno 
Dziś tak pusty czuję się 

Brakuję mi Ciebie 
Nigdy nie chciałem być sławny 

Przez nikogo nie muszę być lubiany 
Chcę tylko byś ze mną porozmawiała 

I mnie nie omijała 
 
 
 
 
 

Pragnienia 
 

Wielu chciałoby gwiazdkę z nieba 
Innych ciągnie wiedzy potrzeba 
Kilku bogactw świata pragnie 

Niewielu na wieki zaśnie 
Najmniej ładne chce mieć twarze 

A ja – o wolności marzę 

KĄCIK POEZJI CYPRIANA 
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Laureaci „Złotej Dziesiątki”  za wypracowanie najwyższej średniej ocen                                                 
w roku szkolnym 2017/2018 
 
Miejsce 1. średnia 5,83           Daria Konieczna     
 
Miejsce 2. średnia 5, 64          Aleksandra Tomicz                      
 
Miejsce 3. średnia 5,61          Jagoda Hertel                         
 
Miejsce 4. średnia 5,54          Zofia Gryczewska 
    Pola Pilżys 
    Maria Barna 
                    
Miejsce 5. średnia 5,53          Roksana Florczak                  
           
Miejsce 6. średnia 5,50          Katarzyna Afeltowicz                  
        Joanna Packań 
    Adrianna Piesyk                               
        Artur Brydziński                                      
        Maksymilian Cymerman                                      
 
Miejsce 7. średnia 5,45 Małgorzata Tomicz 
    Oliwia Iwach 
    Amanda Piwowar       
                  
Miejsce 8. średnia 5,44  Karolina Biskupska                    
          
Miejsce 9. średnia 5,42 Cyprian Guzek            
        
Miejsce 10. średnia 5,40 Angelika Sikora 
            Alicja Konstantynowicz 
    Oliwia Konstantynowicz 
 
Uczniowie klas III SP, którzy na koniec roku szkolnego 2017/2018                       uzyskali bardzo do-
bre wyniki w nauce i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie wyróżnieni odznaką „Wzorowy 

Uczeń” 
Klasa III A      

Michał Maciejewski                                                              
Lena Konieczna                                                                   
Maja Konieczna                                                       

Daria Korzeniecka       
                                                                                                

Klasa III B   
Wojciech Krasowski   

Klasa III C                                                                                  
Wiktoria Gołębiewska   Hanna Sankowska  Adam Stefański 
Adrianna Hryniewicz   Maja Sorokulska 

 

ASY SZKOŁY 
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ASY SZKOŁY CD. Zuzanna Sumara   
Wiktoria Stachańska   
Jakub Bodnar   
Marta Cierpiał    
Aleksandra Piłat    

Klasa VI B 
Maria Barna    
Pola Pilżys    
Jakub Stasiak 

   Klasa VI C 
Małgorzata Krakowiak 

Klasa VII A  
Katarzyna  Afeltowicz    
Laura Rzepka 

   Klasa VII B 
Aleksandra Tomicz    
Adrianna Piesyk    
Joanna Packań    
Joanna Cymerman    
Aleksandra Jarzębak    

Klasa II A gimnazjum 
Cyprian Guzek    
Angelika Sikora    
Hanna Szremska 

Klasa II B gimnazjum 
Nikola Zawarska    
Michał Różański    
Natalia Kmetyk    
Emilian Rakowski    

Klasa II C gimnazjum 
Roksana Florczak    
Alicja Konstantynowicz   
Oliwia Konstantynowicz    
Barbara Stanik    
Jakub Kowalczyk    
Emilia Michalska    

Klasa III A gimnazjum 
Adriana Cybulska 
Dariusz Parchem 
Konrad Bożacki 
Zuzanna Kostrzewska 
Karol Stąporek 

Klasa III B gimnazjum 
Karolina Biskupska 

Oliwia Kmetyk 

Maja Koźbiał 

Michał Nykiel 

Klasa III C gimnazjum 
Daria Konieczna 
Jagoda Hertel 
Artur Brydziński 
Maksymilian Cymerman 
Sara Okonek 

B. Tomicz 

Uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego 

2017/2018  otrzymali świadectwa z wyróżnieniem 

Klasa IV A 
Małgorzata Tomicz    
Wanessa Duda    
Małgorzata Piesyk    
Paulina Grzyb    
Igor Karcz    
Zuzanna Tuchelman    
Amelia Woźniak    
Michał Czerniak   
Zuzanna Kuźmicz    
 Mike Wojtaszek    

Klasa IV B 
Hanna Olejarnik  
Julia Czarnecka   
Oliwier Bańkowski    
Klaudia Więcek    

Klasa IV C 
Zofia Gryczewska 
Julia Emilianowicz  
Nadia Kozina    
Maja Dziadak    
Oliviera Czerwiński 
Wiktoria Pawlak    
Kornelia Bożacka   
Zuzanna Wyroślak    
Dominika Nareska    

Klasa V A 
Oliwia Iwach    
Jakub Pater    
Aleksandra Cybulska  
Joanna Różańska    
Wiktoria Baranowska    
Filip Zań 

  Klasa V B 
Julia Maciejewska    
Hanna Gryczewska    
Bartosz Sment    
Julia Urbańska    
Zuzanna Sankowska    
Hubert Hertel    
Amelia Konieczna    
Maja Staszak    
Hanna Więcek    
Adrianna Wyrzykiewicz    
Zuzanna  Żułtaszek    

Klasa VI A 
Amanda Piwowar    
Natalia Piesyk    
Martyna  Bąkowska   
Anna Szymczak    
Maksymilian Okonek  
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Katarzyna Przewdzięk   kl. IIA 

Oskar Iwach   kl. IIIA 

Igor Karcz   kl. IV A 

Olivier Czerwiński   kl. IVC 

Oliwia Iwach   kl. VA 

Szymon  Wieczorek   kl. VB 

Hubert Hertel kl. VB 

Aleksandra Piłat   kl. VIA 

Szymon Eichman   kl. VIB 

Adrianna Piesyk   kl. VIIB 

Jagoda Hertel   kl. IIIC Gim.  

B. Tomicz 

Uczniowie ze 100% frekwencją 

DLACZEGO SZKOŁA MOŻE BYĆ LEPSZA — NASI PARTNERZY 

 Szkoła to ludzie: nauczyciele, pracownicy obsługi  i administracji, uczniowie, rodzi-
ce… Szkoła to również organizacje, instytucje, stowarzyszenia, bez których wsparcia nasza 
Szkoła nie mogłaby się   rozwijać.  

Naszymi partnerami są następujące instytucje:  

Rada Rodziców 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Reczu 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu 

 Towarzystwo Miłośników Recza 

Fundacja Wspierania Kultury „Noc poetów” 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Fundacja Szczecińska 

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 

Związek Literatów Polskich 

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 

Zachodniopomorska Izba Rolnicza 

Świetlica Wiejska Nętkowo 

Sołectwo Nętkowo 

Księgarnia „PEGAZ” w Choszcznie 

Echo-media 

 Ares — Ewa Jabłońska 

RSP Rzecko 

BIG BAR 

 Innotec 

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy 
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Nowak-okna 

Recz- Bus 

EUCO SA 

firma Copyland 

Sport  Plus — sklep internetowy 

Nadleśnictwo Drawno 

Nadleśnictwo Choszczno 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Choszcznie 

 Tomasz Stopyra — Scubatech Sp. z o.o. 

 Tomasz Olender — TCL Operations Polska Sp. z o.o. 

 Księgarnia Internetowa Bonito 

 JTM —Tomasz Młynarczykowski 

firma Starhus Sp. z o.o. 

oraz 

Pani Magdalena Matuszczak 

 Państwo Teresa i Krzysztof Cymerman 

 Ksiądz proboszcz—Cezary Mroczek 

Pan Marek Piekarski 

Pani Dorota i Pani Marta Mazurek 

 Pani Sylwia Leśniak 

Państwo Anna i Krzysztof Papierscy 

Pan Eugeniusz Nykiel 

 Państwo Agata i Krzysztof Paszowscy 

Pan Grzegorz Pieciukiewicz 

Pan Radosław Tomicz 

Pan Krzysztof Janiak 

 Państwo  Katarzyna i  Andrzej Sankowscy 

Pan Robert Sankowski 

Państwo Krystyna i Bogdan Harasimowicz 

Państwo Marzena i Stanisław Barna 

 Pa Grzegorz Tatyrża 

Pan Tadeusz Cybulski 

Pan Andrzej Hejza 
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Darii, Mai sukcesów w 

nowych szkołach oraz 

spotkania ciekawych lu-

dzi. Może wykorzystacie 

doświadczenie, które zdo-

byłyście w Gimpressie i 

będziecie zasilać redakcję 

nowych gazetek…, a mo-

że usłyszymy o Was w 

mediach… 

  Żegnamy się z na-

szymi dziennikarkami, 

chociaż mamy nadzieję 

na współpracę oraz na 

to, że artykuły autor-

stwa absolwentek Gim-

nazjum im. Adolfa Dłu-

gosza jeszcze pojawią 

się w naszej gazetce.  

 Życzymy Adzie, 

Klaudii, Uli, Karolinie, 

 P o s t a n o w i l i ś m y 

zmienić formę naszej ga-

zetki, zapraszamy do ze-

społu w nowym roku 

szkolnym.  

 Życzymy spokoj-

nych, bezpiecznych, ale 

pełnych przygód wakacji. 

REDAKCJA 

COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA... 

REDAKCJA  
ADRIANA CYBULSKA 

ANGELIKA SIKORA 

HANNA SZREMSKA 

CYPRIAN GUZEK 

DARIA KONIECZNA 

URSZULA SIKORA 

KLAUDIA DŁUŻNIEWSKA 

KAROLINA BISKUPSKA 

MAJA KOŹBIAŁ 

ALEKSANDRA GRYCZEWSKA 

WSPÓŁPRACA: 

MACIEJ GRYCZEWSKI 

ALEKSANDRA TOMICZ 

JOANNA URBAŃSKA 

ELŻBIETA KOSIŁO 

DOROTA RAKOWSKA 

BARBARA TOMICZ 


