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Od lat obchodzimy Dzień Bab-
ci i Dziadka. Czy kiedykol-
wiek bliżej poznaliście oko-
liczności powstania święta 
wszystkich babć i dziadków? 
Czy zainteresowaliście się ob-
chodami tego dnia w innych 
krajach? Nawet jeśli tak, to mi-
mo wszystko my przedstawi-
my Wam to raz jeszcze. 
 
  Czy wiesz że... 

*Pomysł ustanowienia Dnia 
Babci pojawił się w redakcji 
tygodnika ,,Kobieta i Życie" w 
1964 r. Kilka lat później uzna-
no, że dziadkowie nie mogą 
być poszkodowani, ustalony 
został także osobny dzień spe-
cjalne dla nich.  
 
*Podobne święto obchodzone 
jest również we Francji, Rosji 
czy w Wielkiej Brytanii. W 

USA dziadkowie mają je-
den wspólny dzień, który 
ma także oficjalny hymn 
oraz symbol, którym jest 
niezapominajka. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA TROCHĘ INACZEJ :)  

Jak dziadkowie świętują w różnych zakątkach Świata: 

 
USA I KANADA: 
W USA jest to święto oficjalnie za-
t w i e r d z o n e 
przez Kongres i prezydenta, usta-
n o w i o n e  w  1 9 7 8  r o k u 
przez Jimmi`ego Cartera na pierw-
szą niedzielę po Święcie Pra-
cy Labour Day, które obchodzone 
jest w pierwszy poniedziałek wrze-
śnia zarówno w USA, jak i Kana-
dzie. Dzień Dziadków w obu kra-
jach również obchodzony jest we 
wrześniu. W szkołach, kościołach i 
domach spokojnej starości organi-
zowane są uroczystości. Święto 
celebruje się także w gronie rodzin-
nym przy ogniskach czy grillach. 
Dzień ten ma za zadanie uświado-

mić dzieciom, jak wiele zawdzię-
czają swoim dziadkom. Wnuki są 
zachęcane do pomocy najstar-
szym członkom rodziny. 
 
Rosja: 
W Rosji, jesienią 2009 roku, poja-
wiło się nowe, rodzinne święto – 
„Dzień babci i dziadka”. Jednak-
że, jak podaje Press-Center 15 
p a ź d z i e r n i k a  2 0 0 9 ,  j e s t 
to Rosyjski Dzień Babci. Brak 
oficjalnej daty obchodów. 

 
Angelika Sikora  

i Hania Szremska 

FRANCJA: 
Jest to święto ruchome i obchodzone 
jest w pierwszą niedzielę marca. Po-
wstało jako rozwinięcie pomysłu na 
popularną kawę Babci, czyli Café 
Grand'Mère. Była to w północnej 
Francji lat 50. XX w. bardzo popular-
na kawa, stworzona i sprzedawana 
prz ez  ma łż eństwo M onnier 
z Roubaix, właścicieli delikatesów. 
Święto jest okazją do wielu konkur-
sów na najpiękniejsze laurki dla ba-
bć, najładniejsze życzenia, wspo-
mnienia o babciach oraz spotkania z 
babciami przy ciastku i kawie. Dzia-
ła także stowarzyszenie "Fête des 
grand-mères", które m.in. organizuje 
pochody ku czci babć, zwane 
"Mamif estation" 
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Sztab WOŚP w Reczu otrzymał od Fundacji Jubileuszowy Medal – Jest to szczególne wy-

różnienie za wieloletnią pracę i zaangażowanie w działanie Fundacji WOŚP (na 1680 

działających sztabów niecały tysiąc otrzymał medal). Mamy powody do dumy! A Funda-

cji WOŚP – Dziękujemy! Będziemy grać do końca świata i jeden dzień dłużej! Siema! Do 

zobaczenia za rok! Dla chętnych – zadanie. Sprawdź, ile pieniędzy zebrałaby Fundacja 

Wośp w 2017 roku, gdyby każdy obywatel Polski wpłacił tyle pieniędzy, ile statystyczny 

mieszkaniec naszej gminy? Dla pierwszych 3 osób szefowa sztabu przewidziała nagrody.   



Dnia 14 stycznia 2017r. na Stadio-
nie Miejskim w Reczu odbyła się 
tzw. "KARUZELA", czyli sztafeta 
pokoleń. Polegała ona na przejściu 
dwudziestu pięciu okrążeń stadio-
nu, a zarazem pokonaniu 10km
(pieszo, biegiem, truchtem, rowe-
rem, z kijkami) według własnego 
uznania. 

Natomiast 15 stycznia 2017r. ob-

chodziliśmy 25 finał Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy. Widzowie 

zaskoczyli nas bardzo liczną fre-

kwencją. W ten dzień mogliśmy 

zaobserwować występy podopiecz-

nych Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Reczu oraz tańce 

wykonywane przez dziewczynki 

ze szkoły podstawowej. Dzieci z 

klas I-III podstawówki zaprezen-

towały nam grę na tubach 

(nazwanych “Bum bum rurki”) 

oraz wielu innych instrumen-

tach. Swoje umiejętności wokal-

ne przedstawili nam: Jakub Sko-

ry, Joanna Stąporek, Alicja i Oli-

wia Konstantynowicz, Wiktoria 

Spieler, Zofia Gryczewska, Chór 

Reczanie a także nauczycielki 

naszej szkoły pod nazwą 

“Olibabki”. Nie mogło też za-

braknąć jednego z naszych na-

uczycieli Pana Darka Kowalew-

skiego z zespołem “Wszystko 

jedno”. Mogliśmy podziwiać 

Jasełka, w których występowali 

uczniowie Zespołu Szkół w Re-

czu. Między wszystkimi wystę-

pami prowadzone były również 

licytacje, które cieszyły się spo-

rym zainteresowaniem. 

Oliwia Łata, Natalia Krukowska 

   „CO PAN/PANI SĄDZI O TEGOROCZ-

NEJ EDYCJI WOŚP?” 

-„Fajna inicjatywa, która jednoczy ludzi w 
szczytnym celu.” 

 

-„Młodzież jest bardzo pozytywnie nasta-
wiona na dzisiejsze wydarzenie. Jest wiele 
występów, dużo ciekawych rzeczy, które 
już za kilka chwil będą licytowane a przede 
wszystkim wspaniała atmosfera.” 

 

-„Uważam, że przechodzi ludzkie pojęcie 
jak wysoko potrafią ludzie licytować, żeby 
tylko wspomóc WOŚP. Uważam, że to 
świetna inicjatywa, świetne pomysły, a 
dziewczyny, które robią wywiady są najfaj-
niejsze.” 

 

-„Jest to wspaniała inicjatywa, pozostaje tyl-

ko trzymać kciuki, żeby było tak dalej i ży-

czyć powodzenia, żeby było jak najwięcej 

składek, żeby ludzie otworzyli swoje serca i 

przełożyli to na pieniądze, bo to wszystko 

idzie na szczytny cel.”  
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-DLACZEGO ZAJMUJE SIĘ PANI WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY? 

 –Po prostu - bo chcę, to jest najważniejsze, żeby chcieć. Zaczęłam to robić dawno, prawie 

20 lat temu. Spodobała mi się akcja, którą zaproponował Owsiak. Co roku akcja rozrasta 

się, coraz więcej ludzi chce brać w niej udział, mimo z pozoru niewygodnego, styczniowe-

go terminu ,bo jak się wesoło bawić, koncertować i brać udział w kweście, kiedy jest środek 

zimy? Ale może właśnie dlatego wszystkie gorące serca się zebrały, stąd też symbol WOŚP 

(czerwone serce), żeby pomagać w tak dobrym temacie, jakim jest zdrowie i jego ochrona. 

 

-CO PANI SĄDZI O WIELKIEJ ORKIESTRZE ŚWIĄTECZNEJ POMOCY?  

 -Mocno się z nią zgadzam, że tak powiem, to moja filozofia życiowa. Powiedziałabym tak: 

nie narzuca się jako akcja, a tak się rozniosła na cały świat, że ludzie, którzy zajmują się ba-

daniem opinii społecznych i socjologowie są zaskoczeni, że można było porwać tylu ludzi, 

przez tyle lat do takiej pracy i wspólnej zabawy. Bywa, że dzieci, które urodziły się, kiedy 

Orkiestra się tworzyła, od niemowlęcia były wolontariuszami i teraz już mają swoje dzieci, 

które też zbierają do puszki. Czasami słyszę takie głosy, „że to żebractwo”, ale żebrak, któ-

ry by nie musiał żebrać, to by nie żebrał, skoro musi, to znaczy że jest taka potrzeba. Służba 

zdrowia na całym świecie jest niedofinansowana, nawet w krajach mocno rozwiniętych, a 

co dopiero w takim kraju jak nasz, który dopiero wychodzi, po czasie dwóch wojen i komu-

nizmu, na prostą. Zbierać na cel, który pomaga wszystkim, to szlachetne. Nie ukrywajmy, 

Ci, którzy z Orkiestrą się nie zgadzają albo z takim sposobem zbierania pieniędzy, kwesto-

wania i pomagania, będąc w różnych ośrodkach zdrowotnych, szpitalach, sanatoriach, 

również korzystają ze sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

Trudno sobie odmówić pomocy, kiedy profesor prowadzi operację na otwartym sercu i po-

wiedzieć: „Wie Pan co? Niech Pan nie używa tego sprzętu, bo ja nie lubię Owsiaka”. Każde 

dziecko urodzone w Polsce w pierwszych dobach życia ma przebadany słuch - tak jak Wy 

miałyście. Sprzęt do badania słuchu u niemowląt – to jeden z pierwszych i bardzo celo-

wych zakupów fundacji. Każdego roku dokupowane są nowe sprzęty i urządzenia, odna-

wiane i modernizowane. Od kilku już lat kwestujemy także dla polepszenia opieki senio-

rów. To równie ważne, jak opieka nad najmłodszymi. Cieszę się, że fundacja dostrzegła ten 

problem. 
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-JAK PRZYGOTOWUJE SIĘ PANI DO ORGANIZACJI FINAŁU? 

- Jednodniowy koncert, jednodniowa kwesta pociąga za sobą długie przygotowania. 

Oprócz tego, że zapisujemy 60 chętnych wolontariuszy, którzy będą kwestować przez cały, 

mroźny styczniowy dzień, potrzebujemy około 100 wolontariuszy, których poza koncertem, 

najczęściej nikt nie widzi. Są to osoby, które pracują już od października, żeby przygotować 

finałowy koncert, a potem pracują do końca lutego, żeby finał zakończyć i rozliczyć całą 

kwestę. Jest to bardzo dużo ludzi: począwszy od osób, które zajmują się występami, po-

przez osoby, które zajmują się wolontariuszami, poszukiwaniem sponsorów, prowadze-

niem strony na FB, zbieraniem fantów, przygotowaniem licytacji i imprez towarzyszących 

finałowi, obsługą kwesty, obsługą techniczną i zapewnieniem bezpieczeństwa. Aby koncert 

finałowy był atrakcyjny i przebiegał według planu, przez kilka miesięcy pracuje cały sztab 

ludzi. Ja nadzoruję i dopilnowuję niektórych odcinków pracy, ale bez tych wspaniałych lu-

dzi, którzy robią po kolei wszystkie potrzebne rzeczy, to taki koncert by się nie odbył. Z 

resztą, to zawsze podkreśla Jurek Owsiak: fundacja działa dzięki wolontariuszom, którzy 

nie tylko kwestują, ale pomagają przez cały rok, żeby orkiestra grała. 

-CZY CIĘŻKO JEST PRZYGOTOWAĆ FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY?  

- Pracując przed finałem, jestem trochę jak nakręcona. Trzyma mnie adrenalina i czasami 

zapominam, żeby coś zjeść, krótko śpię, ponieważ ciągle się rodzą nowe pomysły. Nato-

miast potem, jak koncert się kończy, to jest „WOW” że się udał! Jest to mniej więcej przy 

„światełku do nieba”. Później mam „3 razy UFF”. Pierwsze „uff” - jak wszyscy wolontariu-

sze zdadzą puszki do kasy. To znaczy, że kwestujący skończyli pracę i są bezpieczni. W tym 

czasie „kasa” nadal intensywnie pracuje - to jest właśnie jedna grupa wolontariuszy, któ-

rych prawie nie widać. Są oni odizolowani, pracują w ciszy i w dosyć dużej odległości od 

koncertu, żeby mogli spokojnie liczyć zebrane pieniądze. Drugie „uff”, które mi spada z 

barków - to jak już mamy kilkukrotnie przeliczone pieniądze (trwa to kilka dni), zgadza się 

wszystko z księgową, dostarczamy je do banku i dostajemy potwierdzenie, że wpłaciliśmy 

pieniądze na konto fundacji. Trzecie „uff” następuje, gdy otrzymujemy od orkiestry podzię-

kowanie w formie Rozwiązania Sztabu. Sztab zawiązuje się każdorazowo na kolejny finał. 

Nie jest tak, że gdy się sztab raz założy, to jest on i może być każdego roku. Gdy finał się 

skończył i na „papierze”, i elektronicznie, dociera do fundacji nasze rozliczenie, a tam z ko-

lei główny sztab sprawdza, że wszystko się zgadza - to wówczas przesyła nam podzięko-

wanie z komentarzem „Fundacja rozwiązuje Sztab 25 finału w Reczu”- to jest dla nas po-

twierdzenie, że wszystko ok! Wtedy można cieszyć się sukcesem. W tym roku odnieśliśmy 

sukces w postaci rekordowej sumy, jaką zebraliśmy podczas 25 Finału WOŚP w Reczu –

było 25 220,73 PLN. Często mówię „nasza fundacja”, bo się z nią zżyłam. Co roku, gdy roz-

liczam moją rodzinę z podatku dochodowego, to jego 1% przeznaczam na fundację, to są 

dodatkowe pieniądze, które zasilają konto fundacji.   

Wywiad przeprowadziły Oliwia Łata, Natalia Krukowska    
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     Jurorzy: 
Pan Włodzimierz Kubacki 

Pani Dr Ewa Filipowicz – Kosińska 
Pan Paweł Szarawaga 

 
     Kategoria I:   

1– Zofia Gryczewska  
    2– Hanna Sankowska, Nela Dec 
    3- Julia Bosak, Hanna Juszczak  

   
 Wyróżnienia: 

   Nadia Kozina, Sandra Kołodziejczyk, Natalia Sadowska, 
Nikola Tryk, Katarzyna Dąbek  

 
     Kategoria II: 

   1– Alicja Pawlak  
   2– Joanna Stąporek  

   3– Julia Chełstowska  
     Wyróżnienia: 

Oliwia Konstantynowicz , Natalia Sobczak  
 

    Kategoria III: 
    1– Wiktoria Spieler  

    2– Małgorzata Kubarska , Jakub Skory  
    3– Adrian Kociuba  

      Wyróżnienia: 
Paulina Karaś , Patrycja Szarczewska , Sara Nowak  

 
Najlepszy akompaniator: 
-Pan Grzegorz Jurkiewicz 

 
                                                           

Natalia Krukowska, Oliwia Łata 

XII KKIP (Konkurs Kolęd i Pastorałek) 
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Całe nasze życie kieruje ni Bóg, ni los 

Lecz miłość prowadzi nas przez przygód stos 

Nawet wtedy, gdy Śmierć rzuci na nas sieć, 

Którą będzie trzeba już do końca mieć. 

Miłość przestrzega swych zasad: ufa dobroci, 

Pomaga słabnącym, nigdy nie pozna złości, 

Nigdy nie zamknie swych drzwi do siebie, 

Aby dowieść, że rozumie nie tylko ciebie. 

Natura jest nawet niekiedy ważniejsza 

Niż człowiek spośród nas najbiedniejszy. 

 

Miłość otacza nasze ludzkie myślenie, 
Jednak jak kochać drugie istnienie, 

Jeżeli dla nas jest nieprzyjemne  
I wartości ma ono ujemne, 

I jeśli nie posiada praw kodeksowych, 
I żywot jego nie należy do zbożnych. 

Boże, daj rozwiązanie tej zagadce, 
Abym nie błąkał się przy jednej kartce. 

Miłość jest jak sen cenna, 
Bez niego będziesz czuć się sennie. 

Być kochanym- łatwa sprawa 
Kochać- niełatwa to strawa. 

 
Kiedy wyruszyłem tam, gdzie chciałem, 

Zapomniałem o czymś. A o tym myślałem. 
Niebo błękitne kwiaty barwne mówiły mi o tym, 

Ale ja potrafię ułożyć tylko do tego rym. 
Gdyż się bałem. 

 
Kiedy byłem (chyba) w połowie drogi, 

Wszyscy kładli odpowiedź mi pod nogi. 
Ptaki szybkoszkrzydlne mówiły mi, o czym zapomniałem, 

A ja na wszystko swą wypowiedź wymyślałem. 
Gdyż się bałem. 

 
Gdy byłem już u kresu mej długiej dróżki, 

Zrozumiałem, że nie musiałem uciekać z wioski. 
Gdyż to tam było. 

 
 

Autor wierszy: Cyprian Guzek kl.Ia 

KĄCIK POEZJI 
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 P i o s e n k a r k a 
urodziła się 15 czerwca 1996 
roku w Stavanger w Norwegii. 
Aurora w wieku 6 lat zaczęła 
tworzyć melodie, a mając 9 lat 
zaczęła pisać pierwsze teksty. 
W grudniu 2012 wydała swoją 
pierwszą piosenkę 'Puppet', 
która pociągnęła piosenkarkę 
do dalszego komponowania 
utworów. W lutym 2015 roku 
wydała swój drugi singiel 
'Runaway', który w ciągu 6 ty-
godni uzyskał milion odsłu-

chań w serwisie muzycznym 
Spotify. Tworząca poruszające, 
niebanalne kompozycje Aurora 
stwarza wyobrażenie skromnej i 
dość nietypowej osoby, która 
nie do końca wierzy w powo-
dzenie swoich numerów. Jako 
młoda wokalistka jest bardzo 
dojrzała. W swoich utworach 
śpiewa o odkrywaniu coraz 
mroczniejszych odcieni życia i 
poszukiwaniu kogoś, kto pomo-
że w przejściu przez ciężkie 

chwile w życiu. Gatunek jej 
utworów to głównie, jak sama 
określa- dark pop.  
  Aurora jest piosenkarką godną 
zainteresowania. Pomimo róż-
nych stylów muzycznych jej ka-
wałki potrafią nieźle wpaść w 
ucho i zamącić w głowie, ale 
również dać do myślenia.  

 
Wiktoria Spieler 

Osłuchanych (MO) z Panem 
Grzesiem Jurkiewiczem na cze-
le. Słuchamy wspólnie, rozma-
wiamy. Są to utwory znane i 
mniej znane, często w nieorygi-
nalnej wersji, odtworzone przez 
innych artystów. Nie wszystko 
musi się podobać, przecież każdy 
z nas ma inny gust. Ważne jest, 
aby uszanować to, co słuchają 
inni i odnaleźć gatunki najlepsze 
dla siebie, być otwartym na pro-
pozycje innych.  

Moją propozycją dla Was 
jest hardstyle.  Gatunek niepopu-
larny w Polsce. Kojarzący się czę-
sto z festiwalami, głośną muzy-
ką, ostrym brzmieniem i szybkim 
tempem. Moim zdaniem hardsty-

Dźwięki towarzyszą nam 
przez całe życie. Słyszymy muzy-
kę, różne jej rodzaje, gatunki. 
Niestety, większość z nas ograni-
cza się. Twierdzimy, że skoro po-
doba nam się rap, rap jest mod-
ny, to musimy go słuchać. Myli-
my się. Ja, Ty i inni! Muzyka jest 
pięknem, które powinniśmy od-
krywać — każdy jej zakamarek, 
poznawać, próbować. A co jeśli 
okaże się, że tak naprawdę podo-
ba Ci się muzyka klasyczna a 
może rock? Nigdy tego nie wiesz 
i nie dowiesz się, nie testując 
swojego słuchu.  

Do napisania tego artyku-
łu zainspirował mnie niedawno 
powstały Klub Melomanów 

le to zabawa inną muzyką, 
zabawa dźwiękiem. Można go 
pokochać lub nienawidzić. 
Poniżej kilka utworów ode 
mnie. Sprawdźcie, może ko-
muś wpadnie w ucho. 

Ran-D – Zombie  

Da Tweekaz – Frozen 

Zatox – My life 

Brennan Heart & Wild-
stylez - Lose My Mind  

Radical Redemption ft. 
MC Nolz - The One Man Ar-
my 

 

Agata J 

  Poznajcie Aurorę Aknses.  

Muzyka jest częścią Twojego życia, więc nie ograniczaj się.  
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„Najgorszy człowiek na 

świecie” to z pewnością jedna z mo-

ich ulubionych książek. Czytając ją, 

czułam  strach, złość, przygnębie-

nie, i co najgorsze, bezsilność. Mimo 

wielu złych emocji i łez, które wy-

wołała, było warto! Nie wiem, czy 

historia, którą przelała na kartki 

autorka, była o niej samej, chociaż 

wiele osób właśnie tak twierdzi. 

Uważam, iż każdy z nas odnajdzie 

w niej część samego siebie. Element 

ukryty, niewidoczny dla ludzi.  

Ponieważ w środku jesteś spiętym, wy-

straszonym ciałkiem, które wolałoby 

porozumiewać się z otoczeniem za po-

mocą dziwnych dźwięków, a nie zdań 

wielokrotnie złożonych z orzeczeniem, 

bo przecież słowa nie oddają stanów 

emocjonalnych i nie są zdolne wyrazić 

tego, co najważniejsze, oraz ponieważ 

nie za bardzo masz z kim podzielić się 

tą refleksją. 

 Nie chcę streszczać całej 

książki, układać chronologicznie 

wydarzeń a tym bardziej mówić o 

zaskakującym zakończeniu. Trudno 

jest też powiedzieć o samej tematy-

ce. Nie analizując jej, można stwier-

dzić, że jest o uzależnieniach 

(zwłaszcza o uzależnieniu od alko-

holu i narkotyków), o walce, jaką 

podejmuje bohaterka i o przeciwno-

ściach losu, jakie ją spotykają. To 

główny problem, obok niego wystę-

pują jeszcze inne. Samotność, 

wyobcowanie, pustka, problemy 

miłosne, brak zrozumienia, przy-

tłaczająca codzienność i brak 

szczerości. Autorka pokazuje, iż 

każdy z nas jest taki sam, ma te 

same problemy, tylko inaczej je 

rozwiązuje. 

Jesteśmy tacy sami. Identyczni. Nie 

ma między nami żadnej różnicy, 

wybieramy tylko inne rodzaje broni, 

żeby przestać czuć, żeby zapomnieć 

o sobie i o tym, jak bardzo wszystko 

źle robimy, jak bardzo nie potrafimy 

sobie poradzić, jak bardzo jesteśmy 

najgorszymi ludźmi na świecie. 

  Niestety, nie wszyscy 

radzą sobie, często potrzebujemy 

pomocy specjalisty. Pojawia się 

kolejny problem. Terapeuta nie 

zawsze nas zrozumie.. i tak zata-

cza się wielki krąg. Udajemy 

twardych. Twierdzimy, że damy 

radę.  

Wiedziałam tylko, że mam zacisnąć 
zęby. Że jak mnie zaczyna, dajmy 

na to, boleć palec u nogi, to nieważ-
ne, nieważne, inni mają gorzej, po-
wstańcy chodzili kanałami i się nie 
skarżyli, więc idę dalej, nie, nawet 

nie idę, staram się biec, żeby udawać 
że mnie nie boli. 

 
Po pewnym czasie zdaje-

my sobie sprawę, iż błahostki 
niszczą nam życie. Męczą nas 
myśli, uzależniamy się. I nie 
ważne, czy jest to uzależnienie 
od alkoholu, gier komputero-
wych, ćwiczeń a nawet miłości. 
Pomożemy sobie tylko wtedy, 

gdy będziemy na to 
gotowi. Kiedy usiądziemy i będzie-
my potrafili się do tego przyznać. 
Powiedzieć „Mam problem” 

 
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko 
ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. 

[...] 
 
Zmienianie swojego dotych-

czasowego życia nie jest łatwe, każ-
dy boi się porażki, tego, że się ko-
muś nie spodoba nasza nowa wersja. 
Poza tym ciężko jest wytrwać w po-
stanowieniach. 

Weź spróbuj sobie czegoś zabronić. 
Spróbuj zabronić sobie buraka. Cały 

dzień będziesz myśleć o buraku, mimo że 
burak nie jest atrakcyjny przecież. Serio, 

serio. 

 
Dziennikarka Małgorzata 

Halber swoją powieścią skłania do 
refleksji. Polecam książkę 
„Najgorszy człowiek na świecie” 
każdemu, nie tylko osobom uzależ-
nionym, lecz wszystkim najgorszym 
ludziom na świecie. Motywuje do 
zmian oraz przekazuje wiele warto-
ści, pozwala zrozumieć siebie i in-
nych.  
 

Agata J  

Małgorzata Halber – „Najgorszy człowiek na świecie” 

STR. 9 ROK 2017, NUMER 18 

http://lubimyczytac.pl/cytat/108088
http://lubimyczytac.pl/cytat/122754


 , ,Nauczycie l 
hiszpańskiego z Ohio 
przejmuje opiekę nad 
licealnym chórem 
szkolnym. Postana-
wia przywrócić mu 
dawną świetność.''- 
to właśnie możemy 
przeczytać na film-
webie, lecz czym tak 
naprawdę jest Glee? 
Świetnym serialem z 
dobrą fabułą, ale ma 
w sobie coś więcej! 

Masę muzyki, dobrej 
muzyki. Covery pio-
senek Katy Perry, Mi-
chela Jacksona, Lady 
Gagi i wielu, wielu 
innych. Nie można 
oczywiście zapo-
mnieć o wspaniałym 
poczuciu humoru bo-
haterów. Naprawdę, 
bardzo polecam! 

 

/Lena Dobrynowicz 

GLEE! 

NIEKRYTY KRYTYK 

takimi jak: sens i cel ist-
nienia, religia, polityka, 
sztuka. To pierwsza na pol-
skim rynku publikacja liter-
acka oparta na formule 
show typu „stand up”.  

Trzecia książka—,,Na po-
łudnie od nieba'' (2014). 
Autor znany ze swojego 
krytycznego podejścia do 
świata i otaczającego go 
społeczeństwa znowu 
porusza w satyryczno-
żartobliwy sposób wie-
kopomne tematy .  A 
wszystko to okraszone dużą 
dawką humoru. 

Później wyszło jeszcze tro-
chę dzieł, lecz te trzy to pod-
stawa. Sama przeczytałam i 
mogę powiedzieć, że mi się 
nie nudziło. Nie są to jakieś 
opowiadania, fantasy czy 
jakiekolwiek inne. Jest to 
z w y c z a j n e  ż y c i e 

wspólczesne doprawione 
nutką czarnego humoru.  

/Lena Dobrynowicz 

 Maciej Frączyk, jest 
youtuber'em, ale nie na 
tym się dzisiaj skupimy, 
lecz na jego twórczości.  

,,Zeznania Niekrytego Kr-
ytyka'' (2012) - książka dla 
młodszych i starszych, w 
której znajdą się wyznania 
Krytyka na temat języka 
młodzieżowego, edukacji 
szkolnej i seksualnej, 
poszukiwaniu sensu życia 
i życiowych wyborów, ko-
biet, subkultur młodzie-
żowych itd., a także jego 
życiowej pasji, tego, kim 
chciałby być, gdyby nie 
robił tego, co robi. 

Kolejny utwór— ,,Nie 
przejdziemy do histo-
rii'' (2013). Autor w sa-
t y r y c z n o - ż a r t o b l i w y , 
charakterystyczny dla sie-
bie sposób, mierzy się z 
t ematami  ważnymi , 
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 Od początku roku w 
czwartek po lekcjach orga-
nizowane jest kółko te-
atralne pod przewodnic-
twem pana Piotra Paw-
łowskiego. Należę do nie-
go ja oraz wielu innych 
uczniów. Panuje u nas cie-
pła atmosfera, a przy oka-
zji rozwijamy swoje umie-
jętności aktorskie. Mam 
nadzieję, że owoce naszej 
pracy będziecie mogli zo-
baczyć na przedstawie-
niach wiosną 2017 roku!  

Osobiście sądzę, że ta for-
ma zajęć pozalekcyjnych 

jest bardzo ciekawa i 
kreatywna.  

,,Jest zabawnie. Często 
można się pośmiać i 
poznać nowe osoby. 
Uważam tylko, że po-
winno być częściej”- 
mówi Weronika Wla-
złowska.  

 

,,Podoba mi się. Dla-
czego? Bo można po-
ćwiczyć grę aktorską, 
teatralną. Jest fajna at-
mosfera.''- wypowiada 
się Daria Konieczna. 

 

Z tego, czego się dowie-
działam, panu Piotrowi 
także się podobają takie 
zajęcia i dobrze mu sie z 
nami współpracuje! 

 

ZAPRASZAMY! 

 

/Lena Dobrynowicz 

Dnia 4 kwietnia uczniowie 

i nauczyciele we współ-

pracy z Radami Rodziców 

przeprowadzili drugą już 

akcję sprzedaży ziemnia-

ków. Celem sprzedaży jest 

zakup kolejnego rzutnika 

multimedialnego do na-

szej szkoły. Akcja przepro-

wadzona została w ra-

mach projektu edukacyj-

nego "Osoba przedsiębior-

cza- kto to taki? "  

FB Zespołu Szkół 

UDAJEMY KOGOŚ INNEGO  

"KUP ZIEMNIAKA DLA DZECIAKA" II EDYCJA. 
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W piątek 27.01.17r. odbył się turniej 
dziewcząt w piłkę nożną.  
1 Miejsce zajęły HETMANKI klasy 2 
gim.  
2 Miejsce POKEMONY klasy 3 gim.  
3 Miejsce. CHANELKI klasy 1 gim.  
4 Miejsce SZALONE BŁYSKAWICE 
klasy 6. 
5 Miejsce FC MISIACZKI klasy 5. 
Najlepszym strzelcem okazała się San-
dra Westerlich kl. 3A (9 goli). 
Najlepszy bramkarz: Ula Sikora 2B. 
Najlepszy zawodnik: Sara Okonek kl 
2C. 
Zostali także wyróżnieni zawodnicy 
tacy jak:  
-Oliwia Biniek klasa 5B 
-Katarzyna Afeltowicz klasa 6A 
-Kornelia Majcher klasa 6B 
-Maja Koźbiał klasa 2B gim. 
-Kinga Majewska klasa 3A gim.  

TURNIEJ DZIEWCZĄT W PIŁKĘ NOŻNĄ 
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jest kilka następnych. Dzięki chęci wsparcia i zaan-
gażowaniu przedstawicieli firmy Remondis może-
my unowocześniać nasze pracownie. 

W tym roku szkolnym, dzięki pozyskaniu 
kilku komputerów ze zlikwidowanej szkoły w Lu-
bieniowie, udało nam się stworzyć małą, kameral-
ną pracownię na 10 stanowisk. Mając na względzie 
fakt, że w Zespole Szkół w Reczu uczy się niemal 
500 uczniów, zasoby sprzętowe są nadal niewy-

starczające. 

Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i 
nauczycieli udało nam się również w tym roku 
szkolnym pozyskać tablicę interaktywną oraz za-
kupić rzutniki multimedialne. W ramach projektu 
„Osoba przedsiębiorcza – kto to taki?” i akcji 
„Kup ziemniaka dla dzieciaka” społeczność Ze-
społu Szkół uzbierała kwotę potrzebną na zakup 
takiej tablicy. Akcja ta odbiła się szerokim echem 
w mediach lokalnych oraz regionalnych (m.in. 
relację z tego przedsięwzięcia udokumentowało w 
swoich audycjach Radio Szczecin). Akcja – na razie 
2  jej edycje - polegała na sprzedaży ziemniaków 
dla mieszkańców gminy i zebraniu funduszy na 
określony cel. 

Mamy nadzieję, że takich działań będzie 
jeszcze więcej. 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły. 

NOWE KOMPUTERY  

Zespół Szkół w Reczu serdecznie dzię-
kuje Grupie PZU Szczecin oraz firmie Remon-
dis za wsparcie w doposażeniu pracowni kom-
puterowej szkoły. 

Wiemy, że praca na starym sprzęcie kom-
puterowym nie należy do przyjemności: kompu-
tery są zbyt powolne, zawieszają się, pracujący 
na nich często się denerwują. Jeszcze gorzej jest 
wtedy, gdy przestarzały sprzęt trzeba wykorzy-
stywać do nauki. Niestety, w takie zestawy kom-
puterowe wyposażone są – a raczej były - nasze 
pracownie. Należało to zmienić i powoli udaje 
się. Dzięki pomocy i wsparciu Grupy PZU i fir-
my Remondis nasze sale komputerowe otrzyma-
ły sprzęt komputerowy, który z pewnością pod-

niesie jakość pracy na zajęciach informatycz-
nych. 

 6 kwietnia informatycy Grupy PZU; p. 
Mateusz Łacek, p. Rafał Piasecki oraz p. Jarek 
Kosmala przywieźli do nas 13 zestawów kompu-

terowych z pełnym oprogramowaniem. Kompu-
tery te uzupełnią nasze pracownie, dzięki czemu 
praca na lekcjach zajęć informatycznych stanie 
się przyjemniejsza i bardziej efektywna.  

Podobne podziękowania należą się firmie 
Remondis, od której kilka dni wcześniej otrzy-
maliśmy 2 zestawy komputerowe, a w drodze 
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 9 lutego 2017 roku w 
naszej szkole odbyła się Po-
wiatowa Gimnazjada w Piłce 
Siatkowej Chłopców. W tur-
nieju wzięły udział cztery 
drużyny: Gimnazjum w Peł-
czycach, Gimnazjum w 
Drawnie, Gimnazjum w 
Choszcznie oraz Gimnazjum 
w Reczu. Po dość wyrówna-
nych meczach zwycięską 
drużyną okazała się drużyna 
naszej szkoły w składzie: Ja-
k u b  M ły nar c zyko w sk i 
(kapitan), Adam Czerwiński, 
Kewin Górski, Hubert Hołu-
bowski, Aleks Marach, Kon-

rad Nakiela, Karol Perkow-
ski, Błażej Szymkowiak. 
Opiekunem naszej druży-
ny jest pan Dariusz Kowa-
lewski. Drugie miejsce zaję-
ła drużyna z Pełczyc, trze-
cie zespół z Drawna, a 
ostatnie Gimnazjum z 
Choszczna. W organizacji 
turnieju pomagali ucznio-
wie: Natalia Krukowska, 
Jagoda Hertel, Patrycja 
Kaźmierczak, Daria Ko-
nieczna, Sandra Westerlich, 
Hanna Janiak, Natalia 
Kmetyk, Oliwia Kmetyk, 
Sara Okonek, Nikola Za-

warska, Ada Cybulska, Na-
talia Kucharczyk, Paulina 
Sylmanowicz oraz Karol Stą-
porek. 
Sponsorzy turnieju to: UKS 
Ina Recz, Dyrektor Zespołu 
Szkół oraz nauczyciele wy-
chowania fizycznego. Na-
szym uczniom życzymy po-
wodzenia na turnieju regio-
n a l n y m .   
 
Ada Cybulska/ zsrecz.pl 
 

ZWYCIĘSTWO NASZYCH CHŁOPCÓW W POWIATOWEJ GIMNAZJADZIE W 
PIŁCE SIATKOWEJ!  
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21 marca, początek 
wiosny, dzień wagarowicza. 
Po co uciekać, skoro w szko-
le może być tak zabawnie? 
Przekonaliśmy się o tym 
wszyscy! 21 marca był nie-
zwykłym dniem, który spę-
dziliśmy „na luzie”. W na-
szej szkole wydarzyło się 
wiele: Dzień Matematyki, 
Dzień Języków Obcych, Sub-
kultury Młodzieżowe a tak-
że Barwny Korowód ulicami 
miasteczka.  

Na pierwszej lekcji 
odbył się apel, który był 
dość niezwykły. Uczniowie 
gimnazjum postanowili wy-
różnić ten dzień i przyjść do 
szkoły w  różnych przebra-
niach. Nie zabrakło meta-
lowców, hippisów, punków, 

gotów, szalikowców. Rów-
nież nauczyciele włączyli się 
do tej zabawy. Podczas apelu 
jury wyłoniło trzy najcieka-
wiej zaprezentowane subkul-
tury. Dodatkowo  uczniowie  
klasy pierwszej gimnazjum 
zaprezentowali nam zabaw-
ne scenki w języku angiel-
skim. W tym czasie młodsi 
uczniowie wykonywali mo-
dele sześcianów. Przez cały 
dzień, na poszczególnych 
lekcjach uczniowie mogli wy-
kazać się swoją wiedzą mate-
matyczną oraz zdolnością lo-
gicznego myślenia, rozwiązu-
jąc przygotowane na koryta-
rzach zagadki matematyczne. 
Podczas przerw na parterze 
śpiewaliśmy wspólnie pio-
senki w języku angielskim 

oraz niemieckim. Mało tego! 
Rozwiązywaliśmy również 
testy językowe. Musieliśmy 
między innymi przetłuma-
czyć przysłowia, narysować 
„człowieka w liczbach”. 
Uczniowie klas IV-VI bawili 
się w nauczycieli, prowadzili 
lekcje. Bardzo ciekawym ele-
mentem dnia okazał się 
marsz ulicami Recza. Młodsi 
uczniowie zabrali ze sobą ko-
lorowe kwiaty. Wszyscy pre-
zentowaliśmy się barwnie, 
różnorodnie. Szliśmy, wesoło 
podśpiewując. Wszystkie po-
mysły okazały się świetne! 
Żałujcie, jeśli was nie było! 

 

Agata J  

PRZYWITALIŚMY RAZEM WIOSNĘ! 
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72. rocznica polskości na Ziemiach Zachodnich, nazywanych również Ziemiami Odzyskany-

mi, to już druga taka uroczystość, zorganizowana w naszym  miasteczku. Rok temu cieszyła 

się wielką popularnością, więc teraz—25 marca mogliśmy spotkać się wspólnie, aby wspo-

minać dawne czasy. Hasło spotkania brzmiało: „Biografia miasta – kultura i oświata”. 

 Obchody rozpoczęły się o godzinie 15:00 mszą świętą w intencji mieszkańców w Ko-

ściele Parafialnym pw. Chrystusa Króla w Reczu. Dalsza część imprezy została zorganizo-

wana w hali sportowo - widowiskowej,  która wyglądała niecodziennie. Osoby odpowie-

dzialne za wystrój świetnie wykonały swoje zadanie. Stare zdjęcia, ławki, przyrządy szkolne 

dodały charakteru i pokazały młodym osobom, w  jakich warunkach  kiedyś pracowali 

uczniowie. Nie było to łatwe, szkoła budowała się na nowo. Wszystkich przybyłych gości 

powitał pan Piotr Pawłowski. Następnie głos zabrali burmistrz Recza - pan Wiesław Łoński 

oraz prezes Towarzystwa Miłośników Recza - pani Sylwia Leśniak. Po krótkim wstępie roz-

poczęło się sympozjum naukowe. Jako pierwszy wystąpił prof.. Kazimierz Kozłowski. Opo-

wiedział on o rozwoju środowisk kulturalnych na Ziemiach Zachodnich. Jako druga wypo-

wiedziała się dr Rozalia Ligus, która zaprezentowała nam wyniki swoich przemyśleń zwią-

zanych z dawnym  Reczem oraz postacie z naszego miasteczka. Ostatni głos zabrał bur-

mistrz, zabierając nas w podróż w przeszłość, opowiadając o Domu Kultury, o tym, jak roz-

wijał się w ciągu minionych lat a także o tym, co dzieje się teraz. Kolejną częścią programu 

był występ „Recz. Kulturalnie!”, który rozpoczął się parę minut po godzinie 18. Zaprezento-

wane na nim zostały utwory lokalnych poetów, polskie piosenki oraz fragmenty wywiadów 

zrobionych przez redaktorów gazetki szkolnej GIMpress z ciekawymi mieszkańcami Recza. 

Na scenie pojawili się również rozśpiewani uczniowie z klasy IV b oraz kabaret „Suszona 

Żurawina”. Uroczystość zakończyła się podziękowaniami dyrektora Zespołu Szkół – Pana 

Macieja Gryczewskiego.  

 

Agata Gołąb 

72. ROCZNICA POLSKOŚCI NA ZIEMIACH ZACHODNICH 
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Recz na rzeczy 

Wydarzyło się… 
Pamiętnik 

Drogi Czytelniku!  

 Niniejsze wydanie jest efektem pracy grupy młodych ludzi, uczniów Gimnazjum 
im. Adolfa Długosza w Reczu. Od lutego do marca 2017 r. realizowali oni projekt 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.   
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Zbigniew Ligus  

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu-

ry w Reczu od października 1989 do lipca 

1995; wykreował średniowieczne jarmarki i 

widowiska "Na kupieckim szlaku w Reczu" 

oparte na dziedzictwie kulturowym regionu.  



Kiedy Pan zaczął swoją pracę w Domu Kultury w Reczu? Na czym polegała Pana praca? 

Pracę w Reczu podjąłem w 1989 r. To był ostatni rok istnienia dawnego systemu. Wtedy Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury był wielką, jak na warunki gminy, instytucją. Kadra liczyła ponad jedena-

ście etatów, czyli pracowało tam kilkanaście osób na cały lub część etatu. Ośrodkowi podlegały świe-

tlice wiejskie. Dysponował on bogatym, w większości nieco wysłużonym sprzętem i wyposażeniem: 

samochód osobowo-towarowy Nysa z odzysku, zestawy częściowo nie działającego nagłośnienia i 

sprzętu dyskotekowego w klubach wiejskich i w M-GOK-u, ale także kultowe komputery ZX Spek-

trum, Commodore i Atari, z oprogramowaniem do gier komputerowych. Ówczesny Naczelnik Gmi-

ny Tadeusz Kalinowski był gospodarzem lubiącym mieć nad wszystkim kontrolę, w tym nad kultu-

rą, którą traktował jako narzędzie rozwoju Gminy – stąd dbałość o zabytki, bibliotekę i dom kultury. 

Ale potrzebował też ludzi, którzy wykazują się jakąkolwiek samodzielnością i zaradnością. Intereso-

wał się tym, co miało się dziać w kulturze. Wzywał mnie co jakiś czas na dywanik i pytał: „No to Dy-

rektorze, jakie ma Pan plany?” Wyłuszczałem mu wtedy swoją wizję działania, w którą on nie do 

końca wierzył i myślał sobie pewnie wtedy: „Niech się sam przekona”. Ale był zadowolony, że jakieś 

plany, mniej czy bardziej ambitne, są. Widząc mój entuzjazm, mówił wtedy: „No to niech Pan dzia-

ła”. Mnie to wystarczało. Od początku chciałem popularyzować kulturę, zachęcając do uczestnictwa 

w nieszablonowy sposób. Może któryś z rodziców pamięta teatrzyk „Drops” z Jaworzna Szczako-

wej? To był chyba rok 1990. Zaaranżowaliśmy ich występ na oś. Słonecznym późnym wieczorem, 

między blokami. Bez nagłośnienia, tylko halogenowa plama świetlna (po statywy na reflektory spe-

cjalnie jechałem do Poznania), w której zagrany został amatorski, ale na niezłym poziomie, spektakl 

„Don Juan” w stylu commedia dell’arte. Kultura wychodzi do mieszkańców. Reczanie oglądali go z 

balkonów, okien i z bliska. Nieważne, że nie wszystko było dokładnie słychać. Taka balkonowo-

okienna integracja. A ilość widzów robiła wrażenie. Z początku dyskoteki były jedną z ważniejszych 

form działalności, a to z powodu dużego zainteresowania młodych ludzi i wpływów do kasy M-

GOK. Ale wpływy te okupione były wielkim wysiłkiem pracowników: uciążliwe dyżury nocne „na 

bramce”, nieprzyjemne scysje z uczestnikami, zniszczenia i brud w toaletach po imprezach. Trakto-

wałem to strasznie serio. A to były takie podchody – im większą dyscypliną starałem się ogarnąć tę 

formę działalności, tym więcej „psikusów” starali się robić niektórzy uczestnicy. Aby odczarować 

„złego ducha” dyskotekowego, powstał pomysł na comiesięczne „Rokendroloteki”, popularyzujące 

taniec towarzyski i starego rock’and’roll-a. Dla odreagowania agresji i niekulturalnego zachowania. 

Sprawdzało się. Próbowałem też uczyć tańca towarzyskiego. Głównie chodziło o to, by rodzice mogli 

oglądać swoje pociechy, jak potrafią elegancko prosić dziewczyny do tańca i poruszać się całkiem 

zgrabnie na parkiecie. Któregoś roku zespół tańca towarzyskiego zakwalifikował się nawet na prze-

gląd wojewódzki. Organizowaliśmy warsztaty taneczne w zaprzyjaźnionym ośrodku kultury w Mi-

rosławcu albo w Szkole w Lubieniowie, połączone z programem wypoczynkowo-turystycznym. 



Starałem się zachęcać do samodzielnego śpiewania - do tzw. „piosenki z krainy łagodności”. Utwo-

rzony zespół piosenki turystycznej, jeździł w góry do chatki na „Rogaczu” w Beskidach, na imprezy 

do innych domów kultury, na warsztaty i koncerty. Zespół też osiągnął poziom kwalifikujący go do 

przeglądów wojewódzkich PARA.  

Jednak duża część młodych ludzi chciała czegoś mocniejszego i bardziej niezależnego: punk rocka 

albo metalu, koncertów, jak w Jarocinie. Nie bardzo chciałem godzić się na takie formy w sali kino-

wej. Ale doceniałem muzyczną aktywność zespołu zwanego „Czarne Wdowy”, który był nasz, z Re-

cza i który potrafił zgromadzić całkiem liczne grono fanów. Nie pamiętam, czy to była jego oficjalna 

nazwa, czy też ksywa nadana w środowisku. Trzon grupy stanowili wtedy bracia Tomek i Przemek 

Leśniakowie. Z duszą na ramieniu zgadzałem się czasem na koncerty tego zespołu. Byłem pełen 

obaw o zniszczenia w niedostosowanej do takich celów sali kinowej. Nie dlatego, że młodzież była 

nieobliczalna (była świetna!), ale dlatego że np. taniec pogo miał swój charakter i siłę, której stare fo-

tele kinowe nie były w stanie się oprzeć. Pamiętam świetny koncert ze zniekształconymi, czarno-

białymi obrazami filmowymi na ekranie, chyba z czasów drugiej wojny. Pomysł chłopaków, realiza-

cja Adam Wojda albo jego tata Stanisław? To było dobre.  

Jedną z najwartościowszych grup w tamtym okresie była Kapela Podwórkowa. Zespół o długich tra-

dycjach, angażujący muzyków, którzy wcześniej mieli kontakt z nutami, lubiany przez odbiorców. 

Jego ówczesny skład to kierownik repertuarowy i akordeonista Stanisław Wojda, niezapomniany wo-

kalista Kazimierz Leśniak, bębniarz i wokalista Henryk Knyziak, skrzypek Franciszek Dubiel i Jerzy 

Tomicz na banjo. Kiedy zaproponowano mi akompaniowanie na gitarze, żeby wzmocnić sekcję ryt-

miczną, chętnie na to przystałem. To była fajna paczka dobrych znajomych. Występowaliśmy nawet 

za granicą, na Ukrainie i w Szwecji. 

Po zmianie systemu, w gminie nastąpiła zmiana władzy. Nowy Burmistrz - nazwijmy go Pierwszym - 

wraz z Nowym Sekretarzem, miał swoją specyficzną wizję funkcjonowania samorządu, nieco autory-

tarną, kontestującą dotychczasowy porządek. Przy nim miałem poczucie, że ja również jestem relik-

tem poprzedniego systemu, który należy zreformować. Owładnięty ideą otwierania się na świat - do 

wielkiego biznesu, który mógłby podnieść naszą upadającą gospodarkę postsocjalistyczną, nawiązał 

kontakt ze szwedzkim miastem Eslöv. To zaowocowało wtedy wymianą kulturalną, która stała się 

nowym impulsem rozwojowym dla M-GOK-u. Do Recza przyjechał szwedzki zespół folklorystyczny 

Rngsjigillet, a wkrótce po tym powstał w Reczu zespół ludowy złożony z kapeli, zespołu tanecznego 

oraz entuzjazmu i wsparcia rodziców i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej. Zespół wniósł nową ja-

kość. Osiągnął niezły poziom artystyczny, podobał się podczas występów w Gorzowie i w szwedz-

kich miasteczkach, w których zespół koncertował w ramach rewizyty. Animowała go i prowadziła 

Rozalia Ligus, która po dwóch latach oddała go w inne ręce. Musiała pracować głównie społecznie, 

bo niestety, dla mnie niezręczne było wydawanie publicznych pieniędzy na zatrudnianie żony.   



Z tamtego czasu wszyscy pamiętamy niezwykłą siłę integrującą społeczność Recza wokół spraw 

związanych z zespołem i szyciem dla niego strojów. To było jego największą wartością.  

Efektem kontaktów ze Szwedami było powołanie do życia Towarzystwa Miłośników Recza, mające-

go skupiać lokalne elity wokół spraw związanych z kulturą i twórczością. Miało pomagać Domowi 

Kultury we wspieraniu i identyfikowaniu lokalnych potrzeb kulturalnych, szczególnie w perspekty-

wie rodzących się kontaktów międzynarodowych. Pomysł się sprawdził, skoro Towarzystwo działało 

nieprzerwanie od 1992 r. i zrealizowało bardzo wiele spektakularnych projektów. Działalność TMR to 

odrębna historia… 

Jakie trudności napotkał Pan w związku ze swoją pracą w Domu Kultury? Jakie były wtedy naj-

większe problemy? 

Dość liczne zatrudnienie w M-GOK-u prowokowało decydentów do podsuwania różnych, dziwnych 

pomysłów na bynajmniej niekulturalną działalność. Na przykład pielęgnowanie Parku Miejskiego, by 

w ten sposób zaoszczędzić trochę pieniędzy w gminie. Strzyżenie trawy, nasadzenia roślin, malowa-

nie krawężników, itp. Uznano jednak wkrótce, że nie był to najlepszy pomysł, ale koszty utrzymania 

Domu Kultury są za wysokie i trzeba ciąć. Najgorsze dla nas było to, że wraz z cięciem kosztów nie 

odbywały się rozmowy o tym, jaką potrzebujemy kulturę i co powinno być dla nas, mieszkańców 

gminy, najważniejsze w tej dziedzinie.  

Kiedy po połowie kadencji odwołany został Pierwszy Burmistrz, powołano Drugiego wraz z nowym 

Sekretarzem. Powiało optymizmem i nastąpiła zmiana nastrojów w gminie. Jednak dla Domu Kultu-

ry to też nie był dobry czas.  

Dalsze ograniczanie pieniędzy na wynagrodzenia i nacisk w kierunku zwolnień pracowników był 

tak duży, że wkrótce zostały „cztery i pół” osoby.  Jednocześnie wysiłek, by utrzymać dotychczaso-

wy poziom działalności był tak duży, że to przekraczało moje możliwości.  

Byłem zmuszony zwalniać pracowników, którzy byli zaangażowani w swoją pracę. Wiele osób do 

dzisiaj nie potrafi mi wybaczyć tamtego czasu. Trudno się dziwić. Ale najgorsze było to, że moje py-

tania o to, jaki ma być model funkcjonowania kultury w gminie, ciągle spotykały się w najlepszym 

razie z obojętnością.  

Próbowałem wtedy wymyślić jakąś spektakularną, gminną imprezę w oparciu o zespół ludowy, ka-

pelę i inne reckie zespoły. Myślałem, np. o Folkowej Nocy Sobótkowej nad Iną, ale decydentów tym 

nie poruszyłem, a mieszkańcy nie mogli się opowiedzieć, bo jeszcze w tym nie uczestniczyli.  

I kiedy w wyniku tych wszystkich ograniczeń poczułem, że moja skuteczność w kreowaniu i zaspo-

kajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Recza tak bardzo zmalała, że przestała przynosić satys-

fakcję, zaproponowałem, że ustąpię miejsce dyrektora komuś bardziej zmotywowanemu i nie wypa-

lonemu zawodowo, a sam wezmę udział w konkursie na dyrektora ośrodka w Barlinku. Mój praco-

dawca nie oponował i w taki sposób w 1995 roku nastąpiła zmiana dyrektora. Jednak nigdy nie prze-

rwałem aktywności kulturalnej w Reczu, jeszcze mocniej angażując się wtedy w działalność Towa-

rzystwa Miłośników Recza. 



Jakie jest Pana najmilsze wspomnienie związane z Pana pracą w Domu Kultury? Jakie swoje 

sukcesy zawodowe mógłby Pan wymienić? 

Bardzo wiele było takich najmilszych wspomnień. Wszystkie wiązały się z krótkimi momentami po 

każdorazowym zakończeniu imprez, spotkań lub zajęć, które nam się udały. Zadowolenie widzów i 

uczestników, zarówno dzieci jak i dorosłych dodawało skrzydeł. A sukcesy? To mogą ocenić tylko 

Ci, którzy uczestniczyli (lub nie uczestniczyli) wtedy w przygotowywanych przez nas działaniach 

kulturalnych. Jeśli to, co robiliśmy, zapadło im w pamięci, poruszyło ich, wywołało dobre uczucia, 

może wpłynęło na ich życie – to możemy mówić o sukcesach. Jeżeli zaś tego nie było – to nie ma 

sukcesów.  

O kim, według Pana, warto pamiętać ? Jakie osoby, współpracowników najmilej Pan wspomina?  

Pamiętać warto o każdym. O dyrektorze Mariuszu Walaku, którego poznałem, a który był przede 

mną, o Zdzisławie Kamieńskim, Krystynie Kozinie, Ewie Podole, o Anecie Miśkiewicz (Traczyk), o 

Dagmarze Mikule z Lubieniowa, ale także o Krystynie Kuć-Garus, Erneście Łuczaku i o pani Zosi 

Urwentowicz. Albo Państwo Elżbieta i Stanisław Wojdowie. Prawdziwi ludzie kultury, którzy swo-

je życie związali z kinem, muzyką i aktywnością kulturalną. Pasja ta udzieliła się ich dzieciom. Dzi-

siaj syn Adam jest aktorem Teatru Strefa Ciszy w Poznaniu, a Ewa, pracując w szkole, sama śpiewa 

i prowadzi zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży. 

Biblioteka wtedy była odrębną instytucją kultury i pracowały w niej panie Elżbieta Kaczewska, Ali-

na Werakso i Grażyna Piguła. Także o tych wszystkich, których nie jestem teraz w stanie wymienić, 

a którzy często przewijają się w pamięci, jak na filmie. Każdy pozostawił po sobie jakiś ślad w Domu 

Kultury lub co najmniej wspomnienie. 

Jakie są dzisiaj Pana marzenia lub oczekiwania związane z Domem Kultury w Reczu? 

Żeby nikt nigdy nie został zapomniany. Żeby nikt nigdy nie mówił, że teraz dopiero teraz zacznie 

się prawdziwa działalność, bo wcześniej to nic nie było. Żeby zawsze Dom Kultury cieszył się sza-

cunkiem za wysiłki ludzi, którzy starają się jak mogą i także dzisiaj mają wspaniałe pomysły i suk-

cesy. Taka to jest praca – satysfakcja zależy od uznania widzów i uczestników zajęć, którzy nie mają 

obowiązku brać w nich udziału. Czasem skłonienie potencjalnych odbiorców do skorzystania z 

oferty wymaga wiele nieprzespanych nocy, napięć i wysiłków. Jest wtedy satysfakcja, jeśli się uda-

ło. Za to doceniamy ludzi kultury. Życzę im, żeby jak najczęściej słyszeli słowa uznania za ich kre-

atywność i zaangażowanie w animowanie lokalnej kultury. I żeby mieszkańcy zawsze myśleli i mó-

wili: „Nasz Dom Kultury”. 



Styczeń- odbyła się 11 edycja Konkursu Kolęd 
i Pastorałek. Oraz odbył się kolejny finał WO-
ŚP, w którym zebrano kwotę 16 905,68zł! 

 

Luty- Odbyło się spotkanie redakcji „Recz na 
rzeczy” z koordynatorami programu „Równać 
szanse” Arturem Łęgą i Pawłem Waleckim.  
Odbyły się również pierwsze warsztaty dzien-
nikarskie z panią Emilią Chańczewską, dzien-
nikarką Głosu Szczecińskiego i redaktorką porta-
lu Moje miasto Stargard. Dowiedzieliśmy się o 
rzeczach najważniejszych w dziennikarstwie. 
Poznaliśmy zasadę  „Nie pisz z czapy” oraz 
pytania, które są niezbędnikiem każdego 
dziennikarza „Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Dlacze-
go?”. 20 lutego odbyła się po raz kolejny akcja 
krwiodawstwa w Reczu. Odbyła się powiato-
wa gimnazjada dziewcząt i chłopców w Piłce 
Siatkowej.  

 

Marzec-  5 marca odbyła się 71. rocznica pol-
skości na Ziemiach Zachodnich. Na wydarze-
niu uczniowie naszego gimnazjum przedsta-
wili na scenie 3 legendy o Reczu, można było 
obejrzeć wystawę zdjęć i pamiątek „Recz za-
trzymany w kadrze” oraz wziąć udział w wie-
czorze wspomnień „Recz. Fantastycznie”. Od-
były się również warsztaty z psychologiem- 
Panią Magdaleną Matuszczak. Mówiliśmy na 
nich o komunikacji, która jest bardzo ważna w 
zawodzie dziennikarza. W marcu odbyły się 
również rozgrywki Coca Coli Cup, gdzie re-
prezentacje naszych szkół odnosiły znaczne 
sukcesy. 9 marca odbyły się warsztaty z do-
radcą zawodowym panią Joanną Kozanecką. 

 

Kwiecień-  W tym miesiącu odbyły się zawody 
powiatowe chłopców i dziewcząt  w piłkę noż-
ną. W kwietniu również miejsce miały sukcesy 
w biegach Oskara Demczura. Część uczniów 
naszej szkoły „świętowała” Dzień Ziemi w 
Sułkowie w tamtejszej szkółce leśnej. Odbyła 
się lekcja bezpieczeństwa prowadzona przez 
straż pożarną. A co najważniejsze nasi trzecio-
klasiści pisali egzamin gimnazjalny, czyli je-

den z ważniejszych egzaminów w życiu. 

 

Maj-  po raz kolejny odbył się rajd „Tour de rol-
ka”. 10 maja obchodziliśmy w naszym gimna-
zjum Dzień Patrona, tradycyjnie odbył się mecz 
w piłkę ręczną, lepsi okazali się uczniowie, wy-
grywając mecz 14:11. 

 

Czerwiec- 30 czerwca odbyły się zajęcia z panią 
Joanną Kozanecką- doradcą zawodowym. Mieli-
śmy zadanie - musieliśmy przeprowadzić w pa-
rach rozmowę o pracę, wyniki mogliśmy później 
razem ocenić na podstawie nagranych filmów.  

1 czerwca odbył się XVII Regionalny Turniej Piłki 
Nożnej im. Krzysztofa Hołuba.  

 

 Lipiec- 2 lipca odbył się już kolejny Piknik Recki, 
mimo niesprzyjającej pogody impreza odbyła się 
w świetnej atmosferze. 

 

Sierpień- najważniejszą rzeczą w tym miesiącu 
było zakończenie naszego projektu „Recz na rze-
czy- dziennikarskim okiem”. Tego dnia odbyli-
śmy również nasze ostatnie warsztaty dzienni-
karskie z panią Emilią Chańczewską. Owocem 
naszej pracy było wtedy wydanie „Recz na rze-
czy. Wydarzyło się… pamiętnik”. 

 

Wrzesień- ten miesiąc rozpoczęliśmy od słów Ze-
spół Szkół w Reczu, odbyły się wybory do Samo-
rządu Uczniowskiego. Przewodniczącą gimna-
zjum została Wiktoria Spieler, a jej zastępcą Ma-
ciej Domagalski. Odbyły się warsztaty z panem 
Jakubem Gibowskim, podczas których kilku 
członkom Gimpressu udało się podszkolić swoje 
umiejętności fotograficzne. Odbył się światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia, akcja miała na celu 
zachęcenie wszystkich, również dorosłych, do 
przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. 26 
września obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. 
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2017r.” z pomocą leśnika z Re-
cza pana Marcina Szczoty. 
Świętowaliśmy Ogólnopolski 
Dzień Praw Dziecka poprzez 
przemarsz przez miasto razem 
z wykonanymi plakatami. 16 
listopada odbyły się warsztaty 
z terapeutą uzależnień, panią 
Aldoną Bartosik. 10 listopada 
w Zespole Szkół odbyły się 
dwa apele z okazji przypadają-
cego dzień później Narodowe-
go Święta Niepodległości. Spo-
tkania miały uroczysty charak-
ter. 28 listopada odwiedzili nas 
żołnierze kanadyjscy, stacjonu-
jący na poligonie drawskim. 
Odbył się mecz towarzyski w 
piłkę nożną i unihokeja. 23 li-
stopada odbyła się w naszej 
szkole kolejna edycja Konkur-

 

Październik -  4 października 
obchodziliśmy  w szkole  Świa-
towy Dzień Zwierząt, 11 paź-
dziernika gościliśmy w naszej 
szkole Gwiazdy Sportu: Seba-
stiana Chmarę , Marka Kolbo-
wicza  i Pawła Januszewskiego 
w ramach projektu „Leśna 
Akademia Sportu”.  13 paź-
dziernika odbyły się w szkole 
uroczyste apele z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, odbyła się 
po raz pierwszy akcja „Kup 
ziemniaka dla dzieciaka”.  

 

Listopad - 9 listopada klasa IIa 
uczestniczyła w ogólnopolskiej 
akcji „100 milinów drzew do 

su Matematycznego- Alfik Ma-
tematyczny. 

Grudzień - 16 grudnia odbył się 

znany nam już Wieczór Kolęd. 

19 grudnia uczniowie z koła 

wolontariatu odwiedzili Dom 

Pomocy Społecznej w Dolicach . 

28 grudnia uczniowie odwiedzi-

li schronisko dla zwierząt w 

Trzeszczyniu niedaleko Polic. 

 

Ada Cybulska 
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