
Tadeusz            Grzesiak 
 

Pasjonat, kolekcjoner, zbieracz staroci 
 
Od najmłodszych lat „grzebał”, „kopał”, uwielbiał słuchać opowieści starych ludzi. Całe życie zbiera, powiększa swoje zbiory. 

Stworzył własne muzeum, które mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. Udostępnia je wszystkim zainteresowanym historią. 
A najbardziej młodym pokoleniom. 
 30-go stycznia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „człowiek z pasją”. Nasz 
gość Tadeusz Grzesiak opowiadał o czasach historycznych z czasów II Wojny Światowej, 
a najwięcej o wyzwoleniu Złotowa, Górznej i okolic. Spotkanie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem, bo odbyło się w muzeum pana Grzesiaka. W przeciwieństwie do 
państwowych muzeów, tutaj wszystko można dotknąć, założyć hełm, czy potrzymać 
w dłoni niemiecki karabin maszynowy. 
Gratulujemy takiej wielkiej pasji! 
 
 
 



Zbigniew            Dudzik 
 

 

Jego pasja to myślistwo 
 
Jest myśliwym. Poluje od ponad 30 lat. Myślistwo było i jest jego największą pasją a z wykształcenia jest leśnikiem. 
Cały swój wolny czas spędza w lesie. Odpowiedzialny, bardzo życzliwy, chętny do pomocy, w tym do rozmaitych 

akcji społecznych – trzeba podkreślić, że działalność myśliwych to nie tylko strzelanie 
i trafianie, ale mnóstwo prac gospodarczych, zebrań, obmyślanie strategii odpowiedniego 
prowadzenia łowisk, nie mówiąc już o dokarmianiu i polepszaniu warunków bytowania 
zwierzyny. 

Ma bardzo bogatą kolekcje trofeów łowieckich, parostków saren, wieńców jeleni oraz 
oręży dzików. Najbardziej pasjonują go nietypowe formy poroża. 

Pan Zbigniew Dudzik był gościem w naszej szkole. W bardzo ciekawy sposób 
opowiedział dzieciom o swoich spotkaniach ze zwierzętami leśnymi, o ich zwyczajach oraz 
sposobach tropienia w czasie polowań. 

Darz Bór! 



Małgorzata                   Zarębska 
 

 

Pasjonatka rękodzieła 
Od wielu lat zapalona harcerka i instruktorka Hufca ZHP Złotów. Dzięki czemu odkryła w sobie zamiłowanie 

do przygód, górskich wycieczek, fireshow i gry na gitarze. 

W liceum odkryła swoja pasję do pływania, uczestniczyła w zawodach pływackich, została ratownikiem 
WOPR i zdobyła uprawnienia płetwonurka. Od dziecka jednak ujawniała zdolności artystyczne. Im pozostała 
wierna, rozpoczynając studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Z zamiłowaniem szkoli się w 
dziedzinie rysunku, malarstwa i grafiki komputerowej. Jednocześnie odkrywa nowe pasje jak:  

projektowanie i wykonywanie biżuterii, szycie na maszynie, hula-hop. 
Jednym słowem, jeżeli coś można zrobić własnoręcznie: chętnie to robi. 

Jej motto życiowe to: niemożliwe nie istnieje. 
 
 



Maria            Jaszczyk 
 

 

Pasjonatka pszczelarstwa 
 

 
Nauczycielka przyrody, z wyksztalcenia pszczelarz, należy do grupy 

nauczycieli twórczych, poszukujących niekonwencjonalnych metod nauczania i 

kontaktu uczniów z przyrodą. Swoją wiedzą z zakresu pszczelarstwa chętnie dzieli 

się z uczniami i innymi słuchaczami. Stara się ich zaprzyjaźnić z pszczołą 

miododajną w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Prowadzi prelekcje ekologiczne 

na terenie wielkopolski, ale i poza nią 

Jest pani naszą inspiracją. Życzymy nieustającej chęci do działań! 



Joanna            Tomasz  

Szyszka 
Pasjonaci garncarstwa 

 
W swoim zyciu lubią otaczać się pięknymi, wykonanymi z naturalnych surowców przedmiotami. Jednak z wielu ich pasji 

jest garncartwo. Od 18 lat wykonują naczynia gliniane na tradycyjnym kole garncarskim. 

Podczas spotkań z dziećmi i  młodzieżą przybliżają zanikający zawód garncarza i pozwalają na żywy kontakt za sztuką 

ludową. Wykształcenie pana Tomasza nie ma nic wspólnego z wykonywanym zawodem. Sztuki wyrobu różnych przedmiotów 

z gliny nauczył go wujek. Oprócz tego państwo Szyszka uwielbiają konie, które można spotkać w ich gospodarstwie 

agroturystycznym w Sokole koło Człuchowa 

Zajęcia były wręcz magiczne… Oby znaleźli państwo wielu znakomitych naśladowców. 



Dariusz            Górzny 
 

Pasjonat historii, kolekcjoner 
 

 
Pan Dariusz Górzny z zawodu jest stolarzem. Ukończył technikum w Poznaniu a następnie studia we wrocławiu i tam 

właśnie rozwijał swoją wiedzę historyczną. Dzięki temu zainteresowniu odkrył wszytskie tajemnice historii jastrowia. Już 13 

lat zbiera stare zdjęcia, dokumenty i różne przedmioty, które pochodzą z tego miasta. Studia były tylko potwierdzeniem 

jego pasji, ponieważ już od 10 roku zycia dzięki nauczycielom historii pokochał ten przedmiot. 

Pasją pana Darka są też bagnety a mianowicie ich kolekcjonowanie. Ma ich ok. 130 sztuk. Jednak na pierwszym 

miejscu zawsze była, jest i będzie jego rodzina.  

Spotkanie z panem Górznym  

wzbogaciło nasze postrzeganie pasji.  

Dziękujemy! 



Cezary               Nowak 
 

Muzyk, KlejNuciarz… CeZik 
 
29-go kwietnia w Magazyn Caffee odbył się koncert Cezarego Nowaka, szerzej znanego jako CeZik. Mimo, iż jest on głównie gwiazdą dzisiejszego Internetu, 

występował także w telewizji np. u Szymona Majewskiego jako „Chłopak na opak”. Korzystając z przybycia w nasze rejony gościa z Gliwic druhna Iwona Kowalska 

postanowiła zaprosić go do Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Górznej. Aktualny rok szkolny nosi nazwę „Szkoła z pasją”, a tej pan CeZik ma pod dostatkiem. Zarówno 

artysta jak i jego menager „Borówka” wywarli bardzo pozytywne wrażenie na dzieciach ze Szkoły Podstawowej w Górznej. Pan CeZik chętnie odpowiadał na wszelkie 

pytania uczniów, z których mogliśmy się dowiedzieć nie tylko jak śpiewać od tyłu i skąd czerpać pomysły, ale również jak się mówi po śląsku. Pan CeZik zdradził 

również, że przed 5 lat był harcerzem i bardzo miło wspomina wszystkie obozy i leśne harce. Jesteśmy wdzięczni za przybycie i pokazanie 

swojej pasji, szczególnie, iż pan CeZik zrobił to całkowicie bezinteresownie, nieodpłatnie i wydłużył swój powrót 

do domu po miesięcznej trasie koncertowej. Oby więcej było takich artystów!  

Życzymy dalszych sukcesów 

 i niegasnącego zapału do pracy. 
 



 

Ewa               Grewling 
 

Entuzjastka podróży 
 

Życiowe dewizy: „teorie zawsze sprawdzaj w praktyce”, „od odwagi do głupoty niedaleka droga”.     
Kobieta tysiąca pomysłów, spragniona wrażeń, pełna wiary w to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Bezustannie ciągnie ją w góry, 
uwielbia rower oraz chodzenie po dachach!! O swoich licznych przygodach opowiada z ogromnym poczuciem humoru, używając 
żywej gestykulacji :) Przejechała pół Europy autostopem, marzy o Syberii i ciągle niezdobytej Ameryce Południowej. 

 Organizatorka Poznańskiego Festiwalu Podróży i Fotografii. Wicemistrzyni w Międzynarodowych Mistrzostwach autostopowych 
2010 roku Sopot-Praga. W lipcu 2011 weszła na Kazbek, jeden z najwyższych szczytów Kaukazu na granicy Gruzji z Rosją o wysokości 
5033,8 m n.p.m., położony we wschodniej części centralnego Kaukazu. Odwiedziła także Zakaukazie, Alpy, Pireneje czy Góry 
Półwyspu Bałkańskiego. 

W Kwietniu 2012 - zdobycie szczytu Newtontoppen (1713 m) - czyli najwyższą górę Spitsbergenu. Była to pierwsza polska kobieca 

zimowa wyprawa.           Życzymy dalszych sukcesów!! 



Tomasz        Urbański 
 

    Góry są dla wszystkich 
Pan Tomasz z zawodu jest stolarzem i ekonomistą, jednak zawsze „ciągnęło go” do gór. 

 Zaczęło się niewinnie, podczas kolonii jako osio latek wychodził na piesze wędrówki z opiekunem      
 i słuchał jego opowiadań.  

Zamiłowanie do gór przerodziło się w pasję. Nieraz jako nastolatek wyruszał na 6 tygodni w góry idąc 
od schroniska do schroniska. Za pomalowanie szlaku otrzymywał tam darmowy nocleg i strawę. Wyczynowo 
pan Tomasz wspina się od 6 lat, zaś uprawnienia instruktorskie posiada od roku. Najczęściej wędruje po 
Alpach, chociaż uwielbia polskie góry. Żona i dzieci podzielają pasją męża, choć nie do takiego stopnia jak 
on. Rodzina Urbańskich jeździ często zwiedzać Jurę Krakowsko-Częstochowską, podziwiać łąki i ostańce. 

Tak niewiele trzeba, by zdobyć tak wiele 

 


