
Wspomnienia ze szkolnych lat ....  

 

1.Myślę, że na pewno ze szkolnych lat zapamiętam przemówienie pana Barańskiego. W dużym 

stopniu zmieniło to moje życie. 

Kiedy ogłosiłem, że chce studiować język angielski. Zaprosił mnie do swojego pokoju 

nauczycielskiego. Myślałem, że będzie się śmiał lub że będzie mnie demotywował. Tymczasem 

z jego ust padły niesamowite słowa, które zapamiętam do końca życia. 

 

"Myślę, że masz potencjał i ambicję. Jednak to nie wystarczy musisz być uparty, ciągle stawiaj 

sobie ambitne cele. W życiu upadniesz wiele razy, grunt to wstać i żyć dalej. Myślę, że 

większość klasy w Ciebie nie wierzy ale ja jestem przekonany, ze kiedyś daleko zajdziesz. 

Pamiętaj Masz marzenia, to je realizuj, ja w Ciebie wierze." 

 

Dziś jestem prezesem Chemika Pustków, sekretarzem najlepszego biura adwokackiego  

w Dębicy (Anna Kaniecka), administratorem kilku firm (radix bis, zegar finanse itd.)  

Ukończyłem Krakowską Akademię tytułem mgr, zrobiłem 4 kursy grafika komputerowego.  

Wiele współprac polityczny : Anna Kantor Kilian, Krzysztof Lipczyński, Lidia Gądek. 

W najbliższych wyborach startuję na radnego.  Zyskałem miano jednego z najlepszych 

specjalistów social media (na pewno w powiecie ale padały hasła, ze w Małopolsce  

i Podkarpaciu)  Ukazałem się 5 razy w gazecie i 1 raz w radiu. Na pytanie, kto był moim 

największym motywatorem odpowiedziałem,  że pan Barański, mój nauczyciel języka 

angielskiego z Pustkowskiej szkoły. :) 

 

2.Myślę, że wyjątkowo pozytywnie z tej szkoły zapamiętam Tomasz Biskupskiego, który 

chodził, rok niżej do liceum. Zawsze byłem słaby z matematyki. Mimo, że go o to nie prosiłem, 

Tomek zawsze był przy mnie i mi pomagał. Nawet jeśli nie miałem chęci na naukę lub jeśli mi 

nie szła. On zawsze był obok i myślę, że w dużym stopniu, sprawił, że nie miałem poprawek 

na wakacjach z tego przedmiotu. Doceniam po latach ten fakt, prawdziwej, szczerej 

znajomości.  

 

 

3. W żartobliwym kontekście nigdy nie zapomnę tego hasło. Kiedy pani od Języka 

Niemieckiego powiedziała do pani od marketingu "Na języku niemieckim wszyscy z 3TH 

rozmawiają we wszystkich językach, tylko nie po niemiecku" haha :D  



4. Także w lekko humorystycznym kontekście nie zapomnę jak w 2 klasie miałem turniej 

szachowy, cały miesiąc była mowa, że turniej jest we wtorek, cała trójka (ja, biskupski i natalia) 

pojawiła się we wtorek w Dębicy, poza Wiktorem, bo myślał, że turniej jest w środę hehe. 

Jechaliśmy ugrać jakaś dobrą lokatę, tymczasem przez luki w składzie zdyskwalifikowano nas. 

Pani od WF tak się zdenerwowała, że na półrocze i koniec Wiktor Tarczyński dostał jedynie 

dostateczny z tego przedmiotu hehe :D 

 

 


