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Paweł Wierzchowiec trzeci rząd od góry w swetrze z czerwonymi wzorami 

 

 

Uff, jaki gorący  dzień!!!!! 

Początek wiosny, długa przerwa przed lekcją matematyki, w otwartej klasie dzieci 

przygotowują się do zajęć, rozkładają książki, zeszyty i piórniki. Jeden z chłopców podbiega 

do drugiego, zabiera mu tornister (wtedy to się jeszcze tak nazywało) i wyrzuca przez otwarte 

okno (notabene z drugiego piętra). Chłopiec, któremu wyrzucono tornister zbiega na dół, na 

dwór, w momencie podnoszenia tornistra z ziemi zostaje oblany z góry, z sali matematyki 

przez innych chłopców, wodą znajdującą się tam w wiadrze, a służącą do płukania gąbki do 

zmywania tablicy (to były czasy-wiadro, gąbka, tablica, kreda.....). Oblany chłopiec 

przychodzi do klasy, zasiada w ławce, rozpoczyna się lekcja. Pani nauczycielka prowadząc 

zajęcia spostrzegła, iż pod ławką jednego z chłopaków jest duża kałuża wody, o on sam jest 

przemoczony do suchej nitki, pyta się więc go – Co ci się stało?, na to chłopak – (wycierając 

mokre czoło i głowę) Proszę pani jest tak gorąco na dworze, a ja na mocno biegałem, więc się 

zgrzałem i tak się  spociłem........ufffff  To wydarzenie na długo zostało w mojej pamięci. 

Paweł Wierzchowiec, urodzony 12 lutego 1977, do roku 1992 uczęszczałem do naszej 

szkoły, czyli SP48, od początku do końca, do klasy „A”. W tym czasie byłem również 

zuchem, następnie harcerzem. Po ukończeniu podstawówki udałem się na dalszą naukę do 

Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 (czyli do ekonomika przy Domu Towarowym), po 4 



latach nauki, m.in. pod czujnym okiem Pani Elżbiety Marszałek, zostałem studentem 

Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów wieczorowych – Zarządzanie Przedsiębiorstwem.  

W okresie studiów rozpocząłem działalność gospodarczą (prowadzę ją do chwili 

obecnej), działałem w branży odzieżowej, jako przedstawiciel firmy narzędziowej, a 

następnie w branży reklamowej, jako założyciel i wydawca miesięcznika „Pogodniak”. Od 

kilku ostatnich lat również jako tzw. behapowiec – prowadzę obsługę firm w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 16 kadencji jestem radnym osiedla Pogodno, a także 

założycielem Stowarzyszenia ,,Pogodniak”. 
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