
Sylwetki naszych absolwentów 

 

W bieżącym roku szkolnym postanowiliśmy przybliżyć sylwetki 

naszych absolwentów. Na początek trzy osobowości; 

 Przemysław i Krzysztof Borkowscy oraz Tomasz Andraszewicz. 

 

 

SPOTKANIE PIERWSZE 
 

Spotkanie z Krzysztofem Borkowskim odbyło się dnia 14.11.2013r. w 

Bibliotece Publicznej w Kliniskach Wielkich. Krzysztof opowiedział o 

historii zespołu oraz jego twórczości, a także zagrał i zaśpiewał kilka 

utworów z najnowszej płyty zatytułowanej „Jest jak jest”. Na 

zakończenie spotkania podpisywał płyty zespołu oraz podarował płytę  

i plakat z autografem na licytację, na WOŚP, która zagra po raz 

kolejny w naszej szkole 12.01.2014 r. 

 

Zespół OFFENSYWA 

to młody zespół, którego liderami i założycielami są absolwenci naszej 

szkoły: Przemek i Krzysiek Borkowscy. Kapela powstała w 2006 

roku, pod szyldem NO FUTURE. Aktualnie, od początku 2012 roku 

występuje pod nową nazwą OFFENSYWA i dzielnie podąża do przodu 

regularnie koncertując we wszystkich zakątkach naszego kraju.  

 

Zespół ma na swoim koncie występ podczas XVII Przystanku 

Woodstock (2012), występ podczas koncertu z okazji 25-lecia 



zespołu Farben Lehre, udział w finale Festiwalu Młodych Talentów 

"Gramy 2008", organizowanym Przez Polskie Radio Szczecin, nagrodę 

publiczności na festiwalu "Rykowisko 2008" oraz ponad 100 

koncertów zagranych na terenie całego kraju u boku innych 

wykonawców. W tym roku zespół dostał się do półfinału programu 

Must Be The Music. 

 

 



SPOTKANIE DRUGIE 

 
Spotkanie z Tomaszem Andraszewiczem odbyło się dnia 10.12.2013r. 

również w Bibliotece Publicznej w Kliniskach Wielkich. W spotkaniu 

wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum wraz z wychowawcami. 

Tomasz opowiedział o swojej pasji związanej z żeglarstwem. Całość 

ilustrował filmikami i zdjęciami z kolejnych rejsów. Na zakończenie 

uczniowie mieli okazję zadać pytania swojemu starszemu koledze. 

 

 

 

 
 



Najważniejsze fakty z zawodowego życia Tomasza: 

 

 Tomek Andraszewicz jest najmłodszym kapitanem w Centrum 

Żeglarskim, od dwóch lat dowodzi jachtem klasy Delphia, piękną 

Urticą. Od tego czasu jest również trenerem żeglarstwa, posiada 

tytuł instruktora.  

 Mimo młodego wieku – ma zaledwie 21 lat! – jest odpowiedzialnym 

kapitanem, oddanym trenerem, rozważnym i opanowanym, zdolnym 

przywódcą, budzącym respekt wśród członków załogi. Podczas 

tegorocznych The Tall Ships Races to właśnie jemu przypadł tytuł 

najmłodszego kapitana biorącego udział w regatach, a załodze 

Urtiki – również miano najmłodszej. 

 W tym roku Tomasz uczestniczył w regatach wielkich żaglowców 

po raz trzeci – w 2009 roku był członkiem załogi Daru Szczecina, w 

2010 popłynął jako pierwszy oficer na Zrywie, w tym roku po raz 

pierwszy dowodził swoją załogą, co zostało docenione przez 

kapitułę dorocznej nagrody Sail Training International. 

 Ponadto Tomasz ma na swoim koncie wiele innych sukcesów – 

trzecie miejsce w klasie Open II w Regatach o Puchar Magnolii 

2012 i pierwsze miejsce w tegorocznej edycji imprezy; we 

wrześniu 2013 w Regatach o Puchar Poloneza w wyścigu załóg 

dwuosobowych, startował na Urtice, na której wraz z 

towarzyszącym mu Wojciechem Zakrzewskim zajął drugie miejsce 

w klasie Delphia oraz piąte miejsce w klasie Open. 

 Dnia 16.11.2013r.  w duńskim Aalborg Tomasz został uhonorowany 

tytułem Young Sail Trainer Of The Year. 

 



 


