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ŚRODKI NA DOKUMENTACJĘ REMONTU 
KOŚCIOŁA W DRAWNIE

 W dniu 14 września 2021roku w Urzędzie Miejskim w Draw-
nie Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski gościł Panią Annę Bań-
kowską Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Ks. 
Dziekana Dariusz Doburzyńskiego, Proboszcza Parafii w Drawnie.

 Podczas spotkania Pani Anna Bańkowska i ks. Dariusz Doburzyń-
ski podpisali umowę na udzielenie dotacji celowej w kwocie 19 tys. zł przez 
Województwo Zachodniopomorskie dla Parafii Drawno, przeznaczonej na 
dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projek-
towej remontu korpusu kościoła pw. MB Nieustającej Pomocy w Drawnie XV wiek.
Opracowana dokumentacja dotyczy kompleksowego remontu bryły kościoła  w Drawnie.

UMOWA PODPISANA. WYBUDUJĄ NOWĄ ŚWIETLICĘ ZA 
700 TYSIĘCY ZŁOTYCH

 Budowa nowej świetlicy w sołectwie Konotop będzie możliwa dzięki do-
finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w ramach działania „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kul-
turalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Umowę z Wicemarszałkiem 
Województwa Zachodniopomor-
skiego Olgierdem Kustoszem  w dniu  
5 października br. podpisał Burmistrz 
Drawna Andrzej Chmielewski. W pod-
pisaniu umowy uczestniczyli Skarbnik 
Gminy Agnieszka Zarecka, Radna Rady 
Miejskiej w Drawnie Jolanta Kuchar-
ska i Sołtys Konotopia Beata Wińczyk.
Wartość inwestycji to oko-
ło 700 tysięcy złotych. Dofinan-
sowanie wyniesie max. 63,63%.
W ramach inwestycji powstanie nowa 
świetlica wraz z wyposażeniem, utwardzo-
ne dojście i dojazd do świetlicy, parking, 
ogrodzenie oraz ławki  i kosze na śmieci.

DZIEŃ PRACOWNIKA 
SOCJALNEGO W M-GOPS 

DRAWNO
 Pomagają osobom i rodzi-
nom przezwyciężyć trudne sytuacje ży-
ciowe. Wymaga to ogromnej wiedzy, 
wrażliwości, profesjonalizmu i zaan-
gażowania. Mowa tu o pracownikach 
socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Drawnie.
Są świadomi swojej roli, trudności, z ja-
kimi muszą się mierzyć, a także zadań 
i spoczywającej na nich odpowiedzialno-
ści – podkreślił Burmistrz Drawna An-
drzej Chmielewski. I właśnie za to w dniu 
ich święta chcąc docenić ich pracę Bur-
mistrz złożył na ręce Kierownika MGOPS 
Grzegorza Zielińskiego podziękowania, 
życzenia i kosz prezentowy z produkta-
mi spożywczymi i słodką niespodzianką.                                         

A. Łukasik
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CYFROWA GMINA

 8 października 2021r. Bur-
mistrz Drawna uczestniczył w Koszalinie 
w spotkaniu z udziałem sekretarza stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, peł-
nomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpie-
czeństwa pana Janusza Cieszyńskiego oraz 
sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji pana 
Pawła Szefernakera, dotyczącym wspar-
cia finansowego samorządów w ramach 
programu „ Cyfrowa Gmina”, podczas 
którego gminom przekazane zostały czeki 
określające ich wysokość dofinansowania.

Gmina Drawno otrzymała czek na kwotę: 
149 790, 00 zł.

Dofinansowanie będzie można prze-
znaczyć na zadania związane z:
- Cyfryzacją urzędów JST i jednostek 
im podległych oraz nadzorowanych 
poprzez nabycie sprzętu IT  i oprogra-
mowania, licencji niezbędnych do reali-
zacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
- Edukację cyfrową dla JST w za-
kresie obsługi nabytego sprzę-
tu oraz oprogramowania i licencji.
- Analizą stanu cyberbezpieczeń-
stwa JST, a także zapewnieniem cy-
berbezpieczeństwa samorządo-
wych systemów informatycznych.

BIEG NA ORIENTACJĘ O PUCHAR NADLEŚNICZEGO 
NADLESNICTWA GŁUSKO

 W dniu 23 października br. na 
terenie Nadleśnictwa Głusko w Leśnic-
twie Jaźwiny odbyło się uroczyste otwar-
cie nowo utworzonego Zielonego Punktu 
Kontrolnego w Leśnictwie Jaźwiny po-
łączonego z biegiem na orientację  o pu-
cha Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko.

 W oficjalnym otwarciu uczest-
niczył m.in. Burmistrz Drawna An-
drzej Chmielewski, Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Głusko Tomasz Świdkiewicz 
i przedstawiciele Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Szczecinie.
Drawno reprezentowała silna ekipa biegaczy.
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WIELKA AKCJA SPRZĄTANIA GMINY 
PN. „OKAŻMY KULTURĘ I CHRŃMY DRAWIEŃSKĄ 

NATURĘ”
 W poniedziałek 25. października 2021r. odbyły się zajęcia w postaci akcji 
sprzątania gminy, w których udział wzięły przedszkolaki, uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Drawnie, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie, PZW 
Drawno, LOT Wokół Drawy, MGOPS w Drawnie, Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych, 
Spółdzielnia Socjalna „Nad Drawą”, Biblioteka Publicz-
na, Drawieński Park Narodowy, Nadleśnictwo Drawno, Drawień-
ski Ośrodek Kultury i pracownicy Urzędu Miejskiego w Drawnie.

 W akcję włączyły się także sołectwa, któ-
re sprzątały swoje miejscowości w sobotę tj. 23 i 25 października br.
Ponadto najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej w ramach projektu 
Społecznik na lata 2019-2020 pn. „MotyLove Drawno” sadzili krokusy 
na trawniku przy fontannie. Akcja sprzątania rozpoczę-
ła się o godz. 9:00, zatem wszystkie klasy miały pierwszą lekcję 
w szkole, a później odbyły się lekcje ekologii w terenie. Ucznio-
wie wraz z nauczycielami, rozeszli się w różne kierunki, aby po-
sprzątać nasza małą ojczyznę – piękne zakątki Gminy Drawno.

 W cieple ogniska, przy posiłku 
po pracy, pracownicy Lasów Państwo-
wych Nadleśnictwa Drawno oraz Dra-
wieńskiego Parku Narodowego, którzy 
współorganizowali akcję, przygotowali 
dla uczniów zajęcia edukacyjne w posta-
ci quizów, konkursu wiedzy ekologicznej. 
Tak więc Akcja Sprzątania Gminy jest 
doskonałym sposobem na poszerzenie 
wiedzy proekologicznej, na której nam 
szczególnie zależy, mieszkając w ser-
cu Drawieńskiego Parku Narodowego.

 Celem akcji było budzenie 
i wzmacnianie świadomości ekologicznej 
mieszkańców Gminy Drawno oraz ich 
odpowiedzialności za środowisko natu-
ralne. Ideą akcji była praktyczna edukacja 
na rzecz rozwoju zrównoważonego – pro-
mocja i kreowanie postaw przyjaznych 
środowisku, w szczególności w zakresie: 
rozwoju zrównoważonego, poszanowa-
nia zasobów naturalnych (w szczególno-
ści wody, surowców naturalnych i lasów) 
oraz racjonalnej gospodarki odpadami. 
Zajęcia takie wynikają również z kierun-
ków realizacji polityki państwa      w roku 
szkolnym 2021/2022 – wzmocnienie edu-
kacji ekologicznej w szkołach oraz rozwi-
janie postawy za środowisko naturalne.
 Głównym organizato-
rem akcji była Gmina Drawno.
Wszystkim uczestnikom i part-
nerom serdecznie dziękujemy!
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POKONAJMY AZBEST 
Z POMOCĄ GMINY

 Gmina Drawno zawarła 
z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie umowę na dofinansowanie 
zadania: „Usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest  z terenu Gminy Drawno’’. 
Pomoc finansowa na ww. zadanie po-
chodzi w 50% ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 
50% ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie. Wsparciem objęto 
16 beneficjentów. Sfinansowano im de-
montaż, załadunek, transport oraz uty-
lizację wyrobów zawierających azbest. 
Wykonawca EKO24 Barbara Plew-
ko oczyścił teren z pyłu azbesto-
wego, z zachowaniem właściwych 
przepisów sanitarnych i technicznych. Od-
pady zostały przekazane na składowiska. 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia 
osiągnięto efekt ekologiczny, polegający 
na usunięciu i unieszkodliwieniu 33,580 
Mg odpadów azbestowych w Gminie 
Drawno. Koszt całego zada-
nia wynosi 21.818,16 zł, w tym 
dotacji 13.594,00 zł oraz 
wkład własny z budże-
tu Gminy Drawno 8224,16 zł.

PROGRAM ANTYSMOGO-
WY DLA BUDYNKÓW 
JEDNORODZINNYCH 
W GMINIE DRAWNO

 Burmistrz Drawna Andrzej 
Chmielewski informuje, że wniosek 
Gminy Drawno pod nazwą; „Zachod-
niopomorski Program Antysmogowy 
dla budynków jednorodzinnych w gmi-
nie Drawno” otrzymał dofinansowa-

-nsowanie z Europejskiego Funduszu 
Regionalnego w wysokości 888 375,00 
zł na zadania związane z termomo-
dernizacją domów jednorodzinnych.
W związku z licznymi 
pytaniami mieszkańców dotyczących 
Zachodniopomorskiego Programu 
Antysmogowego dla budynków 
jednorodzinnych, informujemy:

1. Grant przyznaje się ryczałtowo 
w kwocie: 

- 25 000 zł za wykonanie częściowej 
termomodernizacji budynku jednoro-

dzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki 
okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją 

kotła lub pieca opartych o spalanie węgla 
i zmianą źródła ciepła,

- 50 000 zł za wykonanie pełnej termo-
modernizacji budynku jednorodzinnego 
(izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej 
i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz 
z likwidacją kotła lub pieca opartych o 
spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.
2.Zakres  termomodernizacji będzie 

wynikał z audytu energetycznego, który 
zostanie wykonany na zlecenie Gminy.

3.Dofinansowania nie można łączyć 
z dofinansowaniem 

w ramach „Czystego Powietrza”.
4. Źródło ciepła nie może być 

zlikwidowane przed wykonaniem audytu 
energetycznego.

5.W budynku nie może być prowadzona 
działalność gospodarcza.

Ogłoszenie o naborze grantów i Regula-
min udzielania grantów zostaną opubli-

kowane na stronie internetowej 
www.drawno.pl w grudniu 2021 roku

APEL POLICJI

 Policja ostrzega przed oszustami, 
którzy działają metodą „na wnuczka”, „na 
policjanta”, czy „na pracownika banku”.
Oszuści dzwonią, głównie do osób 
starszych – seniorów i podszywa-
ją się pod członka rodziny, pracowni-
ka banku lub funkcjonariusza policji.
Informują o fikcyjnym zdarzeniu losowym, 
np. o wypadku samochodowym, spowo-
dowanym przez bliską osobę i konieczno-
ści przekazania pieniędzy, dzięki czemu 

ktoś z rodziny nie będzie miał problemów.
Oszuści dzwonią również do klientów 
i mówią, że są pracownikami banku.
Podczas rozmowy informują o rzekomym 
zagrożeniu i powołując się na względy bez-
pieczeństwa proszą o padanie poufnych 
danych, przelanie gotówki na inne kon-
to bankowe lub zainstalowanie aplikacji.

PAMIĘTAJ!
Policja i banki NIGDY nie działają 

w w/w sposób!
Nie bądź naiwny i nie daj oszukać 

się!
Bądź czujny!

EUROPEJSKI DZIEŃ SENIORA 
W DRAWNIE

 Z okazji Europejskiego Dnia 
Seniora Burmistrz Drawna Andrzej 
Chmielewski i Sekretarz Gminy Mariola 
Kowalewska spotkali się z Panią Tadeją 
Hołownią i Panią Krystyną Pietrzkiewicz, 
aby złożyć na ich ręce podziękowania 
za pracę i trud wszystkim uczestnikom 
środowisk senioralnych działających 
na rzecz seniorów w gminie Drawno.

Zarówno Gminna Rada Seniorów, której 
Przewodniczącą jest pani T. Hołownia 
jak i Drawieński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku z Prezesem panią K. Pietrzkie-
wicz – to organizacje, które wyjątkowo 
prężnie działają na rzecz osób starszych.
Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej at-
mosferze, były życzenia, gratulacje i kwiaty. 

A. Łukasik
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RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG. PONAD DWA 
KILOMETRY PRZEBUDOWANYCH ULIC W DRAWNIE 

NA OSIEDLU

 Nowe nawierzchnie, budowa chodników, przebudowa wjazdów, skrzy-
żowań, miejsc postojowych i ciągów pieszo-jezdnych, oświetlenie i oznako-
wanie dróg zyskały ulice: Piaskowa, Potokowa, Saperów i Zdrojowa w ra-
mach przebudowy drogi gminnej nr 656011 na Osiedlu w Drawnie. Nowe 
ulice łącznie to ponad 2 kilometry. Koszt inwestycji to 3,5 miliona złotych.
 To inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2021 została sfinan-
sowana z budżetu Państwa ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 60%. 
Część wkładu własnego Gminy Drawno sfinansowano ze środków Rządowego Pro-
gramu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Inwestycyjnego tzw. środki covid-owe.
I etap inwestycji, który zrealizowano w 2019 roku to budowa sieci oświetlenia drogowe-
go na wszystkich ulicach. Wykonano oświetlenie LED. Wykonawcą robót była lokalna 
firma budowlana „ARAS”, której właścicielem jest pan Arkadiusz Głowacki z Drawna.
Wartość tych robot związanych z oświetleniem wyniosła 517 830,00 zł.
II etap inwestycji zrealizowany w 2020 roku dotyczył przebudowy  ulic Piaskowej i Po-
tokowej, a etap III, zrealizowany w 2021 kolejnych dwóch ulic: Saperów i Zdrojowej.

Wykonawcą robót drogowych była lokalna firma TOM-BRUK Tomasz Apoczkin.
 W otwarciu drogi brał udział Poseł  na Sejm RP Czesław Hoc, Radny Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego Henryk Carewicz. W wydarzeniu uczestniczyli 
również Radni Powiatu Choszczeńskiego, Radni Rady Miejskiej w 
Drawnie z Przewodniczącym Aleksandrem Dementiewem, wyko-
nawcy robót, przedstawiciele nadzoru inwestorskiego, pracowni-
cy Urzędu Miejskiego w Drawnie i przede wszystkim mieszkańcy Osiedla.
Uroczystego otwarcia drogi dokonał Burmistrz Drawna Andrzej Chmie-
lewski. Podkreślił, jak duża i ważna dla mieszkańców jest to inwesty-
cja. Niektóre działki są jeszcze niezagospodarowane, ale obecnie po-
wstają nowe domy, ponieważ miejsce jest naprawdę ładne i atrakcyjne 
– mówił Burmistrz. Jest również dużo zainteresowanie zakupem działek na tym terenie.
Zaznaczył, iż większość robót została wykonana przez firmy lokalne, a dzię-
ki takim lokalnym inwestycjom utrzymywane są także miejsca pracy.
 Głos zabrał także Poseł Czesław Hoc. W swoim wystąpieniu podkreślił piękne 
walory przyrodnicze i turystyczne Gminy Drawno dodając, że dzięki takim inwesty-
cjom tereny stają się bardziej atrakcyjne i zatrzymują mieszkańców przed wyjazdem. 
„Warto zatrzymać młodych, aby się kształcili i wracali na ziemię drawieńską” 
powiedział Poseł.                                                               

A. Łukasik

GMINNA RADA SENIORÓW
 Gminna Rada Senio-
rów w Drawnie działa od 2017 roku.
Problematyka aktywizacji seniorów 
jest wciąż aktualna i zauważalna na 
szczeblu regionalnym jak i krajowym.
W naszej gminie, miejsko-wiejskiej, za-
uważa się problem starzenia społeczeń-
stwa oraz konieczność opieki i wsparcia 
aktywności osób w wieku poprodukcyj-
nym. Robi to Klub Senior+ w Drawnie, 
w budynku pogimnazjalnym na ulicy 
Szkolnej i świetlice wiejskie na wsiach.
Według danych demograficznych 60,6% 
mieszkańców Drawna jest w wieku pro-
dukcyjnym, 24,7% w wieku poproduk-
cyjnym i 14,8% w wieku przedproduk-
cyjnym przy liczbie mieszkańców 2 250.
Inaczej wygląda demografia w gminie. 
Mieszkańców 4 993, w wieku produkcyjnym 
62,1%, w wieku poprodukcyjnym 22,8% 
a w wieku przedprodukcyjnym 15,1%.*
Obecnie, od miesiąca października br. 
GRS przy współudziale pani Kami-
li Pszennej z Centrum Inicjatyw Edu-
kacyjno Społecznych (CIES) i innych 
dużych organizacji senioralnych poza-
rządowych tj. Uniwersytet Trzeciego 
Wieku i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Drawieńskiej opracowuje dużą stra-
tegię rozwoju na rzecz osób starszych 
w gminie miejsko-wiejskiej Drawno.
W programie wieloletnim Se-
nior+ 2021-2025 planujemy:
- utworzenie Dziennego Domu Senior+,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu seniorów, ciąg dalszy za-
jęć z obsługi smartfonów i table-
tów, warsztaty m-c (odbyły się),
- profil zaufany i e-obywatel.
Ponadto w programie: komunikacja, 
czyli transport gminny (powiatowy).   
Akademia „Aktywny Senior”, działają-
ca w ramach projektu Centrum Inicja-
tyw Edukacyjno Społecznych współfi-
nansowanego z budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego udostępnia 
platformę e-learningową dla seniorów.
h t t p s : / c i e s . m o o d l e . o r g . p l /
GRS zachęca do oglądania i korzy-
stania z fachowych porad specjali-
stów z zakresu kultury fizycznej, do 
spraw żywienia, psychologa i innych.
Nawet w pandemii możecie być w do-
brym zdrowiu i jeszcze lepszym humorze.
Nie odpoczywajcie od swoich marzeń.
Żyjcie swoim życiem, korzystajcie z nie-
go i cieszcie się każdą chwilą radości.
Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Naro-
dzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

Tadeja Hołownia
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ŁĄCZY NAS NIEPODLEGŁA

 W dniach 12-14 listopada b.r. młodzi handbaliści z Drawna brali udział 
w Ogólnopolskim Turnieju Młodzików „Łączy Nas Niepodległa” w Warszawie. Z za-
przyjaźnionymi kolegami z Bań połączonymi w jedną drużynę reprezentowali woj. 
zachodniopomorskie pod wspólną nazwą UKS Olimpia-Drawianka Banie Drawno.

W turnieju młodzików wzięło udział 8 
drużyn z całej Polski:

1. UKS Szczypiorniak Zielona Góra
2. SPR Pabiks Impact Pabianice

3. UKS Czwórka Libiąż
4. KPR Wolsztyniak Wolsztyn

5. MKS Nielba Wągrowiec
6. UKS Olimp Grodków

7. SKS Kusy Kraków
8. UKS Olimpia-Drawianka Banie Draw-

no.
 Nasza drużyna wygrała 3 mecze 
grupowe (z Zieloną Górą 17:9, z Libią-
żem 23:15 i z Wągrowcem 17 : 13) oraz 
półfinał z Grodkowem 12:9, ale przegrała 
w wielkim finale  z Wolsztyniakiem 16:19.
W Naszej drużynie wystąpiło 3 bramkarzy:
Jakub Wiatr i Bartosz Ogórek z Drawianki  
Dawid Kaźmierczak z Olimpii.
Bramki  w całym turnieju zdobyli:

Maksymilian Garbicz -22
Oliwier Mateusz -14

Filip Paś -13
Franciszek Kuźmiński -10

Szymon Brocki -10
Szymon Wiatr -6

Wiktor Michałek -2 (wszyscy z Drawian-
ki)  

Marcin Biegas -6
Jan Kews -1

Jan Kews -1
Antek Pietrzykowski -1 (wszyscy z Olim-

pii).
Trenerami srebrnych medalistów byli 

Piotr Kejs z Bań i Robert Kowalewski z 
Drawna.

Gratulujemy i życzymy powodzenia połą-
czonym zespołom w Wojewódzkiej Lidze 

Młodzików  w sezonie 2021/22.

Relacja z turnieju:    https://www.facebo-
ok.com/watch/?v=3117058871954197

NASI SZCZYPIORNIŚCI 
Z UKS DRAWIANKA 

„KRĘCILI SIĘ NA PIASKU”

 Dobiegła końca realiza-
cja projektu pn. Wakacyjnie „zRęcz-
nie kręcimy na piasku+”, który został 
dofinansowany przez Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu. Akcja miała na celu upowszech-
nianie aktywności fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży, promowanie zdrowego i ak-
tywnego trybu życia oraz zapoznawanie 
z dyscypliną sportu piłką ręczna plażową.

 Dzięki trenerowi Robertowi 
Kowalewskiemu przez 4 miesiące zreali-
zowanych zostało 36 godzin zajęć z piłki 
ręcznej plażowej. Dla naszych młodych 
zawodników nie były to łatwe trenin-
gi – piaskowe podłoże boiska wyma-
gało o wiele więcej wysiłku fizycznego. 
Chłopcy poznawali zasady obowiązujące 
w plażowej piłce ręcznej i doskonalili swo-
je umiejętności. Nasi zawodnicy zawsze 
pamiętają o grze wg. zasad „fair play”, 
a współzawodnictwo i doskonalenie umie-
jętności traktują jako wspaniałą przygodę.

 Gdy pogoda pozwalała, zajęcia 
odbywały się na plażowym boisku ( przy-
gotowanym już kilka lat wcześniej dzięki 
pomocy sympatyków naszego Klubu), a 
w okresie jesiennym przeniesione zostały 
na salę Szkoły Podstawowej w Drawnie.
Zakończenie projektu nie zakończyło 
oczywiście naszej przygody z piłką ręczną 
plażową. Mamy nadzieję, że przyszły rok 
pozwoli już na organizację wielu zawie-
szonych z powodu pandemii imprez spor-
towych i będziemy mogli doskonalić swoje 
umiejętności podczas turniejów piłki ręcz-
ne plażowej m.in. „Na plaży w Drawnie”.
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ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI
 KOMUNALNYMI

 Od 1 stycznia 2022 roku zmianie 
ulegnie stawka opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi dla nieru-
chomości położonych na terenie Gminy 
Drawno. Zmiana opłaty podyktowana jest 
znacznym wzrostem kosztów utrzyma-
nia systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi – przede wszystkim kosz-
tów odbioru, transportu oraz zagospo-
darowania odpadów. Dodatkowo istotny 
wpływ na wzrost stawki ma wzrost ilo-
ści produkowanych odpadów. W dniu 
23 listopada 2021 r. na XXXV sesji Rady 
Miejskiej w Drawnie, została podjęta 
uchwała, która od 1 stycznia 2022 r. wpro-
wadza zmianę wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi:

- dla nieruchomości zamieszkałych, 
kompostujących odpady biodegradowal-

ne  –  28 zł/os.,
- dla nieruchomości, na których znajduje 
się domek letniskowy lub inna nierucho-
mość wykorzystywana na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe – ryczałtowa stawka 

191.90 zł;
- dla nieruchomości zamieszkałych – 30 

zł/os.,
- dla obiektów hotelowych- 12 zł od 1m3 

wody,
- dla nieruchomości niezamieszkałych 
– stawka za pojemnik 120 l – 15 zł, 240 

l – 30 zł, 1100 l – 137.50 zł.

 W przypadku niewypełnie-
nia obowiązku selektywnego zbiera-
nia odpadów, dla wszystkich  ww. nie-
ruchomości ustalono podwyższoną 
opłatę równą czterokrotnej wysokości 
stawki określonej w złożonej deklaracji.
Rada Miejska w Drawnie, postanowiła 
o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne. Właściciel nierucho-
mości, na której nie zamieszkują miesz-
kańcy, może w terminie 60 dni od dnia 
ogłoszenia uchwały w sprawie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają odpady ko-
munalne, złożyć Burmistrzowi pisemne 
oświadczenie o wyłączeniu się z systemu 
odbierania odpadów komunalnych zorga-
nizowanego przez gminę. W oświadczeniu 
właściciel nieruchomości wskazuje przed-
siębiorcę, z którym zawarł umowę oraz 
dołącza do oświadczenia kopię tej umowy.

 Zmianom uległa również Uchwa-
ła w sprawie sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania odpadów. 
Wprowadzono limit przyjmowanych na 
PSZOK następujących frakcji odpadów: 
1) gruz ceglany - do 200 kg/rok, 
2) odpady z betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów - do 200 kg/rok, 
3) meble i inne odpady wielko-
gabarytowe stanowiące odpa-
dy komunalne - do 200 kg/rok, 
4) zużyte opony pochodzące z pojazdów 
użytkowanych w gospodarstwie domo-
wym- auta osobowe - w ilości 5 sztuk/rok.
Wyżej wymienione ilości odpadów będą 
w PSZOK-u odbierane bezpłatnie. Je-
żeli limit w ciągu roku kalendarzowego 
zostanie przekroczony, właściciel nieru-
chomości w dalszym ciągu będzie mógł 
oddać ten rodzaj odpadu do PSZOK-u, 
jednakże będzie on przyjęty odpłatnie:
1) 1,00 zł za 1 kg odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych oraz 
gruzu ceglanego i betonowego,
2) 1,00 zł za 1 kg odpadów wielkogabary-
towych,
3) 5,00 zł za sztukę zużytej opony.
W celu uzyskania szczegółowych in-
formacji na temat gospodarki odpada-
mi, proszę o kontakt z pracownikiem 
Urzędu Miejskiego w Drawnie: tel. 664 
772 051, e-mail: kpakula@drawno.pl.

INFORMACJA 
Z POSIEDZEŃ RADY

 MIEJSKIEJ 

 W okresie od września do listo-
pada odbyły się 3 sesje Rady Miejskiej w 
Drawnie. Podczas każdej sesji Burmistrz 
Drawna Andrzej Chmielewski przedsta-
wiał sprawozdania ze swojej działalności, 
aktualizowany był budżet gminy na 2021 
rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa.
W porządku obrad wrześniowej se-
sji omówiono działania inwesty-
cyjne na terenie gminy w I półro-
czu br., stan gospodarki odpadami 
komunalnymi w naszej gminie oraz 
działania Komunalnego Zakładu Usłu-
gowo-Handlowego Sp. Z o.o. w Drawnie.
 W październiku jak co roku 
radni podjęli uchwały związane z wy-
sokością podatków i opłat lokalnych. 

Stawki podatków wzrosły o 3,6% w sto-
sunku do stawek dotychczasowych. 
Również podatek od środków transpor-
towych wzrósł o 3,6%. Radni uchwalili 
również Roczny Program Współpracy 
z organizacjami pozarządowymi na 2022r.
 Sesja listopadowa była bar-
dzo obfita w uchwały – podjęto 14 
uchwał. Dużą część obrad poświęco-
no na szczegółowe omówienie zmian 
uchwał dotyczących systemu gospodar-
ki odpadami na terenie gminy Drawno 
 Rada ustaliła również 
nowe wynagrodzenie Bur-
mistrza oraz diety radnych. 
Zmiana została wprowadzona w związ-
ku ze zmianami przepisów ustawy 
o samorządzie gminnym i ustawy o pra-
cownikach samorządowych. Ponadto 
radni przyjęli uchwałę o przejęciu lokali 
mieszkalnych do KOWR-u oraz negatyw-
nie zaopiniowali wniosek Nadleśnictwa 
Drawno o uznanie lasów za ochronne. 
Wszystkie uchwały są do wglądu 
w Urzędzie Miejskim w Drawnie w go-
dzinach pracy Urzędu oraz na stro-
nie www.bip.drawno.pl w zakład-
ce „SYSTEM  RADA”. W zakładce tej 
znajdują się również relacje z obrad 
Rady oraz imienne wyniki głosowań.

M.K
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ALICJA W KRAINIE CZARÓW

 24 września 2021r. sala kina Wedel pękała w szwach, a to za sprawą fan-
tastycznego przedsięwzięcia, w którym wzięły udział dzieci z naszej gminy.
 Otóż siedemnaścioro dzieci w wieku 5-10 lat ( jedno 11 lat) przez czte-
ry miesiące pracowało nad spektaklem pt. „Alicja w Krainie czarów” w angielskiej 
wersji językowej. Było to niezwykle trudne wyzwanie, gdyż cała sztuka została za-
prezentowana widowni po angielsku. W czerwcu zaczęliśmy od nauki piosenek, któ-
rych było pięć w spektaklu. W między czasie dzieci uczyły się czytać z odpowied-
nią wymową swoje rola. W lipcu zaczęliśmy ćwiczyć już całą sztukę. Początkowo 
spotykaliśmy się  trzy razy w tygodniu, a od sierpnia do finalnego 24 września co-
dziennie. Piszę o tym, gdyż duży procent przygotowań do występu, to był to okres 
wakacji, a mimo to dzieci stale uczęszczały na zajęcia teatralno - językowe do Dra-
wieńskiego Ośrodka Kultury. Była to ogromna praca, mnóstwo czasu, zupełnie 
nowe doświadczenie dla dzieci, które w dużej mierze rozpoczęły przygodę z teatrem.

Finalnie, po długich oczekiwaniach dzieci zaprezentowały się w niezapomnia-
nych kreacjach aktorskich dnia 24 września na scenie sali kina Wedel w Drawnie 
o godz. 17.00. I tak w spektaklu w niezwykle urzekającej sztuce zaprezentowali się:

Julia Olejniczak- Small Alice 
Lena Frątczak- Big Alice, Cook, Playing Card 

Zuzanna Durczewska- Playing Card 
Artur Tulko- Hatter 

Igor Wrzochal- King of Hearts 
Szymon Dziemianko- Soldier 
Miłosz Kowalczyk- Narrator

 

 Mogliście Państwo zobaczyć 
dzieci w niezwykłych strojach, a to za 
sprawą rodziców. Przepiękne kostiumy 
do tego przedstawienia wykonali właśnie 
rodzice! Całość sztuki dopełniła bogata 
dekoracja, którą wykonały panie Alek-
sandra Roślik, Izabela Kowalczyk i Elż-
bieta Bacztub-Bakiewicz. Materiały stałej 
dekoracji oraz ich wykonanie zasponso-
rowała firma PAVO- Paweł Kowalczyk. 
Ponadto koszty przygotowania spektaklu 
zostały pokryte w części przez Drawień-
ski Ośrodek Kultury oraz przez firmę 
„Open Your Mind”- Aleksandra Roślik.
Dodam jeszcze, że spektakl był final-
nym zakończeniem projektu pt. „Cool-
turalne wakacje” Działaj Lokalnie, 
Partnerstwo Drawy z Liderem Wałec-
kim dofinansowanym z budżetu Gmi-
ny Drawno. Przypomnę, że cały projekt 
obejmował zajęcia językowe, zajęcia te-
atralno - językowe z przygotowaniem 
sztuki, zajęcia plenerowe z rysunku i ma-
larstwa oraz zajęcia plastyczne w wakacje. 
Występ można obejrzeć na kana-
le You Tube TV E-CHO oraz na ka-
nale pana Jakuba Buchajczyka.
Linki załączam poniżej.

https://www.youtube.com/
watch?v=mNXGW7ibXLo

https://youtu.be/kbG8ZQ9ZuVE

 Spektakl można było obejrzeć 
również 27.09.2021r. Wtedy dwukrotnie 
wystawiliśmy sztukę dla szkół, najpierw 
dla naszej szkoły w Drawnie, później dla 
szkoły podstawowej z Łaska i Pomierzyna.
Na koniec dodam, że te cztery miesią-
ce pracy i przygotowanie występu to 
wspólna praca moja oraz pani Aleksan-
dry Roślik. I za to wspólne, nowe do-
świadczenie i wspólną pracę dziękuję.
                                                                                                                  

Izabela Kowalczyk
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X PAPIESKI FESTIWAL PIOSENKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 Dnia 20.10.2021r. w sali kina Wedel w Draw-
nie odbył się już X Papieski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej.
To już dziesiąty raz w Drawieńskim Ośrodku Kultury odbywa się ten Festiwal, któ-
rego pomysłodawcą dziesięć lat temu był ksiądz Dariusz Doburzyński i pani Elżbie-
ta Bacztub- Bakiewicz. Tym bardziej się cieszymy, że mogliśmy obchodzić dziesiątą 
rocznicę, gdyż  w ubiegłym roku wyjątkowo, żeby zachować ciągłość Festiwalu, zorga-
nizowaliśmy go wtedy w formie online. Jest nam niezmiernie miło, że zagościli u nas na 
scenie uczestnicy ze Szczecina, Stargardu, Choszczna, Recza, Ińska, Kalisza Pomorskiego.
 Uroczystość otworzył pan Andrzej Chmielewski, Burmistrz Drawna, pod 
którego patronatem odbywa się corocznie nasz Festiwal. Po części oficjalnej i pięk-
nym wprowadzeniu w klimat Festiwalu pana Adama Zarzeckiego z Recza utworem 
„Ave Maria” odbyła się część konkursowa. Wzięli w niej udział uczestnicy w trzech 
kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz VII-VII i szkoły średnie. Uczestnicy kon-
kursów zaprezentowali piękne wykonania znanych utworów o tematyce chrześcijańskiej, 
m.in. „Księga”, „Jest na świecie miłość”, „Pamiętamy”, „Błogosławieni”, „List do Boga”, „Twoja 
miłość”, „Telefon”, „Pasja miłości”, „Jakie piękne jest imię Twe”. Członkowie jury w składzie 
Beata Bruzi, ks. Dariusz Doburzyński, Sławomir Bącelak po naradzie wyłonili zwycięzców:

W kategorii klas I-II
I m. Milena Szymanowska z Łaska

II m. Zofia Romańska z Recza
III m. Anna Cierpiał z Recza

Wyróżnienie: Lena Kołodziejczyk z Łaska
W kategorii klas IV- VI

I m. Anastazja Owsicka z Recza
II m. Gabriela Starobrzańska z Kalisza 

Pomorskiego
III m. Nela Dec z Ińska

W kategorii klas VII –VIII i szkoły 
średnie

I m. Martyna Frańczak z Kalisza Pomor-
skiego

II m. Daria Zając ze Szczecina

Nagrodę specjalną proboszcza parafii 
pw.MBNP otrzymała Gabriela Staro-

brzańska z Kalisza Pomorskiego.

Ślę podziękowania do instruktorów, dzię-
ki którym ci młodzi ludzie mogli u nas 

wystąpić. A byli nimi:
Ewa Kociuba z Recza

Aneta Pilipaka z Łaska
Kazimierz Dec z Ińska

Adam Zarzecki z Choszczna
Damian Wójcik ze Szczecina

Malwina Rzeszuto- Frańczak z Kalisza 
Pomorskiego

Albert Moroz z Ińska

 Konkurs pokazał, że jest  nadal część dorosłych i dzieci oraz młodzieży, któ-
rym chce się robić coś więcej, pracować nad własnym i drugiego człowieka rozwojem. 
W takich momentach przypominają się słowa naszego Papieża - Polaka: „ Człowiek 
jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi”. Wszyscy uczestnicy otrzymali piękne nagrody 
oraz dyplomy. Dziękujemy za Waszą obecność i uczczenie pamięci Polaka - Papieża.
                                                                                                                       Izabela Kowalczyk

WARSZTATY PLASTYCZNE I BAL JESIENNY

 Dnia 2 listopada 2021 roku odbyły się w Drawieńskim Ośrodku Kultury warsz-
taty plastyczne. Cieszymy się z dużego zainteresowania i udziału dzieci w tym przed-
sięwzięciu. Dzieci przygotowywały część dekoracji na BAL JESIENNY, który odbył  się 
5 listopada. Warsztaty poprowadziły panie: Elżbieta Bacztub- Bakiewicz, Sylwia Ka-
czor, Agnieszka Biegniewska, Monika Michalak. Dziękuję Paniom za poświęcony czas.

 A 5 listopada wraz z rodzica-
mi dzieci uczęszczających na zajęcia do 
Drawieńskiego Ośrodka Kultury przygo-
towaliśmy bal jesienny. W balu, oprócz 
dzieci uczęszczających na zajęcia do 
Drawieńskiego Ośrodka Kultury, wzięły 
udział również dzieci uczęszczające do 
naszych świetlic wiejskich. Mnóstwo ro-
dziców zaangażowało się w przygotowa-
nie dekoracji, którą wykonaliśmy dzień 
wcześniej, w przygotowanie poczęstunku 
oraz pomoc przy organizacji i przebiegu 
całego balu. Było tych osób tak dużo, że 
nie sposób każdemu z osobna podzię-
kować. Zatem DZIĘKUJĘ WAM DRO-
DZY RODZICE Z CAŁEGO SERCA. Był 
to piękny bal i dzieci były zachwycone

Izabela Kowalczyk

103. ROCZNICA 
ODZYSKANIA PRZEZ 

POLSKĘ 
NIEPODLEGŁOŚCI

 11 listopada w holu sali kina We-
del w Drawnie obyła się wystawa prac pt. 
Moja Ojczyzna”. W konkursie wzięło udział 
prawie 70 uczestników, w tym uczestnicy 
zajęć w świetlicach wiejskich w Kiełpinie 
i Brzezinach, uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Drawnie, uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomocy oraz Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Suliszewie. Zwycięzcy konkursu otrzy-
mali nagrody rzeczowe. A zostali nimi:

kategoria „0”( przedszkole)- Zuzanna 
Durczewska

kategoria I-III- Zuzanna Byrczak
kategoria IV-VI- Szymon Dziemianko

kategoria VII-VIII- Marta Gławdel
uczestnicy z niepełnosprawnościami 
- praca zbiorowa uczniów z Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego w Suliszewie.
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 Ponadto o godz.17.00 można 
było wziąć udział w niezwykle klimatycz-
nym koncercie w wykonaniu grupy Bos-
sa Nova z Choszczna w składzie Marta 
Staniewska - wokal, Maciej Żołnierzów 
- gitara, Grzegorz Jurkiewicz - pianino. 
Artyści przez dwie godziny pozostawi-
li nas w klimacie magicznych utworów 
m. in.  Edyty Gepert, Grażyny Łoba-
szewskiej, Czesława Niemena, Mietka 
Szcześniaka. Ten niezwykle klimatyczny 
koncert upamiętnił w nieco inny sposób 
rocznicę odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Dziękujemy, że byliście z nami.

Izabela Kowalczyk

CO SŁYCHAĆ W NASZYCH 
ŚWIETLICACH?

Barnimie

 W ostatnim czasie w świe-
tlicy w Barnimiu zrealizowa-
ne zostały następujące zadania:
Z okazji Dnia Seniora  zorganizowanego 
przez Parafialny Zespół Caritas w Bar-
nimiu w ramach zajęć plastyczno - tech-
nicznych wykonane zostały upominki 
w postaci różanych drzewek szczęścia, 
które zostały wręczone wszystkim przy-
byłym  na spotkanie seniorom z naszej 
parafi. Przy współpracy z panią sołtys 
M. Taratajcio oraz radą sołecką zorgani-
zowana została zabawa Halloweenowa 
dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy mogli 
skorzystać z zajęć kulinarnych, na któ-
rych wykonywali m.in straszne szczęki, 
dynie z mandarynek, mumie z parówek 
i ciasta francuskiego  oraz miotełki z ka-
banosów i sera żółtego. Wykonywały 
również halloweenowe gniotki z mąki i 
balonów, a  pod okiem pana P. Taratajcio 
wyrzeźbiły przepiękne lampiony, którymi 
udekorowaliśmy naszą wieś. W ramach 
projektu „Kulturalnie i kulinarnie wkra-
czamy w okres świąt” realizowanego ze 
środków programu „ Działaj lokalnie”  w 
dniu 22.11.2021 odbyło się wspólne pie-
czenie oraz dekorowanie pierniczków 

przez naszych mieszkańców. Obecnie 
trwają prace przy tworzeniu świątecz-
nych skrzatów na kiermasz  świąteczny.

Niemieńsko

  W miesiącu wrześniu w świe-
tlicy w Niemieńsku odbywały się zaję-
cia plastyczne i ruchowe. Dzieci dużo 
czasu spędzały na świeżym powie-
trzu, gdzie  grały w piłkę, bawiły się w 
chowanego, korzystały z placu zabaw, 
który znajduje się obok świetlicy.
 W miesiącu październiku, gdy 
pozwalała  pogoda, wychodziliśmy na 
spacery, na których zbieraliśmy dary na-
tury takie jak: liście, żołędzie, szyszki, 
itp, rzeczy z których powstawały piękne 
prace plastyczne. Ze świetlicy korzystały 
również panie z KGW, które wraz z miesz-
kańcami Niemieńska miały warsztaty flo-
rystyczne i tworzyły pod okiem Pani Re-
naty Kaszuby piękne stroiki na cmentarze.
 A w  listopadzie dzieci przy-
gotowywały prace plastyczne związane 
z 11 Listopada oraz brały udział  w warsz-
tatach zabawy ze sznurkiem - Makramy 
, które prowadziła Pani Agnieszka Ka-
sprzak. W świetlicy powstawały rów-
nież rękodzieła, które zostały zaprezen-
towane na kiermaszu dnia 06.12.2021r 
w Drawieńskim Ośrodku Kultury.

Kiełpino

 W naszej świetlicy w Kiełpinie 
odbyło się wiele różnorodnych działań 
oraz wydarzeń. Wraz z dziećmi przy-
gotowaliśmy prace plastyczne związane  
z 82 - rocznicą wybuchu II wojny świa-
towej, wzięliśmy udział w konkursie 
plastycznym „Moja Ojczyzna” zorga-
nizowanym przez Drawieński Ośrodek 
Kultury z okazji Święta Niepodległości. 
Tworzyliśmy również na zajęciach dy-
niowe potwory, kwiaty z krepiny oraz 
bukiety  z drewna i liści. Odbył się także 
bal andrzejkowy, a w ramach projektu 
„Kulturalnie i kulinarnie wkraczamy w 
okres Świąt” z „Działaj Lokalnie” wspól-
nie  z mieszkańcami piekliśmy pier-
niczki, które zostały rozdane 6 grudnia.

Chomętowo

  Z projektu „Tradycje wsi obec-
ne w życiu mieszkańców” przygoto-
waliśmy wieniec i przyśpiewki. Bra-
liśmy też udział w uroczystościach 
dożynkowych, a także stworzyliśmy
stoisko promocyjne wsi. W paź-

do kiermaszu świątecznego. Gromadzili-
śmy materiały i zajęliśmy się tworzeniem 
ozdób. W listopadzie w naszej świetlicy 
odbyła się świąteczna  sesja fotograficzna. 
Z projektu  „Kulinarnie i kulturalnie wkra-
czamy w okres świąt” wraz z mieszkańca-
mi piekliśmy i dekorowaliśmy pierniczki.

Brzeziny

   Wrzesień w świetlicy w Brzezinach był 
miesiącem bardzo pracowitym, ponieważ 
rozpoczęły się przygotowania do Do-
żynek Parafialnych. Dzięki współpracy 
i zaangażowaniu wielu osób mieszkań-
cy Sołectwa Brzeziny i Podlesia mogli 
uczestniczyć w święcie plonów. Podczas 
uroczystości oprócz poczęstunku i bie-
siady odbyły się animacje dla dzieci po-
prowadzone przez Panią Sylwię Kaczor 
- wychowawcę w świetlicy w Kiełpinie 
oraz Panią Monikę Knap - wychowaw-
cę w świetlicy w Brzezinach. Dodatkową 
atrakcją dla dzieci był pokaz przygotowa-
ny przez OSP Brzeziny. Ponadto w świe-
tlicy realizowany był projekt pt. „ Kuli-
narnie i kulturalnie wkraczamy w okres 
Świąt” . Działania projektowe polegały 
na pieczeniu i dekorowaniu pierników.  
Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainte-
resowaniem dzieci i młodzieży.  Oprócz 
tego w naszej świetlicy nasi mieszkańcy 
mogli wziąć udział w sesji fotograficznej.

Dominikowo

   W Dominikowie, dzięki pomocy pani 
sołtys, Joanny Dąbrowskiej oraz pań 
z Koła Gospodyń i mieszkańców w paź-
dzierniku odbyły się warsztaty decoupa-
chu dla dzieci. Ponadto uczestnicy zajęć 
wykonywali lampiony z dyni, a na koniec 
warsztatów wszyscy odwiedzili opuszczo-
ne groby. Odbyły się również warsztaty 
kulinarne pt. „Zdrowo i Halloweenowo” 
oraz kreatywne warsztaty kulinarne - eks-
peryment. Dzieci wzięły również udział w 
warsztatach plastycznych pt. „Moja Ojczy-
zna”, z których to warsztatów prace zosta-
ły przekazane na konkurs organizowany 
przez DOK. 12 listopada odbyła się u nas 
świąteczna sesja fotograficzna, w której 
mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy. 
Mieszkańcy Dominikowa wzięli też udział 
3 grudnia we wspólnym pieczeniu pier-
niczków w ramach projektu „Kulinarnie 
i kulturalnie wkraczamy w okres Świąt”.
 



12

Święciechów

 We wrześniu w naszej świetlicy 
kończyliśmy przygotowania do Doży-
nek Gminnych oraz do tworzenia sto-
iska promocyjnego wsi. W październi-
ku tworzyliśmy wraz z dziećmi bukiety 
z darów lasu, zorganizowaliśmy też zbie-
ranie kasztanów, a następnie wspólne 
ognisko. Ponadto wspólnie robiliśmy 
porządki wokół świetlicy. Odbyły się też 
warsztaty kulinarne- wspólnie piekli-
śmy pizzę. Zorganizowaliśmy również 
warsztaty z kreatywnego wykorzystania 
dyni. W listopadzie wzięliśmy udział w 
akcji pieczenia pierniczków w ramach 
projektu „Kulinarnie i kulturalnie wkra-
czamy w okres Świąt” z „Działaj Lokal-
nie”.  Odbyła się u nas świąteczna sesja 
fotograficzna. Ostatnim czasem też ra-
zem z Sołtysem, Radą Sołecką i chętny-
mi mieszkańcami przygotowywalśmy 
ozdoby na kiermasz bożonarodzeniowy.

KRÓTKO O DZIAŁALNO-
ŚCI DRAWIEŃSKIEGO 
OŚRODKA KULTURY

 Szanowni Państwo, ten rok ob-
fitował w wiele różnych wydarzeń. Był 
to rok bardzo szczególny dla działalności 
kulturalnej. Zmagaliśmy się nadal z pan-
demią i kolejnymi obostrzeniami. Dlatego 
wiele rzeczy, których się podjęliśmy, wy-
magało jeszcze większego nakładu pracy, 
żeby sprostać wyzwaniom i naszym za-
łożeniom. Staraliśmy się dostarczyć Pań-
stwu w tych trudnych czasach wydarzeń 
kulturalnych, które by podtrzymały naszą 
więź i zachowały ciągłość życia kultural-
nego. Pozwólcie, że pokrótce podsumuję.

 I tak udało nam się, jako nie-
licznym przygotować 29. Finał WOŚP. 
Poszliśmy o krok dalej, umożliwiliśmy 
wszystkim naszym mieszkańcom po-
szczególnych sołectw wziąć udział w 
akcji, można było w świetlicach kupić 
pyszne ciasto, ponadto jako jedyni w du-
żym okręgu mieliśmy transmisję na żywo 
i dotarliśmy do ludzi z całej Polski i nie 
tylko. Pobiliśmy, mimo tych trudnych 
warunków rekord zebranych pieniędzy!!!

 W styczniu wraz z dziećmi 
z młodszej grupy teatralnej przygoto-
waliśmy występ z okazji Dnia Babci i 
dziadka. W lutym obchodziliśmy Dzień 
Osadnika z pięknym koncertem pod 
przewodnictwem Marii Radoszewskiej.
W marcu z okazji Dnia Kobiet z gru-
pą młodych, utalentowanych dziewczyn 
przygotowaliśmy koncert w klimacie 
utworów Anny Jantar. Zorganizowaliśmy 
również kiermasze i event charytatyw-
ny dla Aurelki. Następnie trwały prace 
nad przygotowaniem kiermaszu wielka-
nocnego. Później złamał nas covid i było 
ciężko …ale wróciliśmy szybko do pra-
cy, by przygotować kolejne wydarzenia. 

Ziemia Drawieńska
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 W maju odbyło się spotkanie 
Twórców i Działaczy Kultury z klimatycz-
nym koncertem saksofonowym Andrzeja 
Jędrzejaka a także występ młodszej gru-
py teatralnej z okazji Dnia Mamy i Taty.

 W czerwcu trwały przygotowa-
nia do dużej imprezy plenerowej- „Święta 
Drawy”- kulinarno- kulturalnej podróży 
po naszej Ziemi Drawieńskiej utrzyma-
nej w klimacie Nocy Świętojańskiej. Kto 
był, wie, ile się działo…Przez całe wakacje 
realizowaliśmy dużo projektów, odbywa-
ły się u nas zajęcia wakacyjne, koncerty 
oraz animacje dla dzieci. Ponadto wzię-
liśmy udział w animacjach dla dzieci w 
Dominikowie, w Barnimiu, Niemieńsku.
Ponadto 1 sierpnia uczciliśmy roczni-
cę wybuchu Powstania Warszawskiego 
pięknym koncertem w wykonaniu Hanny 
Bruzi, Hanny Dziatko i Anny Kuźnaik.

Te dziewczyny koncertowały przez całe 
wakacje pomagając zrealizować projekt 
„Wakacyjne spotkania z muzyką”. Ponad-
to odbył się u nas I Ogólnopolski Plener 
Malarski Ziemi Drawieńskiej. Gościli-
śmy artystów z całej Polski, a na koniec 
odbyła się wystawa poplenerowa oraz 
koncert zespołu Aquartet z Katowic.
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Każdy z malarzy pozostawił u nas na 
pamiątkę po jednym namalowanym 
przez siebie obrazie. Mieszkańcy mie-
li możliwość zobaczenia na żywo ka-
baretu Czwarta Fala. Dzieci bawił też 
w wakacje teatr z Krakowa. Przez całe 
wakacje odbywały się też zajęcia te-
atralno - językowe, na których przygo-
towywaliśmy występ  „Alicji w Krainie 
Czarów” w angielskiej wersji językowej.
Działała też przez całe wakacje pracownia 
ceramiczna, pracownia rysunku  malar-
stwa. W sierpniu, odbyła się u nas po raz 
pierwszy w takim wydaniu duża impreza 
plenerowa promująca naszą gminę – „Śla-
dami Wedlów i drawieńskich krasnali”.

Było to olbrzymie wydarzenie utrzymane 
w klimacie naszej historii. Ponadto odbył 
się I Drawieński Festiwal Poezji Śpiewanej.

We wrześniu odbyły się Dożynki Gmin-
ne, podczas których oprócz przepięk-
nych wieńców, można było zobaczyć 
wspaniale przygotowane stosika pro-
mocyjne wsi. Odbyło się również przed-
stawienie „Alicja w Krainie Czarów” w 
angielskiej wersji językowej. Poza tym 
we wrześniu odbyła się wystawa prac 
plastycznych uczestników wakacyj-
nych warsztatów rysunku i malarstwa.

W październiku miał miejsce X Papie-
ski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej.

 W listopadzie dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych i balu jesien-
nym. Oprócz tego z okazji święta Niepodległości” odbyła się wystawa plastyczna pt. 
„Moja Ojczyzna” oraz koncert zespołu „Bossa Nova”. Ponadto zorganizowaliśmy 
akcję pieczenia pierniczków. Przez ten okres trwają spotkania amatorskiej grupy te-
atralnej dorosłych nad przygotowaniem przedstawienia mikołajkowego dla miesz-
kańców. Ponadto przygotowywaliśmy się do kiermaszu bożonarodzeniowego. Dzięki 
też Państwa pomocy mogliśmy zakupić też część strojów animacyjnych postaci baj-
kowych na różne wydarzenia. 6 grudnia objechaliśmy nasze wszystkie miejscowo-
ści, żeby podzielić się z Wami życzeniami świątecznymi i drobnym upominkiem.

 Cały ten okres działo się bardzo dużo 
w naszych świetlicach. Chcę się też po-
chwalić, że w ciągu tego okresu zosta-
ło napisanych przeze mnie 8 projektów, 
z czego 5 realizowaliśmy w tym roku. 
W sumie pozyskałam dla naszej działalno-
ści dzięki projektom, dofinansowaniom, 
Państwa wsparciu kwotę 46 000 złotych! 
Te działania nie byłyby możliwe bez 
osób, które życzliwie wspierały nas w 
tych wszystkich wydarzeniach. To dzię-
ki Wam możliwe było zorganizowanie 
tego wszystkiego. Nie sposób wymie-
nić Was wszystkich, ale dziękowałam 
Wam po każdym wspólnym wydarzeniu. 
KAŻDEMU Z OSOBNA I WSZYSTKIM 
WSPÓLNIE BARDZO SERDECZNIE 
DZIĘKUJĘ, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI, 
ŻE MOŻEMY NA WAS LICZYĆ, ŻE 
CHCE WAM SIĘ CHCIEĆ, ŻE POMA-
GACIE ZMIENIAĆ NASZ ŚWIAT DO-
OKOŁA NA LEPSZY. BEZ WAS WIE-
LE RZECZY BYŁOBY NIEMOŻLIWE.
Dziękuję też całej swojej załodze, 
wszystkim pracownikom DRAWIEŃ-
SKIEGO OŚRODKA KULTRY, w 
tym instruktorom zajęć. W kultu-
rze muszą pracować niesamowici lu-
dzie, żeby temu wszystkiemu podołać.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia życzę Wam niesłabnącej siły, 
wytrwałości i wiary w drugiego człowie-
ka. Niech te Święta napełnią Was radością 
oraz dadzą siłę do pokonywania niespo-
dzianek i zdarzeń, które nam daje los 
szczególnie w tym jakże trudnym okre-
sie. Pamiętajmy o sobie nawzajem, byśmy 
mogli dalej wspólnie zmieniać nasz lokal-
ny świat na lepsze. WESOŁYCH ŚWIĄT!

Izabela Kowalczyk
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ŚRODOWISKOWY DOM 
SAMOPOMOCY W DRAWNIE

AKTUALNOŚCI

 10 września 2021 r. społecz-
ność naszego domu wybrała się na wy-
cieczką do Rewala i Trzęsacza. Morze 
przywitało nas piękną, słoneczną po-
godą. Nie zabrakło także chętnych do 
kąpieli. Czas spędzony na słonecznej 
plaży upłynął nam bardzo przyjemnie.

 Z kolei 22 września br. uczestni-
cy mieli ogromną przyjemność odwiedzić 
Centrum Edukacji i Turystyki Drawień-
skiego Parku Narodowego. Obejrzeli tam 
magiczną ekspozycję „Las. Zobaczyć to, 
co zagrożone, zobaczyć to, co niewidocz-
ne”. Zwiedzanie rozpoczęli od podziemnej 
sali „Pod korzeniami”, następnie przeszli 
do sali „Serce Puszczy”, by wreszcie dojść 
do świata „Mikro - makro”. Serdecznie 
polecamy wizytę w Centrum Eduka-
cji i Turystyki DPN, naprawdę warto!

 27 września br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komen-
dy Powiatowej Policji w Choszcznie – sierżantem sztabowym Jakubem Pia-
likiem i sierżantem sztabowym Magdaleną Keplin. Na zajęciach zosta-
ły omówione tematy: zasady bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem 
w terenie zabudowanym i poza nim; kradzieże i włamania; przemoc słowna i fizycz-
na; naruszenie mienia; wandalizm; oszustwa oraz wrażliwość na krzywdę innych.

 Natomiast 5 października br. 
gościliśmy naszych przyjaciół z SOSzW 
z Niemieńska, na czele z Panią Iwoną Wol-
niak i Panią Justyną Rychlińską – Gławdel. 
Pani Iwona przeprowadziła dla naszych 
uczestników i uczniów integracyjne zaję-
cia muzyczno – ruchowe metodą aktyw-
nego słuchania muzyki wg. Batti Strauss 
– która integruje różne formy aktywności: 
granie, tańczenie, mówienie krótkich wier-
szy lub wyliczanek, rytmiczne powtarza-
nie prostych gestów, próby śpiewania linii 
melodycznych słuchanych utworów, czy 
też rytmiczne snucie dowolnej opowieści.

 25 października nasz dom wziął 
udział w wydarzeniu pn.” OKAŻMY KUL-
TURĘ I CHROŃMY DRAWIEŃSKĄ 
NATURĘ”, którego organizatorem była 
Gmina Drawno. W ramach akcji posprzą-
taliśmy razem z przedstawicielką Drawień-
skiego Ośrodka Kultury – Panią Izabelą 
Kowalczyk teren przy stacji paliw ORLEN.
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 27 października br. nasza uczest-
niczka Pani Monika Misiura wraz z Pa-
nią Renatą reprezentowały nasz dom na 
lll Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
pn. ,,Niezapomniane przeboje,, , którego 
organizatorem był ŚDS w Chojnie. Pio-
senką z repertuaru Maryli Rodowicz pt. 
„Ale to już było” zdobyła wyróżnienie.

 28 października uczestni-
cy wzięli udział w zajęciach kaligrafii 
w Drawieńskim Ośrodku Kultury, po-
prowadzonych przez Panią Elżbietę 
Bacztub – Bakiewicz. Podczas zajęć za-
poznali się z obsadką, stalówką oraz atra-
mentem. Dziękujemy za współpracę!

 Następnie 9 listopada w związku 
ze 103 rocznicą odzyskania przez Polskę 
Niepodległości uczestnicy oraz terapeu-
ci przygotowali krótki program arty-
styczny upamiętniający te wydarzenie.

 24 listopada br. kolejny raz 
w naszym domu odbyła się celebracja 
święta Dnia Pracownika Socjalnego – 
święta wszystkich pracowników służb 
społecznych. Dzień ten przypada w dniu 
21 listopada i został ustanowiony zgodnie 
z art. 121 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. 
o pomocy społecznej. Swoją obecnością 

zaszczycił nas Burmistrz Drawna – Pan 
Andrzej Chmielewski, który podziękował 
całemu zespołowi za pełną zaangażowa-
nia pracę, pomoc i troskliwą opiekę oraz 
niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

 Z kolei w czwartek 25 listopa-
da br. w naszym Domu odbyły się An-
drzejki. Były tańce oraz przeróżne wróż-
by związane z tym szczególnym dniem. 
Wspólna zabawa  przyniosła uczestni-
kom jak i pracownikom wiele radości.
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DRAWIEŃSKIE  STOWARZYSZENIE  
HISTORYCZNO-EKSPLORACYJNE

„Trzeba mieć dobrą pamięć, żeby dotrzymać składanych obietnic”.
Fryderyk Nietzsche

 W sobotę, 20 listopada 2021 r., jedną z obietnic złożyliśmy „Sarence”. Obietni-
ca, że będziemy pamiętać. W obecności Pani mjr Danuty Szyksznian-Ossowskiej i Jej 
najbliższych oraz Pani Jolanty Szyłkowskiej Prezes Okręgu Szczecin Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej, Pana Andrzeja Chmielewskiego Burmistrza Drawna, Pani 
Marioli Kowalewskiej Sekretarz Gminy Drawno, ks. Dariusza Doburzyńkiego Probosz-
cza Parafii pw. Matki Bożej Nieustające Pomocy w Drawnie, dr Artura Chudyckiego, 
a także zaproszonych gości i mieszkańców Drawna, odsłoniliśmy tablicę upamiętniającą 
miejsce, które było dla „Sarenki”, Jej ojca Stefana Janiczaka i siostry Ludmiły, pierwszym 
przystankiem i domem w powojennej Polsce. To właśnie w Drawnie miały miejsce jed-
ne z najważniejszych wydarzeń w życiu naszej Bohaterki, takie jak ślub z Janem Szy-
ksznianem oraz narodziny syna Leszka. Między innymi wzmianki o tych zdarzeniach 
znalazły się na tablicy, którą odsłonił Pan Leszek Szyksznian przy udziale synów, wnuka 
i wnuczki. Wydarzenie to wywołało moc emocji i wzruszenia, szczególnie, że do rzad-
kości należą podobne ceremonie, kiedy to osoba upamiętniana bierze w nich udział i to 
w asyście kolejnych pokoleń (w tym przypadku, 4 pokolenia). Widok poruszonej Pani 
Danusi, wpatrującej się w okna swojego dawnego mieszkania, zostanie z nami na zawsze.

 Jak widać na przykładzie Pani Danusi, pamięć o Bohaterach, szczegól-
nie tych żyjących, bez względu na formę, spotyka się z ogromnym wzruszeniem 
i wdzięcznością. I musimy tu wspomnieć o kimś, kto zainspirował nas do pamięci 
o Bohaterach, do poznawania Ich życiorysów, do czynienia dobra, bo to właśnie 
dzięki Jego działalności poznaliśmy Panią Danusię. Pan Tomasz Sawicki, Prezes Sto-
warzyszenia Paczka dla Bohatera, od ponad 10 lat walczy o pamięć o kombatantach.
Pamięć ta ma wiele twarzy i objawia się poprzez organizowanie paczek świą-
tecznych, zbiórkę funduszy na zabiegi rehabilitacyjne i zakup leków, odwie-
dziny, organizację turnusów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych, dbanie o gro-
by tych, którzy odeszli już na wieczną wartę oraz wiele innych czynności,
które mają na celu uświetnienie Bohaterom ostatnich lat życia, a to wszyst-

-ko w myśl zasady „WALCZYLI DLA 
NAS, ZAWALCZMY DLA NICH”. Pa-
tronką Paczki dla Bohatera jest właśnie 
Pani Danusia, która mocno wspiera sto-
warzyszenie w swoich działaniach, dodaje 
motywacji i utwierdza, że to ważna misja.

 Drodzy Mieszkańcy Drawna, 
przyjaciele, przechodniu! Mijając budy-
nek przy ulicy Choszczeńskiej 4, spójrzcie 
na tablicę, która powie Wam, kto wiele 
lat temu przekraczał próg tego domu, kto 
wychylając się z okna by przypomnieć 
mężowi o drugim śniadaniu strącił kan-
kę z mlekiem, kto zaczynał tu nowe ży-
cie z uśmiechem na twarzy mimo tak 
wielu traumatycznych przeżyć. A gdy-
byście chcieli sięgnąć głębiej, dowiedzieć 
się jeszcze więcej o dawnej mieszkance 
Drawna, na tablicy znajdziecie tytuły 
książek, które są świadectwem okrucień-
stwa wojny, trudnych życiowych wybo-
rów ale też chwil radosnych, chociażby 
tych, które miały miejsce w Drawnie.
To wspaniałe spotkanie z Panią Danu-
sią nie wydarzyłoby się, gdyby nie grono 
wspaniałych, pomocnych ludzi. Nasze 
serdeczne podziękowania kierujemy do:
• Pana Andrzeja Chmielew-
skiego Burmistrza Drawna
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• Pani Marioli Kowalew-
skiej Sekretarz Gminy Drawno
• Pani Alicji Łukasik z Urzędu Miejskiego
• Mieszkańców Wspólnoty Miesz-
kaniowej przy ulicy Chosz-
czeńskiej 4, a w szczególności  
• Pani Elżbiety Bacztub-Bakiewicz
• Księdza Dariusza Doburzyńskiego, Pro-
boszcza Parafii pw. MBNP w Drawnie
• Państwa Lisieckich, wła-
ścicieli Pensjonatu Alibi
• Pań: Marioli Maciąg, Danu-
ty Słuka, Anny Słuka-Maciąg, 
Agaty Słodkowskiej, Margoty  
Piechnik
• Pani Jolanty Szyłkowskiej, Pre-
zes Okręgu Szczecin Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
• Pana płk Tomasza Borowczyka oraz 
żołnierzy 14 Zachodniopomorskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej za pełnienie 
warty honorowej podczas uroczystości
•    Państwa Szyksznian
• Pani Joanny Słotwińskiej 
i Pana Jerzego Wiewiórowskiego
• Wszystkich uczestników tej do-
niosłej i historycznej chwili
• A najbardziej do Pani Danuty Szy-
ksznian-Ossowkiej, z domu Janiczak, 
dzielnej łączniczki Okręgu Wilno 
AK, za to, że mimo słusznego wieku 
96 lat i związanych z nim dolegliwo-
ści, zaszczyciła nas swoją obecnością.

M.Kuźmińska
Zdjęcie nr 1 i 2 – Fot. J.Słotwińska

Danuta i Jan Szyksznian, Drawno 25.12.1946 r. 
Ze zbiorów Rodziny Szyksznian.
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SZKOŁA PODSTAWOWA 
W DRAWNIE

A W NASZEJ SZKOLE OD WRZEŚNIA… 
DZIEJE SIĘ!!!

 Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęliśmy we wrześniu szczęśliwi, 
bo stacjonarnie realizujemy proces dydaktyczny. Po wielomiesięcznej pra-
cy i nauce zdalnej realizowanej w poprzednim roku szkolnym to zapew-
ne wielka radość zarówno dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Jednak od 
początku wszyscy zauważamy negatywne skutki sytuacji spowodowanej pandemią.
 Z naszych badań i analiz wynika, że negatywnymi skutka-
mi długotrwałej nauki i pracy na odległość są następujące zjawiska:
•Lekcje online stały się dla uczniów męczące, obniżyła się motywacja uczniów do nauki.
•Pogorszyły się relacje rówieśnicze oraz relacje uczniów z rodzicami i nauczycielami.
•Nasiliły się problemy psychospołeczne niektórych uczniów i ich rodzin.
•Wystąpiły nierówności związane z brakiem dostępu do sprzętu (sła-
by Internet lub jego brak, niewystarczający dostęp do sprzętu w rodzi-
nach wielodzietnych lub tam, gdzie rodzice również pracowali online).
•Pogłębiły się nierówności wynikające z utrudnionego wsparcia psychologiczno-peda-
gogicznego.
•Podczas lekcji online pojawiły się różnice w kompetencjach cyfrowych.
•Zaostrzyły się nierówności związane ze środowiskiem, w którym dzieci się 
wychowują. W niektórych rodzinach zabrakło wsparcia ze strony rodziców.
 Aby zaradzić tej sytuacji dyrekcja, nauczyciele Szkoły Podstawowej w 
Drawnie we współpracy z organem prowadzącym postanowili wypracować ca-
łościowy model działań, mających na celu możliwie najszybsze zniwelowanie 
skutków takiej sytuacji, zarówno w wymiarze wychowaw-
czym, opiekuńczym, ale też w wymiarze edukacyjnym.
Szkoła jest środowiskiem, w którym dokonuje się rozpoznania i udzielania 
wsparcia zarówno uczniom jak i rodzicom. Szczególna w tym zakresie jest 
rola nauczycieli, którzy w środowisku szkolnym najłatwiej i najtrafniej mogą 
zaobserwować pierwsze symptomy trudności dziecka. Peda-
godzy są przygotowani do rozpoznania specjalnych potrzeb 
uczniów. W tym roku szkolnym realizujemy kilka projektów, które mają
za zadanie pomóc naszym uczniom w rozbudze-
niu własnego potencjału i przezwyciężeniu trudności szkolnych.
 Jednym z nich jest projekt indywidualni.pl, który pomoże uczniom po-
znać swoje predyspozycje oraz mocne strony, a dzięki temu  dobrać swoją indywi-
dualną strategię uczenia się. Uczniowie otrzymują również dostęp do metod, tech-
nik i kart podnoszących efektywność nauki, które pomogą im uczyć się skuteczniej.
Drugi projekt to „Aktywna Tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024. Otrzymaliśmy wsparcie 
finansowe w kwocie 35 000 zł (wkład własny 8750 zł) na pomoce dydaktyczne dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością.
 Trzeci projekt pn. ”POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHO-
LOGICZNO-PEDAGOGICZNE”  to Grant o wartości 28 249 zł, o który  wniosko-
wała w imieniu Gminy Drawno Pani Sylwia Rzeźniewska, a którego celem jest 
udzielenie wsparcia uczniom Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Draw-
nie, wsparcie to ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom COVID – 19 
w zakresie zdrowia psychicznego uczniów związanego z nauką zdalną uczniów, 
izolacją spowodowaną pandemią. W ramach tego projektu odbywają się różnego ro-
dzaju zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijają-
ce umiejętności uczenia się, specjalistyczne, warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje.

 Nasza szkoła odpowiada 
na potrzeby 107 uczniów zakwalifi-
kowanych w bieżącym roku szkol-
nym do pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w różnych formach. 
 Nasi uczniowie otrzymują zindy-
widualizowaną pomoc i wsparcie w oparciu  
o rzetelne rozpoznanie potrzeb rozwojo-
wych i edukacyjnych. Podejmowane dzia-
łania polegają na dostosowaniu warun-
ków i form pracy na zajęciach szkolnych, 
by młody człowiek mógł maksymalnie 
wykorzystać i rozwijać własny potencjał.
 Kwalifikacja na zajęcia w ra-
mach pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej odbywa się w ciągu całego roku 
szkolnego, w momencie dostarczenia 
przez rodzica opinii z Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej, bądź dostrze-
żenia problemu przez rodzica, nauczy-
ciela przedmiotu czy wychowawcę klasy.
 Szkoła Podstawowa w Drawnie 
oferuje uczniom szeroki wachlarz zajęć, 
które prowadzą wykwalifikowani spe-
cjaliści, terapeuci, pedagodzy specjalni.

Zajęcia specjalistyczne:

Korekcyjno-kompensacyjne:

Są one planowane na podstawie wyka-
zu uczniów z poszczególnych klas spo-
rządzonego przez pedagoga szkolnego 
w porozumieniem z dyrektorem szkoły, 
w oparciu o opinie Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej. Zajęcia odbywa-
ją się zgodnie z zaleceniami poradni. 
Uczniowie, u których występują podobne 
typy zaburzeń, deficytów rozwojowych, 
pracują w małych grupach pod okiem 
nauczyciela specjalisty. Podczas zajęć 
uczniowie usprawniają zaburzone funk-
cje, doskonalą umiejętności i budują po-
czucie wiary we własne siły i możliwości. 

Logopedyczne:

Dedykowane są dla uczniów z deficytami 
kompetencji i zaburzeniami sprawności 
językowych. Zajęcia odbywają się indywi-
dualnie lub w grupach do 4 osób. W trakcie 
zajęć uczniowie ćwiczą narządy artykula-
cyjne, fonacyjne, oddechowe.  Uczą się pra-
widłowej artykulacji zaburzonych głosek.
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Rozwijające kompetencje emocjonalno
-społeczne:

Przewidziane są dla uczniów przeja-
wiających trudności w funkcjonowaniu 
społecznym, mających trudności ada-
ptacyjne, problemy z koncentracją uwa-
gi oraz przestrzeganiem zasad i norm. 
Prowadzone są przez pedagogów i psy-
chologa, trenera TUS ( Treningu Umie-
jętności Społecznych) w małych grupach.

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia 
się:

Przewidziane są dla uczniów, którzy mają 
trudności w planowaniu i organizacji 
nauki własnej oraz dobieraniu technik i 
metod ucznia się. W trakcie zajęć ucznio-
wie poznają sposoby na zwiększenie 
skuteczności i efektywności uczenia się. 
Ćwiczą procesy poznawcze – pamięć, 
uwagę, koncentrację, logiczne myślenie.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

Mają na celu rozbudzić ciekawość
poznawczą uczniów, zaintereso-
wać danym zagadnieniem  oraz za-
inspirować i zachęcić  do działa-
nia oraz odkrywania nowych rzeczy.

Zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu:

Organizowane są w celu wspomaga-
nia uczniów w podejmowaniu decyzji 
edukacyjnych, aby przygoto-
wać uczniów do świadomego pla-
nowania kariery zawodowej.
Zajęcia odbywają się w grupie lub 
mają formę konsultacji indywidu-
alnych w celu zdiagnozowania pre-
dyspozycji zawodowych uczniów.
 
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia:

Forma ta jest organizowana dla uczniów, 
którzy z powodu trudności w funk-
cjonowaniu wynikających z czaso-
wej lub przewlekłej choroby, zaburzeń 
w zachowaniu nie mogą realizować 
wszystkich zajęć w zespole klasowym.

Warsztaty, porady, konsultacje, psycho-
edukacja:

Zajęcia są adresowane dla uczniów 
i rodziców, których celem jest 
udzielenie pomocy i wsparcia  
w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Wyżej zaprezentowane formy wsparcia 
mają za zadanie pomóc naszym uczniom 

w rozbudzeniu własnego potencjału 
i przezwyciężeniu trudności szkolnych. 

                           K. Pater, J. Markiewicz

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI 
SZKOLNEJ

 Od trzynastu   lat 15 września 
obchodzimy International Dot Day, czyli 
Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to 
święto kreatywności, odwagi i zabawy. 
Uczniowie, nauczyciele na całym świe-
cie, organizują tego dnia wiele działań, 
które pomagają dzieciom uwierzyć w 
siebie, odkryć talenty, poznać ich mocne 
strony i je zaprezentować. W naszej szko-
le najmłodsi uczniowie od pierwszego 
dzwonka na lekcję cieszyli się tym dniem! 
Podczas spotkań z uczniami klas pierw-
szych, dzieci poznały historię Vashtii za-
prezentowaną technika  KAMISHIBAI. 
Uczniowie kl. 1 -3 uczestniczyli w zaba-
wach z kropką, tworzyli dzieła plastycz-
ne oraz stworzyli ramkę do fotografii, co 
można obejrzeć na szkolnym facebooku.

 To był wspania-
ły i niezapomniany dzień! 
We wrześniu, wzięliśmy udział 
w spotkaniu autorskim z pa-
nem Romanem Pankiewiczem.
Do Biblioteki Publicznej w Drawnie do-
tarły klasy I. Pan Roman podczas spotka-
nia  opowiadał i czytał swoje książki dla 
dzieci, opowiadające o zawodach m.in. na-
uczycielu, bibliotekarzu, policjanta, stra-
żaka i innych. Do każdej opowieści prze-
bierał się w odpowiedni uniform. Dzieci 
patrzyły i słuchały z zaciekawieniem. 

 W październiku - Międzyna-
rodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych, 
w naszej szkole biblioteka zorganizo-
wała kilka przedsięwzięć czytelniczych, 
których celem była promocja czytelnic-
twa wśród dzieci i młodzieży, pokazanie 
uczniom, że czytanie jest pożyteczne oraz 
zachęcenie uczniów do sięgania po książ-
kę w każdej sytuacji i każdym miejscu. 
Obchody rozpoczęliśmy Ogólno-
polskim Dniem Głośnego Czytania.

 Święto ma na celu promowanie 
czytania, a zwłaszcza głośnego czytania. 
Zostało ogłoszone w 2001 r. z inicjatywy 
Polskiej Izby Książki. Z tej okazji, bibliote-
karki odwiedziły  uczniów najmłodszych 
klas, aby przeczytać ciekawą opowieść 
i zachęcić do samodzielnego codzienne-
go czytania. Do akcji zaprosiłam panią 
Dyrektor SP Drawno Joannę Markie-
wicz, która czytała w klasie  IIIb. W kla-
sach starszych, czytali sami uczniowie lub 
nauczyciele. Przebojem była książka pt 
„Która to Malala” opowiadająca o mło-
dziutkiej dziewczynie walczącej o swoje 
prawa, buntowniczce nie zakrywającej 
chustą twarzy. W ojczyźnie Malali, Paki-
stanie, jest to jednak ciężkie przewinienie. 
Malala i jej koleżanki położyły bowiem 
własne życie na szali, by wywalczyć pra-
wo do pobierania nauki i tym samym 
zapewnić sobie szansę na lepsze życie.

  Dzień Głośnego Czytania był 
także okazją do spotkania z panią Mał-
gorzatą Narożną. Dzieci  z klas III zosta-
ły zaproszone do Biblioteki Publicznej w 
Drawnie, gdzie wysłuchały książki  pt. 
„Poczet Psujów Polskich” Pawła Beręse-
wicza, zaprezentowaną w bardzo ener-
giczny sposób przez panią Małgorzatę. 
Dziękujemy pani Basi za zaproszenie. 
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Kolejną akcją była „Przerwa na czytanie”
 Nasza szkoła po raz kolej-
ny włączyła się w II Międzynarodo-
wą VI edycję „Przerwa Na Czytanie”. 
Akcja realizowana jest w ramach kam-
panii społecznej „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. oraz Międzynarodowego Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych. W naszej szkole w 
czytanie na przerwie włączyła się cała 
społeczność szkolna. W sali korekcyj-
nej została stworzona strefa czytania, do 
które zaprosiłam uczniów wielu klas. Do 
roli lektora zaprosiłam panią Dyrektor 
MBP w Drawnie -Barbarę Zajączkow-
ską, kierownika świetlic DOK - Elżbietę 
Bacztub - Bakiewicz, nauczycieli Ma-
rzenę Trzcińską i Elżbietę Koziorow-
ską. Klasa VIa, która była na wycieczce, 
także uczestniczyła w akcji czytania.

Serdecznie dziękuję za udział w mię-
dzynarodowej akcji czytelniczej.
 Oprócz spotkań i akcji czy-
telniczych, w bibliotece odbył sie także 
konkurs plastyczny BIBLIOTEKA MO-
ICH MARZEŃ, oraz wystawy książek 
o tematyce fantastycznej, przygodowej 
i archeo. Przez  cały miesiąc trwały rów-
nież kiermasze książek wydawnictw, 
z którymi biblioteka współpracuje.
 W listopadzie odbyły sie za-
jęcia z książką” Dziewczynka z parku”. 
Jest to pozycja literacka - biblioterapeu-
tyczna, pomagająca w radzeniu sobie 
z emocjami, po odejściu bliskiej osoby. 
W zajęciach uczestniczyła klasa III b.

                                     D.K.

SZKOLNY DZIEŃ 
PROMOCJI ZDROWIA

 W czwartek 14.10.2021 r. obcho-
dziliśmy w naszej szkole Dzień Promo-
cji Zdrowia. Cele podjętych w tym dniu 
działań to przede wszystkim promocja 
zdrowego żywienia, propagowanie aktyw-
ności fizycznej, kształtowanie umiejęt-
ności udzielania pierwszej pomocy oraz 
bezpiecznego zachowania się na drodze.
      Działania propagujące zachowania

prozdrowotne w ramach powyższej akcji 
są w naszej szkole organizowane już od 
kilku lat. Część z nich ma charakter cy-
kliczny np. turnieje sportowe dla uczniów, 
które są organizowane przez nauczycieli 
wychowania fizycznego czy przygotowy-
wanie przez dzieci pysznych i zdrowych 
kanapek, sałatek czy koktajli pod opie-
ką wychowawców. Pojawiają się jednak 
również nowe formy. Do takich działań 
możemy zaliczyć zajęcia wychowawcze z 
przedstawicielami policji, straży pożarnej 
czy służby zdrowia. W tym roku gościli-
śmy w naszej szkole sierż. Zdzisława Kali-
nowskiego z psem policyjnym Magistrem, 
który przeprowadził zajęcia w klasach 
drugich i trzecich dotyczące bezpiecznego 
zachowania się w sytuacji ataku zwierzę-
cia. Z kolei sierż. sztab. Anna Brzezińska 
poprowadziła w klasach pierwszych zaję-
cia dotyczące bezpieczeństwa na drodze. 
Na prośbę naszej dzielnicowej pies od-
wiedził również naszych najmłodszych 
uczniów, czym sprawił im wiele rado-
ści. Uczniowie klas I - III wzięli również 
udział w zajęciach przeprowadzonych 
przez szkolną pielęgniarkę p. Małgorzatę 
Łubińską, które poruszały kwestie zdro-
wego żywienia oraz higieny jamy ustnej.

 Klasy czwarte, piąta i szósta 
brały z kolei udział w zajęciach z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy, które 
poprowadzili strażacy z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Choszcznie. W najstarszych klasach 
już od 13.10.2021 r. odbywały się dwugo-
dzinne warsztaty profilaktyczne dotyczą-
ce negatywnych skutków uzależnień. Na 
koniec dnia wszyscy uczniowie otrzymali 
zdrowe batoniki musli ufundowane przez 
Miejsko – Gminną Komisję ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych.

 Składamy serdeczne podzię-
kowania dla wszystkich osób, które za-
angażowały się w organizację i prze-
prowadzenie powyższych działań.
                                                                                                                M.J
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DRAWIEŃSKI PARK  
NARODOWY

NOW E Ś C I E Ż K I P O Z NAWC Z E

 Polskie Parki Narodowe to miejsca szczególnej ochrony przyrody, a także za-
chowanych, istotnych dla historii tych terenów - elementów kulturowych. Te miejsca 
mają swój własny, niepowtarzalny charakter, skrywają ciekawostki i tajemnice, które 
przyciągają turystów, szukających niezapomnianych wspomnień. Jednym z elementów 
dziedzictwa historyczno-kulturowego – prawdziwą gratką dla  miłośników wojennych 
dziejów - są relikty żelbetowych schronów, stanowiących elementy Pozycji Pomorskiej 
(od niemieckiego Pommernstellung), w Polsce znanej potocznie pod nazwą Wał Po-
morski. Wzniesione przez Niemców w połowie lat 30-tych XX, w pobliżu ówczesnej 
granicy z Polską fortyfikacje rozciągały się na przestrzeni około 300 kilometrów. W 
pasie od Białego Boru - na północy, aż po Czechów w okolicach Gorzowa Wielkopol-
skiego - południowy kraniec Pozycji, znajdziemy ich aż 900. Stanowić miały przeszko-
dę dla agresora napierającego w kierunku zachodnim, ku centralnej części Niemiec, 
łącznie z Berlinem. Na terenie DPN, w ramach pięciu nowych Ścieżek poznawczych, 
wyeksponowane zostały obiekty o zróżnicowanej wielkości i funkcji. Idealnie wkom-
ponowane w teren, wykorzystywały naturalne walory obronne stworzone przez na-
turę. Przed Drugą Wojną Światową - to, co dziś stanowi krajobrazowe atuty DPN, 
m. in.: rzeki, jeziora czy kanały, stało się oparciem dla niemieckich planów obrony.

 Obiekty bojowe i bierne, schrony dla studni głębinowych, czy też po-
wstały w okresie wznoszenia umocnień - most na drodze pomiędzy Głu-
skiem i Ostrowite. Jaką spełniały rolę i jak wyglądały w latach swojej świetno-
ści? Tego wszystkiego dowiemy się z licznych tablic zawierających zarówno 
obszerne opisy, jak i kolorowe grafiki i ilustracje, przekroje, mapy poglądowe, wyja-
śniające organizację poszczególnych schronów. Uwzględniono na nich stan faktycz-
ny z okresu budowy obiektów. Wielu, nawet wiernych miłośników DPN, często od-
wiedzających park,  może zaskoczyć to, jak bardzo w ciągu kilku ostatnich dekad 
zmienił się krajobraz, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym.
 Poszczególne ścieżki projektu „Fortyfikacje Pozycji Pomorskiej na te-
renie DPN” swoje nazwy zawdzięczają miejscowościom, w pobliżu któ-

-rych zostały wytyczone lub charaktery-
stycznym lokalizacjom na terenie DPN.

 O ile Ścieżki ,,Głusko’’; ,,Głu-
skie Ostępy’’, ,,Mostniki’’ i ,,Panzerwerk 
Mostniki’’ nie pozostawiają wątpliwości, 
co do pochodzenia nazwy i lokalizacji 
na terenie DPN, o tyle ciekawie robi się, 
kiedy udamy się na Ścieżkę ,,Drewnia-
ny Kamień’’. Jak dowiemy się na miejscu, 
pochodzenie nazwy tego wyjątkowe-
go zakątka DPN, związane jest właśnie 
z pewnym elementem fortyfikacji - zapo-
rą drogową blokującą jeden ze spotykają-
cych się w tym miejscu lokalnych traktów. 
Widoczne do dziś kamienno-drewniane 
relikty zapory, wyjaśniają wszystko na 
miejscu. Warto więc, czym prędzej wy-
ruszyć na wyprawę, która na pewno bę-
dzie zupełnie nowym doświadczeniem
i niezapomnianą lekcją historii w terenie. 
Co więcej, warto wybrać się jeszcze zimą. 
Znawcy tematu z pewnością potwierdzą, 
iż jest to pora roku, która sprzyja tego 
typu aktywności. To właśnie zimą obiekty 
są wyjątkowo dobrze widoczne i wyeks-
ponowane w terenie. Pamiętajmy jednak 
o podstawowej zasadzie poruszania się po 
DPN - bezpieczeństwo przede wszystkim. 
A zatem czytajmy z uwagą ostrzeżenia 
na tablicach informacyjnych, które za-
braniają wchodzenia do eksponowanych 
obiektów, a także informują o koniecz-
ności zachowania szczególnej ostrożno-
ści w ich pobliżu. Pamiętajmy, iż zwie-
dzamy fortyfikacje, które po II Wojnie 
Światowej zostały w ogromnej większo-
ści wysadzone w powietrze i zamienione 
w ruiny. Każdy Turysta znajdzie zapew-
ne odpowiedzi na nurtujące Go pytania, 
śledząc treści umieszczone na poszczegól-
nych tablicach ustawionych na miejscu. 
To będzie jak podróż w czasie, wpraw-
dzie w nieodległą historię, ale jednak… 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Bogucki, Dział ds. Edukacji, DPN
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 
W DRAWNIE

 Nowy rok szkolny 2021/2022 
rozpoczęliśmy tradycyjnie 1 września. 
W bieżącym roku szkolnym do na-
szej placówki przyjęte zostały wszyst-
kie zgłoszone przez rodziców dzieci. 

Utworzono 5 grup wiekowych: 
- 2,5 - 3 latki ,,Motylki” wychowawca 

Elżbieta Witkowska, 
- 3-4 latki ,,Biedronki” wychowawca 

Michalina Pawlak, 
- 4 latki ,,Tygryski” wychowawca Bożena 

Radek, 
- 5 latki ,,Kubusie” wychowawca Justyna 

Wojtkiewicz, 
- 6 latki ,, Krasnale” wychowawca Natalia 

Smacka, 
- nauczyciel wspomagający Wioleta 

Czerwieniec, 
- logopeda Klaudia Byczkowska. 

 W przedszkolu pro-
wadzone są zajęcia rewalidacyj-
ne oraz zajęcia logopedyczne. 
Obowiązki dyrektora placów-
ki pełni pani Beata Wasilewicz. 
Organizacja pracy przedszkola uwarun-
kowana jest nadal wytycznymi Głów-
nego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 
listopada 2020r. W nowym roku przed-
szkolnym obowiązują nas ustalone wcze-
śniej procedury i zasady bezpieczeństwa. 
Rodzice przyprowadzający/odbierają-
cy dzieci do/z przedszkola zobowiązani 
są do zachowania dystansu społeczne-
go w stosunku do pracowników przed-
szkola oraz innych rodziców i dzieci.
 Od godziny 6.30 – 8.15 przypro-
wadzane są dzieci ze wszystkich grup wie-
kowych. W hollu dokonywany jest pomiar 
temperatury ciała każdego dziecka.  Dzie-
ci nie mogą wnosić zabawek, przedmio-
tów z domu. Od godziny 8.15 przedszkole 
jest zamknięte, odbywa się   w tym czasie 
dezynfekcja pomieszczeń całej placówki. 
Rodzice, opiekunowie odbierają dzie-
ci zgodnie z ustalonym harmonogra-
mem w wyznaczonych godzinach:
1) 12.50 - 13.00 –dzieci zapi-
sane na pobyt pięciogodzinny,
2) 14.50 - 15.00 – dzieci zapisa-
ne na pobyt do godziny 15.00,
3) 15.15 - 16.00 - odbierane są dzie-
ci zapisane na pobyt całodzienny.
Przedszkolaki zostały zapoznane z nie-
zbędnymi procedurami i zasadami

bezpieczeństwa. Wychowawcy kształtują 
i utrwalają właściwe nawyki higieniczne 
w łazience, a szczególnie te, które dotyczą 
częstego mycia rąk zgodnie z zasadami 
i utrwalają pozytywne zachowania. Szcze-
gólną uwagę zwracają na właściwe mycie 
i wycieranie rąk. Zgodnie z ustalonymi 
procedurami w wyznaczonym dla każdej 
grupy czasie odbywa się obowiązkowe 
wietrzenie sal. Podczas zebrań grupo-
wych w miesiącu wrześniu zapoznano 
rodziców z procedurami bezpieczeństwa 
w przedszkolu i ochrony przed Covid 19. 
W przypadku stwierdzenia objawów 
chorobowych u przedszkolaka ( kaszel, 
temperatura, duszności, katar) zgodnie 
z procedurą dziecko zostaje odizolowa-
ne od grupy – służy do tego specjalnie 
przygotowane pomieszczenie. Pani dy-
rektor lub wychowawca powiadamia 
o zaistniałej sytuacji rodzica, który zo-
bowiązany jest do szybkiego odbioru 
dziecka z placówki. Rodzic przebywają-
cy w przedszkolu zobowiązany jest do 
noszenia osłony nosa i ust oraz dezyn-
fekcji rąk przy wejściu do budynku lub 
noszenia rękawiczek jednorazowych. Ze 
względu na pandemię nadal ograniczone 
są wyjścia dzieci poza teren przedszko-
la. Odbywają się w reżimie sanitarnym.
 Nasze przedszkole w bieżącym 
roku przystąpiło do realizacji programów:
1. Zdrowe zęby mamy - marchewkę 
zjadamy - prowadzenie edukacji proz-
drowotnej w zakresie higieny i zdrowia 
jamy ustnej wśród dzieci i ich rodziców/
opiekunów w żłobkach i przedszkolach 
województwa zachodniopomorskiego.
2. Program przedszkolnej edukacji anty-
tytoniowej ,,Czyste Powietrze Wokół Nas”.
3. Skąd się biorą produkty ekolo-
giczne - zwiększenie świadomości 
i wiedzy na temat rolnictwa ekolo-
gicznego oraz budowanie właściwych na-
wyków żywieniowych od najmłodszych lat.
4. ProgramujMY – Ogólnopol-
ski Projekt Edukacyjny ,,Dzie-
ci programują’’- edycja trzecia,
5. ,,Pełna miska dla schroniska” – zbiór-
ka produktów na rzecz psów i kotów ze 
schroniska  w Choszcznie, a także uwraż-
liwienie na los bezdomnych zwierząt.
6. W ramach Programu Edukacji Leśnej 
Społeczeństwa w Nadleśnictwie Drawno 

na lata 2022–2031organizowane będą w 
naszym przedszkolu  spotkania i prelek-
cje o charakterze proekologicznym po 
to,  aby nasze przedszkolaki dowiedziały 
się, na czym polega praca leśniczego, po-
trafiły rozpoznać i nazwać zwierzęta ży-
jące w środowisku leśnym, pamiętały, że 
las to dom zwierząt i należy go chronić.
7. Tydzień Bajek Polskich - celem głów-
nym projektu jest promowanie pol-
skich bajek wśród dzieci i ich rodziców.
8. „Mamo, tato, wolę wodę!” to je-
den z najbardziej cenionych progra-
mów edukacyjnych w Polsce zainicjo-
wany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój 
w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.
9. „Mały Miś w świecie wielkiej literatu-
ry” – to projekt czytelniczy, który pod-
bił serca przedszkolaków w całej Polsce.
9. Nasze przedszkole po raz kolej-
ny przystąpiło również do ogól-
nopolskiej akcji „Góra Grosza”. 
Ważne wydarzenia z ży-
cia grup i przedszkola:
• 20.09 - świętowaliśmy we wszyst-
kich grupach Dzień Przedszkolaka.
• 30.09 - w każdej grupie wieko-
wej odbył się ,,Dzień Chłopaka”.
• 11.10 - swoje Świę-
to obchodziły Dziewczynki.
• 12.10 - z okazji Międzynarodowego 
Dnia Drzewa odwiedziła każdą grupę 
pani   I. Herba pracownik Nadleśnictwa 
w Drawnie. Dzieci zapozna-
ły się z zawodem leśniczego.
• 22.10 - wszystkie grupy ob-
chodziły ,,Dzień Marchewki”.
• 25.10 - całe przedszkole dołączyło do 
sprzątania naszej gminy pod hasłem „Okaż-
my kulturę i chrońmy Drawieńską Naturę”.
• 29.10 - Tygryski uczestniczyły w zajęciach 
w Centrum Edukacji i Turystyki DPN.
• 08. 11 - spotkaliśmy się panami policjan-
tami z KP w Choszcznie z nadzwyczajnym 
gościem, psem tropiącym o imieniu ,,Ma-
gister”. Przedszkolaki dowiedziały się jak 
powinny zachować się podczas ataku psa.
•10.11 - udział wszystkich przedszkolaków 
w akcji ,,Szkoła do hymnu”-  w tym roku po 
raz kolejny nasze przedszkole włączyło się 
w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”.  
10 listopada 2020r. o godz. 11:11 dzieci 
z wszystkich grup uroczyście odśpiewały                    
w swoich salach hymn państwowy.  Celem 



23

Ziemia Drawieńska
Grudzień  2021

www.drawno.pl
www.facebook.pl/GminaDrawno

akcji  jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Naro-
dowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec pol-
skich symboli narodowych. Udział w akcji jest jednym z działań rozwi-
jających ich świadomość narodową i kształcących postawę patriotyczną. 
• 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyja-
ciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. W na-
szym przedszkolu jak co roku Święto Pluszowego Misia obchodzone było  
przez wszystkie  przedszkolaki. Ten dzień był pełen uśmiechu i radości. 
 Nasze przedszkole zostało zgłoszone przez rodziców dzieci do  na-
grody Przedszkole Roku w akcji Nauczyciel i Przedszkole na Medal - najwięk-
szym plebiscycie edukacyjnym w Polsce, który w województwie zachodnio-
pomorskim  jest prowadzony przez „Głos Koszaliński” i „Głos  Szczeciński”
Do tytułu Nauczyciela na Medal  nominację otrzymały nauczycielki naszego przedszkola:

Beata Wasilewicz i Wioleta Czerwieniec.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W DRAWNIE

Życzymy, aby nasze kochane Przed-
szkolaki codziennie się uśmiechały, 
nowe przyjaźnie zdobywały, pełne 

wrażeń do domu wracały, 
a kolejnego dnia do przedszkola w 

podskokach wbiegały!
Rodzicom życzymy radości z naj-
drobniejszych sukcesów swoich 

Pociech.

 Bożena Radek

 Naszą Bibliotekę w paź-
dzierniku odwiedził szcze-
ciński pisarz Leszek Herman.
Pan Leszek „piszący” architekt, prywat-
nie miłośnik tajemnic historycznych i 
architektonicznych, historii sztuki, do-
brej książki, roweru, jazdy konnej. W 
swoim dorobku już ma sześć książek, 
bardzo znana jego powieść „Sedinum”, 
historia przygodowa z dużą dawką wie-
dzy historycznej o Szczecinie. „Latar-
nia umarłych”, „Biblia Diabła”. „Sieci 
widma”, „Zbawiciel”, a także najnowsza 
powieść „ Krzyż Pański” (podarowana 
w prezencie i z dedykacją dla Bibliote-
ki) są dostępne do wypożyczenia u nas.
Spotkanie przebiegło w sympatycz-
nej, miłej i spokojnej atmosferze.

 Od początku września Biblio-
teka wzbogaciła się o 16 nowo przy-
jętych czytelników. To dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat, które skorzystały z książ-
ki na start w ramach projektu „ Mała 
Książka - Wielki Człowiek”. Każda ich 
wizyta to otrzymanie naklejki, rezulta-
tem jest otrzymanie dyplomu Młodego 
Czytelnika wraz z zakładką do książki.
W dalszym ciągu zapraszamy dzieci, 

które nie odebrały jeszcze swojej wyprawki czytelniczej. Czekamy na Was.

 Kadra Biblioteki w dalszym ciągu się szkoli w projekcie „4 Run-
da Programu Rozwoju Bibliotek”. W tym celu przeprowadzamy diagnozę lo-
kalną, stworzyłyśmy ankietę w celach badawczych potrzeby mieszkańców. Dla-
tego też zapraszamy wszystkich do odwiedzin u Nas w celu jej wypełnienia.
Zapraszamy Wszystkich na warsztaty organizowane przez Nas w trzy ko-
lejne soboty, tj. 4, 11 i 18 grudnia na godzinę 12. Będziemy tworzyć ozdo-
by świąteczne, którymi ozdobimy później nasze pomieszczenia biblioteczne.
Na koniec mamy jeszcze informację dla osób, które lubią czytać książ-
ki w telefonie, tablecie bądź czytniku. Posiadamy darmowe kody do najwięk-
szej bazy e-booków i audiobooków LEGIMI. Jeżeli chcesz z niego skorzy-
stać przyjdź do Nas i zapytaj o nie. Do otrzymania darmowego kodu potrzebna 
jest tylko jedna rzecz, musisz być zapisanym czytelnikiem w naszej placówce. 
 W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego 

Narodzenia, pragniemy życzyć wszystkim 
Śniegu po nerki, 
udanej pasterki, 
prezentów moc, 
miłości co noc, 

smacznego bigosu, 
gwiazdki z kosmosu oraz tyle radości ile karp ma ości. 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
życzy Dyrektor wraz z pracownikami Biblioteki Publicznej 

w Drawnie.
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Podążając „Tropami rycerskiej przygody” po Pomorzu i Nowej Marchii, trafiamy na wzgórza zamkowe, 

na ruiny starych zamków i dworów rycerskich. Niegdyś były one zamieszkałe i tętniły niecodziennym 

życiem. Rycerze w nich zamieszkujący trafiali nie tylko na karty starych kronik. Lektura dawnych 

powieści i legend znakomicie wypełnia naszą wiedzę krajoznawczą o terenach niegdyś należących do 

historycznego Księstwa Pomorskiego i Nowej Marchii. Dzisiaj dalej poznajemy drugą część powieściowej 

trylogii poświęconej czasom księcia Bogusława X.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi tom powieści Teresy Sułowskiej-Bojarskiej zatytułowany „Bogusław i Anna”, został wydany w 

1966 roku. Akcja rozgrywa się w latach 1497-1503. Autorka zajmuje się w tej części powieści na dwóch 

wątkach. Pierwszym z nich są dzieje wyprawy Bogusława X do Ziemi Świętej w latach 1497-1498. Drugi, 

to wydarzenia na Pomorzu podczas regencji księżnej Anny Jagiellonki podczas nieobecności męża. Z 

racji naszego zainteresowania powieściowymi bohaterami, a szczególnie rycerzami, skoncentrujemy się 

przede wszystkim na podróży księcia, ponieważ aż do Jerozolimy ofiarował się w pielgrzymią drogę książę 

Bogusław X Gryfita. 

   

Posłanie 

 

Tę część trylogii otwiera powrót na Pomorze rycerzy, których odesłał Bogusław X z Insbrucka. Ich przybycie 

wznieca niepokój o los księcia. Ale rycerze uspokajają księżnę, że książę ma się dobrze, a odesłał ich, 

ponieważ zamierzał ruszyć dalej w pielgrzymkę do Ziemi Świętej i nie potrzebował tylu rycerzy, którzy mogli 

przydać się do obrony ojczyzny. Rycerze przywieźli list do księżnej od księcia, w którym wspomina, jak uczył 

się rzeźbić w drewnie, jak spotkał w Norymberdze Albrechta Dürera, który rzezaniem z miedzi i malowaniem 

KOŁO NR 21 STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH W DRAWNIE 
IZBA HISTORYCZNA ZIEMI PEŁCZYCKIEJ W PEŁCZYCACH 

 

KKAAWWAALLIIEERRAA  

B I U L E T Y N 
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obrazów się trudzi oraz odwiedził dwór cesarza Maksymiliana. Swój list kończył książę słowami, że postanowił 

posłuchać rady i w dwustu pozostałych ludzi za parę dni pójdzie dalej.  

Wenecja 

 

Przez dwa tygodnie książę z ludźmi przebywał w Wenecji i załatwiał podróż do Ziemi Świętej. Kiedy Książę 

prowadził rozmowy z dożą oraz kapitanem statku, rycerze snują się znudzeni bez 

czynnością po mieście. (…) Paliński, Skołyszyna, Borek i Piotr Podewils jako 

nieodłączni towarzysze podziwiali się miastu. (…) Dziwią się więc pomorscy 

rycerze wszystkiemu, patrzą, kiwają głowami. Lud burzy się tu przeciw panom, 

biedni mnisi przeciw wielkim duchownym. (…) Na placu wieszano właśnie 

krewniaków Wawrzyńca Medyceusza. (…) tłum wył z zachwytu. 

    

Padwa 

 

Doża zabiera Bogusława do uczelni. Na obszernym podwórcu powitał ich sam 

rektor w czerwonej lamowanej złotą taśmą todze. Za nim tłoczyli się poważni już 

wiekiem mistrzowie nauk, dalej doktorzy, magistrowie oraz wszelka studencka 

młódź w kusych kabatach o obcisłych hajdawerach w kolorowe pasy i 

szachownice. Podobno Polacy i Czesi stłoczyli się przy Bogusławie. Tutaj książę 

spotka Mikołaja Kopernika z Torunia, który przybył do Włoch kształcić się w 

astronomii. Dwa dni przebywał Bogusław X wraz ze swoją drużyną w Padwie. 

Był obecny na wykładzie o istnieniu Boga, przeprowadzonym przez jego magnificencję rektora, dyskutował z 

profesorami, gwarzył z uczniami. Pozostawił im z własnej kiesy zapomogę mile brzęczącą złotem (…). Tutaj 

książę doczekał się pozwolenia od sułtana na podróż do Ziemi Świętej. 

W drodze 

 

W końcu wypłynęli statkiem. Trzeciego dnia żeglugi zamarł wiatr i kapitan obawiał się czegoś, bo na pokładzie 

wystawił podwójne warty. Po jakimś czasie kapitan stwierdził, ze nadchodzi duża burza. Jednak burza tak 

szybko jak nadeszła, tak się skończyła. A ponieważ statek ucierpiał i należało go naprawić, ruszono do 

widocznego brzegu. Książę kazał wciągnąć na szczyt masztu swoją chorągiew ze znakiem gryfa. W końcu 

dobijają do Istrii i tutaj odpoczywano i nabierano sił do dalszej podróży.  

Po czterech dniach podróży od opuszczenia Istrii, na 

pokładzie usłyszano sygnał z bocianiego gniazda. Wraz 

zaroił się pokład, ludzie biegli z kubryku. Rycerze, obcy w 

tych stronach, rozpytywali, co znaczy ów przenikliwy głos 

biegnący ze szczytu masztu. Bogusław, wpół rozdziany, 

wyprysnął ze swojej kajuty. W dłoni trzymał nagi miecz, w 

biegu naciągał przez głowę kolczugę, przypinał bojowy 

hełm. Widząc swego pana szykującego się do boju, nie pytali 

dłużej.  

   

Bitwa  

 

Dochodzi do bitwy z flotyllą turecką. Podczas abordażu 

dochodzi do walki wręcz. Ponieważ nie wszyscy byli 

uzbrojeni, to za broń posłużyły różne przedmioty, jakie 

znaleziono na pokładzie statku. Tylko książę Bogusław 

zagrzewał do boju, wymachując długim mieczem. Podczas 

walki było zagrożone życie księcia. Napastnik uderzył 

znienacka, świsnął książęcy miecz. Turek, snadź szermierz 

nie lada, chwycił cios, podbił żelazo. Rozpadł się na dwie 

połowy miecz znaczony krzyżem, poświęcany w katedrze 

kamieńskiej, wypadł z omdlałej dłoni. Krzyknęli Pomorzanie, 

ze zgrozą zwrócili się ku swemu księciu. Straszny pirat 

wyciągnął potężne ramię. Muskuły grały mu pod skórą niczym supły okrętowej liny. Ale już Krzysztof Paliński 

przyjął cios. Turek opuścił ramie i pan Krzysztof Paliński padł jak zwalone drzewo u stóp Bogusława. Inni 
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uczestnicy wyprawy, Piotr Podewils, Dominik Skołyszyna, Alfred Manteuffel dokonywali cudów w walce z 

napastnikami. Nagle dowódca turecki dał znak do odwrotu. Rozpoczęły się dwudniowe targi. Wreszcie 

napastnicy rezygnują z walki z pielgrzymami i odpływają.  

Podczas bitwy Padł Pan Dominik Skołyszyna herbu Strzemię, padł Paliński, padł wierny pokojowy 

Bogusława Valtyn z Norymbergii, padł Karniesz, ranny ciężko Podewils. Pochowano ich na wyspie Kandzi w 

grotach skalnych.           

Historyczny Krzysztof von Polentz rzeczywiście wziął udział w wyprawie księcia Bogusława i nie 

wrócił już z wyprawy. Zginął podczas bitwy morskiej z Turkami w pobliżu Krety w dniu 18 grudnia 1497 roku. 

Został pochowany przez księcia w Kandii.  

 

Pasowanie rycerskie w Ziemi Świętej 

 

Przy pobożnym śpiewie pielgrzymi z księciem schodzą z pokładu statku w porcie Jaffa. Na morzu i w porcie 

rojno, ruchliwie i gwarnie. Migocą w blaskach wzdęte żagle okrętów, wybrzuszają się kopulaste burty. Tłumy 

gapiów wpatrują się w przybyszów. Potem docierają i obozują pod mury Jerozolimy w oczekiwaniu na 

pozwolenie wejścia do miasta. Potem idą Drogą Krzyżową i docierają do Grobu Pańskiego. Przez trzy tygodnie 

Bogusław przebywał w Ziemi Świętej. Był na Górze Synaj i w ruinach Beteem. (…) W przeddzień odjazdu z 

Ziemi Świętej odprawił Bogusław u murów Jerozolimy uroczyste pasowanie rycerskie. Włączył w nie nawet 

tych, którzy polegli w morskiej rozprawie, którzy za życia nie uradowali oczu pasem i ostrogami, by jako 

pasowani rycerze stanęli na Ostatecznym Sądzie. Tak więc wywołano imiona poległych Karniesza i Mikołaja, 

którzy dawno spali grobowym snem w Kandzi, tak to przystępowali ku księciu odziani w białe, specjalnie na ten 

cel przywiezione z kraju koszule giermkowe Robert i Hugo, Zebrzyd z Wolina i Bronisz z Pyrzyc, Alfred z 

Gostomii i chłopskiego pochodzenia brataniec dawnego wychowawcy, Kazimierz Lang.   

 Miecz Bogusława trzaskał ich w ramię, a oni przysięgali w obliczu Chrystusowej męki bronić czci 

rycerskiej i chronić wszelaką słabość, nie splamią ust kłamstwem, bronić będą do ostatniej krwi ojczystej ziemi, 

rodowych praw (…). Na zakończenie rytuału odprawiono msze świętą za poległych towarzyszy. 

Zemsta 

 

Po koniec sierpnia 1497 roku przypomniano pielgrzymom z 

Pomorza, że upływa termin listu żelaznego wystawionego dla 

nich przez sułtana. Bogusław wydał rozkaz odjazdu do portu w 

Jaffie. Tutaj jednak dochodzi do nieprzewidzianej historii, 

Jeden z Żydów, który niegdyś zamieszkiwał na Pomorzu, a 

potem przeniósł się do Palestyny, oskarżył księcia o 

nieuregulowane rachunki finansowe i namawia do aresztowania 

Gryfity. W końcu dochodzi do napadu na Bogusława na jednej 

z tłocznych ulic. Książę budzi się spętany w chłodnym lochu. 

Przy użycie swej ogromnej siły Bogusław uwalnia się z więzów 

i w ciemnościach czai się na swego prześladowcę. Ten 

niebawem schodzi do lochu i nie spodziewając się, wpada w 

ręce więźnia. Ten jednak nie wyrządza mu krzywdy. Żyd udaje 

się do swego zwierzchnika i teraz prosi o darowanie mu księcia 

i jego ludzi. W zamian proponuje cały swój majątek, ponieważ 

chce wrócić na Pomorze do swej rodziny, bo książę obiecał, że 

na to zezwoli.         

Echa pielgrzymki 

 

Kolejnym miejscem postoju było Rodos, dokąd książę przybył po rannych rycerzy, których zostawił na wyspie 

po morskiej bitwie z Turkami. Tutaj komtur zakonu szpitalików, brat di Bianeletto, witał gości u progu swej 

skalistej siedziby. Książę Bogusław poważnie oddał mu ukłon. Przełożony joannitów poinformował: wieść o 

waszych przygodach, książę, uprzedziła już wasze przybycie. Radujemy się wszyscy waszą chwałą. Bracia moi, 

którzy rycerzami Chrystusa są, doczekać się nie mogą waszej opowieści. Na Rodos książę obserwował operację 

przeprowadzaną przez jednego z lekarzy. Podobno sztuka lekarska była tutaj rozwinięta, a do szpitala 

przywożono tutaj chorych z Wenecji, Mediolanu, Florencji, Pizy i Hiszpanii, co chyba było za daleko 

posuniętym wnioskiem autorki powieści na podstawie określenia joannitów „szpitalnikami”. Ich opieka 

koncentrowała się jedynie nad pielgrzymami. Zdziwienie także budzi informacja jaką księciu udzielił jeden z 
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wyzdrowiałych pomorskich rycerzy, jako na Rodos joannitów jest ich tu potęga. Żołnierzy prostych i 

służebnych braci takoż mają. Ze trzy tysiące ludzi się zbierze. Aleć to nie wszystko. W końcu XV wieku w 

całym Zakonie Joannickim w Europie nie narzekano na licznych chętnych. A na Rodos trafiali nieliczni. 

 

Opat kołbacki 

  

W powieściowej pielgrzymce 

księcia Bogusława X towarzyszem 

podróży jest opat kołbacki Jan 

Kostrzewa. Znamy dość dokładnie 

listę opatów Kołbacza. Nie 

znajdziemy na niej żadnego oficjała 

nazywającego się tak, jak 

powieściowy bohater. Wśród 

historycznych opatów z Kołbacza w 

czasach panowania Bogusława X 

wymienimy: Jana Scrigleuenta 

1482-1487; Marcina 1487-1490; 

Jana Kerkhoffa 1490-1508; Jakuba 

Poltzina 1508-1512 i Walentyna 

Ludovici 1512-1534. Jak widać z 

tego zestawienia, w okresie 

pielgrzymki Bogusława opatem był Jan Kerkhoff, więc tylko imienia użyczył opatowi powieściowemu. 

Wiemy, że poza dość aktywną działalnością na obszarze należącym do opactwa, od 1492 roku należał do rady 

książęcej, w 1493 roku był świadkiem układu pomorsko-brandenburskiego. Z ramienia księcia uczestniczył w 

procesie z Brandenburgią jaki toczył się przed sądem w Chojnie w 1496 roku. Potem opat został wspomniany 

przez źródła w 1505 roku, więc teoretycznie jest luka chronologiczna oraz milczenie źródeł, które może 

wykorzystać pisarz, aby stworzyć fikcyjne losy bohatera. Wiemy, że zaraz po rozprawie w Chojnie, gdzie 

zawarto porozumienie 10 grudnia, Krzysztof von Polentz dołączył do wyprawy księcia pomorskiego. W dniach 

16-17 grudnia 1496 roku Bogusław X dotarł do Gardźca nad Odrą, a potem skierował się do Angermünde. 

Opat mógłby podobnie jak Polentz, włączyć się do wyprawy księcia.   

 

Rektor uniwersytetu w Gryfii    

 

W Wenecji na cześć pomorskich pielgrzymów pokazano sztukę o wyprawie, której kulminacyjnym momentem 

była bitwa morska z Turkami. Ale w przeciwieństwie do tłumów, na Bogusławie nie robi takiego wrażenia i 

sam siebie pyta, czy po to odeszli na zawsze jego rycerze, a obcy ich wierność i męstwo i śmierć tylko tak 

potrafią uczcić. (…) pomorscy rycerze dostali się do jakiegoś zaczarowanego świata, gdzie wszystko było 

urocze, nierzeczywiste, bogate. Wszyscy zachwycali się Bogusławem i jego drużyną, ubiegali wzajemnie 

zapraszając do domów, chciwie słuchali opowieści, sadzali na pierwszych miejscach.  Tutaj we Włoszech 

książę zapragnął, aby wyższa szkoła w Gryfii w wołogoskim księstwie nie różniła się niczym od włoskich 

uczelni. Wawrzyniec Pascassi, Wenecjanin, zostać miał rektorem tej szkoły. Tutaj księciu został przedstawiony 

przez opata  ołacki go ksiądz Marcin Garycz, który zapragnął wrócić do kraju. Książę nakazał sporządzić 

pismo o uwolnienie księdza z jego obowiązków w rzymskim konsystorzu. Ojciec święty nie zgłosił sprzeciwu. 

Niechaj Bogusław bierze krajana do Pomeranii.  

 Powieściowy duchowny to nikt inny jak Marcin Karith (*1448-†1521), absolwent uczelni w Rostocku 

(1464) i Gryfii (1473), który swoją duchowną karierę rozpoczynał w 1472 roku od sprawowania funkcji 

sekretarza biskupa kamieńskiego. W czasach Bogusława X był rektorem uniwersytetu w Gryfii i kanclerzem 

księcia z tytułem doktora dekretów. Wypełniał jednocześnie godności kanonika kamieńskiego, archidiakona 

choszczeńskiego, dziekana kolegiaty kołobrzeskiej, kanonika kolegiaty NMP w Szczecinie. Miał inne losy niż 

przedstawiono to w powieści. Karith nie przebywał w tylko Rzymie w 1497 roku. Wziął udział w całej 

wyprawie księcia Bogusława X na dwór cesarski i do Ziemi Świętej. Po powrocie na Pomorze w 1498 roku 

został biskupem kamieńskim (do 1521). 
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Piękna bestia 

 

Oto Rzym. Pełen pamiątek, obmyty krwią chrześcijan, 

sławny odwieczną kulturą, huczny, gwarny, wesoły. 

Osiem dni zwiedzał Bogusław X kościoły Wiecznego 

Miasta. Towarzyszyła mu liczna kolonia polska, kilku 

pomorskich studentów przybyłych tutaj po światło 

wiedzy, zachwycona, wielbiąca, włoska, francuska i 

niemiecka młodzież. Gdzie tylko zwrócili kroki 

pomorscy pielgrzymi, tam wraz formował się orszak 

wielbicieli, gwarny, wrzeszczący, wierny, nie raz 

liczący kilkuset ludzi.  

 Bogusław został zaproszony na audiencję do 

papieża. Ojciec święty Aleksander, jak wszyscy 

Borgiowie był rosły, pleczysty, cienki w pasie. 

Spojrzenie miał ogniste, głębokie, jakiś nieuchwytny 

czar w obliczu. Gadano, że nad wszystko przedkładał 

płeć niewieścią i smakowite jadło. Kochał się w 

ucztach i wesołych zebraniach, sam śpiewał, 

uwielbiał muzykę i świeckie pieśni. Bogusław patrząc 

na przepych zadaje sobie pytanie: Prawda… Gdzie 

jest prawda ? A zdawało się już tam, u Grobu, żem ją 

odnalazł .. O Chryste, jakże możesz ścierpieć tę hańbę, stokroć gorszą niżeli wtedy na krzyżu? Stokroć cięższą 

niżeli to, żeś ostał sam w Jerozolimie, nadal pośród pogan, samotny ? Czyż nie bardziej samotny jesteś tutaj, w 

Rzymie? 

 Jako kontrast do dworu papieskiego Bogusław widzi swoich rycerzy: Oto stoją prości, mężni, w swoich 

skromnych żelaznych pancerzach, pogiętych od ciosów. Jacyście piękni, drodzy i bliscy ! W waszych sercach 

miłość znaczy miłość, gniew oznacza gniew.  

 Po zakończeniu mszy świętej papież wręczył Bogusławowi miecz i kapelusz. Potem marszałek książęcy 

niósł przed księciem owe insygnia władzy ku pałacowi, gdzie mieszkali. Szli ulicą huczącą, zachłyśniętą 

podziwem.   

Srokacz 

 

Orszak podróżnych opuszcza Włochy. W alpejskiej zamieci przekraczają granice Niemiec i docierają do 

cesarskiego Insbrucka. A tutaj na dworze Maksymiliana znowu: uczty, turnieje, zabawy. Giermkami księcia w 

rycerskich zawodach są ciż sami młodzi książęta, którzy wiedli go na zamek. Potem odbywa się pasowanie. 

Cesarz odstępuje zaszczyt największemu wśród wszystkich rycerzy świata, Bogusławowi Gryficie. (…) Więc 

Bogusław uderza złotym papieskim mieczem ramiona nowych rycerzy, odbiera od nich przysięgę rycerskiej 

czci, modli się, aby tej przysięgi przez żywot cały dotrzymali. Potem cesarzowa wkłada na szyję Bogusława 

złoty łańcuch. A gdy cesarz mówi, proś mnie o co chcesz, Bogusław załatwia ulgi finansowe dla swego 

państwa. W jednej godzinie uzyskał od władcy więcej, niźli jego przodkowie wyprosili przez lata swego życia. 

Na koniec spotkania cesarz poprosił Bogusława o dar. Wybrał sobie konia, na którym książę odbył całą 

pielgrzymkę. Bogusław wyraził zgodę, ale nie chcąc oddać przyjaciela podróży nocą odwiedza go w stajni, a 

rano odbiera wiadomość, że ulubiony srokacz, który miał być oddany cesarzowi, padł. 
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                                                                                          Powrót 

 

Bogusław gonił rycerzy, skracał postoje, naglił do pośpiechu. Nie zawsze jednak było to możliwe. Wraz ze 

swoim orszakiem wracał na Pomorze. Pomorską granicę przekroczono 11 kwietnia 1498 roku, a dzień później 

dotarto do Szczecina. Powitanie było uroczyste. Na spotkanie księcia wyszła żona Anna Jagiellonka z dziećmi, 

rycerstwo, mieszczaństwo i duchowieństwo. Pielgrzymi szli w szyku. Książę śpiewając Te deum na czele 

orszaku udał się prosto do kościoła św. Ottona. Tutaj podziękował za szczęśliwy powrót i pozostawił dary 

otrzymane od papieża jako vota.  

Grzegorz Jacek Brzustowicz 

 

ADMIRAŁ Z KALISZA  

 Karl Thäter  urodził się 13 września 1886 r. w Kaliszu Pom. Był synem 

miejscowego burmistrza , Bernharda Thäter.  1 października 1908 roku 

wstąpił do Cesarskiej Marynarki Wojennej jako kandydat na inżyniera 

morskiego. Ukończył szkolenie podstawowe i  1 stycznia 1909 r. 

przeszedł do służby liniowej  na zbudowanym w 1905 r.  w Szczecinie 

SMS „Pommern”. Okręt od 1908 r. brał udział w corocznych rejsach 

szkoleniowych i w manewrach  .1 kwietnia 1909 r został  na nim 

starszym inżynierem okrętowym  ( 31 maja 1916 r. okręt został trafiony 

w burtę dwiema brytyjskimi torpedami co wywołało  wybuch w 

komorach amunicyjnych. Po kilku minutach SMS „Pommern” przewrócił 

się do góry dnem. Nikt z 844 członków załogi nie przeżył ).1 

października 1909 r. został przeniesiony na  liniowiec pancernik SMS 

„Nassau” (zwodowany  w 1908 r. ). W tym samym dniu został  starszym 

inżynierem stażystą morskim. 16 października 1909 r. „Nassau”  

uczestniczył w ceremonii otwarcia nowego trzeciego wejścia do stoczni 

marynarki wojennej Wilhelmshaven. W lutym 1910 r. będąc jeszcze na 

próbach  uczestniczył w corocznych manewrach Floty Pełnomorskiej.  3 

maja  dołączył do nowo utworzonej 1Eskady Bojowej tejże Floty (  w 

czasie wojny 1914 – 1918 okręt ten uczestniczył w wielu operacjach 

morskich , w czasie rozejmu samozatopiony ). Karl Thäter  od 1 października 1911 r. do 30 września 1912 r. 

uczęszczał do szkoły inżynierów i oficerów pokładowych, 21 września 1912 r. został awansowany na aspiranta  

inżyniera okrętów. Następnie  trafił  do Szanghaju, gdzie 19 grudnia 1912 r. został przeniesiony na krążownik 

SMS „Emden”. Ten zwodowany 26 maja 1908 r. w Stoczni Cesarskiej w Gdańsku okręt wszedł do służby 10 

lipca 1909 r. i został wysłany do niemieckiej kolonii Qingdao w Chinach gdzie dołączył  do 

składu Wschodnioazjatyckiej Eskadry Krążowników. 3 czerwca 1914 opuścił  chińskie Tsingtau i wrócił do 

Niemiec. „Emden” zatopił 23 statki o łącznej wyporności 101182 BRT .Ostatecznie zatopiony został  9 

listopada 1914 r. przez Australijski HMAS „Sydney”. Karl Thäter  4 sierpnia 1914 r. został przeniesiony na 

stanowisko techniczne liniowca  SMS „Kaiser Wilhelm der Große”, który po uszkodzeniach w czasie pokoju   

został wraz z wybuchem 

wojny przywrócony do 

służby  i przydzielony 

do 5 Eskadry. Jego 

zastosowanie 

ograniczało się 

początkowo do ochrony 

wybrzeża na Morzu 

Północnym i do 

sporadycznych działań 

na Morzu 

Bałtyckim. Od marca 

1915 r. okręt  został 

wycofany z frontu, a 

załoga zredukowana.  Od 21 maja 1915 r.  Karl Thäter  w  szkole  okrętów podwodnych przechodził szkolenie  

specjalistyczne. Po  ukończeniu  szkoły został przeniesiony na okręt podwodny  SM „U 17” dowodzony przez 
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kapitana porucznika (Kapitänleutnant  )  Hansa Walthera, 22 sierpnia 1915 r., został jego głównym inżynierem 

.18 września 1915 r. został awansowany na inżyniera okrętowego, a  26 kwietnia 1917 r. na  starszego inżyniera   

SM”U17”. Okręt ten  ogólnie zatopił bez własnych strat  jedenaście ( dziesięć ? ) statków, uszkodził jeden 

statek i zdobył dwa. Karl Thäter od 26 sierpnia 1917 r.  był głównym inżynierem zwodowanego  28 czerwca 

1917 r. okrętu podwodnego SM „U 107”,  pod dowództwem kapitana Wilhelm-Friedricha Starke'a ( od 1 

stycznia 1918 r. d-ca  Kurt  Slevogt , 1 sierpnia  1918 r. Kurt Slewert  )  21 września 1917 r. okręt został 

przydzielony do 4 Flotylli.  21 października 1917r. „ U-107” uszkodził grecki parowiec „Epiros”, 14 kwietnia 

1918 r. zatopił  brytyjski parowiec „Marstonmoor” ( 2744 BRT,  29 czerwca 1918, 30 mil na zachód od 

Ragefjord zatopił norweski żaglowiec "Castor I" . Od 1 sierpnia 1918 r. po zmianie dowódcy U-107 zatopił 

największe statki :  15 sierpnia 1918 r.  amerykański parowiec "Cubore" o pojemności 7117 BRT.  Trzy dni 

później, zatopił płynący pod balastem brytyjski parowiec "Idaho" ( 3023 BRT). 21 sierpnia 1918 roku został 

zatopiony amerykański parowiec "Lake Edon" ( 2371 BRT) . Największym oraz ostatnim zatopionym statkiem 

był brytyjski parowiec pasażerski linii Cunarda - „Flavia” ( 9291 BRT ) , który zatonał po ataku torpedowym  

24 sierpnia 1918 r.   20 listopada 1918 roku „U 107” został poddany Angielskiej Royal Navy.  W 1922 roku 

zezłomowany. Po zawieszeniu broni Karl Thäter  1 grudnia 1918 r. został  przeniesiony do flotylli 

przyczółkowej na Morzu Północnym jako inżynier flotylli. 16 grudnia 1918 r. został przeniesiony do Szkoły 

Marynarki Wojennej „B”, a 30 marca  r. do wydziału technicznego Korpusu Strzelców Gwardii Kawalerii. 19 

sierpnia 1919 r. został przeniesiony do Szkoły Marynarki Wojennej Kiel-Wik, a 1 grudnia 1919 r. został 

przeniesiony na mały krążownik „Graudenz” . Od 11 marca 1920 r. pełnił tę samą funkcję na małym 

krążowniku „Königsberg”. 30 kwietnia 1920 r. Oberleutnant (Ing) Thäter został przeniesiony do stoczni w 

Wilhelmshaven , gdzie konserwowany był lekki  krążownik SMS  „Hamburg” , który zwodowany został  w 

1903 r. 16 grudnia 1914 wziął udział w starciu z siłami brytyjskimi osłaniając ogniem artyleryjskim walczące z 

niszczycielami nieprzyjaciela torpedowce ,  21 maja przypadkowo staranował i zatopił torpedowiec „S-21” . W 

1916 uczestniczył, w bitwie jutlanckiej   Od marca 1917 pełnił funkcję stacjonarnego okrętu dowodzenia. 

„Hamburg”.po opuszczeniu 

stoczni  wrócił do służby 7 

września 1920 roku, Thäter 

został głównym inżynierem tego 

krążownika. 1 lutego 1922 r. 

został awansowany do stopnia 

kapitana porucznika. 31 marca 

1924 r. przeszedł na 

wykładowcę  w Szkole 

Marynarki Wojennej w Kilonii, 

a 28 września 1927 r. został 

naczelnym inżynierem 

krążownika "Berlin". 1 

października został  

przeniesiony do Inspektoratu 

Wyszkolenia Marynarki 

Wojennej. 1 grudnia wypłynął w 

najdalszy rejs szkoleniowy. 

Trwał on 15 miesięcy, objął  Azję Wschodnią i Australię. 1 listopada 1928 r. został awansowany na kapitana 

korwety. Okręt powrócił 7 marca 1929 r.”Berlin”  trafił  do Kilonii, gdzie 27 marca wycofano go ze służby. 

Thäter od 28 marca 1929 r. pełnił funkcję konsultanta w sztabie  d-twa  marynarki wojennej Morza 

Północnego.29 stycznia 1930 r. został przeniesiony do wydziału  eksploatacji silników okrętowych w 

dowództwie marynarki wojennej. Od 9 października 1931 r. do 28 września 1932 r. był głównym inżynierem 

na liniowcu SMS „Hessen”. Następnie został wykładowcą w Szkole Marynarki Wojennej Kiel-Wik, gdzie 1 

kwietnia 1933 r. został  kapitanem  fregaty inż. 1 października 1934 r. był już  kapitanem  morskim (inżynier). 

Od 28 września 1935 r. był zastępcą inżyniera stacji w sztabie Stacji Marynarki Wojennej Morza Północnego. 

Od 15 listopada 1935 r. pełnił tę funkcję oficjalnie. Od 2 czerwca do 20 września 1936 r. służył w  dowództwie  

floty i 21 września 1936 r. został inżynierem floty Od 10 lutego 1937 r. był  szefem  sztabu w dowództwie 

testowania nowych okrętów wojennych. W latach 1937 i 1939 był zastępcą szefa oddziału testowania . 1 

listopada 1938 r. został awansowany na kontradmirała (inż.). 27 listopada 1939 r. został  komendantem Szkoły 

Marynarki Wojennej w Kilonii.   1 lutego 1942 r.  został viceadmirałem (inż.). 31 sierpnia 1942 r został 

zwolniony ze służby  wojskowej. Zmarł 14  października 1962 r. w Berlinie. Posiadał następujące odznaczenia:  
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Krzyż Żelazny II kl. (1914) i I kl. ( 1914 ), Odznaka U-Bootskriegsabzeichen (1918), Królewsko – Pruski 

Krzyż Za Zasługi ( niem.Königlich Preußische Dienstauszeichnung ) III. Kl. , Krzyż 

Honorowy (niem. Ehrenkreuz), Odznaka za Służbę Wojskową ( Wehrmacht-Dienstauszeichnung ) od IV.do I. 

Kl. 

                                                                                                       

                                                                                                     Krzysztof  Ignaszewski , Andrzej Szutowicz 

 

http://www.geocities.ws/orion47.geo/WEHRMACHT/KRIEGSMARINE/Vizeadmirals/THAETER_KARL.ht

ml                                                                                                                            

http://alifrafikkhan.blogspot.com/2010/09/daftar-vizeadmiral-kriegsmarine.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/SMS_Kaiser_Wilhelm_der_Gro%C3%9Fe https://en.wikipedia.org/wiki/SM_U-

17_(Germany)                                                                                                                          

https://pl.wikipedia.org/wiki/SM_U-107 http://www.izba.centrum.zarow.pl/artykuly/1210-s-m-s-pommern-

podwodny-grob-paula-ludwiga-z-golaszych                                                                                               

ttps://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Personenregister/T/ThaeterKarl.htm       

https://en.wikipedia.org/wiki/SMS_Berlin https://pl.wikipedia.org/wiki/Pancerniki_typu_Nassau 

https://pl.wikipedia.org/wiki/SMS_Pommern https://pl.wikipedia.org/wiki/SMS_Hamburg 

https://pl.wikipedia.org/wiki/SMS_Emden_(1908)               

Fot. U 17. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SM_U_17_800px.jpg                                 

Fot. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/SMS_Hamburg.jpg 

 

EMIL KAREWICZ  W WOJSKU  
 

  Emil Karewicz czyli Emilian Alojzy Karewicz ( 1923 

– 2020 )  był synem carskiego oficera... Po zajęciu 

Wilna w lipcu 1944 r.  został  aresztowany, przebywał 

w areszcie przy kościele św. Rocha . Po pewnym czasie 

przeszedł  w kolumnie na miejscowy dworzec 

kolejowy,  gdzie razem z innymi został załadowany do 

pociągu. Wszyscy spodziewali się ,że pojadą na wschód 

tymczasem pociąg ruszył na zachód i dotarł do 

Białegostoku. Tam przed bramą koszar powitał ich 

napis „Wojsko Polskie – witajcie” i biało czerwone 

flagi. Na ten widok wielu rozpłakało się. Karewicz też. 

Tak znalazł się w 4 zapasowym pułku piechoty. 

Jednostka ta powstała  w Sumach na mocy rozkazu 

Naczelnego Dowódcy WP nr 05/04 z 7 maja 1944 r. 12 

sierpnia tegoż roku, pułk  przeniesiony został do Białegostoku. Dowodził nim wywodzący się z Armii 

Czerwonej  płk Konstanty Kontrym, późniejszy generał i rodzony brat słynnego cichociemnego i wyklętego 

mjr. Bolesława Kontryma.  Przybyłych  poborowych , kierowano do oddziału rozdzielczego, gdzie 

dokonywano segregacji według specjalności, przeszkolenia wojskowego i stanu zdrowia. Następnie 

przydzielano ich  do batalionów, by odbyli szkolenie zasadnicze . W strukturach pułku były: 3 bataliony 

strzeleckie, batalion szkolny, batalion ckm, batalion moździerzy, dywizjon artylerii i kompania rusznic 

przeciwpancernych. Karewicz  trafił do kompanii strzeleckiej, został zwykłym szeregowym nie widziano go 

podoficerem czy oficerem. Pułk liczył od  3020 do kilkunastu tysięcy  żołnierzy. Warunki bytowe ze względu 

na ilość żołnierzy  były fatalne. Jak opisał  w swoim meldunku do Naczelnego Dowódcy, Szef Głównego 

Zarządu Polityczno- -Wychowawczego, płk. Wiktor Grosz (późniejszy generał) :  " Ludzie w pułku bywają 

nieumundurowani po 6-8 tygodni. Żołnierza bosego z karabinem lub automatem spotyka się na każdym kroku. 

Żołnierze drżą z zimna, przeziębiają się masowo ... pomieszczenia są przepełnione , ciasnota i duszność.  Ok 

1000 żołnierzy śpi pokotem na podłodze  w bydlęcych  warunkach gdzie dach przecieka, w oknach nie ma 

szyb, na podłodze gęsta maź błota. Brak wody i światła…” Jak zauważył Grosz , niektórzy żołnierze byli aż tak  

zdezorientowani, że faktycznie nie wiedzieli do jakiej armii ich powołano. Część nawet sądziła że trafiła do 

grup roboczych lub w najlepszym wypadku do Armii Czerwonej . Karewicz szkolił się z innymi , ćwiczył 

musztrę i strzelania . Po pewnym czasie wyszły jego zdolności artystyczne , napisał nawet wiersz „Do broni 

Polacy, do broni”.  Potem przeszedł do plutonu artystycznego przy sztabie pułku.  Przez cały okres swego 

pobytu w Białymstoku  4 zapasowy pułk piechoty wysyłał kompanie marszowe do jednostek l Armii WP, które 
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trafiały czesto bezpośrednio na front. Pluton przygotowywał  dla nich  koncerty. Niedługo do takiej kompanii 

trafił szer. Karewicz. Stało się to za sprawą zemsty  pewnego oficera. Otóż ten oficer upatrzył sobie na wojenną 

żonę pewną dziewczynę, Karewicz widząc co się szykuje pomógł jej uciec. Gdy sprawa się wydała musiał  

opuścić pluton artystyczny i  trafił do aresztu skąd przeszedł do szykowanej na wyjazd kompanii. Znalazł się na 

froncie. O tym okresie życia  sądząc ,że napisze  drugą książkę nie wypowiadał się w swoich wspomnieniach .  

W maju 1945 r., 4 zap. pp przeniesiony został do Gdańska , gdzie na podstawie rozkazu NDWP nr 0156/org. z 

29 VI 1945 r. został rozwiązany. Gdańsk podobał się Karewiczowi , zamierzał w nim osiedlić się .Stało się 

inaczej i znalazł się w Kaliszu Pom. w 2 prg. Został instruktorem  propagandowo artystycznm, był to vakat 

( etat kapitan).Ponieważ  organizował koncerty dla wojska , prawdopodobna staje się teza, że występował 

również dla żołnierzy pracujących w miejscowościach dzisiejszej gminy Drawno. Z Kalisza trafił do Domu 

Żołnierza Polskiego w Koszalinie. W 1947 r. jego Dom Żołnierza przeniesiono do Bydgoszczy. Karewicz  

reżyserował fragmenty „Nocy Listopadowej” Wyspiańskiego grając w nich  wielkiego księcia Konstantego.  

Tam spotkał prezesa ZASP-u Dobiesława Damięckiego , który dał mu prawo grania w teatrach zawodowych do 

czasu zdania egzaminów aktorskich.  Damięcki, o czym warto wiedzieć czynnie walczył o niepodległość Polski 

,w tym z bolszewikami i w III powstaniu śląskim, był kawalerem Orderu Virtuti Militari , Krzyża Walecznych i 

Krzyża na Śląskiej Wstędze Waleczności. Niestety jeden z jego dwóch synów znanych dziś  aktorów położył 

cień na osiągnięciach  ojca i przodków i  był tajnym współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa PRL.  

Karewicz mimo namów i kuszenia by pozostać w wojsku, systematycznie odmawiał . W marcu 1947 r. został 

zwolniony ze służby wojskowej. Po 18 latach kariery aktorskiej narodził się Hauptsturmführer SS Hermann 

BRUNER. 

                                                                                                                 Opracował : Andrzej Szutowicz 
 

Źródła; Zbigniew Mieczkowski. Drawska odyseja osadnicza 1945 – 1947. Wyd. Ranczo pod mieczem 2021 

Emil Karewicz „Moje trzy po trzy”  Wyd. Melanż  2013 r.    

Andrzej Szutowicz. Dywizja Rolno Gospodarcza i jej kaliski epizod. 

 EMIL KAREWICZ - ORYG AUTOGRAF! JAK ROZPĘTAŁEM - 7084177570 w archiwum Allegro. Data 

zakończenia 2017-12-16 https://archiwum.allegro.pl/oferta/emil-karewicz-oryg-autograf-jak-rozpetalem-

i7084177570.html- 

 

 

NIEZNANY TOPOGRAF Z DRAWNA 

 

Witold Twarowki  urodził się 18 lutego 1930 r. Absolwent utworzonej w Warszawie w 1949 r.  na bazie 

Oficerskiej Szkoły Topograficznej  dwuletniej Szkoły Oficerskiej Topografów ( OST) , która  od 1951 r  
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znajdowała się w Jeleniej Górze. Komendantem szkoły był wówczas  mjr Juliusz Milewski.  Kadrę 

dydaktyczną stanowili  oficerowie Oddziału Topograficznego Sztabu Generalnego WP . Program szkolenia 

obejmował cztery grupy przedmiotów: 1. podstawowe: topografia, fotogrametria, geodezja, astronomia, 

geomorfologia i geografia fizyczna Polski, 2. pomocnicze: matematykę, naukę kreślenia, kartografię 

matematyczną, historię kartografii, miernictwo i pomiary miejskie, optykę i instrumentoznawstwo oraz 

fotografię, 3. społeczno-polityczne: 4. wojskowe: taktykę, musztrę, regulaminy. Od wiosny do października 

podchorążowie szkoły przechodzili  praktyczne zajęcia terenowe. Absolwenci promowani byli do stopnia 

podporucznika  i od 1956 otrzymywali tytuł technika geodety. W październiku 1957 r. ukończyło ją 300 

absolwentów. Oficerów topografów kształciła WAT , oraz do 1967 r.  Fakultet Topografii Oficerskiej Szkoły 

Artylerii  w Toruniu.  W latach 1956 – 1969 Twarowski służył w 6 Samodzielnym Oddziale Topograficznym w 

Komorowie. Wiadomo ,że w 1956 r.  jako podporucznik w gronie sześciu oficerów i 32 żołnierzy służby 

zasadniczej  brał udział w pracach polowych 3 grupy topograficznej, którą tworzyli . Kierownikiem grupy był 

por. Władysław Podsiadło. Jej zadaniem było opracowanie  arkuszów  zdjęć fotograficznych rej. Warszawy na 

fotoplanach w skali 1 : 20 000. Grupie przydzielono 5 samochodów osobowo – terenowych, dwa ciężarowe i 

samochód terenowy  Dodge.  W  pracach polowych 1966 r.  Twarowski  był w 1 grupie topograficznej por, 

Jana Stanisza. W 1968 r. był w składzie  10 oficerów  1 grupy topograficznej mjr. Juliana Gemba  jego  grupa 

zajęła pierwsze miejsce w współzawodnictwie. Indywidualnie został sklasyfikowany jako trzeci po por. 

Stefanie Maliszkiewiczu i kpt. Włodzimierzu Milewskim.W 1969 r. ubył z Komorowa i objął stanowisko 

kierownika  sformowanej  na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 0142/0rg. z 11 

października 1968 roku ,94 Wojskowej Składnicy Materiałów Topograficznych w Drawnie , której 

organizatorem był  kpt. Romuald Paszek. Twarowski był jej pierwszym kierownikiem. W składnicy 

gromadzono wydawnictwa kartograficzne głównie na potrzeby wojny, szczególnie na obszar Europy 

Zachodniej. Traktowana była jako składnica frontowa. W swoich zasobach  posiadała ponad 20 mln arkuszy 

map Niemiec, Danii i Holandii w skalach taktycznych.  

W  2009 r. w kwartalniku "BELLONA"  płk. rez. Eugeniusz Sobczyński wspominał, że składnica w Drawnie 

miała wydać te mapy 14. Bazie Tyłowej Frontu Polskiego. Według płk Sobczyńskiego mapy zniszczono w 

1992 r. Jedna z nich dotycząca  „planu operacji obronno-zaczepnej Układu Warszawskiego z lat 70., w 

odpowiedzi na atak agresywnie nastawionych imperialistycznych sił NATO na pokojowo nastawione siły bloku 

przyjaźni” zachowała się i zyskała nawet dużą popularność  jako dowód agresywnych zapędów Układu 

Warszawskiego. Zgodnie z planami składnica cyklicznie organizowała  szkolenia żołnierzy rezerw, kadra 

jednostki uczestniczyła w treningach i ćwiczeniach organizowanych między innymi przez Tylną Bazę Frontu 

oraz Główne Kwatermistrzostwo WP. Po czterech latach pobytu w Drawnie rozliczył się z jednostką,  jego 

następca został  ppłk Kazimierz Chmieliński (1974-1977). 

. W okresie 5.marca 1973 – 25 maja 1989 kierował 92 Wojskową Składnicą Map w Komorowie. Była to 

jednostka , która   powstała 1 września 1953 r.od listopada 1955 r. posiadała w swoich strukturach  warsztaty 

przyrządów geodezyjnych. Ponieważ ówczesne mapy wojskowe  były  niejawne, z tego  powodu w oknach 

składnicy zamontowano kraty i siatki, a cały budynek odgrodzono od pozostałych budynków koszarowych. 

Wejście do składnicy umożliwiała specjalna przepustka. W maju 1989 w stopniu podpułkownika przeszedł na 

emeryturę.   Zmarł 16 stycznia 2008 w Ostrowi Mazowieckiej. Rok później 19 marca 200 9 r. zmarła jego żona 

Ewa. Mieli syna i córkę. Niniejszy życiorys prostuje wielokrotnie powtarzany błąd podawania  nazwisko 

Twardowski zamiast Twardowski. 

                                                                                                   Bogusław Michał  Szymczyk 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oficerska_Szko%C5%82a_Topograf%C3%B3w_(1949)                      

https://www.facebook.com/101716331526158/posts/146563707041420/ 

https://geoforum.pl/strona/47155,47160,47198/wojsko-w-prl-zmiany-organizacji 

 

KALISZ POM GARNIZONEM 2 PUŁKU ROLNO GOSPODARCZEGO   

Cz.2 Osoby funkcyjne i  najważniejsze komórki organizacyjne 
 

    Działania wojenne spowodowały ,że gro gospodarstw rolnych Pomorza Zachodniego zostało przez Niemców 

opuszczonych . Pojawił się problem zapewnienia ciągłości produkcji rolnej na tym terenie. Ktoś musiał 

zabezpieczyć całą infrastrukturę rolną, uruchomić zakłady przetwórcze, zebrać plony zając się bezpańskim 

inwentarzem żywym. Aby temu zaradzić zrodziła się myśl utworzenia Dywizji Rolno-Gospodarczej. Rozkaz o 

jej sformowaniu wydano 13 kwietnia 1945 r.( nr 067 Naczelnego Dowódcy WP ).  Niemal od razu 
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przystąpiono do formowania pułków rolno – gospodarczych dwa z nich 2 i 6 powstały na bazie 

zachodniopomorskich baonów pracy, których przełożonym był  delegat naczelnego dowództwa na okręg 

zachodniopomorski i poznański, ppłk Felistak on to po utworzenie w rejonie Warszawy kolejnych  pułków  

nakazał  ( rozkaz nr 33 z 13 maja 1945 r.)  wszystkim dowódcom pułków , kierownikom rejonów  

podporządkować się rozkazom d-cy 1 DRG. 

Dywizyjne osoby funkcyjne 

- Dowódca dywizji 

Konstanty Granowski. Rosjanin. Był synem rolników Włodzimierza i Maryny  z.d. Mielnik. Urodził się 1 

września 1899 w m. Mirowice obwód Chersoń.  Ukończył ośmioklasową szkołę rolniczą w Jelisawietgrodzie. 

W okresie wojny domowej był dowódcą w antyrządowej grupe zbrojnej „Welis”. W Armii Czerwoneej służył 

od 1918 r. Mimo, że  ukończył oficerski kurs kawalerii  dalsza jego kariera przebiegała w służbach 

kwatermistrzowskich. Walczył w wojnie z Finlandią i z Niemcami. 11 czerwca 1944 r. jako podpułkownik 

ACz. Przeszedł z 1 Frontu Ukraińskiego do ludowego Wojska Polskiego. 10 październiku 1944 r. został 

pułkownikiem w polskiej artylerii.  20 kwietnia został wyznaczony na  dowódcę  1DRG. Obowiązki przyjął 13 

maja 1945 r. od płk Felistaka.  Funkcję tę pełnił  do 3 października 1945 r. Stacjonował w Złocieńcu.  Po 

przekazaniu dowodzenia majorowi Janowi Szewielow  został intendentem w Okręgu Wojskowym nr V w 

Krakowie gdzie w 1946 został kwatermistrzem okręgu.  7 grudnia 1947 r, został doradcą dowódcy okręgu. 

Powrócił do  ZSRR.  Żonaty był z Natalią Wostrykow mieli dwoje dzieci syna Włodzimierza i córkę Natalię.  

- Zastępcy dowódcy dywizji. 

Z-ca d-cy dywizji ds. politycznych kpt.Ignacy Blum / od 16.października 1945 r. ppor. Czerwiński Bolesław. 

Ignacy Blum  jako jedyny  z oficerów 1DRG został  generałem brygady. Nastąpiło to w 1958 r. . Historyk 

wojskowości , autor licznych prac naukowych  Absolwent historii UW z 1955. Od 1962 r. doktor WAP. W 

1968 r.za sympatie proizraelskie został wydalony z PZPR, przeszedł w stan nieczynny. Pochodził z rodziny 

żydowskiej.  Urodził się 1913 r, w Leszczańcach koło Buczacza. W 1931 ukończył w Czortkowie gimnazjum 

im Juliusza Słowackiego. W lach 1941 -1943  służył w batalionie budowlanym Armii Czerwonej,  W maju 

1943 wstąpił do formowanej 1Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Podczas bitwy pod Lenino  zastępca 

dowódcy plutonu topograficznego. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w Riazaniu służył  od maja 1944 r. jako 

oficer polityczno-wychowawczy 1DP. Po zakończeniu służby w 1 DRG  Był szefem Zarządu Politycznego 

Dowództwa Okręgu Wojskowego nr VII w Lublinie. Od stycznia 1949 w Głównym Zarządzie Polityczno-

Wychowawczym, w którym 2 czerwca 1950 został zastępcą szefa Oddziału II Propagandy. Znarł 7 kwietnia 

1994 r.  

- Szef sztabu; ppłk gw. Stefan Mielnik/ od 3 października 1945 r.  kpt. Siekacki Wincenty  

- Kwatermistrz ; płk Grzegorz Cymbał / od 30 sierpnia 1945 r. ppłk. Zawadzki Stefan. 

- Ds. produkcji i przemysłu rolnego, płk L. Rawicz Bąkowski  ( 26 maj do 9 /15 września 1945 ) 

Prokuratura dywizyjna  

13 lipca 1945 r. został zatrzymany dowódca 14 kompanii z majątku w Jeleninie k. Ostrowic  ppor. Sylwester 

Mrówczyński pod zarzutem zamordowania milicjanta. Stało się to bezpośrednią przyczyną utworzenia w 

Złocieńcu dywizyjnego oddziału prokuratury i sądu wojskowego.  Sądowi  woskowemu przewodniczył  mjr 

Gotfryt Ostrowski  z 6 DP. Prokuratura wojskowa działała od sierpnia 1945 r. na ul. Czapalineckiej w 

Złocieńcu.  Prokuratorami byli mjr Edward Obatkowski/ por. Jan Ratyński. W dywizji działała też komórka 

informacji wojskowej  ( ppłk Komonychin  / mjr Filip Tietierin ). Działały też sądy honorowe dla oficerów 

podoficerów i szeregowych. Dla przykładu  w Kaliszu Pom. w  2 prg   na dzień 17 lipca 1945 r. członkami sądu 

honorowego  byli : sierż.  Jan Ignaszewski  - szef 15 kompanii; sierż . Kazimierz Koslasz – dowódca warty; 

sierż Zdzisław Myśliński – sekretarz wydziału planowania; plut.pchor. Leon Spychał – sekretarz płatnika;  plut. 

Sywester Stodolski – pisarz 5 kompanii, kpr. Władysław Koński z-ca d-cy 14 komp. ds. polit.  –wych. 

Problemami były dezercje , samowolne oddalenia, pijaństwa, bójki, kradzieże  i choroby weneryczne, liczne 

wypadki z bronią i nie tylko. Zdarzały się też zabójstwa  np. 6 sierpnia 1945 r. wydarzył się w  Rościnie 

tragiczny wypadek z bronią, otóż tego  dnia szer.  Jackiewicz Wacław zranił śmiertelnie szer . Józefa Bajbe , 

który zmarł w drodze do szpitala. Śledztwo w tej sprawie prowadził z-ca  ds. polityczno wych 2prg  por. Jan 

Staworzyński , który po demobilizacji stał się znanym działaczem samorządowym min. był przewodniczącym 

MRN w Kaliszu Pom.  
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Lotnictwo 

1 DRG posiadała trzy samoloty PO – 2 wydzielone z 13 pułku lotnictwa ACz. Personel lotniczy stanowili : 

ppor. Charytan Pietrow, ppor. Iwan Pietrow, st. sierż. Walenty Kozłow, st. sierż. Wasyl Gorianow.  Spełniały 

one głównie rolę łącznikową. Dowódcy pułków musieli w swoich regionach zorganizować lotniska polowe z 

całodobowymi dyżurami. Mieli oni zabezpieczyć odlot samolotu z meldunkami o stanie wykonania robót. W 

Kaliszu samolot lądował w godz.11.00 - 13.00. Według innego źródła samolot odlatywał z Złocieńca o g.10.00 

w kierunku Wałcza do I rejonu gospodarczego  skąd o 13.00 startował do 2prg  Kalisz Pom, a stąd o 14.00 w 

rejon 5prg  Dobra, kolejne lądowisko było w 1prg w Gryficach, gdzie o g. 16.00 startował do 6prg Białogard, 

po czym o g. 17.00  do Szczecinka do 4 prg . Następnie był VII rejon gospodarczy w Złotowie . Oblot kończył 

się  w Złocieńcu o 19.30.  Jeden z samolotów służył do celów pocztowych i kursował na trasie Poznań – 

Złocieniec. Obok typowej poczty rozwoził głownie prasę. 

Kontrola 

W  dniu 21 sierpnia 1945 r.  przedstawiciele komisji Głównego Kwatermistrza WP w osobach: ppor. Buczek 

Marian, chor. Świderski Franciszek, chor. Kwasik. Skontrolowali majątki Niemieńsko, Konotop, Barnimie  

podległe 2 krg por. Gabryszewskiemu i stwierdzili : brak w majątkach samochodów ciężarowych i osobowych, 

w Konotopiu znajdowały się 2 t zeszłorocznego niewymłóconego ziarna pszenicy, wagę zasianego ziarna 

przyjęto na oko, kompania  nie otrzymała cukru na przerób owoców, zapasy żywności zgodne z asygnatami. W 

Barnimiu znajdowało się 80 zużytych opon, gorzelnię w Niemińsku użytkowała Armia Czerwona, gorzelnia 

była nieczynna lecz znajdowało się tam 4000 l spirytsu. W gorzelni w Konotopiu był remont. Łąki nie były 

koszone gdyż wypasane przez ACz bydło zostało przez nią zabrane. Z posiadanych krów uzyskane mleko jest 

spożywane bez prowadzenia ewidencji rozchodu. W majątkach były nieużytkowane maszyny rolnicze, których 

nikt nie potrafił użytkować. Połowa koni była fizycznie i wiekowo  wyeksploatowana,  Majątki pilnowane były 

przez wartę,  

Problemy służby zdrowotna   

Szefowi służby zdrowie podlegał szpital garnizonowy miescił się w Złocieńcu przy ul. Lipowej 26. Jego 

komendantem był por.dr K Janisławski. Podlegało mu 13 oficerów i 45 podoficerów i szeregowych. Przy 

sztabie dywizji w Złocieńcu działało ambulatorium dla żołnierzy i ich rodzin i apteka. 27 lipca 1945 r. 

utworzono laboratorium sanitarno – epidemiologiczne kier. kpt.lek. Maciej Katyński.  Do dnia 15 sierpnia 1945 

r. zakończono szczepienia przeciw durowi brzusznemu, cholerze , tężcowi, czerwonce, Podstawowym 

problemem zdrowotnym były choroby weneryczne , w niektórych jednostkach liczba zachorowań przekroczyła 

10% stanu osobowego. W okresie 15 maja – 30 czerwca 1945 r. przebadano blisko 987 żołnierzy i odnotowano  

zachorowań na: anginę - 5 ; grypę – 14;  swerzb-15;  choroby nerek i pęcherza 13; choroby serca – 5 ; chorobę 

psychiczną – 1; gruźlicę – 3; jaglicę – 1; tyfus brzuszny - 2 ; kiłę – 2 i inne weneryczne 23 ; choroby gastryczne 

341; reumatyzm – 59; skórne 51;  epilepsja -3. Razem 

odnotowano 539 przypadków chorobowych. Szefem służby 

weterynaryjnej był  por. Karol Żuk. Szpital dywizyjny został 

zlikwidowany w styczniu 1945 r. 

 Ostatnia komórką organizacyjna 1DR-G były znajdujące się 

przy 6 prg  w Świdwinie warsztaty dywizyjne, były to  

warsztaty samochodowo traktorowe . Kierował nimi ppor . Z. 

Zając, obok Polaków pracowało w nim także 21 Niemców .  

Był brak rąk do pracy, powodował,że Niemcy pracowali u 

Rosjan i u Polaków. Rozformowanie dywizji nastąpiło na 

podstawie rozkazu nr 077/Org. dowódcy POW. W dniu 

20.03.1946  nastąpiła całkowita likwidacja 1 DRG. Na bazie 3 

prg sformowano czterokompanijny  Batalion Ochrony Mienia 

Wojskowego ( dowódca kpt. Jan Bzowski) Liczył on 430 

żołnierzy, 30 oficerów i 52 podoficerów oraz 348 szer. 

Osadnicy – pionierzy  

Stefan Janiczak (13.11.1897 – 2.10. 1978). st.sierż/ chorąży 

WP. Służył w 1 pułku artylerii polowej w Krakowie, 

„Zasłużony dla miasta Darłowa". Urodził się w Suchej 

Beskidzkiej. W 1914 został wcielony do austriackiego 13 pułku 

piechoty. Pułk walczył na froncie rosyjskim, rumuńskim i 

włoskim. Podczas służby  brał czynny udział w działalności oświatowej, w tym preferował małe formy 



13 

teatralne, kabarety i to wszystko na co w wojsku jest zapotrzebowanie czyli skecze, występy muzyczno -

wokalne. W  1915 zorganizował wytęp teatrzyku żołnierskiego w Suchej Beskidzkiej. W WP służył od 1918, 

kontynuował także zainteresowania, jego teatr żołnierski występował w Krzemieńcu Podolskim, Dziśnie, Druji 

i w Wilnie. Okres wojenny spędził w Wilnie, które do 1944 było w rękach litewskich, radzieckich, niemieckich 

i na krótko polskich. Działał z córkami w polskiej konspiracji, posiadał pseudonim „ Wiesław”. Uczestniczył w 

operacji „Ostra Brama” Wojenne losy rzuciły go do Drawna w szeregach 1DRG , gdzie dowodził 

pododdziałem . Pewnego dnia jego żołnierze znaleźli bociana ze złamanym skrzydłem. Zaopiekowali się nim. 

Bocian nie całkiem wykurował się gdyż uszkodzenie skrzydła było trwałe i latać nie mógł. Przyzwyczaił się do 

żołnierzy bardzo, co było widoczne podczas niedzielnego przemarszu pododdziału do kościoła w Drawnie, 

kiedy to szedł  na końcu kolumny. Gdy żołnierze weszli do środka świątyni czekał na nich przy wejściu po, 

czym wracał razem z nimi do majątku. Oczywiście bociek miał imię, wołano na niego Maciek.  Po odejściu do 

cywila, został  zatrudniony  w fabryce sieci w Drawnie. Udzielał się społecznie i kontynuował swoje 

zainteresowania. W 1948 był przewodniczącym Komitetu Bibliotecznego. Po przeniesieniu fabryki sieci 

pojechał „za nią” w 1949 do Darłowa. Pracował i prowadził działalność artystyczną. Założył teatr amatorski. 

Napisał wiele wierszy okolicznościowych, oraz kilka amatorskich sztuk teatralnych. Zorganizowany przez 

niego teatr występował w wielu miejscowościach Pomorza. Udzielał się w ruchu kombatanckim.  

 Jan Mikuła ( ur. 01.06.1903, zm ?  ). Plutonowy WP. Wójt byłej gminy Fürstenau - Księżno ( dziś Barnimie ). 

Początkowo nie należał do partii politycznych , po czym wstapił do Stronnictwa Ludowego . Urodził się  w 

miejscowości Drabinianka (dziś dzielnica Rzeszowa) w rodzinie Franciszka i Anny Mikuła. Ukończył 5 klas 

szkoły ludowej. Okupację spędził w m. Anusin, gm. Siedliszcze. pow. Chełm. Zmobilizowany, walczył na 

froncie, posiadał stopień wojskowy plutonowego. Po zakończeniu działań bojowych przeniesiony został do 1 

DR-G  podlegał mu majątek Fürstenau ( Księżno , Barnimie ). tu też osiedlił się po demobilizacji . Z zawodu 

był rolnikiem, gospodarzył z żoną Janiną (ur. 03.06.1910 r.) na 18 ha. Rodzina była wielodzietna. Nim został 

wójtem, wybrano go w grudniu 1945 r. przewodniczącym Zarządu Gminnego Samopomocy Chłopskiej w 

Fürstenau (Barnimie). Urząd wójta objął 15.01.1946 r. Jan Mikuła jako wójt przejął 7.08.1946 od gminy 

Kniazie ( Drawno) gromadę Dominikowo. Przewodniczył też trzynastoosobowemu Gminnemu Komitetowi 

Ochrony Roślin . Jeszcze do końca lat czterdziestych udzielał się społecznie. Był członkiem pierwszej Gminnej 

Rady Narodowej w Księżnie. Przewodniczył  Komitetowi Gminnemu Odbudowy Warszawy . W 1951 był 

przewodniczącym Gminnej Spółdzielni Produkcyjnej. 

Jan Szyksznian (06.01.1925(7) – 29.09.1991); żołnierz AK ps."Ścigacz". Urodził się w Pruciach niedaleko 

Ignalina, woj. wileńskie. Był synem Roberta i Weroniki z domu Szutinis. Do 1939 uczył się w Wilnie. Z chwilą 

rozpoczęcia wojny był uczniem drugiej klasy technikum. W 1942 został żołnierzem AK. Początkowo był 

kurierem a od 1944 żołnierzem 3. Brygady AK "Szczerbca" (d-ca kpt. Gracjan Fróg). Trafił do 1 plutonu 

szturmowego ppor. czasu wojny Franciszka Gradziewicza (1923 - 1998) ps. „Bosy”. Pluton był w strukturach 1 

kompanii szturmowej ppor. Romualda Reisa ps. „Bury”, którego „Bosy” był zastępcą. W kwietniu 1944 Jan 

Szyksznian brał udział w akcji na szosie Wilno – Jaszuny . W 13/14 maja 1944 uczestniczył w bitwie z 

Litwinami z Lietuvos vietinė rinktinė (Litewski Korpus Lokalny) pod Murowaną Oszmianką. W lipcu 1944 

uczestniczył w Operacji „Ostra Brama”. Uniknął internowania i obozu w Kąłudze. Po krótkim epizodzie   pod 

rozkazami przyszłego żołnierza wyklętego rtm. Zygmunta Augustowskiego (Ślepowron, Lanca, Hubert) chcąc 

uniknąć aresztowania, zgłosił w Wilnie swój akces do tzw. „Armii Berlinga”.Stąd w marcu 1945 wyjechał do 

Białegostoku, zapewne służył potem w 1 Dywizji Rolno – Gospodarczej, w której szeregach trafił do Drawna. 

W Drawnie osiedlił się po demobilizacji, która nastąpiła w grudniu 1945. Mieszkał przy ul. Choszczeńskiej 14. 

Kontynuował naukę na poziomie średnim w Gimnazjum dla Dorosłych w Choszcznie. W 1946 ożenił się w 

drawieńskim kościele parafialnym z córką swego dowódcy. Jan Szyksznian zatrudniony był w fabryce sieci 

rybackich, którą kontynuował po jej przeniesieniu do Darłowa gdzie wyjechał  z rodziną. Ukończył Studium 

Włókiennicze i został dyrektorem ds. technicznych macierzystego zakładu. Z przyczyn politycznych 

zrezygnował ze stanowiska i pracował chałupniczo w Spółdzielni "Trykot" w Szczecinie. Zmarł w Szczecinie. . 

Odznaczony był dwukrotnie Medalem Wojska, Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Partyzanckim. 

Opracowanie powstało na podstawie pracy dr. Zbigniewa Mieczkowskiego ; Drawska odyseja osadnicza 

1945 r. Wyd. Ranczo pod mieczem 2021 r.  

                                                                                                                               Andrzej Szutowicz                                                                                      
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Dywizja_Rolno-Gospodarcza                                                                                                                        
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Fot.Andrzej Szmeja Chojnice  

KTO BYŁ PIERWSZYM PROBOSZCZEM W DRAWNIE  

Ogólnie podaje się że pierwszym proboszczem w powojennym Drawnie był ks. Karol Chmielewski  jednak 

jednoznacznego dowodu na to nie ma, gdyż  dekretem z dnia 6 września 1945 r. został wikariuszem z prawami 

proboszcza w Choszcznie, jego poprzednikiem był ks. Stefan Strzałkowski, który 25.08.1945 r. został 

tymczasowym administratorem z prawami proboszcza kuracji w Choszcznie. Chmielewski 22.12. 1945 r. po 

przeniesieniu do Słupska został tam proboszczem. Następcą ks. Chmielewskiego w Choszcznie został ks. Jerzy 

Kowalski, którego  6.09.1945 r wyznaczono wikariuszem koordynatorem w Choszcznie, a dopiero 5.02.1946 r. 

został tam administratorem , czyli faktycznym proboszczem, co niemal pokrywa się z odejściem 

Chmielewskiego do Słupska. Ks. Kowalski dziekanem dekanatu Choszczno był od 5.02.1946  r. do 30.11.1955 

r. w literaturze dot. dekanatu okres  ten zawiera się między 19 09.1945 – 1.01.1956 co jest błędem. Uznany za 

drugiego drawieńskiego  proboszcza ks. Stanisław Galas dekretem 8.01.46 r. został wikariuszem w Choszcznie 

z prawami i obowiązkami proboszcza w Nowem nad Drawą czyli w Drawnie. Nasuwa się przypuszczenie, że 

ks. Chmielewski będąc administracyjnym proboszczem w Choszcznie posługę pasterską w Drawnie sprawował 

na podobnych zasadach jak robią to proboszczowie  w swoich filiach. Ks. Galas 30.01.1948 r. mianowany 

został wikariuszem w Stargardzie z rezydencją w Drawnie, czyli w latach 1946- 1948 r. był faktycznym 

proboszczem drawieńskim, jednak oficjalnie tytułu proboszcz nie posiadał . Ks. Galas we wrześniu 1948 r. 

został przeniesiony do Słupska. W dniu 9.09.1948 r. wikariuszem  w Choszcznie z rezydencją oraz z prawami i 

obowiązkami proboszcza w Drawnie. został ks. Stefan Jodłowski. Wiadomo, że miejscowi parafianie 

uniemożliwili mu sprawowanie urzędu , gdyż był Łemkiem, mimo to oficjalnie pełniącym obowiązki 

proboszcza był do 20.09.1945 r. stad należy mu się miejsce na liście kolejnych administratorów ( proboszczów 

) parafii w Drawnie. Od 20.09 – do 1.10.1945 r. był wikariuszem kooperatorem  w Choszcznie z rezydencją 

oraz z prawami i obowiązkami proboszcza w Breniu, skąd trafił do Chłopowa, by przejść do legendy dekanatu . 

Oficjalny tytuł proboszcza tamtejszej parafii uzyskał w 1951 r. 21.09.1948 r. czyli dzień po odwołaniu ks, 

Jodłowskiego, wikariuszem kooperatorem  w Choszcznie z rezydencją oraz z prawami i obowiązkami 

proboszcza w Drawnie został ks.Bruno Stachowiak. Dopiero 1.06.1951 r. jako pierwszy od 1945 r. otrzymał on 

oficjalny tytuł  proboszcza w Drawnie.( Na podstawie : ks.Robert Romuald Kufel Słownik biograficzny księży 

pracujących w Kościele gorzowskim. T I – IV. Agencja Wydawnicza PDN Zielona Góra ). 

                                                                                                                      Opracował : Andrzej Szutowicz    

SYLWETKA SAPERA                                                                                                                                             

Robert Adolf Chodasiewicz ( ur.29 lutego 1832  zm. 17 sierpnia 1896 ). Podpułkownik inżynier , pionier 

lotnictwa balonowego w Argentynie. Urodził się  w Wilnie w rodzinie 

Szymona  i Filipiny z domu Ravené.  Ojciec  był administratorem w 

kolonii rolnej w okolicach Starej Ładogi. Miał tam trafić karnie za udział 

w powstaniu listopadowym. Robert Adolf uczył się w Korpusie Kadetów 

oraz w Mikołajewskiej Szkole  Inżynieryjnej w Petersburgu po której 

ukończeniu został podporucznikiem i trafił do  pułku tarutyńskiego. 

Uczestniczył w Wojnie Krymskiej.   20 września 1854 roku wyróżnił się 

w przegranej dla Rosjan bitwie nad Almą. Odznaczony został Orderem 

św. Włodzimierza. Od 25 września do 3 października wykonywał  prace 

fortyfikacyjne  w rejonie Twierdzy Sewastopol. 25 października  atakował 

Anglików  pod Bałakławą, a 5 listopada 1854 walczył w przegranej dla 

Rosjan bitwie pod Inkermanem ,w której został ranny bagnetem w rękę. 

25 marca 1855 przeszedł na stronę brytyjską,  Początkowo uznany za 

szpiega został  przez Anglików aresztowany po 10 dniach poszedł na 

pełna współpracę  proponując sformowanie jednostek wywiadowczych. 

Swoja zdradę uzasadniał polskim patriotyzmem. Wykorzystany został do 

działań dywersyjnych i rozpoznawczych. W 1856 otrzymał angielski paszport na nazwisko Robert Hodasevich 

, będąc w Londynie opublikował 26 lipca 1856 wznawianą do dziś relację  z walk  pod Sewastopolem A 

Narrative of the Campaign in the Crimea, and of the Events of the Siege. Następnie udał się do Turcji  i 
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zaciągnął się do formowanej tam polskiej jednostki, zajmował się hydrografią, topografią , budował drogi i 

mosty. Po pięciu latach wyjechał w 1862 do USA . Od 1863 brał udział po stronie północy w wojnie secesyjnej. 

Jego dowódca był  przyszły prezydent USA gen.  Ulysses Grant. Obok walk w polu wykonywał szereg prac 

fortyfikacyjnych. Brał udział przy wzmocnieniu i odbudowie blisko 50 fortów w okolicy Waszyngtonu.  oraz  

fortyfikował obiekty w stanie Virginia Był jednym z współautorów i wykonawców wykonania podkopu i 

umieszczenia w nim ładunku pod umocnieniami Pittsburga oblężonego przez  wojska Unii . Akcja ta przeszła 

do historii wojny jako bitwa o krater, zresztą została wygrana przez Konfederatów. 19 sierpnia 1864 opuścił 

armię, był inżynierem w kopalni i krótko pracował w Departamencie Inżynieryjnym w Nowym Jorku.  W 1865  

został namówiony  przez ówczesnego posła Argentyny Domingo Faustino Sarmiento (późniejszy prezydent ) 

do wstąpienia do armii  Argentyny , która w koalicji z Brazylia i Urugwajem prowadziła wojnę z Paragwajem. 

Znalazł się  w korpusie inżynieryjnym, początkowo pod dowództwem argentyńskim, później brazylijskim. W 

czasie gdy walki przeniosły się na teren Paragwaju zaproponował  by do rozpoznania dobrze  ufortyfikowanych 

i trudno dostępnych pozycji zastosować balony. Dostawcą balonów był Amerykanin  Thaddeus Sobiesk,i były  

dowódca Korpusu Balonowego Unii.  Pierwszego lotu próbnego dokonano 24 czerwca 1867  a pierwszy lot 

bojowy odbył się 8 lipca tr. Ogółem wykonano blisko 20 lotów w tym 12 z udziałem Chodasiewicza stąd często 

nazywany jest pierwszym pilotem wojskowym Ameryki Łacińskiej. W 1869 otrzymał awans na 

podpułkownika oraz ożenił się z Concepción Liviers, siostrzenicą byłego  gubernatora miał  cztery córki i 

dwóch synów. W roku zakończenia wojny (1870 )  został obywatelem Argentyny. Mieszkał w Asunción w 

prowincji Corrientes, gdzie był m.in. dyrektorem kolei. Od 1887 mieszkał w Buenos Aires i ponownie znalazł 

się w armii jako wykładowca w szkole inzynieryjnej. W 1890 znajdował się wśród założycieli Polskiego 

Stowarzyszenia Demokratycznego.  W 1894 został dyrektorem fabryki  materiałów wybuchowych. W 1895 

odszedł z czynnej służby (w stopniu podpułkownika). Zmarł w Buenos Aires w 1896 . 28 października 2011  

jego imię – „pierwszego lotnika i patrona Argentyńskich Sił Powietrznych” otrzymał  plac garnizonowy w 

Santo Tomé (Santa Fe).  

Piotr Korczyński https://historykon.pl/najemnik-z-przeznaczenia-losy-roberta-adolfa-chodasiewicza-patrona-

argentynskich-sil-powietrznych/3/ 

http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=1&arty_id=20312  Fot. 

http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=1&arty_id=20312 

Z MOICH WSPOMNIEŃ. Poligon w Czarnem  

Będąc szefem służb technicznych 2 bsap uczestniczyłem w zajęciach poligonowych, które były jednocześnie 

zgrupowaniem saperów dywizyjnych. Mając na uwadze  potrzeby poligonu, szef saperów dywizji  podjął się 

wykonania na bagnistym terenie metodą wybuchową zbiornika na wodę do czerpania jej  przez  śmigłowce 

biorące udział  w akcji przeciwpożarowej. Założenie szefa było takie by wywalić ziemię na boki a powstałym 

rowie nagromadziłaby się woda. Przygotowań było dużo, odpowiedzialnym i autorem projektu został kpt. 

Sławomir Albinowski z Budowa. Ja natomiast miałem filmować całą akcję kamerą video, nowym nabytkiem 

jednostki. Szef wietrząc sukces przejął kierowanie całym przedsięwzięciem . Żołnierze brnąć po kolana w 

błocie  kopali  według  jego wskazań doły pod ładunki. Uprzednio  zrezygnował z propozycji opracowanej 

przez   kpt. Albinowskiego. Najbardziej zawziętym i wytrwałym „kopaczem – minerem” był szer. Śledź. 

Poprosiłem szefa saperów by tego żołnierza wyróżnił ( otrzymał zegarek na rękę) . Gdy ładunki zostały 

założone i uzbrojone ,a wojsko odeszło w bezpieczne miejsca padły komendy do odpalenia. Stałem z kamerą i 

czekałem. Wnet ziemia się uniosła i wszystko wystrzeliło do góry. Goniłem kamerą czubek tego wybuchu, 

który unosił się i unosił w końcu z tą kamerą upadłem. Chwilę po wybuchu zaczęły się dziać cuda. Wokół 

wystrzeliwały w górę gejzery wody, nie było gdzie uciekać. Po kilkunastu minutach wszystko się uspokoiło, 

dymy przewiało a wyrzucona ziemia opadła, tam gdzie były liczące kilka metrów wysokości gejzery  sączyła 

się woda. Gdy podeszliśmy do miejsca gdzie miał być dół, zobaczyliśmy dużą papkę błota. Wtem nadszedł szef 

saperów pułku  z Stargardu mjr Wiech i zaczął się śmiać żartując z kpt.Albinowskiego, dopiero jak powiedział 

Sławek spieprzyłeś ( bardziej dosadnie ) szef saperów uciszył go swoim przenikliwym wzrokiem. Widziałem 

,że szef przeżywał to niepowodzenie. Podszedłem do niego i powiedziałem aby się nie martwił bo, 

wszystkiemu winna kurzawka, której istnienie trudno było w tym terenie przewidzieć. Wybuch uwolnił jej 

moc, tłumaczyłem  i w powstały w miejscu  jego wybuchu lej woda wepchała błotnistą ziemię. Moja wersja 

spodobała się szefowi. Myśmy jednak wiedzieli, że gdyby kpt.Albinowski od początku do końca kierował tymi 

pracami, argumentu kurzawki by nie było.  

                                                                                                                                  Andrzej Szutowicz 
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WIENIEC ADWENTOWY 

Jego kolisty kształt, to symbol jedności,                                                                                                                  

Zwycięstwa Chrystusa i Bożej wieczności.                                                                                                                         

Życie, nadzieja, to zielone gałązki.                                                                                                                                 

Miłość do Boga, jego czerwone wstążki.                                                                                                                              

Na znak nawrócenia są też fioletowe.                                                                                                                                              

W wieńcu cztery świece stoją  adwentowe.  

Zapowiedź Mesjasza  przy pierwszej niedzieli,                                                                                                                  

To  „Świeca Proroka”,  to „Świeca Nadziei”.                                                                                                                          

Miejsce Jego narodzin  podczas postoju,                                                                                                                              

To „Świeca Betlejem”, to „Świeca Pokoju”.                                                                                                                                     

W Gaudete* trzecia  różowa  zagości,                                                                                                                                      

To ”Swieca Pasterzy”,  to” Świeca Radości”. 

Na cześć zastępów czwarta „Miłości” zwana,                                                                                                                                    

To „Świeca Aniołów” głosi przyjście Pana.                                                                                                                      

(Rys. https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/detaillierter- adventskranz-im-flachen-design_11303001.htm) 

ŻYCZENIA REDAKCJI NA ŚWIĘTA I NOWY 2022 ROK  

Syn Boży w Betlejem narodził się  

Tam w zwykłym żłobie na sianie leży 

Cieszy się ziemia i ty raduj się  

Słychać śpiew aniołów i  pasterzy 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 
        

W okresie Świąt Narodzenia Pańskiego i w nadchodzącym Nowym Roku życzymy zdrowia oraz spokoju. 

Niech  urodzony w betlejemskiej szopie Chrystus wszystkich ma w Swojej opiece , niech wspomaga 

swymi łaskami w życiu i pracy . Niech  chroni  przed  epidemią , która zalewa świat. Życzymy                                                                                            

bogactwa duchowego, którego w ten Wielki Czas na pewno nie zabraknie.  

                                                                                                                                       Redakcja Kawaliery                                                                                                           
( Zdj. https://gazetaolsztynska.pl/ostroda/556173,Swiateczne-kartki-ze-starego-kredensu.html ) 
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM 
NIEOGRANICZONYM

 Rolnicza Spółdzielnia Produk-
cyjna w Rzecku informuje, że ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony (licy-
tację) na sprzedaż maszyn i urządzeń:
1) Wózek widłowy marki TOYOTA, model 
02-8FGL25, nr seryjny 028FGL25-11680, 
stan licznika 31500 mth, rok produkcji 2011.
Cena wywoławcza wynosi 16.000 
zł netto + VAT 23% (słow-
nie: szesnaście tysięcy złotych).
Wadium wynosi 1.600 zł (słow-
nie: jeden tysiąc sześćset złotych).
Minimalne postąpienie w licytacji wy-
nosi 200 zł  (słownie: dwieście złotych).

2) Wózek widłowy marki TOYOTA, model 
02-8FGL25, nr seryjny 028FGL25-10312, 
stan licznika  27500 mth, rok produkcji 2011.
Cena wywoławcza wynosi 16.000 
zł netto + VAT 23% (słow-
nie: szesnaście tysięcy złotych).
Wadium wynosi 1.600 zł (słow-
nie: jeden tysiąc sześćset złotych).
Minimalne postąpienie w licytacji wy-
nosi 200 zł (słownie: dwieście złotych).

3) Wózek widłowy marki TOYOTA, model 
02-8FGL25, nr seryjny 028FGL25-10593, 
stan licznika 32500 mth, rok produkcji 2010.
Cena wywoławcza wynosi 16.000 
zł netto + VAT 23% (słow-
nie: szesnaście tysięcy złotych).
Wadium wynosi 1.600 zł (słow-
nie: jeden tysiąc sześćset złotych).
Minimalne postąpienie w licytacji wy-
nosi 200 zł (słownie: dwieście złotych).

4) Agregat prądotwórczy trójfazowy 
marki MEZ FREN STAT, typ A12B4, 
napęd diesel, rok produkcji 1965.
Cena wywoławcza wyno-
si 3.500 zł netto + VAT 23% (słow-
nie: trzy tysiące pięćset złotych).
Wadium wynosi 350 zł (słow-
nie: trzysta pięćdziesiąt złotych).
Minimalne postąpienie w licytacji wy-
nosi 200 zł (słownie: dwieście złotych).

5) Ciągnik rolniczy C360, nr rejestra-
cyjny ZCHJ684, rok produkcji 1985.
Cena wywoławcza wynosi 13.000 
zł netto + VAT 23% (słow-
nie: trzynaście tysięcy złotych).
Wadium wynosi 1.300 zł (słow-
nie: jeden tysiąc trzysta złotych).
Minimalne postąpienie w licytacji wy-
nosi 200 zł (słownie: dwieście złotych).

Ww. maszyny i urządzenia są własno-
ścią Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
w Rzecku, stan techniczny bardzo do-
bry, użytkowane w prawidłowy sposób. 

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 13 
stycznia 2022 roku o godzinie 13:00 w Rol-
niczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku, 
ul. Spółdzielcza 26, Biuro Zakładu Rolnego.

*Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłacenie wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej na wybrane pozy-
cje przetargowe określone w ogłoszeniu.

*Wadium należy wpłacić przelewem 
na konto RSP w Rzecku w Banku BGŻ 
BNP Paribas S.A. O/Choszczno nr 
konta 22 2030 0045 1110 0000 0091 
7620, podając w tytule przelewu na-
zwę oferenta oraz numery wybranych 
pozycji przetargowych z ogłoszenia.

*Wadium przepada na rzecz sprzedają-
cego, jeżeli żaden z uczestników licytacji 
nie zaoferuje ceny nabycia równej co naj-
mniej cenie wywoławczej oraz w przy-
padku wygrania przetargu i rezygnacji z 
nabycia danej maszyny lub urządzenia. 
*Wpłacone przez nabywcę wadium za-
licza się na poczet ceny nabycia, a pozo-
stałe wadia zostaną zwrócone w termi-
nie 5 dni od daty zakończenia przetargu.

*Nabywcą zostanie ta osoba, któ-
ra podczas przetargu zaoferuje 
najwyższą cenę nabycia.
 
*Cena sprzedaży osiągnięta w przetargu 
musi być uiszczona na rzecz RSP w Rzecku 
przez ustalonego nabywcę najpóźniej dzień 
przed odbiorem maszyny lub urządzenia. 
*Nabywca zobowiązany jest do odbio-
ru wylicytowanych maszyn i urządzeń 
w terminie 2 tygodni od daty przetargu. 
*Ww. maszyny i urządzenia można oglą-
dać w dniu przetargu lub wcześniej po 
telefonicznym uzgodnieniu terminu.
*Ze szczegółowymi informacjami 
na temat zbywania maszyn i urzą-
dzeń można zapoznać się w siedzi-
bie RSP w Rzecku lub pod nr telefonu:

694 445 454 – Andrzej Gonczarow 
Kierownik Warsztatu

606 834 675 – Joanna Zięba Specjalista 
ds. Zakupów.

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia składamy

najszczersze życzenia mieszkańcom 
Gminy Drawno:

zdrowia, miłości, szczęścia i wszel-
kiej pomyślności.

Niech ten czas spędzony w gronie 
najbliższych

będzie dla Was momentem odpo-
czynku

i wytchnienia od codziennych obo-
wiązków.

Życzymy również wspaniałego No-
wego Roku 2022,

obfitującego w pasmo sukcesów
życzy

wraz z załogą 
Prezes Zarządu 

Kazimierz Czapiewski.


