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A mo¿e to Drawsko pospieszy
rz¹dowi z pomoc¹?
Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Drawsku Pomorskim

W ZSZ podsumowali semestr,
najlepszym wrêczyli nagrody

Z kart historii
Drawska
Pomorskiego

„Bo jednoœæ
buduje
a niezgoda
rujnuje”.
Referendum
z 30 czerwca
1946 r.
w powiecie
drawskim

Fala
protestów
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Z drugiej strony

Nie ma wyjœcia - Ojczyzna czeka, a tu sami dorobkiewicze

Polska klientela ruskiej kloaki
Tadeusz Nosel

K

iedy ogl¹dam filmy do
kumentalne na temat
ewentualnych sprawców przeró¿nych zamachów,
uderza mnie w nich wieloœæ interpretacji. Ot, choæby zamach na
World Trade Center. W amerykañskich dokumentach s¹ stawiane nawet tezy, ¿e „zamachnê³a”
siê na wielkie do niedawna wie¿e
nawet CIA. ¯e rz¹d, ¿e sam prezydent wyda³ rozkaz. Wokó³ nie
tylko tego wydarzenia rozrós³ siê
nawet jakby swoisty „przemys³
informacyjny, filmowy”. Gigantyczny spektakl.
Nawiasem, polscy badacze zamachu pod Smoleñskiem wiele by
chyba skorzystali, gdyby siêgnêli
do ustaleñ ekspertów dotycz¹cych uderzenia wiadomego samolotu w Pentagon. Uderzenie
maszyny o budynek i pozostawiony œlad, jakby samolot nie mia³
skrzyde³, nieodparcie kojarzy siê
wiadomo z czym. Przed uderzeniem w budynek samolot mia³
skrzyd³ami œcinaæ wiele ulicznych latarni. Trzeba bêdzie o
wszystkim powiadomiæ niespo¿ytego Antoniego Macierewicza,
no, bo kogo innego? Do kogo w
Polsce mo¿na mieæ zaufanie, jak
nie do najbardziej przez re¿im zaszczuwanego? Tak jest do dzisiaj!
Dezanyfikacja tak,
debolszewizacja ... ?
I w³aœnie o tym. Kiedy ju¿ wiemy, ¿e nieprawd¹ jest, i¿ genera³
Andrzej B³asik rozkazywa³ w kabinie pilotów, ¿e nieprawd¹ jest,
¿e nie naciska³ na pilotów, a do
tego, ¿e z ca³¹ pewnoœci¹ nie by³
pod wp³ywem alkoholu, proponujê tu nieco inne pytania: (1) jak¹
wiedz¹ dysponuj¹ Rosjanie na temat polskiego spo³eczeñstwa, ¿e
wiedz¹, i¿ takie bzdury mo¿na Polakom nie tylko proponowaæ, ale i
¿e wielka liczba Polaków przyjmie
je jako zupe³nie pewne? (2) jakie
media tu w Polsce Rosjanie maj¹
opanowane do tego stopnia, ¿e te,
tego rodzaju informacje bêd¹ wbijaæ w g³owy milionów bezbronnych ludzi? Bezbronnych, bo bez
niezale¿nych swoich mediów!

Gdy poddamy tego rodzaju
wydarzenie bli¿szemu ogl¹dowi,
to siê okazuje, ¿e w Polsce mieszka spora liczba ludzi, która codziennie jest gotowa wystêpowaæ
przeciwko w³asnej OjczyŸnie, by
tylko byæ w zgodzie z „doktryn¹
Putina”, i to nie tylko pod wp³ywem mediów. S¹ i tacy, którzy
tylko czekaj¹, by krêgom ludzi,
którzy czêsto i pokoleniami
walcz¹ o woln¹ Polskê wiod³o siê
jak najgorzej.
Niestety, ale miêdzynarodowe
wymuszenie na Polsce rezygnacji
z debolszewizacji (podobnie do
denazyfikacji), lustracji i kontroli
z³odziejstwa najcenniejszych polskich dóbr, dzisiaj doprowadzi³o
ju¿ do powstania kolejnych pokoleñ tubylców, którym dba³oœæ o
interesy w³asnego pañstwa wyj¹tkowo mocno przeszkadza w
dba³oœci o w³asne cztery litery.
Tak samo siê dzieje i na samym
dole, w gminach.
Gdyby w naszym kraju
w³adza by³a Polsce
przychylniejsza
Teraz, gdyby w naszym kraju
w³adza by³a jemu przychylna,
sprawowa³a rz¹dy w jego interesie, zarz¹dzi³aby natychmiastow¹
kontrolê tych gazet, telewizji, rozg³oœni radiowych, a i ludzi w nich,
którzy jak¿e chêtnie na chyba tajne rozkazy z Moskwy realizowali
tu plan - PIJANY GENERA£
NACISKA£ ZE ŒWIÊTEJ PAMIÊCI PREZYDENTEM W TLE.
Ka¿dy z czytelników zna te tytu³y,
telewizje i radia. I tych ludzi zwanych polskimi dziennikarzami. I
CO Z TEGO? I tu szkopu³ wielki.
Z tym majdanem musimy iœæ dalej. Codziennie. Nie za du¿o jest
ludzi, dla których te „nasze” telewizje, z jednym wyj¹tkiem, to jakby w³aœnie „ruska kloaka”. Ale,
zwolna w tym kraju (nie myliæ z
Polsk¹), powstaje ogólnopolska
prasa, s¹ nieliczne jeszcze, ale
polskie ju¿, rozg³oœnie radiowe,
raczkuje telewizja, a jedna z nich
ju¿ istnieje nawet doœæ d³ugo.
Codziennie oczywiœcie szarpana
przez funkcjonariuszy „ruskiej
kloaki”. Ale Trwa. I to jak? I to
wsparta najambitniejszym w kraju radiem utrzymywanym przez
samych s³uchaczy. Proszê nie
myliæ z abonamentem.
Re¿im utyt³any w „ruskiej kloace” ledwie zipi, ale wspieraj¹ go
twory medialne, dla których próg

kompromitacje jest poni¿ej poziomu ziemi. Widaæ, ludzie przewiduj¹, ¿e lepsza taka kloaka ni¿
generalne wziêcie w³asnego losu
we w³asne rêce. Lepiej ca³ymi latami ci¹gn¹æ siê z niby swoim
¿yciem na kredytach, ani¿eli samemu coœ zrobiæ. Zarobiæ. A¿
zu¿ytych opon w Europie trzeba
by³o, by dzieciakom w Polsce w
szko³ach pobudowaæ boiska? I
jeszcze do wszystkiego dop³aciæ?
Chyba Rosjanie to wiedz¹; tego
rodzaju klienteli wciskaj¹c taki informacyjny kit, jak to by³o w
przypadku genera³a Andrzeja B³asika. To o nas wiedz¹, dlatego na
tyle a¿ sobie z nami pozwalaj¹.
Miliony przeciwko polskiej
kuturze
Podsuwamy wiêc has³o ze
Z³ocieñca: tyle milionów z³otych
tylko w powiecie drawskim jest
wydawane tylko po to, by nie
wzbudzi³o siê tu jakiekolwiek
¿ycie kulturalne! W to miejsce
mamy œpiewajki, pograjki, malowanki i tañcowanki. A gdyby tak
w ka¿dej takiej placówce pocz¹æ
tworzyæ pracownie dziennikarskie, w których wykwalifikowani
specjaliœci mieliby za zadanie
wydawaæ co jakiœ czas biuletyny
informacyjne o tym, co tak naprawdê dzieje siê w kraju, w gminie, a nawet w so³ectwie? Masa
dziennikarzy jest bezrobotnych,
bo sztafa¿e propagandowe s¹
tworzone tylko przez nielicznych.
Co stoi na przeszkodzie, by nowe,
autentyczne ¿ycie kulturalne w
powiecie drawskim pocz¹æ tworzyæ od choæby tylko prób odk³amywania codziennego ojczyŸnianego istnienia. Nim pograjki, to
wpierwej prawda, nim œpiewanki, to wpierwej rzetelna informacja. Tym sposobem miliony ludzi
poczê³yby odzyskiwaæ swój kraj.
Powiaty, gminy. Polska poczê³aby siê na nowo stawaæ dobrem
wspólnym, a nie maj¹tkiem nielicznych. Œrodki na to s¹, ale w³aœnie - w posiadaniu nielicznych.
Takich us³u¿nych, przez lata us³ugiwania kompletnie wyja³owionych. Czy w takim razie potrzebne jest jakieœ „bum”, jak mówi
Agnieszka Holland, by tê kloakê
rozsadziæ? A nawet gdyby i tak, to
co w tym z³ego? Ojczyzna nie ma
ceny, bo to ojczyzna. ¯aden nawet najzdolniejszy dorobkiewicz
nie ma szans na ten pu³ap. Tu ta
ró¿nica.

Dzisiaj - te pograjki, malowanki, œpiewanki, tañcowanki, koncerciki - tak naprawdê to s³u¿¹
stêpianiu ludzi, wyja³awianiu.
Dawniej zaœ, kiedy w Sali Kongresowej zagrali Rollings Stonsi,
to Mick Jagger ówczesnemu
pierwszemu sekretarzowi polbolszewii zdejmuj¹c spodnie wypi¹³
nagi ty³ek. Kto dziœ, tak powiedzmy, jest w stanie znów to „zaœpiewaæ”?
Nocne Polaków rozmowy
w III Rzeczpospolitej
Poniedzia³kowa rozmowa o
Polsce w rozg³oœni radiowej poza
cenzur¹ wygl¹da³a tak. Fragment:
- Ja w tym miejscu chcê powiedzieæ to, co gdybym powiedzia³a,
to by mnie ksi¹dz natychmiast
wy³¹czy³, bo to prawda o Polsce
najwa¿niejsza. Przyjmijmy, ¿e ja
to powiedzia³am nie mówi¹c i rozmawiajmy dalej. A dalej by³o o tym samym, tylko ¿e jeszcze inaczej.
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Wpisu do rejestru dokonuje burmistrz

Nowy pracownik w urzêdzie od zabezpieczeñ

Zmiana ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminie

A mo¿e to Drawsko
pospieszy rz¹dowi
z pomoc¹?

(Z£OCIENIEC). Od pierwszego
dnia nowego roku obowi¹zuje zmieniona ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminie. Zosta³y w
tym wzglêdzie zmienione niektóre
inne ustawy.
Dzia³alnoœæ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, jest dzia³alnoœci¹ regulowan¹ w rozumieniu
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej. Rejestr dzia³alnoœci
regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci z terenu gminy
tworzy i prowadzi burmistrz. Przedsiêbiorca odbieraj¹cy odpady komunalne od w³aœcicieli nieruchomoœci z terenu gminy jest obowi¹zany

do uzyskania wpisu do rejestru.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje burmistrz na
pisemny wniosek przedsiêbiorcy.
Przedsiêbiorcy odbieraj¹cy odpady komunalne od w³aœcicieli nieruchomoœci, którzy w dniu wejœcia
zmienionej ustawy posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, mog¹ wykonywaæ dzia³alnosæ w
zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych
bez wpisu do rejestru dzia³alnoœci
regulowanej w okresie dwunastu
miesiêcy od wejœcia w ¿ycie zmienionej ustawy o utrzymaniu czystsi i
porz¹dku w gminie oraz niektórych
innych ustaw.
(um)

Zg³oszenia do koñca maja

Szansa na Przysz³oœæ
z Europ¹ w tle
(DRAWSKO POM.). Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim prowadzi nabór
uczestników do realizowanego w
tym roku projektu systemowego
„Szansa na przysz³oœæ” wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w raamch programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
Priorytet VII, Promocja Integracji
Spo³ecznej. Uczestnikami projektu
mog¹ byæ osoby: (1) posiadaj¹ce
aktualne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci (w przypadku osób niepe³nosprawnych) (2) korzystaj¹ce
ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej (3)
w wieku aktywnoœci zawodowej: 15
– 64 lata. (4) posiadaj¹ce zatrudnienie lub nie, zagro¿one wykluczeniem
spo³ecznym z co najmniej jednego

powodu spoœród wskazanych w
odpowiedniej ustawie.
Osoby uczestnicz¹ce w projekcie bêd¹ mog³y skorzystaæ z nastêpuj¹cych bezp³atnych form wsparcia: (1) kursów umo¿liwiaj¹cych zdobycie nowych umiejêtnoœci, kwalifikacji zawodowych (2) doradztwa
zawodowego – poradnictwa psychologicznego (3) turnusów rehabilitacyjnych (dotyczy osób niepe³nosprawnych).
Osoby chêtne do uczestnictwa w
projekcie prosimy o zg³aszanie siê
do 31 maja tego roku do godziny
14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ulica B.
Chrobrego 4, 78 – 500 Drawsko Pomorskie, pokój 1. Telefon 600 135
070.
(um)

(DRAWSKO POM.) W grudniu
ubr. burmistrz Drawska Pomorskiego og³osi³ konkurs na stanowisko
do spraw obs³ugi informatycznej
urzêdu. Na pocz¹tku stycznia 2012 r.
poinformowa³ o jego rozstrzygniêciu. Na to stanowisko zosta³ wybrany pan Karol Karwacki z Drawska
Pom. Jak podano w uzasadnieniu,
kandydat spe³ni³ wymogi formalne i
wykaza³ siê du¿¹ wiedz¹ w zakresie
znajomoœci problematyki bezpieczeñstwa sieci informatycznych.
Mo¿e po ostatnich doniesieniach o w³amaniu hakerów do serwerów rz¹dowych burmistrz Drawska Pom. zaoferowa³by rz¹dowi pomoc w postaci us³ug pana Karwac-

kiego? Taki gest jakby poszed³ w
œwiat, to promocja murowana. Je¿eli
Drawsko wysy³a³o stra¿aków do
powodzi, to dlaczego nie do rz¹dowej „wtopy”? To te¿ powódŸ, tyle ¿e
niekompetencji, bo je¿eli hakerzy
amatorzy w³amuj¹ siê do serwerów
naszych ministrów, to a¿ strach myœleæ, co w tej materii robili przez lata
profesjonaliœci dajmy na to z BND
czy GRU. Mo¿e dlatego przez 20 lat
nasze s³u¿by wykry³y 1. (s³ownie –
jednego) szpiega rosyjskiego, bo i
po co szpiegowaæ nara¿aj¹c siê na
dyskomfort, wystarczy przecie¿ zapytaæ dawnych tu przyjació³ lub zajrzeæ do rz¹dowego serwera. Podane
jak na tacy.
Admin1

Jutro sesja w Drawsku Pomorskim

Kredyty, plany, programy
(DRAWSKO POM.) Jutro (26
stycznia) o godz. 10.00, zbieraj¹ siê
radni Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim. Posiedzenie rady jak
zwykle w Urzêdzie Miejskim przy
ul. Sikorskiego 41.
Sesjê otworz¹ interpelacje i zapytania radnych, a po nich wnioski i
zapytania bêd¹ mogli sk³adaæ mieszkañcy. Nastêpnie wys³uchaj¹ odpowiedzi na nie. Burmistrz przedstawi
informacje o swojej dzia³alnoœci w
ostatnim okresie oraz o planowanych w tym roku inwestycjach w
gminie.
Radni rozpatrz¹ projekty uchwa³
m.in. w sprawach:
1) zaci¹gniêcia d³ugoterminowe-

Biuro reklamy
TPD
Tel. 504 042 532

go kredytu bankowego na finansowanie sp³aty wczeœniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów oraz
finansowanie planowanego deficytu bud¿etu gminy; 2) przyjêcia
rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac spo³ecznie
u¿ytecznych w gminie; 3) przyjêcia
3-letniego gminnego programu
wspierania rodziny na lata 2012 –
2015; 4) gminnego programu przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obowi¹zuj¹cego na terenie
gminy; 5) Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii.
(r)
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Zdobycze techniki w
walce z przestêpczoœci¹
komputerow¹

Referent ds. handlowych - wymagania: wykszta³cenie œrednie, prawo jazdy kat. B, Doœwiadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywnoœæ. Kontakt: P.P.U.H. W.G. Fabich, 78-500 Drawsko Pom. ul.
Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.
Kucharz - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, doœwiadczenie zawodowe na stanowisku kucharz minimum 1 rok. Kontakt: Restauracja "Na Wyspie" Adam Dobrowolski, 78-500 Drawsko
Pom., ul. Kupiecka 13, tel. 663 400 500
Kelner - wymagania: wykszta³cenie œrednie, doœwiadczenie zawodowe na stanowisku kelner mile widziane, mile widziana znajomoœæ
jêzyka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Kontakt: Restauracja "Na Wyspie" Adam Dobrowolski, 78-500 Drawsko Pom., ul. Kupiecka 13, tel. 663 400 500
Operator forwardera (timberjack,palmet) - wymagania: Bardzo
dobra umiejêtnoœæ obs³ugi sprzêtu leœnego, doœwiadczenie w obs³udze sprzêtu leœnego. Kontakt: P.P.U.H. W.G. Fabich, 78-500 Drawsko
Pom. ul. Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.
Operator wózka wid³owego - wymagania: wykszta³cenie zasadnicze zawodowe lub œrednie, uprawnienia do prowadzenia wózka wid³owego, doœwiadczenie zawodowe. Kontakt: P.P.U.H. W.G. Fabich, 78500 Drawsko Pom. ul. Starogrodzka 33, tel. 94/36 345 31.
Mechanik samochodów osobowych - wymagania: wykszta³cenie
zasadnicze zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. C, psychotesty,
inne kursy dot. motoryzacji; umiejêtnoœæ planowania, organizowania
czynnoœci do wykonywania, praca presj¹ czasu, praca w trudnych warunkach - np. naprawy na dworze; wymagane doœwiadczenie zawodowe - praktyka lub sta¿ w zak³adzie pracy. Kontakt: Us³ugowy Zak³ad
Mechaniki Pojazdowej M. Pawluk, Drawsko Pom., ul. £¹kowa 6, tel. 94/
36 321 32.
Œlusarz - Wymagania: mile widziane œrednie, dyplom czeladnika/
mistrza; mile widziane uprawnienia spawalnicze, kursy BHP, inne zwi¹zane z metalurgi¹ lub œlusarstwem; koniecznie musi posiadaæ umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê urz¹dzeniami pomiarowymi, trasowanie (rozprasowywanie), powinien umieæ pos³ugiwaæ siê urz¹dzeniami pomiarowymi: mikromierz, macki (pomiar poœredni); mile widziane doœwiadczenie zawodowe. Kontakt: Us³ugowy Zak³ad Mechaniki Pojazdowej M.
Pawluk, Drawsko Pom., ul. £¹kowa 6, tel. 94/36 321 32.

(DRAWSKO POM.) Komenda
powiatowa policji w Drawsku Pom.,
dziêki wspó³pracy z samorz¹dami,
sta³a siê w³aœcicielem bardzo wartoœciowego kompletu urz¹dzeñ ze
specjalistycznym oprogramowaniem analitycznym.
Zakup urz¹dzeñ mo¿liwy by³
dziêki pomocy finansowej burmistrza kalisza pom. Micha³a Hypkiego
oraz starosty Stanis³awa Cybuli.

Nowoczesny sprzêt pos³u¿y policjantom powiatu drawskiego do
przeprowadzania bezpiecznej analizy noœników informatycznych, pod
k¹tem ujawniania i zabezpieczania
danych, w tym nielegalnego oprogramowania, utworów muzycznych i wideogramów, których posiadanie narusza przepisy ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(kp)

Fala protestów

Kierownik produkcji - wymagania: wykszta³cenie œrednie zawodowe, d³ugoletni sta¿ pracy w zak³adzie o zbli¿onym profilu, umiejêtnoœæ zarz¹dzania zespo³em pracowników, kreatywnoœæ oraz zdolnoœci
organizacyjne. Kontakt: HBI STAIRS POLAND Pawe³ Czerwonka, 78530 Wierzchowo Pom., ¯abin 50B, tel.: 943633240, email: info@polskieschody.pl
Informatyk- operator CNC - wymagania: wykszta³cenie œredni
ogólnokszta³c¹ce, doœwiadczenie na podobnym stanowisku lub na
stanowisku informatyka wskazana znajomoœæ j. obcego ( angielski,
niemiecki). Kontakt: HBI STAIRS POLAND Pawe³ Czerwonka, 78-530
Wierzchowo Pom., ¯abin 50B, tel.: 943633240, email: info@polskieschody.pl
Przedstawiciel handlowy - wymagania: wykszta³cenie œrednie
ogólnokszta³c¹ce, znajomoœæ jêzyka niemieckiego, prawo jazdy kat. B,
obs³uga komputera, dyspozycyjnoœæ, mile widziana znajomoœæ innych jêzyków obcych. Kontakt: HBI STAIRS POLAND Pawe³ Czerwonka, 78-530 Wierzchowo Pom., ¯abin 50B, tel.: 943633240, email:
info@polskieschody.pl

(REGION) Na drzwiach jednej z
aptek w s¹siednim £obzie dostrzegliœmy plakat informuj¹cy o proteœcie aptekarzy.
Jeszcze nie zd¹¿y³ na dobre zakoñczyæ siê, gdy wybuch³ znienacka protest internautów w sprawie
ACTA, czyli podpisania przez rz¹d
porozumienia w sprawie przepisów
reguluj¹cych zawartoœæ Internetu.

Hakerzy zablokowali strony rz¹dowe, a na stronie premiera pojawi³a
siê pani „Basia”, ustylizowana na
peerelowskiego politruka, ostrzegaj¹c przed cenzur¹ w sieci.
A tu ju¿ w kolejce ustawli siê kierowcy, którzy zaczêli blokowaæ stacje benzynowe, bo cena ropy siêga
ju¿ 6 z³otych. A Tusk drwi³ z Kaczyñskiego, gdy benzyna kosztoawa³a
4,80, a ropa by³a od niej tañsza. (r)
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Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Drawsku Pomorskim

W ZSZ podsumowali semestr,
najlepszym wrêczyli nagrody

(DRAWSKO POM.) W dniu 13
stycznia 2012 r. w Zespole Szkó³
Zawodowych w Drawsku Pom. odby³
siê uroczysty apel, na którym podsumowano wyniki w nauce, frekwencjê oraz zachowanie m³odzie¿y.
Dyrektor Kazimierz Hnatkowski
szczegó³owo analizowa³ wyniki poszczególnych klas, akcentowa³ s³abe i mocne strony, porównuj¹c je z
efektami pracy na przestrzeni piêciu
ostatnich lat. W dalszej czêœci apelu, dyrektor i wicedyrektor Lidia
Borzymowska wrêczyli drobne upominki oraz dyplomy dla wyró¿niaj¹cych siê uczniów:
W technikum najlepiej ucz¹ siê
- Gucze Jakub, klasa IIT
- Grodecki Marcin, klasa IT
- Wuschke Damian, klasa IT
- Bencin Micha³, klasa IT
- Bu³czyñski Micha³, klasa IT
- Janowicz Boles³aw, klasa IIT

- Wiêczkowski Micha³, klasaIG
- Piszczatowska Paulina, klasa IIG
- Tomaszewska Ilona, klasaIIG
- PawliczekKarolina, klasa IIG
- Korpa Marta klasa, IIG

Za wzorow¹ frekwencjê wyró¿nieni
zostali
- Tumidaj Micha³, klasa IT
- Wuschke Damian, klasa IT
- Twardowski Pawe³, klasa IIIT

W ZSZ za postêpy w nauce nagrodzono
- Dawid Monika, klasa IID
- ¯urawiñska Teresa, klasa IID
- Jadczak Monika, klasa IIID

W ZSZ najlepsze wyniki w nauce
uzyskali
- Piszczatowska Paulina, klasa IIG
- Wiêczkowski Micha³, klasa IG
- Klimczak Ewelina, klasaIIG
- Szczepaniak Arkadiusz, klasaIIG
- Wójcik Patryk, klasa IS

Ciekawym punktem apelu by³a
zaprezentowana scenka teatralna
zatytu³owana "Papierowe miasteczko", przygotowana przez grupê
uczniów klasy pierwszej technikum,
pod kierunkiem nauczyciela jêzyka
polskiego Ma³gorzaty Styzy. Warto
nadmieniæ, i¿ wyst¹pienie to zdoby³o I miejsce w IV Drawskim Przegl¹dzie Artystycznych Form Profilaktycznych. Na zakoñczenie wicedy-

W ZSZ wyró¿niono uczniów za wzorow¹ frekwencjê
- Dobrucki Rafa³, klasa IG

rektor jeszcze raz pogratulowa³a nagrodzonym, a pozosta³ym ¿yczy³a

bezpiecznego wypoczynku w czasie
ferii zimowych.
(o)
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Wydziwianie na wyrost?

S³otnym styczniem spacerek po Z³ocieñcu
(Z£OCIENIEC).
Wydziwianie pod koniec
s³otnego stycznia na
wygl¹d miasta nie ma
chyba wiêkszego sensu.
A mimo to...
Styczniowa s³ota
Oto w Parku ¯ubra niedawno
posadzone drzewko, jeszcze podpieraj¹ce siê pomocn¹ ¿erdk¹, chyba jeszcze roœnie, jeœli do tej pory nie
zgni³o poœrodku olbrzymiej ka³u¿y.
Ta ka³u¿a nie by³aby ju¿ godna wiêkszej uwagi, gdyby w³aœnie nie to
drzewko. Mo¿e da siê jeszcze roœlinkê uratowaæ? Ciekawe, pospieszy
kto z pomoc¹? A przy okazji mo¿naby ju¿ zaplanowaæ, by tego bajora w
Parku ¯ubra nie by³o na zawsze, a
jest od zawsze. Ci¹goty ku temu, by
byæ miasteczkiem turystycznym
powinny zobowi¹zywaæ choæby do
czegokolwiek. W³aœnie - najpierw
porz¹dek z t¹ ka³u¿¹, z ratunkiem dla
tej drzewinki, nawet ca³y Park trzeba
postawiæ na solidne nogi, a potem
chyba dopiero foldery reklamowe,
informacje turystyczne i ca³y ten
etatowy pic, który gmina ci¹gle musi
dŸwigaæ, no, bo co z ludŸmi, jak nie na
takich etatach. Biedni ci nawet najbogatsi podatnicy! Musz¹ na to
wszystko buliæ codziennie.
Droga dla radnej z dwoma
pieskami
Tu¿, tu¿ s³awetna droga naddrawna. Ju¿ imienia pewnej radnej.
„B³otne b³ociska” tak to miejsce te¿
nazywaj¹. Nawet interpelacja radnej
E. Frankowskiej na nic siê zda³a.
Tylko nazwa dukciku przylgnê³a.
Teraz to ju¿ mo¿na tu nawet uton¹æ.
Omijajmy to miejsce, przejœcia nie
ma. Generalnie, to akurat s³ynny w
œwiecie Szlak Kajakowy, jego z³ocieniecki odcinek. I po z³ocieniecku
oczywiœcie.

Na Po³czyñskiej ludzie proponuj¹, by bardziej ludne przystanki
autobusów mia³y pojemniejsze zadaszenia. Gdy pada, nie wszyscy siê
mieszcz¹. Uwagê przyjêliœmy z naddatkiem s³ownym, ¿e istniej¹ce
daszki dobrze, ¿e w ogóle s¹, a do
tego niez³e estetycznie. Nie zawsze
w tym miejscu by³o tak, ¿e przystanek by³ w ogóle zadbany pod k¹tem
potrzeb pasa¿erów. Sta³o siê przecie¿ tylko pod chmurk¹.
Po³czyñska w mieœcie
Powód tej wêdrówki po Z³ocieñcu generalny taki, ¿e oto ludzie zauwa¿aj¹, i¿ wy³adnia³a nam uliczka
Po³czyñska. Kilka bloków zosta³o
ocieplonych, otrzyma³y ³adne elewacje, piêknie prezentuje siê kino
MEWA dodaj¹c splendoru uliczce,
ciekawoœæ budz¹ piêkne poniemieckie wille, z których dwie z tabliczkami, ¿e na sprzeda¿. Jeszcze niedawno
by³a tylko jedna. Delikatnie, bardzo
delikatnie proponowaliœmy - a mo¿e
miasto kupi³oby te architektoniczne
pere³ki z przeznaczeniem na mieszkania komunalne, nawet na socjalne.
Ciœnienie centrum miasteczka dobrze by chyba pos³u¿y³o temu, by na
przyk³ad willa socjalna by³a nale¿ycie utrzymywana przez lokalami obdarowanych lokatorów.
Marek D. : - Mieszkam na Po³czyñskiej. Je¿d¿ê po œwiecie. Tu w
mieœcie nie mam czego szukaæ. Ani
pracy, ani pieniêdzy. Po³czyñska zaczyna wygl¹daæ. Ale, tylko budynki,
bo nawierzchnia do kitu. Przecie¿ na
niej asfaltu to nawet nie widaæ. Pisz
o tym, tak tu jest ju¿ d³ugie lata. Samochody wszystko rozchlapuj¹ na
boki. Od strony Po³czyna-Zdroju
uliczkê otwiera wiadomy Pomnik.
Mimo, ¿e upamiêtnia wydarzenia z
¿ycia naszego kraju najtragiczniejsze, od kilku ju¿ lat napisy na nim s¹
nieczytelne. Ca³y wysoki postument
oblaz³ mchem, nieustaj¹c¹ wilgoci¹.
To bezpoœrednie pobli¿e domu kultury. Ju¿ niegdyœ wzmiankowaliœmy
o tym, bez jakiejkolwiek reakcji.
Wiekowa ju¿ ka³u¿a na tej uliczce
jak zawsze na swoim miejscu. Niezmiennie od lat. To tu¿, tu¿ kina
Mewa. Na ka³u¿y nied³ugo ju¿ chyba w³aœnie mewy.
Dwa pojemniki na odzie¿ u¿ywan¹
sterane wiekiem, spody pordzewia³e.
Pomys³ Tygodnika taki, by zamiast
tego rodzaju poczynañ, Opieka Spo³eczna dawa³a ludziom talony na
odzie¿ kupowan¹ w lumpeksach, a
zgodnie z duchem nowej, unijnej tym
razem epoki, takich sklepów w mieœcie
ci¹gle przybywa. Ostatnio na Krêtej i
11 Listopada. Na tej ostatniej ju¿ dwa.

Lech Dyblik z koncertem
Rondo pod Poczt¹ z reklam¹ koncertu Lecha Dyblika. To w pi¹tek od
19.00. Ale, jest i zapowiedŸ kolejnego przyjazdu do nas Micha³a Bajora.
Jedenastego lutego od 18.00. Jest i
zapowiedŸ na dwudziestego szóstego lutego wystêpu Joanny Trzepieciñskiej. Od 18.00. Pani Joanna to
Ba³tycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie. Zwolna widaæ, ¿e i w Z³ocieñcu wzorem innych miast i miasteczek mog³aby powstaæ agencja
koncertowa. Wówczas zarabiane
z³otówki s³u¿y³yby samej agencji, jej
rozwojowi, a nie na przyk³ad op³acaniu administracji wszelakiej i jeszcze
innej. Komu i na co to potrzebne?
Czaplinecka
Teraz ju¿ Czaplinecka. Dok³adnie
to miejsce, na które ostatnio by³o
wiele narzekañ. Nawet na sesji rady
Z³ocieñca. Chodnik do Budowa ju¿
w zupe³nym porz¹dku. Woda z zapchanego do niedawna rowu sp³ywa rur¹ pod chodnikiem na drug¹
stronê, na ugory. Tam wsi¹ka. Bo
inaczej to na razie siê nie da.
Tyle tu pola, ¿e a¿ prosi siê, by
napisaæ, ¿e to wymarzone miejsce na
podstrefê ekonomiczn¹, wokó³ której jakoœ dziwnie cicho do tej pory.
Pola tu tyle, ¿e od koœcio³a œwiêtej
Jadwigi Królowej do samego Budo-

wa. Z lekka pisz¹c, ale tylko tak, to
wydaje siê przecie¿, ¿e wszystko na
wyci¹gniêcie rêki.
Ale, tu¿, tu¿ pod koœcio³em, przepust w rowie zapchany. Tylko paru
dni chyba trzeba, by woda zala³a na
dobre chodnik. Wydaje siê, ¿e wystarczy tylko wszystko poodtykaæ.
A trzeba, bo po drugiej stronie woda
gromadzi siê rozlewiskami w kilku
miejscach, a do tego wiadomy Krzy¿
te¿ stoi poœrodku ka³u¿y.
Mimo stycznia ludzie korzystaj¹
z rowerów. Jak to dobrze, ¿e Czaplinecka jest po remoncie, gdy¿, gdy
by³a w ruinie poruszanie siê po niej
rowerami by³o naprawdê wrêcz groŸne dla ¿ycia. Wspominamy o tym,
gdy¿ i pod koniec stycznia spotykamy na rowerach osoby w podesz³ym
wieku. Kierowcy - podczas s³otnego
stycznia sporo ludzi na rowerach!
Wymagana wzmo¿ona uwaga.
Obni¿ki cen a¿ do poni¿ej zera?
Przy Czaplineckiej potê¿na reklama, znów coœ taniej. W³aœnie - z jednej strony galopuj¹ce ceny wszystkiego, z drugiej informacje o obni¿ce
cen. Gdyby wieœci o obni¿kach by³y
prawdziwe, to niektóre sklepy z tego
s³yn¹ce za „kupowanie” u siebie musia³yby klienteli nawet chyba do
zakupów dop³acaæ. Tego rodzaju
obwieszczenia na nikim ju¿ oczywi-
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Oby takich spotkañ jak najwiêcej, bo futbol
to przede wszystkim wiedza

Futbolowa kursokonferencja
w Drawsku Pomorskim - Stefan
Majewski, Mariusz Kuras i inni

œcie nie robi¹ ¿adnego wra¿enia.
Na Czaplineckiej w poniedzia³ek
trwa³y roboty przy studzienkach z
kablami. - Dotychczasowe kable telefoniczne ju¿ siê zestarza³y - powiedzia³ szef robót. Wymieniamy je na
nowe. Idzie tu o po³¹czenia telefoniczne Osiedla Czaplineckiego. Kierownik po udzieleniu informacji
wsiad³ do znakomitego samochodu
z wygl¹du rajdowego, a mo¿e to tylko taki szpan? Jeszcze nie tak dawno
tego rodzaju kierownicy po Z³ocieñcu poruszali sie w³aœnie rowerami, a
bywa³o, ¿e nawet tylko ruskimi. A i
telefonia by³a wówczas taka, jak i te
rowery. Na po³¹czenie z Warszaw¹
mo¿na by³o czekaæ i ca³y dzionek. Jak
ktoœ nie mia³ telefonu, to do rozmowy wzywano go na pocztê - na okreœlon¹ godzinê. O rozmowach z zachodem to wprost gehenna, by to
opisywaæ. Tak, gdyby nie ta PRL
Rzeczpospolita by³aby ju¿ nawet po
zdobyciu mistrzostwa œwiata w futbolu. Jest na 68 miejscu.
Dobra pani doktor
Nekrolog na jednym ze s³upów.
Zmar³a znana w mieœcie lekarka. Widzê, ¿e fotografujesz nekrologi ktoœ zagaduje reportera. To by³a
moja dobra pani doktor. Bardzo mi
pomog³a, gdy sam zechcia³em siê
leczyæ z uzale¿nienia. Gdyby nie
ona, nie wiem czy da³bym sobie radê.
Wspania³a kobieta i to dla wszystkich bez wyj¹tku. Zwróæ uwagê na
wiek. Tylko 53 lata. Jaka szkoda?... .
W tym samym miejscu ktoœ zdenerwowany, ¿e podobno na stadionie w budynku socjalnym na obozie
nie zmieœci siê ca³a dru¿yna pi³karska. - To, po co by³o taki budynek
budowaæ?- pyta. Przyjdzie czas, bêdzie koñczy³ siê remont stadionu,
zajmiemy siê i tym. Na razie to mo¿na
napisaæ chyba tylko tyle, ¿e obiekt
jest pomyœlany nie tylko pod k¹tem
futbolu, i to chyba bardzo dobrze.
Czy pomieœci i dru¿ynê pi³karsk¹, te
z zasady wynajmuj¹ ca³e piêtra w hotelach. Do tematu wrócimy.
O w³os od tragedii
Z tego miejsca skierowano re-

portera na most na 5 Marca. - Na
w³asne oczy widzia³em. Gdyby nie
starszy mê¿czyzna, dziewczynka potoczy³aby siê w przepaœæ, w dó³. Na
moœcie brakuje barierki w miejscu za
kioskiem z walutami. Jest bardzo niebezpiecznie. A do tego - tam ten wielki pawilon po lumpeksie. Zdewastowany, zrujnowany, powybijane szyby. Potrzebne zdjêcie do Tygodnika
i wreszcie reakcja w³adz. Most na 5 Marca we wskazanym
miejscu niebezpieczny. Rzeczywiœcie, bardzo ³atwo tu polecieæ w dó³.
To tu¿ pod toaletami parkingowymi
OSiR -u. Nie ma co czekaæ nie wiadomo na co. Natychmiast trzeba miejsce odgrodziæ od regularnego chodnikowego ruchu. Tak, jak to jest zrobione w innych trzech miejscach
tego mostu.
Przy okazji - pamiêtaj¹ czytelnicy
spór o to, czy potê¿ny relief sprzed
kilkudziesiêciu lat na jednym z budynków przy 5 Marca ma pozostaæ
jako zabytek, czy te¿ ma ust¹piæ miejsca reklamom. No i ust¹pi³. No i chyba dobrze siê sta³o. Budynek z wygl¹du bez zarzutu, ocieplony, nowiutka elewacja i te reklamy. Tylko
taka uwaga, ¿e identycznie jest ju¿ w
ca³ej Polsce. Byæ mo¿e ju¿ nied³ugo
na topie bêdzie zagadnienie - miasta
i miasteczka szukaj¹ swoich twarzy,
„osobowoœci”, oryginalnoœci, bo te,
których nabywa³y w ostatnich latach, wszystkie takie same. A tak ju¿
przecie¿ by³o, za PRL.
Drobiazgi?
Jeszcze kilka migawek: (1) w ruinach biurowca na Mickiewicza jakby otworzy³y siê dwa wielkie okna.
To znaczy zupe³nie wypad³y. Zieje w
tym miejscu czymœ jeszcze bardziej
upiornym ni¿ zwykle. (2) parkingowe
bagno przy rondzie w stanie jak najlepszym (3) na samym rondzie znak
drogowy nadal tak nisko, ¿e spoza
niego nie widaæ nadje¿d¿aj¹cych
samochodów (4) na 3 Pu³ku Piechoty starych poniemieckich drzwi ju¿
nic nie uratuje, ale za to budynek z
nowiutkimi oknami plastikowymi.
Mieszkañcy reporterowi siê tym
pochwalili. Jak siê dba o takie drzwi
- porada u burmistrza Drawska. TN

(POWIAT). Na stronach internetowych Drawy Drawsko
Pomorskie poinformowano: „Wielu znakomitych
trenerów z naszego regionu oraz trenerzy reprezentacji
Polski i szczeciñskiego GOSSM, bêd¹ uczestnikami
i równoczeœnie wyk³adowcami na kursokonferencji
metodyczno-szkoleniowej zaplanowanej na osiemnasty
lutego w Gimnazjum Adama Mickiewicza przy ulicy
Dworcowej 2 a w Drawsku Pomorskim.
Konferencja jest organizowana
przez Wydzia³ Szkolenia ZZPN i
KOZPN przy wspó³udziale kadry
szkoleniowej Gimnazjalnego Oœrodka Szkolenia M³odzie¿y i Rady Trenerów ZZPN. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
trenerów, instruktorów, nauczycieli
wychowania fizycznego oraz dzia³aczy pi³karskich. Op³ata wpisowa dla
uczestników w wysokoœci piêædziesiêciu z³otych obejmuje wydanie
certyfikatu, materia³ów szkoleniowych oraz obiad. Podczas kursokonferencji odbêd¹ siê wyk³ady teoretyczne oraz zajêcia praktyczne w
hali sportowej z udzia³em zawodników kadr województwa z roczników
1997 i 1998. Wyk³adowcy i prelegenci: (1) Stefan Majewski, trener repre-

zentacji Polski U - 20. Wielokrotny
reprezentant i trener reprezentacji
Polski (2) Mariusz Kuras, utytu³owany zawodnik i by³y trener Pogoni
Szczecin, Kotwicy Ko³obrzeg, Sandecji Nowy S¹cz. (3) Marcin Dorna,
trener reprezentacji m³odzie¿owej
Polski U - 16. To rocznik 1995. (4) Dr
Mi³osz Stêpiñski, trener reprezentacji Polski U - 20, Widzewa £ódŸ i IKF
Uniwersytet Szczeciñski. (5) Marcin
£azowski, Maciej Mateñko i Pawe³
Podgórski - trenerzy kadr ZZPN i
GOSSM w Szczecinie.
Wiêcej informacji na temat kursokonferencji mo¿na uzyskaæ pod telefonami: (I) Miros³aw Masicz, trener
koordynator ZZPN - 693 103 550 (II)
Pawe³ Podgórski, trener GOSSM 504 855 750.
(o)

Do koñca lutego ksi¹¿kowa amnestia dla „d³u¿ników”

Mo¿na oddaæ ksi¹¿ki
bibliotece po terminie
i bez kar
(Z£OCIENIEC). Biblioteka Publiczna w Z³ocieñcu og³asza MIESI¥C PRZEBACZENIA. „Masz w
domu ksi¹¿ki biblioetki? Nie oddajesz ich, bo mo¿esz zap³aciæ karê?
Biblioteka og³osi³a w³aœnie „amnestiê” dla zapominalskich. Przez ca³y
styczeñ i luty ka¿dy, kto przetrzymuje ksi¹¿ki z biblioetki, mo¿e je spokoj-

nie oddaæ nie obawiaj¹c siê kar finansowych. Na „amnestiê” mog¹ liczyæ wszyscy, którzy oddadz¹ ksi¹¿ki do koñca lutego tego roku oczywiœcie.
Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ pod 943671649. Filia nr 1
(Osiedle Czaplineckie) – telefon
943670184.
(bib)

Zapraszamy do redakcji w Z³ocieñcu
ul. Boh. Warszawy 19/7 (obok biura PSS Spo³em)
Codziennie od poniedzia³ku do soboty w godz. 11.00 - 13.00

Tadeusz Nosel, tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532 e-mail: tpd1@o2.pl
Tygodnik Pojezierza Drawskiego w internecie: www.tpd.xwp.pl
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„Kto chce mieæ ko³chozów smak, niech g³osuje trzy razy „tak”

Z kart historii Drawska
Pomorskiego
(DRAWSKO POMORSKIE) Prezentujemy naszym
czytelnikom pierwsz¹ czêœæ obszernego artyku³u
z powojennej historii Drawska Pomorskiego,
autorstwa pani Katarzyny Rembackiej,
szczeciñskiego historyka. Artyku³ pt. „Bo jednoœæ
buduje, a niezgoda rujnuje”. Referendum
z 30 czerwca 1946 r. w powiecie drawskim”
opublikowany zosta³ w pracy „Drawsko Pomorskie
i okolice poprzez wieki. Studia i szkice” pod
redakcj¹ drawszczanina dr. Eryka Krasuckiego.
Po nawi¹zaniu kontaktu z dr. Erykiem Krasuckim otrzyma³em od niego ksi¹¿kê w pliku pdf, pracê zbiorow¹ pod jego redakcj¹, pod ww.
tytu³em. Nie jest to monografia miasta i gminy, ale zbiór artyku³ów o
ró¿norodnej tematyce, odnosz¹cych siê do ró¿nych okresów historycznych.
Jak napisa³ we wstêpie dr Krasucki: „Ka¿dy z tekstów opiera siê na
solidnej bazie Ÿród³owej, prezentuj¹c dokumentacjê, do której wczeœniej pisz¹cy o Drawsku Pomorskim
raczej nie dotarli. To na pewno wielka wartoœæ tej publikacji. To, co niektórym wydawaæ siê mo¿e wad¹, a
wiêc du¿y rozstrza³ tematyczny i czasowy pracy, w moim przekonaniu
jest jej atutem. Ksi¹¿ka ucieszy, mam
nadziejê, zarówno osoby lubi¹ce
historiê polityczn¹, jak i tych, którzy
lubuj¹ siê w w¹tkach spo³ecznych”.
Okreœlenia „lubi¹” i „lubuj¹” moim zdaniem - trochê umniejszaj¹

Eryk Krasucki
Doktor nauk humanistycznych, absolwent LO im. I. Armii
Wojska Polskiego w Drawsku
Pomorskim, adiunkt w Instytucie
Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Specjalizuje siê w historii powojennej Polski i Pomorza Zachodniego, ze szczególnym
uwzglêdnieniem przemian spo³ecznych i kulturalnych. Autor
kilkudziesiêciu publikacji na ten
temat, w tym ksi¹¿ek „Krótka historia
szeœædziesiêciolatki.
Drawska Biblioteka Publiczna
(1947-2007)” (Warszawa 2007) i
„Miêdzynarodowy komunista.

powagi dziedzinie, jak¹ jest historia,
która przecie¿ kszta³tuje œwiadomoœæ i to¿samoœæ, ale byæ mo¿e chodzi³o ich autorowi o zachêtê do czytania historii w popularyzatorskiej
formie podanej - krótkich artyku³ów
na ró¿ne tematy.
Mimo wszystko trzeba ceniæ
tak¹ formê, bo wiem, ¿e innej... szybko nie doczekamy. Trudno dzisiaj
wyobraziæ sobie, by ktoœ mia³ czas i
chêci opisania powojennej historii
spo³eczno-politycznej Drawska Pomorskiego we wszystkich jej aspektach. Tym bardziej, ¿e wci¹¿ trwaj¹
prace badawcze nad poszczególnymi dziedzinami ¿ycia i ujawniane s¹
nowe dokumenty, z których to fragmentów, dopiero po wielu latach,
wy³oni siê jakiœ ca³oœciowy obraz.
Byæ mo¿e tak¿e czas nie jest na to
najlepszy.
Mnie w tej pracy najbardziej interesuje opis czasów powojennych,
gdy¿ to one ukszta³towa³y i wywie-

Jerzy Borejsza - biografia polityczna„ (Warszawa 2009). Za tê ostatni¹
zosta³ wyró¿niony przez Porozumienie Wydawców Ksi¹¿ki Historycznej nagrod¹ KLIO w kategorii autorskiej, a „Miesiêcznik Literacki
KSI¥¯KI” przyzna³ jej tytu³ ksi¹¿ki
roku w kategorii „historia”.

Katarzyna Rembacka
Historyk, redaktorka publikacji
„Szczecin - Ÿród³a wiedzy o historii
miasta. Od archeologii do czasów
najnowszych” (Szczecin 2009),
wspó³redaktorka materia³ów edukacyjnych „Szczecin. Grudzieñ'70 styczeñ'71” (Szczecin 2007). Publikowa³a na ³amach „Kuriera szczeciñskiego”, „Przegl¹du zachodniopo-

raj¹ przemo¿ny wp³yw na obecn¹
sytuacjê na Pomorzu, a wiêc zrozumienie „tych” korzeni mo¿e nam pomóc w zrozumieniu naszych problemów, by móc je rozwi¹zywaæ. To
wtedy zostaliœmy mocno i wielokrotnie „okaleczeni” i do dzisiaj ¿yjemy w historycznej traumie, która stanowi o s³aboœci naszego ¿ycia spo³eczno-politycznego na Pomorzu.
Miêdzy innymi o tym, jak to siê sta³o,
mówi artyku³ Katarzyny Rembackiej, opisuj¹cy walkê o w³adzê w
okresie czerwcowego referendum
1946 r.
Nie jest tak, ¿e historia jest anonimowa i sama siê dzieje. Tworz¹ j¹
ludzie, podejmuj¹cy konkretne wybory. Rozumienie historii to zrozumienie ich motywów, racji, wartoœci,
jakimi siê kierowali i dostrze¿enie
tego, co nam zostawili. Bo my z nich
przecie¿, z przodków. Tak samo stajemy przed wyborami, jak oni. Czasy
inne, ale - tak myœlê - waga decyzji
jest zawsze taka sama. Albo - albo.
Ró¿ni nas tylko skala dramaturgii
przynale¿nej dziej¹cej siê historii.
W opisanych wydarzeniach
czerwcowych 1946 roku owo napiêcie dramaturgiczne roœnie, jakby to
powiedzia³ klasyk - w miarê zaostrzania siê walki klas. Czytaj¹c warto zastanowiæ siê, kto i jak w historii napina ciêciwê tego dramaturgicznego
³uku i kogo trafi³a strza³a.
Dziêkujê pani katarzynie Rembackiej z wyra¿enie zgody na przedruk artyku³u.
Kazimierz Rynkiewicz

morskiego” i „Refleksji”. Pracuje
nad biografi¹ Leonarda Borkowicza, pierwszego wojewody szczeciñskiego.
Kierownik Edukacji Historycznej IPN w Szczecinie. Kilkanaœcie dni temu zaprezentowa³a w
Szczecinie Tekê edukacyjn¹ „Z
Solidarnoœci¹ do wolnoœci”. Teka
zawiera dziewiêæ scenariuszy dostosowanych do ró¿nych przedmiotów. Na ich podstawie mo¿na
przeprowadziæ zajêcia z wiedzy o
spo³eczeñstwie, jêzyka polskiego
czy historii. Integraln¹ czêœæ publikacji stanowi¹ karty zawieraj¹ce ponad setkê zdjêæ, prezentacje
multimedialne oraz fragmenty filmów, które umieszczono na
dwóch p³ytach dvd.

P

odczas posiedzenia Sekre
tariatu Komitetu Central
nego Polskiej Partii Robotniczej (PPR), które mia³o miejsce 21
marca 1946 r., Roman Zambrowski
powiedzia³: „Referendum mo¿e staæ
siê orê¿em budowania jednoœci narodowej wbrew intencjom kierownictwa PSl”1. Intencjom, poniewa¿
jako pierwsze na pomys³ przeprowadzenia ogólnokrajowych prawyborów wpad³o Polskie Stronnictwo
Ludowe (PSL). Sugestiê tak¹ wysunê³o bowiem 22 lutego 1946 r.2 Odby³o siê wówczas czwarte, i jak siê okaza³o ostatnie, spotkanie przedstawicieli PPR i Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) z ludowcami. Tocz¹ce siê rozmowy mia³y doprowadziæ
do utworzenia wspólnego bloku wyborczego. By³by to istny mezalians
- tak ideowy czy programowy, jak i
moralny, na który PSL zgodziæ siê nie
chcia³o i nie mog³o. Obie strony szuka³y zatem sposobu przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w
atmosferze jak najkorzystniejszej
dla siebie. Dla podjêtych w tym miejscu rozwa¿añ, mniej istotne jest, które z ugrupowañ lewicowych podchwyci³o pomys³ z referendum 3,
wa¿ne jest natomiast, ¿e komuniœci
w Polsce wykorzystali je jako egzamin. Sprawdzali spo³eczeñstwo i
jego stopieñ poparcia/negacji nowego ustroju oraz samych siebie - na
ile sprawnie przyjdzie im dokonywaæ
„korekty” wyników w³aœciwych wyborów4.
Oficjalnie z inicjatyw¹ powszechnego g³osowania wyst¹pi³a
PPS, która podczas posiedzenia
Rady Naczelnej na prze³omie marca
i kwietnia opowiedzia³a siê za takim
rozwi¹zaniem i przed³o¿y³a je na forum Centralnej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycznych (CKPSD) 5. W spotkaniu
uczestniczy³y wszystkie stronnictwa polityczne, odby³o siê ono 5
kwietnia i wówczas to zapad³a decyzja o przeprowadzeniu „g³osowania
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„Bo jednoœæ buduje a niezgoda rujnuje”.
Referendum z 30 czerwca 1946 r.
w powiecie drawskim
ludowego” (tak oficjalnie nazywano
referendum) w czerwcu 1946 r. Peeselowcy w zasadzie zaakceptowali
takie rozwi¹zanie, otrzymuj¹c jedynie mglist¹ obietnicê, ¿e w³aœciwe
wybory parlamentarne mog¹ odbyæ
siê jesieni¹ tego roku6. Obecny na
posiedzeniu Stanis³aw Miko³ajczyk
zastrzeg³ jednak, ¿e ostateczn¹ decyzjê podj¹æ mo¿e Naczelny Komitet
Wykonawczy PSL, szczególnie w
stosunku do zaproponowanych
pytañ. Dotyczy³y one podstaw
ustrojowych pañstwa w zakresie
zniesienia Senatu, akceptacji skutków reformy rolnej i „unarodowienia” przemys³u oraz utrwalenia zachodniej granicy Polski na Ba³tyku,
Odrze i Nysie. Aby ustalenia podjête
przez CKPSD mog³y nabraæ mocy
prawnej, nale¿a³o opracowaæ stosowne ustawy, a nastêpnie uchwaliæ je przez Krajow¹ Radê Narodow¹
(KRN). Sta³o siê to podczas Sesji
Plenarnej KRN, w dniach 26-28
kwietnia. Zarówno ustawa o g³osowaniu ludowym jak i ustawa o jego
przeprowadzeniu zosta³y przeg³osowane, przy czym w przypadku
drugiej przy sprzeciwie pos³ów
PSL7. Przyjêto wówczas ostateczne
brzmienie pytañ oraz termin przeprowadzenia referendum:
„Art. 2.
G³osowanie ludowe odpowie na
nastêpuj¹ce pytania:
a) czy jesteœ za zniesieniem Senatu;
b) czy chcesz utrwalenia w
przysz³ej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego
przez reformê roln¹ i unarodowienie
podstawowych ga³êzi gospodarki
krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnieñ inicjatywy prywatnej;
c) czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Pañstwa polskiego
na Ba³tyku, Odrze i Nysie £u¿yckiej?
Art. 3.
G³osowanie ludowe odbêdzie siê
na ca³ym obszarze Pañstwa dnia 30
czerwca 1946 roku”8.
Machina ruszy³a i si³¹ rzeczy
musia³a dotrzeæ równie¿ do powiatów; w tym i do powiatu drawskiego.
O przebiegu i skutkach g³osowania ludowego w powiecie drawskim
pisa³a Jadwiga Wojciechowska, po-

œwiêcaj¹c tej kwestii ledwie kilka
zdañ9. Zaprezentowana przez ni¹
wyk³adnia jest, co najmniej, uproszczona, i w zwi¹zku z tym nie wyczerpuje tematu. Wed³ug niej, w referendum bezspornie zwyciê¿y³ Blok Demokratyczny, czego dowodem s¹
wyniki przedstawione przez g³ównego Komisarza g³osowania ludowego i og³oszone dopiero 11 lipca 1946
r. Si³¹ rzeczy nie mog³a dotrzeæ do
dokumentacji wytworzonej przez
lokalnych przedstawicieli PPR, miejscowy Powiatowy Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego (PUBP) oraz
powiatowego starostê. Zapoznanie
siê z ni¹ pozwala, przynajmniej w
jakimœ stopniu, przeprowadziæ ponownie analizê tego zagadnienia.
Jednak ze wzglêdu na ich niekompletnoœæ pozostanie powa¿na luka
w rekonstrukcji zdarzeñ sprzed przesz³o pó³ wieku.
O wyczuleniu funkcjonariuszy
drawskiego PUBP na temat g³osowania ludowego œwiadcz¹ notatki
zawarte w miesiêcznym raporcie za
okres od 27 marca do 26 kwietnia
1946 r., a wiêc jeszcze przed uchwaleniem ustawy10. Z dokumentu wynika, ¿e mieszkañcy powiatu ¿yli
spraw¹ wyborów, a nie plebiscytu,
bowiem, jak zanotowano, „og³oszone w prasie i przez radio referendum przedwyborcze, odbi³o siê
bez ¿adnego echa w powiecie a to
z tego tytu³u, ¿e ludnoœæ nie zdaje
sobie sprawy co ma byæ przeprowadzone w tym referendum”11. W
tym wypadku mamy do czynienia z
zasad¹, ¿e brak informacji jest równie¿ informacj¹. Do notowania
postaw spo³eczeñstwa zobligowani byli pracownicy „bezpieki” nawet wówczas, gdy o ¿adnych reakcjach mowy jeszcze byæ nie mog³o.
I nic dziwnego, bowiem w³aœciwa
kampania propagandowa mia³a
miejsce w maju i czerwcu. Dopiero
15 maja zosta³a przes³ana instrukcja od Pe³nomocnika Rz¹du na
Okrêg Pomorze Zachodnie Leonarda Borkowicza do pe³nomocników
obwodowych z wykazem zadañ,
które mieli wykonaæ12. Przede
wszystkim, w ci¹gu piêciu dni, nale¿a³o podzieliæ powiaty na obwody
wyborcze, licz¹ce najwy¿ej 3 000
mieszkañców, zaœ w ci¹gu 10 dni
sporz¹dziæ spisy osób uprawnionych do g³osowania. Kolejne czynnoœci dotyczy³y wyznaczenia lokali
i biur wyborczych oraz imiennego

wskazania kandydatów na przewodnicz¹cych i zastêpców obwodowych komisji, przy czym osoby te
mia³y byæ uzgodnione z przedstawicielami Miêdzypartyjnej Komisji
Porozumiewawczej. Symptomatyczny jest fakt, ¿e miejscowa komórka
PPR wytypowa³a kandydatów ju¿ 13
maja nie tylko rekrutuj¹cych siê z ich
ugrupowania, ale równie¿ z konkurencyjnego wobec PSL Stronnictwa
Ludowego13. W ostatniej dekadzie
maja ruszy³a „akcja wiecowa”, w której sta³ymi reprezentantami komuni-

szczególny inwigilowane by³o œrodowisko PSL i wiêkszoœæ donosów
jego w³aœnie dotyczy - z dokumentów wynika, ¿e kilku z przywo³anych tajnych wspó³pracowników
musia³o byæ osadzonych w lokalnych strukturach partii Miko³ajczyka.
Drawskie PSL by³o najliczniejszym ugrupowaniem partyjnym
dzia³aj¹cym na tym terenie. Wed³ug
sprawozdañ powiatowego starosty
uk³ad si³ politycznych wiosn¹ 1946
wygl¹da³ nastêpuj¹co:

stów by³ Sekretarz Komitetu Powiatowego PPR w Drawsku, Stefan
Anio³kowski, oraz instruktor z Komitetu Wojewódzkiego PPR w Szczecinie, Rudolf Michalik. Spotkania organizowane by³y wed³ug jednego
scenariusza, o czym œwiadcz¹ protoko³y sprawozdawcze. Wiec rozpoczyna³ siê od krótkiego wyst¹pienia
gospodarza danej miejscowoœci
(wójt, so³tys), nastêpnie przemawia³ Anio³kowski, który wyjaœnia³
cele referendum obudowuj¹c to
quasi historycznym komentarzem 14. Rol¹ Michalika by³o wyjaœnienie szczegó³ów technicznych
g³osowania. Po referatach uczestnicy gremialnie wyra¿ali obietnicê
udzia³u w g³osowaniu poprzez zaznaczenie odpowiedzi „3 razy tak”.
Spotkanie koñczy³o siê odœpiewaniem Roty. Z dokumentów tych
wy³ania³by siê zatem obraz pe³nej
akceptacji spo³eczeñstwa dla prowadzonej przez komunistów polityki. O tym, ¿e tak nie by³o dowodz¹ meldunki drawskiego
PUBP, w których czytamy m.in. wypowiedzi przeciwników planowanych przekszta³ceñ ustrojowych.
Czêsto s¹ one bardzo dosadnie
wyra¿ane, przekazywali je zaœ
funkcjonariuszom m.in. informatorzy o pseudonimach „Roman”,
„Los”, „Brzoza”, „Lubicz”, „Jablon” czy „Ochnia”15 . W sposób

Z powy¿szych danych wynika,
¿e wiosn¹ 1946 roku, liderem wœród
ugrupowañ partyjnych - podobnie
jak w wielu innych czêœciach kraju by³o PSL. Widoczna jest jednak rosn¹ca tendencja w przypadku partii
„lubelskich”, przede wszystkim zaœ
Stronnictwa Ludowego (SL). Wi¹¿e
siê to z odp³ywem cz³onków PSL do
tego ostatniego oraz nap³ywem
osób do tej pory niezrzeszonych, a
szukaj¹cych najmniej radykalnego
rozwi¹zania oraz takich, którzy
wstêpowali tam z powodów koniunkturalnych. Ucieczki z represjonowanego œrodowiska ludowców
by³y odnotowywane w aktach PUBP
w Drawsku: „Ostatnio, ca³y szereg
cz³onków wyst¹pi³o z PSL i wesz³o
do Stronnictwa Ludowego i PPR.
Ogó³em 41 PSL-owców opuœci³o
szeregi PSL”16. Przemieszczenia te,
choæ istotne, nie by³y w stanie ca³kowicie zmieniæ politycznego uk³adu w
powiecie. Nic wiêc dziwnego, ¿e UB
stara³ siê w miarê skrupulatnie wy³apywaæ wszystkie informacje dotycz¹ce planów i dzia³alnoœci ludowców17. Ciekawie brzmi interpretacja funkcjonariuszy na temat przyrostu cz³onków partii Stanis³awa Miko³ajczyka: „PSL ostatnio wysila
ca³y swój aparat organizacyjny, w
celu zwerbowania jak najwiêkszej
iloœci cz³onków.
Cd. na str. 10
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Referendum z 30 czerwca 1946 r. w powiecie drawskim
Cd. ze str. 9
Sw¹ budowê organizacyjn¹
opiera nie na jakoœci cz³onków tylko
masowoœci”18. Czy¿by zatem PPR
przy rekrutacji kierowa³a siê wy³¹cznie „jakoœci¹” potencjalnych towarzyszy? Zdaj¹c sobie sprawê z politycznej si³y peeselowców zarówno
Komitet Powiatowy PPR jak i PUBP
próbowa³y ró¿nymi metodami zniechêciæ mieszkañców do wstêpowania w jej szeregi oraz doprowadziæ do
zmniejszenia iloœci sympatyków19.
Dosz³o do zdemolowania lokalu PSL
w Drawsku, w nocy z 18 na 19 maja.
Rozbito drzwi, okna i krzy¿. W dokumentach czytamy równie¿, ¿e „wszyscy cz³onkowie PSL ¿yj¹ ostatnio
pod strachem i ci¹gle siê obawiaj¹,
czy ich nie zaaresztuje UB”20. Jeszcze bardziej wymownie brzmi donos
informatora „Ochnia”: „Od tego czasu kiedy by³o trzech cz³onków na
przes³uchaniu w PUBP, wszyscy
chc¹ siê z PSL wypisaæ i s¹ Ÿli na sekretarza, ¿e ich wci¹gn¹³”21. Szczególnie ostatni zapis œwiadczy o tym,
¿e stosowany terror, przynajmniej w

jakiejœ mierze, odniós³ oczekiwane
rezultaty22.
Jednak¿e ze sprawozdañ KP
PPR wynika, ¿e akcja agitacyjna
podjêta przez peeselowców przenios³a siê do „podziemia”: „W terenie powiatu przejawia siê silnie zorganizowane PSL, które przejawia
du¿¹ aktywnoœæ w sposób potajemnych zebrañ (sic!) uprawianych
w poszczególnych wsiach. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e przed referendum
wy¿ej wymieniona Partia, absolutnie nie wykazywa³a dzia³alnoœci w
terenie, natomiast w ostatnich
dwóch dniach o¿ywi³a sw¹ dzia³alnoœæ rozrzuca³a ulotki, w treœci „na
trzy pytania pierwsze NIE””23. Pojawia³y siê równie¿ ulotki o treœci „Kto
chce mieæ ko³chozów smak, niech
g³osuje trzy razy „tak””24. PSL mia³o
ró¿nych zwolenników-w raportach
„bezpieki” czytamy o ¿o³nierzach
zrywaj¹cych peperowskie plakaty,
to samo robi³y harcerki natomiast
gdy „(…) na weselu ob. S. wyrazi³
siê, ¿e pieprzy PSL, komendant MO
uderzy³ go tak silnie g³ow¹ w twarz,

1. Protokó³ nr 7 z posiedzenia Sekretariatu Komitetu Centralnego PPR z 21 marca 1946 r. [w:]
Protoko³y posiedzeñ Sekretariatu KC PPR 1945-1946, wstêp i oprac. A. Kochañski, „Dokumenty do dziejów PRL”, z. 14, Warszawa 2001, s. 205.
2. „Poniewa¿ zagadnienie zmiany Konstytucji le¿y u podstaw najbli¿szych wyborów, nale¿a³oby czy to przed wyborami, czy te¿ równoczeœnie zasiêgn¹æ opinii obywateli na temat zmian
konstytucyjnych przez referendum ludowe na podstawie ustalonych i umówionych pytañ, pomiêdzy którymi powinno znaleŸæ siê pytanie odnoœnie istnienia Senatu RP”. Referendum z 30
czerwca 1946 r. Przebieg i wyniki, oprac. A. Paczkowski, „Dokumenty do dziejów PRL”, z.
4, Warszawa 1993, s. 8.
3. K. Kersten, Narodziny systemu w³adzy. Polska 1943-1948, Poznañ 1990, s. 225; c. Osêkowski,
Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000, s. 23-24; A. Paczkowski, Od sfa³szowanego zwyciêstwa do prawdziwej klêski. Szkice do portretu PRL, Kraków 1999, s. 16-18.
4. „Dla polskich komunistów by³o oczywiste, i¿ wolne wybory równaj¹ siê dla nich utracie w³adzy,
do czego zdecydowanie postanowili nie dopuœciæ. (…) istnia³y dwa rozwi¹zania: albo wybory jako
g³osowanie na jedn¹ listê zblokowanych partii politycznych ³¹cznie z PSL i SP, albo wyeliminowa
nie opozycji i przeprowadzenie wyborów, które same w sobie stanowi³yby fikcjê, a których wyniki
zosta³yby sfa³szowane. Pierwsze z tych rozwi¹zañ wymaga³o zgody innych partnerów, drugie -daleko
id¹cego spacyfikowania spo³eczeñstwa oraz umocnienia w³adzy”. K. Kersten, dz. cyt., s. 208.
5. c. Osêkowski, dz. cyt., s. 26.
6. Referendum z 30 czerwca 1946 r.…, oprac. A. Paczkowski, s. 9.
7. c. Osêkowski, dz. cyt., s. 32.
8. Ustawa o g³osowaniu ludowym, 27 kwietnia 1946 r., [w:] Polska w latach 1944-1948. Dokumenty i materia³y, wybór, wstêp i oprac. A. Hutnikiewicz i A. W¹tor, Szczecin 1998, s. 239-240.
9. J. Wojciechowska, Administracja i stosunki spo³eczno-polityczne w powiecie drawskim w latach
1945-1969, [w:] Dzieje ziemi drawskiej, pod red. T. Gasztolda, Poznañ 1972, s. 176-177.
10. Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Szczecinie (dalej: AIPN Sz), sygn. 0013/208, t.1,
Raport miesiêczny za okres od dnia 27 marca do dnia 26 kwietnia 1946 r., k. 105-108.
11. tam¿e, s. 106.
12. Archiwum Pañstwowe w Szczecinie (dalej: AP Sz), Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Szczecinie (dalej: KW PPR), sygn. 433, k. 1-2.
13. APSz, KW PPR, sygn. 431, k. 65.
14. Np. podczas wiecu w gromadzie D³ugie [Do³gie - przyp. KR], gmina Rydzewo Anio³kowski
przypomnia³: „(…) jak w 1918 ówczesny rz¹d narobi³ wiele niew³aœciwych posuniêæ jak wypowiedzenie wojny o granice wschodnie, które nie przedstawia³y nigdy wartoœci takiej jak granice zachodnie, o których wtedy g³oœno nie mo¿na by³o mówiæ poniewa¿ z Niemcami starano
siê byæ w dobrej komitywie. Po zawarciu paktu nieagresji z Hitlerem rz¹d przerabia konstytucjê
pasuj¹c¹ do swoich celów, nie licz¹c siê ¿e to godzi w masy przy tym podkreœla, ¿e Rz¹d Jednoœci
Narodowej rozumie bol¹czki rolnika i mimo bardzo wielu przeszkód uchwala i realizuje Reformê
roln¹ i upañstwawia ciê¿ki przemys³ daj¹c raz na zawsze odczepne szkodnikom spo³ecznym,
którymi byli obszarnicy i kapitaliœci zagraniczni. Z kolei doszed³ do wyjaœniania zebranym
jak wiele skorzystaliœmy z pomocy UNRRA i z tej samej pomocy jak skorzystali Niemcy,
podkreœla przy tym, ¿e gdyby nie wielkie zrozumienie Zwi¹zku Radzieckiego i pomoc Armii
Czerwonej musielibyœmy przejœæ w naszym pañstwie gehennê g³odu. Dziêki tej pomocy rz¹d
nasz jest w stanie znieœæ ciê¿ar jaki by³ na³o¿ony na rolnika w postaci œwiadczeñ rzeczowych,
wiêc to oznacza, ¿e rz¹d nasz jest w równowadze i z czystym sumieniem mo¿emy mu zaufaæ”
(AP Sz, KW PPR, sygn. 431, k. 82).
15. „Ob. F., ten który ma sklep w Drawsku na placu Stalina, mówi, ¿e on by³ i bêdzie Polakiem
ale nie w obecnej Polsce. Obecna Polska, to Polska pod czerwonym sztandarem i wszyscy Polacy,
którzy stoj¹ na czele polskiego rz¹du s¹ czerwoni i dla takich nie ma miejsca w Polsce, tylko
na szubienicy” (AIPn Sz, sygn. 0013/208, t.1, Raport miesiêczny za okres od dnia 27 kwietnia
do dnia 27 maja 1946 r., k. 117). „Ob. D. zamieszka³y w Drawsku przy ul. S³owiañskiej dopuszcza
siê wykroczeñ przeciwko obecnemu rz¹dowi. Powiedzia³, ¿e takie rz¹dy jakie s¹ teraz to on ma
w dupie i takiego rz¹du on nie uznaje, gdy¿ jest prawdziwym Polakiem, a to jest rz¹d sowiecki„
(tam¿e, Raport miesiêczny za okres od dnia 27 marca do dnia 26 kwietnia 1946 r., k. 106).
16. AIPN Sz, sygn. 0013/208, t.1, Raport dekadowy za okres od dnia 7 do 17 czerwca 1946, k. 134.

¿e ten kilkakrotnie siê przewróci³”25.
Informacja ta, choæ podana w doœæ
szczególny sposób, prezentuje stanowisko, by³o nie by³o, funkcyjnego pracownika aparatu bezpieczeñstwa, który publicznie da³ wyraz
swojej sympatii dla ugrupowania
Miko³ajczyka i to w dodatku w sposób si³owy.
Stronnictwa lewicowe zorganizowa³y w powiecie 32 wiece w sprawie referendum, w których bra³o
udzia³ oko³o 7 tys. osób26. „Wiece
by³y obs³ugiwane przez przedstawicieli PPR, PPS, SL, Samopomoc
Ch³opsk¹”27.
Jedn¹ z najwiêkszych masówek,
która odby³a siê w Drawsku, by³o
zgromadzenie z 28 maja 1946 r.
Uczestniczy³o w nim oko³o 1 000
osób, gospodarzem spotkania by³
Starosta Powiatowy, Wac³aw Grzybowicz, a honorowym goœciem
Wojewoda Szczeciñski, Leonard
Borkowicz28. Stosowana przez niego retoryka nie odbiega³a od propagandy strony rz¹dowej 29. Pojawi³y
siê zatem informacje o prastarych

piastowskich ziemiach, o bandytach z Narodowych Si³ Zbrojnych 30, o mordercach i warcho³ach,
którzy przeszkadzaj¹ w budowaniu
jednoœci narodu. Wyk³adnia by³a
tylko jedna: nale¿y g³osowaæ „3
razy tak”. Pracownicy drawskiego
UB zanotowali jednak, ¿e o ile „przy
2-m i 3-m pytaniu ludnoœæ oklaskiwa³a bardzo ¿ywo, natomiast w stosunku do 1-go pytania, widoczna
by³a s³aba reakcja ludnoœci”31. Tak
naprawdê nikt nie by³ w stanie przewidzieæ decyzji spo³eczeñstwa, ani
tego, jak wobec wyników zachowaj¹
siê partie lubelskie i opozycja32. Dlatego rz¹dz¹cy do³o¿yli wszelkich
starañ, aby „niespodzianek” by³o
jak najmniej. G³osowano zatem wpisuj¹c s³owo „tak” lub „nie”, ale mo¿na je by³o zast¹piæ znakami krzy¿yka
na „tak” i kreski na „nie”. Natomiast
karta bez oznaczonych odpowiedzi
mia³a byæ przeliczana jako g³os 3 razy
na tak33. W takich wypadkach „korekta” wyników by³a znacznie u³atwiona.
Cdn.

17. W ka¿dym tworzonym raporcie odnotowywano sytuacjê polityczn¹ rozpisan¹ na dzia³alnoœæ
poszczególnych partii, przy czym najwiêcej informacji zamieszczano przy opisie PPR (najczêœciej
pozytywnych) oraz przy PSL (zawsze negatywne).
18. AIPN Sz, sygn. 0013/208, t.1, Raport dekadowy za okres od dnia 7 do dnia 17 maja 1946 r.,
k. 122. Jak pisa³a Krystyna Kersten, „represje, szykany administracyjne, propaganda, rozgrywki
polityczne - oto arsena³ broni, jak¹ PPR w czerwcu u¿y³a przeciw opozycji, przede wszystkim
dzia³aj¹cej legalnie”, K. Kersten, dz. cyt., s. 240.
19. O dzia³aniach „bezpieki” wobec szczeciñskiego PSL zob. m.in.: K. Koz³owski, Miêdzy racj¹
stanu a stalinizmem. Pierwsze dziesiêæ lat w³adzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1 945-1955,
Warszawa-Szczecin 2000, s. 87-106; A. Makowski, Formowanie komunistycznego monopolu
w³adzy politycznej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948, Szczecin 1994 (mps), s. 148-185.
20. AIPn Sz, sygn. 0013/208, t.1, Raport dekadowy za okres od dnia 17 do dnia 27 maja 1946
r., k. 126.
21. tam¿e, Raport dekadowy za okres od dnia 7 do dnia 17 czerwca 1946 r., k. 131.
22. „PSL w okresie przedwyborczym wykazuje martwotê organizatorsk¹, nie organizuje ¿adnych
zebrañ, ani takowych nie usi³owano zorganizowaæ. Jedynie poszczególni aktywni cz³onkowie PSL
wypowiadaj¹ siê w sprawie referendum” (tam¿e, Raport dekadowy za okres od dnia 17 do dnia 27
czerwca 1946 r., k. 138).
23. AP Sz, KW PPR, sygn. 113, Sprawozdanie KP PPR w Drawsku za czerwiec 1946 r., k. 40-42.
24. AIPN Sz, sygn. 0013/208, t.1, Raport dekadowy za okres od dnia 27 czerwca do 7 lipca 1946
r., k. 141.
25. tam¿e, Raport dekadowy za okres od dnia 7 do dnia 17 maja 1946 r., k. 121.
26. Na terenie województwa szczeciñskiego zorganizowano 1 840 wieców. c. Osêkowski, dz. cyt.,
s. 83.
27. AP Sz, KW PPR, sygn. 431, Sprawozdanie i spostrze¿enia w powiecie drawskim, k. 85.
28. AP Sz, KW PPR, sygn. 113, Sprawozdanie z wiecu, który odby³ siê w Drawsku dnia 28 maja
1946 r. na Placu Stalina, k. 37.
29. Propagandê tê realizowano z ogromnym rozmachem: „Do propagowania polityki PPR i Bloku
Demokratycznego w³¹czone zosta³y instytucje kultury, szczególnie kina i œwietlice (…) Agendy
Ministerstwa Informacji i Propagandy mia³y na terenie województwa [szczeciñskiego - przyp. KR]
rozprowadziæ 28 263 broszury propagandowe, 8 815 plakatów, 276 950 afiszy, 2 443 000 ulotek
oraz dziesi¹tki tysiêcy gazetek i pocztówek okolicznoœciowych„ (K. Koz³owski, dz. cyt., s. 100).
Warto równie¿ przywo³aæ najwiêksz¹ masow¹ imprezê zorganizowan¹ w kwietniu 1946 r. w Szczecinie „Trzymamy stra¿ nad Odr¹”. Dosz³o wówczas do manifestacyjnych, promiko³ajczykowskichwyst¹pieñ harcerzy. najpe³niej zagadnienie to opisuje R. Ptaszyñski, Trzymamy stra¿ nad Odr¹.
Propaganda - Fakty - Dokumenty, Szczecin 2007.
30. W informacjach tych ukryty by³ dobrze wyczuwalny podtekst. „Zwolenników Miko³ajczyka
coraz czêœciej ustawiano w jednym szeregu z cz³onkami Narodowych Si³ Zbrojnych, folksdojczami
czy emigracyjn¹ generalicj¹. Starano siê przy tym wykazaæ iunctim miêdzy niechêci¹ do utworzenia
bloku, wrogoœci¹ wobec Polski i zbrodniami NSZ” (A. Makowski, Obraz kampanii przed referendum 30 czerwca 1946 roku w prasie szczeciñskiej, [w:] Obraz wyborów w prasie XIX i XX wieku
na Pomorzu, Œl¹sku i Wielkopolsce, pod red. A. Chlebowskiej i J. Nowosielskiej-Sobel, Szczecin
2007, s. 301).
31. AIPN Sz, sygn. 0013/208, t.1, Raport dekadowy za okres od dnia 27 maja do dnia 7 czerwca
1946 r.,k. 128.
32. „Trudno przewidzieæ, co siê stanie, je¿eli liczba kartek zawieraj¹cych odpowiedŸ tak na wszystkie trzy pytania bêdzie stanowi³a tylko s³ab¹ wiêkszoœæ. Gdyby jednak wiêkszoœæ ta by³a bardzo
powa¿na, to wed³ug powszechnego przekonania Miko³ajczyk rozpocz¹³by kampaniê przeciwko
wynikom referendum utrzymuj¹c, i¿ zosta³y sfa³szowane i wzywaj¹c rz¹d do dotrzymania obietnicy
o zorganizowaniu wyborów powszechnych na jesieni. Tutaj jednak pozostaje rzecz¹ niewiadom¹,
w jaki sposób Miko³ajczyk móg³by zabezpieczyæ siê przed ewentualnoœci¹, i¿ wyniki wyborów
powszechnych nie ulegn¹ podobnemu sfa³szowaniu jak wyniki referendum” (E. Reale, Raporty.
Polska 1945-1946, Warszawa 1991, s. 228; autor Raportów by³ w³oskim komunist¹ i zarazem ambasadorem w Polsce).
33. c. Osêkowski, dz. cyt., s. 34.
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MIESZKANIA

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. TEL.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej.

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie 49 mkw. w Dalnie, parter. Tel.
669 947 364

Powiat gryficki
Wynajmê domek jednorodzinny
wolno stoj¹cy w Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc. 75 mkw. Tel. 505 389 183.

US£UGI

£obez. Sprzedam na gwarancji
nowe œwiat³a i alarm do samochodu. Tel. 880 168 304.
Sprzedam Renult Scenic 1.9 DCI
2001 rok.prod., kolor zielony metalic z kompletem opon. Cena 12.000
z³. Tel. 602 733 881

Powiat gryficki

Sprzedam piêkn¹ dzia³kê budowlan¹, Trzebiatów okolice - TANIO.
Tel. 504 692 611

Powiat ³obeski
Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie.
Tel. 505 184 497

Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia

Us³ugi elektryczne. Posiadam
uprawnienia na eksploatacjê i dozór oraz uprawnienia pomiarowe.
Tel. 691 014 733

PRACA

Sprzedam lokal u¿ytkowy w Resku
o pow. 19,85 mkw. przy ul. Wojska
Polskiego ( g³ówna ulica w Resku
). 1.500 z³ za 1 mkw. ( do negocjacji).
Tel. 510 655 177.

Powiat œwidwiñski

Mê¿czyzna lat 27 poszukuje pracy
jako kierowca lub przyuczenia do
zawodu; prawo jazdy kat. B, C (E w
trakcie); aktualne badania, karta
kierowcy itp., jêzyk angielski w
stopniu komunikatywnym; tel. 512766-603.

Powiat ³obeski

Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka - pomoc. Tel. 516 166
301

Powiat gryficki
Emeryt - kierowca zawodowy
- chêtnie podejmie pracê. Tel.
91 395 1038

Atrakcyjne mieszkanie w okolicy
Reska! Pow. 90,39 mkw. Sad z
ogródkiem, przestronny, blaszany
gara¿ na samochód dostawczy
oraz miejsce na sk³ad drewna, brak
jakichkolwiek barier - mieszkanie
bez schodów. Wyposa¿enie w cenie mieszkania. Wchodzisz mieszkasz! Cena: 150.000 z³, tel.
509-263-313.
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547

Powiat gryficki
Pozb¹dŸ siê stresu, bólu, cellulitu.
Masa¿ w gabinecie 30 z³. Tel. 792
924 085.

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam szczeniaki 9 tygodniowe
owczarki niemieckie d³ugow³ose,
odrobaczone, zaszczepione z ksi¹¿eczkami zdrowia, okolice £obza.
Tel. 661 518 318

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

ROLNICTWO

Dzia³ki budowlane:
- £obez
- Zajezierze
- Tucze nad j.Woœwin
Tel. 600 265 547
Wêgorzyno. Dom 200 mkw/610
mkw. Cena 430.000 z³. Tel. 600 265
547

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika Pojezierza Drawskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku £obeskim
Gazecie Gr
yfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
Gryfickiej

Biuro reklamy tygodnika
tel. 512 138 349

To niedrogo - sprawdŸ.
Z³ocieniec, ul. Boh. Warszawy 19/7 (obok
biura PSS Spo³em)
tel. 500-075-383; e-mail: wppp1@wp.pl
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PóŸniej siê okaza³o, ¿e takie w³aœnie fikcyjne umowy robi³a na mojego ojca, ¿ebym ja dostawa³ pieni¹dze

O z³ocienieckiej kULTURZE przez
(Z£OCIENIEC).Kontynuujemy
wynurzeniaALUSIAo pracy w Z³ocienieckim Oœrodku Kultury. To
odcinek drugi. Si³¹ rzeczy to opowieœæ jednostronna. W ka¿dej
chwili mo¿na siê do niej w³¹czyæ.
Bêd¹ kolejne czêœci.
Nieco zdruzgotanego reportera
zas³yszan¹ relacj¹, nadal interesuje
przede wszystkim jedno: nie czas ju¿
tego rodzaju przybytek, jak ZOK,
oddaæ stowarzyszeniom, sportowcom, hobbystom, dziennikarzom,
wydawcom, wszelkim innym pasjonatom miasta? Niech to bêdzie pod
zawo³aniem – razem ratujmy swoje
miasto, Z³ocienieck¹ Ziemiê – tworz¹c to, co nazywamy Kultur¹. Stwarzajmy œwiat wokó³ siebie i dla
wszystkich. W poni¿szym materiale
pokazuj¹ siê pierwsze fakty, nad którymi nawet w Z³ocieñcu nie bêdzie
chyba mo¿na przejœæ do porz¹dku
dziennego. Czêœci najbardziej drastyczne wykropkowaliœmy! Nie
mo¿na by³o inaczej.
ALUŒ KONTYNUUJE
Reporter: Mia³eœ rzadko spotykane uzdolnienia do takiej pracy,
spore doœwiadczenie, a do tego stara³eœ siê wykonywaæ to, co do ciebie nale¿a³o, jak najlepiej. Wystarczy³o tylko odpowiednio pokierowaæ doœæ przypadkowymi ludŸmi
danymi tobie jako akustykowi do
pomocy. Dobrze, jesteœmy przy tym,
¿e jesteœ ju¿ Aluœ. Pora wiêc – schodzimy z tego Alusia. Spadamy.
Wszystko, co dobre, kiedyœ przecie¿
zawsze siê koñczy!
ALUŒ: Zaliczy³em wiele imprez
jako akustyk. W tym Dni Z³ocieñca.
Kilka sporych zespo³ów muzycznych. Mia³em satysfakcjê. Nawet
znawcy, zawodowcy podchodzili do
mnie z komplementami, ¿e tak dobrze
dzia³a nag³oœnienie. Cieszy³o mnie
to. S³owa, konkretne: - To piêknie
brzmi. Taki kiepœciutki sprzêt, cieniutki, a brzmienie bez zarzutu.
Wszystko s³ychaæ, jest podzia³ na
strony, na poszczególne instrumenty. Pe³na stereofonia. - W przerwach
puszcza³em nagrania. Przed imprezami. – Co to za muzykê puszczasz, jest
po prostu piêkna – cieszy³y takie
opinie. A muzykê dobiera³em te¿
najstaranniej. Niech bêdzie atmosfera, dobre dŸwiêki. Wszystko dla ludzi. Mia³em wra¿enie, do dzisiaj
zreszt¹, ¿e odbiór mojej pracy przez
ludzi by³ dobry. Mia³em ogromn¹
satysfakcjê. Nie tylko ja, ale i pani
dyrektor. Chodzi³a i prze¿ywa³a, ¿e ze
mnie taki akustyk. ¯e sobie dajê

radê. Czêsto s³ysza³em, ¿e opowiada³a, co i jak. Mia³em do tego du¿o
ró¿nych pomys³ów, innych, których
jednak nikt nie chcia³ realizowaæ.
Idzie mi o rozstawianie scen w kilku
miejscach, ró¿nych od dotychczasowych. Nawet na Starym Rynku nie
na trawnikach i tak, ¿e wszystko zas³ania znany wszystkim d¹b, ale w
uliczkach, wyj¹tkowo oryginalnie.
W ZOK-u byli i tacy, którym dlatego jakbym zacz¹³ wadziæ. Bo ze
mn¹ zaczyna³o byæ ju¿ naprawdê
dobrze. Niektórym to nie pasowa³o.
To zrozumia³e. Najbardziej do póŸniejszych ekscesów przyczyni³ siê
konserwator. Za chwilê o tym powiem. Wtedy te¿ poczyni³em nastêpuj¹c¹ obserwacjê: taka instytucja,
jak Z³ocieniecki Oœrodek Kultury,
jest niepotrzebna, bo karty i tak rozdaje ktoœ inny. Wy¿ej. Je¿eli my o
czymœ myœlimy i pani dyrektor jedzie
z pomys³ami do burmistrza na zebranie, to burmistrz odrzuca.
Reporter: Jest coœ takiego, ¿e
cz³owiek obrasta w piórka. Dotknê³o to mo¿e ciebie?
ALUŒ: W piórka to mo¿e nie.
Tylko, ¿e ja chcia³em wykonywaæ
swoj¹ pracê. Nie w piórka: ¿e ja
chcia³em rz¹dziæ i dyrygowaæ, tylko,
¿e ja chcia³em wykonywaæ swoj¹
pracê. Kilka szczegó³ów. Zawsze
by³o tak, ¿e moi pomagierzy przyje¿d¿ali w piêciu, rozk³adali wszystko razem, póŸniej jechali znowu w
piêciu, przywozili - i taka to by³a
strata czasu. Oni wobec tego musieli wszystko zaczynaæ od rana, ¿eby
ze wszystkim zd¹¿yæ. A ja na to – po
co tak, jak mo¿emy przyjœæ o czternastej i na siedemnast¹ bêdzie
wszystko zrobione. Tak siê zaczê³y
animozje w grupie. Tak siê rozpoczê³o. Oni na to, ¿e do tej pory to
robili tak, a nie inaczej. A ja im na to,
¿e wy robiliœcie Ÿle.

Reporter: Aluœ, Z³ocieniec ma
swoje przyzwyczajenia. Wiekowe.
Tu jest tak, ¿e najlepiej, jak nic nie
robisz. Tylko powielasz kretynizmy. A przede wszystkim, jak siê nie
odzywasz. Takie s¹ prawa tutejszej
gl¹gwy. Tu nawet jeszcze nawet internet nie dotar³. Wszystkie oficjalne strony s¹ przed ludŸmi pozamykane. Tak nie ma ju¿ nigdzie na
œwiecie.
ALUŒ: To straszne. Ja do nich, ¿e
robili to Ÿle. Po co wy mi jesteœcie
potrzebni? ¯ebym ja piêæ kabli pod³¹czy³? To niepotrzebne. Przez ten
czas mo¿na zrobiæ wiele innej parcy.
Jak siê póŸniej okaza³o, to nie mog³em nimi rozporz¹dzaæ. Bo pani
dyrektor chyba potrzebuje... pani
dyrektor chyba lepiej siê czuje, jak
ma pod sob¹ osoby, którymi mo¿e
sterowaæ. Mi siê tak wydaje. Taki
cz³owiek, jak ja, jest tam zupe³nie
niepotrzebny. Którego nie mo¿na za
przeproszeniem zrobiæ w ... . M¹drzy
ludzie s¹ niepotrzebni.
Reporter: Pracujesz jako akustyk, a tu wtr¹ca ci siê za przeproszeniem jakiœ konserwator. Dlaczego?
ALUŒ: Taka jest polityka. Ot,
nagrody w ZOK-u. Premia uznaniowa. Konserwator za rok 2010 dosta³
jedn¹ z najwy¿szych premii. Prawdopodobnie oko³o dwóch tysiêcy.
Przed œwiêtami. A M. (instruktor tañca) nie dosta³a ani grosza. Ani grosza. Uwierzy pan w to?
Ludziom z ekipy bardzo nie pasowa³o, ¿e ja sobie rozwijam kabelki, a
oni musz¹ sto³y dŸwigaæ.
Reporter: A im odpowiada³a
taka komuna. Wszyscy zasuwaj¹,
ale nikt nie wie, po co? Byle etat
utrzymaæ, nagrody dostaæ ...
ALUŒ: Zaczêli ze mnie szydziæ.
Ja robi³em robotê na scenie, a oni
siedzieli na ³awce i G. z T. siê szturchali ³okciami i na mnie pokazywali

palcami z g³upimi dogryzkami: Alek,
szybciej, szybciej. A ja akurat tego
dnia mia³em dwie imprezy na raz.
Ci¹gnêli ³acha. By³o mi przykro. Rozmawia³em o tym z jedn¹ z instruktorek. ¯e ja chcia³bym pracowaæ, a
widzê, ¿e bêdzie raczej niedobrze. A
ja nie skar¿ê na nikogo. Och, gdybym mo¿e zacz¹³, to lepiej bym na
tym wyszed³. Instruktor mi mówi³a,
¿e to jest rzeczywiœcie ciê¿ka sytuacja, bo z tym nie da siê nic zrobiæ.
Nawet jak pójdê z tym do dyrektor, to
prawda jest taka, ¿e ona z tym nic nie
zrobi.
Reporter: Jaka jest ró¿nica miêdzy tob¹, a tymi ludŸmi „od sto³ów”?
ALUŒ: Te osoby dla dyrektor
zrobi¹ wszystko. S¹ na ka¿de zawo³anie. Pilnowali na przyk³ad kina w
nocy podczas remontu. Ktoœ ju¿
rozpocz¹³ jedn¹ pracê, po czym przyjecha³a firma, zrywa³a wszystko,
nowe rzeczy - sufit czy pod³ogê z
p³yt zrywali, ¿eby od nowa po³o¿yæ.
To s¹ pieni¹dze po prostu wyrzucane w b³oto. I to s¹ du¿e pieni¹dze.
Reporter: Szukamy innych
przyczyn zagaszania gwiazdeczki
Alusia!
ALUŒ: Zaczyna przygasaæ te¿ z
momentem, w którym z M. zaczêliœmy
siê mieæ jak gdyby ku sobie. Po czêœci
przez pracê, bo du¿o rzeczy siê razem
robi³o. Dwoje m³odych ludzi mia³o siê
ku sobie i tyle. Dyrektor te¿ poczê³a to
dostrzegaæ. Zaprasza³a nas do swego domu, jak jeszcze ¿y³a z mê¿em.Ale
te¿ ju¿ by³o chyba s³abo, bo przychodzi³a do firmy i mówi³a, ¿e K. i tak j¹,
i tak j¹, i tak j¹ w...... .
Konkretnie to by³o tak, ¿e jak ja
powiedzia³em, ¿e bêdê musia³
odejœæ, bo mnie nie staæ za te pieni¹dze siê utrzymaæ, bêdê musia³ odejœæ
i szukaæ innej pracy, i ¿e nie mam
gdzie mieszkaæ, to ona powiedzia³a,
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Nowa, atrakcyjna metoda – zanurzenie w jêzyku

maleñkie „k”
¿e z pieniêdzmi to jakoœ za³atwimy,
tylko daj pomyœleæ. PóŸniej siê okaza³o, ¿e takie w³aœnie fikcyjne umowy
robi³a na mojego ojca, ¿ebym ja dostawa³ pieni¹dze. Ekstra z ZOK-u ? Na
¿ycie. A z mieszkaniem to ona mi zaproponowa³a, ¿e wyremontuje pokój
mi u niej w domu i ja bêdê u niej mieszka³. Ona bêdzie mi wynajmowaæ.
Reporter: Czyli, ALUŒ, gwiazda nie gas³a? Przypuszczalnie, jak
znam ¿ycie, pokój remontowa³by
wszechkonserwtor ?
ALUŒ. Przypuszczalnie. Prawdopodobnie on tam du¿o robi³. Chocia¿ tam robi³ m¹¿, bo on w budowlance robi. Tak, ¿e on tam robi³ du¿o.
Pojawi³a siê M. Myœleli, ¿e to
jeszcze... ¿e my siê lubimy, ¿e kolegami jesteœmy z pracy, i tak dalej. I
nawet byliœmy razem u pani dyrektor
na proszonej kolacji. To by³o tylko
raz. Z sympatii. M. u dyrektor tañczy³a w zespole. Trzyma³y siê razem
i póŸniej u niej zosta³a instruktorem.
Dyrektor mówi³a M., ¿e ona j¹ bardzo
rozumie, ¿e to jest ciê¿ka praca, po
nocach, ¿eby siê nie przejmowa³a, ¿e
j¹ dziewczyny obgaduj¹, bo po prostu tak jest. A to, ¿e stworzy³a siê
para m³odych ludzi, to zaczê³o przeszkadzaæ. ¯e jesteœmy razem. Potem
jeszcze d³ugo by³o z pani¹ dyrektor
dobrze. Wozi³em j¹ prywatnym samochodem, bo jakiœ przegl¹d by³ w
Wa³czu. Dyrektor przedstawia³a
mnie swoim znajomym, ¿e „to mój
akustyk nowy”, i tak dalej. Widaæ
by³o, ¿e wierzy w moj¹ fachowoœæ. I
tak rzeczywiœcie by³o. Bo, jak na
koniec w twarz zapyta³em, dlaczego
nie zostanê w pracy, pyta³em - Ÿle
pracowa³em? Czy ma pani jakieœ zastrze¿enia do mojej pracy? Ona
mówi: nie mam zastrze¿eñ, po prostu
twoja praca jest ekstra, akustykiem
jesteœ ekstra, ale po prostu nie nadajesz siê do tej pracy. A ja mówiê: no,
to jak siê nie nadajê? Pani mi powie,
jak? Dyrektor: - Nie bêdziemy tak
rozmawiaæ, i ju¿, i koniec dyskusji. –
Liczy³em na to, ¿e sta¿ przejdzie w
umowê o pracê. Taka by³a umowa. Ja
robi³em wszystko, co by³o w mojej
mocy. Nie otrzymywa³em sta³ej umowy na pracê, bo nie pasowa³em do
konserwatora. Dyrektor mi to powiedzia³a dok³adnie. ¯e ja jej rozwalam
za³ogê. Dru¿ynê, ¿e rozwalam. Powiedzia³em, ¿e to dla mnie nie jest
dru¿yna. Oni na mnie namówili takich rzeczy, ¿e dyrektor ju¿ mnie nie
chcia³a s³uchaæ, ¿e oni pó³ dnia pij¹
herbatê w piwnicy. W kapciorze.
Kurtyna mi³osierdzia z kropek
Ja powinienem pójœæ do burmi-

strza i przekazaæ mu to. Bo ona potrafi³a przyjœæ ze spotkania z burmistrzem i siê wydrzeæ. (...) Ona wchodzi i siê drze. Nie wie, czy s¹ obcy
ludzie w biurze. I siê drze, tak o: - Ten
k.... p..... . W.......... ten p.... z....... On
bêdzie mi tutaj rz¹dzi³? – Przy
wszystkich ludziach. Nie wiem, o co
chodzi³o dok³adnie. – Ten p...., a.....
. – Tak siê wydziera. A przecie¿ tak siê
nie zachowuje dyrektor oœrodka
kultury!
Reporter: Nikt z was na to nie
reagowa³?
ALUŒ: Ona ci¹gle wrzeszczy. I po
prostu, jak siê ma argument na to, co
ona mówi, to ona... najlepiej, aby nikt
siê nie wtr¹ca³ i siê nie odzywa³, wtedy ona czuje, ¿e ma w³adzê. A jak ktoœ
ma argument, i coœ do powiedzenia
m¹drego, to ju¿ koniec. Taki przyk³ad:
podczas jednej z imprez rozmawiam
sobie po angielsku z jednym z artystów z Indii. Prosz¹ o mikrofony, ustalamy szczegó³y techniczne, dyrektor
przychodzi na scenê w te s³owa: - Co
ty tu rozmawiasz? Gdzie jest t³umaczka? Oni bêd¹ ze mn¹ rozmawiaæ, a nie z tob¹. Ja nic nie rozumiem! Co wy mówicie? – A ja na to,
¿e rozmawiam tylko o swojej pracy. A
ona: - Ja nic nie rozumiem. Gdzie jest
t³umaczka? –
Tak jest panie akustyku
Opowiem jeszcze coœ o ekipie. Na
stadionie zaproponowa³em oczywiste rozwi¹zania akustyczne przed
potê¿nym koncertem. Wedle sztuki
obowi¹zuj¹cej wszêdzie. Konserwator siê nie zgodzi³ mówi¹c, ¿e on tak
nie zrobi, gdy¿ w Z³ocieñcu nigdy siê
tak nie robi³o. Przyjecha³ akustyk
firmowy z Koszalina. Aja przecie¿ te¿
jestem akustykiem, ZOK-u, co - nie?
Akustyk z Koszalina, zawodowiec
prowadz¹cy w³asn¹ firmê Zbigniew
Bro¿yna, zapyta³: - Kto to tu tak
wszystko postawi³? To trzeba tak
postawiæ! - I oni z powrotem. A ja
tylko dorzuci³em: - Ja tego z powrotem nie bêdê nosi³. Jesteœ g³upkiem,
to noœ sam. - Tak powiedzia³em dok³adnie. Mam honor, jestem szczerym cz³owiekiem, i wiem, czego nie
mo¿na. Konserwator, tym razem do
akustyka, tyle, ¿e z Koszalina: - Tak
jest, panie akustyku. Dobrze, panie
akustyku. - A ja od pocz¹tku wiedzia³em, jak to ma wygl¹daæ. –
Reporter: Psuje siê coœ miêdzy
twoj¹ dziewczyn¹ a pani¹ dyrektor. Opowiadaj!
ALUŒ: Psuje siê, i nam siê wydawa³o, ¿e to dlatego, ¿e my zaczêliœmy
byæ razem...
Notowa³ (n). Cdn.

Dzieciaki w bibliotece
ucz¹ siê angielskiego

(Z£OCIENIEC). W publicznej
bibliotece w Z³ocieñcu od stycznia
jest prowadzony kurs komputerowy nauki jêzyka angielskiego.
Obecnie na zajêcia uczêszcza dwanaœcioro dzieci w wieku od szeœciu
do dwunastu lat.
Zajêcia s¹ prowadzone cyklicznie od poniedzia³ku do pi¹tku. Kurs
polega na po³¹czeniu najnowszych
technologii z tradycyjnym nauczaniem. Sk³ada siê z ponad szeœædziesiêciu gier edukacyjnych, setek filmów, piosenek, foto-lekcji i æwiczeñ
opracowanych przez ekspertów.
Dzieci w œwiecie FunEnglish.pl
prze¿ywaj¹ przygody wraz z bohaterami gier i filmów. Ucz¹ siê bezpoœrednio od native speakerów. Kurs
jest oparty na metodzie immersion,
polegaj¹cej na zanurzeniu w jêzyku

angielskim. FunEnglish.pl tworzy
sytuacje komunikacyjne i sprawia,
¿e dzieci mówi¹ i myœl¹ w jêzyku
angielskim. Dziêki temu postêpy w
nauce s¹ znacznie szybsze ni¿ w tradycyjnych metodach nauczania.
Kurs jest z³o¿ony z szeœciu bloków podzielonych na jedenaœcie
podrozdzia³ów. W sk³ad ka¿dego
podrozdzia³u wchodzi gra edukacyjna, krótki film, piosenka karaoke i
foto-lekcja oraz ponad dwadzieœcia
æwiczeñ. Po przejœciu przez wszystkie bloki dziecko zapozna siê z prawie
tysi¹cem zwrotów przydatnych w
dziewiêædziesiêciu procentach sytuacji komunikacyjnych. Kurs zajmuje oko³o dziewiêciu miesiêcy.
Podczas kursu dzieci bêd¹ mog³y liczyæ na pomoc pracowników biblioteki. Po zakoñczeniu ka¿de dziecko
otrzyma specjalny certyfikat. (bib)

Spotkania przed p³ywaniem w ka¿d¹ zimow¹
niedzielê o 12.30 pod pa³acykiem w Lubieszewie

Zimowe Lubie rajem
dla z³ocienieckich morsów
(Z£OCIENIEC). S¹ ju¿ pierwsze doniesienia z k¹pieli naszych
morsów.
Inauguracyjna k¹piel odby³a siê
w Lubiu w Lubieszewie. Morsy wyst¹pi³y pod znakiem - Z£OCIENIASZEK. Na razie w Lubiu k¹pa³o

siê siedem osób. S¹ ju¿ kolejni chêtni. MORSY spotykaj¹ siê we
wszystkie zimowe niedziele o godzinie 12.30. Miejsce - pla¿a przy Pa³acyku w Lubieszewie. Chêtni, wszyscy zainteresowani - serdecznie zapraszamy do zimowego Lubia. (um)
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SPORT

52 Halowy Turniej dla Dzieci im. Stanis³awa Figasa w Koszalinie

UKS Orlik Z³ocieniec awansowa³
do gier pó³fina³owych!
W poniedzia³ek w samo po³udnie
(23.01.2012r.), w hali sportowej w
Koszalinie na ul. Fa³ata 34, ruszy³a
karuzela zmagañ zorganizowanego
ju¿ po raz 52. Halowego turnieju dla
dzieci poœwiêconego pamiêci Stanis³awa Figasa. Przypominamy, i¿ turniej rozgrywany jest pod patronatem prezydenta Koszalina. Do zmagañ przyst¹pi³y zespo³y z 4 grupy w
Kategorii M³odszych: UKS Unia
Bia³ogard, Ba³tyk II Koszalin i UKS

Orlik Z³ocieniec.
UKS Orlik Z³ocieniec wyst¹pi³ w
nastêpuj¹cym sk³adzie: Pawe³ Szóstak (bramkarz), Maksymilian Kapuœciñski, Marcin Majdan, Hubert
Haba, Patryk Sciurkowski, Dawid
Ba³dyga, Micha³ Gaik, Micha³ Roszczyk, Jakub Stempniewski (trenerzy:
Dawid Ba³dyga, £ukasz Piórkowski). Pó³fina³y rozegrane zostan¹ 26
i 27 stycznia w Koszalinie, trzymamy
kciuki za m³odych pi³karzy.

Wyniki poszczególnych meczów:
Czas gry Nazwy zespo³ów
12:00
UKS Unia Bia³ogard - Ba³tyk II Koszalin
12:25
UKS Unia Bia³ogard - UKS Orlik Z³ocieniec
Bramka: Patryk Sciurkowski
12:50
UKS Orlik Z³ocieniec - Ba³tyk II Koszalin
Bramki: 2x Micha³ Roszczyk

Wynik
3:0
0:1
2:0

Tabela koñcowa:
Miejsce Nazwa Klubu
1 UKS Orlik Z³ocieniec
2 UKS Unia Bia³ogard
3 Ba³tyk II Koszalin

Punkty
6
3
0

Bramki
3:0
3:1
0:5

Nie o gierki pi³karskie idzie, a o rozwi¹zywanie problemów z dziedziny gminnej kultury

Pierwsze wyjœcie Olimpu na pe³ny mecz
(Z£OCIENIEC). W sobotê dwudziestego pierwszego stycznia na
gminniaku przy Czaplineckiej seniorzy Olimpu zagrali pierwszy
pe³ny mecz w tym roku. Przeciwnikiem by³a dru¿yna z Barwic B³onie.
Pada³ przemiennie œnieg z deszczem. Momentami szala³a wichura.
Sztuczna nawierzchnia by³a pokryta kilkucentymetrow¹ warstw¹
œniegu i lodu.
Gracze B³oni w tych warunkach
czuli siê jak gdyby nigdy nic. Rozbili Olimp osiem do jednego. Widaæ
by³o, ¿e maj¹ dwa, trzy schematy
gry, które rozgrywali jak tylko
chcieli. Poza tym kilku pi³karzy, widaæ to by³o dok³adnie, doskonale
wiedzia³o, na czym polega gra w
futbol, a do tego byli wyj¹tkowo
ruchliwi, szybcy i zdecydowani. Na
ich tle z³ocienianie wypadli kiepsko, ale Olimp dopiero co wznowi³
treningi, a ten mecz pokaza³, jaki
wprost ogrom pracy przed trenerem
Januszem Ziêtkiewiczem i ca³¹ dru¿yn¹. Wypada wiêc ¿yczyæ solidnej
pracy i udanej wiosny futbolowej.
Ju¿ dzisiaj jednak jesteœmy do koñ-

ca pewni, ¿e o jakimkolwiek awansie
dru¿yny klubowej do klasy wy¿szej,
nie ma absolutnie ¿adnej mowy. A
dzieje siê to w sytuacji, kiedy w mieœcie mamy nie tylko halê sportow¹
nowiutk¹ i przewspania³¹, ale i kilka
sztucznych boisk, a do tego i pe³no-

wymiarowy sztuczny gminniak.
Gdzie w takim razie pi³karze na miarê
choæby czwartej ligi, trampkarze i
juniorzy walcz¹cy o awanse, o grê w
reprezentacjach województwa? A
nawet i to, ¿e pierwszy zespó³ po trenera musi siêgaæ do innych miast, bo

w Z³ocieñcu nie ma kogokolwiek
przygotowanego do takiej pracy. To
problem nie tylko sportowy, ale i w
ogóle dotycz¹cy ¿ycia kulturalnego
w naszej mieœcinie. Do tej pory w
ogóle niedostrzegany. Te¿ brak fachowców?
(N)
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Wyró¿nienia dla Zwi¹zku
Pi³karskiego z
Drawskiem Pomorskim
w tle

KOZPN
Sportowym
Menad¿erem
roku 2011
(REGION). Koszaliñski
Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej w plebiscycie
G³osu Koszaliñskiego
otrzyma³ tytu³
MENAD¯ERA ROKU
2011. (I)
Za organizacjê turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Europy do 19
lat. Gry odby³y siê w maju ubieg³ego roku na stadionach Koszalina,
Ko³obrzegu i Szczecinka. Rywalizowa³y reprezentacje W³och, Irlandii,
Ukrainy i Polski. Turniej cieszy³ siê
bardzo du¿ym zainteresowaniem.
Mecze obejrza³o ponad dziesiêæ
tysiêcy sympatyków pi³ki z naszego regionu.
KOZPN w ubieg³ym roku zorganizowa³ równie¿ dwumecz Polska –
Niemcy U – 15. Grano w Ko³obrzegu i Drawsku Pomorskim. Przy okazji doceniono wspó³organizatorów
tych du¿ych imprez: Koszalin, Ko³obrzeg, Szczecinek i Drawsko Pomorskie. KOZPN w plebiscycie
uzyska³ 479 g³osów. Dodajmy –
Drawsko Pomorskie znalaz³o siê te¿
jako wyró¿niona gmina w kategorii
Mecenas Sportu. To uznanie za
budowê i utrzymanie infrastruktury sportowej. (kozpn)

UWAGA
SK£ADY
OPA£U
NOWOŒÆ
DRUKUJEMY DOWODY
DOSTAWY WYROBÓW
WÊGLOWYCH POD
KLIENTA - w formie
bloczków samokopiuj¹cych
z nadrukiem firmowym
Drukarnia w £obzie
ul. S³owackiego 6, tel. 504 042 532

Str
Str.. 15

INFORMACJE

Z ¯YCIA PARAFII W Z£OCIEÑCU
PARAFIA MARYI WNIEBOWZIÊTEJ
Dla Wspólnoty Misiaki

Spotkanie Czwartkowe

Odesz³y do wiecznoœci...

W niedzielê dwudziestego drugiego stycznia o godzinie 16.30 zosta³a odprawiona Msza œwiêta dla
Wspólnoty Misiaki. Zaœ nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego odprawiliœmy o 17.30.

Zapraszamy na Spotkanie
Czwartkowe na godzinê 18.30. Temat: Nasi a ca³kiem obcy, czyli jak
Polacy tworzyli literaturê zagraniczn¹. Spotkanie poprowadzi Piotr
B¹kowski.

W ostatnim czasie odesz³y do
wiecznoœci: (1) Halina Przegaliñska,
lat 56 (2) Michalina Buæko, lat 96.

Œwiêto Nawrócenia
œwiêtego Paw³a
Aposto³a

Msza œwiêta Stowarzyszenie
Kresowian

W œrodê dwudziestego pi¹tego stycznia obchodzimy Œwiêto
Nawrócenia œwiêtego Paw³a
Aposto³a. Msze œwiête o godzinach: 7.00 i 18.00. Tego dnia koñczymy Tydzieñ Powszechnej
Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan.

W sobotê dwudziestego
ósmego stycznia o godzinie 18.00
Msza œwiêta w intencji Stowarzyszenia Kresowian. Po Mszy œwiêtej spotkanie op³atkowe w sali na
plebani.

Kancelaria parafialna czynna...
W styczniu z racji kolêdy kancelaria parafialna jest czynna tylko
przed po³udniem we wtorki i czwartki. W dni powszednie spowiedŸ wieczorem od 17.40.

Imieniny Ojca
Bogus³awa
Micewskiego CR
W niedzielê dwudziestego ósmego stycznia Ojciec Boles³aw Micewski CR obchodzi imieniny. Msze
œwiête Solenizant odprawi w niedzielê o godzinie 12.30. Polecamy Ojca
Boles³awa modlitwom parafian.

WIZYTA
DUSZPASTERSKA
(Program od 16 do 21 stycznia)
Kolêdê od poniedzia³ku do pi¹tku rozpoczynamy o godzinie 16.00.
W sobotê o godzinie 15.00. W tym
tygodniu udamy siê do parafian:
Poniedzia³ek, 23 stycznia; ulice:
B. Prusa, Spokojna, Widok, Jeziorna,
Podgórze, S. ¯eromskiego
Wtorek 24 stycznia; ulice: Drawska (ca³a), Spacerowa, Mi³a
Œroda, 25 stycznia; ulice: B. G³owackiego, W. Witosa, S³oneczna,
Piaskowa, Rakowo
Czwartek, 26 stycznia; ulice: B.
Chrobrego, T. Koœciuszki, Mieszka I
Pi¹tek, 27 stycznia: ulice: Brzozowa, Leœna, Gdyñska, Mazowiecka,
Poznañska, Pomorska.
Sobota, 28 stycznia; ulice: GnieŸnieñska, Kujawska, Wielkopolska,
Szczeciñska, Koszaliñska, Warmiñska, Toruñska, Letnia, Sportowa

PARAFIA ŒWIÊTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
W niedzielê dwudziestego drugiego stycznia ¯ywy Ró¿aniec spotka³ siê o godzinie 15.00 na tradycyjnym op³atku.

wszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Zakoñczy siê w œrodê dwudziestego pi¹tego stycznia. W czwartek
bêdziemy prze¿ywaæ dzieñ Modlitw w
intencji wyznawców Islamu.

Tydzieñ

PLAN KOLÊDY

¯ywy Ró¿aniec - op³atek

W tym tygodniu obchodzimy:
(24 stycznia) - wtorek: wspomnienie
œwiêtego Franciszka Salezego (2)
œroda - œwiêto Nawrócenia œwiêtego
Paw³a (3) czwartek - wspomnienie
œwiêtych Tymoteusza i Tytusa (4)
pi¹tek - wspomnienie b³ogos³awionego Jerzego Matulewicza (5) w
sobotê - wspomnienie œwiêto Tomasza z Akwinu

O Jednoœæ Chrzeœcijan
Trwa w Koœciele Tydzieñ Po-

(I) Poniedzia³ek, 23 stycznia:
ulica Zwyciêstwa 3 i 3A (II) Wtorek,
24 stycznia: ulica Rac³awicka 2 i uzupe³nienia (zg³oszenia w kancelarii).
Sk³adamy podziêkowania za
przyjêcie kolêdy oraz za z³o¿one
przy tej oakzji ofiary.

Spotkanie Czwartkowe
Akcja Katolicka zaprasza na
Spotkanie Czwartkowe - dwudziesty szósty stycznia o godzinie 18.30.
Sala parafialna przy ulicy Bohate-

rów Warszawy 25. Wyk³ad na temat:
Nasi, a ca³kiem obcy, czyli jak Polacy
tworzyli literaturê zagraniczn¹. Wyk³ad Piotra B¹kowskiego.

Cieszyno
Msza œwiêta w niedzielê w Cieszynie o godzinie 13.00.

Podziêkowania, budowa
œwi¹tyni
Sk³adamy podziêkowania za modlitwy w intencji parafii i za sk³adane
ofiary na rzecz budowy œwi¹tyni.
¯yczymy du¿o Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na nowy tydzieñ. (PKO BP
o/Z£OCIENIEC, 70 1020 2847 0000
1102 0008 3842, DAROWIZNA NA
CELE KULTU RELIGIJNEGO - BUDOWA KOŒCIO£A).

Zapraszamy do redakcji w Z³ocieñcu
ul. Boh. Warszawy 19/7 (obok biura PSS Spo³em)

Codziennie od poniedzia³ku do soboty w godz. 11.00 - 13.00
Tadeusz Nosel, tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532

e-mail: tpd1@o2.pl

Tygodnik Pojezierza Drawskiego w internecie: www.tpd.xwp.pl
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ROZMAITOŒCI

Regulamin zmagañ do pobrania, adres ni¿ej

X edycja Ogólnokrajowego
Konkursu BEZPIECZNE
GOSPODARSTWO ROLNE
(REGION). Rozpoczê³a siê jubileuszowa X edycja
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne. Honorowy patronat nad
konkursem obj¹³ prezydent RP Bronis³aw
Komorowski. Patronat medialny: dwutygodnik
AGRO SERWIS, miesiêcznik AGROmechanika,
tygodnik Zielony Sztandar oraz telewizja
interaktywna AGRO NEWS com.pl.
Celem konkursu jest promocja
zasad ochrony zdrowia i ¿ycia w
gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu s¹: Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, Pañstwowa Inspekcja Pracy,
inne instytucje i organizacje dzia³aj¹ce na rzecz poprawy bezpieczeñstwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urz¹dzeñ rolniczych o ile zadeklaruj¹
swój udzia³ w organizacji Konkursu.
Zg³oszeñ dokonuje siê na formularzu ZG£OSZNIE UDZIA£U w
KONKURSIE BEZPIECZNE GOSPADRSTWO ROLNE. Formularz
jest dostêpny w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych
KRUS oraz na stronie internetowej:
www.krus.gov.pl Wype³niony i podpisany formularz nale¿y z³o¿yæ w

Oddziale Regionalnym lub w Placówce Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do szesnastego
marca 2012 roku. Etap regionalny
Konkursu trwa od jego og³oszenia
do osiemnastego maja 2012 roku.
Etap wojewódzko konkursu trwa do
dwudziestego szóstego czerwca.
Uczestnicz¹ w nim laureaci etapów
regionalnych. Komisja wojewódzka
wy³ania zwyciêzcê etapu wojewódzkiego Konkursu i przesy³a do Centralnej Komisji Konkursowej „Arkusze ocen gospodarstwa”. Centralna
Komisja Konkursowa do dwudziestego siódmego lipca tego roku
przeprowadzi wizytacjê szesnastu
gospodarstw, zwyciêzców etapów
wojewódzkich Konkursu, a nastêpnie wy³oni zwyciêzcê. Regulamin
Konkursu do pobrania pod wskazanym adresem.
(um)

Zapraszamy do redakcji w Z³ocieñcu
ul. Boh. Warszawy 19/7 (obok biura PSS Spo³em)
Codziennie od poniedzia³ku do soboty w godz. 11.00 - 13.00

Tadeusz Nosel, tel. 500 075 383
Kazimierz Rynkiewicz, tel. 504 042 532 e-mail: tpd1@o2.pl
Tygodnik Pojezierza Drawskiego w internecie: www.tpd.xwp.pl
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BEZP£ATNE SZKOLENIE
- RATOWNICTWO
PRZEDMEDYCZNE

26 stycznia br., w Cyklu Imprez
Terenowych wspó³organizowanych
przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom. oraz Land Rover Club PL
odbêdzie siê szkolenie na temat
pomocy przedmedycznej.
Poprowadzi je ratownik medyczny z wieloletnim doœwiadczeniem Rafa³ Potoczniak. Mo¿liwoœæ zdobycia informacji i praktycznych umiejêtnoœci ratowniczych oraz reagowania w sytuacjach zagra¿aj¹cych

zdrowiu i ¿yciu. Chêtnych w ka¿dym
wieku zapraszamy do Sali Narad Starostwa Powiatowego (pl. Elizy
Orzeszkowej 3, parter) na godzinê
18.00.
Warunkiem udzia³u jest zg³oszenie swojego uczestnictwa. Wiêcej
informacji: telefonicznie 94 363 01 82
(w godz. 7.oo - 15.oo) b¹dŸ poczt¹
e-mail: d.martusiewicz@powiatdrawski.pl .
Osob¹ do kontaktu w tej sprawie
jest Daria Martusiewicz.

