
                                                                                                                
DRUK NR  2240 

Uchwała Nr       /    /2021 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia ……………….. 
 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” 
 
Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Powiatu 

Drawskiego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zasad nadawania tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” Rada Powiatu Drawskiego po rozpoznaniu 
wniosku Stowarzyszenia „Złocieniec Moje Miasto” pozytywnie zaopiniowanego 
przez Kapitułę Honorową i Komisje Rady Powiatu Drawskiego uchwala, co 
następuje : 

 
§ 1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” 
 

Pani Ewie Gadzinie. 
 
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Przewodnicząca Rady 
 
                                                                                   Urszula Ptak 
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U Z A S A D N I E N I E 
 
Stowarzyszenie „Złocieniec Moje Miasto”  zgłosiło wniosek o nadanie tytułu  „Zasłużony dla 
Powiatu Drawskiego” dla Pani Ewy Gadziny. Uzasadnieniem tego wniosku jest uznanie zasług 
Pani E. Gadziny na rzecz Powiatu Drawskiego. Pani E. Gadzina urodziła się 19 listopada 1958 
r. w Ostrowie Wlkp. Środowisko, w którym wzrastała i uczyła się, sprzyjało rozwojowi jej 
zamiłowań do różnych dziedzin sztuki. Muzyka, a w tym gra na fortepianie i śpiew oraz  taniec 
towarzyszyły jej od najmłodszych lat. Śpiewający w Męskim Chórze „ Echo” jej Ojciec, był 
przykładem do naśladowania i tym, który zainspirował ją do wyboru drogi życiowej. W 1984 r. 
ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku na Wydziale Pedagogicznym o kierunku 
Wychowanie Muzyczne. Od tego czasu swoją pracę zawodową związała z edukacją muzyczną. 
Początkowo pracowała w Studium Nauczycielskim w Ostrowie Wlkp., a po przeprowadzce do 
Złocieńca w Liceum Ogólnokształcącym. Po objęciu stanowiska nauczyciela, zaczęła swą 
działalność na polu chóralistyki, tworząc chór szkolny, który z małymi przerwami działał do roku 
2012. W trakcie już pracy zawodowej, ukończyła również studia podyplomowe na Wyższej 
Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie na kierunku: Kultura i Sztuka. Będąc również 
metodykiem muzyki ( w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Koszalinie) szkoliła  
i wspierała nauczycieli muzyki z byłego Województwa Koszalińskiego. Pod koniec lat 
osiemdziesiątych aktywnie działała również jako instruktor muzyki w Złocienieckim Ośrodku 
Kultury, tworząc i prowadząc zespoły wokalne. W roku 1990 uczestniczyła w założeniu Ogniska 
Artystycznego w Złocieńcu, jako placówki oświaty pozaszkolnej, prowadzącej nauczanie dzieci 
i młodzieży gry na instrumentach oraz śpiewu. Od roku 1997 jest właścicielem i dyrektorem tego 
Ogniska, które od 30 lat pracuje na rzecz edukacji artystycznej miasta i powiatu. Pani Ewa 
Gadzina była również pracownikiem szkół podstawowych w Ostrowicach, Nowym Worowie, 
Wierzchowie, Złocieńcu, a od 2012 roku w Drawsku Pom. We wszystkich tych szkołach 
tworzyła zespoły wokalne lub chóralne, zaszczepiając w dzieciach i młodzieży zamiłowanie  
do śpiewu zespołowego. W roku 2006, objęła stanowisko dyrygenta i kierownika artystycznego, 
działającego od roku 2004, Chóru Kameralnego Canto Libero z Drawska Pom.  Praca z tym 
zespołem dała szybko efekty w postaci nagród i wyróżnień na przeglądach i festiwalach. Chór 
Canto Libero bierze również udział w różnego typu warsztatach, spotkaniach chóralnych, 
projektach mających na celu propagowanie wspólnego śpiewania. Wymienić tu należy: Prague 
Summer Choral Meeting 2015  w Pradze, Singing Europe 2016 we Wrocławiu. Chór Canto 
Libero występował na żywo w TVP Szczecin, a jego wielkim osiągnięciem było 
zakwalifikowanie się w roku 2018, na warsztaty chóralne w Hiszpanii. Pani E.Gadzina została 
poproszona nie tylko do przeprowadzenia zajęć w ramach tych warsztatów, ale również  
do poprowadzenia występu połączonych chórów w Kościele Sagrada Familia w Barcelonie.  
W marcu 2018 r. z inicjatywy Pani E. Gadziny, przy parafii WNMP w Złocieńcu powstał Męski 
Chór Kameralny, skupiający grupę pasjonatów wspólnego śpiewania. Pani Ea Gadzina aktywnie 
współpracuje z parafią WNMP w Złocieńcu w zakresie organizacji koncertów i wydarzeń 
artystycznych. Jako animator kultury, współpracuje również z Ośrodkiem Kultury w Drawsku 
Pom. i ze Złocienieckim Ośrodkiem Kultury, gdzie obecnie pełni rolę koordynatora Projektu pod 
nazwą „Zaśpiewajmy Razem”. Zamiłowanie do muzyki, Pani E. Gadzina zaszczepiła swoim 
trojgu dzieciom, z których dwoje obecnie wykonuje zawód profesjonalnych muzyków, 
kontynuując w ten sposób rodzinne tradycje muzyczne. 
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Kapituła Honorowa na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2021 r. pozytywnie zaopiniowała 
wniosek Stowarzyszenia „Złocieniec Moje Miasto”. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały  
Nr XXXV/254/2017 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zasad 
nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”  tytuł nadaje Rada Powiatu Drawskiego 
w drodze uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie uchwały  
w przedmiotowej sprawie. 
 
Sporządziła : Barbara Kotwica – Naczelnik Wydziału Biura Rady Powiatu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


