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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 Zarządu Powiatu Drawskiego pozytywnie zaopiniowanego przez 
Kapitułę Honorową i Komisje Rady Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje : 

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

Panu Tomaszowi Bukowskiemu. 
 
§ 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 
 
Zarząd Powiatu Drawskiego zgłosił wniosek o nadanie tytułu  „Zasłużony dla Powiatu 
Drawskiego” dla Pana Tomasza Bukowskiego. Uzasadnieniem tego wniosku jest uznanie zasług 
Pana T. Bukowskiego na rzecz Powiatu Drawskiego.   Pan  T. Bukowski mieszka i pracuje w gminie 
Kalisz Pomorski, jednak jego korzenie sięgają Krakowa. Tam ukończył Akademię Sztuk Pięknych  na 
Wydziale Malarstwa  u prof. Juliusza Joniaka.  Już w latach młodzieńczych przejawiał skłonności do 
malowania, które z biegiem czasu implikowały na inne pasje.  Wybitny malarz i fotograf, jego prace 
można było podziwiać na licznych wystawach w kraju jak i za granicą : Bruksela – 1999 r., 
Kraków – 2000 r., San Francisco 2001 r., Warszawa – 2010 r., Kalisz Pomorski – 2017 r.            
Osiedliwszy się z rodziną w Białym Zdroju prowadził pensjonat „Karczma jak malowanie” oraz 
poświęcił się hodowli koni. Do 2019 roku piastował stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim i jak twierdzi, to właśnie malarstwo wyznaczyło jego 
dalsze kierunki zainteresowań, pchnęło ku zgłębianiu nieznanych dotąd dyscyplin: fotografii  
i żeglarstwa. Efekty, zwłaszcza tych ostatnich pasji, mogliśmy doświadczyć oglądając film 
przygotowany przez Franciszka i Tomasza Bukowskich o ich wspólnym rejsie na zimny 
Spitsbergen.  Żeglarz i podróżnik zawozi flagę Kalisza Pom. na jachtach S/Y Berg i S/Y 
Nachachata na Szpicbergen i Antarktydę. Odznaczony złotą odznaką Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci i Polskiego Związku Emerytów  i Rencistów oraz Brązowym medalem za zasługi dla 
ruchu olimpijskiego. W 2016 roku nominowany do tytułu „ Człowiek Roku” i „ Osobowość 
Roku” za uczestnictwo w wyprawie na Spitsbergen, autor zdjęć pt. Antarktyda pod Żaglami 
prezentowanych na  licznych wystawach. Jednak największa aktywność Pana T. Bukowskiego 
przypada na lata kierowania placówkami kultury. Zarówno tymi lokalnymi, ale także 
największymi w Polsce gromadzącymi  innych działaczy kultury.  Animator kultury, organizuje 
Ośrodek Kultury którym kieruje do 2019 roku na zasadach partnerstwa  z innymi podmiotami, 
co skutkuje współorganizacją m.in. Forum Kraków ( ogólnopolskiej organizacji skupiającej 
animatorów i działaczy kultury organizującej NIEkongres Animatorów Kultury Warszawa 2014 
r. i  Wrocław 2016 r.). Twórca najbardziej rozpoznawalnej regionalnej marki: „Jarmarku nad 
jeziorem Ogórkowym”. Na zasadach etnograficznego odtwórstwa mobilizuje setki osób, 
mieszkańców powiatu, gości przybywających na Pojezierze Drawskie, do  współtworzenia 
marki, której uniwersalność i lokalność pozwala znaleźć się na ekranach mediów całej Europy, 
oraz jest przedmiotem wielu badań i opracowań naukowych.  W 2012 roku zakłada z innymi 
Ośrodkami Kultury  woj. zachodniopomorskiego -  Zachodniopomorskie Forum Kultury gdzie 
powstają projekty sieciowe: „Zachodniopomorskie Forum Kultury – sieć animatorów  
w działaniu”, którego liderem był Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim   
i „ZFK – sieć animatorów w działaniu – odsłona druga”, którego liderem był Złocieniecki 
Ośrodek Kultury. 
Kapituła Honorowa na posiedzeniu w dniu 03 grudnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Zarządu Powiatu Drawskiego. 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. 
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