
Powiat białogardzki obejmuje terytorialnie miasto Białogard, miasto i gminę Karlino oraz gminy Białogard i Tycho-
wo. Jest położony w dorzeczu rzeki Parsęty, która przepływa środkiem wzdłuż całego powiatu. Pod względem fi-
zyczno-geograficznym teren powiatu wchodzi w skład Pobrzeża Zachodniopomorskiego i leży na obszarze mezo-
regionu zwanego Równiną Białogardzką. Decydujący wpływ na współczesną rzeźbę terenu wywarło najmłodsze 
zlodowacenie bałtyckie, faza pomorska oraz procesy, które nastąpiły po epoce lodowcowej.

W powiecie białogardzkim krzyżują się szlaki komunikacyjne zarówno komunikacji drogowej, jak i kolejowej Szczecin 
– Gdańsk oraz Kołobrzeg – Poznań. Do przejścia granicznego w Kołbaskowie jest ok. 150 km, a do Kołobrzegu 27 km.

We wszystkich jednostkach samorządowych jest bardzo dobrze rozwinięta sieć wodociągowa i kanalizacyjna, tele-
komunikacyjna i gazowa. Podmioty gospodarcze mają zdecydowanie charakter prywatny. Powiat dysponuje zaple-
czem do prowadzenia i rozwoju przemysłu drzewnego, rolno-spożywczego, turystyki i wypoczynku. Wyróżnia się 
wysoko rozwiniętym rolnictwem i dużym potencjałem siły roboczej. Atrakcją powiatu jest czyste środowisko, lasy 
bogate w runo leśne i zwierzynę łowną, a obfitość gatunków ryb w rzekach stanowi atrakcję dla wędkarzy.

Ziemia białogardzka ma ciekawą historię sięgającą odległych czasów środkowej epoki kamienia (mezolit). Jednak 
najcenniejsze zabytki pochodzą z okresu średniowiecza. W Białogardzie do najcenniejszych należy zaliczyć: gotycki 
trójnawowy kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny z renesansowym ołtarzem (zbudowany 
ok. 1310 r.), kościół pod wezwaniem św. Jerzego z XIV wieku, późnogotycką Bramę Wysoką zwaną Połczyńską, reszt-
ki murów obronnych, klasycystyczny ratusz z XVIII wieku z drewnianą wieżą (odremontowany); w centrum miasta 
zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z charakterystycznymi wąskimi uliczkami i kwadratowym rynkiem. 
W Karlinie na szczególną uwagę zasługują: późnogotycki kościół z 1510 roku, ratusz z XIX wieku, mieszczańskie ka-
mieniczki z przełomu XVIII i XIX wieku, spichlerz nad kanałem rzeki Radew. W Tychowie znajduje się największy głaz 
narzutowy „Trygław”; godny zwiedzenia jest kościół ryglowy z XV wieku, przebudowywany w późniejszych latach, 
oraz ciekawy park ze starymi drzewami – między innymi występują tu cyprysiki błotne.

Powiat białogardzki

Białogard

Białogard Tychowo

Karlino
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Powiat ma bogatą infrastrukturę, z której korzystają dzie-
ci i młodzież. Białogard może się pochwalić nowoczesnym 
stadionem z bieżnią tartanową, na którym odbywają się 
mityngi lekkoatletyczne z udziałem zawodników zagranicz-
nych, ale również liczne imprezy sportowe dla dzieci i mło-
dzieży. Ma sale gimnastyczne, korty, boiska niezbędne do 
prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.

Pierwsze działania oświatowe

Wyzwolenie powiatu w pierwszych dniach marca 1945 ro-
ku stanowi zwrotny moment w historii tego terenu. Ziemia 
białogardzka wraca do Polski. Już 8 marca wybrano Zarząd 
Miasta z burmistrzem Edwardem Kotlińskim. Organizacją 
szkolnictwa zajęła się niewielka grupka nauczycieli z Czesła-
wem Woydyno na czele, który 1 kwietnia został mianowany 
inspektorem szkolnym. W maju rozpoczął funkcjonowanie 
Inspektorat Szkolny. Otwarto również pierwszą szkołę w bu-
dynku obecnego liceum ogólnokształcącego. Kierowała nią 
Zofia Mordyńska, a grono tworzyli: S. Jurkowska, K. Orłow, 
W. i Cz. Kacprzyńscy. W czerwcu 1945 roku rozpoczęła pracę 
szkoła podstawowa w Buczku, a w lipcu zorganizowano na-
ukę w Kościernicy, Redlinie, Pomianowie i Tychowie. W lipcu 
funkcjonowało 7 szkół, do których uczęszczało 260 uczniów.

Zgodnie z zaleceniami władz należało stworzyć taką sieć 
szkół, aby każde dziecko miało możliwość ukończenia sied-
mioklasowej szkoły o pełnym programie. Realizacja tego 
zadania była bardzo trudna, gdyż brakowało odpowiednich 

budynków szkolnych (przynajmniej z 4 izbami lekcyjnymi) 
oraz występował ogromny deficyt nauczycieli, sprzętu, pod-
ręczników, przyborów, opału itp. Mimo tych problemów 
w 1945 r. zorganizowano 39 szkół (powiat białogardzki obej-
mował wówczas również teren obecnego powiatu świdwiń-
skiego; w granicach współczesnego powiatu zorganizowano 
22 szkoły). Obok wcześniej funkcjonujących powstają kolej-
ne szkoły w Karlinie, Żytelkowie, Żeleźnie, Białogórzynie, Ro-
gowie, Lulewicach, Rogowie, Byszynie, Kowalkach, Sadkowie, 
Zagórzu, Łęcznie, Brzeźnie, Poczerninie.

W roku szkolnym 1945/46 powstają kolejne 33 szkoły – 
między innymi Szkoła Podstawowa nr 2 w Białogardzie, w Ty-
chówku, w Zaspach Małych, Dębczynie, Byszynie, Ostrym 
Bardzie (dzisiaj gmina Połczyn Zdrój), Osówku, Borzysławiu. 
W latach 1947–1949 zorganizowano kolejne 23 szkoły, w tym 
Szkołę Podstawową nr 3 w Białogardzie, która do roku 1965 
miała swoją siedzibę w budynku Zespołu Szkół Zawodowych.

W latach sześćdziesiątych ustabilizowała się sieć szkol-
nictwa podstawowego; nastąpił poważny wzrost liczby dzie-
ci w wieku szkolnym. Wymusza to dalszy rozwój oświaty.

Pierwsze sukcesy oświatowe

Obok bazy materialnej były widoczne trudności kadrowe; 
większość szkół wiejskich w latach 1945–50 miała zaledwie 
jednego lub dwóch nauczycieli. Spośród 39 szkół funkcjonu-
jących w 1945 r. aż w 27 pracował tylko jeden nauczyciel. 
W latach późniejszych następował wzrost liczby szkół o 4 

TABELA 1.
SZKOŁY I PLACÓWKI W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

TABELA 2.
UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM W LATACH 19451972

TABELA 3.
LICZBA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM W LATACH 1945  2005

* w 1954 r. utworzono powiat świdwiński, ** w tym szkoła specjalna w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie

Rok 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1972 1975 2005

Liczba szkół 39 98 51* 67 58 55 50 38 14**

Rok 1945 1946 1950 1955 1960 1965 1972

Liczba dzieci 2561 5598 7673 4576* 8444 9018 7960

Szkoły
podstawowe

Gimnazja
(zespoły szkół)

Szkoły ponadgimnazjalne
(w tym prywatne) Przedszkola Pozostałe

placówki

Miasto Białogard 3 3 (1) 4 (2) 3 2

Karlino 4 1 1 1 0

Tychowo 3 1 1 1 0

Gmina Białogard 3 1 0 0 0

Razem 13 6 (1) 6 (2) 5 2
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i więcej nauczycielach, które realizowały pełny program 
szkoły podstawowej. Na przestrzeni lat sytuacja kadrowa bia-
łogardzkiego szkolnictwa ulegała ciągłym zmianom zarów-
no liczbowym, jak i jakościowym. w 1945 roku pracę podję-
ło 34 nauczycieli, spośród których jedynie 16 miało właściwe 
kwalifikacje, między innymi Helena Kowalczyk, Jadwiga Do-
mańska i Zyta Zakrzewska. W roku następnym wraz z liczbą 
szkół wzrosła również liczba nauczycieli. W 1946 roku w 73 
szkołach pracowało 146 nauczycieli, w tym 56 bez wymaga-
nych kwalifikacji. Przy małych możliwościach pozyskania na-
uczycieli z kwalifikacjami w lutym 1946 roku zorganizowano 
sześciomiesięczny wstępny kurs pedagogiczny dla osób chcą-
cych podjąć pracę nauczycielską. Pierwszych 44 absolwen-
tów rozpoczęło pracę w 1947 roku. Liczba nauczycieli w la-
tach następnych stale wzrastała. Dopływ pedagogów zapew-
niali absolwenci kursów nauczycielskich. W 1951 roku 47,5% 
zatrudnionych stanowili nauczyciele bez kwalifikacji (w wo-
jewództwie 42,9%). W latach następnych mimo stopniowe-
go napływu absolwentów liceów pedagogicznych liczba na-
uczycieli niewykwalifikowanych była nadal znaczna. Widocz-
ną zmianę w tym zakresie zaobserwowano dopiero w latach 
sześćdziesiątych – napływ absolwentów Liceum Pedagogicz-
nego ze Świdwina i Koszalina. Jednocześnie wzrastała liczba 
nauczycieli mających ukończone studia wyższe lub studium 
nauczycielskie. W 1968 roku nie zatrudniano już nauczycieli 
niewykwalifikowanych, a 60% zatrudnionych miało właściwe 
przygotowanie do zawodu. W latach następnych są zatrud-
niani wyłącznie nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami.

Obecnie tylko w Białogardzie w szkołach podstawowych 
na 178 zatrudnionych nauczycieli 158 ma wykształcenie wyż-
sze magisterskie, 14 wyższe zawodowe, 5 SN i 1 wykształce-
nie średnie; 118 to nauczyciele mianowani, 19 dyplomowani, 
35 kontraktowi i 6 to stażyści. W innych gminach sytuacja jest 
podobna. W niektórych szkołach występują kłopoty z za-
trudnieniem nauczycieli języków obcych.

Całość spraw oświatowych do 1990 roku była koordy-
nowana przez Wydział Oświaty kierowany przez Inspektora 
Oświaty. Funkcję tą pełnili: Czesław Woydyno, Czesław Pa-
niec, Henryk Łowicki, Ryszard Wojda, Roman Wójcik, Antoni 
Figiel, Jerzy Kotlęga, Bogdan Strucki i Piotr Marchocki. W la-
tach 1990–95 oświatą kierował Kurator Oświaty w Koszalinie, 
Delegaturą w Białogardzie Marian Florków, a następnie Ewa 
Brzezińska. W 1995 roku w mieście oraz w gminie Białogard 
szkoły przejął samorząd; Tychowo i Karlino przejęły szkoły 
w 1996 roku, zgodnie z ustawą.

Baza

Wzrost liczby dzieci spowodowany wyżem demograficz-
nym oraz rozwój regionu spowodował, że zaczęła się roz-
wijać baza oświatowa. Rozpoczęto budowę nowych szkół. 
Pierwszą szkołą budowaną od podstaw była oddana do użyt-
ku w 1956 roku Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie, 

następną w 1960 roku była Szkoła Podstawowa nr 5, przy 
ul. Świdwińskiej, a potem szkoły w Rogowie (1961), Podwil-
czu (1964), Sińcach (1966), Kościernicy (1967), Nasutowie 
(1969) i Tychowie (1969). Ze środków Społecznego Funduszu 
Budowy Szkół dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego 
wybudowano tylko dwie szkoły „tysiąclatki” – w Karścinie 
(1963) i w Białogardzie, przy ul. Chopina (1965). Niezależnie 
od budowy nowych obiektów rozbudowano dotychczaso-
we szkoły, między innymi w Daszewie, Dobrowie, Bukówku 
i Osówku. W kolejnych latach następowała poprawa warun-
ków lokalowych szkół poprzez rozbudowy, kapitalne remon-
ty, dobudowy i modernizacje. W roku 1998 zakończono mo-
dernizację budynku koszarowego po JAR. Nowocześnie wy-
posażony budynek przejęła Szkoła Podstawowa nr 5. W 2000 
roku oddano nowy budynek szkoły w Dobrowie (gmina Ty-
chowo), a w roku 2003 nowy budynek Gimnazjum w Tycho-
wie. Od 1 września 2002 r. funkcjonuje nowy Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Karlinie. Samorządy prowadzą na 
bieżąco liczne prace remontowe i modernizacyjne.

Walka z analfabetyzmem

Pierwsze kursy dokształcające zostały zorganizowane już 
w listopadzie 1945 roku. Instruktorem oświaty dorosłych 
w powiecie był Stefan Zieliński. W roku szkolnym 1946/47 
w 12 kursach dokształcających uczestniczyło 319 osób. W ko-
lejnym roku w 18 kursach naukę pobierało 159 dorosłych 
uczniów. Kursy takie były prowadzone między innymi w Łęcz-
nie, Lulewicach, Pomianowie, Byszynie, Rogowie i Tychowie. 

Na terenie powiatu masowo występowało zjawisko anal-
fabetyzmu. W latach 1945–47 obok kursów dokształcających 
zaczęto organizować kursy nauczania początkowego dla 
analfabetów. W roku szkolnym 1948–49 czynne były 44 ze-
społy nauczania początkowego, do których uczęszczały 674 
osoby, w roku 1949–50 zorganizowano 103 kursy dla 2646 
osób. W latach pięćdziesiątych liczba uczestników stopnio-
wo malała. W 1951 w powiecie białogardzkim zlikwidowano 
analfabetyzm jako zjawisko masowe.

Już w 1945 roku w Białogardzie, przy ul. Grunwaldzkiej, 
rozpoczęła działalność szkoła podstawowa dla pracujących. 
Początkowo prowadzono tu głównie działalność kursową, 
ale w 1947 roku otrzymała status państwowej trzyletniej 
szkoły dla dorosłych. W ciągu 3 lat realizowano program 
szkoły powszechnej. W 1947 roku uczęszczało do niej 140 
osób. Ze względu na brak kandydatów szkoła uległa likwi-
dacji w 1965 roku.

Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących powstało w Bia-
łogardzie w 1945 roku z inicjatywy władz miejskich oraz To-
warzystwa Uniwersytetów Robotniczych jako jedno z pierw-
szych w województwie. Było to Miejskie Gimnazjum i Liceum 
dla Dorosłych. W pierwszym roku działalności do trzech klas 
gimnazjalnych i klasy wstępnej uczęszczało 57 uczniów, a do 
liceum 24. W 1946 roku przeprowadzono pierwszy egzamin 
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dojrzałości. Świadectwo ukończenia liceum typu matema-
tyczno-fizycznego uzyskało 18 osób. W Zespole Szkół Za-
wodowych istniało Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla 
pracujących. Szkoły te przestały istnieć na początku lat dzie-
więćdziesiątych.

Przedszkola

Opieka nad dzieckiem i młodzieżą jest realizowana przez 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizację wczasów 
i kolonii, udzielanie pomocy materialnej, działalność porad-
ni itp. Placówki wychowania przedszkolnego stanowią pod-
stawową formę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci w wie-
ku 3–6 lat. Pierwsze przedszkole w Białogardzie rozpoczęło 
działalność we wrześniu 1945 roku. Uczęszczało do niego 
33 dzieci. W 1946 roku powstaje przedszkole w Karlinie – 
z 12 dziećmi. W latach następnych sieć placówek wychowa-
nia przedszkolnego stopniowo wzrastała. W 1968 roku na 
terenie powiatu funkcjonowały 23 przedszkola, 8 ognisk 
przedszkolnych oraz 2 dziecińce. Szczególną opieką od koń-
ca lat sześćdziesiątych otoczono dzieci robotników pege-
erowskich. W powiecie białogardzkim powstało 12 takich 
przedszkoli i mimo ciągłego rozwoju sieci placówek było ich 
zbyt mało, aby zapewnić opiekę wszystkim dzieciom pra-
cowników PGR. W okresie intensywnych prac polowych 
otwierano w związku z tym sezonowe ogródki jordanowskie, 
aby dzieci młodsze miały zapewnioną odpowiednią opiekę. 
W okresie zmian ustrojowych wraz z upadkiem Państwowych 
Gospodarstw Rolnych przestały istnieć również przedszkola. 
Początek lat dziewięćdziesiątych prowadzi do spadku licz-
by przedszkoli. W całym powiecie pozostało ich jedynie 5. 
W Białogardzie z 12 przedszkoli pozostały 3, a w Karlinie z 3 
pozostało 1. W latach osiemdziesiątych do przedszkoli tylko 
w Białogardzie uczęszczało rocznie około 1400 dzieci, obec-
nie w całym powiecie jedynie 908.

Przedszkolami przez lata kierowały: Henryka Mielczarek, 
Antonina Adamowicz, Zenobia Sumińska, Antonina Ewa Lip-
nicka, Helena Wyżlic, Kazimiera Kowalewska, Renata Koś-
ciańska, Bronisława Urbankiewicz, Anna Ałaszewska, Janina 
Szymkiewicz, Zofia Burjan, Anna Vogel, Waleria Twardowska, 
Lidia Franc, Barbara Ksiądz, Maria Szymecka, Wiesława Her-
manowska, Teresa Łuczyńska, Maria Dąbrowska, Emilia Po-
pławska. Aktualnie przedszkolami kierują: w Karlinie – Anna 
Grodek, w Tychowie – Maryla Maślak, w Białogardzie – Zu-
zanna Kotlęga, Ewa Danielewicz i Wiesława Hermanowska.

Dom Dziecka

Dom Dziecka w Białogardzie został oddany do użytku 
w 1945 roku. Jedynym zachowanym dokumentem z tego 
okresu jest „Księga wychowanków”. Pod datą 17 września 
1945 r. zostało zapisanych 27 dzieci, a w ciągu kolejnych 

3 miesięcy ich liczba wzrosła do 75. W pierwszych latach 
zadaniem placówki było zapewnienie opieki i wychowanie 
dzieci i młodzieży osieroconej w wyniku działań wojennych, 
którą trzeba było uchronić przed bezdomnością i wykoleje-
niem, a także zastąpić jej utraconą rodzinę. W miarę upływu 
lat społeczna rola domu dziecka uległa zasadniczej zmianie. 
Zjawisko sieroctwa naturalnego znacznie zmalało. Narastały 
natomiast potrzeby związane z sieroctwem społecznym. 
Kadrę pedagogiczną w 1947 roku stanowili kierownik i 3 wy-
chowawców. Płynność kadry była w tym okresie bardzo du-
ża. W latach 1951–1955 liczba sierot i półsierot stanowiła po-
nad 90% wychowanków, jednak w miarę upływu lat zjawisko 
to zaczęło maleć. Ogółem w latach 1945–2002 w księdze ewi-
dencyjnej zostało zapisanych aż 2774 wychowanków.

W 1964 roku istniały 4 grupy wychowawcze. Pracowało 
wówczas 9 wychowawców, w tym dyrektor. Stan ten utrzy-
mywał się do 1976 roku. W 1980 roku rozpoczęto remont ka-
pitalny budynku dziewcząt, który zakończono w 1983 roku. 
Z remontami i przeprowadzkami dom dziecka borykał się aż 
do roku 1994. W obecnym stanie w tej koedukacyjnej pla-
cówce można zapewnić całodobową opiekę 70 wychowan-
kom. W 2002 roku w 4 grupach przebywało 54 wychowan-
ków w wieku od 4 do 23 lat. Do zapamiętanych i wspomina-
nych pedagogów należą: Bogumiła Gołach, Piotr Lewczuk, 
Anna Gucał, Wacław Chir, Stanisława Kwiecień. Obecnie Do-
mem Dziecka kieruje Mirosław Woźniak.

Rodzinny Dom Dziecka

Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie powstał w 1983 
roku – prowadziła go rodzina państwa Wałeckich dla sze-
ściorga dzieci. Wychowankowie kończyli szkoły podstawo-
we, średnie, zakładali nowe rodziny. Kolejne dzieci znajdo-
wały tu swój dom, uczyły się żyć w normalnych warunkach. 
W roku 2004 Danuta Wałecka przeszła na emeryturę. Aktu-
alnie Rodzinny Dom Dziecka prowadzi Alicja Nawrocka. 
Obecnie w Karlinie trwa budowa „Wioski dziecięcej”.

Czas pierwszych korekt sieci szkolnej
i stanu organizacyjnego szkół

Lata 1945–1950 to okres tworzenia takiej sieci szkół, aby 
każde dziecko miało możliwość ukończenia siedmioklasowej 
szkoły podstawowej. W 1950 roku powstaje województwo 
koszalińskie i powiat białogardzki w dzisiejszych granicach 
(wyodrębniono powiat świdwiński). Od roku 1950 główny 
wysiłek był skupiony na poprawianiu warunków pracy istnie-
jących szkół oraz doskonaleniu sieci szkolnej. Na terenie po-
wiatu funkcjonowało 47 szkół podstawowych. Na lata pięć-
dziesiąte przypada wzrost liczby urodzeń, a co za tym idzie, 
wzrost liczby dzieci w szkołach. Wymuszało to rozbudowę 
istniejących szkół; w samym Białogardzie wybudowano Szko-
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łę Podstawową nr 4 (1956) i Szkołę Podstawową nr 5 (1960). 
Dopiero w latach sześćdziesiątych ruszyły w powiecie szer-
sze inwestycje oświatowe. W mieście w najtrudniejszych wa-
runkach działała Szkoła Podstawowa nr 3, która mieściła się 
na 2. piętrze Zespołu Szkół Zawodowych do roku 1965.

Wiele szkół pracowało w 2 budynkach – np. Byszyno, Ro-
ścino, Pomianowo i wiele innych. W okresie tym następował 
proces doskonalenia sieci szkolnej poprzez tworzenie no-
wych punktów szkolnych oraz podnoszenie stopnia orga-
nizacyjnego już istniejących. Na 39 szkół zorganizowanych 
w 1945 roku aż 27 miało jedynie 1 nauczyciela, natomiast 
w 1955 roku na 51 szkół w 14 uczyło 4 i więcej nauczycieli. 
Z biegiem lat są coraz bardziej przezwyciężane braki kadro-
we, szczególnie w szkołach realizujących program pełnej 
szkoły podstawowej.

Sytuacja kadrowa ulegała zmianom również pod wzglę-
dem jakościowym. Dopływ nowych kadr opierał się na za-
trudnianiu absolwentów kursów nauczycielskich organizo-
wanych w Liceum Pedagogicznym w Świdwinie. W roku 1948 
zatrudniano 180 nauczycieli, w tym 93 nieposiadających wy-
maganych kwalifikacji (funkcjonowało 96 szkół). Natomiast 
w 1951 roku na 223 nauczycieli aż 106 osób nie legitymowało 
się wymaganym średnim wykształceniem pedagogicznym. 
W latach następnych liczba ta była nadal wysoka, jednak ule-
gała stopniowemu zmniejszeniu. Widoczne zmiany zaobser-
wowano dopiero w latach sześćdziesiątych.

W 1950 roku powołano pod auspicjami Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci drugie Liceum Ogólnokształcące. Szkoła ta 
funkcjonowała krótko – już w roku 1954 zrezygnowano z dal-
szego jej prowadzenia.

Od 1950 roku obok Zasadniczej Szkoły Zawodowej w bu-
dynku przy ul. Dąbrowszczaków zorganizowano Technikum 
Mechaniczne. Następuje rozszerzenie kształcenia o nowe za-
wody. Jednak dopiero w 1960 roku szkoła uzyskała nowe, do-
brze wyposażone warsztaty szkolne, w których obok zajęć 
dydaktycznych prowadzono produkcję. 

Szkoły przysposobienia rolniczego rozwijały się w latach 
1957–1965 w Łęcznie, Białogardzie, Rościnie, Pomianowie, 
Karwinie, Tychowie, Karścinie i Bolkowie.

W latach pięćdziesiątych w dalszym ciągu funkcjonuje 
i ze względów społecznych odgrywa ważną rolę oświata do-
rosłych. W 1951 roku powiat białogardzki zgłosił, że zlikwido-
wał analfabetyzm jako zjawisko masowe, jednak w dalszym 
ciągu prowadzi działalność szkoła podstawowa dla pracują-
cych. Szkoła ta funkcjonuje do 1965 roku.

Wdrażanie reform oświatowych

Od roku szkolnego 1967/68 wygasły stare formy orga-
nizacyjne w liceach ogólnokształcących oraz w technikach 
i szkołach zawodowych. W tych ostatnich mogły być pro-
wadzone szkolenia w nowych zawodach. W powiecie bia-
łogardzkim nie zaszły w tym zakresie zmiany, gdyż pozosta-

ło Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Zawodowych; po-
wstaje tylko Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Tychowie (1972), 
która w latach późniejszych przekształca się w Zespół Szkół 
Rolniczych.

O rozmieszczeniu szkół i ich stopniu organizacyjnym 
decyduje w tym okresie Wydział Oświaty. Wybudowano 
wówczas nowe budynki szkolne, co ma wpływ na likwidację 
szkół o niższym stopniu organizacyjnym. Np. wybudowanie 
szkoły w Sińcach (1966) spowodowało zamknięcie szkół 
w Laskach i Rychówku, a wybudowanie szkoły w Nasutowie 
(1969) spowodowało likwidację szkoły w Rościnie. Należy 
podkreślić, że w roku 1968 33 szkoły realizowały program 
pełnej szkoły podstawowej. Do szkół niżej zorganizowanych 
(klasy I–IV) uczęszczało jedynie 7,7% ogółu uczniów w wie-
ku szkolnym. W latach 1961–1970 sytuacja lokalowa szkół 
w powiecie białogardzkim uległa bardzo dużej poprawie. 
Obok wymienionych szkół w Sińcach i Nasutowie wybudo-
wano szkoły w Rogowie (1961), Karścinie (1963), Podwilczu 
(1964), Kościernicy (1967), Tychowie (1969), Białogardzie 
(1965) oraz zmodernizowano i rozbudowano szereg obiek-
tów oświatowych.

Na podstawie ustawy z 12 kwietnia 1973 roku przyjęto, że 
docelowo dziesięciolatki będą funkcjonowały w każdej gmi-
nie, których sieć zaczęto eksperymentalnie tworzyć w roku 
1972, a powszechnie w roku następnym. Gminna Szkoła 
Zbiorcza miała stanowić centrum oświatowe gminy. W woje-
wództwie koszalińskim w 1973 roku w pierwszym etapie zor-
ganizowano 20 z 69 planowanych placówek. Wyróżniały się 
spośród innych tym, że miały sale gimnastyczne, świetlice, 
gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie i gabinety 
specjalistyczne, a także kadrę o wysokich kwalifikacjach. 
„Głos Koszaliński” z 18.10.1972 r. pisał: „Do roku szkolnego 
1975/76 powstanie w powiecie białogardzkim 5 szkół gmin-
nych – w Tychowie, Karlinie, Białogardzie, Pomianowie i Ro-
gowie. Jednak wiodąca rola przypadnie szkole zbiorczej 
w Tychowie”. Gmina Tychowo należała wówczas do tzw. 
gmin wiodących. Dyrektorem ZSzG został Tadeusz Bo-
dzioch. Cały okres funkcjonowania przetrwały szkoły zbior-
cze w Tychowie, Karlinie i Białogardzie (przez rok funkcję tę 
pełniła Szkoła Podstawowa nr 1, a następnie Szkoła Podsta-
wowa nr 5). Zmiany administracyjne w 1975 roku, a także ko-
rekta liczby gmin spowodowały, że nie funkcjonowały ZSzG 
w Rogowie i Pomianowie (rozwiązano gminy Rogowo i Po-
mianowo).

Opieka nad dzieckiem w zorganizowanej oświacie gmin-
nej była realizowana w sposób kompleksowy. Pojęcie to nie 
ograniczało się tylko do zapewnienia bezpiecznej drogi do 
i ze szkoły, ale również dożywiania, zajęć pozalekcyjnych, re-
kreacji, opieki zdrowotnej itp. Najtrudniejszym zadaniem by-
ło zapewnienie bezpiecznego systemu dowożenia. W powie-
cie białogardzkim bardzo dużą pomoc w tym zakresie stano-
wił transport PGR, ale dowożono również dzieci specjalnymi 
kursami PKS, tzw. liniami szkolnymi. W gminie Tychowo np. 
dowożono 272 dzieci.
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W szkołach zbiorczych ożywioną działalność prowadziły 
koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe. Była widocz-
na większa integracja szkoły i środowiska w realizacji zadań 
wychowawczych. Wśród organizacji młodzieżowych wysu-
nął się na czoło Związek Harcerstwa Polskiego. Szczególnie 
widoczna była działalność Hufca ZHP Białogard gmina. Ko-
mendantem była Janina Okonek. Zorganizowano z pomocą 
zakładów pracy bazę harcerską w Gąskach k. Latarni. Przeby-
wały tam dzieci i młodzież na biwakach i obozach. Po roku 
1990 w wyniku reorganizacji bazę przejęła Komenda Hufca 
ZHP Białogard (obejmuje cały powiat). 

Szkołami gminnymi w powiecie kierowali: w Tychowie – 
Tadeusz Bodzioch, Sylwester Babiński, Ryszard Oczachowski, 
Andrzej Popinigis, Janusz Rutkiewicz. W Białogardzie – Ro-
man Mazur i Zenon Okonek. W Karlinie – Wanda Świdnicka.

W miejsce zlikwidowanych Inspektoratów Oświaty utwo-
rzono w 1990 r. oddziały zamiejscowe Kuratorium Oświaty, 
których zadaniem stało się prowadzenie nadzoru peda-
gogicznego nad przedszkolami i szkołami podstawowymi 
w swoim rejonie. Rejonem w Białogardzie kierowali kolejno 
Marian Florków i Ewa Brzezińska. Placówki oświatowe gminy 
Tychowo należały do rejonu Szczecinek. Rejon Białogard 
obejmował natomiast Rąbino i Sławoborze.

Nie zmienił się stan szkół ponadpodstawowych. Zarządza-
nie oświatą przez Kuratora trwało do roku 1995, kiedy zaczę-
ło się przejmowanie szkół przez samorządy. 

Szkoły podstawowe nr 3, 4 i 5 pozostały podstawówkami 
i przejęły uczniów klas I–III z SP 1 i SP 2. Do szkół tych uczęsz-
czało: SP 3 – 707, SP 4 – 736, SP 5 – 698 uczniów.

Zaznaczyć należy, że Szkoła Podstawowa nr 5 zmieniła 
siedzibę 1 września 1998 roku, przenosząc się do budynku 
pokoszarowego przy ul. Kołobrzeskiej, w którym przeprowa-
dzono w ostatnich latach kapitalny remont. Szkoła została 
wyposażona w nowy sprzęt i pracownie. Na miejsce „5” prze-
niosła się natomiast „1”. Stary budynek SP 1 w formie dzier-
żawy przejęły prywatne średnie szkoły „Scholar” – powstały 
w 1996 roku i dzierżawiły pomieszczenia w tym samym bu-
dynku.

Miasto prowadzi 3 przedszkola funkcjonujące w formie 
zakładów budżetowych. Uczęszcza do nich 538 dzieci w 22 
oddziałach, w tym 205 dzieci (do 8 oddziałów) pięciogodzin-
nych. Dziećmi opiekuje się 37 nauczycielek oraz 40 pracow-
ników administracji i obsługi.

W mieście ma również swoją siedzibę Zespół Szkół Spe-
cjalnych im. Jana Pawła II. Organem prowadzącym jest Sta-
rostwo Powiatowe.

W gminie Tychowo powstają: Zespół Szkół w Dobrowie 
(od roku szkolnego 2002/2003 – wcześniej Szkoła Podstawo-
wa z oddziałami Gimnazjum), szkoły podstawowe w Buków-
ku, Osówku, Kowalkach i Tychowie oraz Gimnazjum w Tycho-
wie (do 1 września 2003 mieściło się w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Tychowie). W ramach zmienionych obwodów 
szkolnych zlikwidowano w 2002 roku szkołę w Bukówku, 
a w 2003 roku szkoły w Osówku i Kowalkach. W Tychowie 
funkcjonuje również gminne przedszkole.

W gminie Białogard powstaje Gimnazjum w Pomianowie 
obejmujące obwodem całą gminę (41 miejscowości) oraz 
szkoły podstawowe w Podwilczu, Sińcach, Nasutowie, Ro-
gowie i Kościernicy. W następnych latach zmniejsza się licz-
ba szkół podstawowych. W 2000 r. zostaje oddany do użyt-
ku nowy budynek szkolny w Stanominie (po remoncie ka-
pitalnym byłego przedszkola PGR), do którego przenosi się 
szkoła z Sińc, a od 1 września 2001 roku powiększa się ob-
wód szkoły po likwidacji placówek w Podwilczu i Nasutowie. 
Gimnazjum w Pomianowie obejmuje kształceniem dodatko-
wo 80 uczniów dorosłych z całego powiatu, pobierających 
naukę w ZSP w Białogardzie. Gmina nie prowadzi przedszko-
la, natomiast utworzono tzw. zerówki dla dzieci 6-letnich.

W gminie Karlino gimnazjum rozpoczęło pracę 1 września 
1999 roku w wyremontowanym budynku byłego przedszko-
la. Szkoły podstawowe znajdują się w Karlinie, Karwinie, Kar-
ścinie i Daszewie. Funkcjonuje również przedszkole.

W ramach wprowadzania reformy 1 września 2002 roku 
powstaje w Karlinie Liceum Profilowane. W 3 oddziałach roz-
poczęło naukę 96 uczniów. W 2004 r. szkoła zostaje prze-
kształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i kształci 208 
uczniów. Pozostałe szkoły ponadgimnazjalne funkcjonują 
w Tychowie – ZSP im. J. Radomskiego oraz Białogardzie – 
ZSP i Liceum Ogólnokształcące im Bogusława X. Organem 
prowadzącym dla tych szkół jest Starostwo Powiatowe.

TABELA 4.
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

W GMINACH POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
WG OBECNEGO PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO.

STAN NA 4 WRZEŚNIA 1995 R.

Gmina Liczba placówek

Tychowo 5 i 1 szkoła filialna

Miasto Białogard 5

Gmina Białogard 7

Karlino 4

Zgodnie z przepisami, w 1995 roku rozpoczyna się proces 
przejmowania szkół przez samorządy. Od 1 stycznia 1995 
roku zostały przejęte szkoły w gminie Białogard, od 1 lipca 
w mieście Białogard, a od 1 stycznia 1996 szkoły przejmują 
Tychowo i Karlino.

Wprowadzenie reformy, spadek liczby dzieci (niż demo-
graficzny) oraz warunki finansowe gmin powodują, że wraz 
z rozpoczęciem reformy 1 września 1999 r. zmienia się sieć 
szkół. W mieście powstają 2 zespoły szkół – nr 1 i nr 2 w miej-
sce szkół podstawowych o tych samych numerach. Zespoły 
szkół składają się z klas IV–VI i VIII szkoły podstawowej oraz 
I klasy gimnazjum. Do zespołów uczęszczało: ZS nr 1 – 521 
uczniów, ZS nr 2 – 500 uczniów. W kolejnych latach były wy-
gaszane klasy szkoły podstawowej. W wyniku tego powsta-
ły i funkcjonują do dzisiaj Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. 
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Powstają również szkoły niepubliczne – od 1996 r. działal-
ność prowadzą Prywatne Średnie Szkoły „Scholar” prowa-
dzące szkoły: Liceum Profilowane, Średnią Szkołę Ekonomi-
czno-Administracyjną dla dorosłych, Technikum Handlowe 
dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólno-
kształcące po ZSZ dla dorosłych.

Od 2001 roku rozpoczyna działalność druga prywatna 
placówka „Prywatne Szkoły Średnie i Policealne w Białogar-
dzie i Szczecinku”. Szkoła ta kształci w zawodach: technik 
ekonomista, technik informatyk, technik administracji, tech-
nik handlowiec, technik ochrony fizycznej osób i mienia, 
technik obsługi turystycznej.

Rozwój szkolnictwa średniego 
ogólnokształcącego i zawodowego

W powiecie białogardzkim rozwój szkolnictwa średniego 
zapoczątkowało już 4 września 1945 roku utworzenie Liceum 
Ogólnokształcącego. Funkcjonowały klasy gimnazjalne i li-
cealne. W 1950 roku zorganizowano w Białogardzie II Liceum 
Ogólnokształcące pod auspicjami Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. W 1954 roku zrezygnowano z prowadzenia tej pla-
cówki i połączono ją z dotychczasowym liceum.

Szkolnictwo zawodowe sięga początku 1947 roku. Zor-
ganizowano zajęcia w Publicznej Szkole Dokształcającej 
i w Szkole Podstawowej nr 1 dla 60 uczniów. We wrześniu 
1947 roku w zasadniczej szkole o specjalności krawieckiej 
i mechanicznej kształcono 208 uczniów. W 1948 szkoła prze-
niosła się do obecnego obiektu przy ul. Dąbrowszczaków – 
od tej pory zaczyna się jej dalszy rozwój. W 1950 roku dzia-
łało już Technikum Mechaniczne, które w 1960 r. uzyskało 
nowoczesne warsztaty.

Szkoły przysposobienia rolniczego rozwinęły się w latach 
1957–1965. Pierwsza powstała w Łęcznie. W latach następ-
nych zorganizowano jeszcze tego typu placówki w Rogowie, 
Rościnie, Pomianowie, Karścinie, Karwinie, Tychowie, Biało-
gardzie i Bolkowie. Szkoły te miały z reguły jedną lub dwie 
klasy, do których uczęszczało około 40 uczniów. 

Tylko trzy lata istniała przyzakładowa szkoła Państwowe-
go Ośrodka Maszynowego. Uczniowie odbywali zajęcia teo-
retyczne w pawilonie przy szkole podstawowej, a praktyki 
zawodowe w warsztatach POM.

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X
w Białogardzie

Po wojnie w polskim Białogardzie Liceum Ogólnokształ-
cące rozpoczęło naukę 4 września 1945 roku. Organizatorem 
i pierwszym dyrektorem Gimnazjum i Liceum Ogólnokształ-
cącego był Władysław Vitek. W czterech klasach gimnazjal-
nych uczyło się 211 uczniów, a w 2 klasach licealnych 20. 
W 1946 roku pierwsze świadectwa maturalne otrzymało 

17 osób kończących liceum typu przyrodniczego. W roku 
1948 szkoła została przekształcona w 4-letnie Liceum Ogól-
nokształcące, w którym naukę podjęło 311 uczniów. W 1950 
roku pod auspicjami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powsta-
je w mieście drugie Liceum Ogólnokształcące. Szybko, bo już 
w 1954 roku, zrezygnowano z prowadzenia tej placówki i po-
łączono ją z dotychczasowym liceum. W 1968 roku przepro-
wadzono gruntowny remont budynku szkoły, dokonując jed-
nocześnie jego przebudowy; zorganizowano nowoczesne, 
dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe. 2 marca 1963 
roku nadano szkole imię Bogusława X. 1 września 1978 roku 
przekształcono ją w Zespół Szkół Ogólnokształcących – 
nastąpiło połączenie liceum dziennego ze szkołą wieczoro-
wą, która pod koniec lat osiemdziesiątych przestała istnieć. 
W 1988 roku przywrócono nazwę Liceum Ogólnokształcące. 
W wyniku reformy w roku szkolnym 2002/2003 naukę rozpo-
częła młodzież w 3-letnim cyklu kształcenia.

Obecnie w szkole uczy się 451 uczniów w 17 oddziałach. 
W 2004 roku w ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształ-
cących tygodnika „Newsweek” szkoła znalazła się na 4. miej-
scu w województwie zachodniopomorskim. Dużym osiąg-
nięciem szkoły jest uzyskanie w 2004 roku certyfikatu „Szko-
ła z klasą”. O rozwój liceum dbali kolejni dyrektorzy: 
Władysław Vitek, Bolesław Pajączek, Jan Jurkowski, Feliks 
Szudziński, Jan Czarnik, Krystyna Ucińska, Henryk Młynar-
czyk, Bogusław Nowak, Andrzej Popinigis, Wacława Grawicz, 
Lidia Barańczuk, Weronika Juszkiewicz, Elwira Marcinkiewicz 
i Alicja Flis.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie

Do 1 września 2002 roku białogardzkie liceum nie miało 
konkurencji na terenie powiatu. Z tym dniem powołano Li-
ceum Profilowane w Karlinie. Utworzono 3 klasy o profilach: 
zarządzanie informacją, kształtowanie środowiska i techno-
logia drewna. Naukę rozpoczęło 96 uczniów. Pracę podjęła 
14-osobowa kadra pedagogiczna. 1 września 2004 r. szkoła 
została przekształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 
w skład którego wchodzą Liceum Profilowane i Liceum Ogól-
nokształcące. Obecnie w szkole kształci się 208 uczniów 
w 8 oddziałach, kadra liczy 21 osób. Zespołem Szkół kieruje 
Daniel Wach.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Dzięki staraniom Leona Raka 7 lutego 1947 roku powsta-
je Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa. W pierwszym 
roku działalności naukę pobierało w niej 60 uczniów w kla-
sach o specjalności krawieckiej i mechanicznej. Szkoła mia-
ła siedzibę w budynku SP 1. Nauczycielami byli: Leon Rak, 
Jadwiga Czebotarewicz-Mańkowska, Maria Juszkiewicz i Jan 
Kasprzykiewicz. W 1948 roku została przeniesiona do obec-
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nego budynku przy ul. Dąbrowszczaków. Przez kolejne lata 
powstały: Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, Państwowe 
Liceum Mechaniczne, Technikum Mechaniczne, Technikum 
Mechaniczno-Elektryczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Technikum Handlowe, 
Liceum Profilowane. Od 1 września 1962 roku szkoła nosiła 
nazwę Zespół Szkół Zawodowych, a od roku szkolnego 2003/
/2004 została przemianowana na Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych. W tym czasie młodzież kształciła się w zawodach: 
technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, me-
chanik maszyn rolniczych, technik handlowiec, ślusarz, to-
karz, elektromonter, monter radia i telewizji, frezer, elektro-
energetyk, elektryk, murarz, sprzedawca, stolarz, mechanik 
pojazdów samochodowych. Trzeba również podkreślić, że 
w ramach liceum profilowanego młodzież kształci się w na-
stępujących profilach: ekonomiczno-administracyjny, kształ-
towanie środowiska, zarządzanie informacją i usługowo-go-
spodarczy. Kolejnymi dyrektorami byli: Leon Rak, Stefania La-
ska, Feliks Laska, Jarosław Diber, Jerzy Baran, Janusz Pniew-
ski, Zbigniew Raczewski i Danuta Kuklinowska.

Liczba uczniów systematycznie rosła i obecnie w 40 od-
działach uczy się około 1000 osób. W 1948 roku szkoła otrzy-
mała internat w budynku po hotelu „Kujawiak”, przy ul. Woj-
ska Polskiego. W roku jubileuszu 25-lecia szkoły (1972) do 
użytku zostaje oddany nowy internat, przy ul. Dąbrowsz-
czaków. Następuje dalszy rozwój szkoły związany między 
innymi z rozbudową i modernizacją warsztatów szkolnych. 
W miejsce warsztatów utworzono w roku 2003 Centrum 
Kształcenia Praktycznego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie

Inicjatywa powołania szkoły rolniczej w Tychowie zrodzi-
ła się w końcu lat sześćdziesiątych i wynikała z potrzeb roz-
woju rolnictwa wielkotowarowego byłego województwa ko-
szalińskiego. Decyzja o budowie szkoły w Tychowie została 
podjęta przez Wojewódzką Radę Narodową w Koszalinie 
uchwałą 97/1407/68 z dnia 17 lipca 1968 r. Szkoła powstała 
w 1972 roku jako Zasadnicza Szkoła Rolnicza i jako taka funk-
cjonowała do 1976 roku, kiedy została przekształcona w Ze-
spół Szkół Rolniczych. Ta decyzja dała szkole szerokie możli-
wości rozwoju: kształcenie w technikach oraz utworzenie 
szkoły dla dorosłych. 25 września 1992 roku szkoła otrzyma-
ła imię prof. Jana Radomskiego. Zespół Szkół Rolniczych 
funkcjonował do 1999 roku; powołano wówczas klasy liceum 
ogólnokształcącego i szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół. 
Od września 2002 r. funkcjonuje nazwa Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych. Proces dydaktyczno-wychowawczy jest reali-
zowany w oparciu o ciągle modernizowaną bazę, którą sta-
nowią: budynek dydaktyczny z pracowniami przedmiotowy-
mi oraz biblioteką, budynek internatu, obiekty sportowe – 
sala gimnastyczna, boisko do piłki ręcznej i koszykowej, bież-

nia, rzutnia do kuli i skocznia, warsztaty szkolne, działka 
szkolna, poligon do nauki jazdy.

Szkolnictwo niepubliczne

Prywatne Średnie Szkoły „Scholar” w Białogardzie 

Prywatne Średnie Szkoły „Scholar” w Białogardzie funk-
cjonują od 1996 roku. Organem prowadzącym jest Prywatne 
Forum Edukacyjne „Scholar” Spółka z o.o. z siedzibą w Bia-
łogardzie. „Scholar” prowadzi następujące szkoły: Prywatne 
Liceum Profilowane „Scholar” w Białogardzie, Prywatną Śred-
nią Szkołę Ekonomiczno-Administracyjną ‚„Scholar” dla Do-
rosłych, Prywatne Technikum Handlowe „Scholar” dla Do-
rosłych, Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Scholar” dla 
Dorosłych, Prywatne Studium „Scholar”, Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące po ZSZ „Scholar” dla Dorosłych.

Wszystkie szkoły mają uprawnienia szkół publicznych. 
Siedzibą szkoły jest budynek dzierżawiony od Urzędu Mia-
sta Białogard, przy ul. Grunwaldzkiej 44, gdzie głównym na-
jemcą jest Prywatne Forum Edukacyjne „SCHOLAR” Spółka 
z o.o. (poprzednio funkcjonowała tu Szkoła Podstawowa 
nr 1). Szkoła ma 16 klasopracowni, w tym dwie kompute-
rowe z dostępem do Internetu, oraz bibliotekę szkolną. Są 
w niej realizowane programy nauczania zgodnie z podsta-
wami programowymi. Nadzór pedagogiczny nad działal-
nością szkół sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświa-
ty. Szkoły realizują cele określone w art. 7 ustawy z dnia 
7.09.1991 r. o systemie oświaty.

Placówka zatrudnia 10 nauczycieli kontraktowych i 20 
mianowanych, 2 nauczycieli dyplomowanych, pedagoga 
i pielęgniarkę. W szkole funkcjonuje biblioteka i świetlica 
szkolna. Dyrektorem jest Dorota Karpiesiuk.

Prywatne Szkoły Średnie i Policealne
w Białogardzie i w Szczecinku

Szkoły są prowadzone od roku 2001 przez Alicję i Sta-
nisława Wojciechowskich. Działalność szkół dla dorosłych, 
kształcących w formie zaocznej, różni się zdecydowanie od 
stacjonarnej, szczególnie młodzieżowej. Proces dydaktyczny 
opiera się głównie na samokształceniu, a jego najważniejsze 
zadania w zdobywaniu wiedzy i umiejętności polegają na 
stwarzaniu sytuacji sprzyjających aktywności słuchaczy. 

Szkoły policealne umożliwiają uzyskanie tytułu technika, 
a tym samym przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji 
oraz umożliwiają zdobycie zawodu. Szkoła umożliwia podej-
mowanie dalszej nauki lub rozpoczęcie kariery zawodowej. 
Kształci w zawodach: technik ekonomista, technik infor-
matyk, technik administracji, technik handlowiec, technik 
ochrony osób fizycznych i mienia, technik obsługi turystycz-
nej.
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Opieka nad dziećmi i młodzieżą

Staraniem Kuratorium Okręgu Szkolnego Koszalińskiego 
i Inspektoratu Oświaty w Białogardzie 13 października 1956 
roku został zorganizowany i oddany do użytku młodzieży 
szkolnej Dom Kultury Dzieci i Młodzieży w Białogardzie 
(pierwsza nazwa „Dom Harcerza”). Nowa placówka wycho-
wania pozaszkolnego stawiała sobie za cel udzielanie pomo-
cy szkołom w wychowaniu młodzieży, rozwijanie zaintereso-
wań, wyławianie talentów, organizowanie kultury, rozrywki 
i zabawy. Początkowo do placówki uczęszczało około 150 
uczestników, dając im możliwość zajęć w pracowniach, ta-
kich jak: fotograficzna, muzyczna, haftu, kukiełek, modelar-
ni i elektryczna. Placówkę organizował i kierował nią Witold 
Abramowicz. Rok później uczęszczało już do niej ponad 350 
osób. Zorganizowano też nowe pracownie: akordeonową, 
mandolin, gitar, gitar hawajskich, turystyczną, młodych go-
spodyń, robótek ręcznych, turystyczno-motorową. W roku 
szkolnym 1963/64 rozpoczął działalność chór dziewczęcy li-
czący około 40 uczestniczek. W roku 1967 nastąpiła zmiana 
kierownictwa Domu Kultury Dzieci i Młodzieży i od tego cza-
su osłabła działalność placówki. Brak jest również jakichkol-
wiek informacji o działalności. Od roku 1970 nastąpił jej dy-
namiczny i systematyczny rozwój. Obok sekcji już istnieją-
cych powstało kilka sekcji recytatorskich, teatralnych, teatr 
poezji przygotowujących wszelkiego rodzaju programy na 
wysokim poziomie. W 1975 roku działały 54 sekcje w dwóch 
działach. Powstało koło Przyjaciół Teatru, Koło Przyjaciół 
Książki, Zespół Pieśni i Tańca oraz szkółka tenisa stołowego. 
Został też powołany dział imprez masowych, który organi-
zował spotkania z aktorami, „ciekawymi ludźmi”, prowadził 
wieczorki towarzyskie dla dzieci i młodzieży. Instruktorami 
tego działu były osoby, które pełniły równocześnie funkcję 
instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, skutecznie łą-
cząc pracę zgodną z metodykę harcerską i zadaniami Mło-
dzieżowego Domu Kultury. Powstał wtedy wspólny klub, 
urządzony w czynie społecznym przez młodzież i instruk-
torów w pomieszczeniach piwnicy, tzw. Klub pod Lilijką. 
W 1999 roku MDK miał dwa działy – edukacyjny i technicz-
ny. Działały 53 koła zainteresowań i było zatrudnionych 18 
instruktorów. Obecnie do placówki uczęszcza 484 dzieci, 
z którymi zajęcia prowadzi 20 (3 pełnoetatowych) instruk-
torów. Kierowali nią: Witold Abramowicz, Jolanta Wolska, Sa-
bina Szulakiewicz, Zbigniew Naraziński, a obecnie Bogdan 
Stanczewski.

Inna od wszystkich szkół w mieście, podlegająca Minister-
stwu Kultury, jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, 
funkcjonująca od 1 września 1977 roku. Pierwszym dyrek-
torem został Kazimierz Fedyk. Od 1986 r. dyrektorem jest 
Andrzej Gębala, a od 1991 r. funkcję tę pełni Aleksandra Brat-
ko. W szkole uczy się 150 uczniów w wieku od 7 do 16 lat. 
Opanowują technikę gry na następujących instrumentach: 
skrzypce, akordeon, fortepian, trąbka, saksofon, klarnet, in-
strumenty perkusyjne. Szkoła prowadzi również przedszko-

le muzyczne oraz studium muzyczne. Mury jej opuściło po-
nad 200 absolwentów.

We wszystkich szkołach dużą popularnością cieszą się 
zajęcia pozalekcyjne, największym w ostatnich latach infor-
matyczno-komputerowe oraz zajęcia SKS. Koordynatorem 
współzawodnictwa międzyszkolnego jest Powiatowy Szkol-
ny Związek Sportowy. W ramach powiatu są rozgrywane za-
wody prawie we wszystkich dyscyplinach sportowych. Naj-
większe sukcesy uczniowie białogardzkich szkół odnosili 
w lekkoatletyce, np. juniorzy: Waldemar Marczyk, Krystyna 
Rolska, Grzegorz Kozłowicz, Elżbieta Borczyńska, Przemysław 
Dunaj. Wielkim sukcesem drużyny dziewcząt ze Szkoły Pod-
stawowej w Tychowie było zajęcie II miejsca w finale Mi-
strzostw Polski w czwórboju lekkoatletycznym w 2004 roku. 
Opiekunem i trenerem zespołu była Barbara Grabarczyk.

Sukcesy w województwie odnosili również piłkarze ręcz-
ni ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Białogardzie, a obecnie ze 
Szkoły Podstawowej nr 4. Osiągnięcia białogardzkich spor-
towców widać w wielu innych dyscyplinach – w biegach 
przełajowych, lekkoatletyce, Wojewódzkiej Olimpiadzie Mło-
dzieży. Tradycją stała się organizacja „Dnia Sportu”, biegów 
przełajowych dla dzieci klas I–III, a także udziału młodzieży 
w „Sportowym Turnieju Miast i Gmin” pod patronatem Pre-
zydenta RP. Miasto Białogard było już 3 razy wśród najlep-
szych w kraju, a po jednym razie Tychowo i gmina Białogard. 
Popularną doroczną imprezą organizowaną dla wszystkich 
uczniów powiatu przez Szkolny Związek Sportowy jest „Sport 
i Zabawa”. 

Propagując ideę demokracji i samorządności, Rada Mia-
sta Białogard uchwałą nr XXXVI/457/97 powołała Młodzie-
żową Radę Miasta, która skupia 32 przedstawicieli młodzie-
ży szkolnej zainteresowanej pracami samorządu lokalnego 
i działalnością publiczną w mieście i kraju. Jej przedstawicie-
le uczestniczą w pracach Ogólnopolskiej Federacji Młodzie-
żowych Rad Miejskich. Społeczność uczniowska wybiera 
przedstawicieli do Rady w oparciu o ordynację wyborczą. Ra-
da ma charakter opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy 
wobec organów samorządowych miasta w sprawach doty-
czących młodych mieszkańców.

Szkolnictwo specjalne

Historia szkolnictwa specjalnego sięga roku szkolnego 
1965/66, kiedy po raz pierwszy w mieście w Szkole Podsta-
wowej nr 2 powstała klasa specjalna. Zorganizowała ją Józefa 
Rodzik. Z biegiem lat powstawały kolejne pojedyncze klasy 
specjalne w pozostałych szkołach, realizujące program szko-
ły podstawowej.

Szkoła Specjalna zaczęła działalność 10 maja 1992 roku ja-
ko Szkoła Podstawowa Specjalna w obiekcie po byłej szkole 
radzieckiej. Pierwszym dyrektorem była Stanisława Wiewiór-
ska, która pełniła tę funkcję do 2004 r. W 1993 r. utworzono 
przy szkole Specjalny Oddział Przedszkolny, a 4 lata później 
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powstał oddział dla osób upośledzonych umysłowo w stop-
niu głębokim. W 1999 r. przekształcono Szkołę Podstawową 
Specjalną w Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wcho-
dzą: Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne 
dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, 
Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne dla 
uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu głębszym, 
Oddział dla uczniów upośledzonych w stopniu głębokim. 18 
maja 2000 roku nadano szkole imię Jana Pawła II. W 2001 r. 
uczniowie brali udział w pielgrzymce do Włoch i spotkali się 
z Ojcem Świętym w Watykanie. W szkole działają: Samorząd 
Uczniowski, Klub Europejski, Szkolne Koło PCK, Zespół Wo-
kalno-Taneczny „Magdalenki” występujący na ogólnopol-
skich i międzynarodowych festiwalach piosenki i pieśni re-
ligijnej w Łodzi oraz diecezjalnych w Koszalinie, Teatr Reli-
gijny. W latach 2000–2004 Teatr Emocji „EM”, występujący 
z sukcesami na ogólnopolskich przeglądach teatralnych m.in. 
w Brodnicy, w Łodzi, przekształcił się w Integracyjną Pracow-
nię Teatralną i działa pod auspicjami Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Droga”. Obecnym dyrektorem 
placówki jest mgr Jarosław Muszyński.

Organizacje młodzieżowe

Wraz z rozwojem oświaty i w miarę upływu czasu rozwi-
jały swoją działalność organizacje młodzieżowe. Większość 
z nich w różnym zakresie prowadziła działalność w szkołach. 
Do najprężniej działających należały: PCK, TPPR, LOP, LOK, 
ZMS, ZHP, a w środowisku wiejskim ZMW. Organizacją, która 
przetrwała w powiecie do dnia dzisiejszego, jest Związek 
Harcerstwa Polskiego.

W Białogardzie powstał pierwszy na Pomorzu Zachodnim 
hufiec żeński – 30 czerwca 1945 inauguruje jego działalność 
przewodniczka Eugenia Gradowska. W tym samym czasie 
powstaje hufiec męski, którego komendantem zostaje dh 
Andrzej Milewski. Pierwszy obóz harcerski odbył się w Cza-
plinku w 1947 roku. Hufiec Białogardzki miał od samego 
początku dobrze zorganizowane akcje letnie. Harcerze brali 
udział w Zlocie Grunwaldzkim, realizowali akcje KANO – kło-
sy na okopach, Bieszczady, organizowali obozy w Mrzeżynie, 
Poroście, Jarosławcu, Tucholi i wielu innych miejscowościach. 
Dla harcerzy pozostających w domu prowadzono Nieobozo-
wą Akcję Letnią (NAL) oraz stanice harcerskie. Sporadycznie 
organizowano kolonie zuchowe.

Harcerstwo, tak jak i inne organizacje, przechodziło róż-
ne koleje. Dzisiaj, po wielu zmianach od 1990 roku, stopień 
zorganizowania jest niski. W 2004 roku Komenda Hufca 
Białogard skupia: 195 harcerzy młodszych, 24 harcerzy star-
szych, 30 zuchów. W hufcu pracuje społecznie 15 instruk-
torów.

Przez lata pracę instruktorską prowadzili: Janina Okonek, 
Barbara Zemanek, Zdzisław Żyliński, Zdzisław Ulański, Wła-
dysław Stefaniak, Ewa Łowicka, Maria Jasińska, Danuta Dwo-

rzaczek, Henryk Lipnicki, Alicja Zakrzewska, Janusz Rutkie-
wicz, Jadwiga Bil, Jerzy Fidos, Zenon Tylingo, Alicja Flis, Win-
centyna Górzyńska, Stanisław Warecki, Grażyna Podlaszczak, 
Alicja Zołotar i wielu innych. Hufcem kierowali: Eugenia Gra-
dowska, Andrzej Milewski, Ryszard Stemporowski, Janusz 
Bąba, Wiesław Wiśniewski, Eugeniusz Rogowski, Jadwiga 
Dominik, Stanisław Mackojć, Danuta Dworzaczek, Zdzisław 
Żyliński, Jolanta Pniewska, Jarosław Podgórski i Arkadiusz 
Urbański.

Inwestycje oświatowe

Większość szkół tworzonych na terenie powiatu miała 
jedną lub dwie izby lekcyjne; mimo trudnych warunków lo-
kalowych i braku kadry powstawały kolejne szkoły. Aby pro-
wadzić zajęcia, remontowano i modernizowano pomiesz-
czenia przeznaczone na izby lekcyjne. Pierwszą nową szkołę 
w powiecie wybudowano w 1956 roku – była to Szkoła Pod-
stawowa nr 4.

Od 1958 roku rozpoczęła się akcja „1000 szkół na Tysiąc-
lecie Państwa Polskiego”. Działający Komitet Budowy Szkół 
zbierał pieniądze na ten cel. Ze środków społecznych wy-
budowano i oddano do użytku w powiecie białogardzkim 
2 szkoły.

Pierwszą Szkołą Tysiąclecia była Szkoła Podstawowa w Kar-
ścinie (gmina Karlino). Została oddana do użytku 1 września 
1963 roku i funkcjonuje do chwili obecnej. Otrzymała imię 
Leona Kruczkowskiego, a kierował nią Romuald Sawicki. 

Drugą z nich była Szkoła Podstawowa nr 3, oddana 12 
września 1965 roku. Zbudowano ją w ciągu jednego roku. 
Pierwszymi jej kierownikami i organizatorami byli Jan Roślik 
i Henryk Nowak, którzy kierowali szkołą przez 20 lat.

Niezależnie od wzniesionych nowych obiektów rozbu-
dowano dotychczasowe szkoły, między innymi w Daszewie 
i Osówku. W latach sześćdziesiątych powstały również: Szko-
ła Podstawowa nr 5 (1960 r.) w Białogardzie, w Rogowie (1961), 
w Podwilczu (1964), w Sińcach (1966), w Kościernicy (1967), 
w Nasutowie (1969) i w Tychowie (1969).

Przejęcie szkół w latach 1995–1996 przez samorządy prak-
tycznie skończyło „chude” lata oświaty, szczególnie podsta-
wowej i gimnazjalnej. Co prawda zlikwidowano część placó-
wek, ale w te, które pozostały, samorządy inwestowały.

Najważniejsze inwestycje oświatowe w gminach to: mo-
dernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Karwinie i Kar-
ścinie, rozbudowa gimnazjum w Karlinie, remont i rozbudo-
wa Szkoły Podstawowej w Karwinie.

Inwestycje w oświacie były również prowadzone w Gmi-
nie Tychowo; w 2000 roku oddano do użytku Zespół Szkół 
w Dobrowie i rozbudowano Gimnazjum w Tychowie, w 2005 
roku będzie oddana do użytku nowa hala sportowa.

W gminie Białogard inwestowano w budowę Gimnazjum 
w Pomianowie, adaptację budynku po przedszkolu w Stano-
minie na szkołę podstawową, remont kapitalny Szkoły Pod-
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stawowej w Rogowie, termomodernizację Szkoły Podstawo-
wej w Kościernicy. Z kolei w mieście Białogard dokonano re-
montu kapitalnego budynku koszarowego dla szkoły pod-
stawowej (SP 5), ale też inwestowano w Gimnazjum nr 2, 
Szkoły Podstawowe nr 3, 4 i 5 oraz Przedszkola nr 1, 2, 3.

Potrzeba dobrego dowozu dzieci do szkoły spowodowa-
ła konieczność zapewnienia odpowiedniego taboru. W gmi-
nach powiatu uzupełniono tabor o tzw. gimbusy: w Karlinie 
zakupiono gimbusa w 1999 roku, gmina Białogard otrzyma-
ła gimbusa w 2002 roku od Kuratora Oświaty, Tychowo otrzy-
mało 2 gimbusy w 2001 i 2003 roku.

Ważnym zadaniem było unowocześnienie procesu na-
uczania poprzez wprowadzenie informatyki oraz umożliwie-
nie dostępu do Internetu. Ma to szczególne znaczenie, gdyż 
szczególnie na terenach wiejskich młodzież ma utrudniony 
dostęp do niego. Wyposażenie w Internet i pracownie kom-
puterowe pochodziło z różnych źródeł.

Najnowsze dzieje oświaty w powiecie

Najnowsze dzieje oświaty w powiecie białogardzkim to 
przejęcie szkół przez samorządy w latach 1995–96 – szkoły 
podstawowe wracają w struktury gmin. W 1998 roku samo-
rządy przystąpiły do przygotowania wprowadzenia nowej 
reformy. Przeanalizowano sieć szkół i podjęto odpowiednie 
uchwały. Obok 6-letnich szkół podstawowych powstawały 
gimnazja i zespoły szkół. Należało stworzyć nowe obwody 
szkolne. W ten sposób powstało docelowo w powiecie 13 
szkół podstawowych, 5 gimnazjów oraz zespół szkół znajdu-
jący się w Dobrowie. Szkołę specjalną i szkoły ponadgimna-
zjalne prowadzi samorząd powiatu. Szkoły ponadgimnazjal-
ne funkcjonują od 2002 roku i w bieżącym roku po raz pierw-
szy przeprowadzają nową maturę.

Sukcesy szkół i uczniów są bardzo zróżnicowane, np. Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie uzyskał po-
zytywną opinię Zespołu ds. Jakości Pracy Szkół i Placówek 
i ubiega się o honorowy tytuł „Zachodniopomorska Szkoła 
Jakości”. Szereg osiągnięć w swojej pracy ma koło ekologicz-
ne prowadzone przez Alicję Wojciechowską.

Osiągnięcia sportowe uczniów tej szkoły to: I miejsce 
w kraju w turnieju koszykówki ulicznej i udział w mistrzo-
stwach świata w Barcelonie, powołanie Anny Ochenkowskiej, 
Agnieszki Bator i Kamili Kamińskiej do kadry województwa 
zachodniopomorskiego na Mistrzostwa Polski w Koszyków-
ce Szkół i Placówek Kształcenia Specjalnego – Gdynia 2004, 
I miejsce w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomor-
skiego w koszykówce chłopców Szkół i Placówek Kształcenia 
Specjalnego – 2003 r., VI miejsce w finale wojewódzkim ogól-
nopolskiego turnieju koszykówki „Era Liga Szkolna” – 2004 r., 
III miejsce w finale wojewódzkim w piłce nożnej chłopców 
w ramach Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych – 2003 r.

Liceum Ogólnokształcące, podobnie jak Zespół Szkół, 
może się też pochwalić swoimi osiągnięciami. Szkoła otrzy-

mała tytuł „Szkoła z klasą”, uczniowie biorą aktywnie udział 
w akcjach „Obserwator wybrzeża Europy”, „Góra Grosza”, 
„Bezpieczna Szkoła”.

W szkole realizuje się zadania między innymi poprzez za-
jęcia pozalekcyjne; obok kół przedmiotowych działa zespół 
teatralny, koło ekologiczne, chór, Caritas, klub młodych 
dziennikarzy itp. Jest wydawana gazetka „Czarno na białym”. 
Uczennica Aleksandra Góralska otrzymała Stypendium Pre-
zesa Rady Ministrów.

Szkoła bierze aktywny udział w imprezach sportowych na 
szczeblu powiatu i województwa. W ostatnich latach naj-
większe sukcesy odnosili indywidualnie: P. Klikowicz i M. Du-
naj w lekkoatletyce. Natomiast duże sukcesy na arenach kra-
jowych i międzynarodowych odnosił Rafał Roch w kategorii 
niepełnosprawnych. Startował w wyciskaniu sztangi oraz 
kulturystyce.

Również pozostałe szkoły ponadgimnazjalne mają się 
czym pochwalić. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnaz-
jalnych w Tychowie odnosili w ostatnim okresie największe 
sukcesy w sporcie, zdobywając dwukrotnie mistrzostwo wo-
jewództwa w piłce siatkowej chłopców.

Wieloma osiągnięciami mogą się pochwalić gimnazja i szko-
ły podstawowe powiatu. Niewątpliwym sukcesem jest zdo-
bycie tytułu „Szkoła z klasą” przez Szkołę Podstawową nr 5, 
Szkołę Podstawową w Tychowie i Zespół Szkół w Dobrowie.

Prawie wszystkie szkoły, tak podstawowe, jak i gimnazja, 
wprowadzają programy innowacyjne z różnych przedmio-
tów. Dużej wagi było wyróżnienie przez Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu oraz Kuratora Szkoły Podstawowej w Kar-
linie za organizację wypoczynku zimowego w miejscu za-
mieszkania w latach 2003, 2004, 2005. Ta sama szkoła zdo-
była I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczni na co 
dzień” w 2003 roku.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów biorą udział 
w licznych konkursach i olimpiadach. Nie sposób wymienić 
wszystkich sukcesów, w związku z tym przedstawiono po-
niżej tylko osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim: Joanna 
Legun została laureatką V stopnia konkursu jęz. angielskie-
go „Oxford plus” (Gimnazjum Karlino), Hanna Dziubińska – 
laureatką etapu wojewódzkiego konkursu recytatorskiego 
„Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” (Gimnazjum Karlino), Szy-
mon Drozd – finalistą wojewódzkiego konkursu jęz. polskie-
go (Gimnazjum Karlino), A. Kornelak, Ł. Chmura – laureatami 
wojewódzkiego konkursu z historii (Gimnazjum Pomiano-
wo), A. Kornelak – laureatką konkursu z biologii (Gimnazjum 
Pomianowo).

Z gimnazjum w Tychowie w konkursach przedmiotowych 
w finałach wojewódzkich brali udział: J. Rogalska z historii 
i j. niemieckiego (3 miejsce), M. Kruk z geografii (6 miejsce). 
Nagrodę I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matema-
tycznym „Kangur” otrzymał R. Grabarczyk, a wyróżnienie 
w tym konkursie otrzymali K. Kotys. P. Barski, K. Koczan.

Gimnazjum nr 1 w Białogardzie może się poszczycić osią-
gnięciami Emilii Miler – laureatki wojewódzkiego konkursu 
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biologicznego i humanistycznego, Mirosławy Kijko – finalist-
ki wojewódzkiego konkursu biologicznego i chemicznego, 
Magdaleny Żelińskiej – laureatki wojewódzkiego konkursu 
geograficznego (III miejsce), Krzysztofa Przychodni – zdo-
bywcy wyróżnienia w konkursie „Kangur”, Adriana Boraw-
skiego laureata wojewódzkiego konkursu chemicznego (III 
miejsce), Agnieszki Galińskiej – finalistki wojewódzkiego 
konkursu chemicznego i biologicznego.

Najlepsi w Gimnazjum nr 2 to: Damian Jakowczyk – lau-
reat wojewódzkiego konkursu biologicznego i historyczne-
go, Krzysztof Damieracki – finalista wojewódzkiego konkur-
su biologicznego, Marta Muszyńska – finalistka wojewódz-
kiego konkursu biologicznego.

Niewątpliwie sukcesem było wicemistrzostwo Polski 
w Czwórboju LA Dziewcząt wywalczone przez drużynę ze 
Szkoły Podstawowej z Tychowa; sukcesy odnosili też startu-
jący w Pucharze Humberta: V miejsce w województwie w pił-
ce siatkowej chłopców (Gimnazjum Tychowo), IV i V miejsce 
w finale gimnazjady w piłce ręcznej (Gimnazjum nr 2); osią-
gnięcia mają koszykarze UKS „Herkules” specjalizujący się 
w koszykówce chłopców.

Sukcesem Gimnazjum w Pomianowie jest V miejsce w te-
nisie stołowym dziewcząt. Sukcesów sportowych jest bardzo 
wiele, w tym również indywidualnych na szczeblu miasta, 
gminy i powiatu. Szczególnie interesujące są biegi przełajo-
we organizowane w Dniu Dziecka dla dzieci z najmłodszych 
klas.

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej szkoły 
podjęły różnego rodzaju działanie. W większości było to po-
woływanie i funkcjonowanie Klubów Europejskich. W ramach 
pracy klubów organizowano konkursy, festiwale, prezenta-
cje. Kluby te w większości pozostały i prowadzą nadal swą 
działalność w ramach zajęć pozalekcyjnych. Młodzież z Li-
ceum Ogólnokształcącego obok pracy w Klubie Europejskim 
realizowała program „Moja Szkoła w Unii Europejskiej” or-
ganizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 
i MENiS, Andrzej Byblewski zdobył wyróżnienie w konkursie 
„Płyniemy do Europy”. Uczniowie z Tychowa wzięli udział 
w teleturnieju „Euro-quiz”. W ramach pracy Stowarzyszenia 
Inicjatyw Gospodarczych zorganizowano w powiecie „Euro-
pejski Festiwal Twórczości Dziecięcej” z udziałem wielu grup 
młodzieży z krajów Unii Europejskiej.

W podpisywanych porozumieniach o współpracy między-
narodowej między samorządami zawsze umieszcza się punkt 
o wymianie młodzieży i współpracy między szkołami. Gmi-
na Karlino współpracuje z gminą Dargun (Niemcy). Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych z Tychowa współpracuje ze szko-
łą z Danii – Landbrugsskole Yelby, Liceum Ogólnokształcące 
w Białogardzie ze szkołą szwedzką w Gnosjő. Gimnazja nr 1 
i nr 2 z Białogardu współpracują z młodzieżą z Teterow, Binz 
(Niemcy) oraz Akniste (Łotwa) i Gnosjő (Szwecja). Gimnazjum 
z Pomianowa współpracuje z Dömitz-Malliß (Niemcy).

Współpraca międzynarodowa pozwala poznawać kraje Unii 
Europejskiej, a także doskonalić znajomość języków obcych.


