Artykuł pochodzi ze strony:
Miastecki Portal Internetowy
Kapsuła czasu zakopana!
W miniony piątek, 10.11. w parku miejskim odbyła się historyczna uroczystość, w czasie której
umieszczono w ziemi kapsułę czasu.
Widowisko obserwowali uczniowie ze szkół gminy, radni, a także goście z miasta partnerskiego
Tytuvenai na Litwie.
Do kapsuły włożono różne przedmioty z wiązane z Miastkiem, w tym monografię historyczną gminy
Miastko, mapy, foldery, rysunki dzieci, pamiątkową monetę, materiały promocyjne z miast
partnerskich: Tytuvenai, Periers we Francji i Bad Fallingbostel w Niemczech. Aktu przekazywania
materiałów burmistrzowi Romanowi Ramionowi i przewodniczącemu Rady Miejskiej Janowi Basarze
oraz radnemu Witoldowi Zajstowi w asyście przewodniczącego związku Emerytów i Rencistów Jófefa
Kobca dokonali uczniowie: Kornelia Omyła z SP nr 1, Liliana Andrysiak z SP nr 2, Wiktoria
Szymanowska z SP nr 3, Wiktor Korycik z SP w Dretyniu, Weronika Wesołowska z SP w Świerznie,
Oskar Grzelak z SP w Słosinku, Agata Cichosz z SP w Piaszczynie oraz Kamila Pacia z SP w Kamnicy,
a przesłanie do przyszłych pokoleń przeczytała Iga Rogala z miasteckiej "jedynki". Oto jego treść:
"Szanowni Państwo!
Cieszymy się niezmiernie, że to Wy właśnie odkryliście naszą Kapsułę Czasu, którą tu, w parku
miejskim w Miastku zainstalowaliśmy 10 listopada 2017 roku. Nie wiemy, w którym teraz żyjecie
wieku, czy w XXII czy też na przykład XXX. Nas już niestety nie ma na świecie, bo na początku XXI
wieku tak długo się nie żyło. Chcieliśmy, by coś po nas pozostało, by ktoś sobie o nas przypomniał i
dlatego zdecydowaliśmy o powstaniu Kapsuły Czasu. Zmieściliśmy w niej rysunki dzieci, foldery i
pocztówki, monetę wydaną z okazji 400-lecia Miastka, monografię miasteckiej parafii i materiały
promocyjne z miast partnerskich: Tytuvenai na Litwie, Bad Fallingbostel w Niemczech i Periers we
Francji, najnowsze wydanie Miasteckiego Informatora Samorządowego, a także monografię
historyczną Gminy Miastko, która stanowi teraz dla nas, a pewnie i w przyszłości dla Was,
kompendium wiedzy na temat historii Miastka od czasów prehistorycznych, przez średniowiecze,
okres nowożytny aż do roku 1990 ubiegłego stulecia.
Ciekawi nas bardzo, jak się Miastko zmieniło na przestrzeni wieków - od roku 2017 do czasów, w
których Państwo żyjecie. Pewnie się tego nie dowiemy, ale pofantazjować można. Zapewne Miastko
jest teraz metropolią, stolicą nie tylko powiatu miasteckiego, ale i całego regionu. Mamy nadzieję, że
żyjecie Państwo w pokoju, że nie wiecie co to wojna, że powodzi Wam się dobrze, że kochacie
Miastko, swoją Małą (a może już dużą) Ojczyznę, a logo "Miastko brama do natury" jest nadal
aktualne. W roku Anno Domini 2017 nasze miasteczko liczy około 10 tysięcy mieszkańców, a cała
Gmina Miastko dwa razy tyle. Miastkiem rządzi burmistrz Roman Ramion wraz z Radą Miejską, na
czele której stoi przewodniczący Jan Basara. Staramy się, by Miastko stale się rozwijało i by żyło się
nam coraz lepiej. Państwo pewnie jesteście kontynuatorami dzieła naszych pokoleń.
Życzymy Wam sukcesów w pracy, nauce, życiu osobistym, w tym szczęścia w miłości, no i zdrowia.
Myślcie o nas ciepło i nie zapominajcie o swych przodkach, dziadach, pradziadach, którzy tu kiedyś
żyli i sprezentowali Wam Kapsułę Czasu. Pozdrawiamy Was serdecznie".
Przesłanie także powędrowało do kapsuły, a następnie po jej zamknięciu burmistrz R. Ramion i
przewodniczący J. Basara umieścili ją w specjalnym otworze. Nad nim umieszczono postument z
tablicą w formie otwartej księgi upamiętniającą 400-lecie Miastka. Dyrektor miasteckiej Szkoły
Muzycznej Wiesław Orłowski z balkonu ratusza odegrał na trąbce miastecki hejnał. Nad całą akcją

czuwał dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego Jerzy Dolny ze swoimi pracownikami. Mamy nadzieję,
że kapsuła ta wytrzyma próbę czasu i za kilkaset lat przyszłe pokolenia zapoznają się z obszernym
materiałem faktograficznym z Miastka Anno Domini 2017.
Zdjęcia Dariusz Jawor
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