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Dlaczego ryba na wigilię?  

igilia to czas, gdy dawni chrześcijanie przygotowywali się do 
obchodów Bożego Narodzenia. W tym czasie trwał post, który 
polegał na odmawianiu sobie potraw mięsnych, potraw tłustych,  

nadmiernego obżarstwa, który to miał prowadzić do oczyszczenia duszy i ciała. 
W średniowieczu połowa roku, nawet 200 dni, były dniami 
postnymi. Do dań postnych zaliczano ryby morskie oraz  
z rzek i jezior, które mają białe mięso. Zasadą było, że to co 
złowiono w wodzie, traktowane było jako postne, a do nich 
należało też wszelkie ptactwo i zwierzęta wodne. Już  
w XVI w. w ówczesnych książkach kucharskich wymienia 
się solone, świeże, suszone i wędzone morskie przysmaki. 
Polska kuchnia była ceniona w całej Europie z uwagi na 
pyszne potrawy z ryb. Miało to niebagatelny wpływ na róż-

nego rodzaju potrawy w czasie wigilijnej kolacji.  
 Z rodzinnego domu, to co nam przekazywali rodzice, dziadkowie, kulty-
wujemy tradycję obchodzenia wigilii. Są to tradycje kształtowane przez wiele 
pokoleń. Kształtowane przez wieki, setki lat, ale wciąż rodzą się nowe nawyki, 
nowe tradycje kształtowane przez nowe obyczaje, nowe zwyczaje i coraz wy-
myślniejsze potrawy. W tradycji, tej zasadniczej kształtowanej przez wieki, nic 
się jednak nie zmieniło. Dietetycy twierdzą, a któż się lepiej na tym zna, że jadło-
spis wigilijny mimo serwowania różnych potraw, jest jednym z najzdrowszych. 
Osoby nadmiernie dbające o swą sylwetkę nie muszą się martwić o nadmiar 
kalorii, i przecież dochodzą tu bardzo zdrowe kwasy tłuszczowe. 
 Bez wątpienia kolacja wigilijna, nasza polska, jest jedną z najzdrowszych 
i najmniej kaloryczną w Europie, mimo serwowania różnych potraw. Owe 12 
potraw jest przez nas różnie podawane. Ale w zasadzie nigdy na stole ich tyle nie 
ma, chyba że ktoś chce popełnić samobójstwo przez pęknięcie z obżarstwa. Te 
12 potraw ma symbolizować przesilenie zimowe, które w czasach pogaństwa 
było obchodzone w tym samym czasie co wigilia. Było dziękczynieniem za uda-
ne zbiory. Inni mówią, że 12 potraw symbolizuje 12 apostołów, którzy też wy-
wodzą się z braci rybaków, nawiązują więc do symbolu chrześcijaństwa. 
 Dajmy sobie upust fantazji w 12 potrawach, gdyż one w przeszłych wie-
kach wyznaczały status gospodarzy. Były one na stołach książęcych, biskupich – 
klasztorach, na stołach dworskich, szlacheckich, magnackich i wszelkiej maści 
dostojników państwowych, wywodzących się tylko, lub przeważnie z ziemiań-
stwa. Tych, których było na to stać. Na pewno na wsi lub ubogiego mieszczucha 
stać było najwyżej na jakąś płotkę, jazgarza, krąpia czy okonka.  
 Ryby w latach średniowiecza także nie były takie tanie. Było ich dużo, 
ale było trudno je złowić, nie było takiego jak dziś sprzętu, nie było wontonów  
i drgawic. Głównym sprzętem łownym były więcierze i żaki, sznury, ościenie, 
pupy oraz przywłoki. Ryby mają dobry węch, z dala uciekały od zastawionych 
pułapek, gdyż sieci były wykonane z przędzy lnianych i konopnych, później 
sizalu i bawełny, smołowane lub kąpane w wyciągu z kory dębowej. A to dlate-
go, że w ten jedynie sposób można było zakonserwować sprzęt łowny, gdyż 
inaczej przez miesiąc zjadłyby go bakterie, a i tak obowiązkowo należało go 
codziennie suszyć. 
 Tradycją wigilijną jest dzielenie się opłatkiem, ale też tradycją 
jest, że ten opłatek musi być wykonany z niekwaszonego ciasta, gdyż 
oznacza on pojednanie, uwalniając od wszelkiej nienawiści. Obowiąz-
kowo barszcz, ale tylko czerwony, gdyż przypomina o zgładzonych 
przez Heroda niewinnych chłopcach. Choinka to znak rajskiego drze-
wa, zaś ryba to znak odradzania się życia – jest znakiem pierwszych 
chrześcijan. 
 Dawniej na stołach królowały ryby morskie, ale przede wszyst-
kim z rodzimych rzek i jezior. Głównie jesiotry, szczupaki, trocie, łoso-
sie, sandacze. Z ryb morskich najpopularniejsze były dorsze i śledzie. 
Jedli je ci, których było na nie stać. Różnie to bywało w pewnych okre-
sach. Po II wojnie światowej nie mieliśmy floty rybackiej, została 
zniszczona. W ramach odszkodowań wojennych przydzielono nam 
kilkanaście kutrów od Niemców, ale ile mogły nałowić ryb. Prężnie 
rozwijający się w PRL przemysł stoczniowy zniwelował tę lukę. Mieli-
śmy kutry, trawlery, statki przetwórnie (fabryki), pod koniec lat 80-
tych nasze statki łowiły nawet miliony ton ryb rocznie, głównie na wo-
dach i szelfie kontynentalnym byłego ZSRR. Po transformacji ustrojo-
wej, po odwróceniu się tyłem do dawnego sojusznika, on z kolei wy-
prosił nas ze swoich wód terytorialnych, Morza Barentsa i Ochockiego. 
Statki przestały łowić, firmy upadły, a statków nie opłacało się sprowa-
dzać do kraju, więc po drodze zostawiano je w Korei Południowej. 
Poszły na złom na przysłowiowe żyletki, a my kupujemy dziś ryby 
morskie od Duńczyków, Norwegów, Szwedów, a nawet z krajów dale-
kiego wschodu, w tym Wietnamu.  

 Znowu do łask został przywrócony karp. Ryba, która w okresie 
przedwojennym wcale nie była najważniejsza na wigilijnym stole, 
zresztą i tak bywało w dalekiej przeszłości i późnym średniowieczu. 
Nie wszystkim smakowało dość tłuste, trochę pachnące i smakujące 
mułem mięso. Chociaż też jest to półprawda, bo jak piszą kroniki, i jak 
pisano w ówczesnych książkach kucharskich, na dworze króla Jana III 
Sobieskiego w wigilię podawano jako danie główne karpia. W Polsce, 
kraju przez stulecia bardzo tolerancyjnym, było bardzo dużo Żydów. 
U nich posty – szabasy były jeszcze ściślej przestrzegane niż u chrze-
ścijan, i oni byli głównymi konsumentami karpia.  
 W połowie lat 50-tych ówczesny minister handlu i usług Hilary 
Minc rzucił hasło: „karp na każdym wigilijnym stole”. Podchwyciły to 
ówczesne związki zawodowe, a że nie miały za dużo do roboty, więc 
przed świętami zapisywano, a potem rozdawano tę rybę przeważnie za 
darmo, bo jakoś to z funduszu socjalnego refundowano.  

 Karp jest łatwy w hodowli, nie nastręczało więc trudności 
zwiększenie produkcji. Zaczęto kombinować w stawach rybnych, były 
obsady mieszane z innymi rybami: linem, karasiem, a nawet sanda-
czem.  
 W 1956 r. byłem na praktyce wakacyjnej z technikum w gospo-
darstwie rybackim w Krośnie Odrzańskim, i tam w stawach karpio-
wych ogrodzonych siatką hodowano nawet kaczki i nutrie.  
 Karpie sprowadzono do Polski w XII w. Dokonali tego zakonnicy cy-
stersi. Im także nie w smak był półroczny post, więc zaczęto hodować karpie 
sprowadzone z Czech i Moraw. Zaczęto budować stawy, stawiano groble, zale-
wając wodą. Hodowle ryb w stawach traktowano jak inne uprawy rolnicze. 
Pierwsze stawy powstały w okolicach Milicza w dolinie rzeki Baryczy. Stawy 
te, jako największe w Europie, przetrwały do dzisiaj. 
 Przed Świętami Bożego Narodzenia ożywiają się różne organizacje 
ekologiczne, którym nie podoba się obrót żywymi karpiami. Ale też istnieje 
tradycja uśmiercania żywego karpia, który jest smaczniejszy wówczas, kiedy 
żywy przez pewien czas przed zabiciem będzie przebywał w czystej zimnej 
wodzie bez karmienia.  
 Podstawą wielu rybnych potraw stały się w dzisiejszych czasach filety  
z różnych ryb, przede wszystkim śledzia. Istnieje mnóstwo sposobów na przy-
gotowanie dań rybnych. Są już gotowe w sklepach, nie trzeba przyrządzać. 
Przygotowanie wigilijnej kolacji nabiera więc nowoczesnego charakteru, wy-
starczy wejść do najbliższego marketu, aby kupić wszystko co potrzeba do kola-
cji, no może tylko jak na mój gust, trzeba trochę dopieprzyć.  
 Uwielbiamy ryby po grecku, ale ta potrawa nie jest wymysłem 
Greków, wcale jej nie znali. Różne ryby, tak chude jak i tłuściejsze  
z cebulą, marchewką i innymi warzywami, z dodatkiem przecieru po-
midorowego, z ostrymi przyprawami, to nasz narodowy wymysł. 
Można to przygotować praktycznie parę dni wcześniej, nie czekając na 
wigilię, gdy spiętrzą się wszystkie inne prace domowe. Przygotowanie 
potraw to sztuka, a szczególnie z ryb, to niebo w ustach. Spróbujmy, 
skosztujmy, są na to dziesiątki, a nawet setki sposobów. Smacznego! 
 Koronawirus sporo nam namieszał w jadłospisie i obrządku 
wigilijnym. Zanosi się, że spędzimy ten okres w ścisłym gronie ro-
dzinnym. Widać jednak jakieś światełko w tunelu. Na wirusa mamy 
ponoć już szczepionkę, a społeczeństwo po 30 latach obudziło się  
z letargu.  
 Zdrowie, dobre jedzenie i polityka będą głównymi tematami rozmów 
przy wigilijnym stole. Pozostaje więc życzyć spełnienia marzeń, zdrowych, 
rodzinnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku! 
 

Józef Antoniewicz 
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trzeciej części artykułu zaprezentowane zostały nie-
które - mniej znane - okoliczności powstania marki 
„Miód Drahimski”.  Podobnej  tematyce  poświęcona  

jest część czwarta. 
* * * 

Z poprzedniej części artykułu dowiedzieliśmy się, że współ-
twórca marki „Miód Drahimski” Marek Sztark, szeregując chronolo-
gicznie wydarzenia składające się na historię powstania tej marki - 
jako pierwszą pozycję w opracowanym przez niego kalendarium podał 
- przy dacie: lipiec 2001- uświadomienie potrzeby lokalnej tożsamości, 
która zaowocowała powstaniem „Karty Drahimskiej”. Jakie były na-
stępne pozycje tego kalendarium obejmującego lata 2001 – 2012? Po-
zycję nr 2 autor kalendarium odniósł do 2001 r. i określił jako 
„Odkrywanie historii regionalnej” dodając nazwę Regionalnego To-
warzystwa Historycznego. Pozycja nr 3 opatrzona jest datą 29.09.2001 
i brzmi: „Wytypowanie produktu lo-
kalnego” z dodaniem nazwy projektu 
pod nazwą: „Pasieczny Czaplinek”. 
Pod tą samą datą w pozycji nr 4 figu-
ruje zapis „Pomysł połączenia histo-
rii i produktu” oraz „Impuls do dzia-
łania”. Musiało upłynąć jeszcze co 
najmniej kilka miesięcy, zanim  
w sprzedaży ukazały się słoiki opa-
trzone etykietą z nazwą „Miód Dra-
himski”, ale z zapisów umieszczo-
nych przy dacie 29.09.2001 wynika, 
że właśnie już ten dzień zadecydował 
o tym, że  naszą słodką wizytówką 
stał się markowy miód nazwany  
w sposób pozwalający zidentyfiko-
wać region, z którego pochodzi ten 
produkt, a jednocześnie nawiązujący 
do kilkusetletniej tradycji miejscowe-
go pszczelarstwa. Trzeba podkreślić, 
że nazwa „Miód Drahimski” ma wy-
mowę zarówno geograficzną jak i 
historyczną, gdyż ziemia czaplinecka 
zapisała się w historii jako starostwo drahimskie, które od czasów Jagiełły 
aż do 1668 r. wchodziło w skład północno-zachodnich rubieży Rzeczypospolitej. 
 Z pewnością nie jest przypadkowym zbiegiem okoliczności to, 
że nazwa marki naszego miodu ma wyraźny podtekst historyczny,  
a znaczna część wydarzeń, w wyniku których powstała ta nazwa, od-
bywała się w siedzibie czaplineckiej Izby Muzealnej i przy dużym za-
angażowaniu tej jednostki kulturalnej. Wydaje się, że rola Izby Muze-
alnej w procesie kreowania marki „Miód Drahimski” wciąż jeszcze  
nie została należycie doceniona. Osoba, która opiekowała się w tam-
tym czasie Izbą Muzealną działając jednocześnie w zarządzie Regio-
nalnego Towarzystwa Historycznego należy do najbardziej aktywnych 
współtwórców marki „Miód Drahimski”. Zgodnie z życzeniem tej oso-
by, nie wymieniam jej nazwiska w tym artykule. W Izbie Muzealnej 
odbywały się spotkania w ramach projektu „Pasieczny Czaplinek” oraz 
inne posiedzenia związane z kreowaniem nowej marki miodu. Izba 
Muzealna ściśle współpracowała z Towarzystwem Wspierania Rozwo-
ju Pomorza Zachodniego "SZCZECIN-EXPO" przy realizowaniu 
przedsięwzięć zmierzających do stworzenia marki „Miód Drahimski”, 
a w jej sali wystawienniczej odbywały się zebrania członków Regio-
nalnego Towarzystwa Historycznego. Regionalne Towarzystwo Histo-
ryczne w Czaplinku zostało założone w 1999 r. przez grupę miłośni-
ków historii naszego regionu i zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń 
przez Sąd Okręgowy w Koszalinie postanowieniem z dnia 31 stycznia 
2000 r. Postanowienie Sądu wskazywało jako adres nowo powstałego 
Towarzystwa „Czaplinek, ul Rynek 1”. Był to adres Izby Muzealnej, 
która była głównym zapleczem działalności Towarzystwa. Ówczesna 
aktywność osób zgrupowanych wokół Izby Muzealnej miała dla współ-
pracy z Towarzystwem „SZCZECIN-EXPO” przy budowaniu nowej 
marki miodu znaczenie decydujące, przy czym istnienie Regionalnego 
Towarzystwa Historycznego posiadającego osobowość prawną dawało  

twórcom nowej marki szereg dodatkowych możliwości. Do takich 
wniosków można dojść analizując różne materiały informacyjne doty-
czące okresu, w którym rodziła się marka „Miód Drahimski”. 
 Prace nad nową marką miodu nie uszły uwadze dziennikarzy. 
Przykładem może być artykuł Grzegorza Szczepańskiego z 26 kwiet-
nia 2002 r. pt. „Pojezierze miodem płynące”, umieszczony w interne-
towym serwisie „GP24.PL” (link: https://gp24.pl/pojezierze-miodem-
plynace/ar/4188029, dostęp: 7.07.2020). Autor napisał m.in., że opra-
cowany przez „SZCZECIN-EXPO” program regionalny "Miodowy 
miesiąc" ma na celu „wykreowanie »produktu markowego«, czyli ja-
kiegoś charakterystycznego elementu, który kojarzyłby się w całym 
województwie a może nawet w Polsce z Pojezierzem Drawskim i po-
zwalał je skutecznie promować”.  

W dalszym ciągu artykułu czytamy: „Tym produktem będzie 
miód. Dlaczego właśnie miód? Otóż jednym z niewątpliwych atutów 
tego regionu są rzadkie rzemiosła uprawiane przez jego mieszkańców. 
Do najbardziej rozpowszechnionych należy pszczelarstwo. Właściciele 
pasiek często mają trudności z odnalezieniem swojego miejsca na wol-
nym rynku i promocją swoich wyrobów. Tymczasem produkowane 
przez nich miody mają dzięki znakomitym warunkom naturalnym wy-
jątkowe walory smakowe i zdrowotne. Smakosze je cenią, ale nie iden-
tyfikują z żadnym konkretnym terenem. I to właśnie ma się zmienić.  
Z jednej strony »miód z Pojezierza Drawskiego« ma się stać synoni-

mem dobrej jakości, z drugiej nato-
miast »Pojezierze Drawskie« ma się 
kojarzyć z miodem. Osiągnięcie tego 
celu wymaga szeregu działań marke-
tingowych, które rozłożono na lata 
2002 - 2005. Opracowano już ich 
harmonogram i przystąpiono do 
realizacji. Skupiono się przy tym na 
węższym obszarze Pojezierza - 
Drawskim Parku Krajobrazowym 
(gminy Złocieniec, Czaplinek, Po-
łczyn Zdrój).”. Warto zauważyć, że 
autor nie użył w swym artykule na-
zwy „Miód Drahimski”. Można stąd 
wysnuć przypuszczenie, że w kwiet-
niu 2002 r. nazwa ta prawdopodob-
nie nie miała jeszcze charakteru ofi-
cjalnego. 
 Z artykułu dowiadujemy się 
również, że "SZCZECIN-EXPO" 
zaangażował do swego projektu sa-
morządy, stowarzyszenia, różne in-
stytucje, agencje reklamowe i orga-

nizacje społeczne, oraz że w projekcie uczestniczyło również kilku 
pszczelarzy i nauczycieli z czaplineckich szkół, a opiekę merytoryczną 
nad tym przedsięwzięciem sprawowała Akademia Rolnicza w Szcze-
cinie, natomiast patronat honorowy pełnił wojewoda zachodniopomor-
ski. Grzegorz Szczepański poinformował także w tym artykule o spo-
tkaniu z samorządowcami w siedzibie Drawskiego i Ińskiego Parku 
Krajobrazowego w Złocieńcu. Dodał również, że w skład programu 
„Miodowy miesiąc” wchodzą trzy uzupełniające się projekty. Pierw-
szym z nich są „Wyprawy po złote runo”, czyli „cykl jednodniowych 
wycieczek edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  
z dużych miast na ziemię czaplinecką”.  Program tych wycieczek obej-
mował m.in. wizytę w pasiece. Jako drugi składnik programu, autor 
artykułu podał badanie lokalnego rynku, prowadzone przez grono eks-
pertów w Drawskim Parku Krajobrazowym. Efekty swojej pracy mieli 
oni zaprezentować podczas Ogólnopolskiego Seminarium "Marketing 
produktu regionalnego" w Połczynie Zdroju w dniach 4 i 5 październi-
ka 2002 r. O trzecim elemencie programu „Miodowy miesiąc” czyli  
o „Jarmarkach Drahimskich” czytamy w tym samym artykule, że jest 
to pomysł na promocję miodu, i że będzie to „doroczne święto mio-
dów, produktów pasiecznych, miejscowego rzemiosła artystycznego 
oraz artykułów związanych ze zdrowym stylem życia. Ma to być coś  
w rodzaju pszczelarskich dożynek, a jednocześnie targów, na których 
można nawiązywać kontakty handlowe. Nie zabraknie przy tym zabaw, 
konkursów, wystaw, koncertów. Pierwszy jarmark odbędzie się w Cza-
plinku w dniach 5 i 6 października”. 
 Dodatkowe informacje dotyczące przedsięwzięć opisanych  
w cytowanym wyżej artykule znajdujemy w zaprezentowanym już 
wcześniej Czytelnikom  kalendarium tworzenia i umacniania marki 
„Miód Drahimski”, które opracował Marek Sztark. Kalendarium to 
pozwala prześledzić chronologię  wydarzeń,  które  zadecydowały o  sukcesie  

Rok 2002. Jarmark Drahimski w Czaplinku (źródło: M. Sztark,  
prezentacja pt. „Jak budować markę produktu lokalnego?”).  

https://gp24.pl/pojezierze-miodem-plynace/ar/4188029
https://gp24.pl/pojezierze-miodem-plynace/ar/4188029
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Antyszczepionkowcy wciąż w natarciu  

ntyszczepionkowcy – potoczne określenie osób podważają-
cych sens i skuteczność szczepień. Teorie spiskowe związa-
ne ze szczepieniami oddają niechęć i nieufność wobec badań  

naukowych dotyczących wydajności i bezpieczeństwa szczepionek. Rodzice, 
którzy rozważają zaszczepienie dziecka, nierzadko szukają 
informacji w internecie; niekiedy najwyższe pozycje zajmują 
artykuły promujące antyszczepionkowe teorie spiskowe. 
Według badań, przyczyny dla których rodzice szczepią dzieci 
lub nie, są złożone i wielowymiarowe. Ruch antyszczepion-
kowy sięga swą historią początku istnienia szczepień i, zda-
niem badaczy, nie dojdzie do jego zniknięcia. Dzięki interne-
towi przybrał na sile, a jego postulaty docierają do większej 
liczby osób, co powoduje spadek zaszczepionych dzieci. 

Również w Polsce rośnie liczba osób odmawiających szczepienia dzieci – tak 
wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego 
Zakładu Higieny. Tylko do końca października 2019 r. potwierdzono 44475 
przypadków unikania szczepień ochronnych, o 4 tys. więcej niż w całym  
2018 r., w którym to odnotowano 30% więcej uchylających się od szczepień niż 
rok wcześniej. W ostatniej dekadzie liczba niezaszczepionych dzieci i nastolat-
ków wzrosła aż 13-krotnie. 
 O coraz częstszym odmawianiu szczepień raportują też pediatrzy.  
W komunikacie opublikowanym w styczniu przez prezesa Naczelnej Rady 
Lekarskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego czytamy, że rodzice małych pa-
cjentów stosują chytry wybieg. Zanim zgodzą się na zaszczepienie dziecka, 
żądają od lekarzy licznych i bardzo szczegółowych informacji. Gdy lekarz, 
choćby ze względu na ograniczenie czasowe, nie jest w stanie ich udzielić, rodzi-
ce odmawiają szczepienia, powołując się na niespełnienie przez niego obowiąz-
ku udzielenia im niezbędnych informacji. W ten sposób przerzucają odpowie-
dzialność na lekarza, który rzekomo nie dopełnił procedury. 
 Okazuje się, że tego rodzaju wybieg nie ma podstawy prawnej. Lekarze 
rzeczywiście mają obowiązek poinformowania rodziców pacjentów o możli-
wych niepożądanych odczynach poszczepiennych (NOP-ach), co jednak nie 
oznacza, że muszą udzielić szczegółowych wyjaśnień na temat składu szcze-
pionki, statystyk wystąpienia objawów niepożądanych czy odpowiedzialności 
materialnej za powikłania poszczepienne – a właśnie o to proszą rodzice. Dlate-
go NRL i GIS zalecają, by tego typu wybiegi uznać za uchylanie się od obo-
wiązku szczepienia. 
 Postępowanie rodziców to efekt działania nie tylko antyszczepionkow-
ców, ale także części radców prawnych, którzy udzielają instrukcji, jak uniknąć 
grzywny za brak szczepienia. Dzięki ich poradom rodzice mniej się boją konse-
kwencji odmowy szczepień, uznając, że prawo jest po ich stronie. Jeśli jednak 
wczytamy się w opisy spraw sądowych o zasadność grzywien, okazuje się, że 
wygrywają je ci rodzice, u których dzieci rzeczywiście wykazano wcześniej 
przeciwwskazania do szczepienia. Rodzice zdrowych dzieci nie powinni więc 
sugerować się takimi przypadkami. 
 Interesy antyszczepionkowców w Sejmie RP reprezentuje powstały  
w lutym 2016 Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień 
Ochronnych Dzieci i Dorosłych stawiający sobie za cel m.in. krzewienie 
„rzetelnej wiedzy o szczepieniach”. W lipcu 2018 r. wpłynął do Sejmu obywa-
telski projekt ustawy znoszącej obowiązek szczepień, przygotowany przez Ko-
mitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „STOP NOP”, który został 
odrzucony przez Sejm w listopadzie 2018 r. 
 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uznał działania przeciwko 
szczepieniom za niekorzystne i zagrażające ochronie życia i zdrowia dzieci. 

 W marcu 2019 r. Facebook zdecydował się na walkę z dezinformacją 
związaną ze szczepieniami. Serwis będzie ograniczał ich zasięg, a teorie spisko-
we antyszczepionkowców będą traktowane jako fake news (nieprawdziwa wia-
domość, mająca na celu wywołanie strachu przed „innością”, prowadząca nie-
rzadko do radykalizacji poglądów). 
 Przeciwnicy szczepień często powołują się na wolność wyboru co do 
szczepień ochronnych w niektórych krajach. I rzeczywiście – w krajach skandy-
nawskich (np. w Szwecji i Norwegii) czy w Finlandii nie ma obowiązku szcze-
pień. A jednak tam odsetek zaszczepionych i tak jest wysoki, co ma związek  
z dużą świadomością zdrowotną społeczeństw oraz ich zaufaniem do instytucji 
państwa. 
 Niestety, jeśli chodzi o poziom opieki medycznej i zaufania do służby 
zdrowia, Polsce bliżej jest raczej do Rumunii niż do Szwecji. Warto więc mieć 
na uwadze, że brak obowiązku szczepień doprowadził w Rumunii w 2017 r. do 
największej od lat epidemii odry. Jak raportuje Europejskie Centrum ds. Zapo-
biegania i Kontroli Chorób, przypadki odry w Europie występują głównie  
w nieszczepionych populacjach. Widać to przede wszystkim na częściowo obję-
tej wojną Ukrainie. Do połowy 2019 r. zanotowano tam aż 144 tys. przypadków 
odry. Z danych WHO wynika też, że w 2018 r. liczba zachorowań na odrę na 
naszym kontynencie wzrosła o 300% w porównaniu do roku 2017. Zwiększa 
się również liczba przypadków błonicy i krztuśca.  
 Mimo alarmujących informacji w Europie rośnie liczba rodziców, któ-
rzy nie zgadzają się na szczepienia swoich dzieci. Jakkolwiek w Polsce raczej 
utrzymujemy wskaźniki dotyczące DPT (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi) 
czy Hib przeciw pałeczce hemofilnej, gorzej ze szczepieniami MMR (przeciw 
odrze, śwince, rożyczce). Tu zanotowaliśmy spadek zaszczepień – jeśli chodzi  
o pierwszą dawkę – z 94 do 93%. O pełnym zabezpieczeniu populacji można 
mówić, gdy wskaźnik ten osiąga wartość 95%. W związku z tym niektóre kraje, 
takie jak Niemcy, Włochy i Francja, zaostrzyły obowiązki szczepień. We Fran-
cji rozszerzono listę obowiązkowych szczepień do 11, a we Włoszech do 12.  
W Niemczech żłobki i przedszkola mogą odmówić przyjęcia niezaszczepio-
nych dzieci, mimo że szczepienia są tam dobrowolne. W kilku krajach wprowa-
dzono też kary finansowe za brak szczepień lub wręcz zakaz przyjmowania 
niezaszczepionych dzieci do żłobków i przedszkoli. 
 Zakres szczepień dostępnych w naszym kraju jest nieco mniejszy niż  
w większości krajów unijnych. Przykład? Dopiero w 2017 r. zostały wprowa-
dzone szczepienia przeciwko pneumokokom, które w Unii Europejskiej obo-
wiązują od dawna. W Polsce nadal jedynie w zaleceniach są szczepienia prze-
ciwko rotawirusom, a w części krajów UE są one bezpłatne. Nasz kalendarz 
szczepień jest wypadkową możliwości finansowych i rzeczywistych zaleceń 
lekarskich. W Polsce nie stosuje się również szczepionek wieloskojarzonych,  
a to oznacza wielokrotne ukłucia dziecka, podczas gdy ich liczbę można byłoby 
zmniejszyć przez zastosowanie szczepionek sześciowalentnych zamiast trójwa-
lentnych. Środowisko pediatrów wskazuje na wagę refundacji szczepionek 
nowszej generacji, ale przegrywa z Ministerstwem Zdrowia, dla którego argu-
mentem staje się rodzima produkcja oraz źle rozumiane przywiązanie do tego, 
co polskie. Zapomina się o tym, że szczepienia przeprowadzają pediatrzy, któ-
rzy mają styczność z dzieckiem i wiedzą jak one wyglądają. Trudno dziwić się 
też rodzicom mającym wątpliwości, czy rzeczywiście konieczne są aż cztery 
zastrzyki podczas jednej wizyty lekarskiej. 

Rodzice czują się zagubieni. Jest tak, bo retoryka ruchów antyszcze-
pionkowych koncentruje się wokół tego, że szczepienia służą wzbogacaniu się 
producentów szczepionek. 
 Na początku przyszłego roku w związku z pandemią koronawirusa 
rozpoczną się u nas dobrowolne, darmowe szczepienia dla wszystkich miesz-
kańców. Ile osób pójdzie do szczepień?  

Opracował: Brunon Bronk  

„Miodów Drahimskich”. Ważne wydarzenie odnotowano w tym kalen-
darium przy dacie 16.01.2002. Była to „prezentacja założeń programu 
pszczelarzom w Czaplinku”, której efektem było „przekonanie produ-
centów do wspólnego stosowania marki”. Nie było to jedyne spotkanie 
z pszczelarzami. W kalendarium mowa jest o kolejnych spotkaniach, 
które odbywały się w okresie od kwietnia do października 2002 r.  
i miały na celu „pozyskiwanie producentów”. W październiku sfinali-
zowano rozpoczęte już w marcu prace nad cechami marki, które pro-
wadziła „grupa kreatywna Studium Produktu Lokalnego”. Kalenda-
rium definiuje w sposób zwięzły najważniejsze zadania wykonane  
w ramach programu „Miodowy miesiąc” w latach 2002 -2004. Jako 
pierwsza wymieniona została „promocja lokalna” poprzez „Jarmark 
Drahimski, targi, imprezy”. Następnym zrealizowanym zadaniem były 
przeprowadzone w okresie 2002-2003 badania marketingowe mające 
na celu „rozpoznanie rynku docelowego”. Wśród kolejnych  przedsięwzięć  

zrealizowanych w latach 2002-2004 kalendarium wymienia „dotarcie 
do gospodarstw domowych na rynku docelowym” czemu służyły 
„Wycieczki edukacyjne »Wyprawy po złote runo«” oraz promocję „na 
rynku docelowym”, poprzez „stoiska promocyjno-handlowe, targi, 
imprezy, public-relation”. Wydarzeniem przełomowym dla losów 
marki „Miód Drahimski” było „usamodzielnienie producentów”  
i „wycofanie się koordynatorów”. Zgodnie z treścią kalendarium, na-
stąpiło to we wrześniu 2004 r. Według tego samego kalendarium, wy-
darzenia z 2004 r. zakończyły pierwszy etap dziejów marki „Miód 
Drahimski” określony jako „FORMOWANIE”. Tę część artykułu za-
kończę informacją, że Marek Sztark za zasługi we współtworzeniu 
marki „Miód Drahimski” otrzymał w październiku 2005 r. tytuł Hono-
rowego Obywatela Miasta Czaplinka.  
 W następnej części artykułu podam kolejne ciekawostki z okre-
su, w którym powstawała i formowała się marka naszych miodów. (cdn.)  

Zbigniew Januszaniec 



 

 

Poziomo: 1) patronuje szkole za dokuczanie Szwe-
dom; 8) dziedzina gospodarki nielubiana przez ryby; 
10) otacza Czaplinek; 14) lata z żądłem; 15) taniec ze 
skrętami; 16) będzie spać w hamaku, gdy naprawi grot 
i bezan; 18) koniec rumaka; 19) spiętrza strugę; 21) nie 
udźwigniesz jej na pewno; 23) Alicja z przedszkola; 
24) nie każda ma pięć jezior; 26) jeszcze nie właściciel 
ale już przedsiębiorca; 28) nie we wszystkim jest ci do 
niej; 30) może uzależnić; 32) lubi piece; 34) sumiasty 
u suma; 36) kawał naszej stolicy; 37) symbol pier-
wiastka tytan; 38) milczy jak kamień; 39) chytrus  
z nory; 42) leży odłogiem; 43) rozprzestrzenianie się; 
46) jednostka oporu elektrycznego; 47) templariuszy 
lub joannitów; 49) biedny pies; 51) kuzynka sielawy; 
52) wątpliwa ozdoba psiego ogona;  53) jego wybuch 
służy zdrowiu; 56) w zupie pływa laurowy; 58) chodzi 
i wskazuje; 59) drzewo znad jeziora; 60) srebrzysto-
niebieski, twardy, trudnotopliwy metal; 61) mało wie; 
62) żyje z kuglarstwa; 65) praca siły 1 dyny na drodze 
1 cm; 66) kręci się w nim 69 poziomo; 67) leci do 
światła; 70) instrumentu lub barwy; 71) niejedna wisi 
w cerkwi; 73) brodząca konkurentka rybaka;  
75) zwykle od tej części lasu zaczynamy  grzybobra-
nie; 76) sienny, częściej jesienny; 78) od pewnego 
czasu znowu jest bezludna; 81) Połczyńska; 84) nie-
jedną ma zarówno kajak jak i transatlantyk; 86) mó-
wią, że jest za daleko od miasta; 87) symbol składnika 
soli kuchennej; 88) dawniej Plac 7KPP; 89) okresowa 
sprzedaż towarów; 91) przeszły lub przyszły;  
92) ogród Adama; 94) co najmniej tylu lat życia ży-
czymy naszym Czytelnikom; 95) z czaplą; 
Pionowo: 2) przed pierwszą klasą; 3) pogłowie ryb; 4) 
łatwo ją znaleźć pod choinką; 5) w samochodzie może 
być zapłonowa; 6) żywa lub rzeczy; 7) Stare Drawsko 
potocznie; 9) siedlisko zwierzyny łownej; 10) umożli-
wia najkorzystniejszą sprzedaż lub kupno; 11) szumi 
na gór szczycie; 12) nie hotel ale też ma w ofercie 
noclegi; 13) ogół terenów zielonych w mieście; 16) 
kończy karierę kasjera; 17) niejeden pracował niegdyś 
w „Telczy”; 20) można mieć swoje lub podzielać 
cudze;  22) żyłka do czegoś, zacięcie; 25) dawniej 
Wysokie Pole; 27) jeden z produktów frakcyjnej de-
stylacji smoły pogazowej; 29) dziesięciokilogramowy 
szczupak lub kilogramowy borowik; 31) rzeka w 
Hiszpanii; 33) śpieszy się do niego tylko pszczoła; 35) 
szczególny skok; 40) może „złapać” pływaka w wo-
dzie; 41) niejeden w ostrokole – wspak; 44) za niego 
można brać nogi; 45) lepiej go nie mieć; 47) dowód 
hojności spadkodawcy; 48) ceni ją cwaniak u naiwnia-
ka; 50) 100 m²; 54) do farbowania włosów; 55) firma 
sprzedająca niegdyś stal przy ul. Pławieńskiej;  

56) roślina charakterystyczna dla jezior lobeliowych; 57) nie ma go samolot spod szkoły; 63) pościg; 64) jezioro z Wydrzą Wyspą; 68) w makowcu; 69) wysłużony 
poczciwy jacht; 72) przysłał ci pocztówkę; 74) jego pióro zdobi czapkę krakowiaka; 75) trudno o bardziej suchy prowiant; 76) potrafi uprzykrzyć wieczorny spacer nad 
jeziorem; 77) lina do ustawiania żagla; 79) może być do zdjęć; 80) 78-550 Czaplinek; ul. Długa 31; 82) przepływa przez Stargard; 83) fałda na spódnicy; 85) aspiryna; 
87) napór; 89) pozostałość po ściętym drzewie; 90) strugał wiatraki w nowelce Prusa; 93) w lesie liściastym tylko on ma igły.  

Zbigniew Januszaniec 
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W „Kurierze Czaplineckim” jeszcze nigdy nie było krzyżówki. Święta są okazją do tego, by wprowadzić na łamy naszego miesięcz-
nika tę formę rozrywki. Jest to krzyżówka z przymrużeniem oka, co oznacza, że niektóre hasła mają charakter żartobliwy. Inną  
cechą szczególną tej krzyżówki jest to, że część haseł oparta jest o realia czaplineckie, których nieznajomość poważnie utrudni  
rozwiązanie. Jestem autorem tej krzyżówki. Jest ona w pewnym sensie historyczna, gdyż była opublikowana 30 lat temu w czapli-
neckim czasopiśmie „Grajdoł” nr 2 z grudnia 1990 r. Upływ czasu sprawił, że określenia do kilku haseł trzeba było zaktualizować.  
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WIEŚCI Z SESJI I RATUSZA 

listopada odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej. W sesji 
wzięło udział 13 Radnych. W związku panującą pandemią  
w trybie online pracowali Radni: A. Minkiewicz, T.  Marciniak,  

Sz. Pastuszek i M. Czerniawski. Nieobecni: A. Ławrukiewicz i S. Matułojć. 
 Albo w związku z szalejącym koronawirusem, albo 
w związku z bałaganiarską tradycją pochodzącą z CzOK-u, 
Pan Burmistrz nie opanował odpowiedniego przygotowania 
niektórych uchwał. Otóż: 
- ponownie zaproponowano Radnym uchwałę, która już była 
głosowana na poprzedniej sesji. Zdaniem Burmistrza, podob-
no nie wszyscy Radni posiedli wiedzę nad czym mieli głoso-
wać i głosowali na poprzedniej sesji, a teraz, przy ponownym 
głosowaniu, mogliby zagłosować inaczej. Jest to efekt nie-

chlujnego przygotowania projektu uchwały i nieznajomości zasad dzierżawy 
mienia gminnego, jak też pewnej gry interesów między niektórymi Radnymi  
i rolnikami. Głosując ponownie tę samą uchwałę, stworzono by niebezpieczny 
precedens. Bo jeśli okazałoby się w przyszłości, że uchwalone prawo komuś nie 
odpowiada, natychmiast byłoby zmieniane. Tak można załatwiać interesy i inte-
resiki, oraz wprowadzać chaos i niestabilność prawną. Na szczęście Pan Bur-
mistrz tę uchwałę wycofał z porządku obrad; 
- otrzymali Radni dwie wersje projektu uchwały o zmianach w budżecie Gminy, 
nie wiadomo było który projekt jest ważny. Dopiero po interwencji W. Mierze-
jewskiego sytuację wyjaśniono, chociaż nie do końca. W Urzędzie jest taki na-
wał pracy, że nie było czasu na należyte przygotowanie dokumentu. Zdaje się, że 
Burmistrz nie nad wszystkim panuje; 
- nie przemyślano treści uchwały w sprawie zakazu driftu na lotnisku; 
- niechlujnie przygotowano projekt uchwały w sprawie zmian w „Wieloletnim 
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek na lata 
2017-21”. Tutaj też ktoś próbuje kręcić lody, ale o tym w stosownym czasie. 
 Radny Mierzejewski zaapelował do Burmistrza o pilne podjęcie prac 
nad budżetem obywatelskim na 2021 r. Na ten cel przewidziano w budżecie  
128 tys. zł. Inne samorządy już się do tego zadania przygotowały. 
 
 

Skargi 
Obfitowała ostatnia sesja w rozpatrywanie skarg, w sumie trzy. 
 Pierwszą skargę w imieniu mieszkańców, na ręce Przewodni-
czącego Rady Miejskiej, złożył Radny Powiatowy Marcin Krężel na 
działalność Radnego Miejskiego Grzegorza Gabrysia. W internecie 
ukazało się zdjęcie Pana Gabrysia z gestem wykonanym palcem, co 
zostało zinterpretowane jako niechęć i pogarda skierowane wobec 
mieszkańców. Zbiegło się to z falą krajowych protestów Kobiet w od-
powiedzi na znaną decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Także w Cza-
plinku 25 października odbył się protest mieszkańców naszej Gminy, 
głównie kobiet. Pan Krężel prosił Burmistrza o interwencję, bo miesz-
kańcy byli zbulwersowani zachowaniem Radnego Gabrysia. Radny 
uznał niestosowność swojego zachowania, przeprosił ewentualnych 
obrażonych i wycofał z fb sporne zdjęcie. Komisja Skarg, Wniosków  
i Petycji, do której skierowano skargę, uznała się za niekompetentną do 
rozpatrywania tej sprawy. Zgodnie z prawem, Komisja, a przez to Ra-
da Miejska, rozpatruje tylko skargi na działalność burmistrza i kierow-
ników gminnych jednostek organizacyjnych. 
 Przy tej okazji, w uzasadnieniu decyzji Komisji, dano wykładnię statusu 
radnego. Otóż sprawowanie przez radnego zasady wolnego mandatu nie może 
być w żaden sposób ograniczane, ani przez wyborców, ani przez radę. Radny 
jest obowiązany kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, utrzy-
muje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyj-
muje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom 
gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Miesz-
kańcy nie mogą przymusić radnego do określonego zachowania czy działania. 
Za działalność wykonywaną w ramach mandatu radny ponosi odpowiedzialność 
przed wyborcami, którzy oceny prawidłowości wykonywania obowiązków 
przez niego dokonują w kolejnych wyborach, udzielając nowego mandatu, bądź 
nie. W sumie, w obowiązującym stanie prawnym, ani rada miejska, ani inny 
organ administracji publicznej nie są uprawnione do rozpatrywania tego rodzaju 
skargi.  
 Drugą skargę złożył Pan K. Kozłowski na działalność Burmistrza za 
brak odpowiedzi na kolejne trzy pisma z: 16 marca, 26 czerwca i 26 sierpnia. Po 
pokrętnych wyjaśnieniach, mających usprawiedliwić bezczynność, wreszcie 
udzielono odpowiedzi 15 października. Komisja uznała skargę za zasadną. 
 

 Trzecią skargę złożyła Pani Sekretarz Powiatu Katarzyna Getke na Bur-
mistrza Czaplinka, który rozpowszechniał nieprawdziwe informacje i nie odpo-
wiada na korespondencję. Chodzi tutaj o sławetny List otwarty skierowany do 
Kośmidra, i opublikowany w jedynie temu poświęconym Biuletynie Specjal-
nym. W Liście tym Pan Burmistrz świadomie podał nieprawdziwe informacje 
dotyczące sposobu naliczania uposażenia ówczesnej Pani Sekretarz Gminy. Po 
rozmowie wyjaśniającej z Panią Getke, Burmistrz zobowiązał się do sprostowa-
nia swoich informacji w najbliższym Biuletynie Informacyjnym. Do tej pory 
ukazały się już dwa BI, w których nie ma śladu wyjaśnień. Nie odpowiadał 
także Pan Burmistrz na ponaglającą korespondencję mailową. Tutaj tłumaczył 
się jak ignorant nie mający pojęcia o poczcie internetowej. Maile ponoć trakto-
wał jako spam, bo z adresu nie mógł wywnioskować kto do Niego pisał. Takie 
tłumaczenie to bezczelna dziecinada, której Radni nie „kupili”. 
Komisja Skarg uznała skargę za bezzasadną w kwestii wyliczenia uposażenia, 
opierając się na wynikach kontroli RIO, ale pomijając sposób przedstawienia tej 
sprawy przez Burmistrza. Natomiast skargę uznano za zasadną w kwestii braku 
odpowiedzi na korespondencję. 
 Tutaj muszę przypomnieć Panu Burmistrzowi o moim mailu, który 
wysłałem 13 września br., prosząc, zgodnie z zasadami prawa prasowego oraz 
zgodnie z zasadami elementarnej uczciwości, o zamieszczenie bez zbędnej 
zwłoki mojej odpowiedzi na wspomniany List otwarty na stronach interneto-
wych UM w zakładce Aktualności oraz w najbliższym Biuletynie Informacyj-
nym. Odpowiedział Pan Burmistrz na maila natychmiast, prawiąc dyrdymały, 
ale słowem nie zająknął się o opublikowaniu mojej odpowiedzi. Wobec tego 
zamieściłem ją we wrześniowym Kurierze Nr 169. Do tej pory moja odpowiedź 
nie ukazała się na stronach UM, ani w dwóch kolejnych BI. Odbieram to jako 
tchórzostwo, lekceważenie dobrych obyczajów, a przede wszystkim pogardza-
nie mieszkańcami przez odbieranie im prawa do rzetelnej informacji. 
 Okazuje się, że w ciągu minionych dwóch lat Pan Burmistrz miał kłopo-
ty z udzielaniem odpowiedzi na zadawane pytania. Złożono co najmniej pięć 
skarg, z których Komisja uznała dwie za zasadne, dwie za częściowo zasadne. 
Jedną uznano za bezzasadną, ponieważ Burmistrz zaparł się, że odpowiedzi 
udzielał. Skarżący natomiast, prezentuje do dzisiaj stanowisko odmienne.  
 
 

Dzień Wolontariusza 
 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej 
okazji zamieszczono na stronach Czaplinka życzenia skierowane do wszystkich 
Wolontariuszy działających na terenie Gminy. 
 Dotychczas, od 2011 r., corocznie w Gminie organizowana była Gala 
Wolontariatu, której celem było uhonorowanie osób i instytucji działających na 
niwie wolontariatu. Wówczas, na wniosek Burmistrza, a zwłaszcza organizacji 
pozarządowych, Kapituła przyznawała tytuł i statuetki Wolontariusza Roku. To 
zadanie w ramach wolontariatu realizowała jego pomysłodawczyni Sekretarz 
Gminy Katarzyna Getka.  
 Ostatnie tytuły przyznano w roku 2018. Po zmianie władzy na 
Ratuszu, a zwłaszcza po zwolnieniu z pracy Pani Katarzyny, zaniecha-
no wyróżniania działaczy społecznych. W roku 2019 tłumaczono to 
brakiem kandydatów, a w roku 2020 przeszkadzał koronawirus. Trze-
ba otwarcie powiedzieć, że żaden urzędnik w Ratuszu, włącznie Bur-
mistrzem, nie chce się tym zająć. Wolontariusze – jak to pięknie 
brzmi. Życzenia nic nie kosztują. Na piękne słowa nabierają się kolej-
ne zastępy wielbicieli obecnej władzy. Natomiast, ile się trzeba namę-
czyć przy organizacji takiego wydarzenia jak Gala Wolontariatu, 
zwłaszcza przy obecnych ograniczeniach! Ile trzeba w tym wypadku 
wykazać inwencji i pomysłowości? Ile włożyć wysiłku w jej przepro-
wadzenie? 
 Od początku roku, w skali krajowej i samorządowej (także u naszych 
sąsiadów) odbywały się różne wydarzenia sportowe, kulturalne, rocznicowe  
i okolicznościowe. Miały miejsce wszelkie plebiscyty, konkursy, gale i przeglą-
dy. Wystarczyło czytać prasę, śledzić wydarzenia w Internecie, czy oglądać TV. 
Z powodu ograniczeń spowodowanych epidemią zmienił się oczywiście zakres 
i formuła realizacji różnych imprez. Ograniczony został ich rozmach, a niektó-
rych rzeczywiście nie można było przeprowadzić. Np. na naszym podwórku 
zrezygnowano z wielkiej masowej imprezy Iras Cup, co jest zrozumiałe biorąc 
pod uwagę charakter tych zawodów, ale odbył się III Bieg Rybaka.  
 Nowa sytuacja wymaga zastosowania nowych rozwiązań, wykazania 
się nowymi pomysłami i przygotowania innych koncepcji. Tego brakuje obec-
nym Włodarzom. A miało być inaczej. Z dotychczasowych doświadczeń wyni-
ka jednak, że „inaczej” wcale nie znaczy „lepiej”. Jak wielekroć pisałem przy 
okazji różnych zaniechań w Ratuszu, czas koronawirusa jest czasem błogosła-
wionym dla Burmistrza. Można usprawiedliwić każdą bezczynność, i nie ma to 
wpływu na pobory. Czy się stoi, czy się leży… 

Adam Kośmider  
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listopadzie Starosta Draw-
ski corocznie organizuje 
obchody      Powiatowego  

Dnia Seniora.  
Z tej okazji w dniu 25 listopada 2020 
roku Przewodniczący Koła PZERiI 
w Czaplinku Marian Sujecki,  
w imieniu Starosty Drawskiego Sta-
nisława Cybuli, wręczył wyróżnienia 
najaktywniejszym seniorom. A mia-
nowicie odznakę „Aktyny Senior”  
i list gratulacyjny otrzymały: Geno-
wefa Polak i Henryka Rosiak oraz 
Maria Kozak z Czaplinka. 
Alina Kasprzycka, Wydział Rozwoju 

i Promocji Powiatu  

Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Czaplinku  

Powiatowy Dzień Seniora 2020 

Bezpiecznie w WTZ-ach w Czaplinku  

Kosze na nakrętki 

zkolne obchody Narodowego Dnia Niepodległości były w tym  
roku inne. Święto polskiej kultury, tożsamości, wiary i wolności 
wyjątkowo wyraźnie wybrzmiało w  czasach   pandemii.  Dzisiaj, kiedy  

borykamy się z ograniczeniami, mamy poczucie niepewności jutra i ulotności 
ludzkiej egzystencji, bardzo dobitnie przemawiają symbole i barwy narodowe, 
intensywnie rozbrzmiewa Mazurek Dąbrowskiego, szczególnie bliska sercu staje 

się potrzeba autonomii. Jest  
w tym jakiś paradoks losu, 
znany już z naszej dziejowo-
ści, że wielkość odnajdujemy 
w stracie, a wartości w tragi-
zmie i cierpieniu. 
Społeczność Zespołu Szkół 
postanowiła uczcić, chociaż 
symbolicznie, heroizm wal-
czących i przypomnieć, że  
z obowiązku pamiętania  
o historii nie ma zwolnienia.  
Młodzież Zespołu Szkół  

z wielkim zaangażowaniem włączyła się w inicjatywę nietypowego, ponieważ 
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi pracy, świętowania, 
także kosztem nakładu własnego czasu i środków materialnych. Nie trzeba było 
przekonywać, pojawił się pomysł, a rąk do pracy nie zabrakło.  

Okazało się, że w grupie siła, chociaż każdy w domu, przed własnym 
laptopem czy kamerką i mikrofonem, to jednak duchowo, myślowo i za pomocą 
mediów, byliśmy razem. Patriotą nie staje się jednego dnia w roku, patriotą jest 
się w każdym momencie życia. Tego właśnie uczymy młodzież Zespołu Szkół. 

Celem apelu online było pokazanie, że 102. rocznica odzyskania niepod-
ległości przypomina, że wszyscy jesteśmy Polakami, że Polska stanowi wspólny 
dom, w jakim pragniemy czuć się dobrze. Czy można żyć bez miłości, bez na-
dziei? Czy można nie wiedzieć: kim się jest i skąd pochodzi? Uczniowie udzielili 
odpowiedzi monologiem Wisławy Szymborskiej - Gawędą o miłości do ziemi 
ojczystej, piękną grą na pianinie utworu O mój rozmarynie oraz liryczną Kolędą 
warszawską. Wystąpienia uczniów uzupełniło słowo Dyrektora Zespołu Szkół  
w Czaplinku - Małgorzaty Głodek.  

Podziękowania kierujemy do: Martyny Maciąg, Macieja Jasińskiego, 
Jarminy Łuczyńskiej, Nikoli Cichockiej, Zuzanny Kopciuch, Magdaleny 
Kleśty, Weroniki Stefanik, Roksany Traczyk, Natalii Groździej, Kingi Czy-
żyk, Iwony Pluty, Julii Machli, Aleksandry Kucharskiej, Wiktorii Eret, 
Martyny Maryniak za niezwykłe świadectwa patriotyzmu.  

Bądźmy silni i dumni przeszłością, wykuwajmy na niej fundament dobrej 
teraźniejszości, na nim postawmy marzenia, pragnienia, postulaty przyszłości – 
twórczej, odważnej i pięknej – honorem, dumą, sercem i jednością. 

 
Agnieszka Skonieczna, nauczycielka ZS w Czaplinku 

rzeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom 
to  priorytet  w  wielu  instytucjach.   Zespół  Placówek  

Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie uczestniczy w projekcie 
grantowym „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa 
osób z niepełnosprawno-
ściami”. Projekt jest 
współfinansowany ze 
środków Unii Europej-
skiej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 
Działanie 2.8. Rozwój 
usług społecznych 
świadczonych w środo-
wisku lokalnym. 

 Realizatorem 
projektu jest Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnospraw-
nych. Otrzymany grant 
w kwocie 6.804 zł został 
przeznaczony na pokry-
cie kosztów zakupu 
środków ochrony osobi-
stej dla pracowników 
zaangażowanych w bez-
pośrednią pracę z osoba-
mi z niepełnosprawno-
ściami oraz środków dezynfekujących i wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czaplinku. Pozy-
skując środki z dodatkowych źródeł finansowania ZPE-T wychodzi 
naprzeciw potrzebom pracowników i uczestników WTZ. 

 
Małgorzta Siluk, nauczyciel w ZPE-T w Bobrowie 

arząd Powiatu Drawskiego, aby docenić i uhonorować 
najbardziej aktywne sołectwa, postanowił przyznać 14 
sołectwom biorących udział w  konkursie na  „Najładniejsze  

i Najaktywniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego” metalowe kosze na 
nakrętki w kształcie serca. Serca na nakrętki otrzymają sołectwa:  

Konotop, Darskowo, Kluczewo, Siemczyno, Mielenko Drawskie, 
Ostroróg, Stara Studnica, Świerczyna, Stare Worowo, Machliny,  
Sienica, Bolegorzyn, Chlebowo, Łabędzie. Kosze zostaną wykonane 
przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Drawsku Pomorskim.  

 
Katarzyna Achramowicz, Wydział Ochrony Środowiska 
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Ostatnie mecze ligowe LKS Lech Czaplinek w 2020 r. 

a nami ostatnie mecze ligowe rozegrane przez drużynę seniorów 
Lecha Czaplinek w rundzie jesiennej sezonu 2020/21 IV ligi 
zachodniopomorskiej. 11 listopada w 18. kolejce mierzyliśmy się  

na wyjeździe z zespołem Gryfa Kamień Pom. Po dobrym meczu z naszej strony 
wygrywamy to spotkanie 3:0 po dwóch bramkach Jakuba 
Kuzio w 17 i 81 min. oraz bramce Marcina Resiaka w 8 min., 
grając w następującym składzie: Rechtziegel – Krzemień 
(85’ Krasoń), Kibitlewski Paweł (81’ Tomczak), Czarnecki, 
Lutyński, Kowalczyk (66’ Bakiewicz), Kibitlewski Piotr, 
Gałosz, Resiak, Kuzio (89’ Stróżyk), Babiak.  
14 listopada Lech rozegrał spotkanie na własnym stadionie  
w ramach 19. kolejki z drużyną Iskierki Szczecin. Mecz za-
kończył się wynikiem 3:1 dla naszej drużyny po dwóch 

bramkach Tomasza Tomczaka w 67 i 89 min., bramce Bartłomieja Babiaka w  
58 min. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w następującym zestawieniu: Rechtziegel 
– Czarnecki, Kibitlewski Paweł (74’ Pacyk), Woźniak, Lutyński (70’ Krzemień), 
Wasyłyszyn (76’ Kowalczyk), Kibitlewski Piotr, Gałosz, Resiak, Kuzio  
(58’ Tomczak), Babiak (89’ Bakiewicz). 
W 20. kolejce ligowej Lech mierzył się 21 listopada na wyjeździe z drużyną Me-
chanika Bobolice. Po wyrównującej bramce Bartłomieja Babiaka w 65 min. 
mecz zakończył się remisem 1:1. W tym spotkaniu graliśmy w następującym 
składzie: Rechtziegel – Lutyński (82’ Tomczak), Kibitlewski Paweł, Woźniak, 
Resiak, Wasyłyszyn (77’ Krzemień), Kibitlewski Piotr, Gałosz, Kowalczyk  
(46’ Bakiewicz), Kuzio, Babiak. 
Ostatnie spotkanie ligowe w rundzie jesiennej Lech rozegrał 28 listopada na wła-
snym stadionie w ramach 21. kolejki rozgrywek z Wieżą Postomino. Ten mecz 
kończy się niestety zwycięstwem gości 0:1. W tym spotkaniu wystąpiliśmy 
w następującym zestawieniu: Rechtziegel – Krzemień (46’ Kowalczyk), Pacyk, 
Woźniak, Lutyński (73’ Tomczak), Wasyłyszyn, Kibitlewski Piotr (77’ Bakie-
wicz), Gałosz, Resiak, Kuzio (79’ Szpakowski), Babiak.  
Tego dnia na stadionie miejskim mieliśmy zaszczyt gościć pana Marcina Łukasza 
z portalu lokalnyreporter.pl, który stworzył materiał wideo o naszym klubie, 
w którym wystąpili prezes Wojciech Pauliński, trener Piotr Kibitlewski oraz za-
wodnik drużyny seniorów Bartłomiej Babiak. Panowie podsumowali rundę je-
sienną oraz opowiedzieli o bieżącej sytuacji klubu, a można go znaleźć pod adre-
sem https://www.lokalnyreporter.pl/2020/12/01/lech-czaplinek-zakonczyl-runde-
jesienna video/. 
Wyniki drużyny seniorów w rundzie jesiennej sezonu 2020/21 IV ligi zachodnio-
pomorskiej prezentują się następująco: 
1. kolejka - 18.07.20 Polonia Płoty – Lech Czaplinek 2:1 
2. kolejka - 25.07.20 pauza 
3. kolejka - 01.08.20 Lech Czaplinek – Leśnik Manowo 1:0 
4. kolejka - 08.08.20 MKP Szczecinek – Lech Czaplinek 1:1  
5. kolejka - 15.08.20 Lech Czaplinek – Hutnik Szczecin 2:3 
6. kolejka - 22.08.20 Intermarche Rega Trzebiatów – Lech Czaplinek 0:1 
7. kolejka - 29.08.20 Lech Czaplinek – Sparta Węgorzyno 2:0 
8. kolejka - 05.09.20 Ina Goleniów – Lech Czaplinek 4:1 
9. kolejka - 12.09.20 Lech Czaplinek – Olimp Gościno 1:0 
10. kolejka - 19.09.20 Darłovia Darłowo – Lech Czaplinek 0:0 
11. kolejka - 26.09.20 Lech Czaplinek – Orzeł Wałcz 1:0 
12. kolejka - 04.10.20 Błękitni II Stargard – Lech Czaplinek 1:0 
13. kolejka - 10.10.20 Lech Czaplinek – Kluczevia Stargard 1:2 
14. kolejka - 17.10.20 Rasel Dygowo – Lech Czaplinek 3:4 
15. kolejka - 24.10.20 Lech Czaplinek – Sokół Karlino 0:0  
16. kolejka - 31.10.20 Biali Sądów – Lech Czaplinek 2:2 
17. kolejka - 07.11.20 Lech Czaplinek – Vineta Wolin 2:4 
18. kolejka - 11.11.20 Gryf Kamień Pomorski – Lech Czaplinek 0:3 
19. kolejka  - 14.11.20 Lech Czaplinek – Iskierka Szczecin 3:1 

 

20. kolejka - 21.11.20 Mechanik Bobolice – Lech Czaplinek 1:1 
21. kolejka - 28.11.20 Lech Czaplinek – Wieża Postomino 0:1 
Obecna kadra drużyny seniorów składa się z 23 zawodników i przedstawia się 
następująco: BABIAK Bartłomiej, BAKIEWICZ  Sławomir, BIENIECKI 
Jakub, CZARNECKI Maciej, GAŁOSZ Damian, GROŹDZIEJ Adam, HAN-
DEL Jarosław, KIBITLEWSKI Paweł, KIBITLEWSKI Piotr, KOWALCZYK 
Patryk, KRASOŃ Mateusz, KRZEMIEŃ Jakub, KUZIO Jakub, LUTYŃSKI 
Kacper, PACYK Adrian, RECHTZIEGEL Oskar, RESIAK Marcin, SOBOL 
Dawid, STRÓŻYK Szymon, SZPAKOWSKI Kacper, TOMCZAK Tomasz, 
WASYŁYSZYN Wiktor, WOŻNIAK Bartłomiej. 
Klasyfikacja strzelców: 8 - Jakub Kuzio, Bartłomiej Babiak, 4 - Damian Gałosz,  
2 - Tomasz Tomczak, Marcin Resiak, 1 - Patryk Kowalczyk, Wiktor Wasyły-
szyn, Bartłomiej Woźniak.   
Po rundzie jesiennej drużyna seniorów zajmuje 10. miejsce w lidze z dorobkiem 
29 punktów (8 zwycięstw, 5 remisów, 7 porażek) i bilansem bramkowym 27:25. 
 
JUNIORZY STARSI 
W listopadzie również ostatnie mecze ligowe w tym roku w rozgrywkach ko-
szalińskiej A1 junior grupy 2 rozegrała drużyna juniorów starszych pod wodzą 
trenera Jacka Stawskiego. 14 listopada w ramach 10. kolejki podejmowała na 
wyjeździe zespół Wspólnych Różewo. Po dwóch bramkach Szymona Stróżyka 

oraz jednej Michała Reszty spotkanie kończy się naszym zwycięstwem 3:1. 
18 listopada na euroboisku w Złocieńcu nasza drużyna rozegrała zaległy mecz 
w ramach 8. kolejki rozgrywek z zespołem Olimpu Złocieniec, w którym wy-
grywamy 3:2 po trzech bramkach Wiktora Wasyłyszyna. Było to jednocześnie 
ostatnie spotkanie ligowe w tym roku drużyny juniorów starszych, gdyż zaległy 
mecz z Wiarusem Żółtnica został przełożony na wiosnę przyszłego roku, a wy-
niki naszego zespołu w rundzie jesiennej 2020/21 prezentują się następująco:  
1. kolejka - 06.09.20 Wiarus Żółtnica - Lech Czaplinek 1:5 
2. kolejka - 13.09.20 Lech Czaplinek - Santos Kłębowiec 14:0 
3. kolejka - 20.09.20 Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek 3:5 
4. kolejka - 26.09.20 Korona Człopa - Lech Czaplinek 1:9 
5. kolejka - 04.10.20 Lech Czaplinek - Wspólni Różewo 2:1 
6. kolejka - 22.11.20 Lech Czaplinek - Wiarus Żółtnica - przełożony na wiosnę 
7. kolejka - 18.10.20 Santos Kłębowiec - Lech Czaplinek 1:10 
8. kolejka - 18.11.20 Lech Czaplinek - Olimp Złocieniec 3:2 
9. kolejka - 08.11.20 Lech Czaplinek - Korona Człopa 13:0  
10. kolejka - 14.11.20 Wspólni Różewo - Lech Czaplinek 1:3  
Kadra drużyny juniorów starszych składa się z 22 zawodników i przedstawia się 
następująco: BIENIECKI Jakub, CYLKOWSKI Albert, GORTYCH Kacper, 
GROŹDZIEJ Adam, HILDEBRANDT Jakub, KRZEMIEŃ Jakub, KUNERT 
Maksym, KUZIO Jakub, LUTYŃSKI Kacper, OLEJNICZAK Michał, PELC 
Sebastian, PIOTROWSKI Grzegorz, RESZTA Michał, SEKRECKI Wojciech, 
STRÓŻYK Szymon, SZAFARZ Igor, SZYMANIAK Szymon, ŚWIER-
CZYŃSKI Kacper, URKIEL Łukasz, WASYŁYSZYN Wiktor, WĄWOŹ-
NIAK Hubert, WOLAŃSKI Gracjan. 
Klasyfikacja strzelców: 19 - Szymon Stróżyk, 14 - Igor Szafarz, 7 - Jakub Bie-
niecki, 5 - Kacper Gortych, Adam Groździej, 4 - Wiktor Wasyłyszyn, Jakub 
Krzemień, 2 - Wojciech Sekrecki, 1 - Szymon Szymaniak, Albert Cylkowski, 
Sebastian Pelc, Michał Reszta.  
Po rundzie jesiennej drużyna juniorów starszych z dorobkiem 27 punktów  
(9 zwycięstw) i bilansem bramkowym 64:10 plasuje się na zasłużonym 1. miej-
scu w tabeli! 
 Zachęcamy wszystkich naszych kibiców oraz sympatyków do śledzenia 
profili naszego klubu na portalach internetowych: Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/LechCzaplinekk, Instagram pod adresem https://
www.instagram.com/lech_czaplinek/ oraz YouTube pod adresem https://
www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg. Znajdują się 
na nich m.in. bieżące informacje z życia klubu, zapowiedzi meczy, fotorelacje, 
skróty ze spotkań ligowych oraz terminarze spotkań wszystkich naszych drużyn. 
Jednocześnie zachęcamy do finansowego wsparcia Lecha Czaplinek poprzez 
wpłaty na konto Pomorskiego Banku Spółdzielczego: 24 8581 1027 0400 0811 
2000 0001. 

Łukasz Smoleński działacz LKS Lech Czaplinek  

Drużyna juniorów starszych z trenerem Jackiem Stawskim 

Drużyna seniorów wraz ze sztabem szkoleniowym oraz działaczami 



 

 

statnio lansowane jest hasło „uwolnić starość”. Uwolnić ją z po-
czucia, że coś nie wypada, że trzeba grzecznie mówić i grzecznie 
się ubierać, że trzeba dawać dobry przykład wnukom i trzymać  

ręce przy sobie. Miejmy to wszytko w głębokim poważaniu. To właśnie na starość 
człowiek powinien być wolny i szalony. Ostatnie lata życia należy wykorzystać na 
coś innego, a nawet głupiego. Trzeba przebudować swoje dotychczasowe życie. 
 Jak co roku, 14 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora.  
Z uwagi na cykl wydawniczy Kuriera Czaplineckiego (jako miesięcznika), który 
ponadto w listopadzie ukazał się o tydzień wcześniej niż zazwyczaj, w tym grudnio-
wym numerze zamieszczamy serdeczne życzenia skierowane do wszystkich Senio-
rów naszej Gminy, wyrażone w wierszach Wisławy Szymborskiej: 
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DZIEŃ SENIORA  

Starzenie się jest rzeczą przykrą, ale to jedyny sposób aby żyć długo.  

Oda do starości 
 

Co to za życie bywa w MŁODOŚCI !? 
Nie czujesz serca... wątroby... kości... 

Śpisz jak zabity, popijasz gładko... 
i nawet głowa boli cię rzadko. 

*** 
Dopiero człeku twój wiek DOJRZAŁY ! 

Odsłania życia urok wspaniały... 
Gdy łyk powietrza, z wysiłkiem łapiesz... 

Rwie Cię w kolanach... 
Na schodach sapiesz... 

Serce jak głupie szybko ci bije...  
Lecz w każdej chwili czujesz, że ŻYJESZ ! 

Więc nie narzekaj z byle powodu 
Masz teraz wszystko, czego za młodu 
nie doświadczyłeś. Ale DOŻYŁEŚ! 

*** 
Więc chociaż czasem w krzyżu cię łupie 

Ciesz się dniem każdym! 
Miej wszystko w DUPIE!!! 

Jak ja się czuję? 
 

Kiedy ktoś mnie zapyta, jak ja się czuję, 
Grzecznie mu odpowiem, że „Dobrze, dziękuję”! 

To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko, 
Astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką! 
Puls słaby, krew moja w cholesterol bogata, 

Lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata! 
 

Bez laseczki chodzić teraz już nie mogę, 
Choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę… 
W nocy przez bezsenność bardzo się morduję,  
Ale przyjdzie ranek… znów dobrze się czuję. 
Mam zawroty głowy, pamięć „figle płata”, 

Lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata. 
 

Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi, 
że kiedy starość i niemoc przychodzi,  

To lepiej się pogodzić ze strzykaniem w kości, 
I nie opowiadając nikomu o swojej słabości, 

Zaciskając zęby z tym losem się pogódź, 
I wszystkich wokoło chorobami nie nudź! 

 

Powiedzą „Starość okresem złotym”, 
Kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym… 

„Uszy” mam w pudełku, zęby w wodzie studzę, 
„Oczy” na stoliku, zanim się obudzę… 

Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje: 
„Czy to wszystkie części, które się wyjmuje?”. 

 

Za czasów młodości (mówię bez przesady) 
Łatwe były biegi, skłony i przysiady. 

W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało, 
Żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą… 

A teraz na starość czasy się zmieniły,  
Spacerkiem do sklepu, z powrotem „bez siły”. 

 

Dobra rada dla tych, którzy się starzeją: 
Niech zacisną zęby i z życia się śmieją, 

Kiedy wstaną rano, „części” pozbierają,  
Niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają, 

Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, 
To znaczy, że ZDROWI I DOBRZE SIĘ CZUJĄ! 

Driftowanie na lotnisku 
poro emocji wzbudził na ostatniej sesji projekt uchwały o zakazie 
driftowania na płycie lotniska. Przy okazji uprawiania tego sportu 
samochodem czy motocyklem  na  twardym podłożu (betonie  lub  

asfalcie), powstają niesamowite i głośne efekty akustyczne, których odgłosy niosą 
się na otwartej przestrzeni nawet na kilka km. Nie są one miłe dla każdego ucha. 
Stąd protesty i inicjatywa mieszkańców okolicznych wiosek, mająca na celu wyeli-
minowanie, bądź ograniczenie tego rodzaju wykorzystania możliwości płyty lotniska.  
 Ucieleśnieniem tego stanowiska był projekt uchwały zakazujący praktycz-
nie driftowania i wyścigów, a ewenementem była propozycja uzyskiwania pisem-
nej zgody Burmistrza na wjazd pojazdów spalinowych. 
 Kilka lat temu umożliwiono legalne (wcześniej drifty odbywały się na 
dziko) wykorzystanie części płyty lotniska dla sportów motorowych. Opracowany 
został regulamin korzystania z lotniska i cennik. Miało to na celu m.in. zlikwidowa-
nie dzikich wyścigów na ulicach Czaplinka i okolicznych polach. Miało także przy-
sporzyć dodatkowych dochodów, służących konserwacji płyty lotniska i utrzyma-
nia tam porządku.   
 Zapewne hałas związany z driftem jest w pewnym stopniu dokuczliwy dla 
niektórych mieszkańców okolicznych sołectw, zwłaszcza Broczyna, szczególnie  
w dni wolne od pracy i świąteczne. Dlatego, aby nie podejmować zbyt pochopnej 
decyzji, radykalnie zakazującej uprawiania hałaśliwego sportu, Radni podjęli decy-
zję o wycofaniu tej uchwały z porządku obrad. Problematyka ta będzie przedmio-
tem rozważań podczas komisji, gdzie zostanie wypracowane odpowiednie stanowi-
sko. W przeszłości radny Tomasz Marciniak wielekroć zwracał się o rozpatrzenie 
protestów na forum kilku komisji, jednak ta inicjatywa nie spotkała się z odpowied-
nim zainteresowaniem, ani Burmistrza, ani Radnych.  

Aby jednak zadośćuczynić postulatom mieszkańców, dla których ta sytuacja 
jest dolegliwa należałoby rozważyć następujące kroki: 
- przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami okolicznych sołectw  

(Broczyna, Trzcińca, Byszkowa, Pławna, Psich Głów); 
- przeprowadzić rozmowy z mieszkańcami gminy Czaplinek, którzy driftują; 
- ograniczyć lub wprowadzić terminy uprawiania sportów motorowych (daty, dni 
tygodnia, godziny); 
- dokładnie sprecyzować i umiejscowić miejsce „driftowania”; 
- przeprowadzić badanie poziomu hałasu, jego zgodności z dopuszczalnymi norma-
mi państwowymi i wpływu na dobrostan okolicznych mieszkańców; 
- zapewnić skuteczny nadzór nad przebiegiem imprez (Referat Sportu, Straż Miej-
ska, ZGK) i ich rozliczaniem po zakończeniu; 
- wreszcie, przede wszystkim wprowadzić znacznie wyższe opłaty za drift (może 
x3, x5, w stosunku cen do obowiązujących); 
- w jakiś sposób, zaproponowany przez mieszkańców sołectw, zrekompensować 
im niedogodności płynące z takiego sposobu wykorzystywania lotniska.  

W tym wypadku nieprzemyślane zakazy byłyby szkodliwe dla idei ożywie-
nia lotniska i jego wykorzystania na różnych polach. Przyjęcie kilka lat temu odpo-
wiednich zapisów w mpzp pozwala właśnie na uprawianie różnych sportów moto-
rowych (w tym budowę toru kartingowego). Funkcjonuje tor szutrowy i strzelnica. 
Nie przeszkadza to w wykorzystaniu pasa startowego przez samoloty i inne obiekty 
latające. Są odpowiednie miejsca dla rowerzystów i wszelkich rolkowców. 

 Swego czasu mieszkańcy Niwki byli zaniepokojeni uruchomieniem toru 
motocrossowego, hałas okazał się niezbyt dokuczliwy. Skarżą się też niektórzy na 
zbyt głośną muzykę dobiegającą z okolic amfiteatru. Były także obawy o nadmier-
ne zakłócanie ciszy przy otwieraniu j. Drawsko dla sportów motorowodnych. Nie 
wszyscy mieszkańcy rynku akceptują głośne imprezy muzyczne. Jak do tej pory 
funkcjonuje tor motocrossowy, motorówki pływają, karczma działa, a na rynku 
ludzie się bawią. 

Jeśli będziemy przyjmować bezrefleksyjnie różne propozycje jednych, ogra-
niczające korzystanie z istniejącej infrastruktury i hamujące inicjatywy innych, to 
jest to prosta droga do zaorania Gminy. W każdym przypadku trzeba znaleźć odpo-
wiedni konsensus, bo zakazy nie prowadzą do żadnego rozwoju. 

Adam Kośmider  
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Od kiedy jesteśmy Polakami? 

d kiedy Polak jest Polakiem? - pod takim tytułem ukazał się  
w POLITYCE nr 46 artykuł prof. Przemysława Urbańczyka, 
traktujący o odkopywaniu  narodowych  korzeni. Autor  poddaje  

w wątpliwość wiele mitów dotyczących początków naszej historii, nie mających 
pokrycia w udokumentowanych faktach historycznych. Tekst ten znakomicie 
koresponduje z artykułem prof. Bronisława Łagowskiego – „Kiedy Polska była 
całkowicie niepodległa?”, zamieszczonym w poprzednim numerze Kuriera, 
który rozwiewa niektóre nasze wyobrażenia o pełnej suwerenności i niepodle-
głości Polski. Poniższy tekst też może rzucić inne światło na naszą dotychczaso-
wą wiedzę o mocarstwowej wizji początków Polski. Oba powyższe artykuły nie 
mają zapewne ambicji opracowań historyczno-naukowych, a są raczej zdystan-
sowanym, może nieco filozoficznym, krytycznym spojrzeniem na nasze dzieje, 
pobudzające do myślenia i zgłębiania historii ojczystej. 
 Każdy z nas ma swoje własne wyobrażenie o początkach naszej pań-
stwowości, opartej na edukacji szkolnej, tzw. wiedzy potocznej i wiedzy zdoby-
tej z różnych lektur bądź przekazów innych osób. Nasz patriotyzm Polaka wy-
maga, aby nasze początki były co najmniej nie gorsze od początków innych 
narodów, zwłaszcza sąsiadów. Jest to istotne szczególnie w odniesieniu do wła-
dania określonymi ziemiami w przeszłości i obecnie. Dzieje Polski mają tworzyć 
oczywistą, ponadczasową jedność, a Polacy mają być wspólnotą, która istniała 
niemal „od zawsze”. 
 Symboliczny początek naszej państwowości wyznacza rok 966, kiedy to 
Mieszko I przyjmując chrzest nadał swojemu państwu i jego mieszkańcom zbio-
rową „polską” tożsamość. Nasze narodowe nazwy własne (Polska, Polacy) poja-
wiają się w państwie piastowskim i w obiegu zewnętrznym dopiero w pierwszej 

dekadzie XI w., kiedy w Italii, 
Szwajcarii, Saksonii zanotowano 
określenia: Palani, Poliani, Polani, 
Poleni oraz Polania, Polonia, Polenia. 
Dla nas najważniejszym źródłem jest 
srebrna moneta (na foto) wybita 
przez Bolesława Chrobrego między 
1005 a 1010 r. z dumnym napisem: 
PRINCES POLONIE (Władca Pol-
ski). Niestety nie wiemy, co miał na 
myśli nasz książę, przyjmując na-
zwę, która wcześniej pojawiła się  
i innych krajach. Nie ma natomiast 
żadnych przesłanek, aby stwierdzić, 
że Mieszko I miał świadomość, iż 
włada Polską i Polakami. Jego pań-
stwo było wówczas częścią niezróż-

nicowanej wewnętrznie słowiańszczyzny (Sklavinii). W źródłach przedmiesz-
kowskich, w tym starożytnych, nie ma żadnej wzmianki o „Polsce”  
o „Polakach”. Im dalej cofamy się w czasie, tym bardziej nasza polskość się 
rozmywa i nie sposób wskazać jednoznacznego początku Polski ani pierwszego 
Polaka. 
 Jak nas uczono na lekcjach historii o naszych „początkach”, istniały 
ponoć plemiona prapolskie zwane kiedyś lechickimi, spośród których najważ-
niejsi byli oczywiście Polanie. To oni mieli wydać ród królewski i dać nazwę 
własną państwu i narodowi. Ale niestety, w dostępnych źródłach nie ma żadnego 
dowodu na istnienie Polan! W najstarszych tekstach odnoszących się do naszych 
ziem, wśród zanotowanych tam nazw zbiorczych nie ma żadnego śladu Polan, 
którzy mieliby zamieszkiwać na Niżu Polskim w drugiej połowie I tysiąclecia. 
Wspomniane wyżej swojsko brzmiące nazwy własne (Polani…) nie odnoszą się 
do jakiegoś starodawnego plemienia, lecz jednoznacznie określają mieszkańców 
państwa Bolesława Chrobrego. Były to zatem określenia polityczne, a nie etnicz-
ne. Jak każdy z nas sięga pamięcią, w podręcznikach szkolnych Polanie jednak 
byli zawsze, co zapewne wynika z przemożnej chęci udowadniania, że nasze  

 

korzenie sięgają bardzo daleko w głąb pradziejów, chociaż  nie  ma  na  to dowodów. 
Podobnie jest z istnieniem innych prapolskich plemion, jak: Wiślanie, 

Wolinianie czy Opolanie, które można uznać za twory wyobraźni archeologów, 
i które nie mają wiarygodnych podstaw źródłowych, bo opartych jedynie na 
enigmatycznych przekazach powstałych znacznie później.  
 Polskiemu kompleksowi bycia ludem niewystarczająco starożytnym 
próbował zaradzić już Wincenty Kadłubek, pisząc na przełomie XII i XIII w. 
„Kronikę polską”. Dowiadujemy się z niej, że pokonaliśmy kiedyś Gallów/
Celtów zajmując ich tereny aż do Bułgarii i Karyntii. Kiedy Aleksander Mace-
doński wkroczył na ziemię krakowską, został pokonany ledwo uchodząc z ży-
ciem. Jeden z następnych władców Lestek III pokonał Juliusza Cezara! Historię 
jego syna Pompiliusza młodszego znamy bardzo dobrze jako Popiela zagryzio-
nego przez myszy. Dzięki chłopskiemu synowi Siemowitowi, jego prawnuk 
Mieszko I uratował naszą państwowość.  

Te mocarstwowe wizje nie mają żadnego pokrycia w faktach historycz-
nych. Ale też nie chodziło ówczesnym propagandystom o prawdę, tylko o pod-
niesienie narodowej dumy. 

opracował: Adam Kośmider 



 

 


