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KRÓTKIE OPOWIADANIE Z DŁUGIM WSTĘPEM  

STĘP 
Nie wszystkie publikowane przeze mnie teksty poświęco-
ne były tematyce historycznej bądź krajoznawczej.  Tym 

Tym razem przedstawiam Czytelnikom swoje opowiadanie sprzed  
35 lat, zatytułowane „Moja pierwsza ryba”. Oparte jest ono o auten-
tyczne wspomnienie z lat chłopięcych ale z zakończeniem ubarwionym 
motywami będącymi dziełem wyobraźni. Opowiadanie nawiązuje do 
wspomnień z dzieciństwa, a  jednocześnie upamiętnia wędkarską pasję 
mojego ojca. Opublikowałem je w czerwcu 1986 roku w okoliczno-
ściowej  jednodniówce „Głos Czaplinka” wydanej w ramach obcho-
dów 700-lecia miasta. Publikując wtedy to opowiadanie nie podpisa-
łem go swoim imieniem i nazwiskiem, lecz stosowanym nieraz przeze 
mnie w tamtym czasie pseudonimem „wodnik”. Pseudonimem tym – 
oprócz opowiadania „Moje pierwsza ryba” -  podpisałem także kilka 
tekstów opublikowanych w ukazującym się od 1990 roku czaplineckim 
czasopiśmie „Grajdoł” oraz kilka grafik. Główny powód zastosowania 
pseudonimu „wodnik” w „Głosie Czaplinka” z perspektywy lat ocenić 
można jako nieco dziwny. Byłem autorem dużej części tekstów opubli-
kowanych w tej jednodniówce. Tylko niektóre teksty podpisałem swo-
im imieniem i nazwiskiem, część artykułów opatrzyłem inicjałami,  
w przypadku jednego tekstu użyłem pseudonimu, a kilka moich tek-
stów nie ma żadnego podpisu. Chodziło o to, by nie rzucał się w oczy 
duży udział tekstów tego samego autora. W przypadku opublikowa-
nych w „Głosie Czaplinka” dwóch niepodpisanych przez nikogo  
i utrzymanych w duchu tzw. propagandy sukcesu wywiadów z miej-
scowymi działaczami wystąpiła z kolei inna dość szczególna okolicz-
ność. Otóż, nie kwapiono się do podpisywania tekstów powstałych pod 
wpływem cenzury, która w latach osiemdziesiątych – jak się przekona-
łem – chciała decydować nawet o kształcie okolicznościowej lokalnej 
jednodniówki. 

 
MOJA PIERWSZA RYBA  
 Miałem wtedy dziewięć, może dziesięć lat, gdy ojciec - zapa-
lony wędkarz - doszedł do wniosku, że jestem już na tyle dorosły, że 
mogę wraz z nim pierwszy raz wziąć udział w wyprawie na ryby. 
Wczesnym rankiem dotarliśmy rowerami do jeziora Krosino koło wsi 
Głęboczek i zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie do jeziora wpada nie-
wielki strumień. Było bardzo ciepło. Ojciec w długich rybackich bu-
tach, a ja w krótkich spodenkach, weszliśmy do wody, by zbliżyć się do 
pasma biało kwitnących wodorostów, za którymi kończyła się przy-
brzeżna płycizna. Intrygowały mnie te wodne rośliny z licznymi drob-
nymi kwiatami, które ciągnąc się równoległym do brzegu pasmem wy-
znaczającym linię spadku dna, ostrzegały przed zbliżaniem się do głębi-
ny. Podwodny gąszcz tych roślin był miejscem schronienia ryb. 
- Zarzucaj tuż za trawką – pouczał mnie ojciec. 
Długi czas nie udało mi się złowić żadnej ryby. Z zazdrością patrzyłem 
  

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków  

jak ojciec co chwilę wyciągał 
z wody trzepoczące się płocie 
i krasnopiórki. Byłem już 
znudzony i zniecierpliwiony 
oczekiwaniem na swoją 
pierwszą rybę, gdy usłysza-
łem za sobą, blisko brzegu, 
plusk wody. Obejrzałem się  
i zadrżałem z emocji. W po-
bliżu brzegu, w miejscu, 
gdzie wpadający strumień 
utworzył ławicę piasku,  
w płytkiej wodzie szamotała 
się ryba. Oceniłem, że ryba 
osiadła na mieliźnie. Nie mo-
gła płynąć w normalnej pozy-
cji, gdyż ocierała się wówczas 
o dno. Po przewróceniu się na 
bok miała z kolei ograniczone 
możliwości manewrowania. 
Uwięziona ryba energicznymi 
ruchami próbowała wydostać 
się z tej dziwnej pułapki. 
 Oprzytomniawszy  
z pierwszego wrażenia zosta-
wiłem wędkę na pastwę losu  
i z wielkim hałasem rzuciłem się na rybę. Kilka razy wyśliznęła mi się 
z rąk, nim udało mi się ją złapać. Ojciec niezadowolony z mojego gło-
śnego zachowania stwierdził, że wystraszyłem chyba wszystkie ryby 
w okolicy, a następnie pokiwał ze zdziwieniem głową, gdy zobaczył, 
że złowioną przeze mnie w ten niezwykły sposób rybą jest okazały lin. 
 Swoją rybę umieściłem w wiaderku z wodą, a sam ponownie 
zarzuciłem wędkę. Przeszkadzał mi jednak jakiś dziwny niepokój. 
Gdy zrozumiałem, że jest mi po prostu żal złapanej ryby, zbliżyłem się 
ostrożnie do wiaderka. Ryba żyła. Niespokojnie badała ściany nowej 
pułapki. Sprawdziłem, co robi w tej chwili ojciec. Zajęty był wpatry-
waniem się w spławik. Wyjąłem śliską rybę z wiadra i wpuściłem ją 
do jeziora. Jakby zaskoczona nową sytuacja, nie od razu odpłynęła. 
Znieruchomiała na chwilę, zanim dość pośpiesznie oddaliła się od 
miejsca niebezpiecznej przygody. 
 Cieszyłem się, że moja ryba jest cała i zdrowa i że powróciła 
do jeziora. Zacząłem się tylko trochę obawiać reakcji ojca. Tymcza-
sem ojciec stwierdziwszy brak lina zaśmiał się tylko i powiedział: 
- To była twoja ryba i miałeś prawo zrobić z nią to, co chciałeś. 
  W ten sposób złowiłem swoją pierwszą rybę w życiu. Była to 
zarazem, jak dotąd, ryba ostatnia. 
 W bajce złota rybka spełniała życzenia rybaka, ja spełniam 
chyba życzenie mojej ryby, gdyż od tamtej pory, choć minęło z górą 
trzydzieści lat, nie wziąłem nigdy wędki do ręki. 

Zbigniew Januszaniec 

Zdjęcie z rodzinnego albumu z drugiej połowy 
lat 50-tych lub z początku lat 60-tych. Mój ojciec 

po powrocie z wędkowania na jez. Drawsko. 

(fot. Zb. Januszaniec) 

entralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB) 
utworzono na podstawie ustawy o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów przyjętej przez Sejm 17 września ub.r.  

CEEB będzie istotnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, tak 
zwanych "kopciuchów". W ten sposób powstanie "mapa" emisyjności 
budynków w całym kraju. Utworzenie ewidencji zostało skorelowane  
z wprowadzanymi zmianami w funkcjonującym programie  
“Stop Smog”.  

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ruszyła od  
1 lipca 2021 r. Od tej pory można już złożyć deklarację dotyczącą źródeł 
ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niezamieszkałych. 

Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal ZO-
NE: https://zone.gunb.gov.pl/  Należy kliknąć w przycisk „złóż dekla-
rację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania 
formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak zło-
żyć przez internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-
dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych na-
rzędzi. 

Dla osób, które nie mają możliwości wysłania deklaracji dro-
gąon-line, przewidziano składanie deklaracji w wersji papierowej.  
  

Deklarację można pobrać z portalu (https://zone.gunb.gov.pl/
dokumenty-do-pobrania/) lub zgłosić się do Referatu Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Czaplinku 
(pok.4). Wypełnioną w ten sposób deklarację składamy osobiście albo 
wysyłamy pocztą do Urzędu Miejskiego w Czaplinku. 
Deklarację musi złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu, który 
posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Źródła ciepła, które podlegają obowiąz-
kowi zgłoszenia to m.in.: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, 
piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), 
kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy 
lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, 
promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnia, kuchnia węglowa, pompa 
ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne. Dla nowo-
powstających budynków termin składania deklaracji wynosi 14 dni. Natomiast 
dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma czas 12 miesięcy. 

Uwaga: obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawo-
wo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna! 

Więcej informacji na stronie Głównego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-
ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq lub w Urzędzie Miejskim  
w Czaplinku udzielane są pod nr tel.:  94 372 62 11 lub adresem  
e-mail: gkios@czaplinek.pl 

Redakcja 

https://zone.gunb.gov.pl/
https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
https://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/abc-pomp-ciepla-budowa-i-zasada-dzialania-pompy-ciepla-aa-38o9-za8Q-zQwx.html
https://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/abc-pomp-ciepla-budowa-i-zasada-dzialania-pompy-ciepla-aa-38o9-za8Q-zQwx.html
https://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/kolektory-sloneczne-fakty-i-mity-aa-SedF-qyLy-Rdus.html
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
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Relacja z mistrzostw  

sobotę 17 lipca na plaży miejskiej w Czaplinku nad jeziorem 
Drawsko zostały rozegrane Otwarte Mistrzostwa Czaplinka  
o Puchar Burmistrza w siatkówce plażowej kobiet, które  Klub  Piłki  

Siatkowej Czaplinek zorganizował wspólnie z Urzędem Miejskim w Czaplinku 
oraz Czaplineckim Ośrodkiem Kultury. W turnieju rozgrywanym systemem 
brazylijskim udział wzięło 8 par: 
1. Kuzio P./Waszajło M. (Czaplinek) 
2. Waszajło R./Kaczir A. (Czaplinek) 
3. Swędzikiewicz O./Michaliszyn D. (Czaplinek) 
4. Solarek A./Kozak E. (Czaplinek) 
5. Kłoss A./Bracka M. (Szczecinek) 
6. Mrożek D./Piotrowska W. (Kołobrzeg) 
7. Jasińska M./Nikel Z. (Kołobrzeg) 
8. Koniec M./Walczak P. (Szczecin) 
 Po blisko 6-godzinnej rywalizacji zapadły ostateczne rozstrzygnięcia. 
Walka o 1. miejsce w turnieju rozegrała się między duetami z Czaplinka. Zwy-
ciężczyniami turnieju została para Solarek A./Kozak E., zaś na drugim stopniu 

 

podium uplasował się duet Kuzio P./Waszajło M.  W meczu o 3. miejsce wystą-
piły pary Kłoss A./Bracka M. ze Szczecinka oraz Mrożek D./Piotrowska W.  
z Kołobrzegu. Po wyrównanym meczu ostatecznie 3. miejsce w mistrzostwach 
zajął duet Kłoss A./Bracka M., zaś 4. miejsce Mrożek D./Piotrowska W.  
 Pozostałe pary uplasowały się na miejscach 5-8. Po zakończeniu rywali-
zacji odbyła się ceremonia medalowa, podczas której Burmistrz Czaplinka Mar-
cin Naruszewicz oraz prezes Klubu Piłki Siatkowej Czaplinek Krzysztof Rosiak 
wręczyli puchary i medale dla najlepszych par. 
 Wartym podkreślenia jest fakt, że spotkania niejednokrotnie dostarczały 
wielu ciekawych akcji oraz siatkarskich wymian. Turniej rozgrywany był na 
dobrym, wyrównanym poziomie. Mecze tych mistrzostw były sędziowane 
przez Łukasza Smoleńskiego oraz Krzysztofa Rosiaka, zaś całe wydarzenie 
zostało poprowadzone przez Szymona Dawidowicza. 
 W trakcie turnieju została przeprowadzona loteria z nagrodami dla kibi-
ców i zawodniczek. Poza sportowymi emocjami na wszystkich zgromadzonych 
na plaży miejskiej czekały dodatkowe atrakcje przygotowane przez Czaplinecki 
Ośrodek Kultury, którymi były m.in. dmuchany zamek dla dzieci, malowanie 
twarzy czy też stoiska promocyjne. Ponadto zorganizowane zostały działania 
edukacyjne przez ratowników WOPR. 
 Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali 
się  w organizację  tego turnieju, a w szczególności sponsorom, do  grona  których  należą: 
- Świat pościeli - Ewa Lutyńska, 
- Drogeria Alicja - Alicja Górniak, 
- Pizzeria Trójka - Mariusz Stefańczyk, 
- Lody Bahamas - Syntia Symukowicz, 
- Miody z własnej pasieki - Iwona i Andrzej Pokorscy, 
- Klub Piłki Siatkowej Czaplinek, 
- STALEX Czaplinek - Radosław Dawidowicz, 
- GRENE Czaplinek - Paweł i Marcin Swędzikiewicz, 
- Wabi-Market - Piotr Wawrzyńczak, 
- Urząd Miejski w Czaplinku. 
 Wszystkim uczestniczkom gratulujemy i dziękujemy za udział w turnie-
ju, zaangażowanie, walkę do ostatniego punktu oraz za ducha fair – play. Zapra-
szamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia, którą można znaleźć na pro-
filu Facebook KPS Czaplinek pod adresem https://www.facebook.com/
kpsczaplinek. 

Łukasz Smoleński, kierownik KPS Czaplinek Najlepsze pary mistrzostw  

https://www.facebook.com/kpsczaplinek
https://www.facebook.com/kpsczaplinek
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WIEŚCI od Grzegorza Gabrysia 

radycyjnie już, w lipcu Radni udali się na wakacyjną przerwę  
i sesji w tym miesiącu nie było. Jednak za sprawą radnego 
Grzegorza Gabrysia echa ostatniej sesji  rozlegają  się w  internecie.  

Praprzyczyną było nieodpowiedzialne działanie Radnego, które opisałem  
w poprzednim numerze Kuriera.  

G. Gabryś przewrotnie podziękował mi na forum internetu, i tu cytat: 
„Adam Kośmider dziękuję, że zaistniałem w Pana gazecie po raz kolejny, teraz 
wzrośnie Panu chociaż popyt”, ale nie wspomniał ani słowem, dlaczego o Nim 
napisałem. Natychmiast rozpoczął się hejt i nagonka na mnie, także na moim 
profilu, wszak G. Gabryś figuruje tu jako mój znajomy. Także żaden z wypo-
wiadających się internautów, w tym Pan Burmistrz, nie podaje powodów 
„zaistnienia” Pana Gabrysia. Wściekłość zabierających głos zapewne spowodo-
wał sam fakt, że o Panu Grzegorzu pisze Kośmider, a w domyśle - krytycznie. 
Głupota i infantylizm wypowiedzi na ten temat nie mają granic, podobnie jak 
internet. Dlatego wszystkim „dyskutantom” zapodaję w skrócie: Radny Gabryś 
był przeciwny przeznaczeniu środków finansowych na projekt budowlany remi-
zy OSP w Siemczynie, kierując się przy tym niskimi pobudkami.  

Ponadto, jeśli Wy wszyscy jesteście tacy odważni i potraficie stanąć 
twarzą w twarz, uzbrojeni w racjonalne argumenty, pomaszerujcie na Siemczy-
no i powiedzcie Strażakom, gdzie ich macie. Będzie Was spora gromada: An-
drzej Charko, Mirek Wilemski, Zygmunt Skibicki, Katarzyna Gabryś, Sebastian 
Kaniewski, Ewelina Dyśkowska, Agata Zając, Żaneta Bikowska itd. Tam Was 
odpowiednio przywitają i powiedzą Wam kto ma rację. 

Grubo przecenia swoje możliwości G. Gabryś w kwestii zwiększenia 
„popytu” na Kurier. Nie jest przecież gwiazdą gminnego firmamentu, ani też nie 
będzie gwiazdą naszego miesięcznika, bo jest za cienki. Jest natomiast gwiazdą, 
ale tylko w gronie swoich znajomych w internecie. Kurier jest szeroko czytany 
 

HSK-8 „Kormoran”- korsarz mórz południowych  

z zupełnie innych powodów, niż opisy Jego „gwiazdorskich” wyczynów, które 
są relacjonowane i dokumentowane, podobnie jak głupota niektórych Radnych, 
ku pamięci przyszłych wyborców.  

Na osobną uwagę zasługuje określanie Kuriera Czaplineckiego 
„gazetką”. Otóż ta gazetka istnieje już 15 lat. Oprócz Kośmidra „zaistniało” tutaj 
ponad 150 różnych publicystów, wśród których nie ma Pana Grzegorza. Łatwiej 
pyskować półzdaniami i posługiwać się półprawdami w internecie, niźli przygo-
tować rzetelną, merytoryczną publikację. Mianem „gazetka” obraża Pan Radny 
publicystów piszących o historii naszej Gminy, na temat ekologii, sportu, eduka-
cji, o sukcesach i dokonaniach naszych mieszkańców etc. Kurier nie jest moją 
własnością. Wydawcą i właścicielem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka, 
a pracami redakcyjnymi kieruje Zespół Redakcyjny, kwalifikujący materiały do 
publikacji. Jeśli zdecyduje się Pan Radny na spłodzenie poważnego materiału  
i wyłożenie w nim swoich racji, to z pewnością taka publikacja zostanie w Kurie-
rze zamieszczona. Wszak jest to trybuna otwarta dla każdego. 

Leży w gminie odłogiem od kilku lat zasłużony dla naszej lokalnej 
kultury „Grajdoł”. Tu Panie Grzegorzu jest pole do popisu dla Pana, jako czło-
wieka kultury i Pańskich akolitów. Tylko że, aby jakiekolwiek wydawnictwo 
żyło, trzeba wiele ciężkiej, merytorycznej pracy, innej niż złośliwe i bezrozumne 
kłapanie w internecie, a na pracę u podstaw już nie wszystkich stać. 

Niestety, internet zrównuje wszelkie opinie, prawdy i kłamstwa. Każdy 
może wystąpić w roli znawcy i eksperta w jakiejkolwiek sprawie. Głosy ludzi 
znających materię, w której się wypowiadają, są zagłuszane bezrozumnym hej-
tem różnych pieczeniarzy chcących się dowartościować lub tylko zaistnieć  
w przestrzeni publicznej chociaż na moment, nawet za cenę obrazy własnego 
intelektu. 

Może w przyszłości, jak Redakcja zdecyduje, powstanie w Kurierze 
specjalna rubryka, prezentująca ku rozrywce czytających najgłupsze wypowiedzi 
różnych mędrców.  

Adam Kośmider 

czasie drugiej wojny światowej Niemcy, podobnie jak w pierw-
szej, wykorzystywali statki korsarskie do zwalczania wrogiej 
żeglugi morskiej. W czasie drugiej wojny światowej stosowano  

na statkach malowanie na wzór floty państw neutralnych i wywieszano ich ban-
dery niezgodnie z konwencją morską. Niemcy posiadały w tym czasie 11 takich 
statków. Był to uzbrojone statki handlowe klasyfikowane jako krążowniki po-
mocnicze Handelsstörkreuzer. 
15 września 1938 r. w stoczni w Hamburgu zwodowano statek handlowy - mo-
torowiec "Steiermark" dla linii żeglugowej Hamburg-America Line. 9 paździer-
nika 1940 r. po przebudowaniu i uzbrojeniu wszedł do służby jako HSK-8 
„Kormoran” i operował na południowym Atlantyku, Oceanie Indyjskim i połu-
dniowym Pacyfiku. Uzbrojenie statku było zamaskowane i stanowiło je: 6 dział 
kalibru 150 mm, 1 działo 75 mm na dziobie, 2 działa 37 mm przeciwpancerne,  
5 działek przeciwlotniczych 20 mm, dwie podwójne wyrzutnie torpedowe po-
wyżej linii wodnej i dwie pojedyncze wyrzutnie poniżej linii wodnej, 2 wodno-
samoloty Arado Ar 196A1 i lekka łódź torpedowa bez uzbrojenia torpedowego 
przystosowana do stawiania min morskich, których „Kormoran” posiadał 360. 
Mimo tak mocnego uzbrojenia nie miał opancerzenia i nie był w stanie walczyć 
z okrętami wojennymi. 

Statek posiadał jak na tamte czasy nowość w towarowcach, do napędu 
2 śrub wykorzystywano siłownię dieslowsko-elektryczną 14 400 PS i silniki 
elektryczne 12 740 PS. Pływał tylko z prędkością max. 19 węzłów. Obecnie 
określony byłby jako statek o napędzie hybrydowym. Statek obsługiwała  
397-osobowa załoga. 

W czasie korsarskich rejsów „Kormoran” zatopił 11 statków. Jego 
działalność korsarska skończyła się 19 listopada 1941 r. na Oceanie Indyjskim, 
na zachód od wybrzeża Australii w obszarze między miejscowościami Car-
narvon i Geraldton. W tym czasie niemiecka jednostka podawała się za holen-
derski drobnicowiec "Straat Malakka". Zostaje zauważony przez australijski 
krążownik lekki HMAS "Sydney", który do niego podpłynął by go skontrolo-
wać.  

Według zeznań załogi "Kormorana", australijski okręt nie był przygo-
towany do boju, a jego działa nie były wycelowane w "Kormorana", chociaż 
obrócone w jego kierunku. "Sydney" podszedł blisko do zamaskowanego statku, 
chcąc go skontrolować i wówczas otrzymał ok. 50 trafień z dział 150 mm, zanim 
zdołał odpowiedzieć. Dowództwo okrętu zginęło prawdopodobnie przy pierw-
szych salwach. Artylerii głównej krążownika udało się jednak trafić kilkoma 
pociskami i zniszczyć maszynownię korsarza, wywołując pożar na śródokręciu. 
Oba ciężko uszkodzone okręty zaczęły się od siebie oddalać. "Sydney" był  
 

widziany przez załogę "Kormorana" po raz ostatni, gdy odnotowano silne wybu-
chy na linii horyzontu. "Sydney" zaginął bez wieści z całą załogą. 

Tymczasem "Kormoran" również skazany był na zagładę. Pozbawio-
ny napędu, z ogniem gwałtownie zbliżającym się do magazynu min, był nie do 
uratowania. Detmers musiał nakazać opuszczenie okrętu. Założono ładunki 
wybuchowe i pozostali przy życiu marynarze zeszli do łodzi ratunkowych 
(później, na wzburzonym morzu, jedna z nich - wypełniona głównie ok. 40 ran-
nymi - przewróciła się i zatonęła). Krótko po północy ładunki wybuchowe eks-
plodowały, a w 25 minut później wyleciały w powietrze miny. Całe śródokręcie  
i rufa zamieniła się w morze ognia (płomienie strzelały na 300 metrów w niebo), 
a "Kormoran" poszedł na dno rufą naprzód. (Wiki.) 

Uratowało się 320 marynarzy i kapitan Theodor Detmers, wojnę za-
kończyli w australijskim obozie jenieckim. I tu, okazuje się, że jednym z interno-
wanych marynarzy był marynarz Meyer mieszkaniec ówczesnego Tempelbur-
ga. W tym czasie w mieście mieszkało kilka rodzin o nazwisku Meyer. Próba 
pozyskania więcej informacji na temat marynarza Meyera z archiwum niemiec-
kiego nie powiodła się. 

Zainteresowanych historią okrętów z czasów drugiej wojny światowej 
polecam książkę autorstwa Theodora Detmers: Krążownik Kormoran. Oficyna 
Wydawnicza Finna, 2011. 

R. Czapski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1938
https://pl.wikipedia.org/wiki/Statek_motorowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hamburg-America_Line
https://pl.wikipedia.org/wiki/Statek_motorowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
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Ciekawostki ze świata ryb (cz. II)  

yby posiadają różne zapachy. Lipień pachnie tymiankiem, a stynka 
ogórkiem. U niektórych ryb, zwłaszcza z rodziny sumowatych, 
wąsy imitują przynętę. Jest też sumik z Amazonii zwany wandelią,  

którego węch jest czuły na mocz. Może taki osobnik zakotwiczyć się w cewce 
moczowej kapiącego się. Odżywia się krwią, jest trudny do usunięcia – można 
go usunąć tylko chirurgicznie. 

Papugoryby wytwarzają tony piasku. Przez tysiące lat z takiego osadu 
powstają wyspy. To skutek tego, że odgryzają skalną część raf koralowych, które 
po przetrawieniu wydalają w postaci piasku. Ciekawostką u niektórych ryb jest 
fakt, że niektóre mięśnie i zakończenia nerwowe są przekształcane w płytki na-
rządów elektrycznych. Np. węgorz elektryczny wytwarza napięcie prądu stałego 
do 800 volt. Drętwy do 60 amper. Dla porównania w domu mamy prąd zmienny 
220 V i 10-20 A. Drętwa może śmiertelnie porazić człowieka. Mamy też ryby 
latające. Fruwają na odległość nawet 150-200 m. Pozwalają im na to płaska bu-
dowa ciała i przystosowane płetwy piersiowe, korzystają także z wiatrów i fal 
morskich. Ryby te spotkać można u wybrzeży Chorwacji ale najwięcej na Ocea-
nie Indyjskim. W Polsce fruwające ryby nie latają tak daleko, bo na kilkanaście 
metrów belonokształtne „ptaszory”, ale największą ciekawostką jest fakt, że 
także nasza ciosa z rodziny karpiowatych żyjąca u ujścia naszych największych 
rzek ma budowę ciała, z którego korzysta do podfruwania. 
 Ryby dysponują całym arsenałem narzędzi i zachowań obronnych, które 
służą do zmylenia, do zniechęcenia potencjalnego drapieżnika. Ryby więc się 
kamuflują, niektóre posiadają pancerz (jesiotr), kolce (ciernik), w tym kolce jado-
we, o których wspominałem, produkujące różne substancje odstraszające i jady. 
Podstawową formą obrony jest barwa, wtapiająca i upodobniająca do otoczenia, 
podwodnych skał, dna czy roślin. Formą kamuflażu może 
być kształt ryby, np. konik morski żyjący wśród roślinno-
ści, lub dobowa aktywność żerowania, aby nie spotkać się 
z drapieżnikiem. 

Powiedzenie, że „ryby głosu nie mają” odbiega 
od rzeczywistości, bo ryby wykształciły wiele mechani-
zmów porozumiewania się za pomocą bodźców wzroko-
wych, akustycznych, węchowych a nawet elektrycznych. 
Oglądamy chętnie różne filmy przyrodnicze i widzimy 
jak ogromne ławice śledzi, sardynek czy innych pelagicz-
nych ryb, jak na komendę zmieniają swe położenie, kieru-
nek wędrówki, głębokość, zwierają szyki lub je rozluźnia-
ją, a jest ich nieraz w takiej ławicy parę mln sztuk. Ryby 
emitują całe bogactwo różnych dźwięków poprzez zgrzy-
tanie zębami, pocieranie płetwami, czy wypuszczanie 
powietrza z pęcherza pławnego, jak opisywałem to przy okazji prezentowania 
naszego piskorza, który robi to w czasie spadków ciśnienia atmosferycznego, 
służąc jako barometr zwiastujący zmianę pogody i burze.    

Wspomniane już ryby z gatunku wstrętnokształtnych posługują się 
także w porozumiewaniu i polowaniu echolokacją tak, jak nietoperze. Ryby 
potrafią zrywać owoce z rosnących nad rzeką lub zbiornikiem wodnym drzew 
lub krzewów, polować na owady znajdujące się na tych krzewach wyskakując 
nawet do 1,5 m nad powierzchnię. W celu strącenia do wody smacznego owada 
potrafią strzelać silnym strumieniem wody. Obserwują małpy kapucynki, które 
są bałaganiarkami, przemieszczają się wraz z nimi i zjadają upadające owoce  
i owady. W pewnym sensie ryby są także ogrodnikami roznosząc nasiona zjada-
nych owoców. Zaobserwowano bujniejszą roślinność i bujniejsze lasy tam, gdzie 
ryby wędrują na tarło i po tarle giną. Dotyczy to głównie łososia. 
 Ryby można spotkać wszędzie, szybko adaptują się do nowego środowi-
ska. Spotkać je można całkiem ślepe w zbiornikach wodnych w podziemnych 
jaskiniach, a do życia wystarczy im tylko węch i inne organy czuciowe, potrafią 
tam żerować i się rozmnażać. Najwięcej nieodkrytych gatunków ryb jest na dnie 
oceanów, zresztą jest to przestrzeń jak dotychczas najmniej zbadana przez czło-
wieka. 

Ryby osiągają różne wymiary, tak jak te nasze najmniejsze babka 1 cm 
czy ciernik, po ryby kolosy jak rekin wielorybi, który osiąga 18 m długości  
i wagę 18 t. Ten olbrzym jest łagodny jak baranek, nie ma się go co obawiać, bo 
żywi się tylko i wyłącznie planktonem. Za to drapieżnikiem jest rekin polarny 
dorastający do prawie 1 t i jest chyba najdłużej żyjącą rybą, osiągającą wiek  
500 lat. Inną ciekawostką u tej ryby jest to, że przyrasta bardzo powoli, rocznie 
tylko do 2 cm. Do olbrzymich rozmiarów dorasta tuńczyk błękitnopłetwy, osiąga 
wagę 450-500 kg. W zależności od kondycji tłuszczu taki osobnik może osią-
gnąć cenę nawet 1 mln $ (głównie w Japonii na sushi).  

Bardzo popularną w Japonii rybą z rodziny karpiowatych jest ryba 
zwana "aju". Ciekawostką jest fakt, tę rybę odławia się głównie za pomocą  tre-
sowanych kormoranów. Jak już wspomniałem o Japonii, to nie można nie 
  

napisać o rybie także z rodzi karpiowatych, a raczej o najdroższym karpiu  
o niezwykle atrakcyjnym ubarwieniu, zwycięzcy ALL Japan Show. Karp ten 
został sprzedany za 1,8 mln $, na nasze złotówki to 7 mln. 
 W oceanie królują takie ryby jak marlin błękitny dorastający do 500 kg, 
czy włócznik także do 500 kg. Żaglica, która potrafi płynąć z prędkością  
116 km/godz. Skrajnie zagrożony jest granik wielki dorastający do 150-200 kg 
niebywale smaczny, dlatego prawie wyłowiony. Do największych ryb morskich 
należą rekiny, w tym żarłacz i rekin biały, szczególnie żarłoczne i niebezpieczne. 
Ale duże, olbrzymie ryby są jednocześnie już w sędziwym wieku i przez okres 
dorastania zdążyły w swoim ciele zmagazynować bardzo szkodliwe dla czło-
wieka metale ciężkie, w tym związki ołowiu, kadmu i rtęci. Instynktownie czło-
wiek boi się rekinów, a powinno być odwrotnie. Rekiny zabijają rocznie średnio 
10 osób, raniąc kilkadziesiąt, więc strach nie jest tak uzasadniony. Rekiny są 
starsze od dinozaurów i niezmienione genetycznie od 60 mln lat. Żarłacz biały, 
rekin tygrysi, rekin białopłetwy, rekin ryba-młot, oprócz człowieka nie posiadają 
wrogów. Człowiek zabija rocznie około miliona sztuk tego gatunku, głównie dla 
płetw, z których gotuje się zupę (ponoć rarytas), reszta mięsa przeważnie się 
marnuje. Obcinane z płetw rekiny giną z głodu, uduszenia się. Szacuje się, że  
w morzach i oceanach żyje około 500 gatunków rekinów, z tego 100 jest już na 
skraju wymarcia. Rekiny jako zwierzęta w morzu znajdują się na szczycie łań-
cucha pokarmowego, przez to utrzymują równowagę biologiczną w morskim 
ekosystemie, zapewniając mu stabilność. Można by powiedzieć, że rekiny peł-
nią rolę sanitariusza, tak jak na lądzie czynią to padlinożercy. W naszym Bałtyku 
spotykamy 3 gatunki rekinów. Największy to żarłacz śledziowy dorastający do 
3 m, ale plażowicze nie muszą się go obawiać, bo żeruje na głębokich wodach. 
Pozostałe są mniejsze i na granicy wymarcia. 
 Można by sądzić, że w ocenach rekiny są drapieżnikami szczytowymi. 
Nic błędniejszego. Pogromcami rekinów są inteligentne ssaki z rodziny delfi-
nów - orki. Rozpłatają im brzuchy, aby dobrać się do dużej, nasyconej tłuszczem 

wątroby rekinów. Dzięki tej tłustej wątrobie reki-
ny, które nie posiadają pęcherza pławnego, mogą 
swobodne przemieszczać się w wodzie szczegól-
nie pionowo. Inteligentne orki polujące grupowo  
o tym wiedzą, więc wątroba rekina jest dla nich 
wyjątkowym przysmakiem. Na ogół pozostawiają 
resztę ciała, a że w przyrodzie na ogół nic się nie 
marnuje, więc z darmowego obiadu korzystają 
inne morskie drapieżniki i ptactwo. 
 Najsmutniejszy jest fakt, że z tych dużych 
ryb potworów niektóre są już na skraju wyginię-
cia. W Ameryce Północnej jest ryba żyjąca  
w dużych rzekach, niszczuka krokodyla osiągają-
ca 3 m długości, jesiotry ostronose i zielone osią-
gają ponad 4 m długości i 350 kg wagi. W Ame-

ryce Południowej rybą przedpotopową, archaiczną jest arapaima, która osiąga  
3-4,5 m i wagę nawet ponad 200 kg. Ryba ta oddycha powietrzem atmosferycz-
nym, dlatego co 15 minut wynurza się z wody, aby go zaczerpnąć. Arapaima 
żyjąca w dorzeczu Amazonii ma tak duże i twarde łuski, że aby ją „oskrobać” 
trzeba do tego użyć dłuta i młotka. 

Olbrzymie ryby żyją „jeszcze” na obszarze Azji Południowowschod-
niej. Bezłuskowa ryba pangaz ma 3 m długości i 300 kg wagi, roślinożerna żyje 
w Mekongu. Tam także można spotkać największą rybę z rodziny karpiowa-
tych brzankę gigantyczną, też ma 3 m i 300 kg, żywiąca się roślinami. Wielka 
ogończa z ciałem kulistym, płaskim o średnicy 2,5 m i wadze około 600 kg. 
Ogończa ma ogon 5 m z kolcem jadowym 38 cm. Ryby te są na skraju wyginię-
cia, gdyż płetwy ogończy dodawane są do sushi, a w całym regionie z płetwy 
gotuje się bardzo smaczną zupę – miejscowy rarytas. 

Skrajnie zagrożony wyginięciem jest niesamowicie smaczny wiosło-
nos chiński, nazywany rybą słońcem, osiągający rozmiary 7 m długości i wagę 
450-500 kg.  
 Europa i Bliski Wschód nie są tak bogate w wielkie ryby, ale spotkać 
jeszcze można na terenie Rosji i Ukrainy oraz w sąsiednich krajach środkowej 
Azji rybę z rodziny jesiotrowatych – bieługę, dochodzącą do 9 m długości  
i nawet 2000 kg wagi, żyjącą ponad 100 lat, dojrzewająca w wieku 14-18 lat, to 
ważne, gdyż wówczas ta nie złożona i pozyskana czarna ikra to drogocenny 
czarny kawior. Bardzo rzadko można jeszcze spotkać jesiotra zachodniego, 
który może osiągać 4 m długości i 300 kg.  

Dość powszechny jest sum, który może osiągać wagę 150 kg. Szcze-
gólnie w rzekach Francji, a zwłaszcza Hiszpanii. Duże sumy lubią się kryć  
w przybrzeżnych grotach, różnych zakamarkach, wśród zatopionych kłód 
drzew, skał. Powstał więc sport, polegający na tym, że takie sumy olbrzymy 
łowi się gołymi rękoma, Wystarczy tylko odkryć kryjówkę. Sport ten jest popu-
larny w południowej Francji oraz Hiszpanii, a także w Stanach Zjednoczonych. 
 

Józef Antoniewicz  

Bieługa 
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Połowa kadencji (cz. II)  

poprzednim numerze Kuriera skomentowałem zamieszczone 
przez Pana Burmistrza w czerwcowym Biuletynie Informacyjnym 
podsumowanie  połowy  Jego  kadencji.  Wymieniłem   szkodliwe,  

błędne decyzje oraz karygodne zaniechania. O tych kompromitujących działa-
niach pisałem w Kurierze na bieżąco, a teraz przedstawiam 
drugą część poszczególnych „dokonań” (w skróconej for-
mie), którymi Burmistrz się nie chwali: 
- zaniechanie pomysłu poprzedników na mural i uliczkę 
Templariuszy, chociaż prowadzone były rozmowy w tej 
sprawie z prof. Radosławem Barkiem, na razie skończyło 
się na obietnicach i deklaracjach; 
- likwidacja Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarcze-
go, Promocji i Turystyki. Połączenie tego referatu z Refera-
tem Funduszy Pomocowych i Kontroli odbiło się negatyw-

nie na ilości i jakości wykonywanych zadań przez ten nowy twór;  
- wyrzucenie drużyny WOPR z jej dotychczasowej siedziby, zajmowanej przez 
prawie 20 lat. Skutkowało to obniżeniem poziomu bezpieczeństwa na j. Draw-
sko i rozpadem drużyny. Po prawie roku czasu Drużyna została reaktywowana. 
Jednak podczas sesji absolutoryjnej na pytanie o drużynę WOPR Burmistrz nie 
był w stanie odpowiedzieć, czy Drużyna jest przygotowana pod względem wy-
szkolenia i wyposażenia do zapewnienia bezpieczeństwa na j. Drawsko. Jedno-
cześnie, co mimo wszystko jest chwalebne, przeznacza 25 tys. zł na remont da-
chu budynku stanicy. Starostwo dołożyło do remontu 15 tys. zł. Budynek ten 
należałoby gruntownie przebudować, remont za 40 tys. zł to tylko kosmetyka. 
Swego czasu zmieniliśmy mpzp dla tego obszaru, aby umożliwić postawienie  
w tym miejscu stanicy z prawdziwego zdarzenia. Niebawem w ramach projektu 
„Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regio-
nu” (zadanie to zostało przygotowane przez poprzedników) ma powstać w tym 
miejscu nowy slip i pomost, co znakomicie korespondowałoby z nową stanicą; 
- lekceważące potraktowanie realizacji uchwały RM dotyczącej zwolnień przed-
siębiorców z opłaty za sprzedaż alkoholu, jako rekompensat z utracone dochody 
z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią. Mimo podjęcia przez Radę 
Miejską uchwały o zwolnieniu, przede wszystkim gestorów turystyki z tejże 
opłaty, dostali wezwania do regulowania należności. Wynikało to z pokrętnej 
interpretacji zapisów uchwały. Pod naciskiem opinii społecznej, przedsiębiorców 
i Radnych, Burmistrz wycofał się nieszczęsnej decyzji; 
- lekceważące traktowanie Radnych przy udzielaniu odpowiedzi na interpelacje  
i zapytania. Odpowiedzi są udzielane często po ustawowym czasie, pokrętne, 
niewyczerpujące istoty pytania, lub mówiące o tematach, które nie były przed-
miotem zapytania; 
- brak zainteresowania przebudową całego rynku i ulic przyległych. Przebudowa 
fontanny była tylko przykrywką propagandową dla zaniechania systemowych 
działań nad rewitalizacją centrum miasta. Nie korzysta się z dotychczas przygo-
towanych planów i dokumentów. Coś drgnęło w ostatnich dniach lipca w tym 
temacie, w związku z rządowymi inicjatywami; 
- rezygnacja z wieloletniego projektu badań wad postawy dzieci. Przerwano to 
zadanie realizowane przez naukowców z Radomia. Brak jego kontynuacji niwe-
czy dotychczasowe efekty badań. Każdy, kto ma podstawowe wyobrażenie  
o badaniach naukowych wie, że na uzyskanie wiarygodnych wyników trzeba 
kilku, kilkunastu lat badań. Pionierskie przedsięwzięcie w skali naszego regionu, 
mające na celu zdrowie i dobro naszych dzieci zostało obrócone w niwecz; 
- rezygnacja z budowy hali namiotowej nad lodowiskiem i wpędzenie Gminy  
w kłopoty z wykonawcą (kto zainteresuje się rozliczeniem tej inwestycji?). Jeśli 
dalej trwa nieracjonalny i bezpodstawny opór do wykorzystania hali nad lodowi-
skiem, to powinny za tym iść zdecydowane działania w kierunku innego, reali-
stycznego zagospodarowania tej hali. Są podobno projekty wykorzystania jej 
przy ul. Grunwaldzkiej, ale współpracy Gminy i Starostwa nie ma. Aktywność 
naszego Ratusza jest śladowa; 
- lekceważenie prac nad opracowywaniem Strategii rozwoju regionu powstają-
cej w Starostwie Powiatowym. Burmistrz do tej pory nie powołał, mimo suge-
stii, gminnego zespołu, który przygotowałby do programu nasze propozycje 
inwestycyjne. Stwierdził, że liczy na pomoc i operatywność Katarzyny Getki (!); 
- rezygnacja z udzielania comiesięcznych darmowych porad prawnych dla 
mieszkańców Gminy przez prawnika z UM. Jedną z pierwszych decyzji Pana 
Burmistrza było zwolnienie drugiego prawnika obsługującego UM, i w to miej-
sce zatrudnienie „swojego” prawnika z Poznania. Efekt jest taki, że mieszkańcy 
utracili dostępność do bezpłatnych porad prawnych, z których co miesiąc korzy-
stało kilka osób; 
- rezygnacja ze starań o budowę strzelnicy długodystansowej na lotnisku. Prze-
rwane zostały zabiegi w MON o realizację takiego obiektu w naszej Gminie.  
W zamiarze poprzedniej ekipy strzelnica miała być produktem turystyczny  
i sportowym na skalę województwa i kraju. Docelowo mogła to być strzelnica  
 

o długości nawet 1500 m, czyli dystansie unikatowym w tym rejonie Europy. 
Oferta dofinansowań takich inwestycji ze strony rządu jest nadal aktualna. Aktu-
alna jest także koncepcja budowy strzelnicy, będąca z zasobach Gminy. Tylko 
kogo to teraz obchodzi? W międzyczasie inwestor z Wałcza zbudował strzelnicę 
1000-yardową niedaleko miejscowości Golce; 
- zaniechanie kontynuacji imprez o charakterze ponadlokalnym, jak chociażby 
wędkarski Turniej Trzech Miast, Święto Wody i Ryby, czy konkurs na Najwier-
niejszego Turystę; 
- brak zainteresowania znaczącym regresem w udziale dochodów własnych  
w dochodach budżetu ogółem. Świadczy to ewidentnie o spowalnianiu rozwoju 
Gminy od 2019 r.; 
- następuje znaczący spadek od 2019 r. wysokości środków przeznaczanych  
w budżetach na inwestycje i związany z tym spadek poziomu dofinansowań; 
- rezygnacja z organizowania Gali Kultury i Sportu oraz Gali Wolontariatu. 
Zniknęli z pola zainteresowania Burmistrza zasłużeni dla Gminy sportowcy, 
trenerzy, organizacje sportowe, działacze sportowi i kultury, a także wolontariu-
sze. Dyrdymały o ograniczeniach spowodowanych pandemią nie mogą tłuma-
czyć bezczynności, na form krajowym i w innych samorządach nie było to  
przeszkodą; 
- niewłaściwe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi i szwanku-
jący system oczyszczania miasta i Gminy, zwłaszcza w sezonie turystycznym. 
Praktycznie nie działa Plan Urządzenia Zieleni. 
- niepodjęcie żadnych działań związanych z ograniczeniem presji kormoranów. 
Zapoczątkowana w latach poprzednich i planowana dalsza współpraca ze szcze-
cińskimi naukowcami odeszła do lamusa. Kormorany mają się dobrze,  
wędkarze i wyspa Bielawa znacznie gorzej; 
- brak reakcji na wyniki audytu przeprowadzonego w CzOK-u w 2018 roku, 
kompromitującego ówczesnego Dyrektora, a zwłaszcza brak zainteresowania 
realizacją zaleceń pokontrolnych. Dopiero z odpowiedzi na interpelację z dnia 
22 czerwca br. dowiadujemy się, że większość z 25 zaleceń pokontrolnych zo-
stała wykonana. Po trzech latach od przeprowadzenia audytu, w 2021 r. rozpo-
częto inwentaryzację Izby Muzealnej, obecnie zawieszoną ze względu na zmia-
ny kadrowe. Natomiast książka inwentarzowa zostanie uzupełniona w latach 
2021-2022.  
Z uwagi na różne uwarunkowania, wdrożenie wszystkich zaleceń wskazane  
w audycie na koniec 2019 r. nie było możliwe. Wobec tego Dyrektorka CzOK-u 
wystąpiła do audytora o wydłużenie terminu wdrożenia zaleceń do 30.06.21 r. 
Kto rozwiąże ten rebus z terminami? Kto zainteresuje się realizacją wszystkich 
zaleceń, zawartych w audycie? Kiedy, i czy w ogóle Izba Muzealna zostanie 
uruchomiona? 
- wprowadzenie w UM i w jednostkach gminnych atmosfery strachu i terroru 
psychicznego, gdzie pracownicy boją się podejmować samodzielnie decyzji 
oraz kontaktować się z osobami z poprzedniej ekipy w obawie o swoje stanowi-
ska pracy. W nieoficjalnych przekazach rodzą się plotki, często rodem z magla. 
Jednocześnie Burmistrz sankcjonuje brakoróbstwo, a stan bezczynności staje się 
stanem normalnym, prowadzącym do demoralizacji urzędników i deprecjono-
wania tych aktywnych i chcących efektywnie pracować. Dużo szczęścia jest  
w tym, że większość pracowników uczciwie i rzetelnie wykonuje swoje  
obowiązki.; 
- brak zainteresowania Spółką w Wardyniu (której jesteśmy drugim co do wiel-
kości udziałowcem), doprowadziło to do utraty wpływu na decyzje Rady Nad-
zorczej (nie mamy w niej swego przedstawiciela). Obudzimy się przy płaceniu 
wyższych cen za odbiór śmieci. Zapłacą oczywiście mieszkańcy;  
- deprecjonowanie znaczenia Funduszu Obywatelskiego, który został przygoto-
wany przez poprzedników w 2018 r. z kwotą 200 tys. zł. W 2021 r. przewidzia-
no tylko 120 tys. Świadczy to o lekceważeniu ambicji mieszkańców Czaplinka  
i tłumieniu aktywności obywatelskiej;  
- zaniedbane i nieprzygotowane do sezonu turystycznego ścieżki pieszo-
rowerowe nad j. Drawsko, i j. Czaplino. Brak jakichkolwiek prac koncepcyjnych 
czy projektowych nad rozbudową i udoskonaleniem powyższych tras oraz uru-
chomieniem ścieżki po nasypie kolejowym do Broczyna i Machlin. Nie ma 
kontynuacji pomysłów i starań o budowę ciągów pieszo-rowerowych przy oka-
zji przebudowy drogi nr 163 i budowy ul. Pięciu Pomostów;  
- umieszczenie przez Pana Burmistrza swojego centrum życiowego poza Gminą 
Czaplinek i płacenie osobistych, niemałych podatków na rzecz innej gminy. 
Taka sytuacja wpływa na obniżenie jakości wykonywanych obowiązków służ-
bowych oraz brak więzi fizycznych i emocjonalnych ze środowiskiem  
gminnym; 
- naruszenie ustawy o finansach publicznych przy zabiegach o budowę drogi  
w Starem Gonnem i wplątanie w to Rady Miejskiej, oraz „postawienie pod ścia-
ną”  Rady Miejskiej przy remoncie sceny amfiteatru. Najlepszą wiedzę w tych 
tematach mają sami Radni.  

Nie są to jeszcze wszystkie „dokonania” Pana Burmistrza, spisane  
w I części i w niniejszej liczą sobie razem 34 pozycje, zostało ich jeszcze sporo 
na III część, która ukaże się w następnym Kurierze. 

Adam Kośmider  
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SABAT  czarownic  Kulturalny, zachodni patriarchat nadal decyduje, o kim warto pamię-
tać, a kto się nie liczy. Tymczasem… wśród ginących w męczarniach 
na stosie czarownic była też Joanna d`Arc. Dziewczyna czuła, że jest 
kierowana przez Boga, w czasie wojny stuletniej poprowadziła francu-
ską armię do kilku zwycięstw, ale wpadła w ręce Anglików i oskarżo-
no ją o czary. A do tego nie chciała zdjąć męskiego ubrania! Była 
pewna swoich racji, inteligentna, odważna. To nie mogło jej pomóc. 
25 lat po śmierci została przez papieża Kaliksta III uniewinniona 
(1456 r.), w 1909 r.  beatyfikowana, w 1920 – kanonizowana. Współ-
cześnie staje się bliska feministkom. Podobno we Francji pojawiają się 
koszulki z jej podobizną i napisem: „Jeanne to odważna i waleczna 
kobieta w każdej z nas. Jeanne to ty, ona i ja”. A gdy ją wiedli na stos, 
przypominali, że „heretyczka, wtórna heretyczka, apostatka, bałwo-
chwalczyni”.  

 Herbert Spencer, naukowiec, ewolucjonista, utrzymywał, że 
wskutek „procesów funkcjonalnej specjalizacji” kobiety nadają się do 
spraw domowych. To jest naturalna dla nich przestrzeń, a gdy zapusz-
czą się dalej, grożą im rozstrój nerwowy i choroby ciała. Henry 
Maudsley w eseju z 1874 r. dowodził, że praca intelektualna odbiera-
kobietom energię witalną. Wtórował mu Edward Clarke z Harvardu, 
autor pracy „Płeć w edukacji”, dowodząc: gdy kobiety zdobędą wy-
kształcenie, staną się niezdolne do rodzenia dzieci. Nawet tęgie nauko-
we głowy nie mogły znieść działań jakiejkolwiek wiedźmy. Tylko 
John Stuart Mill opowiadał się za badaniami, które stwierdziłyby, czy 
różnice między kobietami a mężczyznami nie biorą się aby z różnic  
w wykształceniu i wcale nie odzwierciedlają natury. 
 W nieprzyjaznym świecie wiedźmy mogą liczyć tylko na sie-
bie, muszą się więc spotykać, wymieniać doświadczeniami. Hajże 
zatem na sabat! Sabat od hebrajskiego słowa (szabbath), to święty czas 
odpoczynku. Podobno najlepiej spędzić go na jakiejś łysej górze. Naj-
większy odbywa się na szczycie Brocken w Górach Harzu w noc Wal-
purgi, czyli z 30 kwietnia na 1 maja. Walpurga (ok. 710-777 r.) była 
angielską mniszką i misjonarką na terenie Niemiec. Dobrze wykształ-
cona (umiała pisać), znała się na ziołolecznictwie. Jest patronką rolni-
ków, żeglarzy, zwierząt domowych, chroni przed wścieklizną, kasz-
lem, chorobami oczu, dżumą (może i przed covidem?). 1. maja 893 r. 
postanowiono w różne miejsca przekazać jej relikwie. Był to ważny 
dzień, który w jakiś tajemniczy sposób połączył się z celtyckim świę-
tem Beltane, dając początek nocy Walpurgi właśnie, gdy gasi się stare 
ogniska, zapala nowe i wita wiosnę, odradzający się do życia świat. Aż 
tyle wiedźmy potrafią.  

 Wieki mijają, a patriarchalny świat wciąż się boi czarownicy. 
Stosów już nikt nie wznosi, ale gdy na przełomie XIX i XX w. sufra-
żystki zaczęły się domagać praw dla kobiet, były przez policję oblewa-
ne wodą, bite, tratowane końskimi kopytami, osadzane w więzieniach, 
na siłę tam karmione, gdy rozpoczynały protestacyjne głodówki. Dziś 
czasem łamie się na demonstracji wiedźmie rękę, psika gazem w oczy, 
ubliża, zatrzymuje w komisariacie, a na co dzień narzuca zakazy. Na 
szczęście wiedźmy mają moc i wciąż się odradzają. Ale nie mogą stra-
cić czujności. „Nasze społeczeństwo jest męskie, narodowe, katolickie, 
heteroseksualne, represjonowane i represjonujące. Wiele kobiet uwew-
nętrznia i propaguje to przesłanie” - to Maria Janion. Jej słowa zostały 
przypomniane przez wydawnictwo Albus w „Salve Femina” – femini-
stycznej, czyli wiedźmowatej biblii. Mały format, czarna okładka, 
czerwone brzegi kart, wstążkowa zakładka, a w środku poczet polskich 
feministek, począwszy od Bibianny Moraczewskiej po współczesne 
mądre czarownice. Dużo ich na przestrzeni lat. Nie wolno zarzucić ich 
działania.  

Opracował: Brunon Bronk  

różbiarka, maga, lamia, wiedźma, szeptucha, ragana – 
każda kultura znała kobiety o ponadprzeciętnych umie-
jętnościach,  żyjące  poza  obowiązującymi  wszystkich  

dookoła normami. Gorączka trawi? Chłopak nie chce kochać, ciąży 
trzeba by się pozbyć, albo – przeciwnie – zajść w cią-
żę. Sąsiadce zrobić na złość i mleko jej krowie ode-
brać? Wiedźma potrafi, bo wiedźma ma wiedzę. To 
nie jest normalne, że umie więcej od nas, a więc musi 
mieć konszachty ze światem pozaziemskim. No i czar-
na propaganda ruszyła. 
 Każdy z nas wie, jak wygląda czarownica. Ha-
czykowaty nos z centralnie umieszczoną brodawką, 
skrzeczący głos, obwisłe piersi, pochylona sylwetka  

i drapieżnie powykręcane paluchy. A jeśli akurat mamy do czynienia  
z Babą Jagą, to jeszcze podejrzanie mieszka w chatce na kurzej nodze  
i najchętniej zjada dzieci. Baba Jaga jest bardzo stara, bo najpewniej 
pojawiała się już w prasłowiańszczyźnie, bo (j)ęga (tak wyczuwamy 
jędzę) kojarzyła się z męką, grozą. Jakaż moc w tej babie, skoro ona 
jedna przetrwała do naszych czasów spośród innych boginek – wił, 
brzegiń, mamun. A siła tej kobiety, niezależność, mądrość irytuje. Taka 
Ewa… Ileż do niej pretensji, że ciekawa świata, nie pytała, co ma robić, 
no i ciepełko raju zaprzepaściła. Upiorzyca mezopotamska Lilith, albo 
pierwsza żona Adama, co poszła sobie w siną dal, albo główna kochan-
ka naczelnego diabła. Żeńskie demony istnieją od zarania świata i zaw-
sze mają dwa oblicza: pomagają, ale i szkodzą, są zmyślone i realne. 
Natomiast zostały zohydzone przez męskie elity religijne i świeckie, 
zwalczające „pogańskie” wierzenia oraz matriarchat. 
 W 1484 r. papież Innocenty VIII wydał bullę „Summis deside-
rantes affectibus”, w której przypomniał, idąc za Biblią, że 
“czarownikom żyć nie dopuścisz”. Dwa lata później dominikanin Hein-
rich Kramer objawił światu „Młot na czarownice” (w Polsce przetłuma-
czony w 1614 r.), gdzie opisał swoje działania. W latach 80. XV w.  
w południowo-zachodnich Niemczech spalił setki kobiet podejrzanych 
o czary. Zaczął się horror. Każda kobieta, która zachowywała się ina-
czej niż reszta albo którą ktoś ze złości bądź ze strachu pomówił, prze-
chodziła trudne do wyobrażenia tortury, a potem ginęła w płomieniach. 
W Polsce pierwszą czarownicę spalono w 1511 r. w Waliszewie koło 
Poznania, karę śmierci za czary zniesiono dopiero w 1776 r. 
 Nie tylko czarownice chodziły po świecie i nie tylko one cier-
piały. Żyli też czarownicy, magowie, mądrzy mężczyźni, ale oni byli 
prześladowani w niewielkiej skali i nie utrwalili się w kulturze jako 
stereotypy. Bo szło nie tylko o czary, ile o niezależność kobiet. Wiedź-
my nie czuły się zobowiązane do założenia rodziny, podporządkowania 
się nakazom i zakazom, 
żyły jako kobiety wolne, 
nawet nie kryły się z sek-
sualną swobodą (nie bez 
powodu oskarżano je  
o spółkowanie z diabłem – 
takie to grzeszne wsze-
tecznice). Jules Michelet, 
francuski historyk, pisarz, 
w 1862 r. wydał 
„Czarownicę”, w której 
tytułową bohaterkę uznał 
za archetyp kobiety zbun-
towanej, za matkę współ-
czesnej nauki, bo ona jak 
mało kto dobrze rozezna-
wała się w zjawiskach 
przyrody, znała podstawy 
medycyny. Polowanie na 
czarownice stanowiło – 
pisał – środek opresji wo-
bec kobiet, które nie zosta-
ły okaleczone przez chrze-
ścijańską pobożność i za-
kazy. Prześladowanie ty-
sięcy niewiast – nie ukry-
wajmy – było ludobój-
stwem, o którym do dziś 
mówimy półgębkiem. 
  

Scena magiczna - czarownica, mężczyzna  
i diabeł, XVIII w., rycina ze zbiorów Biblioteki 

Narodowej. 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE OTRZYMUJĄ DOTACJE  
Z POWIATU DRAWSKEGO  Będą warsztaty literackie  

Powiat Drawski – turystycznie  

drugiej połowie września 2021 roku w Zespole Szkół 
w Czaplinku rozpocznie się realizacja projektu: „Poza 
schematami -  myśleć i  pisać jak  Eliza Orzeszkowa”.  

Inicjatywa skierowana jest bezpośrednio do uczniów realizujących 
kształcenie na poziomie rozszerzonym z języka polskiego oraz chętnej 
młodzieży klas ósmych z Czaplinka i okolic, zainteresowanej zdoby-
waniem umiejętności w zakresie kreatywnego pisania, analizy i inter-
pretacji tekstów literackich i publicystycznych oraz zgłębianiem wła-
snych talentów pisarskich i plastycznych. 

Projekt wspiera i współfinansuje Czaplinecki Ośrodek Kultu-
ry, który łączy z Zespołem Szkół w Czaplinku ważna misja edukacyj-
na. Zadaniem obydwu instytucji jest uświadamianie młodym ludziom 
znaczenia dziedzictwa pisarskiego oraz umożliwianie im poznawania 
przeszłości i jej różnorakich implikacji dla teraźniejszości. Możliwość 
zapoznania się z twórczością Elizy Orzeszkowej jest jednym ze sposo-
bów budowania pamięci oraz kształtowania postaw społecznych, daje 
też możliwość korzystania z doświadczeń innych pokoleń.  

Do napisania projektu skłoniło duże zainteresowanie młodzie-
ży samodzielnym pisaniem różnego rodzaju tekstów. Są w szkole mło-
dzi, początkujący poeci, pisarze, którym szkoła chce stworzyć możli-
wości doskonalenia ich umiejętności. Głównym celem projektu jest 
zorganizowanie dla młodzieży warsztatów twórczego pisania. Ducho-
wym i intelektualnym patronem jest Eliza Orzeszkowa (w tym roku 

szkoła ma zaszczyt zorganizo-
wania Powiatowego Konkursu  
o Elizie Orzeszkowej), ta nie-
zwykła kobieta, nominowana do 
Nagrody Nobla oraz pozytywist-
ka walcząca o prawa kobiet, 
wpisuje się w aktualne społecz-
ne zagadnienia, które także ży-
wo interesują młodych ludzi. 
Nie można również zapominać  
o patriotycznych wartościach 
zawierających się w biografii 
artystki. Na przykładzie jej 
twórczości, publicystyki oraz 
samodzielnej pracy uczniów, 
przy istotnym wsparciu warszta-
towym i szkoleniowym, mło-
dzież będzie doskonaliła kompe-
tencje krytycznego czytania tek-
stów oraz twórczego, rzeczowe-
go pisania, a także argumento-
wania własnych racji, hipotez  

i opinii przy analitycznym odnoszeniu się do tradycji emancypacji oraz 
jej współczesnego obrazu. 

Projekt podzielony został na kilka bloków tematycznych, 
pierwszym jest „Polski inspiruje”, gdzie realizowana będzie prezenta-
cja sylwetki Elizy Orzeszkowej oraz jej twórczości literackiej i publi-
cystycznej, w szczególności dzieł „Marta” oraz „Kilka słów 
o kobietach”. Kolejny panel to warsztaty literackie „Poza schematami”, 
które poprowadzi dr Michał Larek – pisarz, literaturoznawca oraz nau-
czyciel akademicki UAM w Poznaniu. Następny panel to „Polski  
z krytycznym błyskiem”, podczas którego młodzież będzie zgłębiała 
sztukę pisania felietonu inspirowanego dziełami pozytywistycznej au-
torki z uwzględnieniem takich zagadnień, jak: emancypacja, feminizm 
czy mizoginizm. Zwieńczeniem inicjatywy będzie konkurs literacki 
oraz plastyczny: „Polski kreatywnie literacko i plastycznie” na wiersz 
lub opowiadanie inspirowane twórczością lub biografią pisarki oraz na 
okładkę lub ilustrację do wybranego dzieła Orzeszkowej.  

Mamy nadzieję, że projekt spotka się z uznaniem uczniów 
oraz społeczności lokalnej i będzie źródłem inspiracji dla kolejnych 
przedsięwzięć w Zespole Szkół w Czaplinku.  
 

Agnieszka Skonieczna, nauczycielka w ZS w Czaplinku  

dniach 12-13 lipca 2021r. w salach narad Urzędu 
Miejskiego w Czaplinku i Złocieńcu oraz Starostwa 
Powiatowego w Drawsku Pomorskim, 29 organizacji  

pozarządowych z naszego powiatu oraz 2 organizacje spoza powiatu 
podpisało umowy i otrzymało dofinansowanie w otwartym konkursie 
ofert, na zaplanowane działania organizacji. Dotacje otrzymało 37 ofert.  

Umowy podpisywali uprawnieni przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych oraz Stanisław Cybula Starosta Drawski i Wicestarosta Ma-
riusz Nagórski  
Wszystkim organizacjom serdecznie gratulujemy i życzymy udanej 
realizacji zadań. 
Link do wyników otwartego konkursu ofert. 
http://bip.powiatdrawski.pl/strony/11480.dhtml 
 

Romana Kowalewicz 
Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami  
Pozarządowymi i z przedsiębiorcami 

od takim tytułem ukazała się niedawno wydana pu-
blikacja, którą opracował Wydział Rozwoju i Promo-
cji Powiatu. 

Gazetka została wydana w celu przybliżenia mieszkańcom powiatu 
oraz turystom miejsc i atrakcji naszego regionu. 
Znajdują się w niej również materiały dotyczące Szczecinka i okolic – 
to efekt nawiązanej w ubiegłym roku współpracy sąsiedzkiej w ra-
mach projektu „Pojezierze Drawskie”. 
Publikacja zostanie przekazana do ośrodków wypoczynkowych położ-
nych na terenie po-
wiatu drawskiego. 
Zainteresowane oso-
by mogą ją również 
otrzymać w Wydzia-
le Rozwoju i Promo-
cji Powiatu oraz  
w Biurze Obsługi 
Klienta w Starostwie 
Powiatowym w 
Drawsku Pomor-
skim, pl. E. Orzesz-
kowej 3. Ponadto 
jest dostępna rów-
nież w wersji elektronicznej na stronie Powiatu Drawskiego w artyku-
le pt. „Powiat drawski – turystycznie” 

Agnieszka Brzeźniakiewicz  
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu 

http://bip.powiatdrawski.pl/strony/11480.dhtml


 

 

10      <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>               Kurier Czaplinecki - Sierpień 2021 

Wyróżnienia na niwie kultury i sportu  

Lech Czaplinek przed nowym sezonem  

rzy okazji wyróżnienia Mariana Sujeckiego, z inicjatywy Starostwa 
Powiatowego, wysokim odznaczeniem przez Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa  Narodowego  i  Sportu  –  Odznaką  Honorową  „Zasłużony  

dla Kultury Polskiej”, przypomniała mi się rozmowa z jedną z naszych czaplinec-
kich animatorek kultury. Otóż, podczas jednego z Henrykowskich Spotkań Kultu-
ralnych w kwietniu lub maju 2019 r., przy kontemplacji wystawionych w holu 
dzieł Mistrza Edwarda Szatkowskiego stwierdziła, wyraźnie „pijąc” do mnie jako 
byłego burmistrza, że poprzednia władza nie za bardzo doceniała twórców i ani-
matorów kultury.  

Trzeba zatem przypomnieć jak poprzednia władza dbała o działaczy 
społecznych, twórców, ludzi kultury i sportu oraz seniorów, jakie podejmowano w 
poprzednich latach działania dla usatysfakcjonowania ich pracy. 
1. Zarządzeniami Burmistrza Czaplinka powołane zostały do życia organy o cha-
rakterze doradczym, inicjatywnym, opiniodawczym i konsultacyjnym:  
- dnia 8 lutego 2012 r. powołano Społeczną Radę Sportu, w skład której weszli 
działacze sportowi, radni i sportowcy; 
- dnia 8 lutego 2012 r. powołano Społeczną Radę Kultury w skład której weszli 
radni, działacze społeczni i animatorzy kultury; 
- dnia 22 października 2013 r. powołano Społeczną Radę Seniorów, w skład której 
weszli seniorzy z terenu naszej Gminy; 
- dnia 23 lipca 2014 r. powołano „Kapitułę Odznaczeń”, którą utworzyli dotych-
czasowi Kawalerowie Orderu Odrodzenia Polski.  
2. Odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP na wniosek Burmistrza Czaplinka 
otrzymali: 
- Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski (KKOOP): Zbigniew Janusza-
niec (2014), Genowefa Polak (2017 r.); 
- Srebrny Krzyż Zasługi: Alina Karolewicz (2014 r.) 
- Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (po 20 latach pracy zawodowej): Katarzy-
na Szlońska (2014 r.) – za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obo-
wiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. 
Kilka wniosków o odznaczenia nie zostało zaakceptowane przez Wojewodę, bądź 
Kancelarię Prezydenta. 
Gwoli dokładności przekazu należy dodać, iż poza moimi inicjatywami, w 1991 r. 
Genowefa Polak otrzymała Złoty Krzyż Zasługi; na wniosek ówczesnego senatora 
(2001-2005) Witolda Gładkowskiego KKOOP otrzymał Marian Cuber; a na 
wniosek ZSP w Czaplinku Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Jarosław Tarnowski 
(2014 r.). I tyle państwowych wyróżnień za ostatnie 30 lat nowej Polski. Jeśli były 
jeszcze inne, o których ja nie wiem, to chętnie uzupełnię tę relację. 
 Ponadto na wniosek Burmistrza Czaplinka, nagrodę „Pro arte” ustanowioną  

i wręczaną po raz pierwszy przez Marszałka Województwa w 2012 r. otrzymała 
Alina Karolewicz – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechnianiu i ochronie kultury. 
3. Od 2011 r. corocznie organizowane były Gale Kultury i Sportu oraz Gale Wo-
lontariatu, podczas których wyróżniano działaczy społecznych, wolontariuszy, 
sportowców, trenerów oraz twórców i animatorów kultury. 
4. Artyści otrzymywali zlecenia z Gminy na odpłatne wykonanie witaczy, rzeźb 
czy statuetek. Odbywały się warsztaty i plenery, chociażby jak te na OSW. 

Jeśli piszę o wspieraniu twórców kultury w ubiegłej kadencji, to należy 
wspomnieć o przydzieleniu i wyposażeniu pracowni dla rzeźbiarza E. Szatkow-
skiego. Taki lokal otrzymał w budynku przy ul. Leśników. Niestety, zabrakło mi 
czasu (przegrane wybory), aby pozyskać środki zewnętrzne na urządzenie godnej 
pracowni dla takiego Mistrza. Może obecne Władze przeznaczą cały budynek (za 
wielkimi wrotami do drugiej połowy budynku znajduje się magazyn wszelkiego 
dziadostwa, czym zawiaduje ZGK) na działalność związaną z kulturą, remontując 
zabytkowy obiekt i chroniąc go przed degradacją. Właśnie tutaj mogłyby się odby-
wać tematyczne wystawy dzieł Mistrza, czy kolejne, cykliczne warsztaty rzeźbiar-
skie m.in. dla czaplineckiej młodzieży, mające także formę wsparcia dla twórcy 
kultury. 

Należy jeszcze dodać, że Klub Sportowa Polska ogłosił w 2011 r. pro-
jekt „Budujemy sportową Polskę”, do którego w 2012 r. przystąpiła Gmina Cza-
plinek, i w tymże roku za rozwój bazy sportowej, a szczególnie za budowę 
„Białego Orlika” otrzymała Honorowy Medal Polskiego Klubu Infrastruktury 
Sportowej „Razem Budujemy Sukces”. 
Osobom zasłużonym w realizacji powyższego programu Klub przyznaje wyróż-
nienia i medale „Pasjonata Sportowej Polski”. Dotychczas w naszej Gminie to 
wyróżnienie otrzymały trzy osoby: Ireneusz Gacki (2015 r.), Janusz Ziętkiewicz 
(2017 r.) i Adam Kośmider (2018 r.). 

W 2019 r. zaniechano organizowania Gali Kultury i Sportu oraz Gali 
Wolontariatu bez podania wyraźnych powodów, w roku 2020 i 2021 usprawiedli-
wieniem stanu nieróbstwa, prowadzącym do lekceważenia dokonań i pracy ludzi 
tworzących gminny kapitał społeczny była i jest epidemia koronawirusa. Chociaż 
nie przeszkadzała ona w skali kraju i regionu na organizowanie tego rodzaju wy-
darzeń, gdzie nagradzano ludzi tworzących kulturę, organizujących sport, mają-
cych wyniki sportowe i działających społecznie. 

Od tamtej rozmowy z wielbicielką Pana Marcina minęły ponad dwa lata 
i nie ma do tej pory ze strony obecnego Burmistrza, bądź co bądź człowieka kultu-
ry, żadnego ruchu w kierunku doceniania twórców i animatorów kultury w naszej 
Gminie. Nie ma żadnych wniosków o wyróżnienia, kierowanych do Urzędu Mar-
szałkowskiego, ministerstw czy Prezydenta RP. A rezygnacje z gali pokazują, że 
widocznie w ocenie obecnej ekipy nie ma kogo wyróżniać na niwie kultury i spor-
tu, albo też nikt w Ratuszu nie ma głowy do takich fanaberii.  

Adam Kośmider  

środę 30 czerwca na stadionie miejskim w Czaplinku drużyna  
seniorów Lecha Czaplinek rozegrała ostatni mecz w sezonie 
2020/2021 IV ligi zachodniopomorskiej, zaś dzień później, korzystając  

z zaproszenia jednego z naszych sponsorów pana Krzysztofa Branickiego, zawod-
nicy, trenerzy, działacze, sponsorzy oraz przyjaciele klubu 
spotkali się w Restauracji Hotel Branicki w Machlinach na 
zakończenie sezonu. 
 Sezonu, który zakończył się nie tak jak sobie wyobra-
żaliśmy. 40 rozegranych meczy, setki przejechanych kilome-
trów, godziny spędzone na treningach i analizach nie przynio-
sły upragnionego utrzymania w IV lidze. Do ostatniej kolejki 
walczyliśmy, ale się nie udało. Spadek do niższej klasy roz-
grywkowej należy traktować w kategorii porażki. Ale każdą 

porażkę można przekłuć w sukces. 
 W środę 14 lipca rozpoczęliśmy treningi przed sezonem 2021/2022,  
w którym wystąpimy w rozgrywkach klasy okręgowej grupy 4. W ramach okresu 
przygotowawczego w lipcu rozegraliśmy na stadionie miejskim w Czaplinku dwa 
mecze kontrolne. We wtorek 20 lipca mierzyliśmy się z Olimpem Złocieniec.  
W tym spotkaniu padł remis 1:1, zaś bramkę dla naszej drużyny strzelił Kacper 
Lutyński. W sobotę 24 lipca podejmowaliśmy zespół Błękitnych Pomierzyn,  
z którym przegraliśmy 1:2 po bramce zawodnika testowanego. W sierpniu mamy 
zaplanowane również 2 mecze towarzyskie. We wtorek 3 sierpnia zagramy na 
wyjeździe z Pionierem 95 Borne Sulinowo. Ostatnim naszym rywalem przed 
nowym sezonem będzie Rega Trzebiatów. Miejsce oraz termin rozegrania tego 
spotkania jest w trakcie ustalania. Na początku lipca poznaliśmy terminarz rozgry-
wek na rundę jesienną, który prezentuje się następująco:   
1. kolejka - 14.08.2021, Lech Czaplinek – Piast Chociwek 
2. kolejka - 21.08.2021, Drawa Drawno – Lech Czaplinek 
3. kolejka - 28.08.2021, Lech Czaplinek – KP Drawsko Pom. 
 

4. kolejka - 04.09.2021, Błękitni Pomierzyn – Lech Czaplinek 
5. kolejka - 11.09.2021, Lech Czaplinek – Korona Człopa 
6. kolejka - 18.09.2021, Lech Czaplinek – Iskra Pomień 
7. kolejka - 25.09.2021, Orzeł Bierzwnik – Lech Czaplinek 
8. kolejka - 02.10.2021, Lech Czaplinek – Sarmata Dobra 
9. kolejka - 09.10.2021, AP Gavia Choszczno – Lech Czaplinek 
10. kolejka - 16.10.2021, Lech Czaplinek – Ina Ińsko 
11. kolejka - 23.10.2021, Sparta Węgorzyno – Lech Czaplinek 
12. kolejka - 30.10.2021, Lech Czaplinek – Olimp Złocieniec  
13. kolejka - 06.11.2021, Calisia Kalisz Pom. – Lech Czaplinek  
14. kolejka  - 13.11.2021, Lech Czaplinek – Światowid 63 Łobez 
15. kolejka - 20.11.2021, Zorza Dobrzany – Lech Czaplinek 
W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania za okazane wsparcie w minio-
nym sezonie wszystkim naszym kibicom, sympatykom, a w szczególności spon-
sorom, do grona których należą: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe IRAS Ireneusz Gacki, Urząd 
Miejski w Czaplinku, USŁUGI GASTRONOMICZNE Wojciech Kusa, MEB-
KUS Mirosław Kusa, Ośrodek Wypoczynkowy KUSY DWÓR Krzysztof Kusa, 
BENEKO Bernard Bubacz, MAJK – TEXTILE Maciej Wójcik, RIMASTER 
POLAND Sp. z o.o., Cezary i Tomasz Czech, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe LIRAS Maria Gacka, Malarnia Proszkowa Jarosław Bojdo, 
Swojskie Wyroby TOMASZ Tomasz Suska, Zakład Torfowo-Borowinowy WO-
KAS S.A. Czarne Małe, Usługi Ogólnobudowlane Adrian Hrybowicz, LIFESTY-
LE Krzysztof Branicki, Leszek Łodziato, VITAMED Centrum Ortopedii i Reha-
bilitacji Bartłomiej Aleksander, Auto Stodoła Nowe Worowo Marian Żynis. 

Zachęcamy wszystkich naszych kibiców oraz sympatyków do śledzenia 
profili naszego klubu na portalach: Facebook, Instagram oraz YouTube. Znajdują 
się na nich m.in. bieżące informacje z życia klubu, zapowiedzi meczy, fotorelacje, 
skróty ze spotkań ligowych itd. 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 
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Walne Zgromadzenie SPCz  

lipca br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgroma-
dzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka. W sprawozdaniu 
za okres minionej kadencji 2016-2021 podsumowano działania  

i zagadnienia, którymi zajmowały się WZ przeprowadzane na zakończenie każ-
dego roku, oraz oceniono pracę Zarządu.  
W sumie odbyły się 4 Walne Zgromadzenia i 35 posiedzeń Zarządu. Odbyły się 
także 4 spotkania integracyjne oraz spotkania okolicznościowe:  
- z okazji 10-lecia Stowarzyszenia (rejestracja 01.08.2006 r.), każdy członek 
otrzymał pamiątkowy medal; 
- z okazji 10-lecia istnienia Kuriera Czaplineckiego (pierwsze wydanie we wrze-
śniu 2006 r.) okolicznościowe statuetki otrzymały wszystkie osoby zaangażowa-
ne w wydawanie miesięcznika: reklamodawcy, sponsorzy, autorzy tekstów, 
darczyńcy, dystrybutorzy; 
- w 2018 r. wszyscy członkowie SPCz otrzymali pamiątkowe medale, wybite 
przez Gminę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. 
W tym roku będziemy obchodzili 15-lecia tych wydarzeń. 

W związku z upływem kadencji wybrano nowe władze: 
Zarząd Stowarzyszenia:  
Bernard Bubacz – prezes  
Wacław Mierzejewski – wiceprezes  
Adam Kośmider – sekretarz  
Bronisława Wojgienica – skarbnik  
Danuta Puśledzka – członek  
Romuald Czapski – członek  
Zbigniew Dudor – członek  
Komisja Rewizyjna: 
Andrzej Rosiak – przewodniczący  
Zdzisław Wons – wiceprzewodniczący 
Renata Łojek – członek 
 W związku z rezygnacją z ponownego kandydowania do władz Stowa-
rzyszenia kol. Ryszarda Marcewicza, Prezes wręczył Mu okolicznościowe po-
dziękowania i życzenia. 

Od 2006 r. Stowarzyszenie bierze udział w wyborach samorządo-
wych. W 2010 i 2014 r. odnieśliśmy sukcesy, kiedy Burmistrzem Czaplinka 
wybierano Adama Kośmidera. Niestety, w wyborach 2018 r. urzędujący Bur-
mistrz nie znalazł uznania wyborców. Ale za to wprowadziliśmy do Rady Miej-
skiej, jak do tej pory, największą liczbę radnych – siedmioro: Maciej Bernat, 
Krystyna Kryczka, Anna Kucharczyk, Zdzisław Łomaszewicz, Tomasz Marci-
niak, Wacław Mierzejewski, Ewa Sobczak, Pracują oni na forum Rady Miej-
skiej w Klubie Radnych SPCz pod przewodnictwem W. Mierzejewskiego. Do 
Klubu dołączył Michał Olejniczak. Ocena ich pracy na pewno nastąpi na zakoń-
czenie kadencji. 

Członkowie Stowarzyszenia byli wyróżniani na forum Gminy: 
- Wiesław Krzywicki (w 2016 r.) i Janina Marcewicz (w 2019 r.) otrzymali tytu-
ły „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”; 
- Romuald Czapski (w 2018 r.) otrzymał tytuł Wolontariusza Roku; 
Ponadto, członek naszego Stowarzyszenia Marian Sujecki otrzymał wysokie 
wyróżnienie od Ministra Kultury – Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział we wszystkich imprezach 
patriotycznych na Kwaterze Wojennej cmentarza, składając kwiaty w takich 
dniach jak: 3 Marca, 8 Maja, 1 Września i 11 Listopada.  

Obecnie nasza organizacja liczy 32 członków. Należy podkreślić, że 
jesteśmy, zgodnie z założeniami Statutu, organizacją apolityczną, działającą  
w systemie non profit, na niwie społecznej i samorządowej, której funkcjonowa-
nie oparte jest wyłącznie na pracy społecznej naszych członków.  

Realizując wytyczone uchwałami Walnych Zgromadzeń za-
dania, czynnie wspieraliśmy, także poprzez radnych reprezentujących 
punkt widzenia Stowarzyszenia, wszelkie inicjatywy dobrze służące  
 

rozwojowi gminy. Niestety, nie ma współpracy z obecnym Burmi-
strzem Czaplinka. Dobrze natomiast układa się partnerskie współdzia-
łanie z władzami powiatowymi – Starostą Stanisławem Cybulą,  
Zarządem Powiatu, którego członkiem jest kol. Zbigniew Dudor,  
i Sekretarz Powiatu Katarzyną Szlońską-Getka. 

Aby mieć odpowiednie narzędzie do realizacji swoich zamierzeń, 
Stowarzyszenie wydawało i będzie wydawać miesięcznik "Kurier Czaplinec-
ki". Istniała i nadal istnieje społeczna potrzeba działania takiej trybuny jak Ku-
rier, szczególnie w obecnej rzeczywistości samorządowej. Nie ma dzisiaj 
wątpliwości, że pismo jest już stałym elementem naszego społecznego 
pejzażu.  
 Byliśmy w ub. kadencji ważnym i odpowiedzialnym partnerem samo-
rządu. Wspieraliśmy wszelkie działania, służące rozwojowi naszej gminy. Jed-
nocześnie wnikliwie obserwowaliśmy i ocenialiśmy działania czaplineckiej 
władzy.  

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka na pod-
stawie celów działania Stowarzyszenia i sposobów ich realizacji, zawartych  
w Statucie, oraz zgodnie z wnioskami i propozycjami zgłoszonymi w trakcie 
dyskusji, postanowiło przyjąć następujące kierunki działania Stowarzyszenia na 
lata 2021-2025:  
1. Wspierać wszelkie konstruktywne przedsięwzięcia i inicjatywy 
służące rozwojowi naszej Gminy, poprzez aktywną i twórczą współ-
pracę z Burmistrzem, Radą Miejską i powiatowymi władzami samo-
rządowymi.  
2. Kontynuować wydawanie "Kuriera Czaplineckiego", utrzymując 
przyjętą linię programową miesięcznika, zabiegając jednocześnie  
o rozwój pluralizmu autorskiego i tematycznego.  
3. Przystąpić do wyborów samorządowych w 2023 r., jako komitet 
wyborczy Stowarzyszenia.  
4. Nawiązać i rozwijać współpracę z parlamentarzystami z naszego 
okręgu wyborczego bez względu na przynależność partyjną do wspie-
rania działań władz gminnych.  
5. Poszukiwać możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na 
działalność statutową.   
6. Do kalendarza działań wprowadzić cykliczne imprezy i spotkania  
integracyjne, aktywizujące członków Stowarzyszenia. 
7. Informować lokalną społeczność poprzez Kurier Czaplinecki o wy-
nikach prac na forum Rady Miejskiej i działaniach Burmistrza. 
8. Pozyskiwać nowych członków w celu poszerzenia reprezentacji 
czaplineckiego środowiska, zwłaszcza spośród aktywnej młodzieży.  
9.  Przygotować i uruchomić stronę internetową Stowarzyszenia. 
10. Włączać członków SPCz w życie społeczne Gminy, także poprzez 
aktywność na łamach Kuriera Czaplineckiego. 
 

Bernard Bubacz 



 

 


