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Diabeł już w piekle zaczyna grzać! 

amy za sobą kolejny rok anormalnej pogody. Rekordowe upały, 
gwałtowne ulewy, niszczące huragany i gradobicia są ze sobą 
powiązane. Całe szczęście, że omijały nasz Czaplinek,  ale  okres  

suszy dał się nam i tak we znaki. Lato się skończyło i przyniosło dużo ekstremal-
nych zjawisk przyrodniczych, tak w Polsce jak i na całym 
świecie, bo na Grenlandii nawet spowodowało topnienie lo-
dowców, zjawiska tam raczej niespotykanego. Trąby po-
wietrzne, pożary i powodzie rujnują to, na co ludzkość co-
dziennie pracuje. Jak słyszę, to dopiero początek, bo niby 
najgorsze nas czeka. Lipiec w tym roku był najgorętszy  
w historii pomiarów, a datuje się je od 1880 r. Naukowcy 
przepowiadają, że to dopiero początek i będą one rzeczywisto-
ścią, i niedługo będziemy tęsknić za tym co jest dzisiaj, gdyż 

będą one coraz gwałtowniejsze. 
Moja pamięć sięga wczesnych lat 40-tych ub.w. Pamiętam, porównuję  

i stwierdzam, że jest coraz cieplej. To nie znaczy, że dawniej nie było tak gorąco. 
Było, ale nie przez taki ekstremalnie długi okres. Badający to zjawisko meteorolo-
dzy stwierdzili, że na północnej półkuli zmiany są największe, a i upały będą co-
raz większe. Wyższa temperatura to większe topnienie lodowców, ale też większe 
parowanie wody. Im większe parowanie, tym więcej pary w przestworzach  
w postaci chmur. Chmury z atmosfery nie uciekną do nieba. Zgromadzona tam 
woda gdzieś i kiedyś musi się skroplić, i w postaci deszczu i śniegu spaść na zie-
mię. Jak przewidują meteorolodzy, paradoksalnie może to spowodować jeszcze 
większe susze, gdyż ulewy będą nierównomierne, co gorsza gwałtowne i woda 
nie nawodni ziemi, lecz rzekami będzie spływać do morza. Demografowie wraz  
z klimatologami przewidują, że w ciągu najbliższych 30-50 lat, około  
200-400 mln ludzi będzie się chciało dostać do Europy, do obszarów o klimacie 
umiarkowanym. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców postsaharyjskiej części 
Afryki. Tam już dziś są wojny o wodę, trwa walka o przeżycie. 

Aby zapobiegać powodziom i suszom woda powinna być odpowiednio 
magazynowana. Bezśnieżne zimy w naszym kraju także nie pomagają. Onegdaj 
duże opady śniegu i ich powolne topnienie sprzyjały wiosną jej pobieraniu przez 
rośliny. Teraz zazwyczaj te resztki wody spłyną nim zostaną pobrane przez rośli-
ny. Opady w formie nawałnic raz że szkodzą, po wtóre wypłukują z ziemi nie-
zbędne do wegetacji składniki pokarmowe.  
 Prawidłowa gospodarka wodna wymaga budowy zbiorników 
retencyjnych, które zgromadzą wodę w okresie zimowym. U nas nie ma 
na ten cel pieniędzy, bo ważniejsze jest kupno w Ameryce złomu za 
dziesiątki miliardów dolarów. Nie wiem co może być dla nas groźniej-
sze, wyimaginowane niebezpieczeństwo ze wschodu, czy zmiany kli-
matyczne, już tak bardzo widoczne. Zmarnowano ponad 2 mld zł na 
elektrownię w Ostrołęce, drugie tyle pójdzie na rozbiórkę, grube miliar-
dy utopiono w elektrowni Jaworzno, która nie działa. Nie wspomnę  
o miliardach na planowany, a niepotrzebny centralny port lotniczy, któ-
ry ma kosztować ok. 35 mld zł, komu potrzebny ten pomnik? Rządzący 
pieniądze na to znajdą, bo sprzyja im szalejąca drożyzna i inflacja, 
większe wpływy z podatku VAT i akcyzy - zapłacimy drożej za prąd  
i gaz. Zaniedbania w gospodarce wodnej mamy ogromne, bo przecież 
nie jest tajemnicą, że polskie zasoby wodne są drugie od końca w Euro-
pie. Do tego rzeki betonowane, niebiegnące meandrami, dwukrotnie 
zwiększyły bieg, woda szybciej spływa, ucieka do morza.  
 Czytam nieraz o radosnej twórczości niektórych decydentów, 
zezwalających na wycinanie lasów. Tnie się je na potęgę, a przecież las 
jest najlepszym zbiornikiem retencyjnym zatrzymującym wilgoć i wo-
dę. Rabunkowo wycinane drewno trafia do Chin, USA i Szwecji, kra-
jów posiadających więcej lasów niż Polska. Tylko że oni umieją je sza-
nować.  

Wodę także magazynują i zatrzymują bagna, żwirowiska, sta-
rorzecza, torfowiska, dlatego nie powinniśmy ich osuszać. Jeszcze kilka 
lat temu byliśmy ogarnięci modą betonowania wszystkiego co się da, bo 
ładnie, bo praktycznie, by woda wraz z zanieczyszczeniami radośnie 
spływała do rzek i do morza. Na całe szczęście coraz mniej w planowa-
nych inwestycjach myśli się o betonowaniu, zwłaszcza w dużych mia-
stach. 

Jak wspomniałem, lipiec tego roku był rekordowy pod wzglę-
dem upałów, ale były też intensywne opady. Pamiętamy co działo się w 
Belgii, a zwłaszcza w Niemczech. Powodzie, zniszczenia, dziesiątki 
ofiar ludzkich. To samo było w Chinach i innych krajach Azji, a także 
w Ameryce Płn. Takie zjawiska na pewno budzą nasz niepokój. Jak 
słuchaliśmy doniesień z Ameryki, upały spowodowały tam rekordową 
liczę zgonów, a przecież Covid-19 też już zebrał obfite żniwo,  
 
 

zwłaszcza wśród osób starszych. Pogoda zakłóca nasz spokój. Upalne lato to nie 
wszystko, bo powoduje inne katastroficzne zjawiska – olbrzymie pożary. Całe 
lato byliśmy bombardowani wiadomościami o pożarach. Jak co roku wielkie 
pożary w Kalifornii, pożary rosyjskiej tajgi, pożary w Portugalii, Hiszpanii, Gre-
cji. Ogień w Grecji pomagali gasić nawet nasi strażacy, a w ub.r. w Szwecji.  

Każdy pożar to przecież zagrożenie dla ludzi, ich dobytku oraz za-
mieszkujących tam stworzeń, całej fauny i flory. Zwierzęta nie mają gdzie przed 
ogniem uciec – giną. Na półkuli południowej pożary były w mniejszej skali,  
a dotyczyły głównie Australii. Oglądaliśmy w TV paniczną ucieczkę kangurów, 
ginęły misie koala. Australia, która jest i tak w przeważającej części pustynią, 
temperatury sięgały 50 st. C. Zlewały się one z rozległymi pożarami, suszą, na 
przemian z ogromnymi opadami, które przekształciły się w powodzie. Staje się 
to już naszą rzeczywistością, naszą codziennością i zaczynamy się do tego przy-
zwyczajać.  

W naszym kraju po fali upałów i w trakcie ich trwania przyszły burze 
i ulewne deszcze. Osobiście, tak szczerze, oglądając prognozy meteorologiczne, 
zazdrościłem niektórym częściom Polski, bo u nas opadów było jak na lekar-
stwo, a burzy właściwie żadnej. Efektem tego jest drastyczne obniżenie pozio-
mu wód gruntowych w naszej gminie, obniżenie lustra wody w jeziorach. Od-
czuli to działkowcy z ul. Pławieńskiej, bo obniżony poziom wody w j. Plagow-
skim pozbawił ich możliwości podlewania działek. To samo dotknęło wszyst-
kich mieszkańców Czaplinka poprzez ograniczenia zużycia wody z ujęcia ko-
munalnego. Na niskim stanie wód w jeziorach nie skorzystali nawet wędkarze, 
bo ryby jak nie brały, tak nie biorą (ciepła woda), ale za to skorzystały na tym 
nasze przeklęte kormorany, bo najadły się do syta. Niektórym to pasuje – jest im 
dobrze i nie widzą w tych zmianach klimatu żadnego problemu, chyba że do-
tkną ich osobiście, to zrozumieją. Każdy dzień przynosi coś nowego, każdy 
dzień to edukacja, która powinna trafić do świadomości, nie czekając aż dotknie 
to ich osobiście. Zresztą to samo dotyczy epidemii, niektórzy twierdzą, że koro-
nawirus to fikcja, do czasu aż sami nie zachorują lub zgłoszą się do magistratu  
z aktem zgonu najbliższych po wymeldowanie. 

Z klimatem jest tak samo, bo niektórzy zrozumieją, gdy ko-
muś spłonie, zostanie zniszczony przez trąbę powietrzną lub zaleje 
woda dom. Nie możemy czekać aż spotka nas coś złego. To co się dziś 
dzieje, to efekt tego, że przez lata ludzkość w przyrodzie dokonywała 
rabunkowego, nieprzemyślanego, nieprzewidywalnego gospodarowa-
nia. To sprawia, że dzisiejsze zjawiska się nawarstwiają, zachodzą na 
siebie. Nie od razu będziemy widzieli efekt zachodzących zjawisk, 
gdyż zaniechania, zaniedbania są wieloletnie, i jeśli ziemię chcemy 
zostawić dla przyszłych pokoleń, musimy o tej przyszłości myśleć.  
Z jednej strony stworzyliśmy wielką cywilizację, nawet próbujemy 
penetrować inne planety, ale z drugiej strony myślimy kategoriami 
dnia dzisiejszego. Nie wszyscy to rozumieją, nie wszyscy chcą coś 
zmienić, bo nieraz to jest coś, co zmienia życiowe przyzwyczajenia. 
Możemy nawet we własnym domu kalkulować, ile zużyć wody, ener-
gii czy ocieplić dom. W niektórych miastach wprowadzono opłaty 
śmieciowe uzależnione od zużycia wody. Osobiście jestem temu prze-
ciwny, bo to musi być robione z pełną naszą świadomością. Więcej 
magazynować wody z opadów, więcej recyklingu, czyli przyrodzie 
można pomóc, oszczędzając prąd, gaz, wodę. Nie będę namawiał do 
ograniczenia spożycia wołowiny, bo ona i tak jest horrendalnie droga, 
a bydło produkuje ogromne ilości metanu. 

Zachęca się do używania samochodów elektrycznych, bądź hybrydo-
wych. Są dobre dla środowiska jeśli myślimy o emisji spalin, ale samochód 
musimy naładować prądem, a do jego wyprodukowania także jest potrzebna 
energia. W Polsce z węgla i okazuje się, że to więcej dwutlenku węgla w atmos-
ferze, niż ze spalin. Dzisiaj słyszę zapowiedź naszych władz, że Polska w przy-
szłości liczy na energię wodorową, to byłoby coś, bo Polska jest 5-tym produ-
centem wodoru na świecie.  

To wszystko powinno prowadzić do tego, aby te zmiany w przyrodzie 
następowały jak najwolniej, aby nasi następcy także korzystali z wygodnego 
życia. Zachować korzystne środowisko dla przyszłych pokoleń, bo samo próbo-
wanie to za mało, aby przeciwdziałać katastrofie klimatycznej.  

Dwóch naszych największych miliarderów zapowiedziało budowę 
elektrowni jądrowej – tylko przyklasnąć, bo bez energii jądrowej trudno będzie 
dojść do celu. W grudniu 2019 r. w Madrycie odbył się światowy szczyt klima-
tyczny. Postawiono sobie ambitny cel neutralności klimatycznej do roku 2050. 
Ten „zielony ład” ma przywrócić równowagę ekologiczną. Polska jak zwykle 
przymierza się do tego jak pies do jeża, chociaż dostaliśmy spory bonus, tak  
w postaci czasu, jak i w środkach pieniężnych. W samym rządzie nie ma na ten 
temat jednomyślności. Niestety, będziemy zmuszeni zrezygnować z energii 
opartej na węglu. Tylko wspólne we wszystkich krajach poczynania mogą ura-
tować naszą planetę dla potomnych przed samozagładą - czy nie jest już jednak 
za późno? Czy nam się to uda? 

Józef Antoniewicz 
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O CZAPLINECKIM DUŻYM KOŚCIELE (cz. 3)  

zytelnicy, zwłaszcza mieszkańcy Czaplinka, wiedzą już, że wy-
mieniony w tytule „duży kościół” - to czaplinecki kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. W drugiej części artykułu obiecałem  

Czytelnikom, że w następnej części wejdziemy do środka i przyjrzymy się wnę-
trzu świątyni. Słowa dotrzymuję, ale... z kilkoma niespodziankami.  

*** 
 Jako pierwszą niespodziankę prezentuję Czytelnikom przedwojenną 
pocztówkę (fot. nr 1) z widokiem ogólnym miasta widzianym z pól, na których 

obecnie znajduje się wybudowane po 2000 r. Osiedle „Wiejska”. Na pocztówce 
widzimy, że w dawnych czasach panorama miasta widziana z tej strony - podob-
nie jak z niektórych innych kierunków - posiadała wyraźny akcent architektonicz-
ny w postaci kościelnej bryły. Obecnie zabudowa Osiedla „Wiejska” bardzo 
zmieniła krajobraz tej części miasta. W tym miejscu warto dodać, że w przypad-
ku wielu miast zachodniopomorskich nad zabudową miejską górują kościelne 
wieże. Czaplinecki kościół, mimo braku wieży dominuje jednak wyraźnie w 
zabudowie śródmieścia chociaż w okresie powojennym pojawiły się tu kilkupię-
trowe bloki mieszkalne. W znacznym   stopniu decyduje o tym konfiguracja terenu. 
 Zanim poznamy wygląd wnętrza „dużego kościoła” spójrzmy na jego 
sylwetkę przedstawioną na pocztówce z początku XX w. (fot. nr 2). Tu czeka nas 

druga niespodzianka. Na pocztówce widzimy wyraźnie, że kościół posiadał  
w przeszłości wejście w skrzydle od strony rynku. Było to z pewnością wejście 
główne. Z innych materiałów informacyjnych wynika, że wejścia znajdowały się 
dawniej w każdym skrzydle.  
 Jak już wiemy z pierwszej części artykułu, dłuższa nawa czaplineckiego 
kościoła, wniesiona wzdłuż osi: południowy wschód – północny zachód, jest 
niejako wpisana w prostokąt utworzony przez cztery pierzeje staromiejskiego 
rynku. Krótsza nawa poprzeczna przecina nawę główną w środku jej długości 
przyjmując formę dwóch skrzydeł. Jedno zwrócone jest w stronę rynku, drugie – 
w kierunku skraju stromego zbocza doliny z j. Czaplino i z wypływającą z niego 
Czaplinecką Strugą. Analizując lokalizację kościoła łatwo można dojść do wnio-
sku, że o nadanych przez Schinkla kształtach kościelnej bryły kościoła zadecydo-
wało to, że została ona wpisana w istniejącą strukturę miejską oraz w konfigura-
cję terenu. W dalszej części artykułu skupię się na opisie wnętrza kościoła.  
 

 Zajdzie potrzeba określania stron świata. Skrzydło od strony rynku dla 
uproszczenia będę określać jako skrzydło zachodnie ze stosownymi konse-
kwencjami dla określeń dotyczących pozostałych skrzydeł.  
 Wnętrze kościoła również wyglądało niegdyś zupełnie inaczej niż obec-
nie. Ilustracje nr 3 i nr 4 dokumentują wygląd kościelnego wnętrza w okresie 
międzywojennym. Tak w środku prezentował się kościół aż do czasu przebudo-
wy wnętrza dokonanej w pierwszych latach powojennych. Każde skrzydło 
posiadało drewnianą emporę. Empora zachodnia (od strony rynku miejskiego) 
wznosiła się nie tylko nad skrzydłem bocznym lecz także nad znaczną częścią 
nawy dłuższej. Poniżej empory wschodniej z organami znajdował się ołtarz  
z kopią obrazu van Dycka „Opłakiwanie Chrystusa” (fot. nr 5). Obok ołtarza 

umieszczona była wysoka ambona. Nad środkiem wnętrza świątyni wisiał duży 
ozdobny żyrandol. Ustawione w skrzydłach kościoła ławki dla wiernych miały 
taki układ, by siedzące w nich osoby miały przed sobą środek świątyni z ołta-
rzem. Na ścianach nie było żadnych malowideł. Na fotografiach nr 3 i nr 5 wi-
doczny jest m.in. fragment tablicy na numery pieśni. Jest to charakterystyczny 
element wyposażenia kościołów ewangelickich.  
 Pierwotne rozplanowanie wnętrza czaplineckiego kościoła ewangelic-
kiego zdecydowanie różniło się od typowego układu spotykanego w kościo-
łach. Cechą charakterystyczną standardowego rozplanowania świątyni jest to, 
że ołtarz główny zlokalizowany jest w prezbiterium znajdującym się w osi na-
wy głównej. Prezbiterium z ołtarzem głównym wyodrębniano zwykle z wnę-
trza kościoła architektonicznie lub przynajmniej symbolicznie np. przez pod-
wyższenie albo przez odmienną formę i wystrój. Ołtarz główny z reguły zamy-
ka kościelną przestrzeń jako zakończenie nawy głównej (w kościołach oriento-
wanych – z prezbiterium skierowanym na wschód), tymczasem w czaplinec-
kim kościele ewangelickim ołtarz główny znajdował się w centralnej części 
świątyni w rejonie skrzyżowania naw. Dłuższa nawa w praktyce nie pełniła  
w czaplineckim kościele funkcji przypisanych zwykle do nawy głównej. Oś, na 
której znajdował się ołtarz główny i główne wejście, biegła wzdłuż krótszej 
nawy. Ołtarz i organy najczęściej zlokalizowane są na dwóch przeciwległych 
krańcach świątyni. W Czaplinku organy znajdowały się nad ołtarzem. Dlaczego 
czaplinecki kościół tak bardzo różnił się od typowych świątyń? Odpowiedź na 
to pytanie tkwi prawdopodobnie w informacji podanej przez niemieckich bada-
czy H. T. Porada i M. Lissok w zacytowanym w pierwszej części artykułu opra-
cowaniu „Die frühere Starostei Draheim und Stadt Tempelburg”. Badacze ci  
 

1. Przedwojenna pocztówka z ogólnym widokiem miasta.  

2. Pocztówka z "dużym kościołem" z początku XX w.  

3. Przedwojenny wygląd wnętrza „dużego kościoła”. Z lewej strony  
widoczna jest empora z organami, a pod nią ołtarz główny.  

4. Przedwojenny wygląd wnętrza „dużego kościoła”. Ołtarz główny, ambona 
i empora z organami.  
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Konflikt w Machlinach 

d zawsze Koło Gospodyń Wiejskich i OSP Machliny rezydowa-
ły razem w miejscowej remizie, wybudowanej wspólnymi spo-
łecznymi  siłami w  zamierzchłych, słusznie  minionych czasach.  

Ale od pewnego już czasu wzajemne relacje trudno uznać za poprawne. Jedni 
drugim utrudniają korzystanie z pomieszczeń budynku. Nastąpił jakiś konflikt 
interesów, którego obie strony nie mogą, nie chcą lub nie potrafią rozwikłać.  

Rozwiązaniem waśni zajmowały się już władze Gminy, próbowała 
mediować ówczesna Zastępca Burmistrza i gminne władze OSP, ale bez rezulta-
tu. W tej sytuacji sprawy wzięła w swoje ręce radna i sołtys Machlin Anna Ku-
charczyk. Mając na uwadze fakt, że sama nie posiada do rozwiązania tego sporu 
odpowiednich prawnych i urzędowych uprawnień, złożyła w tej sprawie do 
Burmistrza interpelację. Domagała się ponownego zbadania istniejącego kon-
fliktu i zajęcia jednoznacznego stanowiska z poszanowaniem racji każdej ze 
stron.  

Odpowiedź, którą powinna dostać w ciągu 2 tygodni, otrzymała po 
ponad miesiącu. Jej treść jest szokująca, wystarczy zacytować fragmenty: …
problem winien być rozwiązany między organizacjami indywidualnie tak, jak 
został zbudowany. …proces należy rozpocząć od uzdrowienia stosunków mię-
dzyludzkich w Machlinach, czemu Burmistrz, niestety nie jest władny. 

Nie mogąc uwierzyć, że Burmistrz zajął takie stanowisko wobec spo-
ru, podczas XXXV Sesji 30 września Radna postanowiła dopytać Burmistrza 
publicznie. Podtrzymał swój punkt widzenia – nie będzie wchodził w wewnętrz-
ne rozgrywki.  

Konflikt dotyczy dwóch samorządnych i niezależnych organizacji 
pozarządowych, które do prowadzenia swojej działalności wykorzystują mienie 
gminne, jakim jest remiza OSP. I tutaj właśnie powinien wkroczyć ze swoim 
autorytetem i kompetencjami Burmistrz jako arbiter. Ale Pan Naruszewicz albo 
boi się gospodyń wiejskich i strażaków, albo ma ich wszystkich w głębokim 
poważaniu. Taki z niego ojciec i gospodarz Gminy! Daje Burmistrz wyraźny 
sygnał – możecie się nawet pozabijać nawzajem, a mnie to zwisa kalafiorem.  

Jest to dobitny przykład lekceważenia swoich obowiązków i spraw 
mieszkańców, oraz pokaz tchórzostwa i ucieczki przed rozwiązywaniem trud-
nych problemów. Potrzebował Burmistrz ponad miesiąca czasu na podjęcie 
decyzji, że nic nie będzie robił. 

Adam Kośmider 

rzetoczyły się ostatnio przez Ratusz zmiany kadrowe. Przypomnij-
my, że z końcem sierpnia zrezygnowała ze stanowiska Sekretarz 
Gminy  Jolanta  Skonieczna,  przechodząc  do  pracy  w  oświacie.  

Na jej miejsce w wyniku konkursu mianowana została dotychczasowa pracow-
nica UM Marcelina Mastalisz. 
 Z dniem 10 września br. obowiązki Zastępcy Burmistrza objął Janusz 
Bartczak, w miejsce odwołanej dotychczasowej Zastępcy Małgorzaty Fedoro-
wiat-Nowackiej. 
 Przymierzał się Pan Burmistrz do zmiany na stanowisku Skarbnika 
Gminy. Jednak do odwołania skarbnika, potrzebna jest zgoda RM, a Radni 
zdecydowanie odrzucili taki pomysł.  
 Dobieranie sobie najbliższych współpracowników jest suwerennym 
prawem Burmistrza. Jakkolwiek przy wyborze Skarbnika jest potrzebna zgoda 
Rady, to przy powoływaniu Sekretarza czy Zastępcy decyzja Burmistrza nie 
podlega ograniczeniom. Jednak, kiedy rozeszły się pogłoski o planowanym 
powołaniu Janusza Bartczaka na nowego Zastępcę, Radni wnioskowali o pozo-
stawienie dotychczasowej Zastępcy. Podczas sierpniowej sesji odczytano apel 
skierowany do Burmistrza, w którym wyrazili swoje wątpliwości co do zasad-
ności powoływania osoby spoza Gminy, nieznającej specyfiki tutejszego samo-
rządu. Poprzednim miejscem pracy Pana Bartczaka było stanowisko Z-cy Bur-
mistrza Tuczna K. Hary, który został odwołany przez mieszkańców w wyniku 
referendum. Sugerowano, że otrzymane z tamtej gminy informacje poddają w 
wątpliwość uczciwość i rzetelność działań ówczesnego Z-cy Burmistrza Tucz-
na. Ponadto, jako pracownik w wieku przedemerytalnym, nabędzie z końcem 
kadencji prawa do odprawy emerytalnej w wysokości około 70 tys. zł, plus inne 
bonusy. Może to budzić niezadowolenie opinii publicznej. 
 Jednak w opinii Pana Naruszewicza, jego nominat to wybitny facho-
wiec, chociaż wieść gminna niesie, że to tylko kolega, któremu należy się przy-
sługa po utracie stanowiska. 
 Jak już dzisiaj wiemy, Burmistrzc nie zrewidował swojej decyzji. Jed-
nakże w kontekście namolnych, powtarzanych prawie na każdej sesji apeli Bur-
mistrza o podsuwanie mu różnych pomysłów, zignorowanie tej sugestii należy 
interpretować jako całkowite zlekceważenie opinii Radnych. Tym bardziej, że 
Burmistrz nie raczył nawet tego skomentować i odnieść się do stanowiska Rady.  

Adam Kośmider  

Zmiany kadrowe 

zwrócili uwagę na to, że 
czaplinecka świątynia po-
wstała w ramach poszuki-
wania przez Schinkla no-
wych rozwiązań architekto-
nicznych dla ewangelickich 
budowli sakralnych. Efek-
tem mogło być to, że roz-
planowanie kościoła  
w Czaplinku odbiegało od 
standardów.  
To właśnie powyższe oko-
liczności prawdopodobnie 
sprawiły, że w pierwszych 
latach powojennych, za 
czasów proboszcza ks. 
Bernarda Zawady w trakcie 
prac sfinalizowanych  
w 1953 r. całkowicie zmie-
niono rozplanowanie wnę-
trza „dużego kościoła”. 
Zamurowano wejścia w 
skrzydle południowym i w 
skrzydle zachodnim. Głów-
ne wejście urządzono od 
strony północnej. Zlikwido-
wano empory pozostawia-

jąc tylko emporę organową i emporę w skrzydle północnym od strony wejścia 
głównego. Prezbiterium z ołtarzem głównym urządzono w południowym skrzy-
dle dłuższej nawy. Do nowej lokalizacji ołtarza głównego dostosowano ustawie-
nie ław dla wiernych. W  kronice parafialnej  opublikowanej w książce z 2009 r. 
pt. „Czaplinek 1945-2009 cz. II. Trud wrastania” na str. 243 znajduje się następu-
jący opis prac przeprowadzonych w 1953 r.: Ogólnie od 6 lipca do 20 grudnia 
1953 r. przeprowadzono następujące prace: naprawa dachu na całym kościele, 
żłobów i rynien; usunięcie balkonów, wymiana głównej belki na stropie;  

odgrzybienie murów do wysokości parapetu okien; otynkowanie wewnętrznych 
ścian i sufitu; zainstalowanie światła elektrycznego; wymalowanie wnętrza  
w kolorach zasadniczych; założenie posadzki „lastriko” w prezbiterium; ołtarz  
i balustrada oraz skrócono ławki i założono podłogę w ławkach.  
W „Informatorze o parafii w Czaplinku” z 2000 r. prace wykonane w 1953 r. 
określone zostały jako pierwszy remont generalny. 
 Spotkałem się z opinią, że przeprowadzone w tamtym czasie zmiany 
wystroju i rozplanowania kościelnego wnętrza miały na celu przystosowanie 
kościoła do potrzeb liturgii rzymskokatolickiej. Efekt tych prac do dzisiaj decy-
duje o ogólnym kształcie wnętrza „dużego kościoła”, chociaż na dzisiejszy wize-
runek kościelnego wnętrza złożył się również cały szereg późniejszych zabie-
gów architektonicznych i artystycznych, które opisane zostaną w następnych 
częściach artykułu. Jak bardzo współczesne wnętrze kościoła zmieniło się w 
porównaniu ze stanem z okresu międzywojennego możemy się przekonać rzu-
cając okiem na fotografię nr 6. (cdn.) 

Zbigniew Januszaniec  

5. W ołtarzu głównym „dużego kościoła”  
znajdowała się w przeszłości kopia obrazu van 

Dycka „Opłakiwanie Chrystusa”.  

6. Współczesny wygląd wnętrza „dużego kościoła” z 2012 r.  
(fot. „Kapitel” Źródło: „Wikipedia”, lic. CCO ).  
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Obozy dla internowanych na poligonie drawskim w stanie wojennym (cz. I) 

tan wojenny w Polsce był stanem nadzwyczajnym, który został  
wprowadzony 13 grudnia 1981 r. (niezgodnie z Konstytucją 
PRL) na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na  mocy  

uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r., podjętej na polecenie Wojsko-
wej Rady Ocalenia Narodowego. Został zawieszony 31 grudnia 1982 r., a znie-
siono go 22 lipca 1983 r. 

Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego była pogarsza-
jąca się sytuacja gospodarcza kraju, przejawiająca się brakiem towarów w skle-
pach (także żywności) i reglamentacją oraz zagrożenie bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju (wskutek surowej zimy). Od kwietnia do października 1981 r. 
ponownie objęto systemem tak zwanych kartek żywnościowych wiele istotnych 
produktów spożywczych takich jak: mięso, masło, tłuszcze, mąkę, ryż, mleko dla 
niemowląt. Jednak rzeczywistymi powodami tego stanu były obawy rządzących 
przed utratą władzy, spowodowane brakiem kontroli nad niezależnym ruchem 
związkowym „Solidarność”, a także spory różnych stronnictw w Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej nie mogących dojść do porozumienia w kwestii 
formy i zakresu reform ustroju polityczno-gospodarczego PRL. 

W nocy z 12 na 13 grudnia w ramach akcji „Azalia” wojsko zajęło 
budynki telewizji i radia oraz centra telekomunikacji i łączności. Na ulice wyszło 
około 70 000 żołnierzy, 30 000 funkcjonariuszy milicji, wyjechało 1750 czoł-
gów, 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych i 9000 samocho-
dów. Powołano pod broń kilkadziesiąt tysięcy rezerwistów, natomiast żołnie-
rzom służby zasadniczej przedłużono służbę wojskową. W ramach akcji 
„Jodła” oficjalnie zatrzymano około 5000 osób. Do 26 lutego 1982 r. internowa-
no 6647, a do 8 grudnia 1982 r. 10 131 osób. Na listach do zatrzymania znalazły 
się nazwiska czołowych krajowych i regionalnych działaczy lub doradców 
„Solidarności”, osoby biorące czynny udział w solidarnościowym ruchu opozy-
cyjnym oraz stosunkowo szerokie grono intelektualistów współpracujących  
z opozycją. Internowano także wielu działaczy z zakładów pracy uznawanych za 
ważne dla państwa. Złamaniu oporu służyły deklaracje lojalności, do których 
podpisania zmuszano zatrzymanych.  

Na terenie byłego 
województwa kosza-
lińskiego utworzono 
3 obozy dla interno-
wanych: w Jaworzu, 
Wierzchowie Pom. 
(koło Złocieńca)  
i Darłówku.  W miej-
scowości Głębokie 
władze komunistycz-
ne przetrzymywały 
36-ciu byłych decy-
dentów PZPR, rzą-
dzących krajem do 
1980 r., m.in. Edwar-
da Gierka i Piotra 
Jaroszewicza. Polity-
ka ówczesnych władz 

zmierzała do stworzenia w społeczeństwie polskim wrażenia o sprawiedliwym 
postępowaniu wobec osób z przeciwnych opcji politycznych. Internowanie by-
łych przywódców PRL miało stać się narzędziem uwiarygodnienia ekipy Jaru-
zelskiego i jego decyzji wprowadzenia stanu wojennego. W grudniu 1981 r.  
media bardzo mocno nagłaśniały te zatrzymania.  
Obóz w Jaworzu 
Obóz w Jaworzu, znajdujący się na poligonie drawskim, był przygotowywany 
do przyjęcia internowanych już od 12 grudnia 1981 r.  Dzień późnej, około go-
dziny 10.00 do wojskowego ośrodka wypoczynkowego, przywieziono autokara-
mi funkcjonariuszy MO. W tym samym dniu, późnym wieczorem, lecące  
z Warszawy śmigłowce z pierwszymi zatrzymanymi wylądowały w Mirosław-
cu. Stąd do Jaworza przewieziono 26 osób (niektórzy zostali umieszczeni tam po 
tygodniowym pobycie w areszcie śledczym w Białołęce). Przed przyjazdem 
pierwszej grupy usunięto wszelkie napisy mogące być informacją o miejscu,  
w którym są przetrzymywani. Niektórzy obawiali się wywiezienia do ZSRR. 

Do Jaworza trafili między innymi: Bronisław Komorowski 
(późniejszy prezydent RP), Tadeusz Mazowiecki (późniejszy pierwszy premier 
III RP), Władysław Bartoszewski, Stefan Niesiołowski, Grzegorz Boguta, aktor 
Maciej Rayzacher i inni. Łącznie do obozu trafiło 84 internowanych. Gdy po B. 
Komorowskiego przyszli wojskowi, żona zdążyła mu tylko spakować do pleca-
ka góralski sweter, ciepłe skarpety, czosnek, cebulę i Pismo Święte. Została  
z dwójką małych dzieci: dwuletnią Zosią i ośmiomiesięcznym Tadziem.  W 
trudnych chwilach wspierała ją „komuna kobiet”. Kobiety  pomagały sobie w  opiece  

Ośrodek wypoczynkowy w Jaworzu. Fot. Nadleśnictwo 
Drawsko – 2012 r  

 nad dziećmi, organizowaniu żywności, paczek dla mężów. Anna Komorowska 
była też jedną z pierwszych żon, której udało się odwiedzić internowanego mę-
ża. Miało to miejsce 31 grudnia 1981 r. Wspólnie z Magdą Bogutą jechały  
z trzema przesiadkami całą noc, potem szły pieszo 5 km przez las. W pierwszej 
chwili Komorowski nie poznał żony, widząc kobietę w grubym skafandrze  
z kapturem na głowie i wielkim plecakiem. Obie zostały do 1 stycznia 1982 r.,  
a później przyjeżdżały do mężów raz w miesiącu.  
Tak ten okres wspomina ks. Marian Wojnicki, który był wtedy proboszczem 
parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pom.:       

„Tuż po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r. 
dotarła do mnie informacja, że na drawskim poligonie są internowani, ale  
w jakim dokładnie miejscu, to nie było wiadomo. Próbowałem się czegoś więcej 
o tym dowiedzieć, ale nikt z ówczesnej drawskiej władzy nie udzielił mi najmniej-
szej informacji. Wszyscy nabrali wody w usta. Dlatego też postanowiłem za-
dzwonić do Koszalina w tej sprawie. Połączyli mnie z wydziałem do spraw wy-
znań. Na jego czele stał tak zwany „świecki” biskup. Bez jego zgody władze 
kościelne nie mogły nic zrobić. Telefon odebrał dyrektor tego wydziału i popro-
siłem o możliwość spotkania z wojewódzkim komisarzem. Po krótkim czasie 
oddzwonił i powie-
dział, że załatwił 
mi spotkanie, na 
którym mi zależało. 
Miałem się spotkać 
w Koszalinie na ul. 
Młyńskiej z puł-
kownikiem, szefem 
więziennictwa na 
terenie naszego 
województwa. I 
pojechałem. Na 
portierni czekała 
milicjantka, która 
zaprowadziła mnie 
na umówioną 
wcześniej wizytę. 
Dopiero pułkownik 
powiedział mi, że 
internowani są 
przetrzymywani na Jaworzu. Kazał mi zgłosić się do komendanta obozu  – kapi-
tana Ostrowskiego. Poprosiłem o pomoc pana Orzepowskiego – drawskiego  
taksówkarza, żeby mnie zawiózł na poligon. Trafiliśmy na poniemiecką chałupę, 
w której znajdowała się strażnica wojskowa, a w niej oficer i kilku żołnierzy. 
Oficer poinformował  nas jak mamy dojechać do Jaworza. Tu okazało się, iż 
kapitan Ostrowski jest nieobecny. Obóz był obstawiony przez zomowców1  

z Drawska. 
Widząc mnie, kłaniali się lub uśmiechali. Niedługo potem dzwoni do 

mnie ten Ostrowski i mówi, że nie mają środków czystości. Komuniści przygoto-
wywali się w tajemnicy do wprowadzenia stanu wojennego. Od Ostrowskiego 
właśnie wiem, że w Mielnie był specjalny kurs dla tych, którzy mieli prowadzić 
obozy dla internowanych. Tym, którzy mieli pilnować w Jaworzu, zwracano 
szczególną uwagę, żeby z internowanymi obchodzili się, powiedzmy symbolicz-
nie w „białych rękawiczkach”, tak grzeczniutko, gdyż tam miała się znajdować 
sama elita Solidarności. Więziono tam Mazowieckiego, Geremka, Komorow-
skiego i wielu innych – łącznie około 80 osób z całej Polski. Dla porównania - 
Wałęsa był przetrzymywany w bardzo luksusowych warunkach w ośrodku  
w Bieszczadach. W Wierzchowie w więzieniu była internowana  klasa   robotnicza. 
Jaworze było w ówczesnym czasie ośrodkiem wczasowym dla rodzin wojsko-
wych. Budynki nie były przygotowane na zimę. Dlatego też warunki bytowe o tej 
porze roku były spartańskie. Nie było zaplecza. Wojskowi nie mieli środków 
czystości, a w szczególności brakowało im płynu do mycia naczyń. Udało mi się 
kupić w słupskiej fabryce „Alce” buty z cholewkami, tzw. trzewiki. Zdobyłem 
beczkę płynu do mycia naczyń, papier toaletowy i wiele innych potrzebnych 
rzeczy. Pieniądze na te zakupy dali parafianie i ja się dołożyłem. Brakującą 
kwotę w wysokości 35 000 zł na zakup butów, pożyczyłem od biskupa Ignacego 
Jeża. Dla przykładu wesele syna Mazowieckiego, które odbyło się u mnie na 
plebani kosztowało 11 000 zł. Wtedy, jak dobrze pamiętam, przeciętna pensja  
 

 

W tym budynku w Jaworzu w latach 1981-82 internowano 84 
czołowych krajowych i regionalnych działaczy „Solidarności”, 

w tym Bronisława Komorowskiego.  
Fot. Nadleśnictwo Drawsko – 2012 r. 

1 zomowiec – był członkiem Zmilitaryzowanych Oddziałów Milicji Obywatel-
skiej. ZOMO było powołane do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjąt-
kowych (likwidacji zbiorowych naruszeń porządku publicznego), a także do 
udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez 
masowych – przypis autora.  
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robotnika wynosiła od 1500 do 2000 zł. Od czasu do czasu internowani prosili 
mnie o drobne rzeczy między innymi o książki naukowe (do matematyki),  Pismo 
Święte. Komendant obozu nie mógł od nas przyjąć puszek hermetycznie za-
mkniętych, np. konserw. Wszystkie inne rzeczy przywiezione przeze mnie były 
chętnie brane.  

Jak pierwszy raz pojechałem tam z darami, to przyjął mnie sam ko-
mendant obozu. Chciał mnie poczęstować herbatą, ale nie miał grzałki. To ja  
w odpowiedzi na to, że tę grzałkę mogę mu sprezentować. On kategorycznie 
odmówił, gdyż, jak powiedział, nie miał prawa niczego od księży przyjmować. 
Nagle wezwał Bartoszewskiego, który był starostą. Zanim przyszedł, to komen-
dant pyta mnie, czy te buty, które przywiozłem, są krajowe czy zagraniczne, bo 
jemu też by się one przydały. Ja w odpowiedzi mówię, to bierz pan je, jeżeli po-
trzebujesz. Gdzie to jest napisane, że Wojnicki nie może podarować butów po-
trzebującemu komendantowi. Później to już nie musiałem jeździć do obozu, gdyż 
Ostrowski wolał osobiście ze swoimi ludźmi po dary przyjeżdżać Nyską na ple-
banię. Bał się donosu. W Jaworzu znajdowało się pełno tajniaków, którzy prze-
kazywali swoim przełożonym informacje o tym, co się dzieje w obozie. Tam byli 
funkcjonariusze SB, wywiadu, kontrwywiadu, więziennictwa. Każdy każdemu 
patrzył na ręce. A Ostrowski nie chciał się niepotrzebnie narażać. Po dary przy-
jeżdżał tylko z zaufanymi ludźmi. Powiedział mi wprost: „Proszę księdza idę za 3 
lata na emeryturę. Mam rodzinę. Wie ksiądz, jakby mnie wywalili, to co dalej?”.  

W okresie letnim obóz na Jaworzu zwinięto, a resztę wywieziono do 
Darłówka. Mazowiecki był internowany ponad rok. Wrócił do domu dopiero na 
wigilię Bożego Narodzenia 1982 r. Do Jaworza przyjeżdżał kapelan wojskowy 
ze Szczecina. Osadzeni nie chcieli jednak z jego posługi korzystać. Obawiali się, 
że może być tajnym współpracownikiem SB. Na mnie władze obozu nie wyraziły 
zgody. Dopiero komuniści zgodzili się na wizyty biskupa Ignacego Jeża. Był taki 
czas, że jeździł tam co niedzielę, aby odprawić Mszę Św. W okresie wielkiego 
postu do internowanych przyjechał głosić rekolekcje dominikanin z Warszawy 
ojciec Jacek Salij. Pochodził z Wołynia. Nocował u mnie na plebanii.  
 Tuż po internowaniu rodziny nic nie wiedziały o swoich bliskich. Zatrzy-
mani byli pewni, że ich wiozą na wschód. Pierwsze informacje o osadzonych 
przekazywał na zewnątrz wojskowy dentysta z Oleszna Michał Benedyk. Do 
niego często przychodzili internowani z bólem zęba, a obok siedział i obserwo-
wał ich milicjant.  
 Wykorzystując jego nieuwagę, pacjenci wkładali dentyście do kieszeni 
liściki, a on je przekazywał dalej na zewnątrz. Później cały szereg listów trafiało 
do mnie na plebanię. Następnie były przewożone do ośrodka pomocy znajdują-
cego się przy kościele Świętego Marcina w Warszawie. Co okazało się później? 
Nie wszystkie listy trafiały do zainteresowanych rodzin. Tam również pracowali 
agenci SB, których celem było wyłapywanie i niszczenie poszczególnych listów. 
Również przez moje ręce przeszedł list napisany wspólnie przez internowanych 
do Ojca Świętego. Zawiozła go do biskupa Ignacego Jeża dziewczyna  
 

z Drawska, która uczyła się wówczas w szkole średniej w Koszalinie. On następ-
nie udał się na Konferencję Episkopatu do Krakowa i przekazał kardynałowi 
Macharskiemu, a ten, podczas pobytu w Rzymie, dostarczył osobiście papieżowi. 
Następnie z Watykanu wyciekła do mediów informacja o tym liście. Fakt ten 
wywołał ogromne oburzenie u ówczesnych władz polskich. Zastanawiano się, 
jakim sposobem ten list z obozu dotarł do samego Jana Pawła II. Ojciec Święty 
był bardzo dobrze zorientowany tym co się działo w kraju w stanie wojennym. 
Papież żył Panem Bogiem i Polską”.2 

Wśród internowanych w Jaworzu znajdowały się 4 kobiety, które 
zamieszkały w bloku razem z funkcjonariuszkami milicji. Po 2 miesiącach zo-
stały wywiezione, a pozostała jedynie Marzena Kęcik z mężem, gdyż była w 
ciąży. Internowanych pilnowały 72 osoby: milicjanci, zomowcy i funkcjonariu-
sze służby więziennej, którzy się często zmieniali. Obozy w Jaworzu jak i w 
Głębokim były bardzo dokładnie strzeżone. Oprócz posterunków milicji, w 
ośrodkach internowania wystawiało swoje posterunki i patrole również wojsko. 
Komendantem w Jaworzu został kapitan Kazimierz Ostrowski oficer służby 
więziennej z Koszalina. Na 
jego wniosek zatrzymani 
musieli wybrać spośród 
siebie starostę. Został nim 
cieszący się dużym autory-
tetem Władysław Barto-
szewski, który przez cały 
czas pobytu w Jaworzu 
załatwiał z komendantem 
wszelkie bieżące sprawy. 
Internowanych obowiązy-
wał regulamin. Spotkania z 
odwiedzającymi mogły się 
odbywać w kawiarni, która 
znajdowała się nad stołów-
ką. W czasie rozmowy nie 
można było zbliżać twarzy 
do twarzy. Nie wolno było 
mówić w obcym języku. 
Przewożone czy przesyłane 
paczki podlegały kontroli. 
Po fali protestów przegląda-
no je w obecności adresata. 
Konserwy musiały być od 
razu otwierane. 

 
 

2  Ks. Marian Wojnicki, Wspomnienia. Tekst w posiadaniu autora.  
Marcin Kuchto 

Autor artykułu Marcin Kuchto w pokoju nr 
111, gdzie był przetrzymywany Bronisław Ko-

morowski. Fot. Nadleśnictwo Drawsko – 2012.  

„Gospodarka” odpadami  
rwa w dalszym ciągu nierówna walka Burmistrza z Radnymi w kwe-
stii gospodarowania odpadami komunalnymi i związanymi z tym 
kosztami, a w  gruncie  rzeczy  podwyżkami  opłat  dla  mieszkańców  

za odbiór śmieci. 
Powszechnie wiadomo, że utylizacja śmieci drożeje w całej Polsce, co sku-

pia się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy ponoszą zasadnicze koszty. 
Zadaniem samorządu, Burmistrza i Rady Miejskiej, jest podejmowanie takich dzia-
łań, aby dolegliwości związane z drożejącymi śmieciami dotykały mieszkańców  
w jak najmniejszym stopniu. Nasz Ratusz idzie po linii najmniejszego oporu – 
podwyższamy opłaty.  

Na sierpniowej sesji Radni nie dali się zaskoczyć podwyżkami proponowa-
nymi z marszu i projekt uchwały odrzucili. Podczas nadzwyczajnej sesji 6 września 
po licznych kontrowersjach RM przyjęła propozycję Burmistrza o przeznaczeniu 
dodatkowych 150 tys. zł na wywóz śmieci. Na sesji wrześniowej (30.09.21 r.) za-
proponował Pan Burmistrz podwyżkę opłaty dla mieszkańców za odbiór odpadów 
komunalnych o 7 zł. Zaoponował radny M. Czerniawski, stwierdzając, że co praw-
da rozmawiano podczas dwóch komisji o podwyżce, ale nie rozwiązano jedno-
znacznie problemu i mówiono wówczas o 5 zł. Ponadto Radni mieli dostać analizę 
wyjaśniającą, dlaczego właśnie powinna być taka skala podwyżki. Dlaczego anali-
zy nie dostali - Burmistrz nie wie! Na takie dictum M. Czerniawski zaproponował 
do projektu obniżkę stawki z 25 do 23 zł. Radni to zaakceptowali, a Burmistrz 
wpadł w szał. Zrugał Radnych jak sztubaków - że nie rozumie ich postawy, a prze-
cież podwyżkę uzasadniał, że nie dbają o interes ekonomiczny Gminy. Po ostatnim 
otrzymaniu wotum zaufania poczyna sobie coraz bezczelniej. Nerwowo nie wy-
trzymał jednak projektodawca tej zmiany, zauważył iż na przegłosowanej stawce 
Gmina straci do końca roku 34 tys. zł, natomiast gdyby Burmistrz zabrał się za 
rzetelne przygotowanie uchwały na początku roku, to Gmina nie straciłaby  
 

800 tys. zł. Pana Naruszewicza zamurowało. I to jest gospodarność i dbanie  
o finanse Gminy!  

Aby popsuć całe wrażenie o trzeźwości i jedności Rady, Marcin Czerniaw-
ski po zakończeniu sesji słodko przeprosił drugiego Marcina za swoje słowa. Nie 
wiadomo, czy przeprosiny zostały przyjęte. 

Ostatecznie po dłuższej dyskusji przyjęto uchwałę zwiększającą stawkę za 
odbiór śmieci o 5 zł. Od 1 listopada płacimy 23 zł od osoby za śmieci segregowane 
i 46 zł za niesegregowane. 

Podczas ostatniej październikowej sesji RM zdecydowała o przeznaczeniu 
kolejnych 400 tys. zł na dofinansowanie gospodarki śmieciowej.  

I tak to się kręci. Burmistrz proponuje podwyżki i dodatkowe środki na 
wywóz śmieci, a Radni, co prawda z oporami, ale to wszystko przyklepują. W 
dalszym ciągu nie ma rzetelnych analiz funkcjonowania naszego lokalnego rynku 
gospodarowania odpadami komunalnymi, które uzasadniałyby podwyżki opłat 
(dlaczego o 7 zł, a nie np. o 3 zł?). Dlaczego nie działa zespół zadaniowy powoła-
ny Zarządzeniem Burmistrza  z 24.02.20 r.? Dlaczego zignorowano opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej o niewłaściwie realizowanej gospodarce śmieciowej 
przy ocenie realizacji budżetu za 2020 r.? Uwaga, jak rozdysponowano prawie 
700 tys. zł nie zainteresowała Komisji Rewizyjnej. Nie interesuje też nikogo, dla-
czego zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w 2020 r. sięgnęły ponad 200 tys. zł,  
a tendencja w tej materii jest rosnąca. Dlaczego ok. 2800 osób nie wnosi opłaty 
śmieciowej? Z informacji Straży Miejskiej za okres 14.09-12.10 wynika, że prze-
prowadzono 7 interwencji związanych z podrzucaniem śmieci i z dzikimi wysypi-
skami. Na czym polegały te interwencje i jakie były ich skutki nie wiadomo. Nie 
wynika natomiast z informacji, czy SM kontrolowała gospodarkę śmieciową. 

W powyższym podtytule wyraz gospodarka umieściłem w cudzysłowie, 
ponieważ w naszym gminnym wydaniu nie ma to za wiele wspólnego z prawdzi-
wą gospodarką odpadami. A na początku napisałem o nierównej walce, bo Radni 
ciągle są stawiani przez Burmistrza pod ścianą – żąda tylko podwyżek, zamiast 
rzetelnie rozwiązywać problem, i nie ma mocnych aby zmusić Go do pracy. 

Adam Kośmider 
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Październikowe mecze Lecha Czaplinek  

październiku kolejne mecze w sezonie 2021/2022 rozegrały 
wszystkie drużyny Lecha Czaplinek: trampkarze, juniorzy starsi, 
seniorzy oraz oldboje. W tym artykule przedstawię krótką relację  

z tych wszystkich spotkań piłkarskich. 
SENIORZY 
 2 października na własnym stadionie rozegraliśmy 
mecz w ramach 8. kolejki z drużyną Sarmaty Dobra, z którą 
zremisowaliśmy 1:1. Bramkę dla naszego zespołu strzelił 
Kacper Szpakowski. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w zesta-
wieniu: Tomaszewicz – Kondratowicz (46' Pawłowski), 
Groździej, Kibitlewski Paweł, Krasoń (62' Sobol) – Stróżyk, 
Kibitlewski Piotr (74' Szafarz), Simiński (33' Pytka), Jureczko 
– Szpakowski, Górniak. 

 Tydzień później na stadionie miejskim w Choszcznie mierzyliśmy się  
w ramach 9. kolejki z miejscową Gavią. Ten mecz niestety przegraliśmy 0:1,  
a wystąpiliśmy w nim w składzie: Tomaszewicz – Kondratowicz (57' Szafarz), 
Groździej, Kibitlewski Paweł, Kuzio – Pawłowski, Sobol, Kibitlewski Piotr, 
Górniak - Stróżyk (59' Krasoń), Szpakowski (85' Pytka). 
 Kolejny mecz ligowy rozegraliśmy na stadionie miejskim w Czaplinku. 
16 października w spotkaniu 10. kolejki zremisowaliśmy 1:1 z zespołem Iny 
Ińsko, grając w zestawieniu: Tomaszewicz – Krasoń, Groździej, Kuzio (30' Ki-
bitlewski Paweł), Pytka – Stróżyk, Kibitlewski Piotr, Górniak (85' Kunert), Paw-
łowski – Szafarz (67' Kondratowicz), Szpakowski. 
 23 października na stadionie w Węgorzynie mierzyliśmy się w meczu 
11. kolejki z miejscową drużyną Sparty, z którą pewnie wygraliśmy 5:1 po 
dwóch bramkach Mateusza Pawłowskiego oraz po jednej Mariusza Kondratowi-
cza, Macieja Górniaka oraz Huberta Pytki. W tym spotkaniu wystąpiliśmy  
w składzie: Urkiel – Kondratowicz, Groździej, Kibitlewski Paweł, Krasoń – 
Pawłowski (80' Kunert), Kibitlewski Piotr (87' Kuzio), Górniak, Jureczko (62' 
Pytka) – Szpakowski, Stróżyk (49' Szafarz). 
 Ostatni październikowy mecz drużyna seniorów rozegrała 30 październi-
ka na stadionie w Czaplinku, gdzie w spotkaniu 12. kolejki mierzyliśmy się  
z Olimpem Złocieniec. To spotkanie derbowe wygrywamy 3:1 po bramkach 
Mateusza Pawłowskiego, Macieja Górniaka i Dawida Sobola, a wystąpiliśmy w 
nim w zestawieniu: Tomaszewicz – Krasoń, Woźniak, Kibitlewski Paweł, Groź-
dziej – Pawłowski (89’ Pytka), Kibitlewski Piotr, Górniak, Kondratowicz (64’ 
Szpakowski) – Sobol, Stróżyk. 
 Drużyna seniorów po dwunastu rozegranych spotkaniach zajmuje 8. 
miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów (5 zwycięstw, 4 remisy i 3 porażki)  
i bilansem bramkowym 24:21. 
TRAMPKARZE 
 Zespół trampkarzy prowadzony przez trenera Dariusza Łacnego wystę-
pujący w koszalińskiej grupie 3 C1 Trampkarz w październiku rozegrał ostatnie 
3 mecze w rundzie jesiennej tego sezonu. 2 października na stadionie miejskim 
w Drawsku Pom. pokonaliśmy w meczu 5. kolejki drużynę AP Drawsko Pom. 
7:1 po czterech bramkach Dawida Rutkowskiego, po dwóch Mateusza Zięby 
oraz po jednej Piotra Hopy. Tydzień później w spotkaniu 6. kolejki nasi trampka-
rze grali na wyjeździe z zespołem Junior Kalisz Pomorski, z którym wygrali 1:0 
po bramce Piotra Hopy. Ostatni mecz w tej rundzie drużyna trampkarzy rozegra-
ła na euroboisku w Złocieńcu 14 października, gdzie w meczu 4. kolejki mierzy-
liśmy się z miejscowym Olimpem wygrywając 4:2 po bramkach Dawida Rut-
kowskiego, Mateusza Zięby, Piotra Hopy i Sebastiana Gawrońskiego. Poniżej 
przedstawiam krótkie podsumowanie występów naszych trampkarzy w rundzie 
jesiennej. 
 Kadra zespołu liczy 29 zawodników i przedstawia się następująco: 
ALESZKO Oliwier, ALESZKO Łukasz, BABIAK Kacper, BEDNARCZUK 
Igor, BUJNOWSKI Oskar, CHRZANOWSKI Szymon, CZAJKOWSKI Ma-
ciej, DUL Mateusz, GAWROŃSKI Sebastian, GRZYMAŁA Julian, HOPA 
Piotr, KACZMAREK Michał, KAZNOWSKI Maciej, KRASKA Ksawery, 
LESZCZYŃSKI Kacper, ŁĄTKOWSKI Ignacy, PŁOCHOCKI Kornel,  

 

POLAK Przemysław, RUTKOWSKI Dawid, SKRZYPA Jakub, SKRZYP-
CZAK Mikołaj, SOBOLEWSKI Kacper, STANISZEWSKI Dominik, STE-
FANIK Nikodem, SZCZANOWICZ Jan, TRACZYK Igor, WŁODARCZYK 
Jan, WORSOWICZ Aleksy, ZIĘBA Mateusz. 
Klasyfikacja strzelców na koniec rundy jesiennej: 
13 – RUTKOWSKI Dawid; 
4 – SZCZANOWICZ Jan, GAWROŃSKI Sebastian, HOPA Piotr;  
3 – ZIĘBA Mateusz; 
2 – BUJNOWSKI Oskar;  
1 – POLAK Przemysław, CHRZANOWSKI Szymon, SKRZYPCZAK Mi-
kołaj, samobójcza. 
 Zespół trampkarzy po odniesieniu zwycięstw we wszystkich sześciu 
spotkaniach rundy jesiennej zajmuje 1. miejsce w lidze z kompletem 18 punk-
tów i bilansem bramkowym 34:5. Gratulujemy drużynie i trenerowi zdobycia 
tytułu mistrzowskiego w tej rundzie i życzymy powodzenia w rozgrywkach 
wiosennych! 
JUNIORZY STARSI 

Drużyna juniorów starszych trenera Jakuba Łacnego występująca  
w rozgrywkach koszalińskiej II ligi okręgowej A1 Junior grupa 2 rozegrała  
w październiku 3 mecze ligowe. 17 października na własnym stadionie mierzy-
liśmy się w meczu 7. kolejki z Santosem Kłębowiec. To spotkanie wygraliśmy 
4:1 po dwóch bramkach Mateusza Baranowskiego oraz po jednej Jana Kacz-
marka i Jeremiasz Romanowicza. Tydzień później na stadionie miejskim 
w Połczynie-Zdroju w meczu 8. kolejki nasi juniorzy podejmowali miejscowy 
zespół Pogoni, z którym przegrali 1:4 po trafieniu Oliwiera Kotowicza. Ostatnie 
październikowe spotkanie rozegraliśmy na stadionie w Świdwinie, gdzie  
30 października w 9. kolejce mierzyliśmy się z miejscową drużyną Spójni. Ten 
mecz przegraliśmy 1:3, a jedyną bramkę strzelił dla Lecha Oliwier Kotowicz. 
 Drużyna juniorów starszych po trzech rozegranych spotkaniach zajmu-
je 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów (3 zwycięstwa, 3 porażki) i bilan-
sem bramkowym 16:16. 
OLDBOJE 
 Drużyna oldbojów występująca w rozgrywkach I ligi PLO rozegrała w 
październiku ostatnie mecze w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022. 2 paździer-
nika w meczu 9. kolejki przegraliśmy na stadionie miejskim w Czaplinku 0:3 ze 
Zrywem Kretomino, zaś tydzień później w spotkaniu 10. kolejki zremisowali-
śmy na wyjeździe 1:1 z oldbojami Iskry Białogard po trafieniu Janusza Sobali. 
13 października w meczu 11. kolejki na stadionie miejskim w Szczecinku prze-
graliśmy 3:5 z STLA Szczecinek po dwóch bramkach Krzysztofa Makucha 
oraz po jednej Rafała Skibickiego. 23 października w spotkaniu 12. kolejki 
drużyna oldbojów grała na wyjeździe z zespołem Mirstal Mirosławiec, z któ-
rym przegrała 2:6 po golach Jarosława Januszańca i Romana Wojtczaka. Ostat-
ni mecz w rundzie jesiennej rozegraliśmy na stadionie miejskim w Czaplinku, 
gdzie 30 października w spotkaniu 13. kolejki mierzyliśmy się z Mechanikiem 
Bobolice, z którym wygraliśmy 2:1 po dwóch bramkach Krzysztofa Bołdysza. 
  W rundzie jesiennej drużynę olbojów reprezentowali: BOŁDYSZ 
Krzysztof, CHMURA Andrzej, CZAPLIŃSKI Paweł, CZECH Tomasz, DA-
NIS Dariusz, GROCHOWSKI Janusz, JANUSZANIEC Jarosław, HALA-
MUS Norbert, HANDEL Jarosław, KAZNOWSKI Sylwester, KIBITLEW-
SKI Paweł, KRÓL Jerzy, KUBIAK Sławomir, LECH Arkadiusz, MAKUCH 
Krzysztof, MIŁOWSKI Mirosław, NOWIŃSKI Dariusz, PANEK Krzysztof, 
SAPIŃSKI Robert, SINORADZKI Jacek, SKIBICKI Rafał, SOBALA An-
drzej, SOBALA Janusz, SOBOL Kamil, SUSKA Tomasz, TOMCZAK Mar-
cin, TOMCZAK Tomasz, TROCZYŃSKI Waldemar, WOJTCZAK Roman, 
ŻWIRKO Robert. 
Klasyfikacja strzelców na koniec rundy przedstawia się następująco: 
6 – MAKUCH Krzysztof; 
5 – SKIBICKI Rafał;  
3 – SAPIŃSKI Robert, BOŁDYSZ Krzysztof; 
2 – KUBIAK Sławomir;  
1 – SOBALA Janusz, JANUSZANIEC Jarosław, WOJTCZAK Roman 
 Drużyna oldbojów na koniec rundy jesiennej zajmuje 9. miejsce  
w tabeli z dorobkiem 14 punktów (4 zwycięstwa, 2 remisy, 6 porażek) i bilan-
sem bramkowym 22:38. 
 W październiku miały miejsce dwa wydarzenia ważne dla naszego 
klubu. Do grona sponsorów dołączyły dwie firmy mające swoje siedziby  
w Poznaniu: Urban Investment Group sp. z o.o. oraz "SANIUK" Kancelaria 
Radcowska, którym dziękujemy za wsparcie finansowe działalności Lecha. 
Ponadto w uznaniu szczególnych zasług dla gminy Czaplinek naszemu klubo-
wi uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku został nadany tytuł honorowy 
"ZASŁUŻONY DLA GMINY CZAPLINEK". Wartym podkreślenia jest 
fakt, że wniosek o nadanie takiego tytułu przygotowany został przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Czaplinka. 
 

Łukasz Smoleński, działacz LKS Lech Czaplinek 

Mistrzowska drużyna trampkarzy z trenerem Dariuszem Łacnym 



 

 

października br. w Starostwie Powiatowym w Draw-
sku Pom., podczas XL sesji Rady Powiatu Drawskiego 
odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej Wiesława  

Burkiewicza pn. „Przyroda Pojezierza Drawskiego”.  
Wiesław Andrzej Burkiewicz jest mieszkańcem Gminy 

Wierzchowo. Od ponad 40 lat zajmuje się fotografią. Jego pasją jest 
makrofotografia. Jest autorem kilkunastu wernisaży oraz wystaw indy-
widualnych. Wkraczając w świat przyrody, ptaków, gadów, płazów 
oraz owadów wielkim krokiem oraz powiększeniem, chce przedstawić 
świat niedostrzegalny gołym okiem. Stara się pokazać niesamowitą 
strukturę, kształt oraz kolor tych maleńkich stworzeń.  

Ludzie, aby się zrelaksować, wyciszyć chodzą na jogę, space-
rują, biegają, jeżdżą na rowerze a on każdego ranka, a często nawet 
przed świtem, wędruje po polach, łąkach, lasach w poszukiwaniu ko-
lejnych owadów. Posiada niewątpliwą wrażliwość na piękno natury  
i dzieł stworzonych przez człowieka, interesuje go wszystko co po-
strzega, analizuje świat i tworzy własny. W sposób szczególny trans-
formuje rzeczywistość, przenosząc widza w przestrzeń obrazów za-
zwyczaj niedostrzeganych. Jak sam mówi o sobie - ciągle się uczy, 
pracując nad techniką i udoskonalaniem ujęć. O udogodnieniach, ta-
kich jak Internet, czy aparat fotograficzny, wcześniej mógł jedynie pomarzyć.  
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Wystawa Wiesława Burkiewicza  

Mistrzostwa Powiatu Drawskiego w Piłce Nożnej Chłopców   Orzeszkowa stanęła na dziedzińcu Starostwa Powiatowego  

Kaliszu Pom. 20 października 2021 r. odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu Drawskiego w Piłce Nożnej Chłop-
ców. Do rozgrywek zgłosiły się drużyny Zespołu Szkół  

w Czaplinku, w Złocieńcu oraz drużyna gospodarzy z ZS w Kaliszu Pom. 
Rozgrywki odbyły się w systemie każdy z każdym, mecz i 

rewanż. To jeden z najbardziej sprawiedliwych systemów gier - nawet 
chwilowa niedyspozycja w którymś meczu czy wyjątkowe szczęście 
przeciwników w innym, w zasadzie nie wpływają na końcową kolej-
ność, a wyniki końcowe odzwierciedlają rzeczywistą wartość zespo-
łów. W przyjętym przez opiekunów drużyn systemie gry każda z dru-
żyn musiała rozgrywać dwa mecze z rzędu. 

 Reprezentacja ZS Czaplinek w rewanżowym meczu z drużyną 
ZS w Złocieńcu zdobyła pierwsze miejsce, a tym samym tytuł mistrza 
powiatu drawskiego w piłce nożnej chłopców.  
Najlepszym zawodnikiem całego turniej był reprezentant ZS w Cza-
plinku - Jakub Krzemień. Jego ogromne doświadczenie meczowe, 
szybkość i doskonałe umiejętności techniczne dały przewagę nad ry-
walami. Jakub zdobył 3 bramki, a także przyczynił się do zdobycia 
bramek przez innych reprezentantów szkoły. 
 

Marek Mikołajczuk, ZS w Czaplinku 

października, podczas XL Sesji Rady Powiatu Draw-
skiego, odsłonięta została rzeźba oraz ławeczka poświę-
cona Elizie Orzeszkowej. W uroczystości udział wzięli  

m.in. Starosta Drawski Stanisław Cybula, Przewodnicząca Rady Po-
wiatu Drawskiego Urszula Ptak, Wicestarosta Mariusz Nagórski, Pan 
Edward Szatkowski – rzeźbiarz, radni Rady Powiatu Drawskiego oraz 
zaproszeni goście. 
Siedziba Powiatu Draw-
skiego zlokalizowana 
jest przy Placu Elizy 
Orzeszkowej w Drawsku 
Pom. Nadawanie ulicom 
i placom nazw wybit-
nych polskich twórców 
ma wieloletnią tradycję. 
Pomimo tego, że Eliza 
Orzeszkowa nie była 
związana z naszym re-
gionem to jednak upa-
miętnienie jej osoby w 
nazwie placu sprawiło, 
że w pewien sposób jest 
ona obecna w naszym 
codziennym życiu. War-
to więc przypomnieć 
mieszkańcom jej osobę 
chociażby ze względu na 
180–tą rocznicę jej uro-
dzin, która miała miejsce 
6 czerwca br.  
Autorem rzeźby jest cza-
plinecki artysta - Edward 
Szatkowski. W jego pra-
cowni zlokalizowanej w Czaplinku przy ul Leśników, już od wielu lat 
powstają przeróżne wspaniałe dzieła sztuki rzeźbiarskiej, które ozda-
biają nie tylko Czaplinek i okolice, ale trafiają także do innych zakąt-
ków naszego kraju.  
 

Karolina Podolska 
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 

Fotografowanie rozpoczął aparatami analogowymi, które niestety nie 
spełniały jego oczekiwań. Dopiero fotografia cyfrowa otworzyła no-
we możliwości i pozwoliła zrealizować stawiane cele. W chwili obec-
nej używa sprzętu systemu Canona, zdjęcia sam obrabia i drukuje.   
 

Agnieszka Brzeźniakiewicz, 
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu 
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Dzień Edukacji Narodowej  

Witamy w Polsce – Erasmus+ wraca do działań   

Od 2019 r. w Zespole Szkół w Czaplinku realizowany jest projekt Publicity and 
Nutrition w ramach programu Erasmus+. Po półtorarocznej przerwie, wynika-
jącej z covidowych ograniczeń, partnerzy projektowi wrócili do aktywności  
i spotkań. Nauczyciele i uczniowie z Grecji, Łotwy i Turcji gościli w czaplinec-
kim Zespole Szkół oraz domach swoich polskich przyjaciół od 3 do 8 paździer-
nika 2021 r. Przygotowany przez gospodarzy program obfitował w różnorodne 
propozycje realizowane zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.  

Poniedziałek był czasem integracji i przełamywania nieśmiałości mię-
dzy gośćmi a gospodarzami. Odbyło się to przy dźwiękach muzyki, w rytmie 
poloneza – serdeczne podziękowania dla Pana Marka Harańczyka – instruktora 
tańca. Uczniowie z Grecji, Łotwy, Turcji i Polski mieli okazję uczestniczyć  
w grze miejskiej, która pozwoliła odkryć uroki Czaplinka. Zwieńczeniem był 
wieczorny międzynarodowy bufet jako doskonała okazja do smakowania tra-
dycyjnych potraw krajów partnerskich. Rodzice uczniów z Polski wykazali się 
niezwykłym kunsztem kulinarnym, przygotowali ucztę dla oczu i podniebienia. 
Tego wieczoru mury szkoły przy ul. Parkowej stały się międzynarodowym cen-
trum wydarzeń, rozbrzmiewały pięcioma językami, eksplodowały aromatem 
tradycyjnych potraw, a wszystko przepełnione było pozytywną energią i rado-
ścią z możliwości spotkania.  

Podczas wizyty realizowane były zadania wynikające z założeń pro-
jektowych. Nauczycielka z Turcji, Pani Leyla Erkuş Tan, poprowadziła zajęcia 
zatytułowane Power of packaging. Ich efektem są ulotki nt. zasad umieszcza-
nia informacji na opakowaniach produktów zaprojektowane i wykonane przez 
uczniów. Nauczyciele z Polski, Pani Alicja Giwojno i Pan Andrzej Pokrzywnicki, 
poprowadzili zajęcia, w czasie których uczniowie stworzyli antyreklamę  
w formie filmu i plakatów oraz kalendarz. Elementem edukacyjnym była rów-
nież wizyta partnerów z Łotwy, Grecji, Turcji i Polski u lokalnego producenta 
miodu, pana Konrada Fujarskiego i zapoznanie ich z marką produktu Miody 
 

Drahimskie oraz z tajnikami marketingu i reklamy.  
Gospodarze zorganizowali także wizyty na uczelniach wyższych, 

gdzie przygotowano prelekcje będące dopełnieniem treści realizowanych  
w ramach założeń projektu Publicity and Nutrition. Na Uniwersytecie Szcze-
cińskim młodzież oraz nauczyciele uczestniczyli w wykładzie pt. Selected ea-
ting disorders in children and adolescents, zaś Uniwersytet Mikołaja Koperni-
ka był miejscem spotkania z pracownikami agencji reklamowej MSU Publis-
hing, którzy przygotowali wykład na temat Etyki w reklamie oraz Siły wizual-
nego przekazu.  

W ramach wymiany kulturowej odbyły się również wycieczki do 
Szczecina i Torunia. Tam, będąc pod opieką pasjonatów historii – przewodni-
ków, uczestnicy odbyli spacer śladami Gryfitów, Krzyżaków, architektury 
gotyckiej (która w Toruniu jest reprezentowana wieloma doskonałymi przykła-
dami) i współczesnej (Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie), 
legend Pomorza Zachodniego oraz legend i opowieści ziemi chełmińskiej. Każdy 
miał możliwość poznać recepturę i uczestniczyć w produkcji pierników w Mu-
zeum Żywego Piernika, wyjątkowego produktu, którego tradycja wyrobu  
w Toruniu ma ponad 700 lat.  

Piątek był czasem podsumowania wizyty w Czaplinku, zaprezentowa-
nia efektów tygodniowej pracy oraz wręczenia certyfikatów i podziękowań. 
Czas spędzony wspólnie obfitował w aktywności, goście poznali zwyczaje pol-
skich rodzin, nawiązali więzi i przyjaźnie, wykonali szereg zadań, doświadczyli 
wielu emocji. Celem projektu, poza merytorycznymi założeniami, jest budowa-
nie sieci powiązań między ludźmi opartej na szacunku, zrozumieniu i tolerancji. 
Możliwość spotkania i wspólnej pracy daje nadzieję na tworzenie społeczności, 
której założeniem będzie jedność w różnorodności.  

Celestyna Tomkowska  

Społeczność Zespołu Szkół w Czaplinku co roku celebruje Dzień Edukacji 
Narodowej. Jest on ważny ze względu na to, iż symbolicznie przyjmujemy 
wówczas w poczet podopiecznych szkoły nowe osoby – uczniów klas pierw-
szych. W obecności społeczności szkolnej, nauczycieli, wychowawców, rodzi-
ców i gości składają uroczyste ślubowanie. Uczniowie zobowiązują się rzetel-
nie wykonywać obowiązki ucznia, zdobywać wiedzę i godnie reprezentować 
placówkę; dla nich ta chwila na zawsze pozostanie w pamięci, bowiem będzie 
momentem rozpoczęcia wkraczania w dorosłość, odkrywania siebie, swoich 
pasji i snucia planów związanych z karierą edukacyjną i zawodową.  

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy w Czaplinec-
kim Ośrodku Kultury. Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością wyjąt-
kowi goście: Burmistrz Czaplinka – Pan Marcin Naruszewicz, Radna Powiatu 
Drawskiego – Pani Genowefa Polak, Radny Rady Miejskiej w Czaplinku – Pan 
Szymon Pastuszek, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku – Pan 
Marian Jerzy Rutowicz, Dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury – Pani 
Aleksandra Łuczyńska.  

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaplinku – Małgorzata Głodek powitała 
gości, nauczycieli, rodziców oraz społeczność szkolną. Przyjęła ślubowanie 
uczniów klas pierwszych oraz wręczyła nauczycielom nagrody za ich osiągnię-
cia w dziedzinie wychowania i kształcenia, a także zaangażowanie w pracę na 
rzecz szkoły. Wśród wyróżnionych nauczycieli znaleźli się: Wioletta Cylkow-
ska, Hanna Chwiałkowska, Małgorzata Płochocka, Weronika Pietkiewicz, Marta 
Gańska, Wioletta Piotrowska, Agnieszka Skonieczna, Alicja Giwojno, Małgo-
rzata Hałuszczyk, Żaneta Iwaniczko, Karol Bąk, Artur Manikowski. Pani Mał-
gorzata Lezler otrzymała nagrodę Starosty Drawskiego.   

Dyrekcja doceniła również zaangażowanie pracowników obsługi i administracji: 
Justyny Kujawskiej-Słomskiej, Edydy Bołdak-Manikowskiej, Marka Skrodz-
kiego, Krystyny Popowicz, Dariusza Osiaka, Henryka Bonieckiego. Dzień Edu-
kacji Narodowej był też okazją do wręczenia dyplomów uczniom za ich działa-
nia w konkursach naukowych i sportowych oraz inicjatywach społecznych.  
 Uczniowie Zespołu Szkół przygotowali pod kierunkiem Pań: Agnieszki 
Skoniecznej oraz Wioletty Piotrowskiej część artystyczną obchodów. Zapro-
sili w pełną humoru podróż po rzeczywistości szkolnej, oczywiście, ze szczyptą 
ironii, a przede wszystkim pełną dystansu. „Szkoła od podszewki”, czyli uchyla-
my rąbka kulis edukacyjnych i wychowawczych zmagań. Na koniec uczniowie 
życzyli pedagogom wytrwałości, uśmiechu i wiele satysfakcji zawodowej, ucz-
niom motywacji i radości z pomnażania wiedzy i rozwijania pasji, rodzicom  
i opiekunom – poczucia dumy. Maciej Jasiński wykonał dla zebranych przy 
akompaniamencie pianina utwór „Clocks” grupy Coldplay.  

Agnieszka Skonieczna  
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XIII Regionalna Wystawa Gołębi Młodych  

Budowa pomostu przy stanicy WOPR  

ub.r. w sierpniowym wydaniu Nr 168 „Kuriera Cza-
plineckiego” szeroko pisałem o infrastrukturze nad-
wodnej, gdzie w ostatnim dziesięcioleciu wiele się już  

zmieniło, wiele zmienia i czekamy na kolejne zmiany. Tylko rodzi się 
pytanie, czy są kolejne dokumenty planistyczne w tej dziedzinie?  

Pomost przy stanicy WOPR wraz z infrastrukturą na 
j. Drawsko w Czaplinku, był ostatnim elementem 
dużego projektu Lokalnej Organizacji Turystycznej 
„Wokół Drawy” z Drawna pn. „Papieski Szlak Ka-
jakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regio-
nu”, który został odebrany od wykonawcy  
w dn.13.10.21 r. W bezpośrednim sąsiedztwie tere-
nu przy ulicach Jeziornej i Złocienieckiej użytkowa-
nym przez drużynę WOPR w Czaplinku, wybudo-
wane zostały urządzenia wodne wraz z obiektami 

małej infrastruktury: pomost stacjonarny o długości 8 mb połączony 
trapem z pomostem pływającym o długości 18 mb, slip o długości  
29 mb o konstrukcji betonowej w celu wodowania niewielkich jedno-
stek pływających wraz z drogą dojazdową z płyt betonowych typu 
Jomb o długości 28 mb połączoną komunikacyjne z ul. Jeziorną, kon-
tener WC dwuoczkowy wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi  
i energetycznymi, dojścia piesze (chodniki) do powstałych urządzeń  
i towarzyszących obiektów. Zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj  
i wybuduj” przez firmę HYDRO-INŻ z Wicka za kwotę 228.239 zł 

Należy wspomnieć, że na realizację projektu Lokalna Organi-
zacja Turystyczna „Wokół Drawy” z Drawna pozyskała dofinansowa-
nie ze środków UE w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endoge-
nicznych - infrastruktura kajakowa śródlądowa w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020. Koszt całkowity projektu wynosił 9.088.187,03 zł, a przy-
znana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie to 7.148.528,94 zł. Wkład własny 
15% pokryły poszczególne gminy. Głównym celem projektu był roz-
wój lokalnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej 
w branży turystycznej, a przede wszystkim rynku pracy opartego na 
endogenicznym potencjale obszaru zlewni Drawy. Cel ten został osią-
gnięty w efekcie zrealizowania następujących zadań: przebudowanie, 
remonty i wybudowanie nowych obiektów turystycznych i rekreacyj-
nych, a w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności turystycznej regio-
nu. W gminie Czaplinek poza ww. odbudową pomostu WOPR wraz  
z infrastrukturą, zbudowano falochron zabezpieczający, pomost z alta-
ną przy OSW, pomost do wodowania kajaków z altaną nad j. Żerdno. 
W gminie Drawno infrastruktura turystyczna nad j. Adamowo, pomo-
sty wraz z infrastrukturą dla turystów w Prostyni, Rościnie, Jaźwi-
nach, Nowej Korytnicy, Bogdance, nad j. Adamowo i nad j. Pańskim. 
W gminie Drawsko Pom. wyremontowano nabrzeże rzeki w centrum 
miasta z miejscami do cumowania kajaków i wyjściem do miasta, 
mała stanica wodna. W gminie Mirosławiec pole namiotowe ze stano-
wiskami dla kamperów i zapleczem gastronomicznym nad j. Kosiako-
wo oraz pomosty nad Korytnicą. W gminie Złocieniec przystań kaja-
kowa wraz z niezbędną infrastrukturą turystyczną. Oznakowano szlak 
turystyczny zgodne z zasadami obowiązującymi w Województwie 
Zachodniopomorskim. 

Jak istotne jest przygotowanie dokumentów planistycznych, 
niech świadczy fakt, że już od 2015 r. LOT „Wokół Drawy” zabiegał 
o przychylność samorządów dla projektu, tworząc koncepcje, opraco-
wania i stosowne dokumenty. Moderowano działania Partnerów nie-
zbędne do wygenerowania wniosku o dofinansowanie oraz wszystkich 
dokumentów uzupełniających warunkujących podpisanie umowy  
z donatorem. 

A więc sami Państwo widzą, że od pomysłu, poprzez projekt, 
pozyskanie środków i realizację idei minęło 7 lat. Czy można szybciej 
realizować tego typu przedsięwzięcia? Zapewne tak, ale i tu korona-
wirus być może odcisnął swoje piętno?                 

Do końca bieżącej kadencji pozostało dwa lata. Gratuluję 
obecnym Włodarzom realizacji tak potrzebnych inwestycji infrastruk-
tury nadwodnej, przygotowanych przez poprzedników, jak również 
sukcesów w wykonaniu dokumentów planistycznych dla następców 
do budowy kolejnych elementów w kadencji 2023-2028. 

Zbigniew Dudor  

o dwuletniej przerwie, po raz kolejny czaplineccy ho-
dowcy gołębi, na czele z Ireneuszem Rogowskim i An-
drzejem  Polewaczem  podjęli się trudu  zorganizowania  

wystawy, tym razem pod egidą Szczecińskiego Związku Hodowców 
Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików. To już XIII Regio-
nalna Wystawa 
Gołębi Młodych, 
która odbędzie się 
w dniach 6-7 li-
stopada 2021 r.  
w hali widowi-
skowo-sportowej 
w Czaplinku. 
Współorganizato-
rami tego wyda-
rzenia są: Gmina 
Czaplinek oraz 
Powiat Drawski, 
którzy udzielili 
wsparcia finanso-
wego. Ponadto 
wsparcia udzielili 
niezawodni spon-
sorzy: IRAS Ire-
neusz Gacki, 
AGRICON Da-
riusz Patalan, 
LIFESTYLE 
Krzysztof Branic-
ki. 

Organi-
zatorzy przewidu-
ją, że na wystawie 
pojawi się ponad 700 gołębi, ok. 30 kur i 30 królików. Impreza roz-
pocznie się w sobotę 6 listopada o godz. 8:00 do17:00. Będzie także 
czynna tzw. giełda, gdzie będzie można zakupić inwentarz żywy, ak-
cesoria do ich hodowli, karmę, itp. Następnego dnia już od godz. 7:00 
będzie czynna wystawa i giełda, a uroczyste zakończenie planowane 
jest o godz. 13:00, gdzie nastąpi jej podsumowanie i wręczenie na-
gród. Oczywiście, przez cały okres wydarzenia, nie zabraknie stoiska 
gastronomicznego Wojciecha Kusego.  

Impreza odbędzie się w reżimie sanitarnym, dlatego organi-
zatorzy proszą o przestrzeganie ogólnych zasad obostrzeń związanych 
z coronawirusem. 

Zbigniew Dudor 



 

 


