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Zamiast śledzia szprot  

asze środowisko słodkowodne, jak i Bałtyku, jest dość róż-
norodne gatunkowo. Nie występują ryby, które mogłyby 
być  zaliczane do  okazałych, raczej  dominuje  przeciętność 

w porównaniu do wód Azji czy Ameryki, tak Północnej jak i Południo-
wej. Dostrzegamy tu także ryby mikrusy, o których 
można tylko wspomnieć ze względu na ich kolorysty-
kę, sposób życia.  
Ze względu na swe mikre wymiary, wtopienie się  
w toń wodną, kto by zauważył prawie srebrzystą ryb-
kę dorastającą raptem do 10-15 cm, a nieraz tylko 
nieco większych długości - szprota, o wadze nie więk-
szej jak 15-45 g. Jest to ryba z rodziny śledziowatych, 
zwana także sardynką norweską. Te małe rybki pełnią 

niepoślednią rolę w ekosystemie Bałtyku. Pod względem gospodarczym 
to trzecia pod względem znaczenia i pod względem ilości połowu ryba 
w naszym morzu. Jeszcze większa jest ich rola w całym łańcuchu po-
karmowym. Możemy powiedzieć, że szprot, pochodzący z tej samej 
rodziny, jest mniejszym kuzynem śledzia. Występuje w ogromnych 
ławicach i jest bardzo cennym gatunkiem. Oba gatunki, śledź  
i szprot, nazywani są „srebrem Bałtyku”. Szproty są dużo mniejsze  
i odróżnić je można po szorstkiej krawędzi brzucha. Ciało jego jest po-
kryte stosunkowo dużymi łuskami. Grzbiet niebieskawy, boki  
i brzuch srebrzyste, tak jak u kuzyna śledzia. Może je odróżnić tylko 
wprawne oko rybaka czy szypra. Szprot jest bardziej ciepłolubny niż 
śledź atlantycki. Występuje nie tylko u nas, ale też na wschodnim 
Atlantyku, Morzu Północnym, Morzu Czarnym i Śródziemnym. Trasy 
ławic ze śledziami rzadko się nakładają. 
Szproty żyją w ogromnych stadach-
ławicach w strefie pelagicznej w otwar-
tej toni morza. Latem preferują głębo-
kość 10-50 m, zimą przemieszczają się 
na głębokość 100-120 m. Jedną z przy-
czyn jest fakt, że o każdej porze roku na 
różnych głębokościach i w różnych 
miejscach jest dość pożywienia, w tym 
wypadku zooplanktonu. Tradycyjnie  
w lipcu-sierpniu po tarle szproty wędru-
ją na tzw. żerowisko, a pod koniec lata na zimowiska. Tak jak inne ryby 
pelagiczne, tak jak nasza drawska sielawa, szproty odbywają także wę-
drówki pionowe w wodzie, jak przemieszcza się plankton. Plankton  
w dzień spływa bliżej dna, zaś nocą podpływa pod powierzchnię i tak 
samo zachowuje się ogromne stado szprot. Ławica wówczas trochę 
rozluźnia swe szyki - nie przeszkadzają sobie w żerowaniu. Małe szpro-
ty (larwy) głównie zjadają okrzemki i wiciowce, zaś osobniki dojrzałe 
skorupiaki planktonowe, ale nawet własną ikrę czy larwy. Najlepszym 
czasem żerowania na Bałtyku jest lato, zima jest uboga w pokarm. 
Można wyróżnić etapy żerowania, gdyż od grudnia do marca przestaje 
żerować, od kwietnia do lipca żeruje umiarkowanie, zaś najintensywniej 
żeruje w sierpniu i wrześniu. Odbudowuje wówczas utracone zapasy, 
głównie tłuszczu.  

Ciekawa teoria jest przedstawiana dlaczego zjada własną ikrę. 
Otóż szprotem żywi się głównie dorsz. Populacja dorsza bardzo spadła, 
szprotów jest zatem więcej, a zjadając własną ikrę kontrolują populację, 
aby nie było jej za dużo, gdyż zabrakłoby pokarmu, a to groziłoby sa-
mozagładą. Szproty więc wiedzą co robią, ale niezbadane są jeszcze 
niektóre meandry i tajemnice przyrody. 

Wśród ławicy płynących szprotów panuje określony porządek. 
Płyną z określoną prędkością, która jest zależna od temperatury wody. 
Wiadomo, że im jest niższa temperatura wody, tym bardziej jest natle-
niona i szproty oszczędzają zużycie tlenu, mogą jednocześnie szybciej 
płynąć. Szybsze przemieszczanie stada opłaca się im, bo są bezpiecz-
niejsze. Zimą zachowują się więc tak, aby przetrwać. Na ogół zakodo-
wany w ich zbiorowej mądrości jest fakt, gdzie jest mniej dorszy i in-
nych drapieżników, gdzie i kiedy jest więcej planktonu. Zimą jak wia-
domo, jest słabsze i krótsze nasłonecznienie, prawie wcale lub gorzej 
rozwija się fitoplankton, a on przecież jest podstawowym pokarmem 
zooplanktonu. Mniej jego, więc mniej jego amatorów. Więc aby prze-
żyć ciągle muszą wędrować, aby przetrwać i zachować gatunek. Bez 
przerwy cały czas czyhają na nie drapieżniki, bo konkurencja o pokarm 
jest olbrzymia nie tylko w wodzie, ale też z powietrza.  

Ryby te już też zaczynają odczuwać zmiany klimatyczne na 
Bałtyku. Pisałem wyżej o kanibalizmie na własnym nienarodzonym 
 

potomstwie, ale samo tarło odbywa się tak, jak to genetycznie zakodo-
wane, rozciągnięte czasowo i porcyjnie, nawet 8-9 razy w ilości  6-10 
tys. szt., ikra o średnicy 0,8-1,5 mm. Tarło w Bałtyku odbywa się wio-
sną, gdy woda osiągnie temperaturę 6-13 st. C. Składana jest w wolnej 
wodzie, unosi się w toni, daleko od brzegu. Wylęg narybku następuje 
po 4-7 dniach w zależności od temperatury wody. Larwy są unoszone 
przez prądy morskie, nawet setki km. Na ogół narybek wędruje do 
stref przybrzeżnych, zatok, ujść rzek i rzeczek, bo tam znajduje bogate 
w plankton żerowiska. Tam też w tym okresie jednocześnie żerują 
młode śledzie. Po dwóch latach szproty dojrzewają płciowo, mając 
wówczas wymiar 12-13 cm przystępują do tarła. Wędrują więc na peł-
ne morze i tam dokonują tarła, a po tym dołączają już do osobników 
dojrzałych i z nimi się przemieszczają.  
 Ta nieduża rybka w swojej masie spełnia bardzo dużą rolę  
w gospodarce. Połowy tego gatunku są największe, oprócz śledzia  
i dorsza. Tego drugiego chyba już prześcignęła. Polacy odławiają 
szprota głównie zimą, jedyną dopuszczalną metodą włokami pelagicz-
nymi. Do niedawna jeszcze odławiano około 250 tys. ton rocznie, te-
raz  o połowę mniej. Tak samo sąsiadujące kraje łowiły około 1 mln 
ton, obecnie 500 tys. ton. Największą flotę rybacka posiadają Estonia  
i Finlandia, a najmniejszą Litwa i Rosja. Największe zastrzeżenia bu-
dzą połowy „paszowe”, bo przy okazji tępi się narybek innych ryb. 
Połowy paszowe siecią o drobnych oczkach to jedna z przyczyn dra-
stycznego spadku pogłowia dorsza. Zakłóca to cały łańcuch pokarmo-
wy i wpływa m.in. na powstawanie niszy tlenowych, czyli martwych 
beztlenowych miejsc na Bałtyku. Więcej pozostającego w wodzie fito-
planktonu i drobnych alg itp. powoduje ich obumieranie, a w konse-
kwencji do gnicia zużywają tlen. Pamiętajmy, że Bałtyk ma bardzo 
niskie zasolenie, a więc ma ograniczoną zdolność do samooczyszcza-

nia i regeneracji, a tym samym zwięk-
szenia swojej żyzności.  
 Ciekawy jest fakt, że populacja 
szprota jest bardzo chimeryczna. Po 
latach, gdy jest go bardzo dużo, następu-
ją okresy gdy prawie brak tej ryby. Ich-
tiologowie jeszcze tego problemu nie 
rozgryźli.  
 Szproty są przerabiane na różne 
sposoby. Najczęściej w naszych skle-
pach spotykamy szproty wędzone na 

gorąco, ale też na zimno. Są w różnych konserwach rybnych w pomi-
dorach, oleju, pomidorowo-warzywne – kto nie smakował tych prze-
pysznych konserw oraz wędzonych rybek?! W niektórych krajach 
szproty suszą. Często spotykamy szproty jako marynaty. Kto z nas nie 
jadł przepysznych moskalików?! Do przetwórstwa szproty nadają się z 
tego względu, gdyż są łowione zimą, wówczas nie żerują, mają puste 
żołądki i przerabiane oraz wędzone są w całości bez żadnej mecha-
nicznej obróbki. Dlatego są więc takie zdrowe, raz że żywią się zoo-
planktonem, to ich mięso nie posiada żadnych metali ciężkich (kadmu, 
ołowiu, rtęci). Mięso posiada 12-15% tłuszczu, bogate w kwasy tłusz-
czowe Omega3, witaminę B12 i D, łatwo przyswajalne białko i wapń, 
bo przecież zjadany jest w całości. Spotykamy często obiegowe nazwy 
szprot lub szprotka, ale dotyczy to tej samej ryby. 
 Mam ciągle w głowie nieszczęsne odłowy paszowe na granula-
ty dla ryb hodowlanych w stawach czy klatkach morskich. Mimo 
wszystko w ten sposób zubaża się ekosystem wodny i dla takich celów 
te odłowy powinny być zaniechane, gdyż te łososie czy pstrągi z kla-
tek chorują na różne choroby pleśniowe, są wprost oblepione pasoży-
tami, więc są niezbyt apetyczne dla tych, którzy o tym procederze wiedzą. 
 Już na początku grudnia myślimy co przygotować na stół wigi-
lijny. Zwyczajowo obok karpia, drugim podstawowym postnym da-
niem był śledź. Z tą rybą co roku jest coraz bardziej krucho, połowy 
maleją w zastraszającym tempie. Jest go mało i będzie jeszcze mniej. 
Odławiamy go już tylko około 20% tego co w latach 70-tych ub.w.  
W tamtym okresie modne było określenie niektórych słodyczy jako 
czekoladopodobne. Niby takie same, ale smak i zawarte w nim tłuszcz 
i kakao inne. Teraz chyba będzie trzeba tego naszego szprota nazwać  
i konsumować jako „śledziopodobnego”, na oko podobny, ale jakość 
inna. Szprot jako moskalik to świetna zagrycha, a imitacja w oleju 
jako sardynka, nie odstaje wiele od oryginału. Na razie cieszmy się, że 
mamy jeszcze nasze bałtyckie śledzie i atlantyckie tłuste, wypasione 
matiasy, a że w cenie o 70% wyższej jak rok temu? No cóż, życie  
w naszym kraju wciąż nas zaskakuje, zmusza także do zmiany ustalo-
nego tradycją wigilijną jadłospisu.  

Józef Antoniewicz 

Szprot  
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CIEKAWE DETALE (cz. 7) 

ak wynika z sześciu poprzednich części artykułu, spa-
cer ulicami Czaplinka wyjątkowo dużo wrażeń może 
dostarczyć  tym   miłośnikom  naszego  miasta,  którzy  

zwracają uwagę na różne ciekawe detale architektoniczne. Dziś po-
znamy kilka kolejnych przykładów. 

*** 
 Oryginalną architekturą wyróżnia się jednorodzinny dom 

mieszkalny przy ul. Leśników 
27. Zaprojektowany został on 
z dużą fantazją z wykorzysta-
niem elementów naśladują-
cych stylistykę dawnych epok 
i z tego powodu budzi zainte-
resowanie niektórych prze-
chodniów zastanawiających 
się nad metryka tego budynku. 
Jego charakterystyczną cechą 
są mury zwieńczone dekora-
cyjnymi blankami. Nie jest to 
jednak budynek aż tak bardzo 
stary, jak niektórzy sądzą.  
Analiza starych planów miasta 

pozwala datować ten obiekt na początek 
XX wieku. Fragment tego ciekawego 
budynku widzimy na fot. nr 1. 
 Co ciekawe, dekoracyjne blanki 
wieńczą również wieżę XIX-wiecznego 
pałacu stojącego przy promenadzie nad 
j. Drawsko. Do 2018 r. pałac był siedzi-
bą czaplineckiego Nadleśnictwa.  
W okresie powojennym pełnił funkcję 
siedziby Państwowego Gospodarstwa 
Rybackiego a później w latach 70-tych 
był wykorzystywany przez czaplineckie 
przedsiębiorstwo "TELKOM-TELCZA”. 
Według informacji otrzymanej od Pana 
Wiesława Krzywickiego, pracownicy 
tego przedsiębiorstwa umieścili na wie-
ży migającą lampę. Była ona zapalana  
o zmierzchu pełniąc funkcję świetlnego 
znaku nawigacyjnego dla znajdujących 
się na wodzie żeglarzy i rybaków. Mało 
znaną ciekawostka jest to, że lampa 

uruchamiana była przez fotoe-
lektryczny przekaźnik zmierz-
chowy produkcji czaplineckiej 
„TELKOM-TELCZY”. Pała-
cową wieżę z blankami widzi-
my na  zdjęciu nr 2.  Fotogra-
fia nr 3 przedstawia z kolei 
fragment frontowej – zwróco-
nej  w stronę jeziora - elewacji 
pałacu z herbem ze strzałą 
oraz z datą 1899. Na niektó-
rych pocztówkach z końca 
XIX w. pałac oznaczony jest 
jako „Villa Ruschke”.  

 Inny rodzaj zęba-
tego zwieńczenia fronto-
wej fasady budynku 
możemy zobaczyć na 
fot. nr 4. Jest to frag-
ment domu mieszkalne-
go Drahimska 14. Archi-
tektura tego budynku 
jest bardzo skromna. 
Jedynym urozmaice-
niem fasady jest dość 
nietypowe zwieńczenie 
o niewielkich walorach 
dekoracyjnych. Jest to jedy-
ny budynek w Czaplinku  
 

z fasadą zwieńczoną w taki spo-
sób. Na zdjęciu zwracają uwagę 
przyokienne metalowe mocowania 
wskazujące, że w przeszłości okna 
na piętrze tego budynku wyposa-
żone były w okiennice. 
 Do zdobienia szczytów 
budynków wykorzystywano nieraz 
cementowe kule. Przykładem są 
kule zdobiące szczyt  budynku 
Sikorskiego 27 widoczne na fot. nr 
5. Inny przykład widzimy na zdję-
ciu nr 6 przedstawiającym szczyt 
budynku Szczecinecka 4. W jed-
nym z niemieckich czasopism 
dawna fotografia tego budynku 
opatrzona jest podpisem „Villa 

Jancke” (fot. nr 6). Budynek ten stoi przy zbiegu ul. Szczecineckiej z 
ul. Słoneczną. Jest  przypisany 
do ul. Szczecineckiej, ale prze-
chodniom kojarzyć się może 
przede wszystkim z ul. Sło-
neczną, gdyż usytuowany jest 
w taki sposób, że w dużym 
stopniu decyduje o krajobrazie 
wschodniego, najbardziej 
uczęszczanego odcinka Sło-
necznej. Budynek ten wymaga 
pilnego remontu. Na zdjęciu nr 
7 rzuca się w oczy szarość 
zaniedbanej elewacji oraz brak 
jednej kuli. Baczny obserwator 
zauważy, że brakująca cemen-
towa kula leży pod murem  
w przydomowym ogródku. 
Kula spoczywa tam już od 
bardzo dawna. Najprawdopo-
dobniej spadła w wyniku po-
garszającego się stanu tech-
nicznego murów. Można przypuszczać, że spadając ze znacznej wyso-
kości nie rozbiła się na kawałki, gdyż natrafiła na miękką ziemię. Jest 

jednak popękana. Leży od wielu lat pod domem pokrywając się 
mchem i zarastając 
chwastami, co widzi-
my na fotografii nr 8. 
Jeśli mnie pamięć nie 
myli, to widziałem tę 
kulę leżącą tutaj już  
w końcu lat pięćdzie-
siątych ubiegłego wie-
ku, gdy przechodziłem 
tędy codziennie w 
drodze do szkoły pod-
stawowej przy ul. Sło-
necznej. (cdn.) 
 
Zbigniew Januszaniec 

1. Fragment budynku Leśników 27  
(fot. Zb. Januszaniec, 2022 r.).  

2. Wieża pałacu nad j. Drawsko 
(fot. Zb. Januszaniec, 2022 r.).  

3. Szczyt frontowej ściany pałacu z herbem  
i z datą 1899 (fot. Zb. Januszaniec, 2022 r.).  

4. Fragment frontowej fasady budynku Drahim-
ska 14 (fot. Zb. Januszaniec, 2022 r.).  

5. Cementowe kule na budynku Sikorskie-
go 27 (fot. Zb. Januszaniec, 2022 r.).  

6. Budynek przy  ul. Szczecineckiej 4 na 
starej fotografii oznaczony jako „Villa 
Jancke” (źródło: ”Mein Neustettiner 

Land” nr 1/2013, s. 23).  

7. Fragment fasady  budynku Szczecinecka 4 (fot. Zb. Januszaniec, 2022 r.).  

8. Cementowa kula leżąca od wielu lat pod budynkiem 
Szczecinecka 4 (fot. Zb. Januszaniec, maj 2022 r.).  
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Wieści z sesji 

listopada b.r. odbyła się nadzwyczajna LIII Sesja RM, poświęcona 
podjęciu uchwały związanej ze zmianami w budżecie Gminy,  
dotyczącymi  przyjęcia  od  Wojewody  środków na wypłaty  

dodatków na zakup węgla i drewna przez gospodarstwa domowe. 
29 listopada b.r. odbyła się LIV Sesja RM. Na sesję zaproszony został 

poseł na Sejm Czesław Hoc, który firmował przydzielenie Gminie z rządowego 
projektu 514 laptopów dla dzieci z rodzin z obszarów popegeerowskich. Poinfor-
mował, że będą wkrótce ogłoszone aplikacje na fundusze na ochronę zabytków. 
Polecam uwadze Włodarzy obiekty wpisane do ewidencji zabytków - pracownia 
mistrza Szatkowskiego i elewacja świetlicy w Pławnie - na remonty których można 
uzyskać dofinansowania.  
Miłym akcentem było wręczenie przez Burmistrza gratulacji Wiesławowi Krzy-
wickiemu na okoliczność odznaczenia Zachodniopomorskim Złotym Gryfem. 

Przedyskutowano problematykę ostatniego skażenia wody w wodocią-
gu zaopatrującym większą część mieszkańców Czaplinka, Niwki, Żelisławia  
i Siemczyna. Burmistrz stwierdził, że w tej materii zrobiono wszystko co było 
możliwe, że pragmatyka działań była prawidłowa.  
 Kompetentnie niedoskonałość działań kryzysowych ocenił radny Sz. 
Pastuszek. Zakwestionował skuteczność systemu informacji. Przekazywane dane 
nie były kompletne i opóźnione w czasie. Fb to za mało w przypadku takiego 
wydarzenia. Zaproponował prowadzenie szerszej kampanii informacyjnej, sugeru-
jąc także włączenie się w taką akcję Kuriera Czaplineckiego, jako medium dostępne 
 

w formie papierowej.  
Jako obecny podczas sesji, poparłem sugestie Pana Radnego. Przypo-

mniałem, że Kurier od lat prowadzi akcje edukacyjne i informacyjne związane 
m.in. z ochroną zdrowia naszych mieszkańców, ostatnio podczas szczytu pande-
mii koronawirusa (w Nr 173 styczeń i Nr 178 czerwiec z ub.r. poświęcając na ten 
cel nawet strony okładkowe). Niestety, Pan Burmistrz podejmując na początku 
kadencji decyzję w wyrzuceniu wersji elektronicznej miesięcznika ze strony inter-
netowej Urzędu znacząco, negatywnie obniżył szeroko rozumiany dobrostan 
naszych mieszkańców. Radny replikował, że decyzja o wyrugowaniu była słusz-
na, bo ukazują się w Kurierze „niewybredne komentarze” pod adresem Burmi-
strza i Radnych. Panie Radny – nie ma i nie będzie w naszej Gminie żadnych 
świętych krów, dotyczy to także Burmistrza i Radnych. Każdy mieszkaniec ma 
prawo oceniać, zwłaszcza organy pochodzące z wyboru. Ani Burmistrz, ani Radni 
nie muszą się z tymi ocenami zgadzać. Wyborcy kiedyś to i tak zweryfikują. Peł-
niąc powyższe funkcje należy liczyć się z oceną własnej działalności. A prawem 
publicysty jest używanie różnych środków wyrazu, w tym kpiny o różnym zabar-
wieniu, byleby to nie naruszało prawa prasowego. Wielekroć proponowaliśmy 
adwersarzom łamy Kuriera do udzielenia riposty – bez skutku. Jeśli ktoś czuje się 
dotknięty publikacjami, a nie ma argumentów do polemiki, to pozostają inne drogi 
– można pójść do sądu lub prokuratury.  

Wyjaśnienia w kwestii skażenia wody złożył Prezes ZGK Marian Ruto-
wicz. Opisał jakie działania naprawcze podjęto i z jakim skutkiem. Niestety, do tej 
pory nie udało się jednoznacznie zlokalizować źródła skażenia wody, są tylko 
przypuszczenia. Na razie pozostaje neutralizacja zanieczyszczenia i profilaktyka. 
Od 20 lat nie było przypadku skażenia wody o takiej skali. Prezes jest gotów pod-
dać się ocenie, ale czy tylko On odpowiada za taki stan rzeczy?  

Adam Kośmider  

„Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu,  
lecz człowiekiem wartościowym“  

Albert Einstein 

PODZIĘKOWANIA 

ziękuję bardzo Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego 
za uhonorowanie Złotym Gryfem Pomorskim mojej skromnej oso-
by. Gorąco dziękuję wnioskodawcom – Zarządowi Stowarzyszenia  

Przyjaciół Czaplinka. Ale najserdeczniej dziękuję moim dawnym towarzyszom 
pracy z Telczy, oraz kolegom ze Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka, z Henry-
kowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie i z innych organizacji społecznych, do 
których miałem zaszczyt przynależeć i w nich działać. 
 Po wyjeździe z rodzinnego Grodna w styczniu 1945 r. ponad 20 lat wę-
drowałem po Polsce nie zagrzewając nigdzie miejsca. W 1967 r. trafiłem do Cza-
plinka, który był wówczas bardzo biednym miasteczkiem. Ale mnie zauroczyło 
piękno przyrody i perła wśród jezior – Drawsko. Gdy poznałem mieszkańców 
tych terenów, którzy w większości, jak i ja, byli kresowiakami, zrozumiałem jak 
wspaniałymi są ludźmi, pokochałem ich i postanowiłem tu zostać na zawsze. To 
im w dużej mierze moje dokonania i zasługi zawdzięczam, i ten Złoty Gryf Po-
morski w dużej mierze im właśnie się należy. 
 W niełatwych czasach, w miasteczku bez tradycji przemysłowych, stwo-
rzyliśmy wspólnie nowoczesny zakład przemysłowy. Powstał dzięki ciężkiej 
pracy, wytrwałości, wzajemnemu zaufaniu i solidarności, zdobywaniu nowej 
wiedzy i umiejętności. Po transformacji to te walory umożliwiły kontynuację 
działalności przemysłowej i to nie tylko na terenie miasta, lecz i powiatu. W Cza-
plinku działają dzisiaj 3 duże zakłady przemysłowe, a miasto stanowi centrum 
działalności przemysłowej w powiecie. 
 Oprócz dokonań gospodarczych mamy z przyjaciółmi "na sumieniu" 
także niemałe dokonania kulturalne, jak m.in. założenie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Czaplinka, które wydaje od ponad 16 lat Kurier Czaplinecki i wydało 4 książki, 
  

które ocaliły pamięć o wielu zasłużonych dla naszej małej ojczyzny ludziach i ich 
dokonaniach.  
 Równie wspaniałych jak czapliniacy ludzi spotkałem w Siemczynie – to 
Andziakowie. Nie kresowiacy... ale czuję się wśród nich jak w rodzinie. Ich doko-
nania, a szczególnie restauracja pałacu i zabudowań dworskich, organizacja cy-
klicznych, znamienitych imprez kulturalnych, publikowanie od 9 lat Zeszytów 
Siemczyńsko-Henrykowskich, uczyniły  Siemczyno swoistym  centrum  kultury powiatu.  
 Rzymianie używali określenia genius loci, znaczącego „duch miejsca".  
Otóż w Czaplinku i w Siemczynie znalazłem nie tyle ducha miejsca co stokroć 
wspanialszego "DUCHA PRACY LUDZKIEJ". Tu spotkałem ludzi, którzy 
wytrwale i sumiennie pracując i działając stworzyli wielorakie więzi społeczne  
i kulturę, dzięki którym jesteśmy – TACY, JACY JESTEŚMY! 
 Stary jestem, ale uhonorowanie mojej osoby zobowiązuje, by nie "łamać 
jeszcze pióra" i nadal służyć naszej społeczności. 

Wiesław Krzywicki 
 
 PS.  Od XIV tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich publikujemy 
w nich sylwetki zasłużonych i wybitnych mieszkańców regionu. W XV tomie 
ukazały się 2 artykuły mojego pióra: 
– Honorowy Obywatel Czaplinka JANUSZ HRYNKIEWICZ; 
 – Czaplinecki dziejopis PIOTR KASPROWICZ  (także jest Honorowym Obywa-
telem Czaplinka). 
Natomiast w przygotowywanym do druku XVI tomie ukaże się mój artykuł:  
Czaplinecki nauczyciel i społecznik Stanisław-Kostka Czajka.  
 Zachęcam Szanownych Czytelników do zapoznania się z sylwetkami 
tych bardzo zasłużonych dla naszej społeczności ludzi. Zachęcam też do zgłasza-
nia na adres redakcji Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich lub Kuriera Czapli-
neckiego propozycji ukazania sylwetek innych ludzi, którzy dobrze zasłużyli się 
naszemu miastu i gminie. Mogą to być własne opracowania lub tylko wskazania 
określonych osób, czy też materiały (zdjęcia, dokumenty, wycinki prasowe, pa-
miątki itp.). 

W. K. 

Pod biało-czerwoną 

rojekt „Pod biało-czerwoną” zakładał sfinansowanie przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla każdej gminy 
w Polsce, której mieszkańcy wyrazili taką wolę  poprzez oddawanie  

poparcia w internetowym głosowaniu.  
Ogłoszony został w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, dla uczczenia 

jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem była również integracja lokal-
nych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz patriotyzmu. Patronat nad ini-
cjatywą objął Prezesa Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. 
Zaangażowanie mieszkańców jak największej liczby gmin w naszym kraju miało 
sprzyjać refleksji zarówno nad samym patriotyzmem, jak i przyszłością Polski. 
100-lecie Bitwy Warszawskiej stanowiło ku temu doskonałą okazję. 
 W Gminie Czaplinek aktywnie włączyli się w ten projekt członkowie 
Stowarzyszenia Bastion. Ta kilkumiesięczna praca na rzecz zachęcania do wzięcia 
udziału w konkursowym głosowaniu przyniosła efekt. 11 listopada w 104. roczni-
cę odzyskania niepodległości uroczyście oddano do użytku maszt „Pod Biało-
Czerwoną” na Kwaterze Wojennej w Czaplinku, na którym dumnie załopotała 
  

flaga w naszych narodowych barwach. Premier Mateusz Morawiecki skierował z 
tej okazji list do mieszkańców Czaplinka. Pod pomnikiem został złożony w Jego 
imieniu okazjonalny wieniec. Na to wyróżnienie Czaplinek zasłużył największym 
wynikiem w kraju, uzyskanym wśród gmin biorących udział w całym projekcie - 
ponad 10 tys. głosów! Bardzo cieszy nas taki efekt współpracy z mieszkańcami 
Gminy Czaplinek i sympatykami Gminy, którzy zaangażowali się w głosowanie. 
Z tego miejsca chcę serdecznie podziękować za przyjęcie członków Bastionu  
w swoich domach, rozmowy, pozytywny odzew i promowanie projektu.  

Jednak pomysł Stowarzyszenia Bastion jako lidera projektu w naszej 
Gminie na lokalizację masztu nie został zaakceptowany i wzięty pod uwagę przez 
Pana Burmistrza. Zapytano nas o zdanie, już po fakcie montażu masztu na cmen-
tarzu. Proponowaliśmy lokalizację na placu przy czaplineckim rondzie, gdzie 
przecinają się wszystkie drogi przebiegające przez nasze miasteczko, i gdzie dum-
nie powiewającą Biało-Czerwoną widać byłoby, żeglując po wodach jeziora 
Drawsko. Marzyło się nam, aby pod tym masztem organizować obchody godziny 
„W” - 1.08 z okazji Narodowego Dnia Powstania Warszawskiego.    

No cóż…, cieszymy się z tak dużej liczby oddanych głosów na Gminę 
Czaplinek, jeszcze raz dziękujemy wszystkim głosującym. Maszt powstał i będzie 
na nim dumnie powiewać flaga Polski. 

Michał Olejniczak 
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Powiat Drawski z dopłatą na połączenia autobusowe w 2023 r. Kolejne odznaczenia 

o raz kolejny Powiat Drawski otrzymał dopłaty do realizowanych prze-
wozów autobusowych. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dofi-
nansowanie  na  połączenia  autobusowe  w  wysokości  1 896 650,40 zł,  

dzięki czemu w 2023 r. funkcjonować będzie 14 linii komunikacyjnych o łącznej  
długości 517,50 km.    
W związku ze złożonym przez Powiat Drawski wnioskiem w naborze o dopłatę 
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych i otrzymaniem dofinansowania 
w wysokości 3 zł do wozokilometra w 2023 r. będą funkcjonowały następujące 
linie komunikacyjne: 
1. Złocieniec - Wierzchowo przez: Osiek Drawski, Żabinek, Żabin. 
2. Złocieniec - Kalisz Pom. ul. Kolejowa przez: Wierzchowo, Żabin, Sienica, 
Giżyno. 
3. Złocieniec - Wielboki 
przez: Żabin, Wierzchowo, 
Będlino, Otrzep, Świerczyna. 
4. Drawsko Pom. - Złocie-
niec przez: Zarańsko, Dołgie 
wieś, Borne, Kolno,  
Ostrowice. 
5. Drawsko Pom. - Kalisz 
Pom. przez: Koleśno, Kono-
top, Pomierzyn, Kalisz Pom. 
ul. Kolejowa. 
6. Drawsko Pom. - Łobez 
przez: Zagozd. 
7. Drawsko Pom. - Czaplinek DK przez: Złocieniec, Siemczyno, Niwka. 
8. Złocieniec - Drawsko Pom. przez: Złocieniec ul. Kosynierów-Ułanów, Draw-
sko Pom., Oleszno. 
9. Drawsko Pom. - Złocieniec przez: Lubieszewo, Stawno. 
10. Drawsko Pom. - Złocieniec przez: Suliszewo, Rzęśnica, Rzęśnica kolonia. 
11. Złocieniec - Czaplinek przez: Siemczyno, Siemczyno kolonia, Niwka. 
12. Drawsko Pom. ul. Złocieniecka - Świdwin przez: Łabędzie. 
13. Drawsko Pom. - Połczyn Zdrój przez: Dołgie wieś, Ostrowice. 
14. Złocieniec - Kołobrzeg przez: Suliszewo, Drawsko Pomorskie, Łabędzie, 
Świdwin, Sławoborze.  
Powiat Drawski dokłada wszelkich starań, aby mieszkańcy powiatu mieli odpowiednie 
połączenia autobusowe i nie byli wykluczeni komunikacyjnie.  
Zapraszamy mieszkańców do korzystania z komunikacji autobusowej w ramach 
publicznego transportu zbiorowego organizowanej przez Powiat Drawski po-
przez Spółkę PKS Złocieniec. 

 
Marzena Puszczak, Wydział Inwestycji 

piątkowe popołudnie w dniu 18 listopada br. w Lasku Arkońskim 
w Wierzchowie odbył się IV Powiatowy Dzień Seniora zorgani-
zowany  przez  Powiat  Drawski.  Uroczyste  spotkanie  otworzyli:  

Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Ptak i Starosta Drawski Stanisław Cy-
bula, którzy przywitali i złożyli życzenia wszystkim seniorom.  

Ponadto Powiat Drawski reprezentowany był przez Sekretarz Powiatu 
Katarzynę Szlońską-Getkę, Wicestarostę Powiatu Drawskiego Waldemara 
Włodarczyka, Członka Zarządu Zbigniewa Dudora, Radną Genowefę Polak.  
Z kolei Gminę Wierzchowo reprezentował Wójt Jan Szewczyk i Sekretarz To-
masz Suchoński. Tegoroczną uroczystość swoją obecnością zaszczycił także 
Rüdiger Jankowski z zaprzyjaźnionego powiatu Segeberg. 

Najaktywniejsi seniorzy, jak co roku, otrzymali odznakę „Aktywny 
Senior” z rąk władz samorządowych powiatu. Wśród odznaczonych znaleźli 
się: Maria Samulewska, Krystyna Kaczorkiewicz, Zdzisław Jasiul, Ireneusz 
Kopacewicz, Ewa Smolny, Dorota Frankowska, Bogumił Nowakowski, Elżbie-
ta Sakowicz, Maria Koralewska, Anna Karolewicz, Zofia Zielińska, Urszula 
Milewska, Stanisław Ignaczak, Aniela Ignaczak, Krystyna Kopeć, Helena Boń-
kowska, Jadwiga Popławska, Barbara Szkurłat, Krystyna Gawlik, Grażyna Ko-
walska, Stanisław Beszczyński, Jadwiga Pawliczek, Zofia Błaszkowska, Barba-
ra Krupka, Stanisław Klich, Bernard Bieniecki, Jadwiga Stankiewicz, Henryk 
Lipiński, Andrzej Prętki, Krystyna Susołowska, Józef Koralewski, Krystyna 
Nowak i Halina Górska. 

Podczas uroczystości wszystkim uczestnikom czas umilały piosenki 
w wykonaniu Bartka Michalczyka. Nie zabrakło też różnego rodzaju konkur-
sów i zabaw w wykonaniu Wioletty Szczecińskiej. Seniorzy natomiast przygo-
towali wspaniały pokaz mody. 

Alina Kasprzycka, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 
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 “Wszystko, co najważniejsze, czyli historia Czaplinka do baroku”  

Obchody Święta Niepodległości w ZS w Czaplinku, czyli uczta dla duszy w biało - czerwonym tle.  

Narodowe Święto Niepodległości to doskonała okazja do refleksji nad poję-
ciem Ojczyzny. W kontekście 104. rocznicy odzyskania niepodległości, historia 
nas - Polaków i naszego kraju, nasuwa szczególne refleksje. Dziś cieszymy się 
wolnością, korzy-
stamy z tego, co ze 
sobą niesie i... po-
winniśmy doceniać, 
patrząc na to, co 
dzieje się za 
wschodnią granicą.  
Uczniowie ZS w 
Czaplinku uczcili 
104. rocznicę odzy-
skania niepodległo-
ści montażem słow-
no - muzycznym, w 
którym wykorzy-
stano fakty histo-
ryczne i komentarz do nich, w postaci tekstów lirycznych, napisanych przez 
nieżyjącego już Jacka Kaczmarskiego. Ponadto mogliśmy usłyszeć piosenki  
z okresu międzywojennego, do których słowa napisał między innymi Marian 
Hemar a muzykę skomponował nieoceniony Jerzy Petersburski, a wszystko to 
w nowych aranżacjach. Swoista uczta dla duszy. Dzięki współpracy z Czapli-
neckim Ośrodkiem Kultury mogliśmy tę uroczystość zorganizować właśnie  
w tym miejscu, za co serdecznie dziękujemy.  
Zorganizowaną przez nas uroczystość swoją obecnością uświetnili 
między innymi:  
- Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Zbigniew Dudor  
- Radna Powiatu Drawskiego Genowefa Polak  
- Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz  
- Sekretarz Gminy Czaplinek Marcelina Mastalisz  
- Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Leśniowski  
- Dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury Aleksandra Łuczyńska  
- Przewodnicząca Rady Rodziców ZS w Czaplinku Renata Kozak  

Pod takim tytułem, 17 listopada br. Odbyło się VIII Dyktando  
o Pióro Starosty Drawskiego. Do rywalizacji w poprawnym pisaniu 
przystąpiły 23 osoby, głównie uczniowie szkół powiatu drawskiego. 
Uczestnicy nie tylko zmagali się z ortografią i interpunkcją, ale mo-
gli również poznać ciekawą historię Czaplinka i okolic. Organizato-
rem był Starosta Drawski – Pan Stanisław Cybula, który wspólnie  
z Przewodniczącą Rady Powiatu Drawskiego - Panią Urszulą Ptak 
wręczyli uczestnikom podziękowanie i słodki upominek. Dyktando 
zakończyło się wspólnym zdjęciem pamiątkowym. Czy uczestnicy 

dyktanda „połamali pióra”? Niebawem poznamy laureatów dyktanda, 
w tym Mistrza Ortografii Powiatu Drawskiego. Tekst dyktanda 
pełen ortograficznych pułapek: ”Wszystko, co najważniejsze, czyli 
historia Czaplinka do baroku“, napisała Pani Wioletta Piotrowska.  
 

Wioletta Piotrowska  
zdj. Adrian Adasiak 

Tradycją obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół  
w Czaplinku jest przyjęcie w poczet uczniów młodzieży klas pierwszych. Uro-
czyste ślubowanie zostało przyjęte przez Dyrektora Zespołu Szkół. Pierw-
szacy od tego dnia stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół w Czaplin-
ku. Nie zabrakło także części artystycznej przygotowanej przez uczniów: 
Zuzannę Kopciuch, Natalię Hałuszczyk, Anikę Słowińską, Nikolę Cichocką 
oraz Nadię Miazgę, która czarowała swoim głosem i umiejętnościami wokalny-
mi. W rolę niezastąpionych konferansjerek wcieliły się: Aleksandra Komorow-
ska oraz Alicja Człapa.  

Dzień Edukacji Narodowej to także czas podsumowań pracy dydak-
tyczno-wychowawczej, niekiedy wieloletniej oraz nagrodzenia najbardziej 
wytrwałych, kreatywnych, inspirujących, a przede wszystkich zaangażowa-
nych nauczycieli. Nagrodę Dyrektora otrzymali: pani Wioletta Cylkowska, 
pani Monika Cieplińska, pani Sylwia Czech, pani Małgorzata Lezler, pani 
Żaneta Iwaniczko, pani Weronika Pietkiewicz, pani Jolanta Gawlik, pani 
Marta Gańska oraz pani 
Agnieszka Wiśniewska. 
Należy pamiętać, że szko-
ła to nie tylko pracownicy 
pedagogiczni, ale także 
pracownicy administracji  
i obsługi. Grono wyróżnio-
nych to: pani Justyna 
Kujawska-Słomska, 
pani Edyta Bołdak-
Manikowska, pani 
Monika Grodzińska, pani 
Krystyna Popowicz, pan 
Marek Skrodzki, pan Henryk Boniecki oraz pan Dariusz Osiak. Wszyst-
kim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!  
Pani Agnieszka Skonieczna – nauczycielka języka polskiego, została wyróż-
niona za swoją rzetelność, sumienność oraz kreatywność Nagrodą Starosty 
Drawskiego. Pani Agnieszko, serdeczne gratulacje od całego Grona.  

Tekst: Wioletta Piotrowska 
Zdjęcia: Artur Manikowski 
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PARK SOLNY  

mieście jest teren zieleni z drzewami. Jego obszar częściowo 
wytycza ul. Zbożowa z wjazdem na rynek na tyłach budynków 
przy tej ulicy oraz część ul. Jeziornej. Południową stronę zamyka  

budynek ze sklepem z częściami motoryzacyjny przy ul. Złocienieckiej. Od pół-
nocy teren zieleni zamykają schody i skarpa. Jest to najstarszy park miejski  

w Czaplinku. Powstał w latach sie-
demdziesiątych dziewiętnastego 
wieku z wytyczonymi alejami (fot. 
1), które są czytelne do dziś wśród 
nasadzonych później drzew (fot. 2). 
W XVIII i początkach XIX w. teren 
ten miał inne przeznaczenie. Naprze-
ciw ul. Zbożowej stał budynek ma-
gazynu soli (wg. profesora R. Wal-
kiewicza) i jak podaje jeden z nie-
mieckich opisów – rosły pod murem 
dwa drzewa i stała budka wartowni-
cza. Magazynu pilnowało wojsko. 
W pierwszej połowie XIX w. budy-
nek rozebrano. 
 Około 1860 r. powstaje ma-
gazyn armii pruskiej, w którym 
obecnie jest sklep motoryzacyjny.  
W roku 1880 w parku postawiono 
pomnik w kształcie obelisku, po-
święcony Otto Bismarckowi. Na 

szczycie pomnika był orzeł pruski z żeliwa (obecnie pozostał po nim otwór do 
mocowania), poniżej rok 
1880 widoczny obecnie, pod 
nim napis Otto Bismarck 
ledwo czytelny obecnie. Pod 
tym wszystkim w polu kwa-
dratu był wykuty profil Bi-
smarcka. Mieszkańcy posta-
wili go z wdzięczności. Dzię-
ki niemu wybrukowano ulice 
i rynek, wybudowano szkołę, 
pocztę, szpital, most w ul. 
Jagiellońskiej i wprowadzono 
wiele reform społecznych. 

 W północnej części 
parku wybudowano schody 
łączące alejki parkowe z ul. 
Jeziorną, aby spacerowicze 
mogli przejść do alei nad  
j. Drawsko, zaczynającej się 
od ul. Ogrodowej. Nazwaną 
Aleją Bismarcka. 

Wraz z zakończe-
niem wojny zaczyna się nowa 
historia parku. Pod koniec 
marca 1945 r. w niewyjaśnionych tajemniczych okolicznością na terenie miasta 
zostaje zastrzelonych dwóch sowiecki enkawudzistów. Pochowano ich pod mu-
rem budynku zamykającym   park od południa. Już  jesienią 1945 r.  przeniesiono  

  

pochowanych w inne miejsce poza 
Czaplinkiem. 
 Na prywatnym zdjęciu  
z 1952 r. obelisk stoi, nie ma na 
szczycie orła pruskiego. Podobno w 
połowie lat pięćdziesiątych XX w. 
próbowano pozbyć się obelisku. 
Skuto wizerunek Bismarcka i nie-
zbyt dokładnie napis, podkopano  
i próbowano go przewrócić, prze-
chylił się pod kątem około 20 st.  
i tak pozostał. Przez wiele lat, dzieci 
bawiły się wbiegając i skaczą z obe-
lisku, a inni traktowali go jako miej-
sce do siedzenia. 

Pod koniec lat sześćdzie-
siątych XX w. aby ułatwić skracają-
cym sobie drogę z ul. Zbożowej  
i Złocienieckiej na ul. Jeziorną  

w stronę nieistniejącej dzisiaj ga-
zowni, wybudowano schodki.  
W latach 1995-96 zostały zasypane, 
a parę metrów od nich wybudowano 
nowe schodki (fot. 3 i 4). W tych 
latach również zostały przebudowa-
ne schody w północnej części parku 
(fot. 5). Wzmocniono murkiem 
oporowym skarpę parku na krawę-
dzi ul. Jeziornej. Między połową 
dolnej alejki a opisanymi schodami 
istnieją resztki kamiennych schod-
ków z początków XX w. (fot. 6). 
 W 2013 r. grupa osób zain-
teresowanych historią Czaplinka, 
postanowiła postawić obelisk do 
pionu. W październiku odkopano  
z północnej strony obelisk. W celu 

podniesienia kamienia pan Maciej 
Zakrzewski próbował uzyskać po-
moc z ciągnikiem, oraz widłakiem 
magazynowym. Niestety odmówio-
no, bo kamień jest zbyt ciężki. Upór 
pana Macieja Zakrzewskiego i pana 
Antona Kusa zadziałał. Przy pomo-
cy lewarka samochodowego i pod-
sypywaniu kamieni od strony pod-
noszonej, obelisk postawiono. Moż-
na było odczytać, co jest na mało 
widocznej stronie (fot. 7). 

W 2015 r. park wzbogaca 
się o element małej architektury 
metalową ponadwymiarową ławkę 
artystyczną (fot. 8). Powstała dzięki 
dofinansowaniu projektu pn. „Moja 
ławeczka” wygranym w konkursie 

grantowym Fundacji Banku 
Zachodniego WBK „Tu miesz-
kam, tu zmieniam”. Ta ławecz-
ka jest jedną z kilku ustawio-
nych w urokliwych widokach 
na jeziorami Drawsko i Czapli-
no. 
Obecnie przydałaby się rewita-
lizacja parku, by wzbogacić 
istniejące elementy architekto-
niczne. Proponowana nazwa 
Park Solny nawiązuje do zna-
czenia historycznego tego miej-
sca, o czym może informować 
tabliczka. 

Romuald Czapski 

Fot. 1 

Fot. 2 

Fot. 3 Fot. 4 

Fot. 5 

Fot. 6 

Fot. 7 

Fot. 8 
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Mój teść Andrzej Szwaja  

Masz serce, okaż serce  

października 2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Czaplinku 
pożegnaliśmy mojego teścia Andrzeja Szwaję, który od początku 
związany był z Kurierem  Czaplineckim i  dlatego  postanowiłem 

 napisać kilka słów wspomnień o Jego osobie.  
Do Czaplinka trafił niedługo po ukończeniu studiów na 

Politechnice Szczecińskiej. Wraz z żoną Krystyną i dziećmi oraz 
owdowiałą wówczas teściową Heleną Daniuk zamieszkał przy ulicy 
Polnej. Od tego czasu pracował i działał społecznie, będąc później 
radnym w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz 
radnym w Czaplinku.   
 Pomorze Zachodnie, a szczególnie Czaplinek z jego przyrodą 
– jeziorem i urokliwą moreną były bliskie Jego sercu. Mimo ścisłego 
umysłu był wielkim humanistą. Nie był łatwym człowiekiem – był 
trudnym i wymagającym szefem i perfekcjonistą. Miał to szczęście 
  

trafić na lwowskich nauczycieli, którzy po wojnie wykładali na szczecińskich 
uczelniach. To wszystko ukształtowało Jego zainteresowania literaturą klasycz-
ną i sztuką. Będąc studentem, razem z żoną śpiewał w Akademickim Chórze 
Politechniki Szczecińskiej, którego dyrygentem był wówczas prof. Jan Szyrocki. 
Wtedy też, podczas pierwszego turnee we Włoszech w 1962 r, zafascynował się 
kulturą, sztuką, literaturą, architekturą oraz kuchnią Italii. W późniejszych latach 

wielokrotnie spędzał tam wakacje i zafascynował nas tym na całe 
życie. Szczególnie pokochał południe Włoch i znalazł swoje drugie 
miejsce na ziemi w Apulli niedaleko Peschici. Tam już był rozpozna-
walny w kafejkach czy u fryzjera, często nawiązywał kontakty z miej-
scowymi. Mówił biegle po włosku, a języka nauczył się sam w doj-
rzałym już wieku. 
 Te wszystkie wartości w nienachalny sposób przekazywał 
nam i jesteśmy Mu za to wdzięczni. Był opoką całej rodziny, zawsze 
do dyspozycji w trudnych chwilach. 
 Takim chcemy Go zapamiętać.  

Krzysztof   Łochowicz 

całą pewnością można stwierdzić, że powyższe słowa są dewizą 
działalności charytatywnej Szkolnego Koła Caritas przy Szkole 
Podstawowej w Czaplinku. W różnych miejscach naszego miasta  

można spotkać wolontariuszy, uczennice i uczniów z tego miejscowego szkolne-
go koła, zbierających datki na rzecz osób potrzebujących. 
W naszej rzeczywistości wiele jest osób oczekujących 
takiej pomocy, zwłaszcza gdy ktoś znajduje się w trudnej 
sytuacji życiowej. Taka bezinteresowna działalność świad-
czy o dużej wrażliwości społecznej naszej młodzieży. 
Jednak pole działalności SKC jest dużo szersze, młodzież 
angażuje się w realizację licznych projektów o różnorodnej 
tematyce. Kampania „Bezpieczny przejazd”, „Wolna 
Ukraina”, „BohaterOn”, „Dzień Ziemi”, to tylko niektóre 

projekty realizowane przez SKC.  
 W grudniu 2021 r. SKC z Czaplinka zostało wyróżnione na uroczystej 
Gali podsumowującej program „Społecznik 2019-2021”. To duża satysfakcja  
i zaszczyt zostać wyróżnionym przez Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego, pod patronatem którego realizowany był ten program. Szczególnie 
owocnym i kreatywnym okazał się projekt pod tytułem: „Młodość i doświadcze-
nie to idealne połączenie”, realizowany w ramach programu „Integracja Między-
pokoleniowa”. Z wielką satysfakcją mam zaszczyt serdecznie podziękować 
Szkolnemu Kołu Caritas przy Szkole Podstawowe  w Czaplinku za zaproszenie 
nas seniorów, babć i dziadków do udziału w projekcie „Młodość i doświadcze-
nie to idealne połączenie”.  
 Duże wyrazy uznania i podziękowania składam paniom Agnieszce 
 

Kaczmarek, Grażynie Danis, Małgorzacie Pachciarek i Renacie Aleszko. Fina-
łem projektu było zorganizowane w dniu 3 listopada 2022 r. spotkanie przy 
kawie, podczas którego podsumowano całą akcję. Były to niezapomniane dla 
nas seniorów chwile, które zachowają się w naszej pamięci. Mam nadzieję, że 
to nie było nasze ostatnie spotkanie z wami, wśród wspaniałych nauczycieli  
i  młodzieży. Wam droga młodzieży, życzymy dużo satysfakcji z waszych dzia-
łań i dalszych sukcesów. Razem z waszymi opiekunami wykonujecie szlachet-
ne zadanie, macie serce i okazujecie serce. Wszystko co robicie zasługuje na 
wdzięczność i uznanie mieszkańców naszej  gminy  Czaplinek. 

Ryszard Mrówka 

hcę przedstawić Czytelnikom Kuriera kilka „twarzy” kolarstwa, 
tak bardziej od „kuchni”, w tym o moich rozważaniach, rozter-
kach i sportowych kłopotach, a  także  o blaskach  i cieniach  

uprawiania sportu.  
Cofnę się do roku 2021. Pod koniec maja 2021 zmieniłem łańcuch  

w moim rowerku szosowym Giant TCR. W zasadzie zmienia się łańcuch razem 
z kasetą ale ja zmieniam swój łańcuch co 3-4 tys. km. Nie pasował na jednej 
koronce, uważałem by mało na tej koronce jeździć (łańcuch robi swoje zazębie-
nia w miarę zużywania się). Przy mocnym depnięciu (to takie słownictwo kolar-
skie) potrafił przeskoczyć o jeden ząbek. No i stało się, w Połczynie Zdroju koło 
browaru na podjeździe (co to za podjazd) przeskoczył raz, drugi i przy następ-
nym zabolało, zapiekło lewe kolano, pachwina i pośladek. Ledwo dojechałem 
do domciu. Po kilku dniach zacząłem jeździć oszczędzając troszkę tę lewą stro-
nę. Były starty, a musiałem dotrwać do końca sezonu. Czekałem na lód, lodowi-
sko – bez skutku. Musiałem ten brak zastąpić czymś innym i dostałem od dobre-
go kolegi takie obciążniki na nogi, i zaczął się chód i heja marsz. Pierwsze 3 km 
marszu, to 2 km jako tako, a ostatni to już człapanie. Dobrze mi to robiło na moje 
kolanko, pachwinę i też wydłużałem wykrok, i tak dochodziłem nawet po  
5-7 km. Trening rower, marsz i do końca lutego 2022 roku.  

Pierwszy start 2022 to Wyścig Grawelowy "Piekło Północy " w Rewa-
lu. Rower Grawelowy to mieszanina szosy i przełaju - cena 3,5-7,5 tys. zł.  
 

Co tam było w tym piekle (no, nie gorąco bynajmniej)! Bruk, szuter, płyty beto-
nowe, to wszystko w obrębie lasu i nadbrzeża morza. A jeszcze 1-2 stopnie na 
plusie, wiatr i grad dawał nam ochłodę. Przyjechałem około 50-ty open na sto 
kilkadziesiąt osób i 4-ty w kat. wiekowej. Rekonwalescencja dała pozytywny 
wynik, nic nie bolało ani nie piekło, tylko jeszcze forma była gdzieś… chyba  
w lesie. Cd. będzie, bo to dopiero początek z życia kolarza.  

pozdrawiam Jan Dymecki  

Różne oblicza mojego kolarstwa (cz. 1)  



 

 

MUKS Orzeł 2010 Wałcz – Lech Czaplinek 0:1 Gwardia Koszalin – Lech Czaplinek 11:2 

Kotwica Kołobrzeg – Lech Czaplinek 11:1 Pomorzanin Sławoborze – Lech Czaplinek 5:4 

Lech Czaplinek – MKP Szczecinek 4:1 Lech Czaplinek – Zryw Kretomino 3:1 
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Ostatnie mecze Lecha w 2022 r. 

a koniec października oraz w listopadzie ostatnie mecze ligowe 
rozegrały wszystkie drużyny Lecha Czaplinek. W tym artyku-
le przedstawię relację z tych spotkań,  jak  również  podsumuję  

rundę jesienną tego sezonu w wykonaniu zespołów młodzieżowych. 
SENIORZY 
29 października zespół seniorów na stadionie w Czaplinku 
mierzył się w ramach 12. kolejki z Pogonią Połczyn Zdrój. 
Niestety przegrywamy ten mecz 0:1, a wystąpiliśmy  
w nim w składzie: Urkiel - Groździej, Woźniak, Toma-
szewski, Krzemień (79' Kunert) - Pawłowski (79' Krasoń), 
Szafarz, Kibitlewski, Kowalczyk (63' Szpakowski) – Gór-
niak, Resiak. 
Kolejny mecz rozegraliśmy 5 listopada na stadionie  

w Suliszewie, gdzie w ramach 13. kolejki graliśmy z miejscowym Sokołem,  
z którym wygraliśmy 7:1. Dwie bramki strzelił Marcin Resiak, zaś po jednej 
Igor Szafarz, Jakub Krzemień, Bartłomiej Woźniak, Patryk Kowalczyk i Piotr 
Kibitlewski. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w zestawieniu: Urkiel (78' Zabara) 
– Groździej (70' Kunert), Woźniak (57' Kuzio), Tomaszewski, Krzemień - Paw-
łowski, Szafarz, Kibitlewski, Szpakowski (46' Kowalczyk) - Górniak, Resiak 
(77' Voronenko). 
 12 listopada na stadionie miejskim w Czaplinku podejmowaliśmy 
w ramach 14. kolejki ligowej zespół Pogoni Barlinek, z którym zremisowaliśmy 
2:2 po bramkach Jakuba Krzemienia i Marcina Resiaka. W tym spotkaniu wy-
stąpiliśmy w składzie: Urkiel - Resiak, Groździej, Tomaszewski (46' Kuzio), 
Krzemień - Pawłowski, Szafarz, Kibitlewski, Szpakowski (75' Kunert) - Gór-
niak, Kowalczyk. 

19 listopada na stadionie w Pełczycach mieliśmy mierzyć się w ostat-
nim meczu rundy jesiennej z miejscowym Kłosem. Ze względu na trudne wa-
runki atmosferyczne oraz drogowe tego dnia, spotkanie zostało odwołane i zo-
stanie rozegrane przed startem rundy wiosennej. 

Po czternastu rozegranych kolejkach drużyna seniorów z dorobkiem 
19 punktów (5 zwycięstw, 4 remisy i 5 porażek) i bilansem bramkowym 36:26 
zajmuje 9. miejsce w tabeli.  
 Na 26 listopada zaplanowano rozegranie meczu 4. rundy Pucharu Polski 
ZZPN. Na stadionie w Czaplinku mieliśmy podejmować Pogoń Połczyn-Zdrój. 
Zespół rywali nie stawił się na to spotkanie, dzięki czemu wygraliśmy walkowe-
rem 3:0 i awansowaliśmy do 1/16 finału. W tym etapie zmierzymy się w ostatni 
weekend lutego 2023 r. na stadionie miejskim w Czaplinku z Mechanikiem 
Bobolice. W zamian za mecz pucharowy odbył się sparing pomiędzy drużyna-
mi naszego klubu: seniorzy kontra juniorzy młodsi. 
TRAMPKARZE 

30 października w ostatnim spotkaniu rundy jesiennej drużyna tramp-
karzy mierzyła się na stadionie w Czaplinku z zespołem MUKS Orzeł 2010 
Wałcz. Po bramce Ksawerego Kraski wygraliśmy 1:0. Ponadto 10 listopada nasi 
młodzi zawodnicy zagrali mecz towarzyski z Olimpem Złocieniec, który zakoń-
czył się wynikiem 0:0. 

Poniżej przedstawiam podsumowanie rundy jesiennej zespołu tramp-
karzy prowadzonego przez trenera Piotra Kibitlewskiego i występującego 
w koszalińskiej grupie 7 C1 Trampkarz. 
Kadra drużyny liczy 24 zawodników i przedstawia się następująco: Babiak Kac-
per, Baran Cezary, Blicharski Dominik, Borowski Michał, Cabaj Filip, Gąsieni-
ca Stanisław, Gęsicki Maciej, Hanusewicz Oskar, Kaźmierczak Szymon, Ki-

bitlewski Aleks, Kra-
ska Ksawery, Ławru-
kiewicz Franciszek, 
Marczak Jakub, Mi-
gielicz Tomasz, Osma-
łek Aleksander, Pacz-
kowski Jan, Pinteskul 
Maksym, Podstawski 
Filip, Romanowicz 
Tymoteusz, Rutkow-
ski Cyprian, Rutkow-
ski Paweł, Troczyński 

Marcin, Żabka Patryk, Żukowski Franciszek. 
 Wyniki naszej drużyny uzyskane w rundzie jesiennej przedstawiają się 
następująco:  

Klasyfikacja strzelców na koniec rundy jesiennej: 4 – Kibitlewski Aleks, Pod-
stawski Filip; 3 – Marczak Jakub, Hanusewicz Oskar, Paczkowski Jan, Osmałek 
Aleksander, Kraska Ksawery; 2 – Pinteskul Maksym, Baran Cezary, Cabaj Filip; 
1 – Rutkowski Cyprian, Ławrukiewicz Franciszek, Troczyński Marcin. 
Zespół trampkarzy z dorobkiem 15 punktów (5 zwycięstw i 3 porażki) i bilan-
sem bramkowym 32:16 zajmuje 3. miejsce w tabeli po rundzie jesiennej. 
JUNIORZY MŁODSI 

W ostatnim meczu rundy jesiennej juniorzy młodsi zmierzyli się  
11 listopada na stadionie miejskim w Czaplinku ze Zrywem Kretomino. To 
spotkanie wygraliśmy 3:1 po dwóch bramkach Dawida Rutkowskiego oraz po 
jednej Jeremiasza Romanowicza. 

Poniżej przedstawiam podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu 
drużyny juniorów młodszych prowadzonej przez trenera Dariusza Łacnego  
i występującej w rozgrywkach koszalińskiej I klasy B1 Junior Młodszy. 

Kadra zespołu liczy 30 zawodników i przedstawia się następująco: 
Babiak Kacper, Bołdysz Mikołaj, Chmielewski Alan, Chrzanowski Szymon, 
Chudy Szymon, Czajkowski Maciej, Drożdż Marcel, Dul Mateusz, Duszyński 
Damian, Gawroński Sebastian, Grzymała Julian, Hamerski Mateusz, Hopa Piotr, 
Kaznowski Maciej, Kiełbasa Szymon, Kotowicz Oliwier, Kraska Ksawery, 
Laskowski Piotr, Łątkowski Ignacy, Płochocki Kornel, Przytuła Maksymilian, 
Romanowicz Jeremiasz, Rutkowski Dawid, Skibiński Jakub, Skonieczny Mate-
usz, Staniszewski Dominik, Szczanowicz Jan, Szczygieł Jakub, Wasiutek Ma-
ciej, Zięba Mateusz. 
 Wyniki naszego zespołu uzyskane w rundzie jesiennej przedstawiają się 

Klasyfikacja strzelców na koniec rundy jesiennej: 10 – Rutkowski Dawid;  
1 – Skonieczny Mateusz, Gawroński Sebastian, Staniszewski Dominik, Szczano-
wicz Jan, Romanowicz Jeremiasz. 
Drużyna juniorów młodszych na koniec rundy jesiennej zajmuje 4. miejsce 
w tabeli z dorobkiem 9 punktów (3 zwycięstwa, 3 porażki) i bilansem bramko-
wym 15:29.  
OLDBOJE 

29 października w spotkaniu 12. kolejki drużyna oldbojów mierzyła się 
na wyjeździe z zespołem Skup Aut RADZI-MIL Oldboje Tychowo, z którym 
przegrała 0:3. 5 listopada na stadionie miejskim w Czaplinku przegranym  
0:3 meczem ze Zrywem Kretomino oldboje zakończyli rundę jesienną. 
Z dorobkiem 9 punktów (3 zwycięstwa i 9 porażek) i bilansem bramkowym 
24:47 drużyna oldbojów po rundzie jesiennej zajmuje 13. miejsce w tabeli. 

Jako klub kierujemy najserdeczniejsze podziękowania dla firmy Rima-
ster Poland za przekazane wsparcie finansowe na zakup dresów sportowych dla 
zawodników, trenerów oraz działaczy. Dzięki temu nasze drużyny będą się 
świetnie prezentować nie tylko na boisku, ale i w drodze na mecz, trening, jak  
i po ich zakończeniu. Dziękujemy również Pani Alicji Nowickiej za wykonanie 
zdjęć naszym piłkarzom, trenerom oraz działaczom w nowych dresach sporto-
wych. 

Pragniemy również poinformować, że Lech Czaplinek otrzymał  
5 nominacji w 30. edycji Plebiscytu Sportowego Głosu Koszalińskiego. Na nasz 
klub, trenerów: Piotra Kibitlewskiego, Krzysztofa Bołdysza i Dariusza Łacnego 
oraz zawodnika Jakuba Marczaka można zagłosować poprzez wysłanie SMS 
bądź poprzez stronę internetową. Szczegóły odnośnie głosowania można znaleźć 
pod adresem www.gk24.pl/plebiscyt-sportowy. 
  

Łukasz Smoleński, sekretarz LKS Lech Czaplinek 

Orzeł Łubowo – Lech Czaplinek 1:4 BAS Barwice – Lech Czaplinek 0:19 

Lech Czaplinek – Zawisza Grzmiąca 2:0 Lech Czaplinek – AP Drawsko Pom. 3:1 

Olimp Złocieniec – Lech Czaplinek 4:3 Junior Kalisz Pom. – Lech Czaplinek 8:0 

Lech Czaplinek – Pogoń Połczyn Zdr. 0:2 Lech Czaplinek – MUKS Orzeł 2010 Wałcz 1:0 

Drużyna trampkarzy z trenerem P. Kibitlewskim  
(fot. A. Nowicka) 

Drużyna juniorów młodszych z trenerem D. Łacnym (fot. A. Nowicka) 
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W drodze do Betlejem  

Drodzy Czytelnicy! 
 
Tak jak nas wszystkich, także Kurier 
Czaplinecki dotknęła szalejąca dro-
żyzna. Już od kilku numerów płacimy 
za druk miesięcznika dużo większą 
cenę, przede wszystkim z powodu 
droższego papieru.  
Fundusze na wydawanie Kuriera 
czerpiemy z darowizn, składek człon-
kowskich SPCz, a przede wszystkim z 
zamieszczania reklam, których jest 
coraz mniej. Niestety, powyższe do-
chody nie pokrywają już kosztów 
druku. Jak Państwo wiecie, Zespół 
Redakcyjny i Autorzy tekstów nie 
pobierają żadnego wynagrodzenia. 
Dystrybucja wydawnictwa odbywa 
się także na zasadzie wolontariatu. 
Aby Kurier nadal mógł ukazywać się 
bezpłatnie w formie papierowej ape-
lujemy o wsparcie w formie daro-
wizn lub reklam podmiotów gospo-
darczych.  

Koledze 
Maciejowi Zakrzewskiemu 

z powodu śmierci Żony Barbary 
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 

składają koleżanki i koledzy z SPCz 

schyłku każdego roku w grudniu nasze miasta, wsie i do-
my mienią się tysiącami barwnych iluminacji i rozmaitych 
ozdób. Wszędzie  królują  choinki  i  postacie  Mikołajów.  

Wszystko to zapowiada nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Nie-
zwykła, uroczysta, wręcz majestatyczna atmosfera udziela się niemal-
że nam wszystkim. 

Boże Narodzenie jest najważniejszym świętem w świecie chrze-
ścijańskim i nie tylko. Obchodzone jest prawie na całym świecie, choć 
występują pewne różnice w sposobie ich świętowania w zależności od 
rodzimych obyczajów i tradycji, co jednak nie zmienia ich charakteru. 

Według najstarszych przekazów historycznych święto Bożego 
Narodzenia najpierw wprowadzono w Rzymie na przełomie 
 

III i IV wieku na pamiątkę narodzin Chrystusa. Pomimo różnych dat 
jego powstania i sporych rozbieżności przyjęto w końcu dzień 25 
grudnia za datę narodzin Chrystusa.  

Boże Narodzenie to nie tylko początek nowej ery. Jego przesła-
niem jest przede wszystkim wołanie o pokój dla całego świata, o mi-
łość i tolerancję. Niestety, nie wszędzie i nie wszyscy zrozumieli sens 
przesłania z dalekiego Betlejem, na świecie trwają wyniszczające kon-
flikty zbrojne i wojny. Za naszą wschodnią granicą trwa krwawa woj-
na, giną niewinni ludzie. To tragiczna rzeczywistość, z którą mamy do 
czynienia. 

Czy przesłanie płynące ze stajenki betlejemskiej będzie towarzy-
szyć nam przy rodzinnym stole? Czy w drodze do Betlejem porzucimy 
osobiste uprzedzenia i urazy? W świecie, a nawet w rodzinach rodzą 
się głębokie podziały na tle politycznym, światopoglądowym, obycza-
jowym. Pękają węzły rodzinne i tworzą się podziały społeczne. I dla-
tego właśnie warto przypomnieć sobie o prawdziwym przesłaniu świąt 
Bożego Narodzenia. Właśnie w tym duchu życzyć należy nam wszyst-
kim pogodnych, spokojnych, niezapomnianych i uroczystych Świąt 
Bożego Narodzenia. Niech w te świąteczne dni towarzyszą nam słowa 
kolędy: „Cicha noc, święta noc – pokój niesie ludziom wszem…”.  

Ryszard Mrówka 



 

 


