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Pol’and’Rock Festival 2022  

"To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował. 
To jest mój dom, w którym panuje miłość, tolerancja, braterstwo i przyjaźń. 
Tak mi dopomóż rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll!"  

padł kurz (i to dosłownie!) po 28. edycji Pol'and'Rock Festival, 
który odbył się w dniach 4-6 sierpnia 2022 r. na lotnisku Broczyno 
k/Czaplinka. Była to pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła  

po pandemii koronawirusa. 
To kolejna nowa lokalizacja imprezy - ubiegłoroczna edycja 
zorganizowana została na terenie byłego lotniska Makowice-
Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi 
obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób. Wcześniej 
(w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie 
nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawiru-
sa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę 
w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domów-
ka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Wood-

stock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996)  
i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock 
w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części miesz-
kańców miasteczka). 

Wiosną tego roku, przypadek sprawił, że Włodarze Czaplinka otrzymali 
propozycję organizacji festiwalu w naszej gminie, na skutek braku możliwości 
porozumienia się syndyka masy upadłościowej władającego lotniskiem Makowi-
ce-Płoty z organizatorami. Ze względu na zaawansowanie prac organizacyjno-
logistycznych, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wskazał organi-
zatorom naszą lokalizację - bliźniacze lotnisko do poprzedniego.  Kieruję wyrazy 
uznania do kierownictwa gminy za odważną decyzję w podjęciu się tego wyzwa-
nia (choć pamiętamy niepotrzebny zgrzyt z dzierżawcą 50 ha terenu lotniska dla 
spółki rolniczej). Organizatorzy - Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
- od podstaw stworzyła całą festiwalową infrastrukturę, poradzili sobie profesjo-
nalnie z wyzwaniami logistycznymi, m.in. wykopaniem 3 studni na wodę, zapew-
nieniem energii elektrycznej, wywozem nieczystości płynnych i stałych, czy też 
sprzątaniem całego wydzierżawionego terenu. Teren imprezy był ogrodzony, 
głównie po to, by wyraźnie zaznaczyć powierzchnię, którą dzierżawiła Fundacja 
WOŚP. Wokół były specjalne wejścia, otwarte dla wszystkich, którzy przybyli na 

imprezę. To najlepszy dowód na to, że tego typu wydarzenie, z odpowiednim 
wyprzedzeniem, można zrealizować z powodzeniem. Trochę gorzej było poza 
oficjalnym terenem festiwalu, najtrafniej określił to sam Jurek Owsiak: 
"Największy bałagan zostawili ci, którzy rozłożyli na dziko swój handel przed 
festiwalowym terenem... Niestety to, co działo się na dziko, w zasadzie nie podle-
gało żadnej kontroli". 

W festiwalowe dni uruchomionych zostało aż 16 par dodatkowych skła-
dów pociągów. Kursowały głównie z kierunku Szczecinka, skomunikowane  
z pociągami IC i Regio, a także z pociągami ze Stargardu i Runowa Pom. Specjal-
na siatka połączeń uwzględniła połączenia z kierunków: Szczecin, Koszalin, Trój-
miasto i Warszawa. W ostatnią noc festiwalową i dzień po zakończeniu koncer-
tów, czyli 7 sierpnia, na trasę wyruszyło 18 par dodatkowych pociągów odwozo-
wych – głównie do Szczecinka, ale również do Runowa Pom., Stargardu  i Szczecina. 

PKS Złocieniec i PKS Gryfice zorganizowały całodobową komunikację  
z dworców w Czaplinku – choć nie obyło się bez wpadek, na skutek małej prze-
pustowości DW nr 163 i dróg lokalnych w obrębie Broczyna. 

Pola namiotowe festiwalu sąsiadowały z gruntami leśnictwa Dobrzyca  
w Nadleśnictwie Borne Sulinowo. Leśnicy informowali, że tegoroczne huragano-
we wiatry wyrządziły w lasach ogromne szkody, które systematycznie usuwają, 
przywracając stopniowo uszkodzone przez wiatr drzewostany do stanu umożli-
wiającego ich pełne udostępnienie. Dlatego też, mając na uwadze bezpieczeństwo 
uczestników festiwalu, Nadleśnictwo Borne Sulinowo informowało, że nie będzie 
wydawać zgód na biwakowanie w lasach sąsiadujących z terenem imprezy. A jak 
było? Upały sprawiły, że część uczestników nie dostosowała się do  tych  wymogów  

i bytowała w lasach, a co gorsze, pozostawiła po sobie bałagan i śmieci. I chyba 
Leśnicy nie byli w stanie nad tym zapanować… 

Czy było bezpiecznie? W moim odczuciu - tak. Biuro prasowe zachod-
niopomorskiej KWP poinformowało: "W trakcie trwającej 6 dni operacji nasi 
funkcjonariusze 24 godziny na dobę dbali o bezpieczeństwo w rejonie festiwalu 
oraz w najbliższej okolicy. W tym okresie odnotowaliśmy 54 przestępstwa i za-
trzymaliśmy 57 osób (głównie za posiadanie środków odurzających i naruszenie 
zakazu lotów). W omawianych dniach, w rejonie objętym działaniami doszło do 
jednego wypadku drogowego. Funkcjonariusze wystawili też 87 mandatów za 
wykroczenia. Policja na terenie festiwalu na lotnisku Czaplinek-Broczyno dzia-
łała od wtorku do niedzieli. Funkcjonariuszy z Zachodniopomorskiego wspoma-
gali policjanci z innych województw, w tym z wielkopolskiego, małopolskiego, 
lubuskiego i łódzkiego, a także z Komendy Stołecznej Policji. Za bezpieczeństwo 
odpowiadała także m.in. straż pożarna, Żandarmeria Wojskowa, Straż Ochrony 
Kolei, WOPR i sanepid. 
„Kluczowe były dni poprzedzające festiwal i dzień po jego zakończeniu  
(tj. w niedzielę), kiedy natężenie ruchu było największe. Kontrole trzeźwości 
pozwoliły na uniemożliwienie dalszej jazdy i stwarzania zagrożenia innym na 
drodze dwóm kierującym w stanie nietrzeźwości”. 

Pol’and’Rock Festival 2022 to największe wydarzenie muzyczne nie 
tylko w historii Pojezierza Drawskiego, ale też bez wątpienia, również najwięk-
sze – nie tylko muzyczne – wydarzenie tego lata na Pomorzu Zachodnim. Naj-
ważniejszym w tym roku elementem festiwalowym było przesłanie – wojnie 
nie! Od zawsze ideą Festiwalu było spotkanie się w pokojowej, pełnej przyjaźni, 
tolerancji atmosferze. Należy zaznaczyć, że impreza była niebiletowana. 
Wszystkie koncerty i atrakcje były bezpłatne. Ogólnodostępne i darmowe były 
również pole namiotowe (wyjątek stanowił Rock Camp). Lokalni właściciele 
gruntów w obrębie festiwalu, począwszy od Broczyna, aż pod same bramy 
lotniska, zorganizowali płatne parkingi, stoiska handlowe, gastronomiczne itp., 
była więc okazja do dodatkowego zarobku. 

W trakcie festiwalu na obu scenach zagrało ponad 40 zespołów, które 
grały ponad 40 godzin. Mogliśmy usłyszeć wyjątkową mieszankę stylów ze 
wszystkich zakątków świata. Z pewnością, w pamięci każdego, kto był podczas 
tej edycji Festiwalu, zapisało się inne wyjątkowe muzyczne wspomnienie. Może 

to ta chwila, kiedy Wasz ulubiony zespół grał Waszą ulubioną piosenkę?  
A może ta, w której poznaliście kogoś nowego podczas koncertu i świetnie się 
bawiliście? Pielęgnujcie te momenty, które zabraliście ze sobą. 

Prezes Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”  Jurek Owsiak  



 

 

4       <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>          Kurier Czaplinecki - Wrzesień 2022 

do zarzuconego w 2019 r. projektu uzbrojenia terenu lotniska, na które gmina 
uzyskała dofinansowanie, a Burmistrz z obawy o niepozyskanie potencjalnych 
inwestorów, popełnił grzech zaniechania realizacji tej jakże potrzebnej inwestycji.  
 Obserwując przekazy z mediów, opinii wielu osób z którymi rozmawia-
łem, oraz osobistego uczestnictwa w środę i sobotę, festiwal był jak najbardziej 
udaną imprezą, przyciągającą rzeszę ludzi od młodego do starszego pokolenia. 
Myślę, że spełnił oczekiwania mieszkańców i organizatorów. Teraz czas na do-
konanie podsumowań, bilansów, wydatków, dochodów, wyciągnięcie wnio-
sków i ich przedstawienie społeczeństwu, przez samorządowców, ich służby, by 
kolejne edycje przyniosły jak największe i wymierne korzyści, pobudzające roz-
wój gminy, powiatu, województwa. 
 
Pol’and’Rock Festival w liczbach  
• 9 – spotkań zorganizowano w Namiocie Głównym ASP 
• 14 – z tyloma gośćmi była okazja zobaczyć się podczas spotkań ASP 
• 18 – zespoły, które pojawiły się na Małej Scenie 
• 23 – zespoły, które wystąpiły na Dużej Scenie 
• 36 – warsztaty, w Namiocie Warsztatowym ASP 
• 51 – tyle dużych kontenerów na śmieci było rozstawionych  na  festiwalowym   polu 
• 65 – tyle organizacji pozarządowych organizowało aktywności w Strefie NGO 
• 100 – tyle godzin był otwarty Lidl, w którym uczestnicy robili zakupy 
• 205 – tyle hektarów wynosiła powierzchnia terenu 28. Pol’and’Rock Festival 
na Lotnisku Czaplinek - Broczyno 
• 528 – liczba umywalni w punktach sanitarnych 
• 732 – liczba aktywności, które przygotowały organizacje pozarządowe 
• 750 – tylu Pokojowych Patrolowców dbało o bezpieczeństwo na Festiwalu 
• 52 170 – kwota w zł zebrana na akcję Zaraz Będzie Czysto 
• prawie 1,5 miliona – tyle razy wyświetlono transmisje na platformach YouTu-
be, Facebook i Twitch 
 
 Na koniec pozwolę sobie przytoczyć jakże trafne przesłanie organizato-
rów festiwalu po jego zakończeniu w mediach społecznościowych: „Muzyka jest 
magią, która ma moc wzbudzania emocji, zachwytu, wdzięczności, radości. Pie-
lęgnujmy wszystkie pozytywne emocje, które udało się nam zgromadzić przez te 
trzy dni Najpiękniejszego Festiwalu Świata. Niech dają Wam energię, którą mo-
żemy zarażać przez najbliższy rok.” 

Zbigniew Dudor 

zakończył 28. Pol’and’Rock Festival tradycyjną przemową, dziękując całej spo-
łeczności Najpiękniejszego Festiwalu Świata – jego uczestnikom, wolontariu-
szom, artystom, organizatorom, podziękował wszystkim, którzy potrafili kultu-
ralnie się bawić, sprzątali po sobie i w czasie festiwalu emanowali pozytywną 
energią. W swoich słowach nawoływał do pokoju i zaangażowania obywatel-
skiego młodych ludzi, podkreślając, że to od nich zależy przyszłość. Zapowie-
dział też, że 29. Pol'and'Rock Festival zagra ponownie na terenie Lotniska Cza-
plinek-Broczyno w dniach 3-4-5 sierpnia 2023 r. 
 Z dziennikarskiego obowiązku dodam, że w dniach 1-7 sierpnia odbywa-
ła się obok Ogólnopolska Inicjatywa ewangelizacyjna „Przystanek Jezus” na 
terenach Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego „Dom Młodzieży”  
w Trzcińcu. Ponad 130 wolontariuszy: księży, sióstr zakonnych, osób świeckich, 
hasło „Wszyscy jesteście braćmi” po raz 22 skierowało do uczestników festiwa-
lu. „Miłość nie traci na spotkaniu z krzyżem” – m.in. te słowa bp Edward Daj-
czak – twórca inicjatywy - przekazał wolontariuszom. 
 Ilu było uczestników festiwalu? Tych danych organizatorzy nie ujawnia-
ją.... Można spotkać różne szacunki, np. Leśnicy oszacowali, że w Festiwalu 
uczestniczyło ok. 200 tys. osób... Niby nie jest to najistotniejsze, ale pozwala to 
lepiej przygotować się organizacyjnie do kolejnych edycji Festiwalu. 
 Oczekiwania organizatorów? „Najbardziej przydałaby się nam kanaliza-
cja i prąd. Ilość prądu, który używamy, może oświecić duże miasto” - mó-
wił Jurek Owsiak. W tym miejscu apeluję do Burmistrza Czaplinka, by powrócił  

CIEKAWE DETALE (cz. 4) 

poprzedniej części artykułu zaprezentowane zostały Czy-
telnikom różne ciekawe detale znajdujące się na elewa-
cjach budynków, które odegrały ważną rolę  w  dziejach  

Czaplinka. W czwartej części przyjrzymy się jeszcze elewacjom trzech 
takich ważnych obiektów, a następnie przejdziemy do opisu cieka-
wych detali, które można spotkać przy oglądaniu zabudowy w wielu 
innych miejscach naszego miasta.  

***  
 Zacznijmy od budynku szkolnego przy ul. Słonecznej 27. Jego 
bryła składa się z trzech części powstałych w różnym czasie i wyraźnie 
różniących się architekturą. Najstarsza, niepodpiwniczona część z czer-
wonej cegły została wzniesiona w latach 1873-1874.  Frontową elewa-
cję równoległą do ul. Słonecznej, wyposażono w dwie niewielkie wie-
życzki, umieszczając między nimi ozdobny, zwieńczony metalowym krzy-
żem, szczyt z zegarem. W 1925 r. dobudowane zostało, od strony wschodniej 
prostopadłe do ulicy jednopiętrowe otynkowane skrzydło, posiadające pod 
parterem  kondygnację z podłogą poniżej poziomu gruntu, gdzie zlokalizowano 
kotłownię i szkolną stołówkę. W wyniku tej rozbudowy obrys bryły budynku 
szkolnego przybrał kształt litery "T". W 1978 r. oddano do użytku dobudowaną 
do najstarszej części szkoły jednopiętrową, przeznaczoną na sanitariaty, 
niepodpiwniczoną 
przybudówkę z płaskim 
dachem. Spójrzmy na 
frontową elewację naj-
starszej części budynku 
szkolnego. Podczas 
zakończonego w  
1994 r. remontu dachu, 
na szczycie fasady, od 
strony ul. Słonecznej, 
do uszkodzonego  
krzyża umocowano 
metalową sylwetkę 
 

czapli, nawiązującą do herbu miasta. Na  fot. nr 1 widzimy jak wyglą-
dał ten fragment elewacji w czerwcu 2011 r. Naszą uwagę zwraca 
zegarowa tarcza. Celowo użyłem sformułowania „zegarowa tarcza”,  
a nie „zegar”, gdyż szkolny zegar już od wielu lat był nieczynny  
a cyferblat tylko zasłaniał otwór w murze. Mechanizm zegarowy był 
zdewastowany, ale jednak zachował się na strychu szkoły. W 2019 r. 
trójka pasjonatów z Czaplinka: Ryszard Barszcz, Bernard Bieniecki  
i Wiesław Giwojno przystąpiła do renowacji mechanizmu starego ze-
gara szkolnego. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. 3 lipca 
2020 r. o godz. 12.00 zegar został uroczyście uruchomiony przez eme-
rytowaną nauczycielkę Krystynę Wójtowicz i burmistrza Marcina 
Naruszewicza. Szczegółowy opis prac przy renowacji zegara – autor-
stwa Bernarda Bienieckiego - podany jest na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Czaplinku (link: https://www.czaplinek.pl/zegar-na-
slonecznej). Jedno z ostatnich zdań tego opisu brzmi: „Po siedemdziesięciu 
 

1. Szczyt fasady szkolnego budynku przy ul. Słonecznej wg 
stanu z czerwca 2011 r. (fot. Zb. Januszaniec).  

2. Szczyt fasady szkolnego budynku przy ul. Słonecznej z czynnym zegarem 
wg stanu z kwietnia 2022 r. (fot. Zb. Januszaniec).  

https://www.czaplinek.pl/zegar-na-slonecznej
https://www.czaplinek.pl/zegar-na-slonecznej
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kościół i poczta) na pocztówce datowanej na maj 1896 r. Z informacji 
zawartych w książce telefonicznej z 1917 r. oraz w książce adresowej 
z 1933 r. wynika, że budynek szpitala miał w adresie dzisiejszą ulicę 
Wałecką, mimo że dzielił go od tej ulicy duży szpitalny ogród – dzi-
siejsze boisko szkolne. Miało to związek z tym, że frontowa elewacja 
budynku skierowana była w stronę Wałeckiej, chociaż było do niej 
dość daleko. Ze względów praktycznych chorych do szpitala prawdo-
podobnie przywożono jednak – jak sądzi Pan Czapski -  przez wjazd 
od strony biegnącej tuż obok szpitala ulicy Grunwaldzkiej. Można 
przypuszczać, że w czasie gdy budowano szpital, na dzisiejszej ul. 
Grunwaldzkiej nie był jeszcze zakończony proces przekształcania się 
zwykłej drogi gruntowej w miejską ulicę i to zadecydowało zarówno o 
adresie szpitalnego budynku jak i o jego kształtach. Z pewnością nie 
jest dziełem przypadku, że nawet bryła budynku nie jest ustawiona 
równolegle do ul. Grunwaldzkiej. 

 Pisząc o fasadach budynków nie można pominąć tematu drzwi. 
W wielu czaplineckich budynkach o dawnej metryce przetrwały do 
dzisiejszych czasów drewniane drzwi stolarskiej roboty. Często są one 
bogato zdobione. W tym miejscu chciałbym dodać, że w literaturze 
można znaleźć informację, że w okresie międzywojennym w Czaplin-
ku na wysokim poziomie stało stolarstwo, działały tu bowiem trzy 
duże, nowoczesne warsztaty stolarskie. Zapewne w tych warsztatach  
powstawały m.in. ozdobne drzwi do czaplineckich domów. Starymi 
drzwiami w naszym mieście zainteresowało się Stowarzyszenie „To 
Tu” Akademia Twórczych Umiejętności w Czaplinku. Efektem tych 
zainteresowań było m. in. wydrukowanie barwnych plakatów opatrzo-
nych napisem „Drzwi drewniane Czaplinek 2019” i przedstawiających 
zestaw fotografii dokumentujących wygląd niektórych starych drew-
nianych drzwi zachowanych  
w Czaplinku. Według informacji 
podanej na plakatach, autorkami 
fotografii drzwi były: Agata Je-
dlińska i Marta Sadowska. Na 
ilustracji nr 5 widzimy fragment  
artystycznie wykonanych drzwi  
w budynku mieszkalnym Sikor-
skiego 8 oraz plakat dokumentują-
cy wygląd 45 drzwi z terenu Cza-
plinka. Spacerując czaplineckimi 
ulicami warto przyjrzeć się zacho-
wanej dawnej zabudowie i zwrócić 
uwagę na stare drewniane drzwi. 
Nie zawsze już są one w dobrym 
stanie technicznym, ale wciąż 
można w nich dostrzec wysoki 
kunszt stolarski.  
 O walorach estetycznych 
starych drewnianych drzwi w nie-
małym stopniu decydują ozdobne metalowe klamki. Przykładem jest 
zaprezentowana na zdjęciu nr 6 klamka z głową lwa z drzwi zabytko-
wego budynku Studzienna 2, będącego siedzibą Stowarzyszenia „To 
Tu”. (cdn.) 

Zbigniew Januszaniec 

latach zdewastowany mechanizm zegarowy otrzymał drugie życie  
i ponownie wskazuje czas”. Innym ciekawym fragmentem opisu jest 
zdanie: „Po wykonaniu wielu rozmów i sprawdzaniu w internecie wie-
my, że jest to mechanizm zegarowy wykonany przez firmę Georga 
Richtera z Berlina na przełomie XIX i XX wieku”. Na fot. nr 2 widzi-
my szczyt szkolnej elewacji z zegarem – według stanu z kwietnia 2022 
r. Nie jest to jedyny czynny zegar w przestrzeni publicznej. Czaplinka. 
Dwa zegary umieszczone są na budynku dworca kolejowego: jeden od 
strony torów, drugi od strony przydworcowego placu. Właśnie ten 
zegar widzimy na fotografii nr 3. Ciekawostką jest fakt, że zegary na 
budynku dworca są wciąż czynne, mimo że w wyniku  zakończonej  
w 2020 r. modernizacji czaplineckiej stacji kolejowej budynek ten zo-
stał niemal całkowicie wyłączony z bezpośredniej obsługi pasażerów. 
W tym miejscu warto dodać, że w przeszłości w Czaplinku był też 
zegar na wieży ratusza oraz na fasadzie budynku poczty. 
  Na fot. nr 4 widzimy detal architektoniczny z elewacji innego 
szkolnego budynku. Jest to okrągłe okno znajdujące się nad wejściem 
do siedziby czaplineckiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy 
ul. Grunwaldzkiej 1. Analiza wyglądu budynku pozwala wyciągnąć 
wniosek, że w przeszłości wejście, nad którym znajduje się okno wi-

doczne na fot. nr 4 
musiało mieć charak-
ter wejścia główne-
go. Może się to wy-
dawać dziwne, gdyż 
wejście to znajduje 
się nie od strony uli-
cy lecz od strony 
szkolnego boiska. 
Gdy uważnie przy-
glądniemy się temu 
budynkowi, zwróci 
naszą uwagę pewien 
wyraźny dysonans. 
Budynek ma w adre-
sie ulicę Grunwaldz-
ką, tymczasem ele-
wacja o charakterze 
reprezentacyjnym 
skierowana jest nie w 
stronę tej ulicy lecz 
w stronę przeciwną. 
Na przedwojennych 
pocztówkach widzi-

my, że nawet szyld znajdował się na tej elewacji. Dlaczego?  Szukanie 
odpowiedzi na to pytanie ułatwia fakt, że w budynku tym przed 1945 r. 
mieścił się szpital. Był on fundacją urodzonego w Czaplinku fabrykan-
ta Karla Heinricha Schultza. Według ustaleń czaplineckiego regionali-
sty Romualda Czapskiego, wzniesiony został około 1880 r. W wyda-
nym w 2010 r. albumie Władysława Piotrowicza „Czaplinek – dawniej 
Tempelburg na pocztówkach” znajdujemy sylwetkę szpitala uwiecz-
nioną wraz  z kilkoma innymi ważnymi  dla  miasta  obiektami (ratusz,  

3. Zegar na budynku dworca kolejowego wg stanu z czerwca2022 r.  
(fot. Zb. Januszaniec).  

4. Okrągłe okno nad wejściem do budynku Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Grunwaldzkiej 1. 

(fot. Zb. Januszaniec).  

6. Ozdobna klamka w drzwiach budynku 
Studzienna 2. (fot. Zb. Januszaniec).  

5. Fragment drzwi w budynku przy ul. Sikorskiego 8 oraz plakat z fotografia-
mi 45 starych drewnianych drzwi z terenu Czaplinka. (fot. Zb. Januszaniec). 
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TRANSPORT NA ŻYCZENIE  

Festiwal Słoika 2022  

niedzielę, 28 sierpnia br. na placu przy Starostwie Powiatowym 
w Drawsku Pomorskim odbyło się podsumowanie czwartej 
edycji Festiwalu Słoika - imprezy mającej na celu promocję  

zdrowych potraw regionalnych oraz propagowanie zasad zdrowego żywienia 
wśród mieszkańców powiatu 
drawskiego i okolic.  
Powiat Drawski reprezentowali 
starosta Stanisław Cybula oraz 
przewodnicząca Rady Powiatu 
Drawskiego Urszula Ptak.  
W pierwszym tygodniu sierpnia 
komisja konkursowa w składzie: 
Przewodnicząca Urszula Ptak 
oraz członkowie – Katarzyna 
Szlońska – Getka, Karolina 

Podolska i Jan Kubabski dokonywała degustacji zgłoszonych potraw, a następnie 
dokonała następującego wyboru: 
KATEGORIA OWOCE: 
I miejsce – Sołectwo Jankowo – owocowa pianka 
II miejsce – PZERiI Czaplinek – dżem truskawkowy 
III miejsce – Sołectwo Stare Worowo - trójkolorowa galaretka owocowa  
I wyróżnienie – KGW Kukówka Czarne Wielkie – dżem porzeczkowy 
II wyróżnienie – Sołectwo Dalewo – dżem malinowy 
III wyróżnienie – KGW Kluczewo – kiszone cytryny 
KATEGORIA WARZYWA: 
I miejsce – PZERiI Drawsko Pom. – pasztet z selera 
II miejsce – Sołectwo Pomierzyn - dżem z cukinii z przyprawą do piernika 
III miejsce – Sołectwo Zagozd – olej z pory  
I wyróżnienie – Sołectwo Gudowo – chrupiący kalafior  
II wyróżnienie – KGW Suliszewianki – cukinia po włosku 
III wyróżnienie – Sołectwo Stare Worowo – buraki do ciasta 
KATEGORIA PODROBY I PASZTETY: 
I miejsce – Rada Osiedla Budowo – żołnierski przysmak  
II miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – pasztet z pistacjami 
III miejsce – KGW Siemczynianki – farsz do knyszy 
I wyróżnienie – PZERiI Wierzchowo – żołądki z indyka w sosie własnym 
II wyróżnienie – Dom Senior + Kalisz Pom.  – wątróbka z Pruszcza 
III wyróżnienie – Sołectwo Darskowo – pasztet z trusia  
KATEGORIA NALEWKI: 
I miejsce – Sołectwo Gudowo - błyszcząca nalewka 
II miejsce – KGW Kukówka Czarne Wielkie - nalewka wieloowocowa 
III miejsce – KGW Suliszewianki - nalewka z rokitnika 
I wyróżnienie – Sołectwo Zarańsko - nalewka z kwiatów czarnego bzu 
II wyróżnienie – Sołectwo Jankowo - nalewka z płatków róży 

III wyróżnienie – KGW 
Mielenko Drawskie - 
nalewka miętowa 
KATEGORIA RYBY: 
I miejsce – KGW Klu-
czewo – pulpeciki rybne 
II miejsce – KGW Mie-
lenko Drawskie – papry-
karz z leszcza 
III miejsce – KGW Po-
mierzynianki - ryba w 
zalewie pomidorowo-octowej 
I wyróżnienie – KGW Siemczynianki – okoń po wiejsku 
II wyróżnienie – Sołectwo Zarańsko – ryba w occie 
III wyróżnienie – Sołectwo Nowe Worowo – leszcz w zalewie octowej 
KATEGORIA DARY LASU: 
I miejsce – Sołectwo Zagozd – kanie w zalewie octowej 
II miejsce – PZERiI Czaplinek – orzechy w miodzie 
III miejsce – PZERiI Wierzchowo – kiełbasa z dzika 
I wyróżnienie – Sołectwo Nowe Worowo – pieprznik jadalny 
II wyróżnienie – Dom Senior + Kalisz Pom. - prawdziwki w zalewie octowej 
III wyróżnienie – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - farsz do dzikich pie-
rożków przeora  

Ponadto komisja konkursowa posta-
nowiła przyznać 2 wyróżnienia: dla 
Sołectwa Gudowo oraz dla Koła 
Gospodyń Wiejskich z Kluczewa za 
duże zaangażowanie i przepiękny, 
różnorodny wystrój stoisk, w otocze-
niu których przebiegała tegoroczna 
degustacja. 
Nagrody główne w kategoriach: 
warzywa, owoce, ryby, nalewki, 
pasztety i podroby zostały ufundowa-
ne przez Powiat Drawski: za zajęcie  

I miejsca 500 zł, za zajęcie II miejsca 300 zł, za zajęcie III miejsca 200 zł, wy-
różnienia natomiast ufundowane zostały przez sponsorów - firmę  Orskov Fo-
ods z Kołomątu, Huberta i Artura Osaków – Gospodarstwo Rolne Bobrowo 
oraz firmę MAS – System Grzegorz Sycz. Nagrody w kategorii „Dobre z lasu” 
w całości zostały ufundowane przez Nadleśnictwo Drawsko. 
Imprezę swoimi występami uświetniły zespoły: Jarzębina z Broczyna, La Bazu-
na z Czaplinka, Mielenczanki z Mielenka Drawskiego, Violki – Kibolki z Białe-
go Zdroju oraz Darskowiacy z Darskowa, a także soliści – Emilia Sadowska 
oraz Bartek i Małgorzata Michalczykowie. Podczas wydarzenia przeprowadzo-
na została także loteria fantowa, w której główną nagrodą był komplet garnków.  

 
Karolina Podolska, Wydział Rozwoju i Promocji 

Gminie Wierzchowo od 08.08.2022 r. ruszył roczny pilotażowy 
projekt pn. ,,Transport na życzenie  w Gminie Wierzchowo 
Powiat Drawski’’. 

Mieszkańcy Gminy Wierzchowo mogą już zamówić usługę transportu pomię-
dzy miejscowościami Gminy Wierzchowo oraz do wybranych przystanków  
w Złocieńcu i Czaplinku (m.in. PKS, PKP). 
Kursy będą się odbywać w dni powszednie od 6:00 do 22:00 oraz w weekendy 
od 9:00 do 20:00 (oprócz dni świątecznych). 
Przejazd busem można zamówić dzwoniąc na dyspozytornię, która znajduje się 
w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim (czynna od poniedziałku do 
piątku oprócz dni świątecznych, w godzi. od 7:00 do 19:00), tel. 519 458 789 lub 
przez aplikację mobilną Blees (aplikacja będzie dostępna od 16.08.2022 r.).  
Transport na życzenie to pilotażowy projekt realizowany przez Powiat Drawski 
w partnerstwie z Gminą Wierzchowo, którego celem jest eliminacja wyklucze-
nia transportowego mieszkańców Gminy Wierzchowo. 
Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.6. Wsparcie rozwoju usług spo-
łecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zachęcamy do korzystania z usługi! 

Odległość (km) Koszt przejazdu 

do 3 km 4,40 zł 

4-6 4,90 zł 

7-9 5,40 zł 

10-12 6,00 zł 

13-15 6,50 zł 

16-20 7,50 zł 

21-25 8,60 zł 

26-30 10,70 zł 

31-35 11,80 zł 

36-40 13,00 zł 

41-50 14,50 zł 

51-60 16,00 zł 

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie 
www.wierzchowo.pl, zakładka Dla mieszkańca - ,,Transport na życzenie” – 
https://wierzchowo.pl/transport-na -zyczenie.html 

Marzena Puszczak, Wydział Inwestycji 

Tabela opłat za świadczenie usługi „Transport na życzenie” 

http://www.wierzchowo.pl
https://wierzchowo.pl/transport-na%20-zyczenie.html
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Tęczowe okonie 

oraz liczniejsze są u nas gatunki ryb, które nazywamy 
rybami inwazyjnymi. Jedne są sprowadzane celowo 
dla poprawienia puli genetycznej,  inne  przywleczone  

przypadkowo lub same dotarły licznymi kanałami. W Europie i u nas 
znajdują przyjazne środowisko, jeszcze inne są tak 
piękne, że trudno oprzeć się pokusie, aby  nie sprowa-
dzić ich do swego akwarium. W naszym kraju,  
w naszych wodach najliczniejsze są ryby z rodziny 
karpiowatych, to skutek tego, że przez tereny naszego 
kraju przetaczały się kolejne zlodowacenia. Ostatnie 
nie później jak 11 tys. lat temu. Dlatego, obok  rodzi-
ny karpiowatych, drugą pod względem ilości gatun-
ków są ryby z rodziny okoniowatych. Na świecie są 

różne podgrupy tej rodziny. Najliczniejszą z nich są okoniokształtne 
niedużych rozmiarów, ale także żyje okoń nilowy, którego waga może 
liczyć kilkadziesiąt kg.  

Z okoniokształtnych najliczniejsze są bassy. Cenione ze 
względu na bardzo smaczne mięso. Wędkarze cenią te ryby za bardzo 
atrakcyjne z punktu widzenia wędkarskich emocji, jeszcze innych urze-
ka niespotykana kolorystyka, unikatowa w stosunku do innych gatun-
ków ryb. Z tego też względu jest bardzo pożądana przez lobbystów-
akwarystów. Występuje kilka odmian bassów.  

Najpopularniejszy jest bass słoneczny. W Ameryce zwą go 
jeszcze „słonecznica pstrąg”. Jest bardzo charakterystyczna z uwagi na 
ciekawe ubarwienie, styl życia i zachowania jako gatunku. Ciało doro-
słego bassa jest bardzo wygarbione i jednocześnie silnie bocznie 
spłaszczone, pokryte średniej wielkości łuską. Łuski mają czarnoczer-
woną obwódkę, miejscami przebijają niebieski i gama wszelkich kolo-
rów. Kolorystyka niespotykana u innych bassów – można powiedzieć 
unikatowa. Część piersiowa i podbrzuszna są pomarańczowe lub czer-

wono-pomarańczowe. Grzbiet  
i głowa brązowe. Samice są zde-
cydowanie skromniejsze w ubar-
wieniu, bledsze, a samców bar-
dziej intensywne, w czasie tarła 
zdecydowanie jaskrawszy, u sam-
ców niebieski. W kolce uzbrojone 
są końce wszystkich płetw, w tym 
ogonowa. Otwór gębowy nieduży, 
skierowany ku górze, uzbrojony  

w drobne jak papier ścierny zęby. Bassy są rybami bardzo popularnymi 
w Ameryce Północnej, w jej północno-wschodniej części, od połowy 
Kanady aż do Zatoki Meksykańskiej. Został sztucznie rozprowadzony 
po całym kontynencie, a w dalszej kolejności do Europy, zakwalifiko-
wany jako gatunek ryby inwazyjnej. 

W Europie początkowo został sprowadzony do stawów parko-
wych jako ryba ozdobna, skąd przeniknął do wód otwartych. Jest już 
prawie we wszystkich wodach europejskich. W Polsce w Odrze i jej 
dopływach. Woli wody ciepłe i umiarkowane pod względem tempera-
tury. W Polsce już stabilnie występuje na północy, najwięcej w dolnej 
Odrze, gdzie zrzucane są ciepłe wody z pobliskiej elektrowni. Oba-
wiam się, że już w czasie przeszłym, gdyż skażenie i zatrucie ekolo-
giczne Odry zamieniły jej dolny bieg w pustynię na długie lata. Tona-
mi utylizuje się okonie, sandacze i piękne bassy. 
 Bassy najlepiej czują się w małych płytkich, zarośniętych jezio-
rach, małych stawach, starorzeczach dopływów Odry i Warty. Niena-
widzą wód otwartych, wolnej toni, strefy pelagicznej. W Stanach Zjed-
noczonych dorastają nawet do 40 cm i 2-3 kg wagi. U nas dorasta do 
20-25 cm i 0,9 kg wagi. Żyje przeważnie do 12 lat, przeciętnie 6-8 lat. 
Zimą z wód przybrzeżnych schodzi do głębszych partii zbiornika. Jego 
podstawowy pokarm to drobne bezkręgowce, larwy owadów, ochotek, 
chruścików, małe skorupiaki, kiełże, larwy komarów, widłonogi, wio-
ślarki. Dorosłe miażdżą nawet muszle ślimaków. Najlepiej żeruje  
w ciągu dnia. Bassy dojrzałość płciową osiągają po 1-2 latach. Tarło 
odbywają późną wiosną, u nas nawet w okolicach Gryfina, gdy tempe-
ratura wody osiągnie max. 16 st. C. Może składać ikrę dwukrotnie, 
wówczas tarło może się przeciągnąć do września. Liczba ziaren ikry 
zależna od wieku oraz ciężaru samicy, 3 tys. a nawet 30 tys. ziaren 
ikry. Bassy słoneczne, to ryby, które opiekują się potomstwem. Samiec 
na płytkim miejscu blisko roślinności podwodnej ogonem wykopuje  
w piasku gniazdo o średnicy 10, a nawet 40 cm. Bywa, że tych gniazd może być 
nawet 15. Gniazda leżą blisko siebie i są pilnie strzeżone, jako swoje terytorium.  

Na ogół do jednego 
gniazda ikrę składa 
kilka samic z różnymi 
samcami. W tym sa-
mym miejscu kolonie 
lęgowe lubią zakładać 
inne gatunki ryb  
i wówczas powstają 
różnego rodzaju mie-
szańce. Gody odbywają 
się głównie w dni sło-
neczne, gdzie słońce 
uwydatnia grę barw, 
dlatego nazwano te 
ryby bassami słonecz-
nymi. Samice do gniaz-
da podchodzą kilkakrotnie. Larwy wylęgają się bardzo szybko, bo już 
po 2-5 dniach. Przez 4 dni leżą na dnie pilnowane przez samca. Przed-
tem też samiec opiekuje się ikrą, broni przed drapieżnikami, wachluje, 
oczyszcza gniazdo, jednocześnie natleniając wodę. Do następnych  
10-12 dni, gdy wylęg jest już ruchliwy, samiec także agresywnie go 
broni, odstrasza intruzów stroszeniem pokryw skrzelowych, udając, że 
jest rybą większą niż w rzeczywistości. 

Bassy jako ryby inwazyjne nie mają u nas ani wymiaru, ani 
okresu ochronnego. Mało tego, w niektórych krajach południowej 
Europy patrzą na niego niezbyt przychylnie, bo uszczupla ilość pokar-
mu dla innych, szlachetniejszych ryb. Bassy posiadają bardzo silny 
instynkt terytorialny. Złowione – oznaczone, zaczipowane i wypusz-
czone na końcu jezior, nawet kilkadziesiąt km, wracają na swe teryto-
ria. Są agresywne, bardzo wytrzymałe, w swoim stadzie walkami mie-
dzy sobą wyznaczają hierarchię. Walki, pojedynki samców można 
zaobserwować u osobników, które hodowane są w akwariach. Bassy 
są jednocześnie bardzo inteligentne. Zaobserwowano, że mniejsze  
i młodsze osobniki, aby odbyć tarło i zapłodnić ikrę, udają samicę, aby 
nie być odgonionym przez dominującego samca. Bass jest bardzo 
dzielną i jednocześnie agresywna rybą, i z tego powodu niezmiernie 
cenioną przez wędkarzy. Złowiona piękna ryba, kształtem przypomi-
nająca karasia, mieniąca się tęczą barw, z kolcami jak u okonia i ja-
zgarza – to bass. Łowi się je na taki sam sprzęt jak do połowu okoni, 
kijem spinningowym, lekkim do 3 m, gdyż bassy kryją się głównie  
w podwodnej miękkiej 
roślinności, bo tam naj-
chętniej żeruje. Przynę-
ty też typowe dla oko-
nia, także woblerki, 
gumy, imitacje roba-
ków. Brania następują 
raz po razie, sceny jak  
z bajki, a na dodatek 
wszystkie okazałe sztu-
ki wypuszczamy z po-
wrotem do wody! 

Bassów mamy 
kilkanaście gatunków. 
Szczególnie dużo jest ich w wielkich jeziorach amerykańskich: Huron, 
Górne, Ontario, Michigan i Erie, tam spotyka się osobliwe okazy: bass 
zielony, niebieski, czerwony. Wszystkie bardzo waleczne, jedne  
z najwaleczniejszych ryb, w dodatku bardzo smacznych.  
 W Ameryce, a także w Europie występuje bass wielkogębowy. 
Czasem słyszymy o rybie zwaną okoniopstrągiem, to właśnie potocz-
na nazwa bassa wielkogębowego. Żyje w wodach spokojnych i cie-
płych. Charakteryzuje się dużą głową, żyje nawet ponad 20 lat. U nas 
jest dla niej za zimno, więc nie rozmnaża się, ale żyje dorastając do 
dość pokaźnych rozmiarów, ceniony przez wędkarzy, także posiada 
bardzo smaczne mięso. Jednym słowem, popularna ryba wędkarska na 
zachodzie. Występują także bassy morskie, są znacznie większe, bo 
dorastają do 80 cm długości i 5-6 kg wagi. Łowi się je na długie kije 
spinningowe z brzegu morza na woblery lub lekko dociążone gumy.  

Bass słoneczny jest bardzo wdzięczną i piękną rybą hodowa-
ną w domowych akwariach. Najlepsze są akwaria o wielkości 150  
i więcej litrów wody. Nie muszą być podgrzewane. Zasadą jest, żeby 
trzymać je tylko w haremie, tzn. kilka samic i tylko jeden samiec, 
gdyż inaczej wzajemnie by się pozabijali. Pokarm suchy w płatkach, 
granulkach, żywe lub mrożone dżdżownice, mięso ryb oraz wszelkie-
go rodzaju owady i larwy wodne. 

Józef Antoniewicz 

Bass czerwony 

Bass słoneczny 

Bass wielkogębowy (okoniopstrąg) 
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Radny bezradny, czy zaradny?  

biegowe pojęcie i niemalże slogan: „Radny - bezradny” w przy-
padku wielu naszych Radnych jest bezzasadne. Jak potrafią 
zadbać o własne interesy, i trzeba przyznać, że niekiedy także  

o interesy mieszkańców swojego okręgu wyborczego, pisałem już kilka razy. 
Przykład, że radny nie jest bezradny, a bardziej zaradny, daje radny Szymon 
Pastuszek. 
 31.03.22 r. odbyła się XLIV Sesja RM. Pisałem w Kurierze kwietnio-
wym o wydzierżawieniu na 9 lat części działki na terenie OSW pod działalność 
gastronomiczną. Za wydzierżawieniem byli wszyscy Radni, natomiast radny 
Szymon Pastuszek nie wziął udziału w głosowaniu. Dlaczego? Otóż okazało się, 
że osoba aspirująca do dzierżawy jest powiązana towarzysko z Panem Radnym. 
Elegancko wycofał się z głosowania, bo przecież nie chciał decydować we wła-
snym interesie, ale sprawę załatwił. Wykorzystał swoją pozycję Radnego z obo-
zu Pana Burmistrza. Tenże wydzielił działkę, ogrodził ją, dodając bramę wjazdo-
wą i uzbroił w media (prąd, kanalizacja, woda), Wszystko na koszt Gminy. Aby 
nikt nie sprzątnął tego kąska, bo byli także inni chętni, w uchwale  odstąpiono  od  

obowiązku przeprowadzenia przetargu. Tak się robi interesy! Takie ustawienie 
sprawy zaaprobowali Radni. To Oni zgodzili się na uprawianie kumoterstwa  
i stali się poplecznikami cwaniaków. Towarzycho nabiera wiatru w żagle, czas 
trzeba wykorzystać, bo niebawem wybory samorządowe, a nie wiadomo jaki 
będzie ich wynik. Nikogo nie zainteresowało ile Gmina „włożyła” w ten interes, 
i jaką ustalono wysokość czynszu dzierżawnego. 
 Aby Gminę i Radę Miejską już do końca skompromitować, do dnia 
dzisiejszego na rzeczonej działce nie rozpoczęto żadnej działalności gastrono-
miczno-handlowej. Wygrodzony obszar leży odłogiem, nie wiadomo, czy  
w tym roku był płacony czynsz dzierżawny, co prawda raz wykoszono trawę, 
ale nie wiadomo na czyj koszt?  
 Brakuje nad j. Drawsko miejsc na postój przyczepek pod jachty i postój 
jachtów wyslipowanych po sezonie. Kto policzy, ile Gmina mogła zarobić za 
parkowanie powyższych w tym roku, i ile w latach następnych? To jest gospo-
darność! Czy przez kolejne 9 lat ta działka położona w centrum ruchu turystycz-
nego będzie dalej budziła mieszane uczucia mieszkańców i turystów? Tym 
bardziej, że wszelkie gminne inwestycje na tym terenie zostały na przyszłość 
definitywnie zablokowane. 

Adam Kośmider 

kurat mija 50 lat, od kiedy Pani Grażyna Grzonkowska zaczęła 
pracować jako położna. Według Niej, to właśnie położnictwo 
jest  jednym z najtrudniejszych, a zarazem  najpiękniejszych  

zawodów świata. Stąd decyzja o jego wyborze, bo bycie położną to mieszanka 
pasji do niesienia pomocy ludziom i empatii w sercu. Zawód ten 
musi łączyć wiedzę i doświadczenie.  

W Słupsku skończyła Studium Położnictwa. Pierwszą 
pracę podjęła w Brodnicy, ponieważ tam mieszkał Jej mąż. Po 
kilku latach za namową swojej rodziny przenieśli się do Czaplinka. 
Pani Grażyna zaczęła pracować w szpitalu w Drawsku Pomor-
skim. Pracowała na oddziale położniczym, z tego oddziału została 
przeniesiona do Czaplinka na Izbę Porodową. Po likwidacji tej 
placówki przez następne lata pracowała w pogotowiu w Złocieńcu, 
i znowu po kilku latach przeniesiono Ją do Czaplinka, gdzie z kole-
żanką pracowały w Poradni dla Kobiet. Jak określa - była to cu-
downa praca.  
 I z kolei po kilku latach przyszła reforma w służbie zdro-
wia. Była kandydatką do zwolnienia i przejścia na zasiłek. Nie 
mogła sobie wyobrazić, że nie będzie pracować. Wobec tego napi-
sała list do Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, która bardzo Ją wsparła. 
Dostała pracę w POZ Wierzchowo. Oczywiście jako położna środowiskowo-
rodzinna. Ówczesny kierownik tego ośrodka dr Ryszard Skowyra bardzo chciał  

otworzyć POZ w Czaplinku i właśnie wspólnymi siłami taki ośrodek zorganizo-
wali i otworzyli w biurowcu dawnej Telczy. Tutaj dopiero poznała pracę  
w przychodni rodzinnej. Była to nowość nie tylko dla Niej, wszyscy razem 
uczyli się pracować i poznawać swoich pacjentów. Praca w przychodni rozwija-
ła się bardzo szybko i ciągle przybywało im pacjentów.  

Równolegle, przez kilka lat pracowała także na stadionie Lecha Czapli-
nek, zabezpieczając pod względem medycznym rozgrywki sportowe. Z tej 

pracy wyniosła niezapomniane wspomnienia.  
Niestety, tragiczny wypadek szefa przychodni dra R. Skowyry 
zakończył Jej działalność w Czaplinku. Przenosi się do przychod-
ni w Wierzchowie, i tutaj pracuje do dnia dzisiejszego jako położ-
na, a także w przychodni w Ostrowicach, również jako położna 
środowiskowo-rodzinna. 
 Jak podkreśla Pani Grażyna - Kocham swoją pracę, ko-
cham położnice i ich nowonarodzone dzieci. Kocham pacjentów, 
którzy przychodzą do nas po pomoc i wsparcie. Ale, że nie samą 
pracą człowiek żyje, mam wiele pasji, uwielbiam nasze jezioro, 
pływam w nim latem i zimą. Kocham kwiaty i moją działkę, długie 
marsze o bardzo wczesnych porach dnia. Serdecznie pozdrawiam 
moją rodzinę, moich pacjentów i wszystkich, których spotkałam  
w swoim życiu.  
 Wychowała troje dzieci, które są Jej największym skar-

bem. W swoim bogatym życiu kieruje się m.in. taką sentencją: "Życie jest pięk-
ne nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, ale dlatego, że daje czas, aby je na-
prawić". 

Zbigniew Dudor 

Położna Grażyna Grzonkowska 

ówienie kobiecie lub o kobiecie, że jest piękna, wyraża 
często w podtekście gotowość seksualną, a nawet wiąże 
się  z  niejasną  nadzieją  na  męską  zdobycz. Ponieważ  

kobiety są bardziej narażone na przemoc, sytuacja taka może być dla 
nich niekomfortowa, a to wystarczy, 
żeby się powstrzymywać w prawieniu 
pochwał. Jeśli więc nie mamy pewno-
ści, że dana kobieta życzliwie przyj-
mie tego rodzaju komplement, to nie 
powinniśmy go wypowiadać. Rzecz 
jasna, zdarza się, że komplement jest 
niewinny, bo odnosi się do przeżycia 
estetycznego, a nie erotycznego. Ni-
gdy jednak nie wiadomo tego na pew-
no, a co więcej, zapały estetyczne ła-
two przechodzą w erotyczne. Przecież 
chcemy żyć w świecie, w którym wol-
no mówić, co się czuje, a ewentualne 
niezręczne słówko, nie spowoduje 
moralnego linczu. Pragniemy odrobiny 
luzu, humoru i dystansu do siebie i do  

świata. Co warty jest żart, gdy jakiś nadzorca pilnuje, czy aby nie żar-
tujemy sobie z czegoś, z czego żartować nie wolno? 

To są ważne pytania. Bo granice bywają przekraczane w obie 
strony. Na przykład wielu mężczyzn nie chce przyjąć do wiadomości, 
że coś się zmieniło i wielu rzeczy, które dawniej uchodziły, dziś robić 
lub mówić nie wypada. Wśród nich jest głośne wyrażanie zachwytu 
nad urodą kobiety, np. w rywalizacji sportowej. A jednocześnie jest 
wiele takich osób, które nadużywają prawa do oceniania, strofowania i 
karania tych, którzy w ich przekonaniu naruszyli dobre obyczaje – 
również te najnowsze. Łatwe oskarżanie o seksizm albo rasizm oraz 
arbitralne wymierzanie społecznych kar za przewinienia przez samo-
zwańczych sędziów jest równie dewastujące społecznie i godne potę-
pienia, jak sam seksizm i rasizm. 

Nowe obyczaje dopiero się ucierają. Dopóki ten proces trwa, 
starajmy się być ostrożni i wyrozumiali dla siebie nawzajem. Nie po-
padajmy w panikę i śmieszność, tylko zachowajmy swoje pobudzenia 
dla siebie.  
Poezja Adama Asnyka (1838 – 1897) łączy elementy romantyzmu i 
pozytywizmu, refleksji i satyry. Oto fragment wiersza; „Między nami 
nic nie było”: 
„Między nami nic nie było! 
Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych, 
Nic nas z sobą nie łączyło 
Prócz wiosennych marzeń zdradnych”. 

Opracował: Brunon Bronk 

KOBIETY SĄ PIĘKNE! 

Miss świata 2022 Karolina Bielawska 
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Dożynki sołeckie w Siemczynie  

sierpnia br. odbyły się dożynki sołeckie w Siemczynie. 
Było to również podsumowanie projektów, które Sołectwo 
Siemczyno   realizowało   wraz  z  KGW  „Siemczynianki” 

oraz OSP Siemczyno. 

Projekt „Od ziarenka do bochenka” polegał na organizacji 
cyklu warsztatów w sezonie letnim skierowanych do najmłodszych 

mieszkańców So-
łectwa Siemczyno, 
ich rodziców oraz 
przyjezdnych tury-
stów. Celem tych 
zajęć było przybli-
żenie najmłodszym 
drogi, którą poko-
nują ziarna, aby stać 
się gotowym wypie-
kiem. Warsztaty 
prowadzone były na 
świeżym powietrzu 
w "Zagrodzie edu-
kacyjnej" składają-
cej się z wiaty i 
mini kompleksu 
kuchennego, znaj-
dującej się przy 
boisku w Siemczy-
nie. Na potrzeby 
realizacji projektu 
zakupione zostały 
ławostoły, fartuchy 
kuchenne oraz arty-
kuły spożywcze.  
Projekt „Od kwia-
tuszka do jabłusz-

ka” – jego celem była integracja i edukacja ekologiczna lokalnej spo-
łeczności poprzez utworzenie ogrodu - sadu przy obiekcie rekreacyjno-
sportowym w Siemczynie.  

Dzieci, młodzież, dorośli posadzili samodzielnie drzewka owocowe, 
krzewy i zasiali rośliny zielne. W tym celu zakupiliśmy ze środków 
programu drzewa i krzewy owocowe. Zasialiśmy nasiona, z których 
wyrosną kwiaty łąkowe tworząc swoisty ekosystem. Planowany "mini 
ogród botaniczny" na terenie obiektu opiera się na pomyśle utworzenia 
"ogrodów tematycznych" przedstawiających poszczególne elementy 
historycznego krajobrazu wsi, w tym także nasadzeń naturalistycznych 
i typowych zbiorowisk roślinnych, które również towarzyszyły zabu-
dowaniom wiejskim przez wieki. 

Projekt „Ekologicznie i sportowo w Siemczynie”. Nasze dzia-
łania miały na celu zaktywizować lokalną społeczność do ruchu, a co 
za tym idzie do poprawy stanu zdrowia, wzrostu lepszego samopoczu-
cia i zbudowania na nowo poczucia własnej wartości i pewności sie-
bie. Łączenie pokoleń w działaniach na rzecz poprawy jakości życia 

mieszkańców sołectwa to nasz cel, jakim kierujemy się przy organiza-
cji różnych przedsięwzięć. Ponadto naszym  celem jest również zmo-
dernizowanie miejsca do wspólnych sportowych spotkań, czyli do-
świetlenie tego miejsca, aby zwiększyć ilość chętnych do aktywnego  
i zdrowego stylu życia. 

Na dożynkach gościliśmy Rolników, Seniorów i Gości  
z miast partnerskich Bad Schwartau, Marlow i Grimmen. Zespoły, 
które uświetniły naszą uroczystość przepięknym śpiewem i progra-
mem artystycznym to La Bazuna i Odnowa. Zespół Odnowa skompo-
nował nawet na tę okazję nowy utwór. 

Pragnę podziękować za pomoc wszystkim tym, którzy uczest-
niczyli przy zorganizowaniu tego przedsięwzięcia i mam tu na myśli 
przede wszystkim mieszkańców sołectwa Siemczyno. Dziękuję Gmi-
nie Czaplinek, KOWR oddział w Koszalinie, Nadleśnictwom Czapli-
nek i Złocieniec, ZGK w Czaplinku, OSP Czaplinek, Broczyno  
i Siemczyno, KGW „Siemczynianki”, HSS w Siemczynie, Pałacowi 
Siemczyno, firmom: Pokutyński - Sztuka Tradycji oraz Piekarnia-
Cukiernia Iwona i Kazimierz Pokutyńscy s.c., Parafii Siemczyno,  
Sołectwom: Żelisławie, Pławno, Broczyno, Byszkowo i Prosinko. 

Michał Olejniczak 
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Pierwsze mecze Lecha  

ostatnim meczu towarzyskim przed sezonem 2022/23 
drużyna seniorów Lecha Czaplinek mierzyła się 6 sierp-
nia w  Jastrowiu  z   miejscową  Polonią.  Po  bramkach  

Igora Szafarza, Jakuba Krzemienia, Marcina Resiaka oraz golu samo-
bójczym zwyciężyliśmy 4:1, a wystąpiliśmy w nim  
w składzie: Urkiel – Kunert, Lutyński, Woźniak, Krze-
mień – Simiński, Kibitlewski, Szafarz, Pawłowski – 
Górniak, Resiak. Na zmiany wchodzili: Bołdysz, Ku-
biak, zaw. testowany. Przed pierwszym spotkaniem 
ligowym poznaliśmy kadrę na nowy sezon liczącą  
24 zawodników, która przedstawia się następująco: 
bramkarze: Urkiel Łukasz, Tomaszewicz Kacper, 
obrońcy: Kibitlewski Paweł, Krasoń Mateusz, Woź-

niak Bartłomiej, Lutyński Kacper, Groździej Adam, Tomaszewski 
Dominik, Krzemień Jakub, Żwirko Andrzej, Kunert Maksym, pomoc-
nicy: Kibitlewski Piotr, Sobol Dawid, Pawłowski Mateusz, Simiński 
Bartłomiej, Bołdysz Krzysztof, Kubiak Sławomir, Szafarz Igor, Resiak 
Marcin, Tomczak Marcin, Kowalczyk Patryk, napastnicy: Szpakow-
ski Kacper, Stróżyk Szymon, Górniak Maciej. 
 W trakcie letniego okresu transferowego do drużyny dołączyli: 
Jakub Krzemień (z MKP Szczecinek), Marcin Resiak (z Orła Wałcz), 
Dominik Tomaszewski (z Błękitnych Pomierzyn). Trenerem zespołu 
niezmiennie jest Piotr Kibitlewski, jego asystentem Kamil Lutyński, 
zaś kierownikiem Zbigniew Florczak.  
 13 sierpnia rozegraliśmy pierwszy mecz ligowy w sezonie 
2022/23 w ramach zachodniopomorskiej klasy okręgowej grupa 4. Na 
stadionie miejskim w Człopie mierzyliśmy się z Koroną Człopa, z któ-
rą pewnie wygraliśmy 6:0 po dwóch bramkach Bartłomieja Woźniaka 
oraz po jednej Macieja Górniaka, Jakuba Krzemienia, Marcina Resiaka 
oraz Bartłomieja Simińskiego. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w skła-
dzie: Urkiel - Groździej, Tomaszewski (76' Źwirko), Woźniak, Krze-
mień – Pawłowski (66' Kubiak), Kibitlewski Piotr (85' Kibitlewski 
Paweł), Szafarz, Stróżyk (66' Simiński) - Górniak, Resiak. 

 Kolejny mecz rozegraliśmy 20 sierpnia na stadionie w Czaplin-
ku. W spotkaniu 2. kolejki graliśmy z zespołem Unii Dolice, z którym 
zremisowaliśmy 2:2 po trafieniach Marcina Resiaka oraz Macieja Gór-
niaka. W tym meczu wystąpiliśmy w zestawieniu: Urkiel  - Groździej, 
Tomaszewski, Woźniak, Krzemień - Pawłowski (83' Kibitlewski Pa-
weł), Szafarz (69' Lutyński), Kibitlewski Piotr, Stróżyk (81' Kubiak) - 
Resiak, Górniak (72' Szpakowski). 
 W ostatnią sobotę sierpnia na stadionie w Bierzwniku mierzyli-
śmy się w ramach 3. kolejki ligowej z miejscowym Orłem, z którym 
wygraliśmy 3:1 po bramkach Igora Szafarza, Kacpra Lutyńskiego  
i Piotra Kibitlewskiego. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w składzie: 
Urkiel – Lutyński (77' Kunert), Woźniak, Tomaszewski, Krzemień – 
Pawłowski (60' Szpakowski), Kibitlewski, Szafarz, Stróżyk – Resiak, 
Górniak. 
 3 września na stadionie miejskim w Czaplinku podejmowali-
śmy w 4. kolejce zespół Zorzy Dobrzany. Po bramkach Piotra Ki-
bitlewskiego, Macieja Górniaka, Patryka Kowalczyka i Andrzeja Żwir-
ko wygraliśmy 4:1. W tym meczu wystąpiliśmy w zestawieniu: Urkiel 
– Lutyński (71' Żwirko), Tomaszewski, Woźniak, Krzemień – Paw-
łowski (90' Kunert), Szafarz (71' Simiński), Kibitlewski, Stróżyk  
(83' Kowalczyk) – Górniak, Resiak. 
 Po czterech rozegranych kolejkach drużyna seniorów z dorob-
kiem 10 punktów i bilansem bramkowym 15:4 zajmuje 1. miejsce w tabeli. 

22 sierpnia poznaliśmy rywala, z którym przyjdzie nam się 
mierzyć w ramach 3 rundy Pucharu Polski ZZPN. 14 września zagra-
my u siebie z Sokołem Suliszewo. 

2 września drużyna trampkarzy trenera Piotra Kibitlewskiego 
meczem z Orłem Łubowo zainaugurowała nowy sezon. To spotkanie 
wygraliśmy 4:1 po dwóch bramkach Filipa Podstawskiego oraz po 
jednej Filipa Cabaja i Jana Paczkowskiego. Terminarz meczy zespołu 
trampkarzy na kolejne mecze rundy jesiennej przedstawia się następu-
jąco: 
2. kolejka, 09.09.2022, Lech Czaplinek – Zawisza Grzmiąca  
3. kolejka, 17.09.2022, Olimp Złocieniec – Lech Czaplinek  
4. kolejka, 23.09.2022, Lech Czaplinek – Pogoń Połczyn Zdrój   
5. kolejka, 01.10.2022, BAS Barwice – Lech Czaplinek 
6. kolejka, Lech Czaplinek pauzuje w tej kolejce  
7. kolejka, 14.10.2022, Lech Czaplinek – AP Drawsko Pomorskie 
8. kolejka, 22.10.2022, Junior Kalisz Pomorski – Lech Czaplinek 
9. kolejka, 30.10.2022, Lech Czaplinek – MUKS Orzeł 2010 Wałcz 

 27 sierpnia swój pierwszy mecz ligowy w nowym sezonie roze-
grała drużyna oldbojów występująca w I lidze Pomorskiej Ligi Oldbo-
jów. Na euroboisku w Złocieńcu mierzyliśmy się z miejscowym Olim-
pem, z którym przegraliśmy 1:4, a jedyną bramkę dla nas strzelił Mar-
cin Tomczak. Ostatniego dnia sierpnia w ramach 2. kolejki podejmo-
waliśmy na stadionie miejskim w Czaplinku zespół Mirstal Mirosła-
wiec, z którym wygraliśmy 5:2 po dwóch bramkach Krzysztofa Bołdy-
sza oraz po jednej Mateusza Jureczko, Pawła Borowczyka i Marcina 
Tomczaka. 3 września na stadionie miejskim w Bobolicach zespół old-
bojów przegrał w spotkaniu 3. kolejki z miejscowym Mechanikiem 0:2 
Terminarz na kolejne mecze mistrzowskie zespołu oldbojów przedsta-
wia się następująco: 
4. kolejka, Lech Czaplinek pauzuje w tej kolejce 
5. kolejka, 14.09.2022, Lech Czaplinek – Amator/Kotwica Kołobrzeg  
6. kolejka, 17.09.2022, 
Oldboje Iskra Białogard 
– Lech Czaplinek  
7. kolejka, 24.09.2022, 
Lech Czaplinek – Stra-
żak Koszalin 
8. kolejka, 01.10.2022, 
Perła Gmina Dygowo – 
Lech Czaplinek 
9. kolejka, 08.10.2022, 
Victoria Sianów – Lech 
Czaplinek 
10. kolejka, 15.10.2022, 
Oldboje Szczecinek – 
Lech Czaplinek 
11. kolejka, 22.10.2022, 
Lech Czaplinek – Oldbo-
je Bruskowo Wielkie 
12. kolejka, 29.10.2022, 
Jesion Trans Oldboje Ty-
chowo – Lech Czaplinek 
13. kolejka, 05.11.2022, 
Lech Czaplinek – Zryw 
Kretomino 

Mecz drużyny seniorów z Koroną Człopa 

Mecz drużyny seniorów z Orłem Bierzwnik 

Remont w budynku klubowym 

Mecz drużyny seniorów z Unią Dolice 
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UBEZPIECZENIA 
CZAPLINEK 

CEZARY RADZISZEWSKI 
 

ul. Kościuszki 19, tel. 784-889-303 
E-mail: cradzisz@gmail.com 

  https://www.facebook.com/LechCzaplinekk oraz YouTube pod adre-
sem https://www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg. 
Znajdują się na nich m.in. bieżące informacje z życia klubu, zapowie-
dzi meczy, skróty ze spotkań ligowych itd. Jednocześnie zachęcamy 
do finansowego wsparcia Lecha Czaplinek poprzez wpłaty na konto 
Pomorskiego Banku Spółdzielczego: 24 8581 1027 0400 0811 2000 
0001. 
 

Łukasz Smoleński, sekretarz LKS Lech Czaplinek 

 W sierpniu wspólnymi siłami osób związanych z Lechem Cza-
plinek oraz Akademią Piłkarską Czaplinek został wykonany remont 
pomieszczeń w budynku klubowym oraz zostały zamontowane na 
wcześniej wykonanych stelażach banery reklamowe naszych sponso-
rów oraz przyjaciół. W tym miejscu pragniemy Wam podziękować za 
waszą nieocenioną pomoc i zaangażowanie dla dobra czaplineckiej 
piłki nożnej. 
 Zachęcamy naszych kibiców oraz sympatyków do śledzenia 
profili naszego klubu na portalach Facebook pod adresem 
 

https://www.facebook.com/LechCzaplinekk
https://www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg


 

 


