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Chór Szkoły Podstawowej w Czaplinku Młodzież z Zespołu Szkół w Czaplinku 



3 

Nagroda „Pro Arte” dla Edwarda Szatkowskiego 

Kiedy na spotkaniu 1 lutego 2018 roku Społeczna Rada Kultury zaproponowała kandydaturę czaplineckiego rzeźbiarza pana 

Edwarda Szatkowskiego do prestiżowej Nagrody „Pro Arte” nikt nie przypuszczał, że na rezultaty tej nominacji przyjdzie nam 

czekać prawie cztery lata.  

 

Nagroda „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego jest nagrodą pieniężną, przyznawaną w drodze 

konkursu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w województwie 

zachodniopomorskim i może być przyznana w dwóch kategoriach: za całokształt działalności i za realizację określonego 

przedsięwzięcia w roku ubiegłym. Pan Edward Szatkowski był nominowany do tej nagrody przez Gminę Czaplinek przez 

cztery lata z rzędu. 

 

Aby zgłoszenie zostało rozpatrzone przez Kapitułę Konkursową należało sporządzić wniosek oraz załączyć materiały 

dokumentujące dorobek artystyczny. W przypadku naszego Mistrza były to zdjęcia jego prac, wykonywane na przestrzeni 

kilkudziesięciu lat, a także informacje o plenerach, wystawach oraz rekomendacje. Ogrom materiałów z dokumentacją 

zdjęciową udostępniła prezes Stowarzyszenia Akademia Twórczych Umiejętności TuTu, pani Marzanna Groblewska, zaś od 

2018 w Referacie Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji prowadzona jest stała archiwizacja prac pana 

Edwarda. Pomoc przy składaniu wniosku, w postaci pisemnych rekomendacji, okazali również: ks. Jacek Brakowski 

(proboszcz parafii pw. Trójcy Św. w Czaplinku w latach 2018-2020), pani Brygida Zabrocka (sołtys sołectwa Łąka), pan 

Bogdan Andziak (wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie), pani Marzanna Groblewska (prezes 

Stowarzyszenia Akademia Twórczych Umiejętności TuTu) oraz pani Alina Karolewicz (Laureatka I edycji Nagrody ProArte  

w 2012 roku). To właśnie Pani Alina jest autorką uzasadnienia wniosku, który zadecydował o tegorocznym wyróżnieniu 

naszego artysty. Treść uzasadnienia prezentujemy poniżej:  

    dokończenie na stronie 31 

Fot: Sebastian Wołosz 
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Informacja z XXXVII Sesji Rady Miejskiej 
 

27 października 2021 roku o godz. 1100 odbyła 

się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku,  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

(z częściowym zdalnym trybem obradowania).  

Obrady Sesji prowadził pan Michał Olejniczak – 

przewodniczący Rady Miejskiej z sali narad Urzędu Miejskiego 

w Czaplinku, przy ul. Rynek 6. Zgodnie ze Statutem Gminy 

Czaplinek rada obraduje na sesjach zwoływanych przez 

przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał.  

W sesji uczestniczyło 9 radnych, 5 radnych obradowało 

zdalnie (radni: Anna Minkiewicz, Aleksandra Ławrukiewicz, 

Władysław Wojtowicz, Szymon Pastuszek, Grzegorz Gabryś). Nieobecny był radny Zdzisław Łomaszewicz.   

Na początku sesji burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz wspólnie przewodniczącym Rady Miejskiej złożyli gratulacje 

sołtysowi panu Rafałowi Biegajło, wręczając mu bon podarunkowy o wartości 500 zł za działania na rzecz sołectwa 

Żelisławie.  

Sołectwo Żelisławie zajęło III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”, za realizację 

najciekawszego projektu sfinansowanego ze środków funduszu sołeckiego pt. „Rekreacyjna przystań w Żelisławiu.”  

Następnie burmistrz oraz przewodniczący Rady wręczyli dyplomy oraz odznaki  w związku z nadaniem tytułów „Zasłużony 

dla Gminy Czaplinek”. Burmistrz poinformował, że w uznaniu szczególnych zasług dla Gminy Czaplinek Rada Miejska  

w Czaplinku: 

Uchwałą Nr XXV/216/20 z dnia 15 października 2020 r. nadała Pomorskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Świdwinie tytuł 

honorowy „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”; 

Uchwałą Nr XXV/217/20 z dnia 15 października 2020 r. nadała Ludowemu Klubowi Sportowemu „Lech” w Czaplinku tytuł 

honorowy „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”; 

Uchwałą Nr XXV/228/20 z dnia 15 października 2020 r. nadała pośmiertnie Panu Norbertowi Heibowi tytuł honorowy 

„Zasłużony dla Gminy Czaplinek”.  

Burmistrz Czaplinka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulowali „Zasłużonym  

dla Gminy Czaplinek” nadania tytułów.   

Radni zapoznali się również z prezentacją multimedialną pod nazwą „Podsumowanie sezonu turystycznego w Gminie 

Czaplinek w 2021 roku”, którą przedstawił i omówił Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz.   

 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:   

a. wysokości stawek podatku od nieruchomości - podjęła 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” (radny Grzegorz 

Gabryś) w obecności 14 radnych; 

b. wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek – podjęła 13 głosami „za” 

oraz 1 głosem ,,wstrzymującym się” (radny Sebastian Matułojć) w obecności 14 radnych; 

c. nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości oznaczonej nr działki 101/8 - 

podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych; 

d. wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 14 głosami „za”  

w obecności 14 radnych;   

Pan Rafał Biegajło—sołtys Żelisławia przyjmuje gratulacje od 
burmistrza Marcina Naruszewicza oraz przewodniczącego Rady 

Miejskiej Michała Olejniczaka  
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e. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 9 głosami „za”, przy 2 głosach 

„przeciwnych” (radni: Sebastian Matułojć, Tomasz Marciniak) oraz 2 głosach „wstrzymujących się” (radni: Anna 

Minkiewicz, Grzegorz Gabryś) w obecności 14 radnych. radna Aleksandra Ławrukiewicz wyłączyła się z głosowania; 

f. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - podjęła 

14 głosami „za” w obecności 14 radnych; 

g. wysokości stawek podatku od środków transportowych - podjęła 13 głosami „za”, przy 1 głosie ,,przeciwnym” (radny 

Grzegorz Gabryś) w obecności 14 radnych; 

h. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2021 r. - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych; 

i. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030 - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 

radnych. 

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  

Informacja z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej  

W dniu 9 listopada 2021 roku o godz. 8:00 odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku, zwołana w trybie art. 20 

ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

(z częściowym zdalnym trybem obradowania).  

Obrady sesji prowadził pan Michał Olejniczak – przewodniczący Rady Miejskiej z sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, 

przy ul. Rynek 6. 

W sesji uczestniczyło 8 radnych, 4 radnych obradowało zdalnie (radni: Anna Minkiewicz, Tomasz Marciniak, Władysław 

Wojtowicz i Grzegorz Gabryś).    

Nieobecni radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Szymon Pastuszek, Zdzisław Łomaszewicz.   

 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:  

a. zmiany uchwały Nr XXXI/288/21 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji 

komunalnych Gminy Czaplinek - podjęła 11 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radny Grzegorz Gabryś)  

w obecności 12 radnych.  

b. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVII/345/21 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 

października 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych - podjęła 10 głosami „za” oraz  

2 głosami „wstrzymującymi się” (radni: Tomasz Marciniak, Wacław Mierzejewski) w obecności 12 radnych. 

 

Anna Burdziuk , inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  

Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian 
 

Burmistrz Czaplinka przypomina, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 2010 ze zm.), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających 

na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  

w którym nastąpiła zmiana. 
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Wspólnoty Mieszkaniowe 
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Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji: 

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych: 

 zmiana ilości osób zamieszkujących (np. wyprowadzka, zgon, 

urodzenie się dziecka, powrót dziecka ze szkoły średniej lub 

wyższej nie kontynuujących nauki, powrót osoby dorosłej 

czynnej zawodowo z innego miejsca na teren Gminy 

Czaplinek), 

 sprzedaż nieruchomości, 

 zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością. 

 

Właściciele domów jednorodzinnych deklaracje składają bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. W budynkach  

wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) należy powiadomić administratora,  ile osób mieszka pod danym adresem. 

Do czasu złożenia nowej deklaracji obowiązuje oplata w dotychczasowej wysokości. 

 

Anna Kwacz, podinspektor ds. gospodarki odpadami i obsługi samorządów  

Prace na terenie gminnym pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi Sikorskiego 22,  

Rynek 1, Rynek 2 - działka nr 302/14 
 

W roku 2020 wykonano pierwszy etap wymiany nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej, dojścia do klatek schodowych 

dla ruchu pieszego, regulację studzienek kanalizacji sanitarnej  i burzowej, miejsca parkingowe. Koszt całkowity pierwszego 

etapu to kwota 35 500 zł, z czego koszt z budżetu Gminy 25 500 zł. WM Rynek 1 - 4000zł. WM Rynek 2 - 2000 zł. WM 

Sikorskiego 22 - 4 000 zł. 

W roku 2021 wykonano drugi etap ww. prac. Koszt całkowity drugiego etapu to kwota 49 000 zł, z czego koszt z budżetu 

Gminy 39 000 zł, WM Rynek 1 – 4 000 zł, WM  Sikorskiego 22 – 6 000 zł. 

Ponadto w ramach programu Rewitalizacja społeczna 2020 – Lider Urszula Czerniawska pozyskano środki w kwocie 18 000 

zł, w ramach których wykonano: wiatę, ławostół, utwardzenie terenu pod wiatą, suszarki, ogrodzenie, nasadzenia zieleni. 

W 2019 r. wykonano przez WM Rynek 1 plac zabaw za kwotę 5 000 zł. 

W 2019 r. wykonano na koszt Gminy oświetlenie ww. terenu. – koszt 2 763 zł. 

Podsumowując: całkowity koszt prac na ww. terenie to kwota 110 263 zł, z czego Wspólnoty Mieszkaniowe 43 000 zł, 

Gmina – 67 263 zł. 
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Powstaje  również nowa altana śmietnikowa, koszt około 20 000 zł w całości pokryty przez  wspólnoty mieszkaniowe: 

Sikorskiego 22, Rynek 1, Rynek 2, Sikorskiego 24, Jagiellońska 6 oraz prywatna nieruchomość. 

Na załączonych zdjęciach widoczny jest efekt prac, dzięki którym, oprócz estetycznego wyglądu, poprawi się 

bezpieczeństwo użytkowników ww. terenu.  

  

 Mieczysław Smyk, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska 

Wiadomości z prac we wspólnotach mieszkaniowych będących w Zarządzie ZNM 

Sp. z o.o. w Czaplinku 
 

Uchwały Właścicieli jako wewnętrzne prawo Wspólnoty Mieszkaniowej 

 

Uchwała jest rodzajem czynności prawnej, której specyfika polega na możliwości nałożenia określonych w niej zobowiązań 

na wszystkie strony czynności, nawet gdy nie wszystkie się zgadzają. 

Jest formą podejmowania decyzji przez ciała kolegialne. Uchwała ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska grupy 

podmiotów, w której podmiot realizuje swój interes. 

Uchwała to główne narzędzie sprawowania zarządu nieruchomością przez właścicieli. 

Uchwały właścicieli są wewnętrznym prawem wspólnoty mieszkaniowej. Muszą być zgodne z prawem „zewnętrznym”,  

a także z innymi uchwałami. Wspólnota podejmuje bowiem uchwały różnej rangi: od rozwiązywania doraźnego problemu 

poprzez roczny plan gospodarczy, aż do najważniejszej uchwały o sposobie zarządu nieruchomością wspólną. 

Istotą współwłasności jest współdecydowanie o rzeczy wspólnej, dlatego umowa lub uchwała właścicieli o zarządzanie 

nieruchomością jest bardzo istotna, aby wszelkie decyzje dotyczące nieruchomości wspólnej pozostawały w gestii 

właścicieli. 

Wspólnota może samodzielnie regulować procedurę podejmowania uchwał, w tym sposób głosowania. 

W celu uregulowania procedur zarządzania nieruchomością wspólną oraz sprecyzowania istotnych procedur zarządczych 

wspólnota powinna opracować statut. Będzie on określał zasady zarządu nieruchomością wspólną, o wyborze zarządu,  

o sposobie zarządu nieruchomością wspólną, o relacjach pomiędzy właścicielami, o regulaminie rozliczeń opłat, ochronie 

nieruchomości i o ubezpieczeniu nieruchomości od zdarzeń losowych. 

Każdy z właścicieli nieruchomości ma prawo wnioskowania o podjęcie określonej uchwały, ponieważ każdy z właścicieli ma 

prawo współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. 

Jak wcześniej podkreślano uchwała musi być zgodna z prawem, jej niezgodność z prawem może być przyczyną zaskarżenia 

uchwały do sądu. 
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Nie jest wymagane uzasadnienie do uchwały, ale jest to ważny element określający w przypadku sporu co właściciel chciał 

osiągnąć i czy nie wykracza to poza prawo. 

Organem uchwałodawczym jest Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej jest ono „naczelnym organem” wspólnoty mieszkanio-

wej. Może podejmować uchwały wykraczające poza zwykły zarząd nieruchomością wspólną. 

Poniżej przedstawiamy kolejne inwestycje remontowe Wspólnot Mieszkaniowych i budynków komunalnych: 

Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 34 - elewacja i zagospodarowanie terenu 

  Kotłownia gazowa budynek Wałecka 54 Przychodnia Zdrowia WM Wałecka 11 - remont dachu 

  Pałac w Motarzewie przed remontem                     
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Pałac w Motarzewie  -  remont schodów 
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W Pałacu w Motarzewie Gmina posiada 6 mieszkań 

komunalnych. Jak widać na fotografii budynek jeszcze 

wymaga dużego wkładu w renowację elewacji. 

Najważniejsze z elementów konstrukcyjnych: dach i kominy 

są już wyremontowane.   

 

Budynek jest podłączony do indywidualnej przydomowej 

oczyszczalni ścieków wybudowanej z pozyskanych 

zewnętrznych funduszy ochrony środowiska. 

 

Adam Tuchalski, prezes ZNM Sp.z o.o. 

 Pałac w Motarzewie po remoncie dachu i schodów 

Jesień w Klubie Senior+ 

Jesień bywa czasami mokra i ponura, a czasami złota, piękna i słoneczna. Mimo  

iż jest zmienna i humorzasta jej dary w postaci kolorowych liści, kasztanów  

i czerwonej jarzębiny bardzo często cieszą i są wykorzystywane do różnego 

rodzaju prac i dekoracji. Seniorzy również postanowili  wykorzystać kolorowe 

dary jesieni , dekorując klub samodzielnie zrobionymi  ludzikami z kasztanów, 

bukietami z kolorowych liści oraz świecznikami. Powstały również piękne 

kompozycje z suszonych kwiatów w koszach wiklinowych. Podczas 

poniedziałkowych zajęć  plastycznych prowadzonych przez panią Monikę Kruk-

Kobeluk, maszyny do szycia idą w ruch i z niepotrzebnych materiałów powstają  

„wrzutki” - bardzo praktyczne, duże i wygodne torby na zakupy i nie tylko. Pani 

Monika dba, aby każdy skrawek niepotrzebnego materiału znalazł swoje 

ponowne zastosowanie, dzięki czemu możemy zmniejszyć ilość odpadów  

i w ten sposób  pomożemy naszej planecie. Na zajęciach kulinarnych, które 

odbywają się w każdy piątek, królują wypieki w postaci chleba, ciast oraz 

ostatnio zgodnie z tradycją listopadową powstały rogale świętomarcińskie.  

Zajęcia z fizjoterapeutą Zdzisławem Opałką, to cykl regularnych spotkań dzięki 

którym uaktywniają się nie tylko wszystkie partie mięśni, ale również poprawia 

się samopoczucie. Zajęcia łączą przyjemność z wykonywania aktywności 

ruchowej z bezpieczeństwem wykonywanych ćwiczeń pod czujnym okiem pana 

Zdzisława. W klubie odbyło się również spotkanie z dietetykiem medycznym 

panią Patrycją Sankowską, która przeprowadziła za pomocą 

wyspecjalizowanego sprzętu, dokładną analizę składu masy ciała każdego  

z seniorów oraz omówiła wyniki pomiarów z każdym uczestnikiem 

indywidualnie. Klub odwiedził również ratownik medyczny Jarosław Tarnowski 

z RESCUE-ZDR z bardzo obszernym wykładem mającym na celu zapoznanie 

seniorów z zastosowaniem defibrylatora, pierwszą pomocą w przypadku 

udarów oraz zaburzeń rytmu serca. Został także poruszony temat cukrzycy oraz 

nadciśnienia, po których był czas na badania poziomu cukru we krwi oraz 

ciśnienia tętniczego.                                                                                                                                                
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11 listopada seniorzy wzięli udział w uroczystościach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Po mszy świętej na 

czaplineckim Rynku odśpiewali Hymn po czym udali się w uroczystym pochodzie na cmentarz komunalny, gdzie złożyli 

kwiaty w hołdzie bohaterom walk o niepodległość naszej Ojczyzny. 14 listopada przypada Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej 

okazji burmistrz Marcin Naruszewicz złożył seniorom serdeczne życzenia, po których był czas na wspólne rozmowy oraz 

słodki poczęstunek. 

 

Marzena Polak, instruktor kulturalno-oświatowy Klubu Senior+ 

Klub Seniora "Krystynka" w Czaplinku realizuje projekty 

Przełom października i listopada 2021 r. to okres 

wzmożonej pracy seniorów z uwagi na realizację dwóch 

ważnych projektów.  

27 października 2021 r. zorganizowano wyjazd 

integracyjny dla 50 seniorów do Polskiej Filharmonii 

Bałtyckiej w Gdańsku na spektakl „Klimakterium i już”.  

W wyjeździe udział wzięli seniorzy ze Świerczyny  

i Złocieńca. 

Było to możliwe dzięki ogłoszonemu przez Zarząd 

Powiatu otwartemu konkursowi ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego Powiatu Drawskiego w roku 

2021. 

Drugie zadanie dotyczyło organizacji koncertu 

„Czaplineckie pokolenia Niepodległej”. 10 listopada 2021 

r. w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku. Udział  

w wydarzeniu wzięły dzieci z Przedszkola Publicznego, 

Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek, uczniowie 

Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół. Wystąpiły również 

czaplineckie zespoły śpiewacze „Marianki”, „OdNowa”, 

„La Bazuna”, a także goście:  „Jagiellonka” z Piły, 

„Świerczynianki” ze Świerczyny oraz grupa taneczna  

z Uniwersytetu III Wieku ze Złocieńca. 

Na powyższy koncert Klub Seniora uzyskał dotację  

z budżetu Gminy Czaplinek w ramach konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego „Kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa 

społeczeństwa obywatelskiego”. 

Z dotacji przygotowano poczęstunek dla dzieci, młodzieży 

i seniorów. Małą scenę zapewnił Zakład Gospodarki 

Komunalnej, baner oraz nagłośnienie Czaplinecki Ośrodek Kultury, dekorację przygotowała pani Janina Gąszcz. 

Wszystkim, którzy pomagali w organizacji, a szczególnie seniorom - wolontariuszom Zarząd Klubu Seniora „Krystyna” 

serdecznie dziękuje. 

  

Barbara Michalczik, Klub Seniora „Krystyna” 

Wyjazd integracyjny do Gdańska 

Koncert z okazji Dnia Niepodległości 
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Ogólnopolski Dzień Seniora 

14 listopada obchodzony był 

Ogólnopolski Dzień Seniora. Przypadał 

on w niedzielę, dlatego spotkania 

burmistrza Czaplinka Marcina 

Naruszewicza z czaplineckimi 

seniorami zaplanowane zostały na 

kolejne dni. 

Życzenia skierowane do Seniorów 

poprzez media społecznościowe nie 

zastąpiły wizyt osobistych. Pierwsze 

spotkanie odbyło się już  

w poniedziałek 15 listopada. 

Burmistrz wybrał się do Klubu Senior+  

i tam spotykał się z członkami klubu 

oraz instruktorką kulturalno-

oświatową Marzeną Polak. Seniorzy przygotowali słodki poczęstunek - pyszne ciasta upieczone przez panie z Klubu. 

Kolejne spotkanie odbyło się w Czaplineckim Ośrodku Kultury, tuż przed zaplanowanym wykładem patriotycznym. 

Uczestniczyli w nim członkowie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z panem Marianem Sujeckim na 

czele. Krótkie spotkanie było okazją do rozmów o działaniach kulturalnych realizowanych na terenie gminy, a także 

potrzebach naszych emerytów. 

W środę 17 listopada, na zaproszenie Zarządu Klubu Seniora „Krystyna” działającego w ramach stowarzyszenia Wspólnota 

Lokalna, do świetlicy miejskiej w Czaplinku udali się burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz wraz z zastępcą Januszem 

Bartczakiem. Były życzenia, ogromny tort przygotowany przez panie z Klubu, wystąpienie pani Barbary Michalczik oraz 

wspólne śpiewanie wesołych piosenek o seniorach. 

Wszystkie spotkania z Seniorami przebiegały w miłej atmosferze i wzajemnej życzliwości. Wszystkie grupy seniorskie oprócz 

życzeń otrzymały również drobne upominki. Seniorzy mieli możliwość porozmawiać osobiście z Burmistrzem i poruszyć 

ważne dla nich sprawy. 

 

Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
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Urszula Wojtczak i Zyta Jurczyszyn – Czapelki z Czaplinka 
 

Nordic walking to sport mobilizujący wiele mięśni, odciążający stawy  

i kręgosłup. Spacer z kijkami to aktywność fizyczna przeznaczona dla 

osób w różnym wieku. To również ulubiona dyscyplina sportu i sposób 

na życie Czapelek z Czaplinka, Urszuli Wojtczak i Zyty Jurczyszyn. 

Pani Urszula to mieszkanka Czaplinka, której przygoda z tym sportem 

rozpoczęła się 15 lat temu, jednak wówczas pani Ula niespecjalnie 

pokochała ten sport. Maszerując z kijkami szybko doszła do wniosku, że 

potrzebuje nieco aktywniejszego działania i spróbowała sił w bieganiu. 

Niestety problemy zdrowotne wykluczyły możliwość biegania. 

Chęć aktywności spowodowała powrót do marszów.Tak rozpoczęła się 

wielka przygoda z kijkami. Początki nie były łatwe, jednak intensywne 

treningi, chęć aktywności fizycznej i nauki poprawnego chodzenia 

zaprowadziły naszą zawodniczkę po pierwsze zwycięstwo. Udział  

w zawodach zorganizowanych przez Polską Federację Nordic Walking  

w Czaplinku okazały się drogą do sukcesu. Pani Ula zajęła w nich  

I miejsce. W ten sposób rozpoczął się sezon wielu wygranych.  

27 startów w różnych zawodach w Polsce przyniosło 26 miejsc na 

podium! 

Podsumowaniem dotychczasowych osiągnieć może być ustanowiony 

przez zawodniczkę rekord, kiedy to uzyskała czas 33,51 na dystansie  

5 km, który, jak sama mówi, jest jej ulubionym dystansem. Ten rekord 

dał pani Uli miano Mistrzyni Nordic Walking. 

Pani Urszula pokochała ten sport, który daje jej dużo radości, siły i wiele 

sportowych znajomości. Czapelka z Czaplinka nadal intensywnie 

trenuje, bierze udział w zawodach i czerpie radość i zdrowie  

z aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Spore osiągnięcia na swoim sportowym koncie ma również pani Zyta 

Jurczyszyn, która swoją sportową przygodę rozpoczęła 7 lat temu. Przez 

pierwsze 5 lat bieganie było jej pasją, natomiast od dwóch lat to nordic 

walking jest jej ukochaną dyscypliną. Jak sama twierdzi „miłość do 

kijoszków  zrodziła się od pierwszego chodzenia”. Pani Zyta regularnie 

startuje w zawodach nordic walking o zasięgu lokalnym, regionalnym 

oraz ogólnopolskim. Na swoim koncie ma już start w 16 zawodach  

z czego 15 razy stanęła na podium! Ulubiony dystans to 5 km, 

natomiast szczególnym osiągnięciem  jednocześnie marzeniem pani 

Zyty był start w maratonie (42km), który z powodzeniem udało się 

ukończyć w tym roku w Białym Borze w VIII Otwartych Mistrzostwach 

Polski Nordic Walking w Maratonie. Dla pani Zyty było to szczególne 

osiągniecie, gdyż w swojej kategorii wiekowej zajęła IV miejsce. 

To nie wszystko z czym pani Zyta mierzy się w swojej sportowej 

karierze. Uprawia również Nordicmorsing, a w 2020 r. zdobyła tytuł  

Pani Urszula Wojtczak 

Pani Zyta Jurczyszyn 
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Mistrzyni Polski w Nordicmorsing, czyli zawodach „morsów” w stroju kąpielowym zimą. „Od 3 lat jestem „morsem”  

i połączenie zimna i kijów jest dla mnie nowym wyzwaniem.” - opowiada pani Zyta. Czaplinecka zawodniczka jest również 

certyfikowanym instruktorem oraz sędzią nordic walking. Prowadzi również indywidualne i grupowe bezpłatne zajęcia dla 

osób chcących nauczyć się poprawnej techniki chodzenia. 

Obie zawodniczki - pani Ula i pani Zyta - reprezentują nasze miasto podczas różnych zawodów w całej Polsce pod nazwą 

„Czapelki z Czaplinka”, gdzie z dumą prezentują się w koszulkach z herbem miasta, a na podium trzymają flagę Gminy 

Czaplinek. 

Serdecznie gratulujemy obu paniom i życzymy wielu sportowych sukcesów. 

 

Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

Szachowe zmagania Adriana Sobczaka 

W ostatnim czasie swoich sił w królewskiej grze spróbował 

mieszkaniec Czaplinka Adrian Sobczak, uczestnicząc w 

turniejach szachów szybkich organizowanych w okolicznych 

miejscowościach. Na wstępie przypomnijmy jednak, że 

Adrian w wieku 13 lat wywalczył 2. miejsce w turnieju 

szachowym "Gimnazjada 2004" rozgrywanym w 

miejscowości Gryfino i wraz z drużyną zdobyli wówczas 

tytuł Wicemistrzów w Szachach w Województwie 

Zachodniopomorskim. Jak sam przyznaje, było to jego 

największe osiągnięcie w tamtym czasie i gdyby nie pomoc 

pana Krzysztofa Parzuchowskiego - trenera i działacza 

ówczesnego klubu szachowego "Korona", który wziął go 

pod swoje skrzydła oraz wsparcie rodziców Ewy  

i Mieczysława, którzy wiernie kibicowali swojemu synowi na 

licznych turniejach, nie byłoby to możliwe do osiągnięcia. 

Z biegiem lat jednak szachy odeszły na dalszy plan na rzecz 

innych zainteresowań takich jak wędkarstwo, taniec 

breakdance, czy też biegi długodystansowe. Dlaczego po 

17-tu latach Adrian powrócił do gry w szachy? Jak wyjaśnia, 

to zbieg różnych okoliczności m.in. moda na szachy za 

sprawą serialu "Gambit królowej", rozgłos medialny licznych osiągnięć naszych polskich super arcymistrzów – Jana 

Krzysztofa Dudy i Radosława Wojtaszka, jak i kontuzje oraz problemy zdrowotne spowodowane częstym przetrenowaniem 

w biegach długodystansowych. Na uwagę zasługuje fakt, że Adrian to zdobywca tytułu "Najlepszy czaplinecczanin" w dwóch 

edycjach Biegu Rybaka organizowanym w Czaplinku w latach 2018 i 2020. 

Poniższe zestawienie przedstawia uzyskane miejsca w poszczególnych turniejach szachowych, jakie wywalczył Adrian w 

ostatnim czasie po zaledwie kilkumiesięcznych treningach na popularnych szachowych platformach internetowych 

(chess.com; lichess.org), analiz swoich partii oraz rozwiązywaniu zadań szachowych. 

 11.11.2021 Szczecinek - Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada - 5. miejsce / 24 graczy 

 30-31.10.2021 Myślibórz - IV Memoriał Leszka Wieruckiego, IV kat. - 1. miejsce / 25 graczy + uzyskanie normy na IV 

kategorię (1400) 

 23.10.2021 Świdwin - Festiwal Organizacji Pozarządowych w Świdwinie - 11. miejsce / 43 graczy 
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 10.10.2021 Łobez - XV Memoriał Gabriela Bieńkowskiego - 17. miejsce / 47 graczy + uzyskanie normy na V kategorię 

(1200) 

25.09.2021 Szczecin - Otwarte Mistrzostwa Szczecina 2021 - Szachy Szybkie - 35 miejsce / 93 graczy + 1. miejsce w kat. do 

1200 ELO 

Jak podkreśla, internetowe szachy nie zapewniają tylu emocji i okazji do wymiany doświadczeń co szachy „na żywo”  

i z chęcią wystartuje w kolejnych turniejach. Z przyjemnością też poleca spróbować każdemu, bez względu na wiek, swoją 

przygodę z tą strategiczną grą. 

Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów. 

 

Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

Akademia Piłkarska Czaplinek gospodarzem turnieju „Pierwsza Piłka”  

W sobotę 13 listopada 2021 r. Akademia Piłkarska 

Czaplinek rocznik 2014 był gospodarzem turnieju  

w ramach "Pierwsza Piłka". Turniej rozegrany został na 

dwóch wyodrębnionych boiskach w hali sportowej. 

Akademia Piłkarska wystawiła do turnieju 2 drużyny, 

które spisały się na medal i godnie reprezentowały klub. 

Należy również podkreślić, że nasi młodzi zawodnicy to 

rocznik 2014-2015, a rywalizują w kategorii wiekowej 

„żaków”, czyli z rocznikiem starszym - 2013. Pomimo to, 

mogliśmy zobaczyć mnóstwo świetnych zagrań, 

dryblingów oraz to, co kibice kochają najbardziej - piękne 

gole, również w wykonaniu naszych zawodników.  

Turniej był bardzo fajnym zakończeniem rundy jesiennej 

"Pierwszej Piłki" i tutaj również należą się wielkie podziękowania dla wspaniałych rodziców, którzy stoją murem i wspierają 

na każdym kroku swoje pociechy. Bez nich oczywiście ten turniej by się nie odbył. 

W turnieju udział wzięło w sumie 8 drużyn - z Drawska Pomorskiego, Świdwina, Połczyna-Zdroju i, oczywiście, Czaplinka. 

 

Erwin Biegajło, prezes Akademii Piłkarskiej Czaplinek 

Juniorki Klubu Piłki Siatkowej Czaplinek walczyły w Szczecinie  

W sobotę 13 listopada 2021 r. obie drużyny juniorek KPS Czaplinek 

udały się do Szczecina na kolejne mecze ligowe. Naszym rywalem 

był miejscowy zespół UKS Osiemnastka Szczecin. 

Jako pierwsze do rywalizacji stanęły nasze młodsze dziewczyny. Po 

1,5 godzinie gry niestety przegrywamy 1:3. Biorąc pod uwagę 

okoliczności w jakich przyszło nam rywalizować (6 zawodniczek  

z różnych przyczyn nie mogło udać się na to spotkanie), naszej 

drużynie należą się gratulacje oraz słowa uznania za walkę  

i zaangażowanie w grę ze starszym i bardziej doświadczonym 

rywalem. Na wyróżnienie zasługują wszystkie dziewczyny z zespołu, 

a w szczególności Zuzanna Zalewska, za bardzo dobrą grę  



w obronie i zagrywkę. 

Godzinę później na parkiet wyszły nasze starsze zawodniczki, 

które pewnie i bez żadnych problemów wygrały 3:0. Całej 

drużynie należą się słowa uznania, a w szczególności Justynie 

Babiak, która zaprezentowała się bardzo dobrze we 

wszystkich elementach siatkarskiego rzemiosła. 

Nasze zespoły wystąpiły w Szczecinie w następujących 

składach: 

 KPS I Czaplinek: Kuzio Patrycja (kapitan), Michaliszyn 

Lidia, Babiak Justyna, Babiak Katarzyna, Kalka Beata, 

Waszajło Maja, Waszajło Roksana (libero), Kaczir 

Aleksandra. 

 KPS II Czaplinek: Zalewska Zuzanna (kapitan), Nowacka 

Dagmara, Górska Nadia, Wojtczak Alicja, Gajewska Anna, 

Michaliszyn Daria 

 

Łukasz Smoleński, kierownik KPS Czaplinek 
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Mecze juniorek KPS Czaplinek w Szczecinie  

W sobotę 30 października 2021 roku oba zespoły juniorek KPS Czaplinek udały się do Szczecina na mecz z UKS Pomorzanie-

Pogodno-Bukowe Szczecin w ramach wojewódzkiej ligi juniorek. Jako pierwsze do rywalizacji stanęły zawodniczki KPS I 

Czaplinek. Po blisko 1,5 godzinie gry ulegamy drużynie ze Szczecina 1:3. Pierwszy set to dobra gra naszego zespołu, co 

przełożyło się na zwycięstwo w tej partii.  

W trzech kolejnych odsłonach lepsze okazały się 

gospodynie, które zasłużenie wygrały spotkanie. 

Cieszyć może fakt, że mecz w naszym wykonaniu 

był dużo lepszy niż poprzedni przeciwko drużynie 

z Gryfic. 

Niespełna godzinę od zakończenia pierwszego 

spotkania do rywalizacji przystąpiły gospodynie  

i KPS II Czaplinek. Podobnie jak nasz pierwszy 

zespół również młodsze zawodniczki musiały 

uznać wyższość rywalek, przegrywając mecz 0:3. 

Tutaj niestety zarysowała się znaczna przewaga 

umiejętności i doświadczenia przeciwniczek. 

Mimo porażek naszym dziewczynom dziękujemy 

za podjętą walkę oraz pokazane zaangażowanie 

podczas spotkań i życzymy powodzenia w kolejnych meczach. 

KPS I Czaplinek w Szczecinie wystąpił w składzie: Kuzio P., Michaliszyn L., Babiak J., Babiak K., Waszajło M., Kalka B., 

Waszajło R., Kaczir A., zaś KPS II Czaplinek w zestawieniu: Zalewska Z., Kliszczak S., Michaliszyn D., Wojtczak A., Nowacka D., 

Jakubowicz H., Smuga K., Wojtczak K. Trenerem naszych drużyn juniorskich jest Krzysztof Rosiak.  

 

Łukasz Smoleński, kierownik KPS Czaplinek 
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Pierwszy mecz KPS Czaplinek w III lidze kobiet w sezonie 2021-2022  

W niedzielę 7 listopada 2021 roku drużyna seniorek KPS 

Czaplinek rozegrała pierwszy mecz w III lidze kobiet w 

sezonie 2021/2022. Naszym rywalem był zespół UKS 

Pomorzanie Pogodno Szczecin II, z którym zmierzyliśmy się 

w hali sportowej przy ulicy Dunikowskiego w Szczecinie. 

Pierwsza partia od samego początku toczyła się pod 

dyktando bardziej doświadczonej drużyny ze Szczecina, 

która dzięki dobrej grze utrzymywała kilkupunktową 

przewagę. Jednakże w końcówce seta zespół rywalek 

zaczyna popełniać błędy, co wykorzystują nasze dziewczyny 

doprowadzając do remisu 24:24. Niestety dwa ostatnie 

punkty w tej partii zdobywa drużyna szczecińska i wygrywa 

26:24. 

Drugi set rozpoczyna się podobnie jak pierwszy. Zespół UKS Pomorzanie utrzymuje bezpieczną przewagę 3-4 punktów. Od 

połowy seta stopniowo ją powiększa, by ostatecznie zwyciężyć w tej partii 25:15. 

Trzeci set to ponownie wyraźna dominacja na boisku drużyny szczecińskiej, która pozwala zdobyć naszemu zespołowi tylko 

13 punktów, wygrywając tę partię i cały mecz 3:0. 

UKS Pomorzanie Pogodno Szczecin II – KPS Czaplinek 3:0 (26:24, 25:15, 25:13). 

W tym spotkaniu wystąpiliśmy w składzie: Babiak Katarzyna, Gabryś Aleksandra, Kalka Beata, Kaczir Aleksandra, Babiak 

Justyna, Stróżyk Karolina (kapitan), Michaliszyn Lidia, Kuzio Patrycja, Żukowska Marika, Denis Maja, Rakowska Julia (libero). 

Dziękujemy naszym dziewczynom za walkę i zaangażowanie w pierwszym meczu tego sezonu. Mimo przewagi 

doświadczenia i warunków fizycznych drużyny rywalek zaprezentowaliśmy momentami dobrą grę pokazującą, że drzemie  

w nas potencjał, który na pewno zaprocentuje w kolejnych ligowych bojach. 

Zapraszamy do śledzenia profilu naszego klubu na portalu Facebook dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/

kpsczaplinek, na którym znajdują się m.in. bieżące informacje z życia klubu, zapowiedzi meczowe oraz relacje ze spotkań 

ligowych. 

 

Łukasz Smoleński, kierownik KPS Czaplinek 

Październikowe mecze Lecha Czaplinek  

W październiku 2021 roku kolejne mecze w sezonie 2021/2022 rozegrały wszystkie drużyny Lecha Czaplinek: trampkarze, 

juniorzy starsi, seniorzy oraz oldboje. W tym artykule przedstawię krótką relację z tych wszystkich spotkań piłkarskich. 

 

Seniorzy 

W sobotę 2 października 2021 r. na własnym stadionie rozegraliśmy mecz w ramach 8. kolejki z drużyną Sarmaty Dobra,  

z którą zremisowaliśmy 1:1. Bramkę dla naszego zespołu strzelił Kacper Szpakowski. W tym spotkaniu wystąpiliśmy  

w zestawieniu: Tomaszewicz – Kondratowicz (46' Pawłowski), Groździej, Kibitlewski Paweł, Krasoń (62' Sobol) – Stróżyk, 

Kibitlewski Piotr (74' Szafarz), Simiński (33' Pytka), Jureczko – Szpakowski, Górniak. 

Tydzień później na stadionie miejskim w Choszcznie mierzyliśmy się w ramach 9. kolejki z miejscową Gavią. Ten mecz 

niestety przegraliśmy 0:1, a wystąpiliśmy w nim w składzie: Tomaszewicz – Kondratowicz (57' Szafarz), Groździej, Kibitlewski 

Paweł, Kuzio – Pawłowski, Sobol, Kibitlewski Piotr, Górniak - Stróżyk (59' Krasoń), Szpakowski (85' Pytka). 
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Kolejny mecz ligowy rozegraliśmy na stadionie miejskim w Czaplinku. W sobotę 16 października br. w spotkaniu 10. kolejki 

zremisowaliśmy 1:1 z zespołem Iny Ińsko, grając w zestawieniu: Tomaszewicz – Krasoń, Groździej, Kuzio (30' Kibitlewski 

Paweł), Pytka – Stróżyk, Kibitlewski Piotr, Górniak (85' Kunert), Pawłowski – Szafarz (67' Kondratowicz), Szpakowski. 

W sobotę 23 października br. na stadionie w Węgorzynie mierzyliśmy się w meczu 11. kolejki z miejscową drużyną Sparty,  

z którą pewnie wygraliśmy 5:1 po dwóch bramkach Mateusza Pawłowskiego oraz po jednej Mariusza Kondratowicza, 

Macieja Górniaka oraz Huberta Pytki. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w składzie: Urkiel – Kondratowicz, Groździej, 

Kibitlewski Paweł, Krasoń – Pawłowski (80' Kunert), Kibitlewski Piotr (87' Kuzio), Górniak, Jureczko (62' Pytka) – Szpakowski, 

Stróżyk (49' Szafarz). 

Ostatni październikowy mecz drużyna seniorów rozegrała w sobotę 30 października br. na stadionie w Czaplinku, gdzie  

w spotkaniu 12. kolejki mierzyliśmy się z Olimpem Złocieniec. To spotkanie derbowe wygrywamy 3:1 po bramkach 

Mateusza Pawłowskiego, Macieja Górniaka i Dawida Sobola, a wystąpiliśmy w nim w zestawieniu: Tomaszewicz – Krasoń, 

Woźniak, Kibitlewski Paweł, Groździej – Pawłowski (89’ Pytka), Kibitlewski Piotr, Górniak, Kondratowicz (64’ Szpakowski) – 

Sobol, Stróżyk. 

Drużyna seniorów po dwunastu rozegranych spotkaniach zajmuje 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów  

(5 zwycięstw, 4 remisy i 3 porażki) i bilansem bramkowym 24:21. 

Trampkarze 

Zespół trampkarzy prowadzony przez trenera Dariusza Łacnego występujący w koszalińskiej grupie 3 C1 Trampkarz  

w październiku rozegrał ostatnie 3 mecze w rundzie jesiennej tego sezonu. W sobotę 2 października na stadionie miejskim 

w Drawsku Pomorskim pokonaliśmy w meczu 5. kolejki drużynę AP Drawsko Pomorskie 7:1 po czterech bramkach Dawida 

Rutkowskiego, po dwóch Mateusza Zięby oraz po jednej Piotra Hopy. Tydzień później w spotkaniu 6. kolejki nasi trampkarze 

grali na wyjeździe z zespołem Junior Kalisz Pomorski, z którym wygrali 1:0 po bramce Piotra Hopy. Ostatni mecz w tej 

rundzie drużyna trampkarzy rozegrała na euroboisku w Złocieńcu w czwartek 14 października, gdzie w meczu 4. kolejki 

mierzyliśmy się z miejscowym Olimpem wygrywając 4:2 po bramkach Dawida Rutkowskiego, Mateusza Zięby, Piotra Hopy  

i Sebastiana Gawrońskiego. Poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie występów naszych trampkarzy w rundzie 

jesiennej. 

Kadra zespołu liczy 29 zawodników i przedstawia się następująco: Aleszko Oliwier, Aleszko Łukasz, Babiak Kacper, 

Bednarczuk Igor, Bujnowski Oskar, Chrzanowski Szymon, Czajkowski Maciej, Dul Mateusz, Gawroński Sebastian, Grzymała 

Julian, Hopa Piotr, Kaczmarek Michał, Kaznowski Maciej, Kraska Ksawery, Leszczyński Kacper, Łątkowski Ignacy, Płochocki 

Kornel, Polak Przemysław, Rutkowski Dawid, Skrzypa Jakub, Skrzypczak Mikołaj, Sobolewski Kacper, Staniszewski Dominik, 

Stefanik Nikodem, Szczanowicz Jan, Traczyk Igor, Włodarczyk Jan, Worsowicz Aleksy, Zięba Mateusz. 

Klasyfikacja strzelców na koniec rundy jesiennej: 13 – Rutkowski Dawid; 4 – Szczanowicz Jan, Gawroński Sebastian, Hopa 

Piotr; 3 – Zięba Mateusz; 2 – Bujnowski Oskar, 1– Polak Przemysław, Chrzanowski Szymon, Skrzypczak Mikołaj, samobójcza. 
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Zespół trampkarzy po odniesieniu zwycięstw we wszystkich sześciu spotkaniach rundy jesiennej zajmuje 1. miejsce w lidze 

z kompletem 18 punktów i bilansem bramkowym 34:5. Gratulujemy drużynie i trenerowi zdobycia tytułu mistrzowskiego  

w tej rundzie i życzymy powodzenia w rozgrywkach wiosennych. 

Juniorzy Starsi 

Drużyna juniorów starszych trenera Jakuba Łacnego występujący w rozgrywkach koszalińskiej II ligi okręgowej A1 Junior 

grupa 2 rozegrała w październiku 3 mecze ligowe. W niedzielę 17 października na własnym stadionie mierzyliśmy się w 

meczu 7. kolejki z Santosem Kłębowiec. To spotkanie wygraliśmy 4:1 po dwóch bramkach Mateusza Baranowskiego oraz po 

jednej Jana Kaczmarka i Jeremiasz Romanowicza. Tydzień później na stadionie miejskim w Połczynie-Zdroju w meczu 8. 

kolejki nasi juniorzy podejmowali miejscowy zespół Pogoni, z którym przegrali 1:4 po trafieniu Oliwiera Kotowicza. Ostatnie 

październikowe spotkanie rozegraliśmy na stadionie w Świdwinie, gdzie w sobotę 30 października w 9. kolejce mierzyliśmy 

się z miejscową drużyną Spójni. Ten mecz przegraliśmy 1:3, a jedyną bramkę strzelił dla Lecha Oliwier Kotowicz. 

Drużyna juniorów starszych po trzech rozegranych spotkaniach zajmuje 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów (3 

zwycięstwa, 3 porażki) i bilansem bramkowym 16:16. 

Oldboje 

Drużyna oldbojów występująca w rozgrywkach I ligi PLO rozegrała w październiku ostatnie mecze w rundzie jesiennej 

sezonu 2021/2022. W sobotę 2 października w meczu 9. kolejki przegraliśmy na stadionie miejskim w Czaplinku 0:3 ze 

Zrywem Kretomino, zaś tydzień później w spotkaniu 10. kolejki zremisowaliśmy na wyjeździe 1:1 z oldbojami Iskry Białogard 

po trafieniu Janusza Sobali. W środę 13 października w meczu 11. kolejki na stadionie miejskim w Szczecinku przegraliśmy 

3:5 z STLA Szczecinek po dwóch bramkach Krzysztofa Makucha oraz po jednej Rafała Skibickiego. W sobotę 23 października 

w spotkaniu 12. kolejki drużyna oldbojów grała na wyjeździe z zespołem Mirstal Mirosławiec, z którym przegrała 2:6 po 

golach Jarosława Januszańca i Romana Wojtczaka. Ostatni mecz w rundzie jesiennej rozegraliśmy na stadionie miejskim  

w Czaplinku, gdzie w sobotę 30 października w spotkaniu 13. kolejki mierzyliśmy się z Mechanikiem Bobolice, z którym 

wygraliśmy 2:1 po dwóch bramkach Krzysztofa Bołdysza. 

W rundzie jesiennej drużynę olbojów reprezentowali: Bołdysz Krzysztof, Chmura Andrzej, Czapliński Paweł, Czech Tomasz, 

Danis Dariusz, Grochowski Janusz, Januszaniec Jarosław, Halamus Norbert, Handel Jarosław, Kaznowski Sylwester, 

Kibitlewski Paweł, Król Jerzy, Kubiak Sławomir, Lech Arkadiusz, Makuch Krzysztof, Miłowski Mirosław, Nowiński Dariusz, 

Panek Krzysztof, Sapiński Robert, Sinoradzki Jacek, Skibicki Rafał, Sobala Andrzej, Sobala Janusz, Sobol Kamil, Suska Tomasz, 

Tomczak Marcin, Tomczak Tomasz, Troczyński Waldemar, Wojtczak Roman, Żwirko Robert. 

Klasyfikacja strzelców na koniec rundy przedstawia się następująco: 6 – Makuch Krzysztof; 5 – Skibicki Rafał; 3 – Sapiński 

Robert, Bołdysz Krzysztof; 2 – Kubiak Sławomir; 1 – Sobala Janusz, Januszaniec Jarosław, Wojtczak Roman. 

Drużyna oldbojów na koniec rundy jesiennej zajmuje 9. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów (4 zwycięstwa, 2 remisy,  

6 porażek) i bilansem bramkowym 22:38. 

W październiku miały miejsce dwa wydarzenia ważne dla naszego klubu. Do grona sponsorów dołączyły dwie firmy mające 

swoje siedziby w Poznaniu: Urban Investment Group sp. z o.o. oraz "Saniuk" Kancelaria Radcowska, którym dziękujemy za 

wsparcie finansowe działalności Lecha. Ponadto w uznaniu szczególnych zasług dla gminy Czaplinek naszemu klubowi 

uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku został nadany tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”. Wartym podkreślenia 

jest fakt, że wniosek o nadanie takiego tytułu przygotowany został przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka. 

Zachęcamy wszystkich naszych kibiców oraz sympatyków do śledzenia profili naszego klubu na portalach Facebook pod 

adresem: https://www.facebook.com/LechCzaplinek oraz YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/channel/

UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg. Znajdują się na nich m.in. bieżące informacje z życia klubu, zapowiedzi meczy, 

skróty ze spotkań ligowych itd.  

 

Łukasz Smoleński, działacz LKS Lech Czaplinek 
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„Grajdoł” (Cz. 2) 

Czaplineckie czasopismo samorządowe „Grajdoł” wydawane było w latach 1990 – 2015. Ogółem ukazały się 84 numery 

tego czasopisma. W poprzedniej części artykułu przedstawiony został w szerokim zakresie zarys dziejów „Grajdoła”. 

Druga część pozwoli Czytelnikom poznać różne ciekawostki i rozważania związane z tym samorządowym periodykiem. 

 

Przyjrzyjmy się jeszcze raz winietom „Grajdoła”. Jak już wiemy z pierwszej części artykułu, pierwszy numer „Grajdoła” 

posiadał winietę tymczasową, wykonaną prowizorycznie. „Grajdoł” nr 2 otrzymał już stałą winietę, która z niewielkimi 

zmianami stosowana była aż do 2007 roku, przy czym aż do numeru 19 z 1993 roku umieszczony w winiecie herb miasta 

przedstawiony był w żartobliwej formie. Od numeru 20 herb w winiecie przedstawiano już w formie niezniekształconej. 

Trzeba również odnotować, że w numerach 56, 57 i 58 omyłkowo zastosowano nieobowiązującą już wersję herbu z 1990 

roku zamiast wersji wprowadzonej uchwałą Rady Miejskiej z 26 kwietnia 2005 roku. Ciekawostkę stanowi winieta numeru 

29 z 1996 roku różniąca się całkowicie pod względem graficznym od pozostałych numerów. Wynikało to z jednorazowego 

zlecenia redagowania „Grajdoła” jednostce zewnętrznej – Agencji Turystycznej „Mrówka”. 

Jak już wspomniano wcześniej, winiety wszystkich numerów 

sprzed 2009 roku opatrzone były żartobliwym podtytułem 

„Czaplinecka gazeta nierządowa”. Winiety prawie wszystkich 

numerów sprzed 2009 roku posiadały ponadto hasło o treści: 

„Samorządy wszystkich gmin brońcie się!”. Żartobliwa forma 

winiety z dość kontrowersyjnym tytułem i hasłem budziły 

niekiedy pewne zdziwienie. Z czasem czytelnicy oswoili się  

z wyglądem winiety „Grajdoła”, zwłaszcza że - jak można ocenić 

z perspektywy czasu - jej kształt korespondował z ogólnym, 

bezpretensjonalnym charakterem tego czasopisma. Wygląd 

strony tytułowej wznowionego „Grajdoła” nawiązywał do starej 

winiety poprzez zachowanie charakterystycznego kształtu liter 

tytułu i umieszczonego obok niego herbu miasta, ale już bez 

żartobliwego podtytułu i hasła.  

W winiecie dwóch pierwszych numerów wznowionego 

„Grajdoła” widzimy napis „Informator samorządowy”, który 

został w następnych numerach zastąpiony napisem 

„Czasopismo lokalne”. 

Wygląd winiety „Grajdoła” w ostatnich latach istnienia (od 2010 roku) 

Winieta zastosowana jednorazowo w numerze 29 
zredagowanym przez  Agencję Turystyczną „Mrówka” 
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Aż do 1994 roku czasopismo wykonywane była prostą techniką kserograficzną poprzez powielanie napisanych na maszynie 

tekstów, wykonanych ręcznie rysunków, a także  fotografii i innych materiałów. Do niektórych numerów wykonanych 

techniką kserograficzną udało się wprowadzić kolor. Skład komputerowy pierwszy raz zastosowano w „Grajdole” nr 22 

(wrzesień/październik  1994). Do techniki kserograficznej powrócono jeszcze tylko raz w numerze 23, po czym od numeru 24 

wszystkie  następne wykonano już przy zastosowaniu składu komputerowego. Numery wznowionego w 2009 roku 

„Grajdoła” zdecydowanie odróżniają się od poprzednich wyglądem dzięki profesjonalnej kolorowej szacie graficznej oraz 

dzięki zastosowaniu lepszej jakości papieru. Drukowane w drukarni numery wydawane od 2009 roku różniły się wyglądem 

od wydanych w latach wcześniejszych w sposób zdecydowany. Były one udostępniane również w wersji elektronicznej na 

oficjalnym czaplineckim portalu internetowym. Do 2007 roku na ostatniej stronie „Grajdoła” podawana  była cena, od 2009 

roku czasopismo kolportowane było bezpłatnie. 

Ciekawostką jest to, że „Grajdoł” prawie przez cały czas swego istnienia nie miał ustabilizowanego składu kolegium 

redakcyjnego, który zespołowo nadawałby kształt temu czasopismu. Ta okoliczność sprawiła, że w życiorysie tego 

czasopisma cały czas widoczny jest element niepewności.  Po ukazaniu się pierwszego - dość prowizorycznego - numeru  

w tworzenie następnych zaangażowane były początkowo aż trzy „strony” tzn.: Urząd Miasta i Gminy, Czaplinecki Ośrodek 

Kultury oraz  hobbyści - pasjonaci. Później sytuacja się zmieniła dość radykalnie. Rozpoczęcie wydawania przez Urząd Miasta 

i Gminy „Biuletynu Informacyjnego” już od 1996 roku zaczęło skutkować  istotnym zmniejszeniem  zaangażowania 

pracowników UMiG w redagowanie „Grajdoła”. Była to jedna z przyczyn zmniejszenia częstotliwości ukazywania się pisma. 

Po prostu informacje samorządowe trafiające dotychczas do „Grajdoła” zaczęto umieszczać w „Biuletynie”. Zwróciłem na to 

uwagę już w 31 numerze „Grajdoła” z marca 1997 roku w artykule „Historia «Grajdoła»”. Zaangażowanie pasjonatów 

również nie było systematyczne i z upływem czasu wyraźnie zmalało. Nie udało się skupić wokół „Grajdoła” stałej grupy 

hobbystów czynnie uczestniczących w redagowaniu tego czasopisma. Wynikające stąd okresowe braki materiałów do 

publikacji sygnalizowane były zresztą już w numerze 13 z grudnia 1992 w artykule dyskusyjnym pt. „Grajdoł”. W takich 

okolicznościach, po kilku latach wydawania „Grajdoła”, na  pracowników CzOK-u przeniósł się automatycznie  prawie cały 

ciężar tworzenia tego pisma, a zwłaszcza nierozwiązane problemy związane z  brakiem formalnego zespołu redakcyjnego  

oraz niełatwe zadanie systematycznego gromadzenia materiałów do publikacji. W wyniku tych problemów z czasem  

Obok: „Biuletyn Informacyjny” zaczęto wydawać w 1996 roku.  Do 
2003 miał on  formę broszury formatu A5 wykonanej  techniką 
kserograficzną.  
Powyżej: „Grajdoł” nr 6 (lipiec/sierpień 1991) otwarty na stronach 
16 i 17 na tle „matryc”, którymi posłużono się przy wykonywaniu 
tego numeru techniką kserograficzną. 
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zaniechano wydawania „Grajdoła”. Gdy decyzją władz miejskich przywrócono w 2009 roku to czasopismo do życia, jego  

redagowanie powierzono zespołowi pracowników samorządowych. „Grajdoł” przeżył. Ukazywał się jednak 

niesystematycznie. W końcu zaniechano wydawania „Grajdoła”. Z uzyskanych informacji wynika, ze zadecydował o tym 

niedostatek środków finansowych. Przypuszczam jednak, że nie była to jedyna przyczyna. Urząd Miejski systematycznie 

wydaje „Biuletyn Informacyjny”. Po prostu, okazało się, że nie zdało egzaminu rozwiązanie polegające na tym, że pracownicy 

Urzędu Miejskiego redagują dwa różne czasopisma samorządowe. Szansę na wznowienie wydawania „Grajdoła” mogłoby 

dać – moim zdaniem- chyba tylko przejęcie redagowania „Grajdoła” przez inną instytucję, organizację lub osobę prywatną  

i wyspecjalizowanie się tego czasopisma w wybranej tematyce np. w promocji miasta i gminy. 

Tu warto podkreślić, że o wizerunku „Grajdoła” w pierwszych latach jego istnienia w największym stopniu decydował zespół 

techniczny (głównie pracownicy CzOK, na których najczęściej spoczywał obowiązek złożenia numeru), a także pracownicy 

UMiG przygotowujący informacje w imieniu władz samorządowych oraz, w pewnym stopniu, niektórzy stali korespondenci. 

Jako przykład można podać, że  jako korespondent „Grajdoła” umieściłem w tym czasopiśmie ponad 60 różnych tekstów,  

a w pierwszych latach jego istnienia wielokrotnie dostarczałem zespołowi technicznemu przygotowane przez siebie 

materiały do publikacji  w formie gotowych „matryc” na papierze o formacie A3, które przy kserowaniu zmniejszano do  

formatu stron czasopisma.  Wszystkie numery „Grajdoła” do 2007 roku miały format A4.  

Podobny format miały numery wydane od stycznia 2009 roku do numeru 67 z 2010 roku. Od numeru 68 z lipca 2010 roku 

„Grajdoł” miał format zwiększony do rozmiarów  ok. 340 mm x 243 mm, z wyjątkiem numeru 76, który wydano w formacie 

ok. 330 mm x 240 mm. 

Tematyka, którą zajmował się „Grajdoł” była dość 

różnorodna. W pierwszych latach (zanim zaczął ukazywać się 

„Biuletyn Informacyjny” wydawany przez Urząd Miasta  

i Gminy) stosunkowo dużo miejsca w gazecie zajmowały 

adresowane do mieszkańców informacje z Ratusza.  

O wizerunku późniejszych numerów w znacznym stopniu 

decydowała tematyka kulturalna, co było naturalną 

konsekwencją tego, że gazeta powstawała w Czaplineckim 

Ośrodku Kultury. Ponadto przez cały okres swego istnienia 

„Grajdoł” publikował  artykuły okolicznościowe poświęcone 

ważniejszym wydarzeniom, rocznicom i świętom, 

aktualnościom z życia miasta i gminy a także  teksty  

z regionalnymi ciekawostkami przygotowane przez 

miejscowych hobbystów, w tym artykuły o historii miasta.  

W numerach letnich z reguły wyeksponowana była tematyka 

turystyczno-krajoznawcza i podawany był program imprez 

wakacyjnych oraz inne informacje przydatne turystom. 

Gazeta chętnie drukowała materiały otrzymane od 

korespondentów, w wyniku czego w niektórych numerach, 

szczególnie w pierwszym okresie istnienia gazety, znalazło się 

sporo artykułów dyskusyjnych i polemicznych. Żarliwość 

dyskusji i polemik na łamach „Grajdoła” była niekiedy 

zaskakująca. W niektórych numerach znajdujemy również 

literackie próby czaplineckich twórców - amatorów. Kilka 

numerów zawierało kąciki dla dzieci. Nosiły one tytuł: 

„Grajdoł dzieciom”. 

Strona tytułowa „Grajdoła” nr 66 (cyfry numeru podano tylko 
wewnątrz czasopisma)  datowanego na kwiecień/maj 2010 r.  

 i upamiętniającego XX-lecie samorządu terytorialnego  



Kilkakrotnie ukazywały się krzyżówki mojego autorstwa. 

Publikowane w „Grajdole” teksty ilustrowane były 

fotografiami, rysunkami i reprodukcjami dokumentów.   

O kształcie szaty graficznej wielu pierwszych numerów  

w dużym stopniu zadecydowały ręcznie wykonane  rysunki, 

grafiki i napisy. Ostatnią stronę „Grajdoła” zdominowały 

ogłoszenia i reklamy. Również wewnątrz niektórych 

numerów odnaleźć można było teksty o charakterze 

reklamowym, czy też promocyjnym. W numerach 

wydawanych od  2009 roku dominuje funkcja informatora samorządowego. Wynika to z umieszczonej w pierwszym 

wznowionym numerze „Grajdoła” (nr 59) deklaracji programowej, której fragment brzmi: „Pragniemy zachować dawną 

formę «Grajdoła» i utrzymać jego styl jako informatora samorządowego, podającego w szerszym niż w Biuletynie 

Informacyjnym zakresie, informacje z działalności samorządu gminy.” Zawartość  wznowionego w 2009 roku czasopisma 

podzielona była na bloki tematyczne takie jak: samorząd, rady osiedli i sołectwa, gospodarka komunalna, oświata, kultura, 

sport i rozrywka, turystyka ,historia i promocja, głos mieszkańców oraz reklamy. 

Oceniając dorobek „Grajdoła” trzeba podkreślić jego cenną funkcję dokumentacyjną ponieważ na łamach tego czasopisma 

udokumentowano cały szereg różnych lokalnych wydarzeń, które nie pozostawiły po sobie zbyt wielu śladów w innych 

materiałach. Szczególnie bogatym w informacje jest numer 24 z marca 1995, - oznaczony jako wydanie specjalne na 50-lecie 

powrotu Czaplinka do Polski - do którego oprócz  wkładki „Kalendarium dokonań 1945 – 1994”, dołączono dodatkowo 

opracowane przez ówczesnego burmistrza „Podsumowanie 

działalności samorządu w latach 1991 – 1994”. Wśród 

opublikowanych w „Grajdole” artykułów znalazło się także sporo  
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O wyglądzie wielu pierwszych numerów w dużym stopniu 
decydowały ręcznie wykonane rysunki, grafiki i napisy. 

Przykładem jest strona tytułowa „Grajdoła” nr 23 z grudnia 
1994 r. 

 Autorzy opozycyjnych broszur pt. „Biuletyn Czaplineckiej KPN” z lat 
1992 – 1993  (format A5, technika kserograficzna) podejmowali 

próby konkurowania  z  samorządowym  „Grajdołem” 

Nagłówek kącika dla dzieci w numerze 7 wrzesień/październik 1991 

22 
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tekstów z informacjami przydatnymi dla osób 

interesujących się najstarszymi dziejami 

Czaplinka i okolic. 

Warto przypomnieć, że w marcu 1992 roku 

„Grajdoł” został wyróżniony nagrodą Instytutu 

na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej. 

Można przypuszczać, że o sukcesie tym  

w znacznym stopniu zadecydowało to, że 

numery „Grajdoła” wydane w 1991 roku 

cechowała duża różnorodność  tematyki. Oprócz 

tekstów o charakterze informacyjnym sporo 

było w nich artykułów dyskusyjnych. Ponadto 

numery te zawierały wiele pomysłowych 

elementów graficznych wykonanych ręcznie (np. 

tytuły, rysunki, krzyżówki itp). Sukces ten był 

tym większy, że w pierwszym okresie istnienia 

„Grajdoł” wykonywany był prostą i mało 

profesjonalną, za to bardzo pracochłonną 

techniką kserograficzną, w wyniku której do 

gazety wkradały się niejednokrotnie różne 

niedoskonałości, na przykład w postaci niezbyt 

wyraźnych fotografii bądź mało czytelnych partii 

tekstu. 

W październikowym numerze „Grajdoła” z 2010 

roku ukazał się mój artykuł „Dwudzieste 

urodziny Grajdoła”, którego ostatnie zdania 

brzmią następująco: „W historii «Grajdoła» 

zdarzały się wzloty i upadki. Miała miejsce 

nawet długa przerwa  w wydawaniu tego 

czasopisma. W styczniu 2009 roku wznowiono 

wydawanie «Grajdoła» po przerwie trwającej od marca 2007 roku. Jakże różni się wygląd wznowionego «Grajdoła» od 

pierwszych numerów powstałych w 1990 roku! Dziś, przy oglądaniu współczesnych, profesjonalnie wykonanych, 

kolorowych numerów czaplineckiego «Grajdoła», warto przypomnieć okres, w których ten dziarski dwudziestolatek stawiał 

pierwsze kroki. Nieodparcie nasuwa się refleksja, że 20-letnie dzieje «Grajdoła»  są cząstką czaplineckiej historii.” 

Ostatni numer tego czasopisma wydany został w grudniu 2015 roku. Nieraz się zastanawiam, czy jest jakakolwiek szansa na 

wznowienie „Grajdoła”. Być może, dobrym pomysłem byłoby wydawanie pod tą tradycyjną nazwą corocznego wakacyjnego 

informatora turystycznego sfinansowanego przez reklamodawców. Nie byłaby to całkowita nowość. Gminnym 

informatorem turystycznym był w swej istocie przedostatni numer „Grajdoła” (nr 83 lipiec/sierpień 2014). 

 

Przy okazji chcę się pochwalić, że mam w swoim  domowym archiwum komplet wszystkich wydanych dotychczas numerów 

„Grajdoła”. Prawdopodobnie jest to jedyny zachowany kompletny zbiór „Grajdołów”. 

 

 Zbigniew Januszaniec 

Przedostatni numer „Grajdoła (nr 83, lipiec/sierpień 2014 r.) był w gruncie  
rzeczy gminnym informatorem turystycznym 
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Katastrofa lotnicza 19.11.1971 

19 listopada 1971 roku, w 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego zaplanowano loty nocne na trasach Trzcianka – 

Sieraków – Janowiec oraz Piła – Jastrowie – Piła. Po starcie kilku załóg z lotniska w Pile, za sterami wojskowego samolotu 

myśliwsko–szturmowego LIM-6 (skrót od Licencyjny Myśliwiec – polska wersja radzieckiego MIG a–17), zasiadł 29–letni 

porucznik Antoni Wiciński. Wystartował kierując się do wyznaczonej strefy w rejonie Wałcza, aby po uzyskaniu planowanej 

wysokości przelotowej kontynuować swój lot wg wytycznych. To miał być półgodzinny lot treningowy w nocnych 

warunkach. W północnej części strefy lotów wykonał skręt na kurs północno-wschodni i zniknął z ekranów radiolokatora 

przy ostatniej meldowanej wysokości ok. 500 m. To był ostatni meldunek przekazany przez pilota. Pomimo kilkudniowej 

akcji poszukiwawczej, samolotu ani pilota nie odnaleziono. Na miejsce katastrofy, kilka dni przed Bożym Narodzeniem tj. 19 

grudnia 1971 roku, a więc dokładnie po miesiącu, natrafili myśliwi z Koła Łowieckiego „Myśliwiec” z Czaplinka. Podczas 

organizowanego polowania, ujrzeli wbity niemal pionowo głęboko w ziemię wojskowy samolot. Ciało lotnika znajdowało się 

we wraku. 

Na początku 2021 roku, na opisaną historię wypadku, natrafił jeden z członków Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego 

„Tempelburg”. Postanowiliśmy odnaleźć opisywane miejsce i dotrzeć do rodziny pilota. Po kilku miesiącach działań, udało 

się to. W marcu tego roku członkowie stowarzyszenia „Tempelburg” mieli okazję spotkać się, z panem Antonim (synem 

pilota) oraz z jego małżonką, porozmawiać oraz wspólnie odwiedzić miejsce katastrofy. Słuchając opowieści pana Antoniego 

widzieliśmy jego ogromne wzruszenie pomimo, że od tego wydarzenia minęło blisko 50 lat. Miejsce tej katastrofy było 

praktycznie nieznane – ukryte w głębi lasu. Wówczas to, podczas spotkania z rodziną pilota zadeklarowaliśmy, że 

obejmiemy je swoją opieką – dotrzymaliśmy danego słowa. Przez ostatnie cztery tygodnie członkowie stowarzyszenia 

Tempelburg ciężko pracowali na miejscu katastrofy, aby upamiętnić tragiczną śmierć porucznika pilota Antoniego 

Wicińskiego. Poza pracami porządkowymi, w których wspierani byliśmy przez żołnierzy 12. Bazy Bezzałogowych Statków 

Powietrznych Mirosławiec, postawiliśmy nowy krzyż, tablicę pamiątkową, ławeczkę pamięci upamiętniającą to tragiczne 

wydarzenie oraz oznakowaliśmy miejsce dojazdu. Dziękujemy serdecznie nadleśniczemu Nadleśnictwa Czaplinek panu 

Danielowi Lemke, nadleśniczemu Tomaszowi Tomeckiemu z Nadleśnictwa Tychowo, żołnierzom z 12 BBSP oraz wszystkim 

wolontariuszom za pomoc i udzielone wsparcie przy realizacji tego przedsięwzięcia. 19 listopada 2021 roku w 50-tą rocznicę 

katastrofy, wspólnie z rodziną pilota, przedstawicielami Nadleśnictwa Czaplinek, Nadleśnictwa Szczecinek, Leśnictwo 

Łubowo, firmy Asgraf, Harcerskiego Ośrodka Wodnego Uraz oraz delegacją z 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych 

w Mirosławcu pod dowództwem pułkownika Leszka Krywiaka, złożyliśmy wiązanki i zapaliliśmy znicze, oddając hołd 

pilotowi. Podczas tego wzruszającego wydarzenia odegrany został „Marsz Lotników”. Sygnał „Pożegnanie” na rogu 

myśliwskim Parforce zagrał leśniczy Leśnictwa Łubowo – 

Grzegorz Suchoński. Ksiądz kapelan również poświęcił 

postawiony krzyż. Wierzymy, że pamięć o pilocie 

poruczniku Antonim Wicińskim, pozostanie nam 

wszystkim na długo w sercach. 

"Bo człowiek żyje w naszych sercach tak długo, jak długo 

żyje pamięć o nim…”  

Utracony, lecz nie zapomniany… 

Pokonany nie w walce, lecz przez los… 

Pozostał na błękicie nieba… 

Cześć jego pamięci! 

 

Mariusz Kapczuk, prezes S.H.K. „Tempelburg” 
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„Teatralnie niebanalnie” 

„Teatralnie niebanalnie” to innowacyjny projekt, którego 

autorami są Joanna Brożek i Paulina Kępińska – nauczycielki  

z Przedszkola Publicznego w Czaplinku. Inicjatorki projektu, nie 

chcąc pozbawiać dzieci dostępu do różnorodnych form 

korzystania z dóbr kultury, postanowiły wyjść naprzeciw 

trudnym, pandemicznym czasom i zorganizować własny teatr 

przedszkolny. Skład tego przedszkolnego teatralnego zespołu, 

to pięć nauczycielek z Przedszkola Publicznego w Czaplinku oraz 

zespół dekoracyjny, który przygotowuje scenografię do 

przedstawień.  

W przedstawienia teatralne angażowane będą również 

przedszkolaki. Pierwszym wyzwaniem projektu była sztuka 

teatralna pt. „Jesień u wilka i koźlątek”, która została wystawiona z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek  

w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku oraz w Czaplineckim Ośrodku Kultury dla dzieci z zaprzyjaźnionych czaplineckich 

przedszkoli. Ta poruszająca bajka, pozwalająca zrozumieć, dlaczego należy mieć ograniczone zaufanie do obcych  

i ostrzegająca przed podobnymi niebezpieczeństwami zachwyciła małych widzów. Przedszkolaki występ swoich pań 

nagrodziły gromkimi brawami. Projekt będzie realizowany do czerwca 2022 r. 

 

Justyna Piętosa, wicedyrektor Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 

20 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 

zorganizowano wiele atrakcji. Dzięki współpracy  

z Czaplineckim Ośrodkiem Kultury, przedszkole odwiedziły 

postacie bajkowe, z którymi wszystkie dzieci bawiły się przy 

muzyce. Kubuś Puchatek, Myszka Miki i Elza sprawiły 

maluchom, jak i starszakom mnóstwo radości. Były wężyki, 

kółeczka, solowe i grupowe popisy taneczne. Nie zabrakło 

słodkiej niespodzianki – waty cukrowej. Przedszkolaki 

otrzymały również prezenty – klocki lego i węże spacerowe. 

Milusińscy bawili się cały dzień i w salach i na świeżym 

powietrzu. Był to wspaniały dzień! 

  

Joanna Brożek, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

„Pełna miska dla schroniska” 

4 października obchodzony jest „Światowy Dzień Zwierząt”. Z tej okazji dzieci z Przedszkola Publicznego w Czaplinku wzięły 

udział w akcji zbiórki darów dla przytuliska w Pławnie. Koordynatorkami przedsięwzięcia były nauczycielki: Anna Lisiecka  

i Renata Rylik. Celem akcji była nie tylko pomoc zwierzętom, które znalazły się w trudnej sytuacji, ale przede wszystkim 

uwrażliwienie dzieci na potrzeby bezbronnych zwierząt. Tym razem oprócz karmy, zbieraliśmy również miski, koce, ręczniki  

i zabawki dla zwierzaków. Dzięki hojności rodziców udało nam się zebrać ogromną ilość karmy. W trakcie wizyty  
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w przytulisku dzieci dowiedziały się od pracowników jak ono 

funkcjonuje, zobaczyły boksy gdzie przebywają pieski oraz 

pomieszczenia dla kotów. Ponadto miały także okazję karmić 

przyjaznego dzieciom konia, co dostarczyło im wielu 

pozytywnych wrażeń. Bardzo dziękujemy wszystkim 

darczyńcom, wierząc, że korzyści będą obustronne. Pomoc 

uzyskują potrzebujące zwierzaki, ale pamiętajmy też, że takie 

działania kształtują w naszych dzieciach postawę 

poszanowania i wrażliwości na otoczenie. Dziękujemy chętnym 

rodzicom i dzieciom, którzy reprezentując naszą placówkę, w swoim wolnym czasie pojechali wraz z nami i przekazali 

zebrane dary dla podopiecznych przytuliska. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka akcja i będziemy mogli częściej 

wspomagać zwierzęta. 

 

Anna Lisiecka, Renata Rylik - nauczycielki Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Światowy Dzień Żywności 

16 października przypada Światowy Dzień Żywności. W naszym przedszkolu 

obchodziliśmy go po raz pierwszy. Postanowiliśmy wprowadzić dzieci  

w tematykę odpowiedzialnej konsumpcji i zapoznać z globalnym problemem 

dotyczącym żywności na całym świecie. 

Z tej okazji dzieci obejrzały prezentację pt. „Problem głodu na świecie”. Takie 

początkowe działania zachęciły dzieci do zorganizowania happeningu. 

Ułożyliśmy hasła dotyczące właściwego postępowania z żywnością. Dzieci 

przygotowały plakaty informujące o „Światowym Dniu Żywności”. Tak 

przygotowani 15 października 2021 r. przeszliśmy ulicami naszego miasta na 

Rynek skandując hasła „Kupuj tyle ile zjesz”, „Podziel się posiłkiem”. Światowy 

Dzień Żywności był świetną okazją do rozpoczęcia naszych działań  

i promowania projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. 

 

Agnieszka Kwiatkowska, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

„Bezpieczeństwo na drodze - spotkanie z policjantką” 

W październiku w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku, jak co 

roku, we wszystkich grupach wiekowych, rozpoczął się cykl 

zajęć związanych z bezpieczeństwem na drodze. Dzieci 

zapoznały się z elementarnymi zasadami ruchu drogowego i 15 

i 20.10.2021 r. gościły na terenie przedszkola policjantkę z 

Komisariatu Policji w Czaplinku panią Joannę Szastko. 

Spotkanie z funkcjonariuszem przybliżyło przedszkolakom 

zadania, jakie najczęściej wykonują policjanci podczas służby,  

a także zagadnienia związane z ruchem drogowym. Podczas wizyty przedszkolaki utrwaliły zasady bezpiecznego poruszania 

się po drodze, przypomniały symbole kolorów świateł sygnalizatora, znaczenie charakterystycznych znaków drogowych  
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i oznakowanie przejścia dla pieszych. Pani Policjantka przypomniała także numery alarmowe i sytuacje w jakich należy z nich 

korzystać. Ponadto wybrała się z 5 i 6-latkami na pobliskie przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Na spacerze 

przedszkolaki utrwalały poprawny i bezpieczny sposób przechodzenia przez jezdnię w miejscu gdzie są pasy i sygnalizacja. 

Zwróciły także szczególną uwagę na sposób oznakowania przejścia dla pieszych, obserwowały ruch uliczny. Na koniec 

spotkania, dzieci miały okazję obejrzeć policyjny radiowóz na parkingu przedszkolnym i zrobić pamiątkowe zdjęcie  

z funkcjonariuszką Policji. 

Dziękujemy pani Joannie Szastko za to wyjątkowe spotkanie. 

Bądźmy uważni i przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze!   

 

Anna Lisiecka, Renata Rylik - nauczycielki Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Kasztanobranie 2021 
„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.” (Św. Jan Paweł II) 

 

Kiedy jesień maluje liście wszystkimi kolorami zieleni, złota, 

czerwieni i brązu, z drzew spadają dojrzałe żołędzie  

i kasztany. Przedszkolaki chętnie wykorzystują dary jesieni 

do kącików przyrody, do prac plastycznych, do 

manipulowania, przeliczania i segregowania.  

Od kilku lat zbierają także żołędzie i kasztany na inne 

potrzeby, np. dla  żubrów (Dzika Zagroda – Żubry 

Zachodniopomorskie) lub dla sójek (współpraca  

z Nadleśnictwem Czaplinek). 

Od 2018 roku Przedszkole Publiczne w Czaplinku uczestniczy 

w akcji „Kasztanobranie” organizowaną przez firmę 

Pharmeko Sp. z o.o. z Dobiegniewa. 

Firma Pharmeko Sp. z o.o. zbiera rośliny i surowce naturalne, w tym skupuje i przerabia na dużą skalę owoce kasztanowca 

dla firm farmaceutycznych.    

Akcja trwa od września do końca października i polega na tym, że za zebrane kasztany placówka otrzymuje pieniądze. 

Cały październik nasze przedszkolaki zbierały kasztany i przynosiły je przedszkola. W tym roku zebraliśmy 155 kg, za które 

otrzymaliśmy 155 zł na konto Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Czaplinku (w 2020 roku, ze względu na pandemię 

COVID -19 nie braliśmy udziału w akcji). Łącznie do tej pory zebraliśmy 550 kg uzyskaliśmy kwotę 550,00 zł. 

Koordynatorką akcji „Kasztanobranie” od 2018 roku jest nauczycielka przedszkolna pani Iwona Mierzejewska. 

W tym roku kasztany pojechały do odbiorcy dzięki zaangażowaniu i pokryciu kosztów transportu przez czaplineckiego 

przedsiębiorcę – właściciela firmy transportowej - pana Romana Wojtczaka. 

Panu Romanowi i jego kierowcy bardzo serdecznie dziękujemy. 

 

Iwona Mierzejewska, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

 

Ps. Wiosną 2022 roku będziemy zbierać używane telefony komórkowe bez baterii w ramach akcji „Święto Ziemi”. Jeśli 

posiadają Państwo nieużywane, bądź zepsute telefony, prosimy wyjąć baterię i nam je dostarczyć. Z góry dziękujemy! 
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Święto Niepodległości w naszym przedszkolu 
 
Kto Ty jesteś? Polak mały… 

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii 

naszej Ojczyzny. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy 

dzieci patriotyzmu, przywiązania do ziemi rodzinnej, wpajamy 

szacunek dla polskich symboli. Dlatego 10 listopada 2021 r.  

w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku odbyła się uroczysta 

akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Przedszkolaki  z grupy „Zajączki” od dłuższego czasu 

przygotowywały  się do tego ważnego wydarzenia pod opieką 

nauczycielek- Renaty Rylik i Anny Lisieckiej.  

Podczas występu, dzieci recytowały wiersze patriotyczne, 

śpiewały piosenki, przedstawiły krótką inscenizację. Wszyscy 

wychowankowie naszego przedszkola tego ważnego dnia 

wyglądali odświętnie i uroczyście, a na ich piersi widniały 

kotyliony w barwach narodowych. Dumnie, przyjmując 

właściwą postawę „na baczność” o symbolicznej godz. 11.11 

odśpiewali też hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”, 

włączając się tym samym w ogólnopolską akcję MEN „Szkoła 

do hymnu”. Przygotowane przez dzieci przedstawienie z okazji 

103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zostało 

jednocześnie uwiecznione na filmie i zgłoszone do  konkursu 

patriotycznego pt: „Przedszkolaki dla Niepodległej” organizowanego przez Kuratora Oświaty w Szczecinie.  

Dzieci 5-letnie z grupy „Żabki” również wzięły udział w tym konkursie z akademią pod kierunkiem nauczycielek - Jolanty 

Mazur i Anny Lisieckiej. Przedszkolaki z obu grup zaprezentowały w tych przedsięwzięciach wachlarz swoich artystycznych 

umiejętności. Wykazały się także wiedzą historyczną dotyczącą swojej ojczyzny. Dzięki udziałowi w tego typu 

uroczystościach dzieci od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu i kształtują pozytywne postawy. Dzień Niepodległości był 

bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „małych patriotów”.  

 

Anna Lisiecka, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku  

Kto ty jesteś? 

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała 

niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi 

rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli. Dlatego też 10 listopada dzieci z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

wzięły udział w uroczystym koncert „Czaplineckie Pokolenia Niepodległej” zorganizowanej przez Czaplinecki Klub Seniora 

„Krystynka”. Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne, tańczyły. Największe wrażenie na przybyłych gościach 

wywarł „Krakowiak” w wykonaniu naszych małych artystów. Dzieci otrzymały długie brawa, a niektórym nawet łza zakręciła 

się w oku. Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach  przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu, kształtują 

pozytywne postawy i uczucia patriotyczne. 

 

Monika Granat, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku  
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Przedszkolaki pamiętają 

Święto 11 listopada od lat odgrywa kluczową rolę wśród naszych 

narodowych celebracji. Dlatego dnia 10.11.2021 r. dzieci 6-letnie  

z grupy „Zajączki” z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

odwiedziły miejsce pamięci narodowej – Cmentarz Komunalny  

w Czaplinku. Celem spaceru było oddanie hołdu żołnierzom, którzy 

walczyli za naszą ziemię ojczystą. Dzieci z zaangażowaniem  

i zachowaniem środków ostrożności, przy pomocy pań zapaliły 

znicze na grobach. Uczciły też pamięć poległych minutą ciszy  

i godną postawą. 

 

Anna Lisiecka, nauczyciel Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości 

Już od października 2021 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Czaplinku 

realizowano działania związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. 

Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców, realizowali różnorakie 

projekty i programy edukacyjne, mające na celu uczczenie tego ważnego święta. 

Uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w projektach edukacyjnych: „Moja okolica. Moja 

mała ojczyzna” oraz „Czytam i rozumiem świat wartości”, w ramach których 

poszerzyli swoją wiedzę na temat symboli narodowych, poznali treść 

ponadczasowych utworów literackich (np. „Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy), 

odbyli żywą lekcję historii w  Muzeum Regionalnym w Szczecinku, a także wyrazili 

swoje uczucia do Ojczyzny w formie własnoręcznie wykonanych gazetek ściennych 

(np. „Za co kocham swój kraj?”, „Życzenia dla Niepodległej”, „Ojcowie 

Niepodległości”). Młodzi ludzie uczęszczający na zajęcia rozwijające z historii, wzięli 

też udział w warsztatach „A to Polska właśnie… - kraj naszymi oczami”. Podczas 

zajęć mieli okazję poznać najbardziej charakterystyczne miejsca w Polsce.  

Wielu różnorakich działań podjęli się również uczniowie klas 7-8, którzy poszerzali 

swoją wiedzę zarówno na lekcjach historii, jak i języka polskiego (np. „Poetycka 

lekcja patriotyzmu”, wspólne śpiewanie pieśni legionowych). Swoją wiedzę 

zilustrowali na plakatach tematycznych oraz gazetkach ściennych 

wyeksponowanych na szkolnych korytarzach przy ulicy Słonecznej (np. „11 listopada 

– Narodowe Święto Niepodległości”, „Bohaterowie Niepodległej”). Poza tym, na lekcji informatyki każdy miał okazję do 

wykonania kartki oraz znaczka okolicznościowego.  

10 listopada br. w obu budynkach szkoły uczniowie pojawili się w strojach galowych, czym uczcili pamięć jakże ważnych dla 

każdego Polaka wydarzeń historycznych. Obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończyły się natomiast o godzinie 

11.11 wspólnym odśpiewaniem przez uczniów oraz nauczycieli wszystkich czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”. Tym 

pięknym i jakże wzruszającym akcentem młodzi ludzie udowodnili, że potrafią wcielać w życie wartości przekazywane przez 

rodziny oraz nauczycieli, przez co zasługują na miano Polaka – patrioty. A przecież już Jan Zamoyski powiedział, że „Takie 

będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. 

 

Małgorzata Moczarska, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku 

29 
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2021 

W tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się już 10 listopada, a to za sprawą prężnie 

działającego Klubu Seniora „Krystynka”. W ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Gminę Czaplinek oraz przy 

technicznym wsparciu Czaplineckiego Ośrodka Kultury oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej, Seniorzy zorganizowali 

koncert „Czaplineckie Pokolenia Niepodległej”. W trakcie uroczystości wystąpiły dzieci, młodzież, oraz czaplineckie zespoły 

śpiewacze, a także formacje ze Świerczyny, Piły i Złocieńca. 

Następnego dnia, 11 listopada w uroczystościach przygotowanych przez Stowarzyszenie Bastion, Gminę Czaplinek  

i Czaplinecki Ośrodek Kultury, wzięło również udział wielu mieszkańców naszej gminy. Po uroczystej mszy w intencji naszej 

Ojczyzny nastąpiło wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego na czaplineckim Rynku. Następnie poczty sztandarowe, 

przedstawiciele władz samorządowych oraz zgromadzeni mieszkańcy uformowali pochód i podążyli na cmentarz 

komunalny. Tam, tradycyjnie, na kwaterze wojennej odmówiono modlitwę za tych, którzy polegli w walkach  

o niepodległość Polski. Ponownie wybrzmiał Hymn, a następnie zgromadzeni oddali część bohaterom walk o niepodległość 

poprzez złożenie pod pomnikiem kwiatów i zniczy. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Gminy Czaplinek - 

burmistrz Marcin Naruszewicz, zastępca burmistrza Janusz Bartczak, sekretarz Gminy Marcelina Mastalisz, komendant 

Straży Miejskiej Krzysztof Leśniowski, przedstawiciele Rady Miejskiej w Czaplinku - radni Krystyna Kryczka, Ewa Sobczak  

i Wacław Mierzejewski, przedstawiciele Powiatu Drawskiego - pan Zbigniew Dudor i pani Genowefa Polak oraz delegacje ze 

stowarzyszeń, instytucji i zakładów pracy, szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy. Wartę honorową przy pomniku jak zawsze 

pełnili czaplineccy harcerze.  

Po uroczystościach na cmentarzu część delegacji udała się na ulicę Parkową, aby pod tablicą upamiętniającą wszystkich 

walczących za wolność i niepodległość ziemi czaplineckiej oddać im cześć poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. 

Burmistrz Czaplinka dziękuje mieszkańcom za liczne przybycie. To dzięki Państwa obecności Narodowe Święto 

Niepodległości było prawdziwym świętem. 

Serdeczne podziękowania składamy również panu Marianowi Rutowiczowi  i pracownikom ZGK Czaplinek Sp. z o.o. za 

piękne zagospodarowanie miejsca pamięci przy ulicy Parkowej. 

Ten wyjątkowy dzień uczcili również motocykliści, którzy wzięli udział w zorganizowanej przez Bractwo Miłośników 

Motocykli „Pancerni” XI Motocyklowej Paradzie Niepodległości. W asyście wozów strażackich, z powiewającymi biało-

czerwonymi flagami przejechali dumnie ulicami Czaplinka, w ten sposób upamiętniając odzyskanie niepodległości przez 

Polskę.  

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Krystyna Zasławska, Referat Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
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Spotkanie autorskie z Jackiem Jekielem 

16 listopada 2021 r. w Czaplineckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z dr. 

Jackiem Jekielem – dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, z wykształcenia  

i powołania historykiem. Spotkanie dotyczyło postaci Józefa Gabriela Jęczkowiaka, 

którego historia i udział w wydarzeniach z listopada 1918 roku zainspirowała Jacka 

Jekiela do napisania biografii tego zapomnianego bohatera. 

Książka „Józef Gabriel Jęczkowiak – zapomniany bohater listopada 1918 roku. 

Zarys biografii” została wydana w 2019 roku przez Muzeum Narodowe w 

Szczecinie i została oparta na wspomnieniach samego Jęczkowiaka odnalezionych 

w szczecińskich archiwach. 

Niezwykle intrygująca opowieść autora książki o wydarzeniach z listopada 1918 

roku, w tym o szczegółach z życia Józefa Piłsudskiego i jego najbliższych 

współpracowników, a także postaci Józefa Jęczkowiaka i roli, jaką odegrał  

w historii odzyskania przez Polskę niepodległości bez reszty wciągnęła obecnych 

na spotkaniu mieszkańców Czaplinka. Dzięki wiedzy prelegenta i jego 

niezwykłemu darowi barwnego przedstawiania historii uczestnicy spotkania mieli 

możliwość przenieść się w czasie i zapoznać z tajemnicami związanymi  

z początkami niepodległej Polski. 

Wszyscy obecni otrzymali od autora jego książkę z esejami historycznymi „Tajemnice historii Polski” oraz pięknie wydane 

fotografie najciekawszych miejsc w Zamku Książąt Pomorskich. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Nagroda „Pro Arte” dla Edwarda Szatkowskiego - dokończenie ze strony 3 
 

„Są Michały Anioły w miasteczkach i wioskach, 

Co rzeźbią w cierpkim drzewie lub szorstkim kamieniu 

Zbuntowane anioły, konie i potwory 

Albo Apokalipsę w okrutnym płomieniu. 

 

Czy poeta Włodzimierz Słobodnik znał Edwarda Szatkowskiego z Czaplinka? Czy przystanął w zachwycie nad miękkimi 

lokami świętego Nepomucena w klasztornej kapliczce albo nad delikatnością i smukłością lipowych palców Marii Magdaleny 

z monumentalnego ołtarza w kościele projektowanym przez samego Karla Friedricha Schinkla? A może zobaczył na 

czaplineckim Rynku potężną sylwetkę rybaka ciągnącego sieci? Rzeźbę – tancerkę we wsi Łąka gdzieś wśród lasów na 

Pojezierzu Drawskim?  

Cóż, ten poeta z tym rzeźbiarzem w świecie realnym pewnie się nie spotkali, a jednak artysta przed artystą chyli czoła, bo 

jego słowa i dłuto czaplineckiego twórcy to narzędzia służące tej samej Sztuce. Wielkiej, jeśli potrafimy to w niej dostrzec.  

Już niemal pół wieku Edward Szatkowski rozsiewa po świecie swoje drewniane rzeźby. Nie liczy ich, nie kataloguje, lecz 

tchnąwszy w nie cząstkę swej wrażliwości i wiedzy, żegna się jak z dziećmi i wypuszcza na wolność, by żyły jak i gdzie chcą.  

I żyją. Wkomponowują się w przestrzenie wiejskich dróg i zabytkowych kościołów, przytulają do starych drzew i ocieplają 

wnętrza nowoczesnych rezydencji. Są ich tysiące – nie tylko w Czaplinku, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, nie tylko  

w Polsce, nie tylko w Europie. Trudno zorganizować im wernisaż czy stałą wystawę, bo, jak powiada ich twórca, są „gdzieś  

w świecie”, „u ludzi”. Jednak czasem się udaje. W 2019 r. wystawę „Zatrzymane w kadrze” zorganizowano w czasie Imienin  
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Ulicy Studziennej w Czaplinku. Duże 

plansze z fotografiami rzeźb Edwarda 

Szatkowskiego rozmieszczone zostały 

w przestrzeni ulicy. Dwukrotnie 

Edward Szatkowski uczestniczył  

w Międzynarodowym Plenerze 

Artystycznym „Stacja Kultura” w 2019 

i 2020 r. w Pałacu Siemczyno. Rzeźby 

artysty zostały pokazane  

w przestrzeniach siemczyńskiego 

barokowego pałacu, Galerii Miejskiej 

Biblioteki Publicznej i Budynku 

Kulturalno-Oświatowym w Bornem 

Sulinowie w 2019 i 2020 r. Kolejna 

wystawa miała miejsce w Szczecinku 

10 stycznia 2020 w Zamku Książąt 

Pomorskich. 

Skromny, cichy Mistrz Edward potrafi o swych pracach opowiadać godzinami, najchętniej jednak o tych, które akurat 

jeszcze są w jego pracowni, gdzie za pomocą dłuta i pobijaka wydobywa z drewna emocje nie tylko przedstawianej postaci, 

ale i człowieka je oglądającego. Wykorzystując fakturę drewna, jego słojowanie i odcienie potrafi dodać do formy całą gamę 

uczuć, stworzyć jej inspirowaną refleksjami historię. Łagodny, kojarzący się ze sztuką bizantyjską wizerunek Madonny  

z Dzieciątkiem dzięki charakterowi słojowania sosny lub czereśni potrafi zmienić ją w dziką wojowniczkę ozdobioną 

rytualnym tatuażem. I nie potrzeba tu farb ani innych zdobień. Jest tylko drewno i Edward. Bo, jak pisze poeta Słobodnik: 

 

Kiedy rzeźbi oracza – rzeźba jest oraniem, 

Kiedy rzeźbi żal zmierzchu – rzeźba jest płakaniem, 

A kiedy rzeźbi skrzypce – rzeźba ich jest graniem, 

Gdy rzeźbi drogę – rzeźba bywa wędrowaniem. 

 

Jeśli nie są to „wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury”, to co nimi jest?” 

 

29 października 2021 r. w Galerii „O” w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się gala wręczenia Nagród „Pro Arte” 

za 2020 i 2021 rok (w ubiegłym roku z powodu obostrzeń sanitarnych uroczystość się nie odbyła). W tym ważnym 

momencie panu Edwardowi Szatkowskiemu towarzyszyli: żona pani Elżbieta Szatkowska, przyjaciele: panie Alina 

Karolewicz, Justyna Urlich, Gina Malinowski, pan Dariusz Jedliński, przedstawiciele lokalnych samorządów: burmistrz 

Czaplinka pan Marcin Naruszewicz i sekretarz Powiatu Drawskiego pani Katarzyna Szlońska-Getka z mężem, a także pan 

Wiesław Spera, który wielokrotnie wspierał naszego artystę bezpłatnie udostępniając pracowników oraz sprzęt niezbędny 

do transportu i ustawiania dużych rzeźb w przestrzeni miasta. 

Nagroda „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla mieszkańca Czaplinka (już druga na przestrzeni 10 

lat!) to wielkie wyróżnienie. Możemy być dumni, że wśród niewielu laureatów tej nagrody znalazł się właśnie nasz rzeźbiarz 

pan Edward Szatkowski. Z całego serca gratulujemy Mistrzowi i czekamy na kolejne prace. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej  i marketingu, zdjęcia: Sebastian Wołosz 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wręcza statuetkę  
„Pro Arte” panu Edwardowi Szatkowskiemu 
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XLVIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie -  Serbski Dzień 

20 listopada 2021 w ramach XLVIII Henrykowskich Spotkań 

Kulturalnych w Siemczynie odbył się Dzień Serbski. Goście 

Pałacu Siemczyno mieli wyjątkową okazję, aby poznać 

niełatwą historię Serbii, tradycje tego kraju oraz posłuchać 

muzyki prawosławnej. 

Jak pachnie i smakuje Serbia można było poczuć już przed 

wejściem do Pałacu, gdzie przy dźwiękach serbskiej muzyki 

jeden z prelegentów – rodowity Serb pan Radovan Protić 

częstował gości ciepłą rakiją, tradycyjnym chlebem 

kukurydzianym oraz serbskim gulaszem. 

O 16:00 rozpoczęły się prelekcje. Zanim jednak goście 

usłyszeli opowieść o Serbii, głosu udzielono panu 

Tadeuszowi Dachowi ze Stowarzyszenia „Dębosz”  

z Rymania. Przybliżył on publiczności szczegóły działalności 

stowarzyszenia i skupionych wokół niego społeczników  

i pasjonatów historii z Rymania. 

Następnie wystąpił proboszcz Parafii Prawosławnej pw. 

Trójcy Świętej w Wałczu, ksiądz protojerej Artur Graban, 

który opowiedział o historii prawosławia na ziemiach 

serbskich, a także wyjaśnił zebranym symbolikę 

najważniejszych ikon prawosławnych. Szczególne miejsce w tej opowieści zajęli najważniejsi dla Serbów święci – św. Sawa 

(pierwszy arcybiskup Serbii i patron tego kraju) oraz św. Stefan (Szczepan) – patron Serbów i rodu Protić. Ksiądz Artur 

Graban przybliżył też znaczenie tradycji „Slavy”, dzięki której, mimo pięćsetletniej okupacji Serbii przez Turcję, na ziemiach 

tych przetrwało chrześcijaństwo i prawosławie. Istotę „Slavy” pokazano również z pomocą krótkiego filmu, zrealizowanego 

przez „Kuriera Wałeckiego” w 2014 roku w domu pana Protića. 

To właśnie pan Protić wraz z panem Andrzejem Szutowiczem był kolejnym prelegentem tego wieczoru. Opowiedział on  

o najważniejszych momentach historii swojego kraju – od czasów najdawniejszych aż do współczesności. Największy nacisk 

położony został na tak istotne punkty w historii Serbii jak: panowanie cara Duszana, bitwa na Kosowym Polu, okupacja 

turecka, powstania serbskie i dążenie do niepodległości kraju, obie wojny światowe (w tym tragiczne wydarzenia związane  

z eksterminacją Serbów w obozach koncentracyjnych), utworzenie Jugosławii i bombardowania Belgradu w latach 90. XX 

wieku. Opowieść wzbogacona została ilustracjami, fragmentami filmów oraz ważnymi dla Serbów pieśniami.  

Bardzo ciekawym uzupełnieniem wystąpienia panów Protića i Szutowicza była prezentacja przygotowana przez panią 

Jolantę Aniszewską, zastępcę dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Opowiedziała ona niezwykłą 

historię serbskiego artysty Branko Kovačevića i wykonanych przez niego podczas II wojny światowej portretów serbskich 

jeńców wojennych. Jego prace podczas wojny w niewiadomy sposób znalazły się w Złocieńcu. Ich właścicielka zgłosiła się do 

stargardzkiego muzeum i był to niezwykle ważny element badań nad obecnością na Pomorzu serbskich jeńców. Dzięki 

współpracy z muzealnikami z Serbii oraz Niemiec udało się także zidentyfikować kilku sportretowanych przez Kovačevića 

mężczyzn. 

Zwieńczeniem Dnia Serbskiego była prezentacja muzyki cerkiewnej w wykonaniu księdza Artura Grabana oraz piewczych 

(osoby śpiewające w cerkwi) Parafii Prawosławnej pw. Trójcy Świętej w Wałczu. Podczas krótkiego koncertu publiczność 

miała wyjątkową okazję usłyszeć wybrane części stałe z Liturgii św. Jana Chryzostoma oraz jeden z fragmentów jutrzni. 

 



Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym  

w organizację XLVIII Spotkań w tym: panom Edmundowi Kaźmierskiemu oraz Tadeuszowi Dachowi ze stowarzyszenia 

„Dębosz” z Rymania, panom Radovanowi Protićowi i Andrzejowi Szutowiczowi, pani Jolancie Aniszewskiej, księdzu Arturowi 

Grabanowi, a także niezastąpionym: Alinie Karolewicz, Tadeuszowi Brożkowi, Dominice, Adamowi i Krzysztofowi 

Andziakom. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 
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Spektakl muzyczny „A to życie właśnie…” 

Spektakl muzyczny „A to życie właśnie…” jest kolejną 

propozycją czaplineckiego zespołu „Marianki” przygotowaną  

z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia formacji. Grupa śpiewacza 

działa od 2011 roku i powstała z głębokiej potrzeby 

muzykowania członków koła Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Czaplinku. Szefem zespołu jest pan 

Marian Sujecki, zaś od 2017 roku opiekę artystyczną nad 

„Mariankami” roztacza Magdalena Urlich, przygotowując 

szereg różnorodnych programów muzycznych. Tegoroczna 

propozycja to efekt współpracy zespołu z doświadczonym 

animatorem kultury panem Markiem Harańczykiem, który 

podjął się reżyserii spektaklu. 

W 2019 roku zespół trzykrotnie wystawił spektakl muzyczny „Marianka i Drań”, wg scenariusza napisanego przez 

czaplinecką animatorkę panią Alinę Karolewicz. Ona również podjęła się reżyserii przedstawienia, które zostało niezwykle 

entuzjastycznie przyjęte przez publiczność. 

Pomimo, że znakiem firmowym „Marianek” są utwory z stylu „retro”, zespół chętnie prezentuje również repertuar ludowy 

lub biesiadny. Wielkim powodzeniem cieszą się również ich wykonania piosenek wojskowych (dwukrotny laureat  

i zdobywca „Srebrnego Skrzydła” w Konkursie Piosenki Wojskowej i Patriotycznej w Świdwinie), a także występy męskiej 

formacji. 

Serdecznie zapraszamy na podróż przez życie w wykonaniu Zespołu „Marianki”. Jubileuszowy spektakl będzie wystawiony  

w Czaplineckim Ośrodku Kultury 11 grudnia 2021 o godzinie 17:00. 

Patronatu nad wydarzeniem udzielili burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz i starosta drawski Stanisław Cybula. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Jubileusz Zespołu „Sela” 

„Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem.”  

(Święty Augustyn) 

 

W niedzielę 24 października 2021 roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury odbył się jubileuszowy koncert Zespołu Muzyki 

Chrześcijańskiej „Sela”. Publiczność wysłuchała zarówno pięknych, lirycznych utworów, niosących przesłanie o dobru 

 i miłości, jak i pełnych energii i mocy utworów w typie amerykańskiego „gospelu”. 

Uroczystość swą obecnością zaszczycił zastępca burmistrza Czaplinka pan Janusz Bartczak.  Były gratulacje, kwiaty  

i przemiłe życzenia. Był piękny, jubileuszowy tort i symboliczne „bąbelki” dla wszystkich uczestników spotkania. 
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Zespół Muzyki Chrześcijańskiej „Sela” powstał  

w październiku 2016 roku z inicjatywy pana Bartka 

Michalczyka. Działa pod skrzydłami Czaplineckiego 

Ośrodka Kultury. Uczestniczy w warsztatach i daje 

koncerty. 

Członkowie zespołu z wielką pasją śpiewają muzykę 

gospel w ośrodkach kultury, w kościołach, w szkołach, 

na kiermaszach, dożynkach i podczas innych 

uroczystości, nawet w zakładzie karnym.   

Dokonania „Seli” są imponujące. Piękny repertuar  

i znakomite wykonanie utworów w harmonii sprawia, 

że „Sela” zdobywa liczne laury. Ma na koncie wiele 

tytułów laureata, zdobywcy I, II lub III miejsca w konkursach i przeglądach powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich.  

Godnie reprezentuje naszą Gminę podczas różnych przedsięwzięć. 

17 marca 2018 roku „Sela” otrzymała Nagrodę Burmistrza Czaplinka w Dziedzinie Kultury za lata 2016-2017 w kategorii 

„zespół roku” podczas V Gminnej Gali Kultury i Sportu.  

W czerwcu 2019 r. w zaprzyjaźnionym mieście Bad Schwartau zespół reprezentował Czaplinek jako wizytówka artystyczna 

miasta. 

Członków zespołu cechuje wielka pasja i zamiłowanie do śpiewu, szczególnie repertuaru z gatunku muzyki chrześcijańskiej, 

dla których śpiew jest cudowną odskocznią od codzienności.   

Pan Bartek Michalczyk jest dyrygentem zespołu, jego założycielem i wielkim przyjacielem. Razem z zespołem tworzy piękny 

i niepowtarzalny klimat „Śpiewających Aniołów”.  

Dziękujemy tym, którzy swą obecnością zaszczycili nasz jubileusz – bliskim, przyjaciołom, przedstawicielom Klubu Seniora 

„Krystynka” i pozostałym uczestnikom; tym, których muzyka zaczarowała, dała radość i chwilę wytchnienia. 

Za wszystkie życzenia, kwiaty, słodkości i dobre słowa.  

Całemu zespołowi CZOK za wsparcie, promocję, patronat, nagłośnienie i  śliczne „selowe” kubeczki. 

Przedstawicielowi Rady Powiatu Drawskiego panu Zbigniewowi Dudorowi za wysłuchanie koncertu w Starym Drawsku, 

gratulacje i piękne zdjęcia. 

Burmistrzowi Czaplinka panu Marcinowi Naruszewiczowi, który sprawił wielką niespodziankę pojawiając się kilka dni 

później na próbie zespołu z naręczem czerwonych róż, osobiście składając gratulacje. 

Dziękujemy! 

 

Iwona Mierzejewska, Małgorzata Czyżyk – zespół „Sela”                  

„Śpiewajmy razem”   

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec 

drugiego.”  (Papież Franciszek) 

„Śpiewajmy razem” to inicjatywa Stowarzyszenia Zapiecek i Zespołu „Sela” w ramach realizacji zadania publicznego  

w zakresie „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego”. 

Realizatorami zadania byli członkowie Zespołu Muzyki Chrześcijańskiej „Sela” z Czaplinka, a miejscem realizacji - Czaplinecki 

Ośrodek Kultury, Dom Kultury w Lipianach i w  Pyrzycach oraz Żelisławie i Stare Drawsko. 
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Jednym z najważniejszych działań były 

regularne spotkania członków zespołu 

„Sela” z instruktorem, odbywające się  

w CzOK-u, mające na celu szkolenie 

warsztatu wokalnego i podnoszenie 

umiejętności wykonawczych. 

Najciekawszą inicjatywą był wyjazdowy 

udział członków zespołu w warsztatach  

w Lipianach i Pyrzycach pt. „Wkręć się  

w Gospel” prowadzonych przez 

charyzmatyczną artystkę Beatę Bednarz  

w sierpniu 2021 r. Beata Bednarz – 

wokalistka o niepowtarzalnej barwie i skali 

głosu, wzór profesjonalizmu, doskonałości 

i pasji w śpiewaniu wraz ze znakomitą 

pianistką Dorotą Zaziąbło porwały 

uczestników warsztatów w niesamowity świat muzyki. Zabawy głosem, ćwiczenia emisyjne, rytmiczne, szkolenie głosów  

w harmonii zaowocowało dwoma powarsztatowymi koncertami finałowymi zarówno w Lipianach jak i w Pyrzycach. 

Udział w warsztatach, nabyte umiejętności i zdobyte doświadczenia znacznie zwiększyły efektywność pracy członków 

zespołu „Sela”.  

Kolejnym działaniem było spotkanie integracyjne członków zespołu z mieszkańcami wsi Żelisławie przy ognisku i pieczonych 

kiełbaskach pt. „Biesiada pod chmurką”. Wspólne spotkanie, śpiew i pieczenie kiełbasek przy ognisku dało wiele radości ze 

wspólnie spędzonego czasu wolnego. Pogoda dopisała. Chwilami się chmurzyło, a na niebie raz po raz pojawiała się 

wielobarwna tęcza, co sprawiło dodatkową radość uczestnikom spotkania. 

Wiele emocji przyniósł  piękny, klimatyczny koncert dla społeczności wiejskiej w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Starym 

Drawsku. Przez godzinę skromne wnętrze kościółka rozbrzmiewało przepiękną muzyką chrześcijańską na trzy głosy. 

Zasłuchani mieszkańcy byli bardzo poruszeni i nagrodzili artystów zasłużonymi brawami. Proboszcz parafii, ksiądz Andrzej 

Pawelec - jako gospodarz obiektu serdecznie podziękował za koncert i prosił „o więcej, nawet w każdą niedzielę!” 

Podsumowaniem projektu był „Jesienny Koncert Jubileuszowy” z okazji 5-lecia istnienia zespołu „Sela” w Czaplineckim 

Ośrodku Kultury, na którym zaprezentowano nowy repertuar. Publiczność z wielkim entuzjazmem wysłuchała 

prezentowanych utworów, aktywnie włączając się do wspólnego śpiewania. 

Były podziękowania, gratulacje, życzenia i wiele wzruszeń. 

Dzielenie się muzyką z innymi jest ponadczasowym dobrem, estetycznym doznaniem, które uwrażliwia i otwiera odbiorców 

na dostrzeganie piękna i dobra. 

Realizacja zadania w znaczący sposób wpłynęła na podniesienie poziomu kultury zarówno dla mieszkańców Czaplinka jak  

i naszej Gminy. 

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Czaplinek. 

 

Zespól Muzyki Chrześcijańskiej SELA serdecznie dziękuje Stowarzyszeniu Zapiecek, szczególnie prezesce Krystynie 

Masiukiewicz za wspólne działania, wszelką pomoc i ciepłe słowa. Dziękujemy! 

 

Iwona Mierzejewska, Małgorzata Czyżyk – członkinie zespołu „Sela” 



Kultura 

37 

Biuletyn Informacyjny listopad 2021 

Warsztaty z Brzechwą. Jeż 

W listopadzie w Czaplineckim Ośrodku Kultury odbyły się 

kolejne zajęcia plastyczne z cyklu „Warsztatów z Brzechwą”. 

Tym razem dwie grupy uczestników przybyły na warsztaty  

z Przedszkola Publicznego w Czaplinku przy ul. Grunwaldzkiej  

i Wałeckiej. Pięciolatki poznały wiersz pt. „Jeż”. Obejrzały też 

film edukacyjny o tym wyjątkowym zwierzęciu, poznając w ten 

sposób jego zwyczaje. Następnie stworzyły wspaniałe prace, 

ukazujące zadowolonego, najedzonego leśnego ssaka, 

otoczonego jesiennymi liśćmi. Po zapoznaniu się z materiałami 

multimedialnymi i przystąpieniu do pracy twórczej, słychać 

było radosne komentarze dzieci „Ale tu jest fajnie!”. 

Gratulujemy zdolnym przedszkolakom ich pięknych prac i wytrwałości. Zachęcamy do udziału w zajęciach prowadzonych 

przez Joannę Branicką w ramach programu dla grupy „Plastusie”(dla dzieci w wieku 5-6 lat), w czwartki w godzinach 16-17. 

 

Joanna Branicka, Czaplinecki Ośrodek Kultury 

Warsztaty introligatorskie 

8 listopada w sali kominkowej Czaplineckiego Ośrodka Kultury odbyły 

się warsztaty introligatorskie, w ramach zajęć w grupie rzemiosła 

artystycznego „Pięknotwory” dla dorosłych. Uczestniczki miały okazję 

stworzyć niepowtarzalne, duże albumy świąteczne. Ze względu na 

swobodę w doborze materiałów, każda praca nabrała unikalnego 

charakteru, wzbogacając artystyczne zbiory właścicielek o pozycje, 

jakich nie kupi się w żadnym sklepie. Albumy lśniły złotem taśm, 

połyskiwały satynowymi wstążkami, zieleniły się świątecznymi 

wieńcami. Uczestniczki pracowały nad nimi nieprzerwanie przez trzy 

godziny. Zmęczone, ale szczęśliwe, mogły w końcu zobaczyć swoje 

dzieła w pełnej krasie. Gratulujemy cierpliwości i pietyzmu. 

 

Joanna Branicka, Czaplinecki Ośrodek Kultury 

Zapraszamy do biblioteki po wyprawki czytelnicze dla najmłodszych 

Długie jesienne popołudnia i wieczory to doskonały czas, by sięgnąć po ciekawą książkę. Warto więc udać się do Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Czaplinku, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa 

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.  

Każde dziecko w przedziale wiekowym 3-6 lat, które przyjdzie do biblioteki otrzyma w prezencie: 

• książkę „Pierwsze czytanki dla…”  – to starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy 

dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. 

Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W publikacji obecni są również 

Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek,  
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Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan 

Twardowski Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są 

perspektywy spoglądania na świat. 

• broszurę dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak 

idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach 

wypływających z codziennego czytania dziecku i odwiedzania  

z nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, 

dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, 

zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad 

i inspiracji. 

• kartę Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta 

biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone książki. 

Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę? 

 Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa 

– bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego. 

 Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, jak  

i rodzice mogą wziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy. 

 Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania własnych wyborów i odpowiedzialności za 

wypożyczoną książkę. 

Eugenia Szastko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku 

Spacerkiem po Czaplinku 

W listopadzie br. ukazał się folder turystyczny „Spacerkiem po Czaplinku”. Wydany 

został przez wydawnictwo EKO-MAP z Rzepczyna przy współpracy z Lokalną 

Organizacją Turystyczną Czaplinek oraz z Referatem Planowania, Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Czaplinku. Publikację 

współfinansowała Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna. Jest to informator  

z opisami sześciu tras spacerowych ulicami Czaplinka. Jest on dostępny w czaplineckim 

Centrum Informacji Turystycznej. Wyjątkowość tego folderu polega na tym, że zawarte 

w nim opisy pozwalają dotrzeć turystom do wszystkich najciekawszych, 

najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych miejsc w naszym mieście. Jako autor 

tekstu pragnę podziękować pani Magdalenie Urlich za współpracę przy tworzeniu tej 

publikacji.  

Przy okazji pragnę podzielić się z Czytelnikami ciekawymi informacjami na temat historii 

powstania folderu „Spacerkiem po Czaplinku”.  Wszystko zaczęło się w 2008 roku od 

opublikowania w miesięczniku „Kurier Czaplinecki” (od numeru 19 z marca 2008 do 

numeru 23 z lipca 2008) serii artykułów z opisami pięciu tras spacerowych po 

Czaplinku. Artykuły opublikowane zostały pod wspólnym tytułem „Spacerkiem po 

Czaplinku”. Opisy tras utrzymane były w konwencji typowej dla miejskich 

przewodników turystycznych i koncentrowały uwagę czytelników przede wszystkim na  
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ciekawostkach historycznych związanych z miejscami leżącymi przy prezentowanej trasie. Seria artykułów „Spacerkiem po 

Czaplinku” była napisana z myślą o wydaniu ich w przyszłości w formie przewodnika. W związku z tym zamiarem, opisy 

poszczególnych tras uzupełniały się wzajemnie, tworząc jednolitą całość, którą można scharakteryzować określeniem: 

„Czaplinek w pigułce”. Pomysłem wydania przewodnika udało mi się zainteresować czaplineckie władze samorządowe,  

z tym, że zgodnie z sugestią ówczesnej pani burmistrz Czaplinka Barbary Michalczik, do opisów pięciu tras dodałem trasę 

szóstą prowadzącą m.in. przez miejscowy cmentarz. Zgodnie z umową zawartą z Gminą Czaplinek w maju 2010 roku, 

przygotowałem opisy sześciu tras z fotografiami do przewodnika zatytułowanego „Spacerkiem po Czaplinku”. Większość 

opisów oparta została na tekstach opublikowanych wcześniej w „Kurierze Czaplineckim”, przy czym teksty te zostały 

uzupełnione, uaktualnione i częściowo przeredagowane. Przewodnik musiał poczekać na wydrukowanie prawie rok. 

Wydany został w ramach realizowanego do kwietnia 2011 roku projektu „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek” 

współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Powstał 48-stronicowy przewodnik różniący się 

swym charakterem od wszystkich innych wydanych dotąd czaplineckich folderów turystycznych. Poprzednie wydawnictwa 

skupiały się głównie na opisach najważniejszych atrakcji miasta i gminy Czaplinek, a także na opisach tras kajakowych oraz 

oznakowanych szlaków turystycznych - pieszych i rowerowych - przebiegających przez teren naszej gminy. Brakowało 

miejskiego przewodnika, który poprowadziłby turystę ulicami Czaplinka, pokazując mu wszystkie ciekawe miejsca  

i osobliwości znajdujące się na trasie przechadzki i pomagając dotrzeć turyście do wszystkich wartych odwiedzenia 

zakątków miasta. Przewodnik  „Spacerkiem po Czaplinku” wypełnił tę lukę.  

Przewodniki o tym samym charakterze, z podobnie zbudowanymi opisami tras, znane są z różnych innych polskich miast. 

Tytuły takich przewodników często są skonstruowane z użyciem charakterystycznego zwrotu „spacerkiem po...” lub  

z zastosowaniem wyrazu „spacerownik”. Ze „spacerownikiem” w ręce turysta może samodzielnie zwiedzać miasto, 

odnajdując bez trudu wszystkie miejsca warte zobaczenia. Specyfiką tego rodzaju przewodników jest to, że umożliwiają one 

turyście zapoznanie się ze swoistym klimatem miasta oraz zwracają uwagę na różne szczegóły pomijane z reguły w innych 

folderach turystycznych np. interesujące detale architektoniczne, mało znane epizody z historii opisywanych miejsc, 

malownicze zakamarki i rozmaite miejscowe ciekawostki znane wcześniej tylko mieszkańcom. Czaplinecki przewodnik – 

„spacerownik” - został życzliwie przyjęty zarówno przez turystów jak i przez naszych mieszkańców, dlatego też po 

wyczerpaniu jego nakładu w sierpniu br. zwrócono się do mnie o przygotowanie tekstu do znowelizowanego wydania 

folderu „Spacerkiem po Czaplinku”. Przygotowanie tekstu polegało głównie na zaktualizowaniu zawartych w nim informacji 

oraz na wprowadzaniu różnych zmian redakcyjnych. Efektem tych prac jest bogato ilustrowany 52-stronicowy przewodnik 

różniący się od poprzedniego wydania zarówno treścią jak i szatą graficzną. Mam nadzieję, że przewodnik w wersji 

znowelizowanej, dzięki swym walorom poznawczym, spełni oczekiwania miłośników naszego miasta podobnie jak 

poprzednie wydanie sprzed 10 lat.  

                                                                                                     

Zbigniew Januszaniec  

 

Przewodnik „Spacerkiem po Czaplinku” wydano w nakładzie 2000 sztuk na zlecenie Lokalnej Organizacji Turystycznej 

Czaplinek w ramach konkursu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wydawnictwa promocyjne. 

Koszt wydawnictwa: 6520,00 zł.  Dofinansowanie ze środków ZROT: 2000,00 zł, wkład LOT Czaplinek: 2260,00 zł, wkład 

Gminy Czaplinek: 2260,00 zł. 
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Konferencja dotycząca koncepcji połączenia szlakiem żeglownym jezior  

Pojezierza Drawskiego 

3 listopada 2021 r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej CzOK-u 

odbyła się konferencja dotycząca możliwości połączenia szlakiem 

żeglownym jezior Pojezierza Drawskiego oraz zagrożeń mogących 

wypływać z takiego połączenia.  

W spotkaniu wzięli udział prelegenci: Dr Artur Wezgraj – radny 

Województwa Zachodniopomorskiego, który przedstawił 

koncepcję pn. „ Połączenie szlakiem żeglownym jezior Pojezierza 

Drawskiego”, następnie internetowo zabrał głos prof. Robert 

Czerniawski z Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawiając 

prawdopodobne negatywne skutki na ekosystemy jezior, jakie 

mogłyby zaistnieć gdyby koncepcja połączenia jezior Pojezierza 

Drawskiego została wdrożona w życie.  

Kolejnym mówcą był pan  Artur Furdyna – ekspert hydrobiologii. Przedstawił on negatywny wpływ połączenia jezior na 

ekosystemy rzeczne oraz na projekt LIFEDrawaPL.  

Ostatnim z prelegentów był pan Radosław Wąs - dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, 

który opisał problemy z jakimi ma do czynienia po ingerencji człowieka w ekosystemy wodne doprowadzające do ich 

degradacji.  

Konferencja połączona była z dyskusją z mieszkańcami gminy Czaplinek, internautami oraz zaproszonymi gośćmi.  

Składam podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tej konferencji oraz Czaplineckiemu 

Ośrodkowi Kultury za użyczenie sali wraz z obsługą techniczną. 

 

Marcin Naruszewicz, burmistrz Czaplinka 

XXV Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików 

W dniach 6-7 listopada 2021 r. w Czaplinku, w hali widowiskowo-sportowej odbyła się XXV Regionalna Wystawa Gołębi 

Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików.  

Organizatorem wystawy był Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików, natomiast 

współorganizatorami i jednocześnie udzielającymi wsparcia finansowego Gmina Czaplinek i Powiat Drawski.   

Wystawa była okazją do zaprezentowania przez hodowców gołębi, kur i królików. Podczas wystawy można było oglądać aż 

650 gołębi w pięćdziesięciu ośmiu rasach. Były to m.in. garłacze, mewki, gdańskie wysokolotne, pawiki, perukarze, rysie, 

berlińskie, krymki, gile i wiele innych ciekawych okazów. Wśród kur można było oglądać 7 ras oraz 12 ras królików. 

Wystawa w Czaplinku skupiła ponad sześćdziesięciu wystawców z całej Polski. Hodowcy wymieniali się doświadczeniami  

w pielęgnacji zwierząt, ich rozrodu, jak również przekazywali sobie poszczególne gołębie, tak by móc w przyszłości 

wyhodować jeszcze piękniejsze okazy w swojej hodowli.  

Jak co roku udział w wystawie wzięło czterech przedstawicieli naszego niemieckiego miasta partnerskiego z Marlow. 

Gołębie z ich hodowli zdobyły wyróżnienia. 

Jak każdego roku na wystawę przybyło sporo zwiedzających. Zwieńczeniem dwudniowej wystawy było wręczenie pucharów 

dla najpiękniejszych okazów wśród poszczególnych ras, które odbyło się w niedzielę o godzinie 13:00.   

Uroczystego otwarcia dokonał gospodarz wystawy pan Ireneusz Rogowski, który powitał Burmistrza Czaplinka Marcina 

Naruszewicza, pana Zbigniewa Dudora członka Zarządu Powiatu Drawskiego, reprezentującego Starostę Drawskiego  



Stanisława Cybulę oraz prezesa Szczecińskiego Związku 

Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików 

pana Grzegorza Sukiennickiego, którego poprosił o kilka słów 

wstępu. Pan prezes podziękował władzom Gminy Czaplinek 

oraz Powiatu Drawskiego za możliwość zorganizowania po raz 

kolejny wystawy w Czaplinku, za finansowe wsparcie, 

natomiast organizatorom za ogromne zaangażowanie  

w przygotowaniu wystawy.  

Następnie głos zabrał Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, 

który objął Patronat Honorowy nad wydarzeniem. 

Pogratulował wszystkim wystawcom oraz podziękował za 

organizację wystawy w Czaplinku.  

Pan Zbigniew Dudor wręczył drobne upominki Powiatu 

Drawskiego następującym osobom: prezesowi Szczecińskiego 

Związku Grzegorzowi Sukiennikiemu, prezesowi 

Zachodniopomorskiego Klubu Hodowców Gołębi Gdańskich 

Wysokolotnych panu Czesławowi Walczakowi, gospodarzowi 

wystawy panu Ireneuszowi Rogowskiemu, najstarszemu 

hodowcy gołębi panu Romanowi Siekierze oraz Panu 

Januszowi Ziętkiewiczowi oraz Janinie Gąszcz za udostepnienie 

i pomoc w przygotowaniu hali widowiskowo-sportowej.  

Ponadto wręczył również Puchar Starosty Drawskiego za 

najładniejszego gołębia, który przypadł hodowcy panu 

Andrzejowi Budzyńskiemu za hodowlę gołębia 

damasceńskiego.  

Następnie wręczano puchary dla zwycięskich oraz 

wyróżnionych hodowców gołębi. Wyniki przedstawiają się 

następująco:  

zwycięzcy w poszczególnych rasach: 

 Niemiecki wystawowy: I Kolekcja- Jerzy Maciejewski, II Kolekcja – Jerzy Radoń, III Kolekcja – Dariusz Kuchta 

 Krymka Polska: I Kolekcja – Jerzy Kopeć, II Kolekcja - Krzysztof Formela, III Kolekcja – Adam Wegner 

 Gdański Wysokolotny: I Kolekcja – Czesław Walczak, II Kolekcja – Bogdan Misiurka, III Kolekcja – Tomasz 

Dziewiętkowski 

 Maściuch Polski: I Kolekcja – Adam Wegner, II Kolekcja – Wacław Bochenek, III Kolekcja – Ryszard Karczewski 

 Garłacz Brneński: I Kolekcja – Erwin Deker, II Kolekcja – Angelika Lochert, III Kolekcja – Karol Bołkowski 

 Garłacz Voorburski: I Kolekcja – Janusz Lochert, II Kolekcja – Angelika Lochert, III Kolekcja – Jerzy Wielkopolski 

Sędziowie przyznali wiele wyróżnień dla hodowców poszczególnych ras gołębi.  

Oceniono również i przyznano nagrody dla hodowców kur. W tej kategorii przyznano dwie nagrody dla pana Antoniego 

Szadzika za kurę w rasie Kohin Karzełek oraz panu Heinz Marguardt za hodowlę Wajendoty Miniaturki.  

Tuż po uroczystym wręczaniu pucharów zaproszono wszystkich na mały poczęstunek, gdzie już przez ostatnie chwile 

hodowcy mogli porozmawiać i pogratulować sobie wzajemne osiągniętych sukcesów. 

 

Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  
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Dzień Pracownika Socjalnego 

21 października obchodzony jest Dzień Pracownika 

Socjalnego. W tym dniu świętują wszyscy pracownicy służb 

społecznych, a w szczególności pracownicy socjalni.  

Z tej okazji w piątek 19 listopada Burmistrz Czaplinka Marcin 

Naruszewicz spotkał się z pracownikami Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku.  

Burmistrz złożył serdeczne życzenia wszystkim paniom oraz 

podziękował za zaangażowanie w sprawy osób i rodzin z 

naszej gminy znajdujących się w trudnych sytuacjach 

życiowych. Następnie Burmistrz wręczył wszystkim paniom 

kwiaty.  

W krótkim spotkaniu w siedzibie MGOPS-u w Czaplinku 

wzięli udział pracownicy jednostki na czele z kierownikiem panią Renatą Podkowiak i zastępcą kierownika panią Małgorzatą 

Turczyk. 

Krótkie świętowanie przy słodkościach i kawie na chwilę pozwoliły zaczerpnąć odrobinę swobody od codziennych 

obowiązków. 

Raz jeszcze składamy serdeczne życzenia oraz dziękujemy za wrażliwość i profesjonalizm w podejmowaniu działań służących 

mieszkańcom naszej gminy.  

 

Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

Nowy Zarząd Koła PZW w Czaplinku 
 

7 listopada 2021 odbyło się spotkanie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła PZW nr 10 w Czaplinku. 

 

Po przedstawieniu sprawozdań przyszedł czas na wybory do nowego Zarządu na kolejne 4 lata. 

 

Skład wybranego Zarządu przedstawia się następująco : 

 

Krzysztof Nowak - prezes Koła, Mariusz Getka - wiceprezes Koła, Małgorzata Komorowska – sekretarz Koła, Piotr Kukuła - 

skarbnik Koła, Krzysztof Hnatowski - d/s sportu, Mieczysław Sobczak - gospodarz, Zbigniew Wątorek - członek, ochrona 

wód, Krystyna Gajewska - członek Zarządu, Zenon Garstka - członek Zarządu 

 

 

Składamy gratulacje nowemu Zarządowi Koła nr 10 w Czaplinku i życzymy udanej  współpracy. 

 

Do zobaczenia nad wodą. 

 

Małgorzta Komorowska, sekretarz Koła PZW nr 10 w Czaplinku 
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Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Czaplinek w wieku 65+ 

Dobiega końca realizacja programu polityki zdrowotnej, jakim są 

profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat  

i więcej. Kwota w wysokości 11 000,00 zł., która przeznaczona została 

na realizację tego zadania, pozwoliła na zakup szczepionek dla 153 

osób. Na dzień 24.11.2021 pozostało już tylko 11 szczepionek, co 

oznacza, że z możliwości darmowego zaszczepienia skorzystało 140 

mieszkańców i mieszkanek gminy Czaplinek. 

Zachęcamy do zapisów na ostatnie szczepionki pod numerem telefonu: 

733 343 654. Szczepienia odbywają się w przychodni Balticmed przy ul. 

Drahimskiej 65A. 

 

Krystyna Zasławska, Referat Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

Punkt pomocy okresowej  

Miło nam poinformować, że Gmina Czaplinek w ramach 

współpracy z Fundacją Akcja Menstruacja, otrzymała skrzynkę 

ze środkami ochrony osobistej w celu utworzenia tzw. Punktu 

Pomocy Okresowej dla dziewcząt i kobiet.  

 

Pomysłodawcą akcji jest Fundacja Akcja Menstruacja wraz  

z Radą Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz 

Sekretariatem ds. Młodzieży Województwa 

Zachodniopomorskiego, natomiast ideą projektu zaopatrzenie 

w produkty menstruacyjne osób, które tego potrzebują.  

Szafka została zamontowana w budynku szkoły Podstawowej 

przy ul. Słonecznej. Na start wyposażona została przez 

Fundację w zapas środków higienicznych o wartości 60,00 

złotych. Warto wspomnieć, że korzystać z niej mogą 

anonimowo osoby potrzebujące, jak również każdy chętny 

może uzupełnić szafkę w dowolnym zakresie środkami ochrony 

osobistej. W miarę potrzeby przez cały rok Gmina Czaplinek 

będzie uzupełniała zapasy.  

 

Jeżeli akcja będzie cieszyła się zainteresowaniem i uznaniem, 

nie wykluczone, że na terenie gminy powstanie więcej 

Punktów Pomocy Okresowej. 

 

Krystyna Zasławska, Referat Planowania, Rozwoju Gospodarczego, 

Turystyki i Promocji 
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