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„POWIAT SŁUPSKI” - Biuletyn Informacyjny

W numerze:Drodzy Czytelnicy!
W organizowanym przez Zwią-

zek Powiatów Polskich Ogólnopol-
skim Rankingu Powiatów i Gmin 
powiat słupski w ostatnich latach 
zajmował drugie miejsce. Za ubie-
gły rok po raz pierwszy udało nam 
się zostać laureatem i bardzo się z 

tego cieszymy. Prestiżowy tytuł Polski Dobry Samorząd, 
którym możemy się posługiwać, to powód do dumy, ale 
też traktujemy jako ogromne zobowiązanie. Ranking ten 
jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, za-
rządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line, a 
szczegółowa punktacja obejmuje ponad dziewięćdziesiąt 
kryteriów, za które przydzielane są punkty. 

Mimo że to tylko ranking to rywalizacja jest bardzo 
duża, a ponad czterdzieści tysięcy punktów zdobytych 
przez powiat słupski pokazuje, że realizowaliśmy wiele pro-
jektów i podjęliśmy wiele działań. Wyróżnienie to traktuję 
jako osobisty sukces, ale jest to też sukces Zarządu Powiatu 
i wszystkich naszych współpracowników, za co serdecznie 
pragnę podziękować. Jestem zadowolony, że udało się do-
brać taką grupę pracowników w urzędzie i w jednostkach or-
ganizacyjnych powiatu, której działania są skuteczne i dają 
dobre rezultaty. Dzięki naszej codziennej pracy pokazuje-
my, że jesteśmy najlepsi wśród średnich powiatów (do 120 
tysięcy mieszkańców) w kraju, a najważniejsze, że ta praca i 
podejmowane działania służą mieszkańcom. Potwierdzają, 
że ubiegły rok obfitował w wiele ważnych przedsięwzięć. 
Przypomnę, że doceniono nas m.in. za pozyskane i wyda-
ne środki z funduszy zagranicznych i krajowych, posiada-
nie certyfikatu ISO, poprawę jakości obsługi mieszkańców, 
działania promocyjne, rozwój systemu informacyjnego, 
organizację konkursów powiatowych. Wysoko punktowa-
ne w rankingu było także każde odnawialne źródło energii, 
co jest zasługą przede wszystkim dobrze rozwijających się 
naszych gmin. Wyjątkowa w tym jest gmina Kobylnica, ale 
sporo dzieje się też w gminach: Potęgowo, Słupsk, Ustka, 
Główczyce i Damnica. 

Dodatkowo w tym samym rankingu otrzymaliśmy 
specjalne wyróżnienie „Super Powiat” przyznawane dla sa-
morządu, który uzyskał punkty w największej liczbie oce-
nianych kategorii. Udało się nam to dzięki podejmowanym 
w ubiegłym roku kompleksowym i wielopłaszczyznowym 
działaniom. Tytuł lidera zobowiązuje, więc będziemy robić 
wszystko, by go utrzymać. A uroczyste ogłoszenie wyników, 
połączone z wręczeniem dyplomów i nagród, odbędzie się 
podczas Kongresu Regionów w Świdnicy, w czerwcu br.

Sławomir Ziemianowicz
Starosta Słupski
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Bezpieczeństwo 
i sprawy społeczne

Mają salę „time-out”
W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy 

urządzono salę czasowego wykluczenia (time-out)
Pięcioro wolonta-

riuszy ze słupskiego od-
działu Kredyt Banku z 
dyrektorem Dorotą Pięt-
ką zjawiło się w pałacu 
24 stycznia br. z samego 
rana, by pomóc urządzić 
gabinet specjalistyczny 
dla wychowanków z za-
burzeniami zachowania 
i emocji. Time-out jest 
jedną z bardziej popu-
larnych metod wycho-
wawczych pozwalają-
cych na kształtowanie 
i utrzymywanie pożą-
danych zachowań oraz 
na eliminowanie zacho-
wań zakłócających. Nie-

zależnie od formy (z wykluczeniem, czy 
bez wykluczenia z otoczenia), procedura 
time-out stosowana jest natychmiast po 
każdym ataku agresji, czy napadzie złości i 
trwa przynajmniej do czasu, kiedy dziecko 
się uspokoi.

Pokój wyciszenia dla takich osób, by 
mieć właściwą atmosferę i spełniać warun-
ki bezpieczeństwa, musi być odpowiednio 
urządzony. Dzięki środkom pozyskanym 
z Fundacji Kredyt Banku do nowej sali za-
kupiono materace ochronne na ścianę, 
materace podłogowe, parawany i tablicę 
korkową. Wkład własny polegał m.in. na 
zakupie farby do pomalowania ścian, dy-
wanu oraz kamery monitorującej pobyt 
dziecka. Bankowi wolontariusze, pracują-
cy na co dzień na stanowiskach doradców 
klienta - Bogumiła Malek, Izabela Lewan-

Przyjęli też sprawozdanie starosty słupskie-
go z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego w 2012 roku, a także 
informację o realizacji Powiatowego pro-
gramu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i po-

rządku publicznego na lata 2009 - 2013 - w 
2012 roku. 

Następnie przystąpiono do omawia-
nia przygotowanych projektów uchwał. 
W sumie radni podjęli dziewięć uchwał: w 
sprawie zatwierdzenia do realizacji projek-

Stan bezpieczeństwa publicznego i pożaro-
wego w 2012 roku był głównym tematem 
XXIII sesji Rady Powiatu Słupskiego, która 
obradowała we wtorek, 26 lutego br.

W interpelacjach, które składane 
są na początku sesji, radni inter-
weniowali w sprawie złej jakości 

wielu powiatowych dróg spowodowanej 
uciążliwą zimą, pytali, kiedy zostaną napra-
wione wszystkie dziury w jezdniach i czy 
wystarczy na to pieniędzy w powiatowym 
budżecie. Przedstawiali dramatyczny stan 
niektórych odcinków dróg wymagających 
natychmiastowej interwencji, a także więk-
szych remontów. Wskazywali odcinki dróg 
powiatowych wymagające napraw i pytali, 
czy będą one wykonane w najbliższym cza-
sie, czy powiat dołoży się do remontu dro-
gi Główczyce - Stowięcino, bo główczycka 
gmina ma przeznaczone w swoim budże-
cie na ten cel ponad 800 tys. złotych? 

Interpelacje dotyczyły też m.in. pla-
nów przeniesienia Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Damnicy z 
zabytkowego pałacu wymagającego re-
montu do Słupska i czasu, kiedy miałoby 
to nastąpić, a także polepszenia warun-
ków przebywania dzieci w internacie w 
Damnicy. 

Po złożeniu przez starostę słupskiego 
Sławomira Ziemianowicza sprawozdania 
z prac Zarządu Powiatu i wykonania pod-
jętych na poprzedniej sesji uchwał, radni 
przyjęli sprawozdanie mł. insp. Andrzeja 
Szaniawskiego - komendanta Miejskiego 
Policji w Słupsku o stanie bezpieczeństwa 
publicznego w powiecie w 2012 roku i in-
formację st. bryg. Andrzeja Gomulskiego - 
komendanta miejskiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeń-
stwa pożarowego w powiecie w 2012 roku. 
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Powiat słupski zajął pierwsze miejsce 
oraz otrzymał specjalne wyróżnienie 
„Super Powiat” w Ogólnopolskim Rankin-
gu Powiatów i Gmin, zorganizowanym 
przez Związek Powiatów Polskich

dowska, Agnieszka Ragan i jej mąż Mariusz 
Ragan oraz dyrektor Dorota Piętka w dniu 
urządzania sali zjawili się w szkole z wa-
lizką pełną narzędzi i werwą do pracy. W 
akcji rozpakowywania, mierzenia, dopaso-

wywania, wiercenia otworów, wieszania i 
układania materaców wzięli udział też pra-
cownicy obdarowanej placówki - wicedy-
rektor Mirosława Sawicka-Glinka, psycho-
log Sylwia Wierzchowska, doradca meto-
dyczny Sylwia Nowosadko oraz pracowni-
cy obsługi - Danuta Słodzińska, Krzysztof 
Schulz i Tadeusz Nowak. (In. SOSW)

tu pn. „Teatr, muzyka, taniec sposobem na 
przełamanie barier” - dofinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki 2007-2013; w sprawie zamiaru li-
kwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólno-
kształcącego dla Dorosłych - wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce 
przy ulicy Bursztynowej 12; w sprawie przy-
jęcia Programu integracji społecznej i za-
wodowej osób niepełnosprawnych; w spra-
wie zmiany Programu aktywności lokalnej 
na lata 2012-2014 - stanowiącego załącznik 
do uchwały nr XVI/147/2012 Rady Powiatu 
Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku; w 
sprawie zmiany uchwały nr XVI/148/2012 
Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 
2012 roku w sprawie zatwierdzenia do re-
alizacji projektu systemowego pn. „Wyższe 
kwalifikacje zawodowe - większe możliwo-
ści na rynku pracy” - realizowanego przez 
Powiat Słupski/Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013; 
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/202/2012 
Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 wrze-
śnia 2012 roku w sprawie umowy pomię-
dzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica 
- dotyczącej realizacji zadania pn „Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 1170G Kwako-
wo - Lubuń - Etap II”; w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla województwa po-
morskiego; w sprawie zmian w budżecie 
powiatu słupskiego na 2013 rok i w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
powiatu słupskiego. (z)

Zwycięstwo w 
rankingu i tytuł li-
dera z łączną sumą 
zdobytych punktów 
40 010 pokazuje, że powiat słupski kła-
dzie ogromny nacisk na wszelkie działa-
nia proinwestycyjne i prorozwojowe. Na 
drugiej pozycji uplasował się powiat to-
maszowski z 34 920 punktami (woj. lubel-
skie), na trzeciej - ostródzki, który zdobył 
33 225 punktów.

W ub. roku powiaty ziemskie podzie-
lono po raz pierwszy na trzy kategorie: do 
60, 120 i powyżej 120 tysięcy mieszkańców. 
Powiat słupski zwyciężył w drugiej katego-
rii, co zapewniło mu także przyznanie ty-
tułu „Dobry Polski Samorząd”. Specjalne 
wyróżnienie „Super Powiat” przyznawane 
jest dla samorządu, który rozwija się kom-
pleksowo i wielopłaszczyznowo.

Ogólnopolski Ranking Związku Po-
wiatów Polskich to jedyny w Polsce ran-
king samorządów zarządzany na bieżąco 
przez ekspertów w trybie on-line przez ca-
ły rok. Powiaty, miasta i gminy w nim skla-
syfikowane są oceniane przez ekspertów 
według wielu kryteriów podzielonych na 
dziesięć grup tematycznych: działania pro-
inwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania 
poprawiające jakość obsługi mieszkańców 
oraz funkcjonowania jednostki samorządu 

terytorialnego; roz-
wój społeczeństwa 
informacyjnego; roz-
wój społeczeństwa 

obywatelskiego; umacnianie systemów 
zarządzania bezpieczeństwem informa-
cji; promocja rozwiązań z zakresu ochro-
ny zdrowia i pomocy społecznej; wspiera-
nie działań na rzecz gospodarki rynkowej; 
promocja rozwiązań ekoenergetycznych 
i proekologicznych; współpraca krajowa i 
międzynarodowa; działania promocyjne.

Miejsce w rankingu uzależnione jest 
od wyników osiąganych przez samorząd 
oraz zrealizowanych projektów. Powiat 
słupski doceniono m.in. za ilość wydanych 
środków pochodzących z funduszy zagra-
nicznych i krajowych, posiadanie certyfi-
katu ISO, poprawę jakości obsługi miesz-
kańców, rozwój systemu informacyjnego, 
organizację konkursów powiatowych oraz 
odnawialne źródła energii.

Mieszkańcy mogą również wnieść 
swój wkład w powodzenie swojego po-
wiatu, informując o zrealizowanych ekolo-
gicznych instalacjach odnawialnych źródeł 
energii, na przykład słonecznej, geotermal-
nej, wodnej, ale także energii wiatru, oto-
czenia i biomasy. Po uprzedniej weryfikacji 
regulaminowej są one zgłaszane do oceny 
ekspertów w ramach Rankingu ZPP. (M.M.)

Najwyżej 
w rankingu 
powiatów
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Powstaje kolej 
drezynowa

Starosta słupski - Sławomir Ziemianowicz podpisał 
z przedstawicielami Stowarzyszenia „Aktywne Pomorze” 

porozumienie o podjęciu starań o zachowanie i rewitalizację 
linii kolejowej nr 212 na odcinku Korzybie - Bytów

Porozumienie podpisano 11 lutego 
br. Czytamy w nim: „My, niżej pod-
pisani samorządowcy i społecznicy 

z Pomorza, deklarujemy podjęcie wszel-
kich możliwych działań na rzecz zacho-
wania i rewitalizacji linii kolejowej nr 212 
na odcinku Korzybie - Bytów. Uważamy, 
że nie należy dopuścić do degradacji in-
frastruktury, a w przyszłości wykorzy-
stać linię i budynki do rozwoju terenów, 
przez które przebiega. (...) Ze swej stro-
ny deklarujemy podjęcie działań prze-
ciw planom fizycznej likwidacji linii nr 

212 oraz zadbanie o jej wykorzystanie w 
przyszłości.” 

Ta zapomniana przez około dziesięć 
lat infrastruktura kolejowa ma być nieba-
wem wykorzystana w celach turystycz-
nych - jako kolej drezynowa i powinna 
przyczynić się do promocji i rozwoju tere-
nów, przez które będzie przebiegać. Moż-
na mieć też nadzieję, że wspomniana trasa 
kolejowa nie pozostanie jedynie atrakcją 
turystyczną, lecz w przyszłości umożliwi 
szybką komunikację między Słupskiem, 
Kaszubami i stolicą regionu - Gdańskiem.

Trasa kolejowa Bytów - Korzybie jest 
jedną z najurokliwszych w Polsce i naj-
starszą w regionie słupskim, przebiega 
przez miejsca o urozmaiconej rzeźbie te-
renu. Dzięki niej turyści będą mogli po-
dziwiać przepiękną przyrodę - jeziora, 
lasy, pola, malownicze osady, ciekawe 
miejsca znajdujące się wokół torowiska, a 
także skorzystać z bogatej oferty gospo-
darstw agroturystycznych. Z Korzybia bę-
dzie można na przykład dojechać drezy-
ną do przepięknego pałacu Bismarcka w 
Warcinie. (A. K.)
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Do czego nam ekonomia?
Istnieje wiele poważnych powodów do po-
znawania zagadnień ekonomii, wszystkie 
są związane bezpośrednio z każdym z nas

Niektóre dotyczą osób zarabiających 
i wydających pieniądze, a więc kon-
sumentów, inne - zaś obywateli pod-

legających systemowi emerytalnemu, spo-
łecznemu, rozlicznym podatkom. Jesteśmy 
członkami społeczeństwa i nieustannie 
podejmujemy decyzje dotyczące sposobu 
wykorzystania pieniędzy. Ekonomia zajmu-
je się ukazywaniem różnych wersji podjęcia 
owych decyzji, na przykład: co i za ile kupić, 
ile zaoszczędzić, na co przeznaczyć zaosz-
czędzone pieniądze. Nieświadomie doko-
nujemy wyborów i różnego typu operacji 
finansowych, działając jak maklerzy giełdo-
wi lub doradcy finansowi. Działalność na-
sza opiera się na prawidłach ekonomii, któ-
rych poznanie może ułatwić podejmowa-
nie ryzyka związanego z zakupem pralki, 
wczasów, mieszkania, zwierząt do hodowli 
czy uruchomienia danej produkcji.

Ekonomia opiera się na kilku pod-
stawowych ideach zawartych w dziesię-
ciu głównych zasadach, które w ogromnej 
mierze wywierają wpływ na losy poszcze-
gólnych osób, organizacji, regionów, kra-
jów i całych federacji państw. Owe zasa-
dy to: I. „Ludzie zmuszeni są dokonywać 

Powstaje kolej 
drezynowa
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Do czego nam ekonomia? można zwiększyć zyski wszystkich biorą-
cych udział w tych operacjach; VI. „Ryn-
ki są zwykle dobrą formą organizowania 
aktywności gospodarczej”. Ludzie, two-
rząc miejsca pracy dla siebie i innych, sa-
mi określają: „co zrobić, żeby zarobić”; VII. 
„Niekiedy państwo może poprawić wy-
niki działania rynku”. Każdy prowadzący 
działalność potrzebuje opieki lub pewno-
ści, że efekt jego pracy nie zostanie roz-
kradziony, akt własności szanowany, a w 
sytuacji klęsk może liczyć na interwencję 
państwa; VIII. „Poziom życia zależy od ilo-
ści wyprodukowanych dóbr i usług”. Czy 
wyprodukowanie dużej ilości dóbr, po-
wstanie dużej ilości punktów usługowych 
powoduje podniesienie naszego poziomu 
życia? Dlaczego jesteśmy uczuleni na klę-
skę urodzaju i jego brak? Jak regulować 
swoje wydatki oraz kształtować swoją pro-
dukcję, hodowlę, uprawę?; IX. „Ceny rosną, 
kiedy państwo drukuje zbyt dużo pienię-
dzy”. Dlaczego muszę zapłacić więcej za 
rzeczy, które jeszcze wczoraj kosztowały 
mniej? Jaki wpływ ma na to cena w innym 
państwie? Jak uchronić się przed podwyż-
ką?; X. „W krótkim okresie społeczeństwo 

wybiera między inflacją a bezrobociem”. 
Dlaczego nieprzewidywalna i nieregular-
na aktywność gospodarcza wpływa na 
wzrost lub spadek cen oraz, co z tym mają 
wspólnego urzędy pracy?

Mam nadzieję, że zasady ekonomicz-
ne, które szczegółowo omówię w następ-
nych odcinkach, pomogą lepiej zrozumieć 
naszą działalność, skierowaną na osiągnię-
cie określonych celów, zasugerują, jak do 
nich dążyć najmniejszym kosztem. Przypa-
trując się i analizując osiągnięcia naszych 
sąsiadów, tych po drugiej stronie ulicy, zza 
płotu, w sąsiedniej gminie spróbujmy do-
strzec, jakie elementy wiedzy ekonomicz-
nej, dopomogły im w osiągnięciu sukcesu. 

Znane powiedzenie Stanisława Jacho-
wicza: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, 
sami nie wiecie, co posiadacie”, skłania by 
przybliżyć czytelnikom wizerunki naszych 
sąsiadów i ich gospodarcze oraz ekono-
miczne doświadczenia. 

dr Mirosław Betkowski
Słupsk 

W następnym odcinku omówię pierw-
szą zasadę ekonomii, czyli będzie rzecz 
o dokonywaniu wyboru.

wyborów”. Zasadę tę można by skrócić do 
znanego powiedzenia: „nie ma obiadu za 
darmo”; II. „Kosztem jest to, z czego mu-
sisz zrezygnować, aby osiągnąć swój cel”. 
Każdy powinien umieć porównać koszty 
działania z kosztami alternatywnymi, czy-
li mówiąc krótko: „co by było, gdyby...”; III. 
„Racjonalni ludzie biorą pod uwagę wiel-
kości krańcowe”. Czy wyprzedaże i obniż-
ki cen towarów oraz usług w określonych 
okresach są zyskiem dla producentów, czy 
stratą? Czy czasami warto coś wytworzyć 
po niższych cenach, co może przynieść 
większy efekt końcowy?; IV. „Ludzie reagu-
ją na bodźce”. Czy informacja o podwyż-
ce cen paliw wpływa na postępowanie 
poszczególnych ludzi, producentów oraz 
w jaki sposób wpływa?; V. „Handel może 
być opłacalny dla wszystkich”. Zasada ta 
ukazuje w jaki sposób konkurencja mo-
że być czynnikiem wzrostu działalności 
oraz w jaki sposób, tworząc kooperacje, 

Europejski konwent
Samorządowcy powiatu słupskiego 
rozmawiali o perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

18 stycznia br. odbył się w słupskim 
starostwie Konwent Samorzą-
dowców Powiatu Słupskiego. Go-

ściem specjalnym był poseł do Parlamentu 
Europejskiego Jan Kozłowski z Gdańska. Na 
zaproszenie starosty słupskiego Sławomira 
Ziemianowicza udział w konwencie wzięli 
też wszyscy samorządowcy ziemi słupskiej. 
Głównym tematem obrad była perspekty-
wa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 
- 2020, którą przedstawił Jan Kozłowski. I 
temat ten zdominował spotkanie gospo-
darzy gmin powiatu słupskiego. 

- Rada Europejska o budżecie na la-
ta 2014 - 2020 najprawdopodobniej będzie 
debatować na najbliższym posiedzeniu, to 
jest w dniach 6 - 8 lutego bieżącego roku. 
- mówił J. Kozłowski. - Według wstępnych 
zapowiedzi do kraju powinno trafić około 
siedemdziesiąt dwa miliardy euro. Jednak 
najważniejsze będzie wynegocjowanie do-
brych warunków. Posłowie zabiegają o to, 
by VAT był wydatkiem kwalifikowanym oraz 
o korzystne możliwości uzyskania pieniędzy, 
czyli stopień dofinansowania projektów. 
Prawdopodobnie w nowej perspektywie 
finansowej będzie możliwe dofinansowa-
nie nawet do 85 procent wartości projektu. 

Poseł poinformował także, iż mają być 
zwiększone do 25 procent środki na Euro-
pejski Fundusz Społeczny. Nie ukrywał, że 
planowane jest także bardziej sensowne 
wykorzystanie środków na różnego rodzaju 
szkolenia. Do tej pory wystarczyło je tylko 
zorganizować i przeprowadzić, natomiast 
w przyszłości będzie należało wykazać ich 
rezultaty i efektywność. W nowym okresie 
programowania Unia zakłada dofinansowa-
nie projektów innowacyjnych, konkurencyj-

nych, partnerskich, o szerszym zasięgu niż 
lokalny. Poseł zwrócił również uwagę na to, 
że w Polsce potrzebna jest realizacja projek-
tów podstawowych, obejmujących remon-
ty i modernizacje dróg. Dlatego zachęcał 
samorządowców do tego, by naciskali na 
rząd i pokazywali potrzeby infrastruktural-
ne, bo - jak powiedział - wtedy Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego będzie miało argu-
menty w rozmowach z Unią Europejską.

Starosta S. Ziemianowicz przypomniał, 
iż w obecnym podziale środków do regio-
nów trafiło 16 procent z całej puli unijnych 
pieniędzy. Zapytał, ile trafi w nowej per-
spektywie finansowej. J. Kozłowski zapew-
niał, że powinno być ich więcej niż dotych-
czas, bo na regionalne programy operacyj-
ne ma trafić więcej środków - aż 30 procent 
całej kwoty. Pozostałe 70 proc. ma trafić do 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Kolejnymi omawianymi były sprawy 
lokalne, m.in. ustalono na 14 września ter-
min dożynek powiatowych. Starosta za-
proponował także wyjazd 15. dzieci z po-
wiatu na wakacje do Niemiec - w ramach 
realizowanego projektu „Zabawa w mia-
sto”. Jest to zaproszenie od partnerskiego 

powiatu Herzogtum Lauenburg, gdzie co 
dwa lata wyjeżdżają dzieci z powiatu słup-
skiego. W tym roku starosta swoje zapro-
szenie skierował do dzieci z gmin: Kępice, 
Główczyce i Dębnica Kaszubska. 

Na zakończenie obrad Mariusz Oża-
rek - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
przedstawił plany wspólnych z gminami 
inwestycji drogowych. Wójt gminy Kobyl-
nica Leszek Kuliński zaproponował dodat-
kowo przebudowę odcinka drogi powia-
towej Kwakowo - Lulemino. Inni samorzą-
dowcy zgłosili kolejne drogi do remontów 
i modernizacji, na przykład ulicę Wczaso-
wą w Ustce, drogę do Swołowa, czy drogę 
wojewódzką 213 ze Słupska do Łeby.

Poseł oraz samorządowcy po deba-
cie w starostwie pojechali do oddanego w 
ubiegłym roku do użytku Słupskiego Inku-
batora Technologicznego. Prezes Pomor-
skiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA 
Mirosław Kamiński pokazał gościom ten 
wyjątkowy obiekt i zapoznał z działający-
mi w nim firmami.

Maria Matuszewska
Kierownik Oddziału Promocji i Współpracy 

w Starostwie Powiatowym w Słupsku
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W Jezierzycach zaprezentowały się wiejskie koła
Koło Gospodyń 

Wiejskich „Dolina 
Łupawy” wygrało 

VIII Powiatowy Tur-
niej Kół Gospodyń 
Wiejskich w Jezie-

rzycach. Będzie re-
prezentować powiat 

słupski na turnieju 
wojewódzkim

Turniej odbył się w minioną sobotę 
(9 bm.) i wzięło w nim udział siedem kół z 
powiatu słupskiego - z Biesowic, Kusowa, 
Kobylnicy, Objazdy, Stowięcina, Damnicy i 
Łupawy. Uczestnicy (w kołach są panie i pa-
nowie!) musieli zaprezentować się w pięciu 
konkurencjach. Organizatorzy tym razem 
zdecydowali, że najlepszemu kołu zostanie 
przyznane Grand Prix i nagroda Starosty 
Słupskiego w wysokości 3 tys. zł, ponadto 
w każdej konkurencji zostanie wyłoniony 
zwycięzca, który odbierze nagrodę rzeczo-
wą. Główny laureat pojedzie na turniej wo-
jewódzki. 

Koła rywalizowały w wypieku chleba, 
prezentacji tablicy - wizytówki koła (kon-
kurencja polegała na graficznym przedsta-
wieniu działalności, a następnie jeszcze jej 
atrakcyjnym omówieniu), prezentacji wy-
myślonego kapelusza, śpiewie piosenek 
ludowych i dowolnych oraz tańcu. Za naj-
smaczniejszy uznano chleb wiejski ziem-
niaczany, który przywiozło do Jezierzyc 

koło z Damnicy. 
Inne koła chwali-
ły się chlebem z 
płatkami owsia-
nymi (Kobylni-
ca), chlebem o 
nazwie „Fanta-
zja dziadunia” 
(Biesowice), co-
dziennym („Do-
lina Łupawy”), 
wiejskim (Objaz-
da), „Babci Reni” 
(Stowięcino) i 
kusowskim (Ku-
sowo). 

W prezen-
tacji tablicy - wi-
zytówki koła - 
zwyciężyło KGW 
ze Stowięcina (gm. Główczyce), kapelusza 
- KGW w Kusowie (gm. Słupsk), a najlepiej 
zaśpiewały dwie piosenki - panie z KGW 

Mówił: „kiedy dęby będą olbrzymie, 
to mnie już nie będzie, ale drzewa będą 

dowodem, jak je pokochałem”

Do społeczności leśnej Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Szczecinku nadeszła przed święta-

mi Bożego Narodzenia smutna wiadomość 
o nagłej śmierci 65-letniego inż. Kazimie-
rza Żmudy-Trzebiatowskiego - nadleśni-
czego Nadleśnictwa Ustka. Był najdłużej 
sprawującym funkcję nadleśniczym, kiero-
wał ponad dwadzieścia lat lasami nadmor-
skimi o złożonej strukturze przestrzennej, 
funkcjonalnej i siedliskowej. Całe życie za-
wodowe poświęcił służbie dla lasów, wy-
korzystując swoje doświadczenie, służąc 
głęboką wiedzą i praktyką leśną. Pracę 
rozpoczął w 1964 roku jako praktykant le-
śny. Ukończył Technikum Leśne w Warcinie 
i przeszedł wszystkie szczeble awansu za-
wodowego w lasach - od podleśniczego, 
leśniczego, adiunkta do zastępcy nadle-
śniczego w Nadleśnictwie Warcino, koń-
cząc w międzyczasie studia zaoczne w Po-
znaniu. Na stanowisko nadleśniczego Nad-
leśnictwa Ustka został powołany 10 kwiet-
nia 1991 roku i rozpoczął gospodarowanie 
na obszarze ponad 16 tysięcy hektarów la-
sów niejednorodnych w północnej części 
powiatu słupskiego.

To w Nadleśnictwie Ustka ujawniły się 
talenty organizacyjne, gospodarskie i fa-
chowe nowego nadleśniczego, który roz-
począł na wielu powierzchniach przebudo-
wę drzewostanów. Gatunki drzew dobierał 
do siedliska. Podjął wysiłek zmniejszenia 
procentowego udziału w powierzchnio-
wym składzie lasotwórczym dominujących 
gatunków iglastych na korzyść liściastych. 
Dążył zwłaszcza do zwiększenia nasadzeń 

Odszedł ten, który sadził królewskie dęby
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pomysłowość, talent i duże umiejętności

W Jezierzycach zaprezentowały się wiejskie koła

„Dolina Łupawy” z gminy Potęgowo. W 
tańcu bawarskim bezkonkurencyjna oka-
zała się Kobylnica. Inne koła popisywa-

ły się w polce, kujawiaku, hiszpańskim i 
greckim. 

Należy podziwiać koła za pomysło-
wość, talent i umiejętności. A także za od-
wagę, bo przecież większość występują-
cych to amatorzy, którzy musieli dobrze 
przygotować się do po-
szczególnych konkurencji, 
szczególnie do tych naj-
bardziej ryzykownych - ar-
tystycznych.

Turniej powiatowy 
coraz bardziej podoba się 
kołom - lubią w nim rywa-
lizować. Te, które przyje-
chały do Jezierzyc wcze-
śniej zostały wyłonione 
w podobnych imprezach 
gminnych. Na turniej po-
wiatowy przywiozły swo-
ich najlepszych artystów, 
ale też stosika z regional-
nymi wypiekami i wyro-

bami kulinarnymi. Prezentowały się we 
własnych oryginalnych strojach. 

Turniej tradycyjnie co roku organizu-
ją: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go w Gdańsku, Oddział w Strzelinie, Gmina 
Słupsk i Starostwo Powiatowe w Słupsku. (z)

dębów - królewskich drzew. Był oczarowa-
ny tym gatunkiem.

Często w rozmowach przekazywał 
przyszłościowe wizje potężnych drzew. 
Mówił: „kiedy dęby będą olbrzymie, to 
mnie już nie będzie, ale drzewa będą do-
wodem, jak je 
pokochałem”. Pa-
trzył na dęby jak 
na drzewo pięk-
ne, majestatycz-
ne, historyczne, 
które ma wymiar 
wielofunkcyjny - 
ekologiczny, przy-
szłościowy, służą-
cy zwiększeniu lo-
kalnej zasobności 
drzewostanów.

Nadleśniczy 
Trzebiatowski był 
dobrym organiza-
torem i gospoda-
rzem nadleśnic-
twa. Kiedy nim 
kierował budował 
leśniczówki, dro-
gi leśne, odnawiał 
systemy meliora-
cyjne. Szczegól-

nie przyczynił się do renowacji i przebudo-
wy Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowe-
go „Leśnik” w Orzechowie Morskim, który 
stał się jednym z najpiękniejszych na wy-
brzeżu. Poświęcał wiele czasu na jego mo-
dernizację. Ta działalność zapisała się trwa-

le w pozostawionych in-
westycjach, które wpro-
wadziły lokalne lasy w 
XXI wiek.

Nadleśniczy Żmu-
da-Trzebiatowski miał 
trudny teren. Nie tylko 
jego wielokomplekso-
wość stanowiła obcią-
żenie, ale także specy-
ficzny charakter obsza-
ru. Ponad 80 proc. po-
wierzchni zajmowały 
lasy ochronne o dużych 
walorach przyrodniczo-
krajobrazowych. Są to 
lasy o złożonych funk-
cjach - glebochronne, 
wodochronne, uzdro-
wiskowe, masowego 
wypoczynku, a także 
mające szczególne zna-
czenie dla obronności 
i bezpieczeństwa pań-

stwa. Wymagają szczególnego postępo-
wania i stosowania odpowiednich zasad 
hodowlanych w gospodarowaniu.

Moje osobiste kontakty z Kazimie-
rzem początkowo miały miejsce, gdy by-
łem wicedyrektorem Technikum Leśnego 
w Warcinie, a Kazimierz Żmuda-Trzebia-
towski był zastępcą nadleśniczego i często 
bywał w szkole, przygotowując praktyki 
leśne i akcje zalesień w lasach szkolnych. 
Później, gdy byłem wychowawcą jego sy-
na, miałem częsty kontakt z Kazimierzem. 
Pamiętam też jego życzliwe zainteresowa-
nie moją osobą, gdy zaproponował mi se-
zonową pracę podczas wakacji w Orzecho-
wie. Często przyjeżdżał, dopytywał, czy jest 
mi tutaj dobrze, czy może w czymś pomóc. 
Nasze spotkania przerodziły się w długie 
rozmowy i bliższe poznanie. Kazimierz był 
człowiekiem życzliwym, wrażliwym. Wielu 
moich uczniów przeszło praktykę tereno-
wą pod jego opieką. Dbał o załogę, trosz-
czył się o pracowników, o ich byt i perspek-
tywy rozwojowe. Taki był i takim go zapa-
miętamy. 

Został pochowany 27 grudnia 2012 
roku na cmentarzu w Zimowiskach koło 
Ustki. 

Włodzimierz Lipczyński
Słupsk

Odszedł ten, który sadził królewskie dęby
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Turkoty niemieckie, wywrotki wschodniopru-
skie, sfifty, lahore, białogłówki gumbińskie 
i budapesztańskie krótkodzioby dominowa-
ły na środkowopomorskiej wystawie gołębi 
rasowych i drobiu ozdobnego w Kobylnicy

Dawne 
cmentarze 

mają szansę 
przetrwać

Miłośnicy historii 
najnowszej otrzy-
mali kolejną publi-
kację książkową, 
dokumentującą 
tym razem dawne 
cmentarze w po-
wiecie słupskim

Prezentacja książki odbyła się 31 stycz-
nia br. w słupskim starostwie, a jej autorką 
jest Krystyna Mazurkiewicz-Palacz - dyrek-
torka słupskiej Delegatury Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. 
„Dawne cmentarze w powiecie słupski” to 
już druga pozycja w serii publikacji histo-
rycznych poświęconych powiatowi, zapo-
czątkowanej w 2012 roku publikacją Warci-
sława Machury pt. „Dawne miejsca pamięci 
o żołnierzach na terenie powiatu słupskie-
go”. Autorka książki na okładce, zachęcając 
do jej lektury, napisała m.in.: „Niniejsza pu-
blikacja to świadectwo historii, tradycji, ale 
też współczesnych przemian i wciąż prze-
obrażającej się rzeczywistości, to przypo-
mnienie tych szczególnych miejsc powia-
tu słupskiego - nierozerwalnego elementu 

kultury i otoczenia człowieka. To wreszcie 
próba pokazania skali zasobu i sposobu 
przeobrażania się przejętego po 1945 roku 
dziedzictwa kulturowego. Wiele z przed-
stawionych materiałów to przekazy archi-
walne z miejsc, które bezpowrotnie zmie-
niły swój wygląd. Zamiarem moim było 
bowiem ukazanie dawnych założeń cmen-
tarzy w momencie możliwie najlepszego 
ich przestrzennego zachowania. Zebrane 
informacje należy traktować jako materiał 
porównawczy i potwierdzenie istnienia 
poszczególnych cmentarzy. Jest to niejako 
materiał wyjściowy do poznania ogromu 
zasobu spuścizny kulturowej i historycznej 
obecnego powiatu słupskiego”.

W książce autorka zaprezentowała po-
nad 200 dawnych cmentarzy założonych 

Turkot gołębi 
i pianie kogutów

Piętnastą już wystawę zorganizowano 
w dniach 5 - 6 stycznia br. tradycyjnie w hali 
sportowej Zespołu Szkół Samorządowych 
w Kobylnicy. Impreza cieszyła się wyjątko-
wą frekwencja. Chętnych do podziwiania 
osiągnięć hodowców gołębi rasowych i 
drobiu ozdobnego było dużo więcej niż w 

poprzednich latach. Hodowcy z całego Po-
morza, a także Bydgoszczy i Wielkopolski 
zaprezentowali ponad tysiąc gołębi osiem-
dziesięciu dwóch ras oraz drób ozdobny. 
Słychać więc było nie tylko turkot gołębi, 
ale też pianie kogutów czy delikatne od-
głosy bażantów. Zwiedzający mieli okazję 

podziwiać wiele unikalnych ptasich ras. 
Wśród bardziej popularnych hodowcy za-
prezentowali wspaniałe okazy gołębi pol-
skich, niemieckich, rosyjskich, litewskich i 
holenderskich.

Wystawie towarzyszyła giełda mło-
dych ptaków, na której można było ku-
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w miejscowościach powiatu słupskiego, z 
których - jak dotąd - tylko dwa - w Kulkach 
i Smołdzinie zostały wpisane do rejestru 
zabytków i są objęte opieką konserwator-
ką. Pozostałe są w różnym stanie, po wielu 
pozostał tylko ślad w postaci starych drzew 
i pojedynczych fragmentów nagrobków, 
krzyży. A jeszcze 50 lat temu pełniły waż-
ną funkcję w życiu lokalnych społeczności, 

były bardzo ważnym miejscem, na którym 
chowano zmarłych, które darzono czcią i 
należytym szacunkiem. W tej dużej licz-
bie udokumentowanych cmentarzy są też 
miejsca szczególne, bo poświęcone daw-
nym właścicielom ziemskim i ich rodzinom, 
poległym w wojnach światowych. 
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pić lub wymienić się ciekawymi okazami. 
Ośmioosobowa komisja sędziowska oce-
niając ptaki brała pod uwagę wygląd gło-
wy, oczu, dzioba, skrzydeł, ogona i nóg. 
Dodatkowo punktowana była ogólna po-
stawa i figura. W każdej rasie został wybra-
ny zwycięzca. Hodowcy pokazali także kury 
ozdobne, m.in. ras: chabo, karzełek łapcia-
ty, zielononóżka kuropatwiana, bojownik 
czy arukany. Można było zobaczyć również 
kaczki rasy caeyuga i szmaragdowa.

Marian Jarząbek - komisarz wystawy 
podziękował wszystkim hodowcom za to 
że spośród kilku imprez odbywających się 
w tym samym czasie w różnych regionach 

kraju wybrali wysta-
wę kobylnicką. Słowa 
uznania i gratulacje 
wszystkim hodowcom 
złożyli Ryszard Stus - 
przewodniczący Ra-
dy Powiatu Słupskie-
go oraz Jan Plutowski 
- wicewójt gminy Ko-
bylnica.

Puchary otrzy-
mali zwycięzcy po-
szczególnych ras oraz 
za pierwszą, drugą i 

trzecią kolekcję. Swoje nagrody przyzna-
li także patroni imprezy. Puchar Starosty 
Słupskiego otrzymał Tomasz Kreft z Bolsze-
wa za garłacza pomorskiego, a Puchar Wój-
ta Gminy Kobylnica - Robert Klimkowski ze 
Słupska - także za gurłacza pomorskiego. 

Wielu hodowców otrzymało nawet po 
kilka czy kilkanaście pucharów. Głównym 
organizatorem imprezy był tradycyjnie 
Środkowopomorski Związek Hodowców 
Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w 
Koszalinie. Roli współorganizatora podjęli 
się - powiat słupski i gmina Kobylnica.

Maria Matuszewska, Słupsk

Książka ma przywrócić pamięć o daw-
nych cmentarzach, ułatwić ich lokalizację 
w terenie i przybliżyć podstawową wiedzę 
na temat ich losów. Powinna wreszcie za-
chęcić do szczególnej dbałości o te miej-
sca, bo bez względu na historyczne losy 
narodów, są one ważnym dziedzictwem 
kulturowym. Przywołane cmentarze zosta-
ły zilustrowane zdjęciami z różnych okre-
sów, a także fragmentami dawnych ponie-
mieckich map, by łatwiej było je odnaleźć 
w terenie - szczególnie te, po których nic, 
albo bardzo niewiele już pozostało.

Na prezentację książki przyszło do 
starostwa wielu historyków i osób zain-
teresowanych historią najnowszą ziemi 
słupskiej. Przyszli też, co szczególnie cen-
ne, przyprowadzeni przez dr. Zbigniewa 
Sobisza studenci Akademii Pomorskiej w 
Słupsku. Autorka odpowiadała na liczne 
pytania, pokusiła się m.in. o krótkie scha-
rakteryzowanie przebiegu prac nad książ-
ką i zbieraniem do niej materiałów. Na 
zakończenie podpisywała swoją książkę. 
Zainteresowanie publikacją wydaną w ra-
mach realizacji Programu Opieki nad za-
bytkami powiatu słupskiego, podobnie jak 
pierwszą Z. Machury poświęconą dawnym 
miejscom pamięci o żołnierzach na tere-
nie powiatu słupskiego, było nadzwyczaj 
spore. Książka ukazała się w nakładzie 400 
egzemplarzy i dla zainteresowanych bę-
dzie dostępna tylko w starostwie słupskim 
- do wyczerpania nakładu. Będzie także we 
wszystkich bibliotekach Słupska i powiatu 
słupskiego. (mw, z)

Jak oceniam pracę urzędników?

A N K I E TA  OCENY USŁUG ŚWIADCZONYCH  
PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU

W trosce o stałe podnoszenie jakości pra-
cy Starostwa Powiatowego w Słupsku 

w kolejnych wydaniach biuletynu „Powiatu 
Słupskiego” drukować będziemy ankietę na te-
mat pracy urzędu i zadowolenia mieszkańców 
powiatu z jego usług. Zachęcamy do wypeł-
nienia poniższej anonimowej ankiety, wśród 
wszystkich osób, które ją nadeślą i wypełnią 

oddzielny dołączony do niej kupon, losować 
będziemy rzeczowe upominki. Wszystkie spo-
strzeżenia, opinie, uwagi i wnioski zostaną 
przeanalizowane i posłużą do dalszego do-
skonalenia jakości pracy starostwa i usług pu-
blicznych oferowanych mieszkańcom powiatu. 

Wypełnione ankiety i oddzielnie kupo-
ny biorące udział w losowaniu upomin-

ków można składać do specjalnych, ozna-
czonych napisem „ ANKIETA” i „KUPONY” 
skrz ynek w budynku Starostwa Powiato-
wego lub przesłać drogą pocztową na adres: 
Starostwo Powiatowe, 76-200 
Słupsk, ul. Szarych Szeregów 
14. Ankietę można też wypełnić na stronie  
www.powiat.slupsk.pl

1.Kiedy ostatnio załatwiał/a/ Pani/Pan sprawę w Starostwie Powiatowym w Słupsku?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.Jak ocenia Pani/Pan sposób załatwienia sprawy, kompetencje urzędników itp.?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.Jak ocenia Pan/Pani ogólnie poziom usług świadczonych przez starostwo?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.Czy uważa Pani/Pan, że Starostwo Powiatowe jest instytucją przyjazną mieszkańcom powiatu słupskiego?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.Co według Pani/Pana należałoby zmienić w funkcjonowaniu pracy starostwa?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.Czy poruszanie się po budynku starostwa sprawiło Pani/Panu jakiekolwiek trudności? Jeśli tak, to jakie? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proszę odciąć kupon i przesłać lub przekazać w oddzielnie zaklejonej kopercie
KUPON UPRAWNIAJĄCY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W LOSOWANIU UPOMINKU - NIESPODZIANKI 

W ZWIĄZKU Z WYRAŻENIEM OPINII NA TEMAT PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁUPSKU

Imię i Nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres, na który należy przesłać upominek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych
w celach związanych z losowaniem upominku. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Data i podpis wypełniającego kupon)
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Nietolerancja i dyskryminacja są, jak dwie 
bliźniacze siostry. To, co dla niektórych 
jest źródłem zabawy i dobrego samopo-
czucia, innym sprawia ból, niewypowie-
dziane cierpienie, zakończone w skrajnych 
przypadkach tragicznym finałem
i równi w swojej godności i w swych pra-
wach. Są oni obdarzeni rozumem i sumie-
niem i powinni postępować wobec innych 
w duchu braterstwa.” Ludzkość w swojej 
długiej historii miała niemało przykładów, 
czym grozi brak tolerancji. Wojny religijne, 
rasizm i wiele innych negatywnych postaw 
przynosiły i nadal przynoszą ludzkości wy-
starczająco dużo tragedii i łez.

Uprzedzenia i stereotypy, funkcjo-
nujące w społeczeństwie na temat osób 
niepełnosprawnych, są główną przyczy-
ną trudności i nietolerancji ze strony osób 
pełnosprawnych. O ile widok ludzi, poru-
szających się na wózkach, z białą laską, czy 

też chorych ruchowo, poruszających się 
przy pomocy kul nie jest na szczęście już 
czymś egzotycznym na polskich ulicach, o 
tyle pomoc dla wielu jest swoistą barierą 
nie do przeskoczenia. Lubimy mówić o nie-
pełnoprawności, ale na przykład wejście 
osoby niewidomej poza kolejnością do le-
karza, czy urzędu staje się tak nabrzmia-
łym problemem, że często kończy się on 
niepotrzebną awanturą oraz złośliwymi 
komentarzami. W takich sytuacjach nagle 
głos zabierają wszyscy. Szanujemy i współ-
czujemy osobom dotkniętym „dżumą” XX 
wieku - AIDS, ale za swoich sąsiadów mieć 
ich nie chcemy. Wielu dorosłych, błędnie 

Jak co roku, okres jesienno-zimowy 
przywitaliśmy obniżonym nastrojem, 
nostalgią, a nawet depresją. Radzenie 

sobie z nią nie jest wcale rzeczą prostą, 
zwłaszcza, że czynniki zewnętrze nie są 
naszymi sprzymierzeńcami. Różni psycho-
lodzy i terapeuci podpowiadają co robić, 
aby nasza kondycja psychiczna nie uległa 
pogorszeniu oraz w jaki sposób pozostać 
pogodnym, wbrew temu co widzimy za 
oknem. Wielu wrażliwców, nie godzi się z 
obecną rzeczywistością i jej nie akceptuje. 
Podpisuję się pod słowami, wyśpiewanymi 
przez Annę Marię Jopek: „Niech ktoś za-
trzyma wreszcie świat, ja wysiadam. Przez 
życie nie chcę gnać bez tchu.” Zimą jest 
czas na refleksję, przemyślenia czasem o 
smutnym zabarwieniu. W sposób szcze-
gólny myślami jestem przy osobach star-
szych, które oprócz chorób związanych z 
wiekiem, często muszą borykać się z sa-
motnością, nietolerancją i wykluczeniem 
społecznym. Zdarza się, że dotyka ich też 
przykrość ze strony najbliższych.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji 
został ustanowiony decyzją Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, 16 listopada. 
Jest to przede wszystkim święto szacun-
ku i akceptacji różnic kulturowych, obec-
nych w wielu zakątkach świata. Idea ob-
chodów narodziła się w 1995 roku. Tole-
rancja, jest dziś słowem bardzo modnym, 
odmienianym przez wszystkie przypadki, 
zarówno w mediach, jak i w codziennych 
rozmowach. Polacy, gdyby ich o to zapy-
tać, w zdecydowanej większości uważa-
ją się za osoby tolerancyjne. Teoretycznie 
wszystko jest w jak najlepszym porządku, 
gorzej przedstawia się w praktyce. Co jest 
tego powodem? Wśród wielu czynników, 
na pierwszym miejscu wysuwa się strach. 
Wszystko to, co jest inne, a tym samym 
nieznane, budzi w nas przerażenie. Zanim 
jednak powiemy coś, co sprawi ból drugie-
mu człowiekowi, zastanówmy się nad kon-
sekwencjami wypowiadanych słów, bo są 
one, jak ostre noże, które ranią. Tolerancja, 
jako jedna z zasad dobrego wychowania, 
obowiązuje niezależnie od pozycji spo-
łecznej, wykształcenia, czy zawodu. Lu-
dzie, którzy prawidłowo rozumieją to po-
jęcie potrafią wsłuchiwać się w to, co ma 
do przekazania inny rozmówca, który czę-
sto zaskakuje swoimi poglądami. Można 
śmiało powiedzieć, że tolerancja to wyro-
zumiałość.

Należy zaznaczyć, że nie można mó-
wić o tolerancji, okazując pobłażliwość 
wobec zła, pleniącego się chamstwa, czy 
używania przemocy. Na to, nigdy nie po-
winno być społecznego przyzwolenia. In-
ny wygląd, poglądy, wyznanie, kolor skó-
ry, brak szacunku do wieku, biedy, czy nie-
pełnosprawność jest dla wielu Polaków 
wystarczającym powodem do nienawiści, 
obojętności i lekceważenia innych. Artykuł 
1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowie-
ka mówi: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni 

W kolejce 
po tolerancję
W kolejce 
po tolerancję

12 POWIAT	SŁUPSKI	NR	1-2	(143-144)	•	STYCZEŃ-LUTY	2013



turystyka
myśląc, chroni swoje dziecko przed kon-
taktem z niepełnosprawnością, tłumacząc 
to tym, że mogą ich spotkać przykre do-
świadczenia. Wpajają swoim pociechom, 
że takie dziecko jest tylko ciężarem dla 
swoich rodziców, nie ma szans na rozwój, 
przyszłość i karierę. Jest też czymś gor-
szym od naszego - zdrowego dziecka. Nie-
kiedy demonstracyjnie okazują przy tym 
tylko politowanie i fałszywe współczucie. 
Osoby niepełnosprawne nie potrzebują 
litości. Tymczasem tolerancyjne zachowa-
nia wyrażają się w myśleniu, że osoba nie-
pełnosprawna może być pożyteczna dla 
rodziny i otoczenia. Ma równe szanse na 
pomyślne ułożenie sobie życia osobistego 
i zawodowego.

Współczesna szkoła masowa, powoli 
zaczyna stwarzać warunki dzieciom niepeł-
nosprawnym do nauki i wychowania razem 
ze zdrowymi rówieśnikami. W wieku szkol-
nym, jedną z najsilniejszych potrzeb dzie-
ci jest chęć przebywania w grupie rówie-
śniczej, wypływająca z potrzeby kontaktu 
społecznego i uzyskania aprobaty. Bardzo 
dobrym pomysłem są tzw. klasy integra-
cyjne, gdzie wspólnie uczą się i bawią za-
równo dzieci zdrowe, jak i niepełnospraw-
ne. Pozostaje mieć nadzieję, że to rozwią-
zanie będzie dalej kontynuowane i rozsze-
rzane. Osoby niepełnosprawne obecne są 
pod każdą szerokością geograficzną. Różny 
bywa stosunek do nich. Osobiście, bardzo 
się cieszę, że idzie ku dobremu. Ktoś powie, 
że zbyt wolno, ale metoda małych kroków, 
polegająca na budzeniu świadomości jest 
podstawowym krokiem w drodze do osią-
gnięcia upragnionego celu. 

Wiele jeszcze pozostaje do zrobie-
nia w dziedzinie niepełnosprawności psy-
chicznej. Nie wszyscy wiedzą, że osoby 
borykające się z tymi zaburzeniami mo-
gą pracować i być tak samo dobrymi pra-
cownikami, jak zdrowi. Trzeba dać im tylko 
szansę. Nie mogą tego udowodnić, skoro 
zamyka się przed nimi drzwi - dosłownie 
i w przenośni. Niepełnosprawność, wiąże 
się z licznymi barierami, fizycznymi i men-
talnościowymi w codziennym życiu. Jest 
to walka o siebie, swoje zdrowie i własną 
przyszłość. Życie osób niepełnosprawnych 
jest i tak wystarczająco skomplikowane i 
trudne, dlatego dając im poczucie akcep-
tacji, tym samym zwiększamy ich poczucie 
bezpieczeństwa. Bycie tolerancyjnym po-
winno być umiejętnością wrodzoną. Kto 
jeszcze tego nie zrozumiał w pełni, powi-
nien się jej stale uczyć. Świat to wielowy-
miarowość i różnobarwność. Nastolatek 
na wózku, niedosłyszący czy niewidomy, 
tak samo chce się bawić i śmiać. Wszyscy 
chcą być akceptowani, chcą kochać i być 
kochani.

Budując relacje, oparte na wzajem-
nym szacunku, będziemy przybliżać się do 
siebie. Zatem, nie traktujmy drugiego czło-
wieka z pogardą. 

Jacek Kopyłowski, Słupsk

Razem znaczyć 
może więcej

Nie wszędzie usługi turystyczne trak-
towane są jako źródło biznesu. Mimo 
problemów, jakie nękają tę branżę, 
słabego lobbingu i braku środków na 
promocję, i tak jest dobrze

W dniach 29 listopada - 1 grudnia ub. 
roku we Wrocławiu odbyło się VI Gremium 
Ekspertów Turystyki, na którym dyskuto-
wano o wyzwaniach współczesnej polity-
ki turystycznej. Doświadczeniami dzielili 
się naukowcy, przedstawiciele branży tury-
stycznej, samorządu terytorialnego i admi-
nistracji rządowej. Dyrektor Maria Napiór-
kowska z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
przedstawiła założenia programu rozwo-
ju turystyki w Polsce do 2020 roku. Uwagę 
zwróciła na małą liczbę regionalnych pro-
duktów turystycznych i niewystarczającą 
ich promocję, słabą jeszcze jakość usług tu-
rystycznych, słabą znajomość języków ob-
cych i niedoskonałości punktów informacji 
turystycznej. Te przykłady to dowód na to, 
że nie wszędzie usługi turystyczne trakto-
wane są jako źródło biznesu. Zaznaczyła 
jednak, że udział polskiej gospodarki tu-
rystycznej w PKB to 4,9 proc., a turystyki w 
unijnym PKB - 5 proc. Oznacza to, że mimo 
problemów, jakie nękają branżę turystycz-
ną, słabego lobbingu oraz braku wystar-
czających środków na promocję, i tak jest 
dobrze.

Bardzo ważny panel dotyczył regio-
nalnych i lokalnych organizacji turystycz-
nych rozpatrywanych w aspekcie współ-
pracy z jednostkami samorządu terytorial-
nego oraz z branżą turystyczną. W usta-
wach o samorządzie terytorialnym zapisa-
no między innymi, że zadaniem jednostek 
samorządowych jest „promocja wojewódz-
twa, powiatu, gminy”. Samorządy powinny 
jednak również wspierać i współpracować 
z przedsiębiorcami i organizacjami poza-
rządowymi. Sposób, w jaki będzie zorga-
nizowana ta współpraca zależy od metod 
i zasad, jakie zaakceptują i przyjmą do re-
alizacji wymienione podmioty. W zależno-
ści od atrakcyjności przyrodniczo-kulturo-
wej, a przede wszystko od zasobów finan-
sowych samorządów, dzisiaj ta współpraca 
i zaangażowanie przedstawiają się różnie. 
Na przykładzie krajów wysoko rozwinię-
tych zauważa się, że rozwój i efektywne 
wykorzystanie potencjału turystycznego, 

a także szybkie reagowanie na niekorzyst-
ne zmiany gospodarcze, możliwe jest dzię-
ki integracji osób, organizacji, urzędów i 
przedsiębiorców związanych z gospodarką 
turystyczną. 

Pomorska Regionalna 
Organizacja 

Turystyczna (PROT)
W Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku 7 

lipca 2003 roku, 23 członków założycieli po-
wołało do życia Pomorską Regionalną Or-
ganizację Turystyczną, która zarejestrowa-
na została w listopadzie tego samego roku 
jako stowarzyszenie. Jednym z jego zało-
życieli było starostwo słupskie, które przez 
dziesięć lat utrzymuje swoje członkostwo. 
W 2010 roku do PROT przystąpił Słupsk. W 
ciągu dziesięciu lat dołączyło jeszcze oko-
ło 50 podmiotów. Struktura członkowska 
opiera się głównie na 14 samorządach te-
rytorialnych i stowarzyszeniach gmin, 20 
lokalnych organizacjach turystycznych, 31 
fundacjach i innych stowarzyszeniach. Nie 
mniej ważną rolę odgrywają przedsiębior-
stwa prywatne i izby gospodarcze oraz 
uczelnie wyższe. PROT zajmuje się m.in. 
promocją województwa na targach kra-
jowych i zagranicznych, przygotowaniem 
wydawnictw o regionie, promocją lokal-
nych produktów markowych, tworzeniem 
jednolitego systemu informacji turystycz-
nej (pisałam o tym w Biuletynie Nr 11-12 z 
2012 roku). Zajmuje się również pozyskiwa-
niem środków z funduszy strukturalnych 
na realizację projektów w oparciu o Stra-
tegię rozwoju turystyki województwa po-
morskiego. Wspólne działania zmniejszają 
koszty własne. PROT wykupuje powierzch-
nię wystawienniczą, do której dopłaca Pol-
ska Organizacja Turystyczna, a jego człon-
kowie zgłaszają swój udział poprzez dele-
gowanie odpowiednio przygotowanych 
osób do obsługi stoiska lub przekazują 
materiały promocyjne. Działania te moż-
na realizować dzięki pobieranym składkom 
członkowskim. Pomorski Urząd Marszał-

W kolejce 
po tolerancję
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samorządy rezygnują z członkostwa
kowskiego płaci 
974 tys. zł, Gdańsk 
- 400 tys. zł, Gdy-
nia - 230 tys. zł, 
Sopot - 60 tys. zł, 
Port Lotniczy w 
Gdańsku - 25 tys. 
zł. Pozostałe sa-
morządy przeka-
zują razem 34 tys.
zł, inne podmioty 
- 32 tys. zł. Należy 
zaznaczyć, że trzy 
miasta - Gdańsk, 
Gdynia i Sopot po-
za tym, że wnoszą 
swoje składki na 
funkcjonowanie PROT, są jeszcze człon-
kami własnych lokalnych organizacji tury-
stycznych. 

Lokalne Organizacje 
Turystyczne (LOT)

Odpowiednikiem PROT na szczeblach 
powiatu, gmin są Lokalne Organizacje Tu-
rystyczne. To szczególny rodzaj partner-
stwa, które powinno dominować w syste-
mie promocji danego regionu. Zadaniem 
LOT jest przede wszystkim obsługa ru-
chu turystycznego poprzez oddziaływa-
nie na ruch przyjazdowy oraz współpraca 
z wszystkimi sektorami zainteresowany-
mi rozwojem tej dziedziny gospodarki. To 
powinno odbywać się między innymi po-
przez gromadzenie i aktualizację informa-
cji, tworzenie i rozwój oferty turystycznej, 
integrację społeczności lokalnej na rzecz 
poprawy atrakcyjności turystycznej wła-
snych miejscowości. Zasady działania LOT 
to ciągła niewiadoma, a brak jednoznacz-
nych wzorców i ustalonych zasad utrudnia 
ich funkcjonowanie. Praca wymaga zatrud-
nienia kwalifikowanej kadry, znajomości ję-
zyków obcych, praktycznego doświadcze-
nia, kultury osobistej, właściwego wyglądu. 
Pracownicy powinni w pełni identyfikować 
się z wykonywanym zawodem. Ich zadania 
nie wykona żaden pracownik zatrudniony 
w samorządzie, obciążony dodatkowo in-
nymi obowiązkami. 

Głównymi partnerami LOT-ów po-
winny być samorządy gminne i podmio-
ty z branży turystyczno-gastronomicznej, 
kulturalnej, transportowej oraz pozosta-
łych usług. LOT ma przygotować produkt 
turystyczny i promować go na targach, 
współpracować z lokalną branżą turystycz-
ną, wydawać materiały promocyjne, koor-
dynować pracą centrów informacji tury-
stycznej, ściśle współpracować z PROT-em. 
Żadna Lokalna Organizacja Turystyczna 
nie jest w stanie utrzymać się z niewielkich 
składek, jakie wnoszą członkowie, tym bar-
dziej, że w większości są to osoby fizyczne i 
prawne - małe przedsiębiorstwa turystycz-
ne. Samorządy nie chcą być członkami LO-
T-u, wolą utrzymywać wydział, który reali-

zuje różne zadania, w tym promocję oraz 
informację turystyczną. Wydziały promocji 
są bardziej strategiczne, ponieważ tworzą 
wizerunek samorządu, a to jest bardzo po-
trzebne. 

Powstanie organizacji pozarządo-
wych, fundacji, związków o zróżnicowa-
nych kierunkach działania miało na celu 
przejęcie zadań zlecanych przez samorzą-
dy oraz pozyskiwanie środków z innych 
źródeł na ich realizację. Wynik jest taki, że 
w gminach powstało kilkanaście organiza-
cji o podobnych zadaniach. Zwiększanie 
zadań gminom przez administrację rządo-
wą, przy braku środków na ich realizację, 
nie pozwala im nawet po trosze obdzielić 
wszystkich tych organizacji. Ponadto oka-
zało się, że pozyskiwanie funduszy struktu-
ralnych znacząco wpływa na rozwój tury-
styki, ale przygotowanie dobrego projektu 
wymaga zaangażowania co najmniej w po-
łowie własnych środków, a takich LOT-y nie 
posiadają. Musiały więc być zaangażowane 
środki samorządowe. 

Taki stan powoduje, że samorządy re-
zygnują z członkostwa w lokalnych organi-
zacjach turystycznych. Zaczynają wspierać 
te organizacje, które otrzymują środki na 
swoją działalność z innych źródeł lub po-
dejmują decyzje o utworzeniu spółek, jak 
to miało miejsce na przykład w Słupsku. 
W takiej sytuacji znalazło się bardzo dużo 
LOT-ów w kraju i w województwie pomor-
skim.

W tym roku kończy się możliwość 
pozyskiwania środków z funduszy struk-
turalnych 2007 - 2013 na rozwój turystyki, 
podobnie zresztą jak na inne działy gospo-
darki. Będzie nowe rozdanie środków w 
latach 2014 - 2020, ale na innych już zasa-
dach. Warto więc, aby samorządy w swoich 
strategiach i wieloletnich planach rozwoju 
uwzględniły tę gałąź gospodarki, powinny 
to zrobić zwłaszcza samorządy gmin tury-
stycznych. Wspieranie lokalnych organiza-
cji turystycznych i współpraca z nimi może 
przysporzyć wiele pożytku gminom. Lokal-
ne Organizacje Turystyczne eliminują nie-
zdrową konkurencję, realizują zadania w 
sposób efektywny i ekonomiczny.

Joanna Orłowska, Słupsk

W związku z tym, że nawiązałam kon-
takt z grupą literatów z powiatu 
słupskiego i jestem w posiadaniu 

powiatowych biuletynów, postanowiłam 
napisać o szczególnym mieście, jakim jest 
Cieszyn. Mieszkam na Śląsku Cieszyńskim, 
w Zebrzydowicach (12 km od Cieszyna) i 
jestem z tym miastem związana. Przekażę 
też niektóre, istotne zdarzenia historyczne. 
Śląsk ze względu na swoje położenie geo-
graficzne był terenem strategicznym na 
mapie Europy. Tędy biegły najważniejsze 
szlaki handlowe, kulturowe i religijne wio-
dące z południa na północ i z zachodu na 
wschód. Jednym z nich był szlak bursztyno-
wy, który łączył Bizancjum, Rzym i Bałtyk. 
Przez Bramę Morawską przedostawały się 
na Śląsk treści kulturowe z Moraw, Czech, 
Austrii i Włoch. Z południa - przez przełęcz 
Jabłonowską - zmierzał szlak miedziany, 
który z Węgier, wzdłuż Waga, Olzy i Odry 
prowadził przez Wrocław do Szczecina. 

Osobliwością Śląska Cieszyńskiego 
jest to, że znalazł się na pograniczu kilku 
kultur, religii i narodowości. Cieszyn - stoli-
ca Księstwa Cieszyńskiego (od 1290 r.) ode-
grał znaczącą rolę polityczną i handlową, 
a także kulturową i religijną. Tutaj ścierały 
się wpływy wielkich centrów kultury Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej - Wiednia, 
Pragi, Monachium, Bratysławy, Ołomuńca, 
Wrocławia i Krakowa. Stąd już w średnio-
wieczu, dla podkreślenia rangi tej części 
Śląska, Cieszyn nazwano ,,Lux ex Sitesia”, 
czyli ,,Światłem ze Śląska. Istotnym znamie-
niem tradycji europejskiej jest wielość i róż-
norodność w wymiarze religijnym. Z takim 
zjawiskiem spotykamy się na Śląsku Cie-
szyńskim, gdzie od XVl stulecia obecne są 
tu dwa główne wyznania: katolicyzm i pro-
testantyzm. Obszar ten bywał już w prze-
szłości przykładem tolerancji. Księstwo 
Cieszyńskie dawało w pierwszej połowie 
XVl stulecia, zwłaszcza po wojnie na Białej 
Górze (1620 r.) schronienie anabaptystom i 
braciom czeskim, którym katolicy z Frysz-
tatu (obecnie Karwina w Czeskiej Republi-
ce) udostępnili kaplicę boczną kościoła, 
nazwaną do czasów współczesnych, „Mo-
rawczokiem”. Nazwa ta wzięła się z tego, że 
nabożeństwa sprawowano w języku mo-
rawskim. 

Śląsk Cieszyński jest regionem o du-
żym potencjale oświatowym, którego dy-
namiczny rozwój przypada po 1848 roku. 
Sam Cieszyn, dzięki rozwiniętej sieci szkół 
oraz dużej liczby kościołów, nazywany był 
,,Miastem szkół i kościołów”’. Cieszyn to też 
jeden z najstarszych grodów polskich, któ-
rego początki toną w pomroce dziejów. Na 
obronnym z natury Wzgórzu Zamkowym 
znajdowała się siedziba dynastii piastow-
skiej, która przez ponad trzy stulecia wła-
dała Księstwem Cieszyńskim. Jest w Cie-
szynie wiele zabytków architektury. Ro-
mański kościół grodowy to rówieśnik kate-
dry gnieźnieńskiej i kolegiaty w Krusznicy. 
Wieża Piastowska pamięta czasy Bolesława 
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Cieszyn - miasto 
 pełne uroku
W biuletynie „Powiat Słupski” nr 5-6 
z 2012 roku ukazał się artykuł „Kochają 
polskie morze”... Obchodzone w Cieszy-
nie w czerwcu Święto Trzech Braci było 
okazją do pobytu delegacji powiatu  
słupskiego i promocji regionu

Wstydliwego, kościół dominikański pocho-
dzi z okresu panowania Władysława Łokiet-
ka. Liczne są przykłady mieszczańskiego 
budownictwa renesansowego, barokowe-
go, klasycystycznego, neorenesansowego i 
secesyjnego. Surowy w wystroju zewnętrz-
nym zamek cieszyński, piękne wnętrza pa-
łacyków, przepych ornamentyki fasad, peł-
ne uroku dziedzińce i krużganki, figury i ka-
pliczki, uzupełniają koloryt miasta. 

Przy wąskiej i stromej uliczce Trzech 
Braci znajduje się niewielkie źródełko, nad 
którym wzniesiono żeliwną altankę. Na 
jednej z trzech umieszczonych wewnątrz 
tablic przeczytać można następujący na-
pis: „Rok 810 wiaropodobne założenie mia-
sta Cieszyna przez trzech synów Leszka lll, 
króla polskiego. Trzej bracia, książęta Bol-
ko, Leszko i Cieszko zeszli się po długiej wę-
drówce przy tym źródle i, ciesząc się, zbu-
dowali na pamiątkę miasto, które miano 

Cieszyn otrzymało” - tak mówi legenda. W 
1290 roku zostało utworzone samodzielne 
Księstwo Cieszyńskie, którego pierwszym 
panującym został najstarszy syn Włady-
sława Opolskiego - Mieszko. Cieszyńscy 
Piastowie bili własną monetę, poczynając 
od 1438 roku. Monety z cieszyńskiej men-
nicy były w obrocie na znacznym obszarze 
aż po Kraków. Wiele osób odwiedzających 
Cieszyn stwierdza, że miasto ma specyficz-
ny urok i klimat. Z wielkim zainteresowa-
niem odwiedzała Cieszyn Wisława Szym-
borska. W roku 1973 była na jesiennych 
Targach Staroci wraz z Kornelem Filipo-
wiczem. Na tym spotkaniu poprosili o de-
klarację członkowską Cieszyńskiego Klubu 
Hobbystów. Wisława Szymborska przed-
stawiła się jako zbierająca stare pocztówki. 
Zapytana, co ze swych wizyt w Cieszynie 
zapamiętała, odpowiedziała: ,,Bardzo lubi-
łam jeździć do Cieszyna. I nie tylko dlatego, 

że w tak miłym towarzystwie. Coś było w 
ludziach, w atmosferze tego miasta, co wy-
dawało się rzadkie. Ustrój, w którym wtedy 
żyliśmy, dążył do tego, żeby wszystko mak-
symalnie ujednolicić. Począwszy od gazet, 
a skończywszy na smaku sera, poglądach 
na życie a nawet marzeniach... Otóż Cie-
szyn wydawał mi się jakiś inny, oporny. Jak-
by mniej było w nim krętactwa, pazerstwa, 
fałszywych słówek i wątpliwych aspiracji... 
Zapytałam kiedyś Kornela, na czym właści-
wie ta inność polega. ,,Może stąd - odpo-
wiedział - że tutaj ludzie częściej niż gdzie-
indziej patrzą sobie prosto w oczy”. 

Ostatni raz Wisława Szymborska 
przyjechała do Cieszyna w roku 2003, by 
uczestniczyć w uroczystym odsłonięciu 
tablicy, poświęconej pamięci pisarza Kor-
nela Filipowicza. Stowarzyszenie Macierzy 
w Zebrzydowicach, do którego należę zor-
ganizowało wycieczkę do Cieszyna. Choć 
mieszkam blisko tego miasta, to sama nie 
zwiedziłabym pewnie wielu ciekawych 
obiektów. Jednym z nich, o którym chcę 
wspomnieć, jest nowa Książnica Cieszyń-
ska. Z okazji 200-lecia urodzin Józefa Igna-
cego Kraszewskiego zorganizowano Noc 
Muzeów. W 1908 roku syn Józefa lgnace-
go Kraszewskiego, Franciszek ofiarował je-
go Księgozbiór Macierzy Szkolnej Księstwa 
Cieszyńskiego. Ta przekazała go polskiemu 
gimnazjum w Orłowej. Po podziale Śląska 
Cieszyńskiego na części - polską i czeską, 
Orłowa znalazła się poza granicami kraju, 
w związku z tym - staraniami Macierzy - w 
1925 roku księgozbiór ponownie zawitał 
do Cieszyna. Po wielu - mniej lub bardziej 
szczęśliwych perypetiach, dziś stanowi je-
den z najcenniejszych historycznych zbio-
rów Książnicy Cieszyńskiej. 

Dlaczego akurat ziemi cieszyńskiej 
przypadł tak cenny dar? Józef lgnacy Kra-
szewski był bowiem związany ze Śląskiem 
Cieszyńskim i nie był obojętny na proble-
my Śląska. Swoją publicystyką wpływał na 
opinię społeczeństwa w Królestwie, zwra-
cał uwagę na ruch narodowy rodzący się 
na Śląsku, apelował do uczuć patriotycz-
nych, organizował tą drogą pomoc i popar-
cie dla rodaków.

CIESZYN NAD OLZĄ 

Cieszyn to miasto bardzo stare
Rzeka Olza tu płynie...
Dzieli miasto na dwa Cieszyny
W jednym polskie flagi powiewają...
W drugim czeskie witają...
Ktoś zdziwiony pyta
Kto miasto jak jabłko przekroił na 

dwie połowy?
Może rzeka Olza to uczyniła?
Może tu kiedyś niezgoda była?
Ale z tej i z drugiej Olzy strony
Z tym już się pogodzili...
Nikogo nie obwiniają
Wzajemnie zgodnie się odwiedzają...

Brygida Simka, Zebrzydowice
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Belgijskie obniżki cen 
już tak nie przyciągają

Finałem tegorocznej wyprzedaży 
w Belgii jest obniżka aż do 70 proc. 

wartości towarów. Takie praktyki wra-
stają na stałe w nasze krajobrazy

Dla potencjalnych kupujących sta-
ją się corocznym rytuałem wymagającym 
planowania, typowania towarów wartych 
nabycia i miejsc, w których zakupów moż-
na dokonać. Spora liczba ludzi przygo-
towuje się na ten czas na kilka miesięcy 
wcześniej, rezerwując swoje urlopy wła-
śnie na pierwszą dekadę stycznia. Obniż-
ki cen przyciągają wzrok przechodniów. 
W ostatnie dni są coraz wyższe, a klien-
ci kupują na ilość, nie na jakość, chociaż 
w tym roku spadł popyt. Handlowcy, na-
uczeni doświadczeniami lat ubiegłych, 
przygotowują punkty sprzedaży tak, by 
sprostać oczekiwaniom klientów. Wolno-
stojące bilbordy, barwne afisze, krzykliwe, 
wielojęzyczne reklamy mają przyciągnąć 
wzrok. A ponieważ zgodnie z potocznym 
powiedzeniem: „reklama dźwignią han-
dlu”, wszystkie te zabiegi spełniają swoje 
zadanie. Sklepy zapełniają się ludźmi, któ-
rzy wybierają, przebierają. Zainteresowa-
nie jest duże, ale już nie takie, jak w latach 
ubiegłych. Zakupom towarzyszy większa 
rozwaga nad wyborem asortymentu to-
warów. I to nie ze względu na bardziej wy-
rafinowany gust kupujących, ale z powodu 
zasobu portfeli.

Dotychczas takie globalne wyprze-
daże w Belgii i państwach ościennych by-
ły planowane na styczeń. Jednak w tym ro-

ku państwa przygraniczne rozpoczęły ak-
cje promocyjne już w końcowej fazie roku 
ubiegłego. Stąd też Belgia nie cieszyła się 
już taką popularnością jak w poprzednich 
okresach. Bo choć ludzi odwiedzających 
wielkie sklepy i mniejsze punkty sprzedaży 
było dużo, to zainteresowanie nabywaniem 
oferowanych towarów - znacznie mniejsze. 
Ludzie uczą się na własnych błędach. Do-
tychczas zakupy polegały na chwytaniu 
okazji, nie na kierowaniu się potrzebami. 
Podczas tegorocznych wyprzedaży widać, 
że kupujący zaczynają dokonywać racjo-
nalnych wyborów, przede wszystkim ze 
względu na ogólny wzrost kosztów utrzy-
mania. 

A handlowcy? Ci zaskoczeni „nieuro-
dzajem finansowym”, towarem zalegają-
cym półki i witryny sklepowe, zastanawia-
ją się nad przedłużeniem akcji zbywania 
towarów, po najniższych z możliwych ce-
nach, na pierwsze dni lutego. Obecne zniż-
ki sięgają aż 70 proc. wartości towarów i są 
rekordowe na przestrzeni kilku ostatnich 
lat. Mimo to nie przyciągają klientów. A co 
za tym idzie, zyski nie będą chyba takie wy-
sokie. Prawdopodobnie spora cześć towa-
rów, zalegnie ponownie w magazynach, 
czekając na nowy sezon. 

Yvette Popławska-Matuszak
Belgia

To czasy, kiedy na Podlasiu przynależ-
ność religijna była utożsamiana z na-
rodowością, stąd strzec wiary ojców 

stawało się obowiązkiem kolejnych poko-
leń. Poczucie więzi rodzinnej i regionalnej 
przekazywanej z ojców na synów znalazło 
świadectwo w poszukiwaniach genealo-
gicznych i historycznych. 

Ludzie pamiętają, że na przykład w 
Terebeli do roku 1778 znajdowała się unic-
ka cerkiew parafialna, spalona prawdopo-
dobnie przez Kozaków, a także zabytkowy, 
znaczony murszejącymi krzyżami unicki 
cmentarz. 

W południowej części Lubelszczyzny 
udział podlaskich chłopów w powstaniu 
1863 roku był znaczny, mimo że generalnie 
chłopi podchodzili z rezerwą do „pańskiej 
wojny”. Decyzję Rządu Tymczasowego w 
sprawie uwłaszczenia, która miała być za-
chętą do powszechnego zrywu powstań-
czego, storpedowała władza carska uka-
zem z 2 marca 1864 roku nadającym ziemię 
włościanom.

„Ukaz cara Aleksandra II dla Królestwa 
Polskiego w sprawie uwłaszczenia chłopów 
odszkodowań dla dziedziców i serwitutów 
z dnia 2 marca (19 lutego wg starego stylu) 
1864 roku, Petersburg: 

1. Ziemie pozostające w użytkowaniu 
włościan w majątkach prywatnych, majo-
ratowych i państwowych stają się zupełną 
własnością używających ich włościan. 

2. Z dn. 3 (15) kwietnia 1864 r. uwal-
nia się włościan na zawsze od wszystkich 
bez wyjątku powinności, do których byli 
obowiązani na rzecz właścicieli ziemskich, 
a mianowicie: od pańszczyzny, okupu w 
pieniądzach, czynszu, danin w naturze itp. 
Wszelkie żądania odrobienia zaległości 
wstrzymuje się i nie można ich wznawiać. 
Na przyszłość włościanie są obowiązani 
wnosić do kasy rządowej za przypadającą 
im na własność ziemię podatek gruntowy 
ustanowiony obecnym ukazem. [...] 

3. Właściciele majątków otrzymują od 
rządu wynagrodzenie za uwolnienie wło-
ścian od obowiązków pańszczyźnianych. 
[...] Prócz tego na wszystkich właścicieli ma-
jątków, w których na podstawie obecnego 
ukazu włościanie otrzymują ziemię na wła-
sność, nakłada się obowiązek czynić wło-
ścianom w wypadkach nadzwyczajnych 
klęsk ułatwienia i zaopatrywać ich na kre-
dyt w bydło robocze, narzędzia i ziarno do 
siewu. [...] 

11. Włościanie także i po przejściu w 
posiadanie należnych im siedzib zachowu-
ją prawo do tych wygód, [...] a mianowicie: 
prawo do otrzymywania drzewa budulco-
wego, drwa, zbierania chrustu i łomu, a tak-
że liści na podściółkę, prawo pasienia w la-
sach pańskich i na dworskich czy folwarcz-
nych gruntach”.

Uwłaszczenie przeprowadzono na za-
sadach korzystniejszych niż w Rosji. Wła-
ściciele ziemscy otrzymali rekompensatę z 
kasy państwa, a na chłopów nałożono obo-
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wiązek opłaty podatku gruntowego. Po raz 
pierwszy chłopi mieli na własność zagon, 
odwieczną tęsknotę i pragnienie. Skompli-
kowaną sytuację społeczną tamtego czasu 
przedstawił Stefan Żeromski w „Rozdziobią 
nas kruki, wrony”, a wcześniej Eliza Orzesz-
kowa w „Nad Niemnem”.

Dawne zobowiązania mają w kilku 
przypadkach współczesną kontynuację, 
jak chociażby tak zwane wigierskie serwi-
tuty, przyznające chłopom prawo poło-
wu ryb w jeziorze Wigry. Sprawa znalazła 

się na wokandzie w roku 2000 i w wyroku 
Sądu Okręgowego w Suwałkach z 18 paź-
dziernika 2000 roku zezwolono na połów 
z brzegu na własne potrzeby, z zachowa-
niem obowiązujących terminów i wymia-
rów ochronnych ryb trzem mieszkańcom 
wsi Rosochaty Róg, na podstawie przywi-
lejów z carskiego ukazu. (M. Ambroziewicz. 
„Wigierskie serwituty”, [w:] Przyroda i Kra-
jobraz nr 1/2002).

W podlaskich wioseczkach Jagodni-
ca, Witulin, Terebela, Biała pamięć tamte-
go czasu porosła nieużytkami na polach i 
łąkach. Jej znakiem był kurhan położony 
nieopodal Witulina na skraju lasu zwanego 
Kuranowo za Klukówką. Od strony Jagod-
nicy wśród łąk Wyżary wytrawny badacz 
historii, wspomagając się legendą, odnaj-
dzie ślady okopów, w których zatrzymał się 
oddział powstańczy zdążający do Komarna 
z odsieczą przeciw carskim wojskom. Tyle 
możemy odczytać z topografii, uzupełnić 
wiedzę szczątkami opowieści, wkleić infor-
macje i przeczucia w matrycę wielkiej hi-
storii.

Po latach wydobywano w okolicy gli-
nę, coraz napotykając ludzkie szczątki, ba-
gnety i szable pokryte rdzą. Nikt ich nie ba-
dał, nikogo nie zdziwiła zbiorowa mogiła 
poza cmentarzem. Czy było to miejsce stra-
ceń albo zbiorowa mogiła powstańczego 
oddziału? Tyle tajemnic kryje ziemia, tyle 
losów zapomnianych! Ostatecznie „rozpra-
wiono” się z ukrytymi w ziemi pamiątkami 
wiele lat później, kiedy koparkami, cięż-
kim sprzętem meliorowano podmokłe łąki. 
Pewnie była to mogiła powstańcza, jakich 

wiele na wschodnich rubieżach. Powsta-
nie styczniowe odcisnęło piętno na ziemi 
podlaskiej, brak jednak jakichkolwiek śla-
dów pisanych na temat udziału w powsta-
niu mieszkańców okolic Jagodnicy, Terebe-
li, Hruda. Niepiśmienni chłopi obraz zda-
rzeń przechowywali w zbiorowej pamięci 
miejsc, legendach, czasem pieśniach. Nie 
ma wątpliwości, że popowstaniowe prze-
śladowania dotykały tych terenów i ludno-
ści. Tożsamość rodziny, rodu, regionu, ro-
dzącego się pojęcia ojczyzny wpisana była 
w zwyczaje, obrzędy, uroczystości religijne. 
Po stłumieniu powstania rząd rosyjski roz-
począł likwidację przywilejów Unii Brze-
skiej gwarantującej swobodę wyznania, w 
której ludność Podlasia realizowała identy-
fikację etniczną. Był to jeden ze sposobów 
rusyfikacji.

Na Podlasiu obrządek greko-unicki 
chroniony przynależnością do Rzeczypo-
spolitej uznawał zwierzchnictwo papie-
ża i w takim kształcie istniał od Unii Brze-
skiej w 1596 roku. Dlatego popierany przez 
Rzym i Polskę Kościół unicki spotykał się z 

restrykcjami Rosji i prawosławnego patriar-
chatu moskiewskiego, ponieważ prawo-
sławni biskupi z obszaru Rzeczypospolitej 
uznali zwierzchnictwo papieża. Początko-
wo obrzędy religijne i liturgia odbywały 
się zgodnie ze wschodnią tradycją, jednak 
z upływem lat Kościół unicki zmieniał się, 
przyjmując niektóre katolickie modlitwy i 
obrzędy. Jego rozwój został zahamowany 
rozbiorami Polski. Katarzyna II zniosła ist-
nienie Kościoła unickiego na Ukrainie, a ko-
lejni władcy zakazali obrządku unickiego 

na Litwie i Białorusi. Po powstaniu stycznio-
wym Kościół unicki działał już tylko w Kró-
lestwie Polskim. W 1874 roku na obrządek 
ten wydano wyrok śmierci i nie jest to tylko 
metafora. Zginęło wówczas łącznie z ofia-
rami ze stycznia 1874 z Drelowa, Pratulina, 
Hruda i Witulina około 150 osób, a setki ze-
słano na Sybir. W pobliskich Sworach kwa-
terowały dwie roty kozaków, którzy dopro-
wadzili wieś do nędzy. Wielu mieszkańców 
zmarło z głodu i pobicia. Najbardziej opor-
nych trzymano w więzieniach, a potem ze-
słano na Sybir. Podlascy unici z małych wsi, 
często ci najubożsi, okazywali się wielcy 
wiarą i odwagą osobistej postawy wobec 
sztuczek zaborcy. Ich zwycięstwo nadeszło 
15 czerwca 1905 roku, kiedy przyjęli wia-
rę rzymsko-katolicką i wkroczyli na drogę 
katolicyzmu, bo dotąd bronili swej wiary 
przed wpływami prawosławia.

Czesława Długoszek, Objazda
Obraz ze strony: http://www.polonisti-

ka.upol.cz/fileadmin/ksl/polonistika/studium/
materialy/historia7.htm. Tekst ustawy uwłasz-
czeniowej: http://pthlodz.uni.lodz.pl/dydakty-
ka/zrodla/zrodlo48.pdf.

w sto pięćdziesiątą rocznicę powstania styczniowego

Okruchy 
„pańskiej 
wojny”
Uwłaszczenie w Królestwie Polskim 
przeprowadzono na zasadach korzyst-
niejszych niż w Rosji. Po raz pierwszy 
chłopi mieli na własność zagon, od-
wieczną tęsknotę i pragnienie
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Gminna droga jest 
tak samo ważna, 
jak droga do mądrości
Z dużym zainteresowaniem przeczyta-
łem tekst Czesławy Długoszek „Biblioteka 
we wsi (Objazda)” zamieszczony w nume-
rze 11-12/2012 biuletynu „Powiat Słupski”. 
Z sentymentem wspominam moje pierw-
sze wizyty w bibliotece, najpierw szkolnej, 
potem w osiedlowej, miejskiej, a wreszcie 
w uczelnianej i pedagogicznej

śnie. Mieszkańcy miast, większych i mniej-
szych, mają pod tym względem przewagę. 
Przeżycia kulturalne oferują im kina, teatry, 
kluby, stowarzyszenia i właśnie biblioteki, 
organizując spotkania, wystawy, konkursy. 
Jeśli wiejska miejscowość pozbawiona jest 
szkoły, nie jest siedzibą parafii, a ledwie jej 
filią, nie ma w niej świetlicy czy remizy, to 
cóż pozostaje, by kształtować wrażliwość 
młodych i dać odrobinę rozrywki doro-
słym? Kto ma wyłowić talenty? Biblioteka 
we wsi to skarb, a ludzie, którzy walczą o 
ich utrzymanie i rozwój są charyzmatyczni 
i bardzo dziś potrzebni. 

Kryzys czytelnictwa 
to kryzys tożsamości
Książka jest dziś towarem powszech-

nie dostępnym i ukazuje się w coraz bar-

dziej atrakcyjnej szacie. Do tego najlepsze 
tytuły mają dodatkową promocję, a o ich 
wydaniu dowiadujemy się z wyprzedze-
niem. Bywało gorzej. Ponownie sięgnę 
do przeszłości i własnych doświadczeń. Z 
perspektywy prawie trzydziestu lat wy-
dają się one śmieszne, jeśli nie grotesko-
we. Czasy pustych półek w sklepach wie-
lu czytelników „Powiatu” z pewnością 
pamięta. Rozeszła się wieść, że do jednej 
ze słupskich księgarni „rzucą” książki. Po-
biegliśmy z bratem ustawić się w długiej 
kolejce oczekujących na otwarcie. Odcze-
kaliśmy swoje i za oszczędności kupiliśmy 
książkę. Do dziś pamiętam, historia okresu 
międzywojennego stała przez następne 
lata w domu, jako jedno z naszych trofe-
ów. Przyznam, że nikt do niej nie zajrzał, 
aż w końcu podzieliła los jej podobnych i 
wylądowała w antykwariacie. To były cza-

Te wspomnienia ożyły i przywołały 
bardzo radosne chwile, gdyż każda 
wizyta w bibliotece była początkiem 

kolejnej przygody. Książka była moim przy-
jacielem odkąd rodzice nauczyli mnie czy-
tać. Wiele się w ostatnich latach zmieniło, 
oprócz jednego - książka nadal zajmuje w 
hierarchii moich przyjemności bardzo wy-
sokie miejsce. Relacje z biblioteki w Objeź-
dzie, wspomnienia pięknych początków i 
ludzi z pasją sprawiły, że nadzieja na oca-
lenie wiejskich bibliotek wciąż jest we mnie 
żywa.

Klimaty z dzieciństwa
Na przykładzie książki chyba najbar-

dziej widać ogromne tempo zachodzących 
w świecie zmian. Czy na lepsze? Trudno po-
wiedzieć w sposób jednoznaczny. Każda 
zmiana ma wiele różnych aspektów i odby-
wa się na zróżnicowanych płaszczyznach. 
Również subiektywnych odczuć będzie z 
tego powodu wiele. Obraz dzieciństwa, 
gdy większość spraw wydaje nam się więk-
szych, niż są one w rzeczywistości, powo-
li, z biegiem lat zaciera się w naszej pamię-
ci. Nawet najpiękniejsze wspomnienia są 
wypierane przez nowe doświadczenia. Je-
śli jednak w dzieciństwie kształtowaliśmy 
nasz obraz świata przez pryzmat literatury, 
mamy w sercu i pamięci niezwykły skarb, 
coś, czego nikt nam nie odbierze. Obraz 
przygód, w których uczestniczyliśmy ra-
zem z bohaterami książek. 

Na jedną ze szkolnych wycieczek za-
brałem uczniów do Wdzydz Kiszewskich. 
Zwiedzaliśmy Kaszubski Park Etnograficz-
ny, a ogromne wrażenie zrobiła na młodzie-
ży odtworzona sala szkolna. Ławki z uchyl-
ną klapką, pod którą można było schować 
swoje szkolne skarby, kałamarz, wielkie li-
czydło w rogu klasy. Wszystko to wydawało 
się moim podopiecznym czymś z odległej 
epoki, a mnie przeniosło ponownie w świat 
moich pierwszych szkolnych doświadczeń. 
Może nie maczałem pióra w kałamarzu, 
ale liczydło i elementarz miałem. Świat się 
zmienił i warto się zastanowić, dokąd do-
szliśmy i dokąd zmierzamy. Zmiany są co-
raz szybsze i wielu osobom, zwłaszcza star-
szego pokolenia, trudno jest za nimi nadą-
żyć i się przestawić. 

Serce miejscowości
 Byłem kiedyś świadkiem próby zli-

kwidowania niewielkiej wiejskiej szko-
ły podstawowej. Na spotkanie z władza-
mi gminy i przedstawicielami kuratorium 
oświaty przyszło wielu zatroskanych rodzi-
ców wraz ze swoimi dziećmi. Podnosili róż-
ne kwestie, kłopoty związane z dojazdem 
do innej miejscowości, bezpieczeństwo. 
Ale najmocniej do zebranych przemówiło 
chyba wystąpienie kobiety, która ze zła-
mi w oczach wołała: „Nie zabierajcie nam 
szkoły! Przecież to serce naszej wsi! Dzieci 
nie będą miały nawet świetlicy, biblioteki...” 
wymieniała wyraźnie poruszona. No wła-
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potrzebujemy bibliotekarzy z wizją lepszego jutra
sy! Dziś idę do księgarni i przebieram, jak 
w ulęgałkach. Tysiące tytułów z wszyst-
kich dziedzin. Kupuję to, czego szukałem, 
co lubię lub jest mi potrzebne, a nie to, co 
szczęśliwie przywieźli. Dawniej na niektó-
re serie można było wykupić subskrypcję 
i odbierać co jakiś czas kolejny tom. Tak 
właśnie trafił pod nasz dach sam Norwid! 
Uśmiecham się na wspomnienie tamtych 
lat. Byliśmy gotowi stać w kolejce po książ-
kę, bo nikt nas nie musiał odrywać od gier 
komputerowych, których jeszcze nie zna-
no. Dziś dwa razy kliknę, a za dwa dni ku-
rier przyniesie mi książkę do domu. Więk-
szość tytułów ma nawet równoległe wy-
dania w miękkiej i twardej okładce, a do-
datkowo... no właśnie. 

Elektronika. Wspomaganie 
czy śmierć książki 

drukowanej?
Przez dłuższy czas nie mogłem się 

przekonać do książki w wersji elektronicz-
nej, dlatego moja pierwsza powieść wciąż 
jest tylko propozycją wydawniczą. Gdy 
otrzymałem pierwszą propozycję jej wyda-
nia - w formie ebooka właśnie - podzięko-
wałem wydawnictwu, pewnie ku zdziwie-
niu redaktora i recenzenta, sam licząc na 
kolejną propozycję. 

E-book
Książka w wersji elektronicznej, pu-

blikacja elektroniczna, e-książka. Nazew-
nictwo jest różnorodne i, jak to zwykle by-
wa przy kolejnych nowinkach, z czasem się 
ustali i zaczniemy operować nim swobod-
nie, preferując formę, która najbardziej 
do nas przemawia, lub jest najwygodniej-
sza. Treść książki jest zapisana w formie 
elektronicznej i można ją za pomocą od-
powiedniego programu odczytywać na 
urządzeniach komputerowych. Jak bardzo 
popularną staje się on formą można się 
przekonać, wpisując słowo e-book w prze-
glądarce. W ułamkach sekund otrzyma-
my linki do wielu wydawnictw i księgarni 
internetowych. Znajdziemy tam szeroką 
ofertę książek znanych z tradycyjnej księ-
garni, gdyż większość działających na ryn-
ku wydawnictw proponuje dziś czytelni-
kom zarówno książkę drukowaną, jak i jej 
elektroniczny odpowiednik. Tym bardziej, 
że po opracowaniu materiału literackiego 
w procesie przygotowania książki, wydaw-
ca ma niemal gotowy materiał do umiesz-
czenia w swojej ofercie także e-booka. Wy-
starcza odpowiednia konwersja i otrzy-
mujemy książkę elektroniczną w formacie 
JPG, EPUB, MOBI. Możemy ją kupić w do-
mowym zaciszu, wybierając odpowiedni 
format w zależności od tego, czy zamie-
rzamy czytać korzystając z laptopa, table-
tu, czytnika czy komórki. Nie wchodząc w 
szczegóły i elektroniczne zawiłości - tak to 
mniej więcej wygląda. Szkopuł w tym, że 
taka książka nie pachnie drukarnią, nie da 

się w niej zaginać rogów, choć w czytniku 
są tzw. zakładki, no i oczywiście trudno ją 
raczej postawić na półce biblioteki: domo-
wej, miejskiej, czy wiejskiej!

Można by z marszu podać kilka zalet 
e-booków. Tani w wydaniu, powszechnie 
dostępny, odpada druk, transport i koszt 
dystrybucji. Otrzymujemy go też zaled-
wie chwilę po zakupie, a mając czytnik e-
booków możemy na wakacje zabrać kilka-
dziesiąt lub więcej tytułów, a całość waży 
tyle, co jedna książka.

Self publishing
To z pewnością kolejny krok naprzód, 

szczególnie dla osób pragnących opubli-
kować swoją twórczość. Posłużę się przy-
kładem: na stronie virtualo.pl znajdziemy 
platformę dla osób piszących, które nie 
chcą wiązać się umową z wydawnictwem, 
lub (mówiąc szczerze) nie znalazły wydaw-
nictwa dla swojej książki. Mogą ją zatem 
opublikować sami. Przygotowanie pliku 
jest szczegółowo wytłumaczone i nawet 
komputerowy laik może sobie poradzić. 
Nawet nadanie numeru ISBN, który naszej 
twórczości ma zapewnić długowieczność, 
polega tam na kliknięciu w odpowiednim 
momencie przesyłania swojej książki po-
lecenia „ładuj numer ISBN z bazy virtualo”. 
Możliwości są zatem spore, ale należy pa-
miętać, że w takiej opcji autor sam bierze 
na siebie odpowiedzialność za skład i ko-
rektę utworu. No i książka nie przechodzi 
przez gęste sito recenzentów w tradycyj-
nym procesie wydawniczym. Jest to jed-
nak forma coraz bardziej popularna tak-
że w innych krajach i warto się jej bacznie 
przyglądać.

E-prasa
Coraz trudniej zachować rentowność 

zwykłego kiosku. Takiego z gazetami. W 
obliczu saloników prasowych w dużych 
centrach handlowych, gdzie oprócz za-
kupu żądanej gazety możemy np. zjeść 
hot-doga!, utrzymują się już głównie tyl-
ko te punkty, które oferują bilety na przy-
stankach komunikacji miejskiej. Prasę przy 
okazji też sprzedają. Jednak spojrzenie 
na rynek mediów uświadamia zachodzą-
cy w tej materii, nieuchronny proces. Gdy 
większość z nas ma komórki (należę do 
mniejszości), a wielu także większe table-
ty - czytanie codziennych wiadomości już 
nie wszystkim kojarzy się z przewracaniem 
w tłoku autobusu wielkich arkuszy zadru-
kowanego maczkiem papieru. W obliczu 
tych zmian szansa na przetrwanie mniej-
szych nakładowo tytułów prasowych jest 
możliwa już tylko dzięki tworzeniu więk-
szych korporacji. Choć i to nie gwarantu-
je sukcesu. Przykładem jest wycofanie się 
z polskiego rynku książek niemieckiego 
potentata Weltbild. Według wiadomości 
otrzymanych od pracownika wydawnic-
twa, nie znalazł się polski inwestor i kilka 
znanych marek wydawniczych stoi w ob-

liczu zamknięcia, lub zmiany profilu dzia-
łalności.

Wskaźniki czytelnictwa
Spadek czytelnictwa obserwuję na co 

dzień, w swojej nauczycielskiej pracy. Doty-
czy to zarówno niechęci uczniów do prze-
czytania wyznaczonych lektur szkolnych, 
ale uwidacznia się też na innych, poza ję-
zykiem polskim, przedmiotach. Jak? Ubo-
gim słownictwem i trudnościami w budo-
waniu dłuższych wypowiedzi. Przyczyna 
jest oczywista. Młodzież coraz rzadziej za-
gląda do książek. Zostali w pewnym sen-
sie zmanipulowani krzykliwymi reklamami, 
grami pełnymi ekspresji, telefonami, w któ-
rych piszą wiadomości bez zwracania uwa-
gi na językową poprawność. Z ciekawości 
zajrzałem na stronę Biblioteki Narodowej 
i znalazłem graficzne przedstawienie wy-
ników badań nad stanem czytelnictwa w 
Polsce. Oto kilka spostrzeżeń: 56 proc. Po-
laków w 2010 roku nie zajrzało do książ-
ki (dla porównania we Francji 31 proc., w 
Czechach 17 proc.), więcej niż 6 książek w 
roku przeczytało zaledwie 12 proc. Opra-
cowanie przedstawia również grupy spo-
łeczne, które uplasowały się w grupie czy-
tających i tych, którzy po książkę nie się-
gają. Co mnie najbardziej zastanowiło: 25 
proc. ludzi z wyższym wykształceniem nie 
sięgnęło po książkę w badanym roku! Zary-
zykuję stwierdzenie, że człowiek wynalazł 
ogień, by mu było ciepło, koło, by podró-
żować, a nieco później książkę, by spełniać 
marzenia i przenosić się w cudowny świat 
wykreowany przez pisarza. Ogień i koła na-
dal są w powszechnym użyciu, książka już 
niekoniecznie. 

Ocalić biblioteki!
Dostrzegam zmiany i próbuję je oce-

nić. Nadal kocham książkę drukowaną, i 
jest to miłość ze wszech miar odwzajem-
niona. Ale czasy się zmieniają, a my razem 
z nimi. Mam już czytnik książek elektro-
nicznych i ostatnio kupiłem ebooka: Ży-
cie Pi. I świetnie się czyta. Ale zawsze bę-
dę doceniać klimat biblioteki, panującej w 
niej ciszy, niemal nabożnej, jak w kościele: 
tam Mądrość i tu mądrość. Potrzebujemy 
ludzi z pasją; bibliotekarzy społeczników, 
zapaleńców, z wizją lepszego jutra. Biblio-
teka i książka drukowana mają swoją du-
szę, i nic tego nie zastąpi. Zmiany dokonu-
jące się na naszych oczach są nieuniknio-
ne i w wielu swoich aspektach dobre. Ale 
są też wielkim wyzwaniem dla wiejskich 
bibliotekarzy, którzy muszą wspiąć się na 
wyżyny swojej pomysłowości, poświę-
cić czas i zdolności, by rozpalać na nowo, 
każdego dnia, ten szczególny ogień i pra-
gnienie wiedzy i mądrości. Potrzeba też 
mądrych włodarzy, którzy dostrzegą, że 
gminna droga jest tak samo ważna, jak 
droga do mądrości. 

Piotr Sikorski
Słupsk
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kultura i tradycja

Skansen 
na miarę 

XXI wieku
Dzięki unijnym pieniądzom udało 

się stworzyć najnowocześniejsze mu-
zeum skansenowskie w Polsce

Niby skansen jak każdy inny: wiejskie 
chaty, zieleń i zwierzęta. Jednak wchodząc 
do środka zabytkowych stodół i obór moż-
na przeżyć szok: multimedialne wystawy, 
filmy, panele dotykowe, animacje, a nawet 
winda dla niepełnosprawnych. Wszystko to 
sprawia, że Muzeum Kultury Ludowej Po-
morza w Swołowie nazwać można skanse-
nem XXI wieku. Niełatwo tu trafić. Swoło-
wo leży 14 km na zachód od Słupska, kilo-
metr od drogi prowadzącej ze Słupska do 
Darłowa. W konsekwencji, a raczej dzięki 
swojemu położeniu na uboczu, wieś za-
chowała układ przestrzenny sięgający cza-
sów średniowiecza. Jest to owalnica, czyli 
spłaszczone koło, jedna z niewielu już na 

Pomorzu. Swołowo można obejść dookoła 
w dwadzieścia minut. Na środku znajduje 
się typowy dla tego rodzaju wsi wrzeciono-
waty plac, którego centralną część stanowi 
kościół i staw. Plac otaczają dwie łączące się 
ze sobą drogi, przy których posadowione 
są zagrody, a poza nimi rozciąga się łanowy 
układ pól. Unikalne walory architektonicz-
ne i przestrzenne wsi sprawiły, że Swołowo 
otrzymało tytuł Europejskiej Wsi Dziedzic-
twa Kulturowego. 

Stolica Krainy w Kratę
Turysta, który przyjeżdża do Swoło-

wa może mieć wrażenie, że przeniósł się 
w XIX wiek, bo zachowała się tu wyjątko-

wa liczba charakterystycznych dawniej 
dla Pomorza budynków wzniesionych w 
konstrukcji szkieletowej. Zgodnie z tra-
dycją konstrukcje drewniane malowano 
na czarno, a gliniane wypełnienie ścian 
bielono wapnem. Ściany przypominające 
szachownice na stałe wpisały się w krajo-
braz regionu, który otrzymał nazwę Kra-
ina w Kratę. Wiele spośród zabytkowych 
budynków w regionie popada w ruinę. 
Etnografowie i muzealnicy od kilkunastu 
lat przywracają blask tej niezwykłej wsi. 
Do tej pory udało się uratować trzynaście 
zabytkowych obiektów. Wszystkie weszły 
w skład otwartego pod koniec maja 2013 
roku Muzeum Kultury Ludowej Pomorza. 
Muzeum wyjątkowego, bo w samym środ-
ku „żywej wsi”.

Jak żyli bogaci chłopi
Dzięki unijnym pieniądzom od 2008 

roku turyści mogą oglądać zagrodę boga-
tego chłopa. Zagroda, która dzięki swoim 
gabarytom przypomina folwark, przez stu-
lecia należała do bogatego rodu Albrech-
tów. Wjazd na zamknięte podwórze od-
bywa się przez budynek bramny, w głębi 
usytuowany jest dom mieszkalny, całość 
po bokach spinają stodoła i obora. Wnę-
trze domu odzwierciedla życie codzienne 
bogatego gospodarza z lat trzydziestych 
XX wieku. Meble i sprzęty zostały dobra-
ne zgodnie ze wspomnieniami ostatnich 
niemieckich mieszkańców zagrody. Jak 
dawniej, w zagrodzie hodowane są zwie-
rzęta: konie, owce, gęsi, kury i kaczki. Na 
piętrze obory urządzono wystawę prezen-
tującą domowe sposoby warzenia piwa 
na pomorskiej wsi. W ogrodzie odtwarza 
się tradycyjne uprawy drzew owocowych 
i chmielu. W dawnym budynku z piecem 
chlebowym urządzono Gospodę „Pod We-
sołym Pomorzaninem”, w której serwowa-
ne są potrawy oparte na przepisach po-
morskich. Wnętrze utrzymane jest w klima-
cie gospód wiejskich popularnych w tym 
regionie przed 1945 rokiem.

Skansen XXI wieku
W maju 2012 roku muzeum otwar-

ło dla zwiedzających kolejnych osiem bu-
dynków, które otrzymały „nowe życie”. Re-
witalizacja i odbudowa niszczejących bu-
dynków trwała dwa i pół roku i kosztowała 
blisko osiem milionów złotych. Dzięki unij-
nym pieniądzom udało się stworzyć najno-
wocześniejsze muzeum typu skansenow-
skiego w Polsce. W oborze i dwóch stodo-
łach urządzono multimedialne wystawy 
etnograficzne obrazujące kulturę wiejską 
Pomorza do 1945 roku. Powstała mieszan-
ka tradycji z nowoczesnością. Wystawy od-
działują na wyobraźnię pobudzaną przez 
wiele zmysłów. Za pomocą bodźców wzro-
kowych, słuchowych, zapachowych i doty-
kowych zwiedzający poznają przestrzeń i 
nastrój towarzyszący poszczególnym wy-
stawom. 
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Każdy turysta znajdzie tu coś dla sie-
bie. W jednej z obór można zapoznać się 
z tradycyjną ciesielką oraz stolarką Pomo-
rza Środkowego. Oprócz narzędzi oraz wy-
robów wiejskich stolarzy obejrzeć można 
zdjęcia, fotogramy oraz ścianę, w której 
prezentowane są różnego rodzaju wypeł-
nienia stosowane w ścianach szkieleto-
wych. Atrakcją dla najmłodszych jest moż-
liwość zbudowania domu „w kratę” na do-
tykowym monitorze. Na szklanej ścianie 
puszczany jest film poświęcony architektu-
rze wiejskiego krajobrazu.

Jeszcze więcej oddziałującej na 
wszystkie zmysły elektroniki znajduje się 
na wystawie „Historia magistra vitae est”, 
opowiadającej trudną historię tych ziem i 
przedstawiającą najciekawsze zjawiska kul-
turowe. Już na wejściu uwagę przykuwa 
winda dla niepełnosprawnych. Multime-
dialna mapa, nagrania historyków, dotyko-
we panele, muzyka organowa, filmy doku-
mentalne, bajki i animacje, fotoplastikon - 
wszystko to sprawia, że zwiedzający odby-
wa ciekawą podróż w czasie.

Zwiedzającym płci pięknej szczegól-
nie spodoba się wystawa zatytułowana 
„Tradycje tkackie na Pomorzu”. Aktorami 
wystawy są swołowianki spoglądające z 
wielkoformatowych zdjęć oraz narzędzia 
wykorzystywane w kolejnych etapach ob-
róbki włókna roślinnego i wełny owczej, 
wytwarzania przędzy oraz przygotowy-
wania krosna do tkania. Poznać można tak-
że metody bielenia, barwienia, ozdabiania 
haftem, koronką oraz drukiem. Na piętrze 
umieszczono pracownię tkacką i salę edu-
kacyjną.

Żywa historia i kultura
Muzeum w Swołowie to nie tylko wy-

stawy i eksponaty, których nie wolno doty-
kać. Przeciwnie, etnografowie zachęcają do 
aktywnego udziału w wiejskich pracach. Tu 
na prawdę można poczuć, jak wyglądało 
życie na dawnej wsi. Zwiedzający, mogą 
uczestniczyć w młóceniu zboża, siekaniu 
słomy, obrządku zwierząt, gotowaniu na 
starej kuchni kaflowej lub ważeniu piwa 
domowym sposobem według tradycyjnej 
swołowskiej receptury (oczywiście połą-
czonej z degustacją!). W muzeum odbywa-
ją się cykliczne imprezy, na które przyjeż-
dżają turyści z całej Polski. Do najpopular-
niejszych należą: Szparagowe Święto (czer-
wiec), Dziecięca Zagroda, czyli spotkania 
edukacyjno-artystyczne dla dzieci (w każ-
dą niedzielę lipca), Plener Kowalski z udzia-
łem kowali zaproszonych z całej Polski 
(sierpień), Babie Lato, podczas którego roz-
grywany jest konkurs na najlepszą domo-
wą nalewkę (koniec lata) oraz impreza zaty-
tułowana „Na Świętego Marcina najlepsza 
pomorska gęsina”, przyciągająca smakoszy 
gęsiego mięsa z całego kraju. Muzeum Kul-
tury Ludowej Pomorza w Swołowie czynne 
jest cały rok.

Mikołaj Radomski, Słupsk

Sekretny świat 
Klimczaka

Te zdjęcia wciągają widza w subtelną grę 
zauroczenia, lęku i pragnienia odpowiedzi

Cykl zdjęć podobnych tematyką i tech-
niką, lecz każde stanowi osobny, se-
kretny świat, rządzący się odrębnymi 

prawami. Wciągają widza w subtelną grę 
zauroczenia, lęku i pragnienia odpowiedzi. 
Tak najkrócej można opisać zdjęcia Dariu-
sza Klimczaka, które w styczniu zaprezen-
towane zostały na wystawie w Słupskim 
Ośrodku Kultury wraz ze specjalnym poka-
zem multimedialnym.

Dariusz Klimczak to artysta związany 
z ziemią słupską. Choć urodził się w Siera-
dzu, od kilku lat mieszka w Główczycach. 
Jest absolwentem Liceum Plastycznego w 
Zduńskiej Woli. Fotografią zajmuje się już 
blisko dwadzieścia pięć lat. Parał się też 
dziennikarstwem, malarstwem, aforystyką. 
Był perkusistą w zespole rockowym, wydał 
dwa tomy aforyzmów, w 2005 roku zdobył 
Grand Prix na VII Konkrsie Aforystycznym 
im. Stanisława Jerzego Leca w Nowym Tar-
gu. Wcześniej związany z wieloma czasopi-
smami, obecnie pracuje, jako wolny strze-
lec. Jest laureatem wielu nagród na pol-
skich i międzynarodowych konkursach fo-
tograficznych. Jego zdjęcia stale ozdabiają 
okładki i łamy czasopism na całym świecie. 

Prace Dariusza Klimczaka prezento-
wane były dotychczas na wielu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych, w tym za-

granicznych. W 2011 roku miał 
wspólną wystawę w Kaliszu z 
węgierską artystką Sarlotą Ban. 
Jako jedyny Polak zakwalifiko-
wał się do międzynarodowe-
go projektu fotograficznego, 
który zakończył się wystawą 
w Centrum Al. Gazira w Kairze 
w lutym 2012 roku. Jedna z je-
go prac została Zdęciem Roku 
2011 na amerykańskim porta-
lu fotograficznym. Jest tego-
rocznym stypendystą Starosty 
Słupskiego. 

Artysta w swoich zdję-
ciach, które sam nazywa „fo-
tomanipulacjami”, poszukuje 
uniwersalnych symboli i meta-
for. Preferuje nastrojowe, czar-
no-białe obrazy w kwadrato-
wych kadrach, choć zdarza mu 

się sięgać po kolor. Jego intencją jest zmu-
szenie widza do refleksji, poruszenie go, 
wywołanie uśmiechu. Jest w pełni profe-
sjonalnym artystą, jakością swoich prac, ich 
tematem wyraźnie odbiegającym nie tyl-
ko od innych słupskich fotografików i wy-
raźnie ich przewyższającym, ale także od 
wielu fotografików w kraju. Jest oryginalny. 
Jak stwierdzili niektórzy słupscy fotografi-
cy obecni na otwarciu jego wystawy - choć 
to dopiero początek roku, to trudno będzie 
zaskoczyć go ciekawszą wystawą.

Wernisaż prac Klimczaka zgroma-
dził w Słupskim Ośrodku Kultury napraw-
dę wielu miłośników dobrej fotografii, nie 
tylko lubiących oglądać, co przede wszyst-
kim ją także uprawiających. Jej otwarcie za-
szczycił Edward Zdzieborski - wiceprezy-
dent Słupska, a także Marek Biernacki - rad-
ny Sejmiku Województwa Pomorskiego. 
W pokazie multimedialnym autor zderzył 
swoje artystyczne dzieła z ciekawą muzy-
ką, ale zaskoczył też ujętymi w nietypowej 
konwencji portretami mieszkańców gminy 
Główczyce i pewnie innych gmin powiatu 
słupskiego. To dobrze, że wreszcie, przeby-
wając od kilku lat na ziemi słupskiej, zdra-
dził swoją niezwykłą osobowość i talent 
fotograficzny, bo zasługuje na szeroką pre-
zentację. (jk,z)

wystawa
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Zaśpiewali pięknie
Blisko 100 uczestników wzięło udział w XIII 
Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
w kościele parafialnym w Jezierzycach

domska z gminy Ustka pastorałką „Okaryn-
ki, fujareczki”, II - Iga Narloch z gminy Ko-
bylnica - „Kolędą dla nieobecnych”), a III - 
Kamil Kopiniak z gminy Smołdzino - „Jed-
ną z pierwszych gwiazd”. Wśród dorosłych 
I miejsce zajęły „Bierkowianki” z gminy 
Słupsk - za „Cichą kolędę nocy”, II - exequo 
- „Świtezianki” z gminy Słupsk - za „Lulajże 

Jezuniu” i „Babiniec” z gminy Ustka - za „Bę-
dzie kolęda”, III - Chór parafialny z Wrześcia 
z gminy Słupsk - za „Adeste fidelis”.

Nagrodę specjalną przyznano Zorzy 
Sędzickiej z Objazdy za przygotowanie ze-
społów i solistów z gminy Ustka do prze-
glądu. 

 Maciej Wałaszewski, Słupsk

Przegląd odbył się 6 stycznia, a zorga-
nizowali go Starostwo Powiatowe w Słup-
sku, Centrum Edukacji Regionalnej w War-
cinie oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy 
Słupsk w Głobinie. Soliści i zespoły rywali-
zowały w kilku kategoriach. W jury zasiedli: 
Andrzej Machutta - wieloletni wykładow-
ca Akademii Pomorskiej, Violetta Wójcik 
- dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 
w Słupsku oraz Zbigniew Babiarz - Zych - 
naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w 
słupskim starostwie. Po zakończeniu zma-
gań konkursowych z koncertem kolęd wy-
stąpiła Adriana Kuczun - młoda wokalistka 
z Redwanek w gminie Ustka, stypendystka 
starosty słupskiego. Akompaniował jej Ta-
deusz Picz - skrzypek Polskiej Filharmonii 
„Sinfonia Baltica” w Słupsku. 

Wśród solistów ze szkół podstawo-
wych laureatami zostali: Oliwia Mądra z 
gminy Słupsk - za kolędę „Znowu święta”, 
Roksana Białek z gminy Ustka - za „W Be-
tlejem, w Betlejem” (I miejsce exequo) i Jo-
anna Płatwa z gminy Ustka - za „Kolędnicy 
Wędrownicy”. Otrzymała ona także nagro-
dę księdza Feliksa Samulaka - proboszcza 
parafii w Jezierzycach. Wśród zespołów ze 
szkół podstawowych zwyciężyły „Świersz-
cze” z Jezierzyc z gminy Słupsk - za kolędę 
„Białe święta”, zespół z Gałęzinowa z gmi-
ny Słupsk - za „Złotą Jerozolimę”, i zespół 
„Bez nazwy” z gminy Ustka - za „Gwiazdę 
na kiju”. 

Wśród solistów z gimnazjów i szkół 
średnich I miejsce wyśpiewała Zuzanna Ga-
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Człowiek kultury

Rozmowa 
z Mieczysławem 
Jaroszewiczem - 
wieloletnim  
dyrektorem  
Muzeum Pomo-
rza Środkowego 
w Słupsku

cjami kultury - przede wszystkim w Pozna-
niu, potem w Warszawie, gdzie mieliśmy 
zajęcia praktyczne - dały mi wiele ważnych 
doświadczeń.

- Jak to się stało, że zamieszkał Pan 
w Słupsku?

- W 1964 roku z koleżanką z naszej gru-
py, Danutą, pobraliśmy się. Byliśmy wów-
czas na trzecim roku. W 1966 przyjechałem 
za żoną do Słupska. Żona musiała tu wró-
cić, ponieważ opiekowała się schorowa-
ną matką. Zaczęliśmy szukać pracy. Żona 
znalazła ją w szkole nr 7, a mnie się udało w 
pobliskiej Kobylnicy. Wcześniej przez dwa i 
pół miesiąca pracowałem w Powiatowym 
Domu Kultury. Ówczesny kierownik ze zdu-
mieniem oglądał mój dyplom, dziwiąc się, 
że istnieją studia z zakresu kultury. O ile 
wiem, byłem pierwszą osobą w Słupsku, 
która ukończyła studia podyplomowe. W 
szkole w Kobylnicy, w której spędziłem trzy 
lata, też trochę się dziwili, bo tam jeszcze 
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- Panie dyrektorze, zacznijmy od 
początku. Proszę nam powiedzieć, kie-
dy i gdzie Pan się urodził.

- No cóż, trzeba się przyznać - 22 stycz-
nia 1942 roku w Grodnie. Ojciec był przed 
wojną podoficerem, uczestniczył w kam-
panii wrześniowej, jego jednostka została 
rozbita pod Radomiem. Dostał się do nie-
woli bolszewickiej i trafił do transportu na 
Syberię. Razem z kolegą z oddziału posta-
nowili w nocy wyskoczyć z wagonu. Strze-
lano za nimi, ale udało się im uciec w las. W 
przebraniu dotarł do Grodna, gdzie, oczy-
wiście, też musiał się ukrywać. Wówczas 
poznał moją mamę. W Grodnie spędziłem 
tylko pierwsze trzy lata życia, ponieważ w 
1945 roku rodzice musieli wyjechać, tak jak 
większość Polaków. To się nazywało wów-
czas „repatriacja”. Ładne słowo, ale było to 
po prostu wypędzenie nas ze wschodnich 
kresów. 

- Co Pan, wówczas przecież małe 
dziecko, zapamiętał z tej podróży?

- Z Grodna jechaliśmy miesiąc. W wa-
gonie, jakim się wówczas jeździło, czyli to-
warowym. Podróżowaliśmy w dwie rodzi-
ny, jechała też z nami koza, co miało duże 
znaczenie, bo nas żywiła dając mleko. Przy-
stanki były częste, ponieważ pierwszeń-
stwo miały oczywiście transporty wojsko-
we. Mnie, jako małemu dziecku, najbardziej 
utkwiło w pamięci z tej podróży znakomite 
spanie, bo w rogu wagonu była sterta siana 
potrzebnego dla kozy. Do dziś mam szacu-
nek do tego zwierzęcia, dzięki niemu prze-
trwaliśmy. 

- Ale to nie Słupsk był celem tej po-
dróży?

- Mieliśmy przydział do Torunia, nie-
stety na miejscu okazało się, że nie ma już 
mieszkań i rodzice podjęli decyzję: „Jedzie-
my dalej”. W kwietniu 1945 znaleźliśmy się 
na Pomorzu, w Wałczu. Jeszcze nie wszyst-
kie poniemieckie domy były zasiedlone, 
wybraliśmy jeden, blisko dworca, uszko-
dzony przez pocisk. Ojciec sam go napra-
wił. 

Wałcz to miasto garnizonowe i po 
wojnie stacjonowało tam wojsko rosyjskie. 
Byliśmy sąsiadami koszar i zapewniało nam 
to niebywałe „atrakcje”. Jeszcze wiele lat 
po wojnie na drzwiach wejściowych nasze-
go domu przy ulicy 1 maja 11 było widać 
ślady po kolbach. 

- A życie toczyło się dalej...
- W Wałczu skończyłem szkołę pod-

stawową nr 2, potem liceum ogólnokształ-
cące, a potem pojechałem na studia do Po-
znania, na historię. Studiowałem w latach 
1961 -1966. Jednocześnie na ostatnim roku 
podjąłem studia podyplomowe z zakresu 
kultury, które dzięki kontaktom z instytu-
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nikt nie miał wyższych studiów i stukali się 
w czoło, po co mi, skoro mam studia wyż-
sze, jeszcze te dodatkowe. 

- Dlaczego zrezygnował Pan z ka-
riery pedagoga?

- Jeszcze na studiach planowałem 
pracę w kulturze. Po trzech latach w szkole 
w Kobylnicy okazało się, że potrzebny jest 
kierownik Klubu Międzynarodowej Prasy i 
Książki. Zgłosiłem się jako zupełnie niezna-
ny człowiek. Tymczasem w EMPIK-u trwał 
ostry konflikt między księgarnią a czytel-
nią i szukano właśnie kogoś niezaangażo-
wanego. I akurat ja im pasowałem. Muszę 
powiedzieć, że praca w klubie Międzynaro-
dowej Prasy i Książki dała mi bardzo dużo 
satysfakcji. 

- EMPIK to dzisiaj największa sieć 
księgarni, sprzedająca też gadżety nie-
związane z książkami, dla niektórych 
będąca przykładem „makdonaldyzacji” 
kultury. Jak to wyglądało na początku 
lat siedemdziesiątych?

- Pracę w EMPIK-u wspominam dobrze, 
ponieważ było to takie „okienko na świat”. 
W czytelni była tam dostępna również za-
chodnia prasa, oczywiście ta, którą cenzu-
ra dopuszczała. Księgarnia była znakomi-
cie zaopatrzona. EMPIK-i, których wówczas 
było 67 w Polsce, to był ewenement w Kra-
jach Demokracji Ludowej. Łączyły handel z 
kulturą i nauką języków obcych. Prowadzi-
liśmy naukę języka francuskiego, niemiec-
kiego, angielskiego, rosyjskiego, mieliśmy 
bardzo dużo grup. Ponadto organizowali-
śmy spotkania z tzw. „ciekawymi ludźmi”: 
dziennikarzami, artystami, sportowcami, 
pisarzami. Pamiętam znakomite wieczory z 
Jackiem Fedorowiczem, Krystyną Sienkie-
wicz, Janem Pietrzakiem, z ludźmi sportu: 
Bogdanem Tomaszewskim, Jerzym Paw-
łowskim - jeszcze przed aferą szpiegowską, 
Zabłockim. Ten kontakt dawał satysfakcję 
osobistą i poszerzał horyzonty, bo często 
na spotkaniu mówiło się to, czego nie moż-
na było napisać z wiadomych powodów - 
cenzura nie puściła.

- To rzeczywiście brzmi jak wyma-
rzona praca w tamtych latach. Jak więc 
to się stało, że zmienił ją Pan na urzęd-
nicze stanowisko?

- W 1973 roku dzielono Wydział Kultu-
ry na miasto i powiat. Na szefa Wydziału w 
Ratuszu upatrzono sobie - chyba ze wzglę-
du na nienajgorszą działalność - kierownika 
EMPIK-u. Wielkiego wyboru nie miałem. W 
tamtych czasach przychodziło polecenie z 
góry i nie było wyjścia. W ten sposób zosta-
łem kierownikiem Wydziału Kultury i Sztuki 
Urzędu Miejskiego. Wydział był dwuosobo-
wy: ja i jeden inspektor. Pracowałem tam 
od 1973 roku do czerwca 1975. 

- I kontynuował Pan karierę urzęd-
niczą.

- Po tym jak w 1975 roku powstało 
województwo słupskie ówczesny woje-
woda, Jan Stępień (przypomnę, że był on 
prezesem Słupskiego Towarzystwa Spo-

łeczno-Kulturalnego, a jednocześnie prze-
wodniczącym komitetu organizacyjnego 
Festiwali), ściągnął mnie z Ratusza do Urzę-
du Wojewódzkiego na stanowisko rzecz-
nika prasowego. Ten dwuletni okres przy-
dał mi się w późniejszej pracy - kontakty z 
mediami pozwoliły mi zdobyć nieco więcej 
doświadczenia. Jednocześnie cały czas by-
łem komisarzem Festiwalu Pianistyki Pol-
skiej. W 1977 roku przy zmianie dyrekto-

ra Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Woje-
wódzkiego przeszedłem na to stanowisko 
i funkcję tę pełniłem przez pięć i pół roku. 
Nie była to wdzięczna praca dla człowieka 
związanego z kulturą, albowiem znajdowa-
łem się między młotem a kowadłem, czy-
li wymogami administracji i ówczesnymi 
warunkami społeczno-politycznymi. Trwał 
wówczas prawie otwarty konflikt pomię-
dzy Komitetem Wojewódzkim a urzędem 
wojewody, co było szczególnie trudne. Ale 
z drugiej strony miałem kontakt z ludźmi 
kultury.

- Praca w urzędach kojarzy się ze 
żmudnym przekładaniem papierów. 
Nie miał Pan poczucia marnowania pa-
sji i potencjału?

- Nie był to stracony czas, ponieważ 
jeszcze w EMPIK-u zacząłem działalność 
społeczną w STSK. Byłem najpierw kierow-
nikiem biura, a potem komisarzem Festi-
walu Pianistyki Polskiej. Ponadto z przy-
jemnością przypominam sobie wiele rze-
czy, które wówczas udało się zorganizować 

i z których wiele funkcjonuje do dzisiaj, na 
przykład Osiedlowy (później Miejski) Dom 
Kultury przy ulicy Braci Gierymskich, który 
dziś jest Słupskim Ośrodkiem Kultury. Wte-
dy powstało też Młodzieżowe Centrum Kul-
tury przy ulicy 3 maja. Ponieważ z kolei Po-
wiatowy Dom Kultury stracił swoją siedzibę 
przy ulicy Jaracza (budynek starego teatru, 
w którym się mieścił został wyburzony. 
Potem, już jako Wojewódzki Dom Kultury, 

przeniósł się na ulicę Fin-
dera - tam gdzie obecnie 
jest bank) za 300 tys. zł 
wykupiono od Kościoła 
Ewangelickiego obiekt 
przy ulicy Niedziałkow-
skiego i przeznaczono na 
Teatr Rondo, który funk-
cjonuje do dziś. 

Udało się również 
zagospodarować niszcze-
jącą Nową Bramę. Prze-
jęły ją Pracownie Sztuk 
Plastycznych. Wspomnę 
również, że w 1982 roku 
wraz ze świetnym ówcze-
snym dyrektorem Krajo-
wego Biura Koncertowe-
go, Zbigniewem Pawlic-
kim, udało się doprowa-
dzić do organizacji słup-
skich koncertów muzyki 
organowej w kościele św. 
Jacka. 

Wówczas też po-
wstał Teatr Muzyczny, 
który nie przetrwał nie-
stety próby czasu, po-
dzielił się na teatr drama-
tyczny i filharmonię. Uda-
ło się jednak sprowadzić 
do Słupska doskonałych 
twórców i artystów: Ma-
cieja Prusa, Marka Grze-

sińskiego i znakomitego dyrygenta Grze-
gorza Nowaka z Poznania. Ten młody, ale 
bardzo zdolny muzyk stworzył świetny 
zespół, który do dziś funkcjonuje jako Sin-
fonia Baltica. Z kolei Bohdan Jarmołowicz, 
dwakroć przeze mnie powoływany na sta-
nowisko szefa filharmonii, do dziś piastuje 
tę funkcję i doprowadził orkiestrę do bar-
dzo wysokiego poziomu.

W tym czasie powstały też pomniki: 
w 1972 pomnik Szymanowskiego - dotych-
czas jedyny w Polsce, w 1976 pomnik Fry-
deryka Chopina dłuta Mieczysława Welte-
ra, czy pomnik Chopina na promenadzie w 
Ustce, autorstwa Ludwiki Nitschowej, zna-
komitej rzeźbiarki. A „w terenie” udało się 
doprowadzić do powstania domów kultu-
ry w Wicku, w Człuchowie, w Czarnej Dą-
brówce i w Debrznie. Również te ośrodki 
przetrwały do dziś. 

Patrząc wstecz widzi się trwałe efekty, 
które dają satysfakcję, że jednak w tamtych 
trudnych, siermiężnych czasach udało się 
zrobić coś dobrego dla miasta i regionu. 
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KALENDARIUM

6 stycznia w Jezierzycach odbył 
się XIII Powiatowy Przegląd Ko-

lęd i Pastorałek. 

11 stycznia w Słupskim Ośrodku 
Kultury otwarto wystawę prac 

fotograficznych Dariusza Klimczka 
z Główczyc. 

18 stycznia na Konwencie Samo-
rządowców w Starostwie Po-

wiatowym w Słupsku dyskutowa-
no o perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2014 - 2020. 

24 stycznia w siedzibie staro-
stwa odbyła się konferencja 

zorganizowana z okazji obchodów 
Dnia Pracownika Publicznych Służb 
Zatrudnienia. 

25 stycznia w Zespole Szkół 
Agrotechnicznych w Słupsku 

odbyła się konferencja „Transplan-
tacja - szansa na drugie życie”. 

26 stycznia w Dolinie Charlotty 
odbył się IX Bal Charytatywny 

zorganizowany przez Dom Pomocy 
Społecznej w Machowinku i Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Przy DPS. 

7-10 lutego w Słupsku i Ustce 
odbyła się IX Akademia 

Dermatologii i Alergologii 21. Świa-
towy Dzień Chorego.

8 lutego w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Damnicy odbyły się 

XI Powiatowe Spotkania z Poezją 
(Nie)profesjonalną i II Powiatowy 
Przegląd Poezji Śpiewanej. 

9 lutego w Jezierzycach rozegra-
no VIII Powiatowy Turniej Kół 

Gospodyń Wiejskich. 

11 lutego przedstawiciele Stowa-
rzyszenia „Aktywne Pomorze” 

i starosta słupski S. Ziemianowicz 
podpisali porozumienie na rzecz re-
witalizacji i zachowania linii kole-
jowej nr 212 na odcinku Korzybie- 
Bytów. (G.Ś.)

- Jak to się stało, że z Urzędu Woje-
wódzkiego trafił Pan do muzeum?

- Stan wojenny zaskoczył nas wszyst-
kich. Zawieszenie. Likwidacja związków 
twórczych. I inspekcja całego naszego wo-
jewództwa prowadzona przez generała 
Mroza. Miałem dosyć pracy w administra-
cji, lawirowania pomiędzy Komitetem Wo-
jewódzkim a moim szefem - wojewodą. Po 
kontroli Wydział Kultury nie wypadł naj-
gorzej na tle innych, bo dostaliśmy „tróję z 
plusem”, a większość to były dwóje. Upro-
siłem zatem nareszcie ówczesnego woje-
wodę, Czesława Przewoźnika, żeby pozwo-
lił mi przejść do Muzeum. Sytuacja w tej 
instytucji była skomplikowana, ponieważ 
wcześniejszy dyrektor, Kazimierz Bogucki, 
zmarł we wrześniu 1982 roku. Z dniem 1 
grudnia 1982 zostałem mianowany na sta-
nowisko dyrektora Muzeum Pomorza Środ-
kowego w Słupsku, które to do dziś zajmu-
ję. Z czterdziestu ośmiu lat pracy trzydzie-
ści jeden spędziłem tu, w Muzeum. Teraz w 
przededniu przejścia na emeryturę, robiąc 
podsumowania stwierdzam, że wiele pozy-
tywnych rzeczy - oczywiście przy pomocy 
współpracowników i tych, którzy pracowali 
przede mną - udało się zrobić. 

- Z czego po trzydziestu jeden la-
tach pracy w Muzeum Pomorza Środko-
wego jest Pan najbardziej dumny?

- Choćby z modernizacji całego Zam-
ku i jego otoczenia, ogrodów zamkowych, 
renowacji dziedzińca, przeniesienia Spi-
chlerza Richtera z ulicy Wolności na Ry-
nek Rybacki. Pamiętam jeszcze jak ten plac 
pokrywały chaszcze i nieużytki. Rynek zo-
stał zagospodarowany, spichlerz stoi, słu-
ży muzealnikom i znakomitej herbaciarni. 
Zmodernizowaliśmy też Młyn Zamkowy, 
Dworek, Bramę Młyńską. Z kolei w Klukach 
udało się rozbudować skansen. Kiedy w 
1982 roku przyszedłem do Muzeum była to 
jedna zagroda, w tej chwili mamy już blisko 
trzydzieści chałup. Muzeum Wsi Słowiń-
skiej w Klukach funkcjonuje pół wieku. 

Udało się też stworzyć zupełnie no-
wy skansen poświęcony trochę innej kultu-
rze niż słowińska, gdzie odtwarzamy życie 
dawnych pomorskich chłopów. Dodam, że 
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swo-
łowie zostało zbudowane ze środków unij-
nych i to dzięki dwukrotnej dotacji. Już te-
raz skansen jest w całości wypełniony tre-
ścią, mimo że przez pięć lat funkcjonowa-
ła tylko Zagroda Albrechta, a nowa część 
działa dopiero od pół roku. 

Cieszę się również, że za mojej kaden-
cji Muzeum zostało laureatem, i to kilka-
krotnym, Pomorskiej Nagrody Artystycz-
nej, konkursu ministerialnego na tzw. „Sy-
billę”, konkursu na lidera słupskiej gospo-
darki „Srebrny Niedźwiedź” i wielu innych 
wyróżnień. Istotne wydaje mi się również 
to, że w ciągu ostatnich lat uruchomiliśmy 
cztery punkty gastronomiczne i jeden ho-
tel, tzn.: „Piwnicę Anna de Croy” w Zamku, 
wspomnianą herbaciarnię w Spichlerzu 

Richtera, karczmę „U Dargoscha” z częścią 
hotelową w Klukach, a ostatnio gospodę 
„Pod wesołym Pomorzaninem” w Swoło-
wie. Przynoszą one sporo pieniędzy, które 
są przeznaczane na działalność meryto-
ryczną. 

W perspektywie mamy przejęcie 
dwóch spichlerzy położonych nieopodal 
zespołu zamkowego o powierzchni dwa-
kroć większej niż dotychczas posiadamy. 
Wiążę z tym duże nadzieje. Chcemy tam 
utworzyć supernowoczesne muzeum, po-
kazać całego Witkacego, całą kartografię, 
sztukę polską XIX, XX i XXI wieku oraz hi-
storię Pomorza i miasta poprzez osiągnię-
cia techniczne i cywilizacyjne. Stworzymy 
też warunki dla działalności edukacyjnej 
i ułatwimy pracę Pracowni Konserwator-
skiej, szczególnie z obiektami, które trafiają 
do nas zainfekowane. Oczywiście będzie to 
wymagało ogromnych zabiegów, pozyska-
nia środków, ale mamy już przetarty szlak 
w staraniach o środki unijne. Cieszymy się 
też życzliwością władz województwa po-
morskiego - Marszałek twierdzi, ze jeste-
śmy najlepszym muzeum samorządowym 
z tych, nad którymi pełnią nadzór. 

Oczywiście jest w tym ogromna za-
sługa wszystkich 84 pracowników Muzeum 
Pomorza Środkowego. Nikt nigdy nie zro-
bi niczego sam. Kto tak twierdzi, mówi nie-
prawdę. Jeden człowiek niewiele może, 
musi stworzyć zespół ludzi, którzy będą re-
alizować określone zadania. 

- Czyli ma Pan jeszcze plany doty-
czące instytucji, którą Pan kieruje. To co 
będzie z przejściem na emeryturę?

- Wkroczyłem w trzydziesty pierwszy 
rok pracy w Muzeum. Chcę już przejść w 
stan spoczynku, ale jak słyszę, konkurs na 
dyrektora Muzeum ogłoszony przez Mar-
szałka nie został rozstrzygnięty i nie wiem 
jakie są jego dalsze plany. Obawiam się, że 
będę musiał jeszcze kilka miesięcy popra-
cować i ewentualnie wprowadzać w obo-
wiązki osobę, która przejmie funkcję moje-
go następcy. 

- Co zatem, po czterdziestu ośmiu 
latach intensywnego życia zawodowe-
go planuje Pan robić na emeryturze?

- Wielu ludzi mnie przestrzega: „Nie 
możesz nagle spocząć na laurach, nie ro-
bić nic”. Od wielu lat jestem wiceprezesem 
Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kultu-
ralnego, wiec liczę na to, że już społecznie 
popracuję w STSK, na przykład przy orga-
nizacji festiwali i koncertów muzyki kame-
ralnej. Kontakt z ludźmi kultury będzie mi 
bardzo potrzebny. 

Planów za dużych mieć nie mogę, tyl-
ko takie na miarę wieku i zdrowia, dlatego 
wciąż wracam z sentymentem do Wałcza. 
Zawsze mój pobyt tam jest, jak to się mówi, 
ładowaniem akumulatorów. Wydaje mi się 
wówczas, że znowu jestem młody i mam 
szerokie plany i perspektywy.

Rozmawiała: Katarzyna Maciejewska, 
Słupsk
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Prawda o samotności Ikara należy do 
fundamentalnych doświadczeń człowieka. 
Malarz opowiada o obojętności świata, gdy 
Ikar ginie samotnie wśród ludzi zajętych 
swoimi sprawami. Ilu spotykamy ginących, 
zagubionych we własnym pogmatwanym 
losie, takich, których przerosły marzenia, a 
świat patrzy obojętnie na ich upadek? Od 
cudzego nieszczęścia, cierpienia, choroby 
uciekamy we własną codzienność, uspra-
wiedliwiamy obowiązkami obojętność lub 
niemoc. Nigdy nie jesteśmy dostatecznie 
przygotowani na udział w cudzym cierpie-
niu. Świadczą o tym dzieła kultury, traktaty 
filozoficzne, nawet Ewangelie opowiadają-
ce Mękę Pańską.

Tylko nieliczni, także z zawodowego 
wyboru, muszą zachować wrażliwość, by 
wyjść poza ramy obojętności, inaczej niż 
w obrazie opowiedzianym mistrzowskim 
pędzlem Bruegla, z Królewskiego Muzeum 
Sztuk Pięknych w Brukseli

Dwoje idzie ulicą - pisze Andrzej Szcze-
klik w swojej ostatniej książce „Kore”. Ktoś 
upada. Oboje podbiegają, to naturalny od-
ruch, lecz coraz rzadziej spotykany. Ubole-
wamy nad tym, rozmawiamy o znieczulicy, 

a przecież nie powinien być to zautomaty-
zowany odruch, bo człowiek nie jest auto-
matem. Wrażliwość serca trzeba kształto-
wać, pielęgnować, bo z niej, z wrażliwości 
rodzi się otwarcie na drugiego człowieka.

Klemens Rudowski w latach nauki 
w liceum pedagogicznym, co wielokroć z 
dumą podkreślał, z pewnością kształtował 
w sobie wrażliwość na przyszłe zadania. 

Kształtował zmy-
słem artystycz-
nym, z pasją upra-
wiając muzykę i 
sztukę słowa, tak-
że w aktach auto-
ironii. Cytowany 
już Andrzej Szcze-
klik pisze: „Czy 
nie gramy kano-
nu wszechświata? 
I może muzyka ta cze
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Klemens
Klemens Rudowski 14 grudnia 2012 

roku pożegnał się z ostatnim 10-leciem 
swojego życia zawodowego

Lubuczewo leży na trasie ze Słupska 
do Smołdzina, wsi gminnej z siedzibą Dy-
rekcji Słowińskiego Parku Narodowego i 
dalej Kluk, znanych głównie z Muzeum Wsi 
Słowińskiej. 

Coraz mocniej i wyraźniej - obok daw-
nej historii Lubuczewa, wpisanej w bryłę 
neorenesansowego pałacyku oraz w bo-
gactwo i dostojeństwo starego parku - 
rozwija się działalność położonego po są-
siedzku Domu Pomocy Społecznej, które-
go budowę ukończono w 2000 roku dzięki 
zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w 
Słupsku. Od początku istnienia DPS-em w 
Lubuczewie kieruje mgr Marianna Kawiec-
ka. Od jej decyzji zależało ostatnie dziesięć 
lat z życia Klemensa Rudowskiego. Kiedy ja-
ko kandydat na instruktora do spraw kultu-
ralno - oświatowych stanął przed piastowa-
nym przez nią urzędem, zobaczył przede 
wszystkim piękną i mądrą kobietę, co wy-
znał szczerze po latach w dniu 14 grudnia 
2012 roku w obecności zainteresowanej i 
zgromadzonych na uroczystości pożegna-
nia gości. Urzędowa rozmowa utwierdzi-
ła go wówczas w przekonaniu, że dokonał 
słusznego wyboru i gotów był uaktywnić 
wszystkie swoje talenty, by sprostać wy-
zwaniu. Wzajemnie, pani Kawiecka z wy-
sokości swego urzędu dostrzegła w kan-
dydacie cechy, dzięki którym przez ostat-
nie dziesięć lat mieszkańcy DPS-u uniknęli 
poczucia społecznej izolacji mimo niepeł-
nosprawności, choroby, sytuacji rodzinnej 
i społecznej lub z innej przyczyny. Takim 
sposobem lubuczewski DPS wrasta w kra-
jobraz okolicy, a jego mieszkańcy inspiro-

wani przez zawodowych opiekunów włą-
czają się w życie kulturalne regionu, o czym 
jeszcze opowiem.

Kiedy we wspomniane już mroźne 
grudniowe przedpołudnie Klemens Ru-
dowski żegnał się z ostatnim dziesięciole-
ciem swojego życia zawodowego, kwiata-
mi dziękował pani dyrektor za lata wypeł-
nione wspólną pracą, natomiast muzyką i 
serdecznymi słowy łagodził smutek rozsta-
nia z mieszkańcami Domu.

„Przyznaję, że lubię w ich towarzy-
stwie przebywać najchętniej. Są zwyczaj-
nie ludzcy. Być może kiedyś podzielę ich 
los. Nie jestem głupcem, a tylko ten uwa-
ża, że to go spotkać nie może”- pisał w 
jednym z felietonów publikowanych w 
„Powiecie Słupskim”. Podzielam refleksję 
pana Klemensa, laureata nagród Starosty 
Słupskiego, w tym nagrody Białego Bo-
ciana. Być może nie jest odkrywcza, ale 
z pewnością godna przypomnienia - jak 
obraz Bruegla Starszego „Upadek Ika-
ra”, który odczytuję jak malarski traktat o 
istocie ludzkich relacji.

(z W .H. Audena)

W Ikarze Bruegla na przykład: jak wszystko naturalnie
Odwraca się od nieszczęścia; oracz idący za pługiem
Słyszał plusk i wołanie o pomoc,
Lecz dla niego ten upadek nie ma znaczenia; słońce
Odbija się - jak powinno - od białej nogi, znikającej
W zielonej wodzie; a żaglowiec, kosztowny i delikatny, który widział
Rzecz zdumiewającą: chłopca, spadającego z nieba -
Musi dopłynąć do portu - i wolno żegluje dalej..* 
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brzmi w każdym z nas, lecz, podobnie jak 
harmonii Sfer Niebieskich, nie słyszymy jej, 
z wyjątkiem poetów, u których pewne wąt-
ki, rytmy wewnętrzne przebijają się z głę-
bin ciała i niby muzyczny daimonion dyk-
tują im metrum wiersza. Od chwili urodze-
nia świat w sobie nosimy.” 

Kiedy w lubuczewskim DPS-ie uprząt-
nięto z holu krzesełka dla gości, ucichła 
muzyka i świąteczny gwar, smutek miej-
sca wydał się przejmujący mimo pięknych 
wnętrz, zieleni kwiatów, otwartej kaplicy. 
Pensjonariusze rozeszli się do swoich pokoi 
lub na posiłek, zamiast odświętnych uśmie-
chów zobaczyłam smutne oczy, zafrasowa-
ne twarze. Samotność. Samotność i pustka 
wśród stu czterech podobnych losów. Idąc 
za myślą autora „Kore”, zastanawiam się, 
czy taki rodzaj wrażliwości, która otwiera 
człowieka na los innego to nie daimonion, 
„boskie tknięcie”, tak jak pojęcie utworzył i 
rozumiał Sokrates? Czego trzeba doświad-
czyć, by rozumieć samotnych, by udźwi-
gnąć ich los, nie upadając pod zbyt ciężkim 
krzyżem.

W ostatnich latach z inicjatywy Kle-
mensa Rudowskiego i z jego zaangażowa-
niem odbywały się w Smołdzinie „Misteria 
Męki Pańskiej”, w których mieszkańcy DPS
-ów z Lubuczewa, Machowina, Machowin-
ka, Przytocka byli głównymi postaciami, a 
Droga Krzyżowa stawała się nie tylko wiel-
kanocnym misterium sakralnym, była ich 
opowieścią o przyjęciu własnego krzyża 
wykluczenia i samotności.

„I przymusili niejakiego Szymona z 
Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wra-
cając z pola właśnie przechodził, żeby niósł 
krzyż Jego.“ (Mk 15,21 i par.). Scenę tę opi-
sują trzej Ewangeliści. Gdybyśmy jednak po 
ludzku spojrzeli na Szymona Cyrenejczyka, 
dostrzeżemy w nim oracza z obrazu Bru-
egla. Zajęty wiosenną orką porządny, pra-
cowity Żyd nie miał ochoty brać udziału 
we wstydliwym i okrutnym spektaklu. Miał 
dość własnych zmartwień. Nie chciał mieć 
nic wspólnego z okrutną egzekucją, ludz-
kim gadaniem. Jednak żołnierze przymusi-
li go do niesienia krzyża Jezusa. Jakże czę-
sto jesteśmy jak Cyrenejczyk. Buntujemy 
się przeciw włączeniu w chorobę, biedę, 
występek. To naturalne, lecz Żołnierzem w 

naszej opowieści jest wrażliwość ukształto-
wana wychowaniem w kulturze opartej na 
wartościach chrześcijańskich.

„W swojej zawodowo - etycznej pra-
cy z tak zwanym ludzkim podejściem czu-
jemy się lokalnymi Cyrenejczykami - pisze 
Klemens Rudowski w kolejnym felietonie - 
próbującymi ulżyć naszym podopiecznym 
w niesieniu krzyża, i to nie tylko z zewnętrz-
nego nakazu - co z wewnętrznej potrzeby.”

W „Ciemnych skrzydłach Ikara” Jan 
Tomkowski pisze o rozpaczy. O jej pojmo-
waniu przez filozofów, o jej nazwach w 
różnych językach. Ciekawy esej kończy się 
taką konkluzją: „Dowiedziałem się niewie-
le. Może tylko tego, że rozpacz ma jednak 
skrzydła, choć bardzo słabe i niepewne - 
o wiele bardziej zawodne niż zbudowane 
z piór i wosku skrzydła Ikara. Nie da się na 
nich polecieć zbyt daleko, lecz czasem wy-

starczają, by ocalić siebie, by nie zamknąć 
jeszcze ostatnich drzwi.”

Myślę, że Klemens Rudowski odkrył 
tę prawdę dla siebie i pensjonariuszy DPS
-u w Lubuczewie. Dlatego rozwijał skrzydła 
talentów poetyckich Kazimierza Gwiazdy, 
Emila Pakulnickiego, Artura Krużyckiego, 
Cezarego Wosinka, pilnując publikacji ich 
wierszy na lamach „Powiatu Słupskiego” i 
w kolejnych, wydawanych przez Starostwo 
Powiatowe w Słupsku, antologiach poezji. 

W zespole wokalno - muzycznym „Kaszub-
skie Echo” swoje talenty muzyczne pensjo-
nariusze realizowali tak skutecznie, że ich 
szlagiery znajdują się na „Liście Przebojów 
Ludowych” Radia Koszalin, a do domowej 
legendy DPSu w Lubuczewie wszedł wy-
stęp zespołu w telewizyjnej Dwójce.

Uroczystość w lubuczowskim DPS
-ie trwała niespełna dwie godziny i, jak 
słusznie zauważył obecny na uroczystości 
przedstawiciel Starostwa Powiatowego w 
Słupsku Zbigniew Babiarz-Zych, bohater 
tej uroczystości, Klemens Rudowski, nie za-
siadł w fotelu oczekując laudacji, co było-
by naturalne w tej sytuacji. On stanął przed 
gośćmi, wśród których byli mieszkańcy 
DPS-u, dziękował, dedykował, wspominał 
jeszcze raz przesyłając muzyczne prezenty, 
występując ze swymi podopiecznymi. By-
ły kwiaty, wiersze na cześć, podziękowania. 

Jednak bohater uroczystości pozostał w 
cieniu, natomiast królowała jego idea słu-
żenia bliźniemu - wbrew malarskiej konsta-
tacji Bruegla Starszego. On, jak Szymon Cy-
renejczyk, przeszedł długą drogę, na swoją 
miarę. 

Czesława Długoszek, Objazda
* Krzysztof Boczkowski: Muzeum 

Sztuk Pięknych, [w:] Ostrygi i onuce”, 1988, 
www.goldenline.pl/forum/443718/poezja-
i-malarstwo/s/4.
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Sięgam pamięcią do czasów studiów, 
gdy na dużym osiedlu międzyuczel-
nianym w Poznaniu na Winogradach 

w latach 1958 - 1964 spotykałem kolegów 
- studentów Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz-
nych w Poznaniu mieszkających obok mo-
jego akademika. Na dużym i nowo wybu-
dowanym osiedlu studenckim, wśród „pla-
stusiów” - jak nazywaliśmy studentów tej 
uczelni - wyróżniała się skromna, szczupła, 
o krótko ostrzyżonych włosach na „sagan-
kę” z filmu „Witaj Smutku”, bardzo ruchliwa 
osoba Łucji. Zwracała też na siebie uwagę 
tym, że przez osiedle, jak również przez 
centrum Poznania przemieszczała się trzy-
mając w rękach miniatury - modele rzeźb 
wykonanych z czerwonej, czasem wypalo-
nej gliny. Widoki były zaskakujące, gdy do 
zatłoczonego tramwaju, słynnej „15”, któ-
ra przewoziła studentów z centrum na od-
dalone osiedle wsiadała Łucja, która przy 
skromnej posturze walczyła z ciżbą tram-
wajową o zachowanie i nie naruszenie jej 
nowego, glinianego dzieła.

Tak zapamiętałem moje wrażenia z lat 
studenckich związane ze studentką Łucją 
Grzybowską. Później wśród studentów tej 
uczelni krążyły anegdoty dotyczące Łucji i 
jej zafascynowania miniaturą w rzeźbie, o 
której promotor i opiekun prof. B. Wojto-
wicz powiadał: „Grzybowska, ja będę mu-
siał przychodzić z lupą, aby zobaczyć twoje 
projekty”.

W latach siedemdziesiątych rozpo-
cząłem pracę w Słupsku. W oczekiwaniu na 
mieszkanie pomieszkiwałem na kwaterze 
przy ulicy Braci Gierymskich w zasobach 
spółdzielni „Kolejarz’. Jak sobie przypomi-
nam, była to może sobota, gdy z okna mo-
jego pokoju zobaczyłem potężną postać 
kolegi z okresu studiów, Krzysztofa Włod-
ka i obok malutką Łucję, która budowała 
dużą rzeźbę ogrodową wypełniając przy-
gotowany już statyw żelazny betonem, a 
mój kolega kręcił ręczną betoniarką. Tak 
powstała na moich oczach rzeźba „Matka 
z dzieckiem” (1976) o wysokości około 250 
centymetrów na osiedlu „Kolejarza”

Było to spotkanie po latach z Łucją. 
Była małżonką Krzysztofa, mieli już doro-
bek wspólnego życia. Na lokalnym rynku 
artystka osiągnęła uznanie dla swojej sztu-
ki, miała bardzo dużo zleceń, upiększała 
nowy Słupsk. Mieszkałem już na stałe i po-
dziwiałem jej dokonania - małe formy archi-
tektoniczne, które powstawały na nowych 
osiedlach mieszkaniowych. Projektowała 
i realizowała rzeźby parkowe i do ogród-
ków jordanowskich. Uczestniczyła bardzo 
aktywnie w życiu kulturalnym Słupska, Ust-
ki. Aktywnie działała w regionie słupskim, 
organizując wiele wystaw i plenerów pla-
stycznych. Wiele prac Łucji Włodek, póź-
niej Jabłońskiej powstawało na plenerach 
ceramicznych w Lęborku i Starym Grono-
wie, gdzie artyści mieli dostęp do surowca, 
przejściowe pracownie, a co najważniej-
sze - niezbędny piec do wypalania gliny. W 

Artykułem Włodzimierza Lipczyńskiego 
o Łucji Włodek rozpoczynamy nowy cykl 
„Artyści ziemi słupskiej”, w którym prezento-
wać będziemy wybitne, zasłużone dla kultu-
ry pomorskiej osobistości artystyczne Słupska 
i powiatu słupskiego. W ten sposób chcemy 
przybliżyć ich sylwetki, dorobek artystyczny 
i podkreślić znaczenie. Być może niektórzy, 
z wcale niemałym i znaczącym dorobkiem, 
zostaną dopiero po raz pierwszy zauważeni 
i zaprezentowani publicznie, co tylko będzie 
dowodzić słuszności podjętego cyklu. Mamy 
nadzieję, że publikacjami tymi przysłużymy 
się kulturze pomorskiej. (z)

Artyści 
ziemi 
słupskiej
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Po wielu latach, sprowokowany wernisażem rzeźby artystycz-
nej Łucji Włodek - Jabłońskiej w Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku, przypominam swoje zapomniane myśli i fakty zwią-
zane z życiem i twórczością tej ciekawej osobowości artystycznej

1979 roku artystka otrzymała odznakę Za-
służonego Działacza Kultury.

Na ziemi słupskiej powstało najwięcej i 
najciekawszych prac Łucji Włodek - Jabłoń-
skiej, które na trwale pozostaną jako dowo-
dy jej artystycznych przemyśleń i osiągnięć. 
Mimo sukcesów artystycznych i otrzymy-
wanych dowodów uznania nastąpiły lata 
trudne i decydujące w życiu osobistym ar-
tystki, o których mało wiemy, bo dotyczy-
ły poważnych problemów zdrowotnych. 
Można tylko na podstawie wiedzy ogól-
nej domyślać się co czuła i o czym myślała, 

walcząc o przetrwanie, żyjąc w cieniu nie-
korzystnej diagnozy lekarskiej. Pozostaje 
tylko czas oczekiwania, bo jedyny ratunek 
istnieje w najnowszych osiągnięciach nauki 
umożliwiających transplantację organów. W 
świadomości pacjenta i lekarza istnieją dwa 
punkty widzenia - medyczny i psycholo-
giczny. Najważniejszym medycznym aspek-
tem sprawy jest znalezienie odpowiedniego 
dawcy i uzyskanie pewności, że przeszczep 
się przyjmie, że zostanie pokonana bariera 
immunologiczna i że mimo wszystko spra-
wa będzie miała pomyślny finał. 

Ostatecznie wielka wola życia artyst-
ki i udana operacja wszystkie te problemy 
zdrowotne pokonała i opanowała, a teraz 
pozostał tylko obowiązek systematycznej 
kontroli lekarskiej. Życie z nowym sercem 
jest życiem drugim, podarowanym - tak na-
zywa to artystka Łucja Włodek - Jabłońska, 
która tak piętnaście lat tworzy swoje dzie-
ła. Mówi też, że jest to szczególna łaska od 
Boga, który dał jej szansę działania i wyko-
rzystania artystycznego talentu. Zapisem 
tragicznych przeżyć artystki jest rzeźba z 
1998 roku, która nosi nazwę „Życie za ży-
cie” (plener w Starym Gronowie). Przedsta-
wia postać anioła, który przytula dwie sto-
jące obok siebie kobiety. Jedna jest pozba-
wiona serca i ma zakryte przez anioła oczy, 
druga obok trzyma w ręce serce i otwarty-
mi oczami patrzy z nadzieją w przyszłość. 
Rzeźba jest podziękowaniem dla anonimo-
wej dawczyni za dar życia. Jednocześnie 
jest dowodem na twierdzenie, że sztuka 
jest zwierciadłem życia artysty.

Z tego okresu pochodzi też rzeźba no-
sząca nazwę „Kamienne serca (Rozwód)” 
wykonana z porcelany. Wzrusza prostotą 
formy i ideą - przedstawia cierpienia dzie-
ci po rozwodzie rodziców. Jest to też wątek 
zaczerpnięty z życia artystki, potwierdzają-
cy zależność uprawianej sztuki od przeżyć 
artysty. Artystka od trzynastu lat mieszka w 
Luzinie koło Wejherowa i tam się udaję, by 
po raz trzeci spotkać się osobiście i poroz-
mawiać o twórczym życiu Łucji Włodek - Ja-

Sztuka jest zwierciadłem życiaSztuka jest zwierciadłem życia
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błońskiej, której dzielnie pomaga i sekun-
duje drugi mąż Nikodem Jabłoński. Zwie-
dzam pracownię, oglądam aktualne prace 
- głównie rzeźby niewielkich i średnich roz-
miarów, z przeznaczeniem do eksponowa-
nia we wnętrzach lub w ogrodach. Dużo 
jest przedmiotów ceramicznych codzien-
nego użytkowania - dzbanki, garnuszki, ta-
lerze oraz ozdobne naczynia. Tu w Luzinie, 
w domku obok kościoła, mogę poznać im-
ponujące zaplecze twórcze artystki. Istotną 
przesłanką wyboru tego miejsca jest łatwy 
dostęp do surowca, czyli gliny i całkowicie 
opanowany warsztat projektowy, realiza-
cyjny i technologiczny. Przy lampce wina z 
gospodarzami wspominamy z nostalgią la-
ta minione oglądając jednocześnie zdjęcia 
ze starych albumów fotograficznych. Z po-
dziwem patrzę na żywotną Łucję Włodek - 
Jabłońską, która tak pięknie wykorzystała i 
realizuje swoje drugie życie.

***
17 listopada 2012 roku Muzeum Po-

morza Środkowego w Słupsku zaprosiło na 
wystawę Łucji Włodek-Jabłońskiej. Zwie-
dzam wystawę nie zapominając, jak złożo-
ne są fazy powstania każdego eksponatu, 
który ma zapisaną swoistą receptę tech-
nologiczną. Zastanawiam się nad tematy-
ką dzieł, ich ideą powstania oraz koncepcją 
autora. Łucja Włodek-Jabłońska studiowała 
w okresie, kiedy modnym kierunkiem był 
abstrakcjonizm. Mimo takim tendencjom 
artystka pozostała wierna realizmowi i od 
początku interesowała się obrazem czło-
wieka, pokazując złożoność natury, przeży-
cia wewnętrzne, uwieczniając to w rzeźbie.

Wystawa powstała dzięki zaanga-
żowaniu Muzeum Pomorza Środkowego, 
które wybrało ponad 80 dzieł Łucji Wło-
dek-Jabłońskiej i przygotowało ekspozy-
cję, udostępniając całe lewe skrzydło trze-
ciego piętra. Wybór eksponatów obejmuje 
różnorodne bardzo osobiste reprezento-
wane style artystki. Scenografia wystawy 
- trafnie dobrana, zawiera tło na którym 

są przedstawiane eksponaty. Przypomina 
swoistym ceglanym kolorem podstawowy 
surowiec wykonywanych rzeźb ceramicz-
nych - glinę po jej wypaleniu.

Prezentowane są rzeźby powstałe od 
końca 1970 roku aż po najnowsze prace z 
2012 roku. Ich tematyka jest różnorodna, ale 
koncentruje się głównie na ludzkiej posta-
ci, jej odczuciach i wnętrzu. Tematem do-
minującym jest macierzyństwo ukazane w 
różnych postaciach - kobieta spodziewająca 
się dziecka, matka z dzieckiem, a także róż-
norodne przedstawienie dziecka - w szcze-
gólnych sytuacjach i w zależności od wie-
ku. Dziecko to temat towarzyszący artystce 
przez wszystkie lata twórczości. Artystka wy-
konała około 500 prac o tematyce dziecię-

cej. Na wystawie można oglądać wizerunki 
dzieci następującej tematyce: „Dziewczynka 
czytająca”, „Dzieci”, „Śpiące dzieci”. Niektóre 
rzeźby są przedstawione w formie kompozy-
cji. Na przykład kompozycję „Przebudzenie” 
tworzy 5 rzeźb kamionkowych ukazujących 
w różnych fazach budzące się ze snu dziec-
ko. Kompozycja jest kolorowa wykonana w 
glinie barwionej i pokrytej szkliwem, a za-

chwyca bajkowym przedstawieniem dzieci. 
Temat dziewczynek jest przedstawiony w kil-
ku rzeźbach: dziewczynka z mandoliną, z ró-
życzką, z koszyczkiem. Odrębną grupę rzeźb 
stanowią symbole, istoty nierealne, nieistnie-
jące w przyrodzie dzieci-owady. Są to kom-
pilacje dzieci z motylami, ważkami, ćmami.

Mitologia jest kolejnym tematem 
twórczości Łucji Włodek-Jabłońskiej. Zo-
stała przedstawiona w formie grupy rzeźb 
„Ikary”, które artystka wykonała w 1984 ro-
ku i które przyniosły jej II nagrodę w Kon-
kursie „Dzieło Roku”. Na wystawie prezen-
towane są Mojry - boginie życia i śmierci. 
Rzeźby powstawały na plenerze ceramicz-
nym w Starym Gronowie. Do kolejnych po-
staci wziętych z mitologii greckiej należy 
Gaja - Matka Ziemia. Alegoryczna forma 
rzeźby przedstawia ziemię jak się wyłoniła z 
chaosu i była jednym z najstarszych bóstw. 
Utożsamiała płodność i macierzyństwo. 

Wystawiane rzeźby sakralne stano-
wią odrębne zainteresowanie rzeźbiarki. 
Od 1981 roku artystka tworzy ceramiczne 
rzeźby aniołów: anioł niebieski, grający na 
trąbce, na skrzypcach, putto. W twórczości 
rzeźbiarki wiele aniołków powstało w for-
mie świeczników i dzwonków. Ciekawym 
tematem jest powtarzający się motyw ba-
śniowy łączący się z przyrodą.

Katalog wystawy starannie przygoto-
wany odsyła nas również do rzeźb ogrodo-
wych i parkowych, które upiększają ogród-
ki jordanowskie, dzielnice i osiedla Słup-
ska Ustki, Sławna. W wędrówkach ulicami 
Słupska można odnaleźć trwałe dowody 
wszechstronnej twórczości artystycznej 
Łucji Włodek-Jabłońskiej. Przykładem jest 

ściana ceramiczna powstała w 1987 roku w 
dawnej przychodni dziecięcej przy ulicy Ja-
na Pawła II. Wystawa w Muzeum Pomorza 
Środkowego przedstawia kompleksowo 
zasługi rzeźbiarki dla ziemi słupskiej, która 
poprzez swoją twórczość zapisuje się trwa-
le w naszej pamięci. 

Włodzimierz Lipczyński, Słupsk 
w.lipczynski@interia.eu
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„Konopielka” 
na słupskiej 

scenie inicjatyw 
aktorskich

Teatr Nowy 
im. Witkacego 
w Słupsku ciągle 
poszukuje formuły 
programowej dosto-
sowanej do potrzeb 
i oczekiwań wyma-
gającego widza oraz 
lokalnych możliwo-
ści finansowych

Słupski teatr zbliża się do 
10-lecia działalności po re-
aktywowaniu sceny w 2004 

roku. W międzyczasie doczekał 
się nowej nazwy, nowego dyrek-
tora. Czytam ostatnio wnikliwie 
opinie merytorycznej krytyki te-
atralnej o każdej nowej insceni-
zacji na scenie w Słupsku, nie za-
wsze pozytywne i zastanawiam 
się, ile jest w nich obiektywnej 
oceny, a ile napuszonej megalo-
manii krytyka z zewnątrz, nie zna-
jącego zwykle miejscowych re-
aliów? Teatr w Słupsku dla miesz-
kańców jest „oczkiem w głowie”. 
Jest to niewątpliwa nobilitacja 
miasta, dostarcza codziennej 
strawy duchowej dla stałych od-
biorców. Dla widzów dorosłych 
jest próbą konfrontacji z nowy-
mi inscenizacjami, dla tych naj-
młodszych - świetną zabawą, dla 
młodzieży szkolnej stanowi edu-
kację i kontakt z klasyką. Tutaj koncentruje 
się życie kulturalne jak w soczewce, a reali-
zowane przedsięwzięcia cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Są to różnorodne insce-
nizacje, widowiska, musicale, produkcje od 
mega do mikro, które nie tylko zachwycają, 
ale mają swoje konsekwencje finansowe. 
Możliwości są ograniczone, na wszystkie 
pomysły nie wystarcza środków, potrzeby 
zawsze są większe, bo sektor kultury nie 
jest samowystarczalny - musi być zasilany 
dotacjami zewnętrznymi.

Małe formy teatralne wychodzą na-
przeciw tej skomplikowanej sytuacji. 
Przykładem jest aktualnie grana na ma-
łej scenie słupskiego teatru sztuka Edwar-
da Redlińskiego „Konopielka” w reżyse-
rii Jerzego Karnickiego. Karnicki związany 
od początku swojej kariery aktorskiej ze 
Słupskiem, stanowi również z aktorami - 
Igorem Chmielnikiem i Krzysztofem Klu-
zikiem obsadę tej sztuki. Krótka godzinna 

farsa, właściwie groteska - bawi, śmieszy 
i zachwyca anachronizmem językowym, 
przesadną „filozofią chłopskiego myśle-
nia” oraz całością dynamicznej akcji. Sce-
nografia przygotowana przez Aleksandrę 
Chrzan jest dostosowana do małej sceny. 
Trudno wyróżnić szczególnie jakiegokol-
wiek aktora, bo akcenty dobrej gry aktor-
skiej rozkładają się na cały zespół. Treść 
sztuki, daleko odbiegająca od aktualnych 
stereotypów wsi, ogląda się już jako histo-
ryczny przekaz daleki od rzeczywistości. 
Dzięki zabawnym dialogom jest ciekawa i 
pouczająca.

Temat zapomnianej przez Boga wsi 
Taplary, w której życie toczy się swoim od-
wiecznym torem jest interesujący przez 
poznanie problemów lokalnej społeczno-
ści. Tempo tego życia wyznacza rytm natu-
ry mierzony wschodami i zachodami słoń-
ca. W tak ułożony świat wtargnie jednak 
pewnego dnia „uczycielka”, a wraz z nią no-

woczesność. W przezabawnych okoliczno-
ściach zaczyna pękać stara kultura, a rodzi 
się nowe.

Premiera „Konopielki” zainaugurowa-
ła działalność sceny inicjatyw aktorskich. 
Zapytałem o tę nową inicjatywę i jej zna-
czenie dla teatru reżysera przedstawienia 
Jerzego Karnickiego. Reżyser Konopielki a 
zarazem współtwórca sceny inicjatyw ak-
torskich odpowiadając na moje pytanie, 
mówił o ciągłych poszukiwaniach progra-
mowych słupskiego teatru, z których wy-
nikła inicjatywa małych form teatralnych, 
jako wzbogacenie i uzupełnienie stałego 
programu sceny dużej. Inicjatywa ta ma 
również na celu wykorzystanie potencja-
łu aktorskiego i zaprezentowanie widzowi 
dodatkowych przeżyć, wzruszeń i radości 
płynących z pogłębionego kontaktu z pu-
blicznością. Czy to się udało w „Konopiel-
ce”? Myślę, że tak. 

Włodzimierz Lipczyński, Słupsk
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czego zapału - była to praca 
Syzyfa. Skrzyżowanie muzy-
ki ze sportem - choćby osło-
dzone lokalną „landrynką” 
- miało efekt nieprzewidy-
walnie odwrotny. 

Skrzypcową „Legen-
dę” Wieniawskiego zachwa-
ściłem rubasznym folklorem 
z domieszką recytatywu 
„miałeś chamie złoty róg”, 
walc minutowy Des - dur 
Chopina grałem w czasie 
siedemnastu minut, a „Ma-
rzenie” Schumana dziwnie 
przybierało postać z „Kama-
sutry”. Tak więc moje „wej-
ście smoka” w codzienne 
sparingi ze światem rzeczy-
wistym - nie były pozytyw-
nie motywujące. 

Chałturząc zarobko-
wo po ówczesnych „małych 
ojczyznach”, tj. PGR-ach, z 
tamtejszą Kadrą też prze-
grywałem. Nieznane bo-
wiem były im pojęcia „fair 
play”, „bon ton” czy „savo-
ir-vivreu”, że nie wspomnę 
o kodeksie Boziewicza. Bo-
zia tylko wie, jak nierówna 
to była walka. Wtedy też nie 
wiedziałem, że wrony kra-
czą stadami, a wilki atakują 
watahami i znienacka. Dziś 
dopiero wiem, że nawet 
Bruce Lee (choćby z techni-
ką „pijanego żurawia”) prze-
grałby z kadrą uzbrojoną w 
sztućce do nabierania siana, 
obornika czy bronowania. 
(Orężem dodatkowym były 
- sztachety, orczyki i krowie 
łańcuchy). 

Dziś ludzie ci swoje 
dawniejsze „małe ojczy-
zny” nazywają światowo - 
Heimat. Mickiewiczowska 
poezja: „Brama na oścież 
otwarta przechodniom 
ogłasza / Że gościnna i 
wszystkich w gościnę za-
prasza” - mająca trafić pod 
strzechy - nie do wszystkich 
czupryn dotarła. Współ-
czesna poezja jest bardziej 
pragmatyczna i ma często 
formę SMS-a, na przykład 
„Frei Zimmer”, w dodatku z 
bardzo sugestywną pantomimą. Wszystko 
to bardzo ekologiczne, choć też wzmoc-
nione „chemią”. Ich przeżycia mają charak-
ter wyłącznie dotykowy. Jak - tablety. To ta-
ki rodzaj sztuki. Tyle, że - zwyrodniałej. 

Obecnie są oni pełnoprawnymi oby-
watelami Europy. Jeden z takich wrażli-
wych poetycko „gościnnych pracowników” 
(gastarbeiter), który na romantyczny księ-

życ mówi - „łysy”, pysznił się: „Ostatnio mie-
lim robotę w Niemczech. Robilim przy kro-
wach, a krowy przy nas”. 

***
Do Słupska wjechałem w 1979 roku i 

to z tarczą! Za poręczeniem wykładowców 
AM w Gdańsku (i to z tytułami, że „daj Boże 
zdrowie”) oraz aprobatą ówczesnego pre-roz
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„Kapitał 
ludzki”, 
czyli CV 
szaleńca
Kiedy byłem już w wieku 
szkolnym, dał mi ojciec dy-
daktyczną wskazówkę na 
dalsze życie: „Synu, nigdy 
i z nikim nie zaczynaj. Jeśli 
jednak ktoś z tobą zacznie, 
to należy tak dopier...ić, 
żeby na nogi nie powstał

Urodziłem się faktycznie 23 listopada. 
Trochę się obawiałem, bo oczekiwa-
ła na moje przyjście niemiecka (choć 

fachowa) akuszerka. Zanim zdążyłem zła-
pać pierwszy w życiu oddech - wymierzyła 
mi na „Gut Morgen” takiego klapsa, że do 
3-go stycznia Nowego Roku płakałem. Aż 
do jej wyjazdu za Odrę. 

Dopiero wtedy ojciec oficjalnie zgło-
sił moje urodziny w Urzędzie Gminy. Do 
tego czasu - jako prezes tamtejszego GS-u 
- hucznie fetował to wydarzenie, a dono-
śność wiwatu „na zdrowie” wspomagały 
walnie panie, które miały na czym siedzieć 
i... czym oddychać. Pili też „Kuba do Jaku-
ba, Jakub do Michała... kompanija cała”. 
Niektórzy mieli nawet nosy czerwone od 
zbyt zimnych przekąsek. Wolałem ich jed-
nak zawsze od tych współczesnych, z nosa-
mi na wzór Pinokja, przedłużającymi się z 
każdym kłamstwem. 

Jako nowonarodzony geniusz - już na-
stępnego dnia mówiłem językami świata. 
W panującym wtedy tyglu wielonarodowo-
ściowym, wielokulturowym, także wieloję-
zycznej komunikacji werbalnej i konno-za-
przęgowej, najbardziej opanowałem „łacinę 
kuchenną”. Niestety. Mój dalszy intelektu-
alny rozwój hamował skutecznie kontakt z 
ludźmi dorosłymi. Niezapisana karta moje-
go umysłu (tabula rasa) zaczęła z konieczno-
ści chłonąć ich idiotyzmy. Aż do siódmego 
roku życia słyszałem dorosłych intelektual-
ne nade mną zachwyty typu: „oj ti ti”, „niu 
niu niu”, „hrum hrum hrum” czy „gli gli gli”. 
Zawsze jednak na koniec - „gul gul gul”. 

Pochylające się wtedy nade mną twa-
rze obrazowały mi jak może wyglądać ot-
chłań piekielna, chocholi taniec z „Wesela” 
St. Wyspiańskiego, „Obrazki z wystawy” M. 
Musorgskiego, albo „Taniec z widłami” na 
wzór A. Chaczaturiana. Powszechne wtedy 
słownictwo gwarowe i potoczne - jeszcze 
bardziej wzmagało we mnie chęć biegłego 
posługiwania się „łaciną kuchenną”, będą-
cą (jak się później okazało) zalążkiem dzi-
siejszej konwersacji parlamentarno - sta-
dionowej. 

***
Kiedy byłem już w wieku szkolnym, 

dał mi ojciec dydaktyczną wskazówkę na 
dalsze życie: „Synu, nigdy i z nikim nie za-
czynaj. Jeśli jednak ktoś z tobą zacznie, to 
należy tak dopier...ić, żeby na nogi nie po-
wstał. Fizycznie lub psychicznie - wszystko 
jedno”. 

Podjąłem się tego wyzwania. Mental-
nie - to już kilka lat uczyłem się na skrzyp-
cach i fortepianie. Fizycznie - też od kilku 
lat byłem sportowcem Wojskowego Klu-
bu Sportowego „Płomień” w Koszalinie, z 
nr 2216, wydanym decyzją Sekretarza Ge-
neralnego Judo w Warszawie w roku 1963. 
Miałem wtedy 15 lat. 

„Cóż - mawiał ojciec - jak ktoś się z tor-
bą urodził, to sobie teczki nigdy nie kupi”. 
Łatwo się domyślić, że pomimo młodzień-
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zydenta Słupska - stałem się pracownikiem 
kultury i oświaty, właścicielem M-4 i możli-
wością pełnej samorealizacji. Tylko z oferty 
pracy na ówczesnej WSP w Słupsku zrezy-
gnowałem, bo - po prostu - jako wiejski n-l 
nie miałem tak ładnej (zielonej) marynarki 
jaką mam dzisiaj. (Od 10. lat). Nie da się za-
przeczyć, że było to największe moje wy-
różnienie społeczne w życiu!

Po transformacji ustrojowej stało się 
coś nieoczekiwanego. W nowej kulturze 
stałem się zbędny. Wysłano mnie na zwol-
nienie grupowe, choć nie grupowo mnie 
przyjęto. Nie popierałem nigdy żadnej „re-
wolucji kulturalnej”, bo nie lubię bałaganu. 
Ale stało się. Tzw. wysoka kultura zeszła do 
podziemia i - jak wiadomo po każdej rewo-
lucji - na wierzch wypłynęła nowa wartość, 
bo najlżejsze unosi się na powierzchni naj-
dłużej. Kultura zaczęła przybierać formę 
i wartość MMS - a z dawniejszej zasady: 
„Piękne - podoba mi się”, dała znać o sobie 
radosna twórczość: „Podoba mi się - pięk-
ne”. Obecna kultura jest przecież obrazem 
naszej świadomości.

Jak grzyby po deszczu powstawały: 
programy naprawcze, bankiety, pokazy 
sztucznych ogni, pielgrzymowanie, odzież 
używana, patriotyzm karczemny i stadio-
nowy, akcje charytatywne typu „ryba”, (ale 
nie - „wędka”). Słowem - cepeliada. Potom-
kowie klasy robotniczo-chłopskiej stali się 
„obywatelami świata”. Wyparli się więc tań-
ców ludowych i narodowych: kujawiaka, 
mazura, krakowiaka czy poloneza. Teraz 
ćwiczą: salsę, sambę czy burleskę - szkołę 
gracji i seksapilu, czego ukoronowaniem 
jest taniec „boa” na pobliskiej dyskotece. 
Wyparli się też hymnu stadionowego „Ko 
ko, ko ko, Euro spoko”, bo zbyt boleśnie 
przypomina Who is Who. Powstała więc 
nowa elita kulturowa - tzw. szlachta szpa-
gatowa herbu „Tabaka w Rogu” i z mająt-
kiem „ostał ci się jeno sznur”. Ale nie tylko. 

Są posiadaczami jedynego już mająt-
ku ruchomego, co eksponuje znana wszyst-
kim piosenka: „Do piersi przytul psa, weź 
na kolana kota. Weź lupę, popatrz - pchła. 
Daj spokój. Pchła - to też istota”. Najlepiej 
kiedy pies czy kot jest - wykastrowany. Jak 
jego wykastrowany moralnie właściciel. Ta-
ki nabyty „majątek ruchomy” (wyłączając 
odwieczne pchły) - okazywać ma jego mi-
łosierdzie. Pies uważa go za dobrotliwego 
pana, choć ten pozbawił go pracy w do-
mowej zagrodzie. Dawniejsze przekleń-
stwo - „Pies ci mordę lizał” - samoczynnie, 
choć niezasłużenie obróciło się przeciw 
pieskom, bo - „Pan ci mordę lizał”. Głaskany 
kot czuje się nawet panem swojego niena-
turalnego losu. Wykastrowany fizycznie kot 
i wykastrowany moralnie „iksiński” - czują 
się związani w sposób konieczny. Różni ich 
tylko kształt - kuwety. Oferując im „Kit Kat” 
czy „Pedigree” - bezdusznie omijają ludzi 
oczekujących pomocy: bezrobotnych, bez-
domnych, zagubionych czy głodnych. I po-
myśleć, że ks. Kolbe oddał życie za drugie-

go człowieka, a współczesny bezklasowy 
potomek na przykład pastuszków (choć już 
bez bydełka) - tylko tak okazuje heroicz-
ność swoich miłosiernych cnót. Uwidacz-
niają się też one często w życiu zawodo-
wym i społecznym. Podobno żadna praca 
nie hańbi, więc czują się pewnie: „Prosta-
czek już ma, morda jego dęta. Prostaczek 
już ma, mordę - konfidenta”. Siedzenie na 
swoich odwiecznych grzędach ich nie za-
dawala. Są więc to (według mnie) ludzie 
nie tylko poświęceni ale i - prześwięceni 
jednocześnie. Nie tylko ochrzczeni, ale i ... 
przechrzczeni. Dlatego - nie bojąc się Pana 
Boga - tym bardziej akcentują swoją nie-
dzielną (przez godzinę) pobożność. Wyni-
ka z tego, że diabeł święconej wody też się 
nie boi. („Diabeł przebrał się w ornat i ogo-
nem na mszę dzwoni”???).

Z nastaniem wolności i demokracji, 
znów nie mogłem odnaleźć się w społe-
czeństwie. Kiedyś - człowiekiem Sztuki był 
- jeden na tysiąc. Dziś - jeden na tysiąc nim 
nie jest. Każdy jest artystą i „śpiewać każ-
dy może, trochę lepiej, lub trochę gorzej”. 
Ale czy musi? Instrumentaliści z powodze-
niem grają „rock”. (Czyt.: jeden rok). Mało 
tego. Powstały wielkie rodziny artystycz-
ne. W miastach panują kulturowe rodziny 
„Kiepskich”, „Boczków” czy „Paździochów”, 
a w terenie - rodzina „Psiankowatych”. Sta-
ły się one trzonem (Freud) naszej kultural-
nej suwerenności, przetworzonej jak treść 
układu pokarmowego (w części okrężnicy) 
i z wiadomym efektem grubego jelita. (Eli-
ta - bez „j”). O jedną literkę nie będziemy się 
jednak kłócić.

***
Na całe życie zapamiętałem też dru-

gą ojca sugestię: „Lepiej być najsłabszym 
wśród najsilniejszych, niż - najsilniejszym 
wśród najsłabszych”. (Chyba dla żartów tyl-
ko podawał przykład, że lepiej być woźnym 
w Komitecie Wojewódzkim, niż - I Sekreta-
rzem w Komitecie Powiatowym). „Ale to już 
było. I nie wróci więcej”(???)

Ponieważ bardzo nie chciałem zali-
czać się do ludzi prymitywnych, którzy ja-
ko „artyści” są dla siebie „zleceniodawcami” 
jednocześnie - rozmyślając, zacząłem szu-
kać ratunku. Żona znalazła mnie nagiego, 
samotnego, siedzącego z podpartą głową 
- na wzór pomnika „Upokorzony” (Klimsch). 
Nawet Pogotowie Ratunkowe nie pomo-
gło, bo w tej pozycji tkwię do dziś. Wszyscy 
znamy to dzieło, przez słupszczan zwane 
- „Pomnikiem Żyranta”, bo naprzeciw PKO 
się mieści, choć w pobliżu „Podkowy”. W 
szczęście podkowy nie wierzę. Bardziej w 
wyobrażenie Podkowińskiego na obrazie 
„Szał uniesień”. Szaleńczo goniłem tę alego-
rię (już od 16. roku życia), w zamiarze mał-
żeństwa. Ale na czym? Na „koniku polskim”, 
albo pożyczonym od - „Przewalskiego”? 
Poza tym, podejrzewam, że postać z ob-
razu często się przesiada, widząc miłosier-
nie zmęczenie zwierzęcia wyczerpanego. 

Dziś wiem, że dobrze się stało. Mał-
żeństwo przecież, to sztuka unikania pro-
blemów, których nie było przed ślubem. 
Ponadto, gdyby ludzie wiedzieli co ich w 
małżeństwie spotka - niewiele by się pcha-
ło do tej komórki (społecznej). 

Od zawsze czułem się społecznikiem. 
Nawet bez sugestii żony - zmieniałem 
„Upokorzonego” na cokole w godzinach 
- 20. wieczorem i 8. rano. (W dzień wsty-
dziłem się siedzieć nagi). Dla kurażu tylko 
i z zimna - sięgałem po alkohol, zawsze pa-
miętając: „Pijesz - rujnujesz siebie i bliskich! 
Nie pijesz - rujnujesz kraj!”. 

Siedząc jako zmiennik na cokole „Upo-
korzonego”, zrozumiałem bezsens wszyst-
kiego. Przecież na „Sądzie Ostatecznym” 
Michała Anioła - postacie, choć bogate w 
kształty, były nagie. Zgadzam się, że czło-
wiek rodzi się nagi i umiera nagi. Ale żeby 
cały życie być gołym - to tylko społecznika 
pomagającemu innym stać. Z czasem Straż 
Miejska (jak „Straż Nocna” w obrazie Rem-
brandta) przeganiała mnie z tej roli zmienni-
ka, bo swojej społecznej pracy nie chciałem 
nazywać - wolontariatem. Wariatem na-
zwali mnie obecni działacze kultury, bo ich 
pomysły (czyt. „koncepcje”) zmierzają do 
przeniesienia pomnika „Upokorzonego” do 
świata zmarłych, aby tam spoczywającym 
umilić wypoczynek wieczny. (W to miejsce 
chcą pewnie postawić kolejnego krasnala).

Nadal pracuję jako zmiennik, choć już 
w „szarej strefie”. Olśniony genialnością 
tej rzeźby (i naśladując oryginał) - pozwa-
lam sobie na subtelną zmianę palców ręki 
podtrzymującej głowę. Palec serdeczny - 
za cholerę nie chce się zgiąć. O tej subtel-
nej niedoskonałości wspominam z obawy, 
że ktoś zrozumie to jako - „fuck you”. (Z tą 
wadą stałem się nieuleczalnym pacjentem 
klinicznym). Według mnie ta genialna ale-
goria z powodzeniem nazywać się powin-
na - „Oszukany”. Pasuje bowiem do każde-
go czasu historycznego, ideologii i wyzna-
wanej nadziei. I nie chodzi tu o życie, ani o 
śmierć. Chodzi o to, by poczuć się wresz-
cie w odwiecznej triadzie: „Upokorzony” - 
„Przygnębiony” - „Oszukany”. 

Rzeźba Fritza Klimscha „Upokorzo-
ny”, to CV i epitafium każdego poczciwego 
człowieka. Także - najkrótsza recenzja. Tyl-
ko człowiek, który to zrozumie może po-
czuć się wyjątkowo olśniony. I trzeba być 
bardzo ograniczonym, żeby tego nie za-
uważyć. Oczywiście, jeśli wystarczy mu ro-
zumu i... czasu darowanego. No, chyba że 
jest się świadomym szubrawcem. To przez 
nich mój serdeczny palec widowiskowo 
pozostanie sztywny na zawsze. 

Nigdy nie popierałem ideologii uzna-
jącej za „świętość” własności prywatnej. Na 
jedną tylko świętość prywatną się godzę, 
którą tak trafnie ujął poeta ks. J. Twardow-
ski: „Czas jest własnością Boga”. Wszelkie 
inne przywłaszczanie, to usankcjonowane 
bezprawie. 

Klemens Rudowski, Słupsk
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Region ten jest położony w prowincji 
salzburskiej, w Taurach Wysokich, w grupie 
szczytów Glocknera, czyli dzwonów z naj-
wyższą górą Austrii - Grossglockner (3798 
m n.p.m.). U jego stóp leży największy w Al-
pach Wschodnich lodowiec Pasterze o dłu-
gości 10,2 km, a u podnóża tej góry prze-
biega jedna z najpiękniejszych arterii alpej-
skich Hochalpenstrasse. Najwyższe punkty 
trasy wysokoalpejskiej to przełęcz Hoch-
tor (2504 m n.p.m.) oraz punkt widokowy 
Edelweissspitze (2571 m n.p.m.). Z Edelwe-
issspitze roztacza się wspaniały widok na 
ponad trzydzieści trzytysięczników. W re-
gionie Kaprun znane są trzy miejscowości: 
Zell am See, Kaprun i Fusch. 

Zell am See położone jest nad pięk-
nym wysokogórskim jeziorem Zeller See 
u podnóża góry Schmitten, która stano-
wi kompleksowo zagospodarowany duży 
ośrodek narciarski. Szczyt Schmitenhohe 
(2000 m n.p.m.) dominuje w lokalnym kra-
jobrazie i jest łatwo dostępny. Na wierzcho-
łek można dotrzeć za pomocą dwóch ko-
lejek gondolowych ze sobą połączonych 
oraz wielu pracujących równolegle wycią-
gów narciarskich. Zell Am See to ważny 
ośrodek sportów zimowych - tzw. Europa 
Sportregion. Rozgrywano tu zawody w ra-
mach Pucharu Świata w narciarstwie alpej-
skim oraz Pucharu Świata w snowboardzie.

Miejscowość Kaprun, położona na tra-
sie masywu grupy Glockner, stanowi cen-
trum w turystyce narciarskiej. Turystów z 
Polski interesują trasy narciarskie położo-
ne na lodowcu Kitzsteinhorn. Jest to naj-
większy szczyt w okolicy o wysokości 3203 
m n.p.m. Autokarem można zjechać wąską 
doliną do początkowej stacji kolejki gondo-
lowej na wysokości 900 m n.p.m. Następ-

nie, pokonując pionowe skaliste ściany gó-
ry, mijając stacje pośrednie kolejki, można 
dotrzeć do dużego założenia „Alpincenter” 
na wysokości 2452 m n.p.m., gdzie znajdu-
ją się restauracje szybkiej obsługi, sklepy 
ze sprzętem i odzieżą narciarską, serwisy i 
szkoły narciarskie, tarasy widokowe. Z te-
go miejsca, wykorzystując wiele wyciągów 

narciarskich, dotrze się na lodowiec Kitz-
steinhorn. Dla fanów ekstremalnych wra-
żeń na lodowcu powstał park snowbordo-
wy (snow park) - strefa rozrywek śnieżnych. 
Położenie wysokościowe lodowca i jego 
otwarta przestrzeń jest miejscem atrakcyj-
nych wrażeń i silnych wzruszeń. W koronie 
ośnieżonych szczytów alpejskich, mienią-

cych się kryształowymi odblaskami, przy 
silnie operującym słońcu skorzystamy ze 
wszystkich śnieżnych atrakcji.

Przy samym szczycie jest zbudowa-
na kolejka szynowa prowadząca na wyso-
kościową instalację schroniska Gipfelwelt 
przytwierdzonego do skalistego wierz-
chołka góry. To już wysokość 3003 m n.p.m. 

i podziwia się z tego miejsca przez oszklo-
ne ściany schroniska piękną panoramę 
wysokich Alp. W kompleksie tego obiektu 
- na tej wysokości znajduje się komforto-
wo urządzona restauracja i kawiarnia oraz 
sala kinowa, w której wyświetlany jest film 
o ochronie przyrody w Wysokich Taurach. 
Od schroniska prowadzi wydrążone w ska-po

dró
że

Alpy - zimowy raj narciarzy

Stolica sportów zimowych - region Kaprun w Austrii nazywany 
jest przez Polaków drugim Zakopanem
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le przejście tunelowe o długości 360 me-
trów, prowadzące na sąsiednie zbocze gó-
ry. Po pokonaniu tego odcinka można po-
dziwiać gigantyczną pracę przy powstaniu 
wyżłobionego tunelu, w którego wnętrzu 
mieści się wystawa informacyjno - eduka-
cyjną parku narodowego. Wysunięta plat-
forma widokowa wyposażona jest w lune-
ty, przez które można oglądać najwyższe 
szczyty Alp austriackich. 

Z innej platformy widokowej, bardzo 
wysuniętej nad przepaściami, ogląda się 
obszar Parku Narodowego Wysokie Tau-
ry - Nationalpark Hohe Tawern. Jest to naj-
starszy i największy park narodowy w całej 
Austrii, a jednocześnie największy obszar 
chroniony w całych Alpach. Utworzony zo-
stał w 1981 roku. Symbolem przyrody al-
pejskiej w Wysokich Taurach jest chronio-
ny prawem koziorożec alpejski. Jego po-
pulacja została odnowiona w latach 60. XX 
wieku. Występuje tu również m.in. kozica w 
podgatunku alpejskim i świstak.

Wracając z Kitzsteinhornu przypomi-
namy sobie tragiczne wydarzenia sprzed 
lat. U podnóża góry zauważymy pozosta-
łość po nieczynnej kolejce linowo-szyno-
wej, która była miejscem tragicznych wyda-
rzeń. Rano, 11 listopada 2000 roku, w dzień 
otwarcia sezonu narciarskiego miał miejsce 
pożar kolejki górskiej w tunelu, która prze-
woziła narciarzy na szczyt lodowca. Tra-
giczne w skutkach zdarzenie pociągnęło 
za sobą 155 ofiar, a jedynie dwunastu ludzi 
udało się uratować. Największą liczbę ofiar 
- 92 stanowili Austriacy.

W Kaprun istnieją jeszcze trasy nar-
ciarskie na niższych stokach, na przykład 
Maiskogel (1675 m n.p.m.), które również 
poznajemy. Tworzy je długa szeroka tra-
sa, ciągnąca się po zboczu od szczytu do 
podnóża. Zalety tego szlaku to możliwość 
uprawiania rodzinnego narciarstwa od na-
uki jazdy na nartach do poprawiania jej sty-

lu przez wyczynowców. Tutaj doskonali się 
umiejętności narciarskie, robią to zarówno 
początkujący, jak i profesjonaliści.

Do miłych i niezapomnianych wspo-
mnień z Kaprun należą organizowane dni 

polskie, m.in. festyny, konkursy urozmaico-
ne występami czołowych artystów z Polski, 
przybliżających dorobek kulturalny nasze-
go kraju. 

W regionie Kaprun wyróżnia się miej-
scowość Fusch jako dogodne miejsce ho-
telowe, ponieważ jest blisko położone wy-
mienionych ośrodków narciarskich. Jeden 
z miejscowych hoteli - Post prowadzą wła-
ściciele z Polski. Młode małżeństwo - Do-
minika Gąska-Obojska i Paweł Obojski są 
przykładem młodej Polonii, która aktywnie 
uczestniczy w życiu gospodarczym Austrii. 
Mimo świetnie zapowiadającej się karie-
ry w Polsce zdecydowali się opuścić War-
szawę i przejąć hotel po rodzicach. Dzisiaj 
świetnie prosperują, przyjmując grupy tu-
rystów z Polski, obdarzając ich staropolską 
gościnnością i jadłem.

Gospodarz Paweł Obojski przyjmuje 
gości serdecznie, po szaleństwach narciar-
skich oprowadza po miejscowości Fusch, 
pokazuje lokalne atrakcje. Jest pasjonatem 
narciarstwa, turystyki górskiej i wielkim 
orędownikiem przyjaźni polsko-austriac-
kiej. W schroniskach można skosztować 
specjałów kuchni austriackiej, a na deser 
koniecznie należy zamówić ciastko apfel-
strudel i grzane wino korzenne - glühwein.

Będąc w Austrii zapamiętamy z pew-
nością piękną zimową pogodę, ośnieżone 
szczyty Alp i szaleńcze zjazdy na perfek-
cyjnie przygotowanych trasach narciar-
skich. Zaskakuje widoczna na każdym kro-
ku życzliwość i gościnność Austriaków, peł-
ne są stoki dzieci w wieku szkolnym, które 
uczą się narciarstwa, a wokół rozbrzmiewa 
mowa turystów w różnych europejskich ję-
zykach. Zauważa się u gospodarzy szcze-
gólną troskę o środowisko naturalne, dba-

łość o czystość i estetykę w zagospodaro-
waniu terenu. Stan ten ułatwia rozległość 
gór, i możliwości rozkładu ruchu turystycz-
nego na dużej przestrzeni oraz duża ilość 
perfekcyjnie prowadzonych ośrodków tu-

rystycznych. Rozbrzmiewa muzyka tyrol-
ska ze słynnym „jodłowaniem”, można też 
posłuchać klasyków - dzieł muzycznych A. 
Brucknera, J. Haydna, G. Mahlera, W. A. Mo-
zarta, F. Schuberta, J. Straussa starszego, J. 
Straussa i innych. Historia sprawiła, że mu-
zyka stała się jedną z wizytówek tego kraju.

Alpy w okolicy Kaprun są niezwykłe - 
wysokie, majestatyczne i jednocześnie do-
stępne. Na lodowcu można uprawiać spor-
ty zimowe przez cały rok.

Włodzimierz Lipczyński, Słupsk
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sportowych etatów. Oficjalnie liderzy spor-
tu zatrudnieni byli na fabrycznych etatach, 
lecz kto ich tam widział? Ale inaczej nie 
można było rozwiązać dylematu - praca za-
wodowa czy sukcesy sportowe? Oficjalnie 
w PRL-u sport miał amatorską twarz.

W redakcji Konfrontacji poznałem Ma-
riana Boratyńskiego odpowiedzialnego za 
dział sportowy, znanego założyciela i tre-
nera znakomitej drużyny piłki nożnej Cie-
śliki. Drużyna była chlubą Słupska w latach 
sześćdziesiątych ze względu na poziom gry, 
ale także dzięki nazwisku patrona, Gerarda 
Cieślika. Legenda napastnika chorzowskie-
go Ruchu rozpoczęła się zdobyciem dwóch 
bramek w meczu z drużyną ZSRR w paź-
dzierniku 1957 roku na Stadionie Śląskim w 
Chorzowie. Najsłynniejszy i najlepszy wów-
czas bramkarz świata - Lew Jaszyn uległ 
napastnikowi Niebieskich! Oszalała cała 
Polska. Pamiętam, jak słuchaliśmy transmi-
sji tego meczu w świetlicy w Kamnicy. Dwa 
gole Cieślika dały Polakom nadzieję nie tyl-
ko w wymiarze sportowym na wiele lat. 
Dlatego, gdy podczas dorocznego zjazdu 

Cieślików w 2007 roku otrzymałem mono-
grafię „Gerard Cieślik. Urodzony na boisku”, 
byłem wzruszony z wielu powodów. Głów-
nie dlatego, że w publikacji Rafała Zaremby 
wydanej w 2006 roku były moje fotogramy. 
Na zjeździe z tego roku z udziałem Hono-
rowego Gościa obecni byli Maciej Kobyliń-
ski - prezydent Słupska i Marian Boratyński. 
Zjazdy weszły do tradycji słupskiego życia 
sportowego. Niestety, każdego roku ław-
ka Cieślików jest coraz krótsza, bo niebieski 
selekcjoner powołuje ich do swojej druży-
ny. Pozostali wbijają piłkę do pustej bramki. 
Na koniec płoną w niej znicze.

***
Marian Boratyński jest człowiekiem 

wyjątkowo aktywnym, a przyjaźń z nim 
oparta na rzeczowej współpracy dawała 
mi możliwości dokumentowania sporto-
wych wydarzeń najwyższej rangi. W ciągu 
lat jego prezesury w sekcji bokserskiej KS 
Czarni obserwowałem drogę zawodników 
od trzeciej ligi do ogromnego sukcesu, ja-
kim było zdobycie tytułu drużynowego Mi-

W nowych butach

Dostaliśmy mieszkanie! Własne! W Słupsku! 
Ucałowaliśmy klamkę i kłanialiśmy  
się ścianom. Pierwszego listopada 1972 
roku załadowaliśmy dobytek do budy 
fabrycznego stara i ruszyliśmy z Miastka 
do naszego domu w Słupsku

Prawdę powiedziawszy - mieszkanie 
w bloku z wielkiej płyty. Był to jed-
nak nasz dom. Urządzaliśmy się wy-

trwale i z determinacją. Każdą rzecz wy-
stawaliśmy w kolejce albo, jak się wówczas 
mówiło, załatwialiśmy. Najtrudniejsze lata 
dopiero miały nadejść. A my wiedzieliśmy 
już jak wygląda luksus, na naszą miarę, nic 
wielkiego. Docierały i do nas podawane z 
rąk do rąk egzemplarze Burdy i Quelle. Po-
szukiwaliśmy więc nowych wzorów, a po-
wszechnie dostępne były tylko najprostsze 
sprzęty. Ala dostała pracę w przedszkolu, 
ja w Alce. Zarządzeniem Ministra Przemy-
słu Lekkiego z 22 grudnia 1972 roku połą-
czono Północne Zakłady Obuwia i Kępickie 
Zakłady Przemysłu Skórzanego. Powstał 
kombinat pod nazwą Północne Zakłady 
Przemysłu Skórzanego ALKA (PZPS ALKA). 
W skład kombinatu wchodziły zakłady w 
Kępicach, Dębnicy Kaszubskiej i Białogar-
dzie z oddziałami szwalni w Lęborku i Dar-
łowie, FRiOS w Miastku ze szwalniami w 
Złotowie, także w systemie pracy chałupni-
czej, bardzo wówczas popularnej. Ogółem 
w Alce pracowało 4,5 tysiąca ludzi. Byłem 
jednym z nich - jako mistrz w wydziale wy-
krojników. Jednocześnie dostałem zgodę 
dyrektora Andrzeja Gajosa na wykonywa-
nie zdjęć na terenie fabryki i w taki sposób 
związałem się z tygodnikiem Konfrontacje 
(będącym własnością PZPS) pod redakcją 
Haliny Konopkowej. W 1978 roku pismo 
weszło w skład Koszalińskiego Wydaw-
nictwa Prasowego, skąd dostałem angaż. 
Znów wchodziłem w nowe buty na etacie 
fotoreportera prasowego, pozostawiając 
dotychczasowe zajęcie.

Redaktorem naczelnym Konfrontacji 
została Ewa Czinke, młodziutka absolwent-
ka polonistyki UMK w Toruniu. Uczyliśmy 
się razem dziennikarskiego rzemiosła, w 
dosłownym znaczeniu pojęcia. Ewa zaczy-
nała od robienia kanapek i parzenia kawy, a 
wszyscy czuliśmy się jak w domu. Tytuł był 
finansowany przez PZPS Alka, a nas obo-
wiązywało jedno kryterium. Rzeczywistość 
jest różowa, Polska rośnie w silę, a ludziom 
żyje się dostatnio. Mieliśmy to potwierdzać 
każdego dnia dziennikarską służbą. Pre-
zentowaliśmy zatem sylwetki ludzi dobrej 
roboty, zachęcając rodaków do wysiłku i 
czynów produkcyjnych. Czytelnicy poszu-
kiwali w piśmie znajomych sylwetek, licząc, 
że w następnym numerze będzie o nich 
opowieść. Być zauważonym, docenionym, 
kiedy rzeczywistość skwierczy, dobre i to. 
Tylko nieliczni zdawali sobie sprawę, że ten 
socjotechniczny chwyt nie będzie działał 
długo.

***
Sport był dziedziną, gdzie fakty widać 

było gołym okiem. Również okiem uzbro-
jonym w obiektyw. Wyniki, sylwetki, trenin-
gowy wysiłek, by stanąć na podium, zasłu-
giwały na najwyższy szacunek. Natomiast 
tajemnicą poliszynela pozostawała sprawa 

W nowych butach
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wszyscy wiedzieli, że zmiany nadejdą
strza Polski w 1990 roku. W barwach Czar-
nych Słupsk, w drużynie sponsorowanej 
przez Alkę, wystąpili wówczas: Jan Dydak, 
Dariusz Michalczewski, Ryszard Czerwiń-
ski, a Kazimierz Adach, zawodnik Czarnych 
Słupsk od 1986 roku był trenerem Czar-
nych. Na mecze do hali Gryfia przychodziło 
kilka tysięcy ludzi.

Pamiętam również radość pierwszych 
sukcesów, awans do pierwszej ligi po wy-
granym trójmeczu w Chojnicach w 1976 ro-
ku. Euforia udzieliła się wszystkim, zawod-
nikom, kibicom, działaczom sportowym. 
Pamiętam, ze wtedy wiceprezes MZKS 
Czarni do spraw sportu Jerzy Guziński dla 
fety poświęcił swój kapelusz. Kazimierz 
Adach w asyście trenera Aleksego Antkie-
wicza zawiesił go na kiju, a Jerzy Stodul-
ski podpalił trofeum. Rozległy się brawa, 
okrzyki. Kapelusze z głów, panowie, przed 
nami pierwsza liga!

Sukcesy odnosiła siatkarska drużyna 
kobieca Czarnych Słupsk trenowana w la-
tach 70. przez Zygmunta Krzyżanowskie-
go, autora sukcesów siatkówki w Słupsku. 
Przez wiele lat siatkarki Czarnych pod je-
go okiem zdobywały tytuły mistrza Polski 
i medale. 

Z przyjemnością towarzyszyłem spor-
towcom w ich ciężkiej pracy, sukcesach i, 
tak też w sporcie bywa, porażkach. Sport 
uczy pracy, odpowiedzialności, ale tak-
że pokory. Fotografia sportowa mimo sta-
tycznego ujęciu wyraża dynamikę, wysiłek 
i emocje towarzyszące krótkiej chwili suk-
cesu. Starałem się uchwycić ów rys w wyra-
zie twarzy, spojrzeniu, gestach, ruchu spor-
towca. Jako akredytowany na indywidual-
ne mistrzostwa Polski w boksie w słupskiej 
hali Gryfia miałem możliwość dotarcia do 
zawodników. Moje fotogramy zamieszczał 
miesięcznik Boks.

***
Znajomość z Marianem Boratyńskim 

zawiodła mnie na ulicę Sienkiewicza nr 5 w 
Słupsku, do Towarzystwa Miłośników Wil-
na i Grodna. Nie są to moje strony. Rodzin-
na rzeczka Klukówka, w której kąpałem się 
skacząc w nurt z konarów nadbrzeżnych 
olch, stanowiła jakiś czas granicę między 
Rzeczpospolitą i Litwą, ale nie upoważnia-
ło mnie to do miana kresowiaka. Niemniej 
życzliwi kresowiacy przyjęli mnie w 2008 
roku jako zwyczajnego członka Towarzy-
stwa. Z Marianem Boratyńskim jeździłem 
do Wilna i wcześniej, bo w 1989 roku. Wów-
czas on publikował w Zbliżeniach „Notat-
nik z podróży”, w którym opisywał uroki 
miasta i ubolewał nad stanem starych sie-
demnastowiecznych budynków. Zapisywał 
rozmowy z pielgrzymami przed cudow-
nym obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej. 
Ubolewał nad sposobem widzenia stosun-
ków polsko-litewskich przez rdzennych Li-
twinów, którzy w Jagielle widzieli zdrajcę, 
zaś w księciu Witoldzie zwycięzcę spod 
Grunwaldu. Moją opowieść o Wilnie zapi-

sałem na światłoczułej kliszy, a W 1990 roku 
w kościele św. Jacka słupszczanie obejrzeli 
wystawę „Jan Maziejuk. Wilno”. Któż z nas 
na słupskiej ziemi nie rozumie, co to zosta-
wić dom dzieciństwa, przyjaciół młodości i 
zaczynać wszystko od nowa. Dlatego wra-
camy do tamtych czasów wspomnienia-
mi, tradycją, pieśniami. Co roku kresowia-
cy spotykają się na biesiadach kresowych, 
spotkaniach opłatkowych i wielkanocnym 
jajeczku. Organizują wyjazdy do Mrągowa 
na doroczny festiwal, wycieczki do Wilna 
na Kaziuki. Towarzystwu prezesuje Marian 
Boratyński, kolejną kadencję ciesząc się za-
ufaniem członków. Jestem z nimi sercem i 
z fotograficzną posługą, dokumentując ro-
bocze i odświętne wydarzenia. Z inicjatywy 
kresowiaków, na ich wniosek w 2010 roku 
otrzymałem Nagrodę Prezydenta Miasta I 
Stopnia z rąk Macieja Kobylińskiego, prezy-
denta Słupska. 

***
U schyłku lat siedemdziesiątych, gdy 

wychodził pierwszy numer Zbliżeń, wie-
dzieliśmy wszyscy, że zmiany nadejdą. Pro-
wadziły do nich kolejne daty robotniczych 
buntów owiane legendami i rosnącą de-
terminacją. Po krótkiej euforii początku 
„gierka” propaganda sukcesu miała się ni-
jak do nagich haków w sklepach mięsnych, 
octu zapełniającego puste półki sklepów 
spożywczych, wszelkich reglamentacji, ta-
lonów, korupcji. Wydawało się, że redak-
cja Zbliżeń stoi na grobli, przez którą lada 
dzień przeleje się społeczny żywioł. Pismo 
było narzędziem oficjalnej władzy, ale my 
byliśmy wśród ludzi, znaliśmy nastroje, taką 
samą miarą mierzyliśmy również poziom 
własnej frustracji, co nie znaczy, że kwestio-
nowaliśmy z zasady dorobek PRL. Redaktor 
Wiesław Wiśniewski w cotygodniowym 
felietonie „Prostowanie gwoździ” podej-
mował bolące ludzi kwestie, opowiadając 
się po ich stronie. Komitet raz po raz żądał 
wyjaśnień, zmiany spojrzenia, ale pojawiał 
się kolejny numer i kolejne wezwanie na 
dywanik. Anatol Ulman czerpał z codzien-
ności pełnymi garściami opisując absurdy 
doświadczalnej rzeczywistości. Zbigniew 
Babiarz Zych w numerze 9. z 1983 roku w 
artykule „Władza przyszła do zakładu” re-
lacjonował spotkanie załogi Kapeny z wła-
dzami administracyjnymi i politycznymi 
miasta. Warto przypomnieć niektóre pyta-
nia zanotowane przez dziennikarza. 

- Dlaczego kawę sprzedaje się tylko w 
kilku sklepach? 

- Jak kupić sprzęt AGD, jeżeli pracuje 
się do 15-tej? 

- Jakie władza ma zdanie o ludziach, 
którzy zarabiają po 8 tysięcy zł? 

Słuchając odpowiedzi ludzie krzywi-
li się i więcej pytań nie było - relacjonuje 
dziennikarz. Pytania bez kontekstu tam-
tych lat są niezrozumiałe. Ale ich szczegó-
łowy charakter świadczy o skali codzien-
nych zmagań zwykłych ludzi. 

Tak, codzienność dostarczała nie lada 
problemów. Wymarzonego malucha, jak 
pieszczotliwie nazywaliśmy fiata 125p, ku-
pić można było w systemie przedpłat albo 
dużo drożej z drugiej ręki. Po pralkę auto-
matyczną niedowierzanie kazało ludziom 
stać w długich kolejkach, chociaż władza 
zapewniała, że jest dostępna dla każdego. 
W tym czasie przygotowałem fotoreportaż 
o środkach transportu. Zdjęcia przedsta-
wiały taczkę, wózek dziecięcy załadowany 
telewizorem i inne pojazdy, przy pomocy 
których ludzie radzili sobie z przewozem 
drobnych sprzętów. Ktoś może uznać to za 
konformizm, a mnie się wydawało, że po-
ziom frustracji politycznej był wystarczają-
co wysoki, a poza polityką były codzienne 
sprawy. Podzielam pogląd laureatki ogól-
nopolskiego konkursu publicystycznego 
im. A. Plewki Jadwigi Kulczyk wyrażony w 
publikowanym w numerze 28/1983 Zbliżeń 
wspomnieniu: „Gorycz, rozsądek i nadzieja, 
tym żyła większość Polaków. I pamięcią o 
Gdyni 1970. I wcześniejszą, aż do wyrwania 
z miejsc urodzenia. Pomorska wieś dopiero 
co poczuła się u siebie. - I co, znów wszyst-
ko wywrócić i zaczynać od nowa?”

***
Za złotówki w latach osiemdziesiątych 

kupiłem mój ulubiony i niezawodny apa-
rat fotograficzny Nikon FM2, mały i lekki. 
Oprócz solidnej konstrukcji ma bodaj naj-
krótszy, wśród analogów bez AF czas 1/4000 
s., i nie boi się różnic temperatur. Kiedyś fo-
tografowałem nim pożar przy temperatu-
rze poniżej dwudziestu stopni. Aparat był 
oblodzony, ale mechanizmy działały bez 
zarzutu, a zdjęcia były dobrej jakości. Służył 
mi do epoki cyfrówki, którą nabyłem idąc z 
duchem czasu, chociaż uważam, że duszę 
miały zdjęcia wykonane aparatem analo-
gowym. Tak naprawdę chodzi o szczegóły 
techniczne, między innymi ekspozycję. Ku-
piłem zatem kolejny aparat, z sentymentu 
pozostając wiernym marce. Nikon D90 jest 
wyposażony w elektroniczne elementy. 
Bez trudu wykonuje każde zadanie, nawet 
przy kiepskim oświetleniu zewnętrznym i 
w trudnych warunkach. Film przesuwa się 
automatycznie, wykonując zdjęcia seryjne 
z szybkością czterech klatek na sekundę. 

W czasach mojej pracy w Alce za-
chwycaliśmy się machiną obliczeniową Od-
ra, do instalacji której potrzebne były dwa 
pokoje. Obliczenia pojawiały się na perfo-
rowanej kilkunastometrowej taśmie, jak w 
dalekopisach. Czytnik pokazywał rząd cyfr, 
a moc obliczeniowa machiny była zbliżona 
do współczesnego kalkulatora. Przypomi-
nam o tym, bo gdyby wówczas przyszło 
komu do głowy zainstalować w taki spo-
sób mój aparat cyfrowy, potrzebowałby 
klimatyzowanego budynku, bez gwaran-
cji, że w efekcie końcowym fotografia bę-
dzie porównywalna z obecnym jej pozio-
mem. Podziwiam geniusz człowieka. W 
czasie krótkiego czasu nastąpiły zmiany, 
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jakich nie było przez dziesięciolecia. Tajni-
ki techniki zgłębialiśmy wraz z przemiana-
mi społecznymi i ekonomicznymi. Jak da-
leko odeszliśmy, myślę o moim pokoleniu, 
od sposobu życia naszych rodziców? Kiedy 
wspominam jagodnickie dzieciństwo, zda-
je mi się, że dzieli mnie od niego epoka, a to 
tylko kilkaset kilometrów i kilkadziesiąt lat. 

***
W połowie 1981 roku planowałem wy-

stawę fotografii reporterskiej „Zapis życia” 
w Baszcie Czarownic w Słupsku. W związku 
z tym sporo czasu spędzałem w redakcyj-
nej pracowni fotograficznej, przygotowu-
jąc zdjęcia formatu wystawowego. Słowo 
wstępne do katalogu wystawy napisał re-
dakcyjny kolega ze Zbliżeń - Zbyszek Jani-
szewski. Zobaczył, nazwał, zapisał to, co w 
moich zdjęciach ważne, więcej niż ja sam, 
pochłonięty głównie ich stroną techniczną. 
Na okładce katalogu umieściliśmy wymow-
ny fotogram. Stara kobieta dźwigająca wy-
pchane łachmanami sznurkowe siatki za-
trzymała się przed sztalugami ustawiony-
mi na skwerku. Z niedowierzaniem patrzy 
na obrazy. Zapewne nie może pojąć ich 
sensu, tak odbiegają od prostego widzenia 
świata. Fotografia jest syntezą nie tylko róż-
nic pokoleniowych, jak zauważył Zbyszek, 
wyraża potrzebę widzenia świata poprzez 
sztukę, przede wszystkim jednak opisuje 
sytuację społeczną. Ubóstwo nie ogranicza 
wrażliwości, potrzeby estetycznego dozna-
nia. Zdjęcie wykonałem w 1971 w Miastku 
na poplenerowej wystawie malarskiej mło-
dych. Zarówno wtedy, w 1981, ale również 
teraz jego przesłanie wydaje się aktualne, 
również w sposobie fotografowania. Wśród 
wystawionych prac znalazło się zdjęcie nie-
mal z ostatniej chwili: Strajk. Lato 1980 ro-
ku. Dworzec PKS w Słupsku. Pusto. Tylko 
zestawione ławki zamykają wejście. W jed-
ną z nich wetknięta biało-czerwona. Przeci-
nające się linie burzą spokój. Biało-czerwo-
na flaga i powszechna wiedza o zdarzeniu 
budują napięcie. Obok znalazło się zdjęcie 
z 1980 roku przedstawiające bramę Kapeny 
z napisem: 21 x TAK. Widz wie, że dotyczy 
Sierpniowych Porozumień. Skąd to znamy? 
Tylko liczbę pomnożono, a co z obietnicą? 
Nie nowość, że historię piszą zwycięzcy, ale 
jeżeli zwycięstwo podzieliło wygranych, to 
czym obdarowali lud? Znamy odpowiedź. 
Obok na zdjęciu dzieci pod parasolem. 
Pewnie dorosły. Wyjechały za pracą albo są 
na bezrobociu. Tylko nielicznym się powio-
dło. To ważne zdjęcia, dlatego weszły do al-
bumu „Tak to widziałem” z 2008 roku.

***
We wtorek, 22 lipca 1981 roku na Pla-

cu Zwycięstwa w Słupsku odbywała się 
doroczna ceremonia państwowa. Młod-
si zapewne nie pamiętają, że był to dzień 
wolny od pracy, święto uchwalenia Ma-
nifestu Lipcowego. Były przydługie prze-
mówienia pełne partyjnych frazesów, by-

ła piękna pogoda, która tylko nielicznych 
słupszczan zatrzymała na placu. Delega-
cje zakładów pracy z wieńcami wdzięcz-
ności i pamięci po oczekiwaniu w długiej 
kolejce kończyły swoją powinność, a wte-
dy z tłumu wyszła delegacja Solidarności 
z olbrzymim wieńcem z ułożonym z kwia-
tów rysunkiem orła i napisem „Wymordo-
wanym w Katyniu”. Do ceremonii złożenia 
wieńca w poczcie szli między innymi Elż-
bieta Połeć, Roman Lewiński, Roman Kur-
natowski i Anna Bogucka Skowrońska. Po 
raz pierwszy w dniu państwowego święta 
oddano hołd polskim oficerom zamordo-
wanym przez NKWD w 1940 roku. Byłem 
w pierwszym momencie zaskoczony. Nikt 
nie interweniował. Robiłem zdjęcia zdając 
sobie sprawę z wagi sytuacji. Gotowy ser-
wis zdjęciowy przekazałem redakcji, ale 
obiecałem naczelnemu zachować negaty-
wy w absolutnej tajemnicy. Niestety, zdję-
cia nie weszły do numeru (Nr 30-29/1981 
z 23 lipca), który otwierał okolicznościowy 
redakcyjny artykuł „Daty nadziei”. „Pełnie-
nie władzy musi stać się uciążliwym obo-
wiązkiem, odpowiedzialność musi rządzą-
cych uwierać, gdyż inaczej łatwo zapomi-
nają w imię kogo i czego rządzą. To społe-
czeństwu musi być w rezultacie wygodnie 
z władzą, a nie odwrotnie”- pisał (a). I w 
rubryce „Z regionu” - „we wtorek odbyły 
się wojewódzkie uroczystości obchodów 
37. rocznicy Manifestu Lipcowego”- i kilka 
słów o akademii w teatrze. Nic o uroczy-
stościach na Placu Zwycięstwa. Mimo to 
następnego dnia dostałem zaproszenie 
do komendy miejskiej MO, gdzie popro-
szono mnie o negatyw zdjęcia z delegacją 
Solidarności. Wymawiałem się, że zdjęcia 
nieostre, nie udały się, dlatego nie poszły 
w Zbliżeniach. 

- Przecież wasi ludzie byli obok i robi-
li zdjęcia - broniłem się. Nic nie pomogło. 
Ciągali mnie, w końcu spytałem. - Po co 
wam mój negatyw, skoro macie swoje? Od-
powiedź była szczera. 

- Chcemy posadzić prowokatorkę. Zro-
zumiałem. Obiecałem dostarczyć negatyw. 
W ciemni włożyłem klatkę negatywu pod 
powiększalnik i prześwietliłem. Zdjęcie by-
ło nieczytelne. Zaniosłem je ubekowi. Mieli 
do mnie pretensje.

- Przecież mówiłem, że zdjęcie jest 
nieostre!

Kiedy czytam książkę Anny Boguckiej-
Skowrońskiej „Raport o stanie bezprawia”, 
mam satysfakcję, że nie miała kłopotów z 
mojego powodu. Negatyw przetrwał w 
moich zbiorach. Zdjęcie opublikowałem w 
albumie „Tak to widziałem”.

***
31 grudnia 1982 roku stan wojenny zo-

stał zawieszony. Zachowano szczególne re-
gulacje prawne, w tym art. 282 „Kto podej-
muje działania w celu wywołania niepokoju 
lub rozruchów...” Dawał władzy absolutną 
przewagę. Wprawdzie zwolniono 1,5 tysię-

cy internowanych, ale w więzieniach pozo-
stało drugie tyle. Formalne zniesienie stanu 
wojennego nastąpiło 22 lipca 1983 roku.

Pomnik Powstańców Warszawskich 
odsłonięto w Słupsku 15 września 1945 ro-
ku z inicjatywy ponad tysiąca warszawia-
ków zamieszkałych w mieście. Bezpośred-
nim impulsem stało się rozstrzelanie przez 
Niemców w dniu 7 marca 1945 roku 22 Po-
laków, głównie byłych powstańców i 2 Ro-
sjan. Wtedy zawiązała się szesnastoosobo-
wa grupa inicjatywna z Edwardem Ładą-
Cybulskim jako przewodniczącym budowy. 
Pomnik wrósł w historię i tradycję miasta. 
Nie był hołubiony przez władze, ale miesz-
kańcy o nim pamiętali. Spontanicznie każ-
dego roku w rocznicę Powstania o godzinie 
17. spotykali się na skwerze przy pomniku. 
Tak było i teraz, 1 sierpnia 1983 roku.

- Oczywiście że tam byłem! Z powo-
dów osobistych i zawodowych. Mój teść, 
powstaniec, zginął w Dachau, szwagierka 
była sanitariuszką na Bielanach. Byłem też 
z powodów zawodowych. Nie wyobraża-
łem sobie, by jakieś zdarzenie z życia mia-
sta umknęło mojemu obiektywowi. Musia-
łem tam być. Spontaniczna, niemal rodzin-
na manifestacja dobiegała końca. Złożono 
kwiaty, ludzie się rozchodzili. Z zawodowej 
zasady wychodzę ostatni, dlatego byłem 
jeszcze na skwerze. Wtedy od strony uli-
cy Szarych Szeregów w kierunku pomnika 
kierowało się uformowane czoło pocho-
du - Stefan Korejwo i Janusz Łaździn nieśli 
wieniec. Za nimi Henryk Grządzielski z syn-
kiem i kimś jeszcze nieśli transparent z na-
pisem: „Famarol”, wykonany liternictwem 
takim jak nielegalna Solidarność. Dalej 
młodzież, ludzie z dziećmi na ręku, starsi. 
Kiedy złożyli wieniec, Henryk Grządzielski 
z synkiem i Stefan Korejwo stanęli z trans-
parentem przy pomniku. Zabrzmiały słowa 
hymnu, wszyscy unieśli prawą rękę z dło-
nią ułożoną w znak zwycięstwa. Malec tak-
że. Było coś niesamowicie podniosłego w 
postawie pięciolatka i, co tu mówić, wśród 
wszystkich uczestników zdarzenia. Robi-
łem zdjęcia bez przeszkód. Natychmiast 
w redakcyjnym laboratorium wywołałem 
film i zrobiłem odbitki. Negatyw ukryłem 
w szafce redaktora Martychewicza. Serwis 
przekazałem naczelnemu, informując, że 
nic więcej nie mam, a negatyw zniszczy-
łem. - Chłopie, zachowaj to w tajemnicy - 
poradził mi Wiesław. Nie przypuszczaliśmy, 
by zdjęcia mogły pójść w naszym tygo-
dniku. Znów zaproszono mnie do KMMO 
i wypytano o negatyw. Powtórzyłem - ne-
gatyw zniszczyłem, zawsze tak robię. Nie 
wiem, czy uwierzyli. 

W 1987 kwiaty złożyli Jolanta Joachi-
miak, Janusz Łaździn, fotografował Edward 
Müller. Wszyscy zostali aresztowani. Mülle-
rowi zarekwirowano aparat fotograficzny. 
Pisze o tym Anna Bogucka-Skowrońska w 
„Raporcie o stanie bezprawia” na str. 93.

Wspomnienia Jana Maziejuka 
zapisała Czeslawa Długoszek, Objazda

liczbę postulatów pomnożono, a o obietnicach zapomniano
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Historia polskiego banknotu

Można dostrzec w nim wiele płasz-
czyzn znaczeniowych, począwszy od zjawisk 
historycznych po ekonomiczne, a także sfe-
rę suwerenności. Dostrzegamy w banknocie 
również wszelkie wydarzenia aktu-
alne - jak stosunki międzyludzkie - 
w których liczy się zaufanie jako je-
den z koniecznych warunków wy-
twarzanych dóbr oraz ich wymiany. 
Na tym właściwie polegał kiedyś - i 
polega teraz każdy obrót wartości. 

Pieniądz papierowy to jedna z 
najbardziej rozwiniętych form pie-
niądza kredytowego, który wywo-
dził się z różnorodnych form za-
wierzania, u którego podstaw wy-
stępowały weksle, różne operacje 
kredytowe oraz pozycja wierzycie-
la i dłużnika. Bez tego szczególne-
go w swoim znaczeniu poczucia pewności, 
nie mogłyby zaistnieć wczesne postacie pie-
niędzy pozakruszcowych, których obecną 
postacią jest między innymi pieniądz pa-
pierowy. 

Projekt emisji pieniędzy z papieru 
przedstawił Jan Aleksander Kraszewski 9 
grudnia 1774 roku na sesji sejmowej. Po-
mysł ich wprowadzenia wywołał powszech-
ne oburzenie, a pomysłodawcę projektu po-
sądzono o chęć działania na szkodę ojczyzny. 
Dlatego ideę emisji pieniędzy papierowych 
na skutek postanowienia ówczesnego sejmu 
porzucono na wiele lat. Z upływem czasu na-
rastała świadomość o konieczności powoła-
nia banku i jego powiązania z kredytowymi 
emisjami pieniądza papierowego. To spowo-
dowało, że powstało wiele różnych projek-

tów takiego rozwiązania. Nawet rozpatry-
wano ten temat w 1777 roku - i w latach ko-
lejnych, tj. 1780 i 1784. Ostatecznie żaden z 
projektów nie został przyjęty. Nawet słynny z 
przeprowadzenia wielu reform Sejm Cztero-
letni (1788 - 1792) nie potrafił wprowadzić w 
życie projektu emisji pieniędzy papierowych 
ze względu na dosyć silną opozycję i wielu 
przeciwników reform gospodarczych kraju. 

Potrzeba było dopiero rewolucji, jaką 
była Insurekcja Kościuszkowska w 1794 ro-
ku skierowana przeciw zaborcom Polski, by 
wprowadzić reformy. Wielu konspiratorów, 

którzy przygotowywali wybuch powstania 
przewidywało, że emisja pieniędzy papiero-
wych będzie źródłem dochodów państwa. 
Uchwalono 8 czerwca 1794 roku powoła-
nie Dyrekcji Biletów Skarbowych, która była 
pierwszą instytucją w Polsce emitującą pie-
niądze papierowe o nominałach 5, 
10, 25, 50, 100, 500 i 1000 złotych 
polskich. 

I tak przez kolejne stulecia z 
postępem technologii poligraficz-
nej zmieniał się wizerunek, wy-
gląd, jakość i precyzja wykona-
nia pieniądza papierowego. Losów 
pieniądza w poszczególnych stu-
leciach nie będę opisywał, bo jako 
środek płatniczy obowiązywał już 
przez cały czas.

Mimo przerw w czasie zaborów, kiedy 
to obowiązywały środki płatnicze państw 
zaborczych - Rosji, Austrii czy Prus, emisja 
polskiego pieniądza papierowego powróciła 
i jest on jednym z głównych środków płatni-
czych po dzisiejsze czasy.

Szczególnym w swym znaczeniu, je-
żeli chodzi o dzieje polskiego banknotu, 
jest dzień 1 stycznia 1995 roku. Złoty pol-
ski został wtedy zdenominowany w relacji 
10000:1 bez żadnych uciążliwych skutków 
dla ludności. Od 1 stycznia 1997 roku bank-
noty sprzed denominacji, które równole-
gle obowiązywały z nowymi, przestały być 
prawnym środkiem płatniczym, ale banki 
wymieniały je na nowe złote do 2010 roku.

Emisja nowych banknotów składa się z 
pięciu nominałów od 10 do 200 złotych pol-
skich. Na serii tej, nazwanej „Władcy Pol-
ski” umieszczono portrety książąt i królów 
Polski. 10 zł - Mieszka I, 20 zł - Bolesława I 
Chrobrego, 50 zł - Kazimierza III Wielkie-
go, 100 zł - Władysława II Jagiełłę, 200 zł - 
Zygmunta I Starego. Bardzo istotną rzeczą, 
jaka pojawiła się na tych banknotach po raz 
pierwszy w historii polskiego banknotu, jest 
oznaczenie dla niewidomych - w postaci fi-
gur geometrycznych, które wykonano dru-
kiem wypukłym. 

Nie będę opisywał wszystkich zabez-
pieczeń, ponieważ w dzisiejszych czasach 
każdy może zdobyć takie informacje w In-
ternecie, ale kwestię powstania pieniądza 
papierowego (banknotu) uznałem za inte-
resującą. Uznałem, że warto ją przypomnieć 
kolekcjonerom zainteresowanym tematem 
tych przepięknie wykonanych poligraficznie 
walorów pieniężnych i numizmatycznych.

Sławomir Włoch, Słupsk

Biorąc za każdym razem banknot do ręki mamy do czynienia nie tylko ze 
środkiem płatniczym, ale również z przedmiotem - symbolem. Jak więk-
szość przedmiotów w kulturze jest on czymś więcej niż tylko kunsztow-
nym dziełem poligraficznym.



Pierwszy ksiądz 
na medalu
24 czerwca 2011 roku w Słupsku obchodzono jedno-
cześnie dwie uroczystości: 30 lat parafii rzymsko-ka-
tolickiej p.w. św. Jacka oraz 30-lecie opieki duszpa-
sterskiej nad parafią ks. prałata Jana Giriatowicza.

Z tej okazji członkowie Polskiego To-
warzystwa Numizmatycznego - Oddziału 
w Słupsku, Władysław Piotrowicz, Grze-
gorz Rataj i niżej podpisany zaprojektowali 
i wyemitowali pamiątkową klipę upamięt-
niającą jubileusz. Na awersie, na fakturo-
wym tle umieszczono budynek kościoła św. 
Jacka (jest to gotycki kościół, jednonawowy, 
wzniesiony w XIV wieku, w którym znajdu-
ją się płyty nagrobne Księcia Ernesta Bogu-
sława de Croy i jego matki Anny, renesanso-
wy ołtarz i barokowe organy). U góry meda-
lu w owalu, wypukle umieszczono popiersie 
św. Jacka, w dole w pięciu wersetach - wy-
pukły napis: „30 LAT PARAFII / RZYMA-

SKO - KATOLIC-
KIEJ / P. W. ŚW. 
JACKA / SŁUPSK 
/ 24.06.1981 - 2011.” 
Na rewersie, na fak-
turowym tle znajduje się postać księdza pra-
łata Jana Giriatowicza przed otwartą książ-
ką. U góry mamy napis: „BÓG HONOR OJ-
CZYZNA”, w dole w trzech wersetach napis: 
„30-lecie opieki duszpasterskiej / nad pa-
rafią rzymsko-katolicką p.w. św. Jacka / ks. 
Prałata Jana Gieriatowicza”.

Na rewersie z winy wykonawcy błęd-
nie napisano nazwisko, zamiast Giriatowi-
cza jest Gieriatowicza. Medal wykonano z 

mosiądzu srebrzonego, patynowanego, ma 
on wymiary 90 x 60 mm i ukazał się w 30 
egzemplarzach. Odlany został w zakładzie 
„Celstan” Stanisława Śliwy w Kosakowie ko-
ło Gdyni.

Ksiądz prałat Jan Giriatowicz jest 
pierwszym duchownym w Słupsku, który 
został umieszczony na pamiątkowym me-
dalu.

Jan Radkowski, Słupsk

Numizmaty beatyfikacyjne 
Błogosławionego Jan Pawła II

Błogosławiony Jan Paweł II zapisał się w historii Kościoła jako „papież ty-
siąclecia”, „apostoł pokoju”. Tuż po jego śmierci (2 kwietnia 2005 roku) 
tysiące wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra wzywało hasłem 
„Santo subito” do jego rychłej beatyfikacji.

Krótko po tym jego następca, Bene-
dykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu be-
atyfikacyjnego. Decyzję tę uzasadniono cu-

downym uzdrowieniem francuskiej zakon-
nicy, która podobnie jak papież, cierpiała na 
chorobę Parkinsona.

1 maja 2011 roku Benedykt XVI pod-
czas uroczystej mszy świętej sprawowanej 
w Rzymie ogłosił, że błogosławionym zo-
stał Karol Wojtyła. Dla upamiętnienia be-
atyfikacji Jana Pawła II w wielu krajach wy-
emitowano pamiątkowe monety i medale. 
Trudno jest przedstawić w jednym artyku-
le wszystkie. Pozwoliłem sobie na wybranie 
niektórych numizmatów, które zasługują na 
uwagę kolekcjonerów i sympatyków zajmu-
jących się tą tematyką.

Bardzo ciekawą serię dziewięciu nu-
mizmatów przygotowanych w dwóch edy-
cjach: w srebrze próby 925 oraz platerowa-
ną 24-karatowym złotem wprowadził w 
2011 roku do obiegu Skarbiec Mennicy Pol-
skiej. Obie kolekcje otwiera numizmat be-
atyfikacyjny, na awersie którego umieszczo-
na jest półpostać Jan Pawła II w stroju pon-
tyfikalnym i wspierającego się na pastorale 
oraz napis: „BŁOGOSŁAWIONY JAN PA-
WEŁ II”. Na rewersie, na tle kopuły Bazyli-

ki Świętego Piotra w Watykanie znajduje się 
księga Pisma Świętego z rozwianymi karta-
mi i przecinającym je podpisem Jana Paw-
ła II. Na dole w dwóch wersach mamy na-
pis: „WATYKAN / 01.05.2011”. W górze, w 
pół otoku jest napis: „ŻYCIE JEST WIECZ-
NE”. Kolejne egzemplarze obrazują niezwy-
kły pontyfikat Jana Pawła II, ukazany przez 
pryzmat ośmiu błogosławieństw, które wy-
niosły go na ołtarze. Na awersach widnieją 
teksty błogosławieństw, natomiast na rewer-
sach umieszczono autentyczne fotografie z 
życia papieża. Tę niezwykłą kolekcję zapro-
jektowali - Robert Kotowicz oraz Piotr De-
mitraszek. Wszystkie numizmaty są o śred-
nicy 32 mm i ukazały się w limitowanej emi-
sji 9 900 egzemplarzy.

Ponadto Mennica Polska wybiła też li-
mitowaną emisję trzech wyjątkowych nu-
mizmatów beatyfikacyjnych z okazji wynie-
sienia na ołtarze Jana Pawła II. Wykonano 
je z platyny próby 999, złota próby 900 oraz 
srebra próby 925 według projektu Rober-
ta Kotowicza. Numizmaty z platyny i złota 
są o średnicy 21 mm i wadze 8 g, natomiast 
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ze srebra - o średnicy 60 mm i wadze 93,30 
g. Mennica Polska w maju 2011 roku wybi-
ła również pamiątkowy numizmat z okazji 
beatyfikacji papieża Jana Pawła II. Numi-
zmat ten o średnicy 27 mm wykonany zo-
stał z mosiądzu platerowanym 24-karato-
wym złotem.

Dla uczczenia najpopularniejszego pa-
pieża wszechczasów Polski Kantor Numi-
zmatyczny zaczął rozprowadzać medal ko-
lekcjonerski „Papież Jan Paweł II - beatyfi-
kacja 2011”. Medal ten o średnicy 50 mm po-
kryty jest 24-karatowym złotem oraz ręcz-
nie naniesionym hologramem. Dla kolek-
cjonera istotne są informacje na temat jego 
wykonania i szkoda, że Polski Kantor Nu-
mizmatyczny ich nie umieścił. 

Z okazji pierwszej rocznicy beatyfi-
kacji Jana Pawła II Mennica Polska S.A. w 
Warszawie wyemitowała numizmat, gdzie 
w plastikowej kapsule znajduje się ziemia 
z Ziemi Świętej z Jerozolimy. Projekt wize-
runku papieża wykonano specjalnie na po-
trzeby uhonorowania rocznicy beatyfikacji i 
powstał on na bazie numizmatu zaprojekto-
wanego przez Urszulę Walerzak. Numizmat 
ten wykonany został z mosiądzu platerowa-
nego 24-karatowym złotem, ma średnicę 27 
mm i waży 8,6 g.

Ciekawą inicjatywę podjęło Centrum 
Jana Pawła II w Krakowie, które z okazji be-

atyfikacji Ojca Świętego wyemitowało me-
dal pamiątkowy. W formie cegiełki sprzeda-
wany jest on w celu wsparcia budowy Cen-
trum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” 
w Krakowie. 

Ciekawostkę numizmatyczną 
przygotowała także prywatna men-
nica GYGES A.R.D., która wyemi-
towała w 2012 roku numizmat o 
nominale 1 peregrinus upamiętnia-
jący beatyfikację Jana Pawła II. Jest 
to moneta zastępcza, wykonana zo-
stała z mosiądzu, stemplem lustrza-
nym o średnicy 32 mm, w nakła-
dzie 1000 sztuk.

Na koniec jeszcze jedna cie-
kawostka. Tuż przed zamknięciem 
trumny Jana Pawła II, kardynał Ka-
merling złożył wewnątrz woreczek 
z 26 medalami annualnymi wybi-
janymi co roku przez Watykan. Te 
srebrne monety są odzwierciedle-
niem najważniejszych wydarzeń z 
pontyfikatu danego papieża. Można było je 
zobaczyć na zdjęciach umieszczonych wokół 
placu św. Piotra przy kolumnadach podczas 
uroczystości beatyfikacyjnych 1 maja 2011 
roku. Właśnie te medale są nieprzemijają-
cym dowodem wielkości naszego papieża. 

Dwudziestego siódmego medalu Jan 
Paweł II nie doczekał - odszedł do domu 

Ojca w kwietniu 2005 roku, a medale wy-
dawane są w połowie roku. Ta tradycja jest 
podtrzymywana od stuleci. Corocznie wy-

daje się 1000 sztuk takich medali w złocie, 
po 6000 sztuk w srebrze i brązie. Jedynie w 
roku 2000 wydano podwójną ilość. Gdy na-
kład nie jest sprzedany do końca danego ro-
ku zostają przetopione na materiał do na-
stępnego medalu.

Jan Radkowski
Słupsk

Kilka uwag na temat 
kolekcjonowania 
naczyń do piwa
Zbieranie wszelkich piwnych pamiątek nazywa się birofilistyką. Polega ona 
na gromadzeniu różnych akcesoriów związanych z piwem lub browarami.

wano rogów bawolich, naczyń z palonej gli-
ny, drewna, kamionki i różnych metali. Ku-
fle ze względu na rodzaj materiału można 
podzielić na pięć grup: ceramiczne, metalo-
we, drewniane, szklane i plastykowe. Do ce-
ramicznych można zaliczyć: gliniane (garn-
carskie - glina pospolita), kamionkowe (gli-
na kamionkowa), fajansowe, porcelanowe 
grubościenne, porcelanowe cienkościenne z 
prześwitem i gipsowe malowane.

W kuflach metalowych możemy wy-
różnić: cynowe (z bogatym ornamentem), z 
miedzi (z blachy, lutowane), z miedzioniklu 
(odlewane), z mosiądzu (toczone z bogatą 
grawerką) i srebrne (bogato zdobione). Ko-
lejną grupą są kufle wykonane z drewna li-
tego - toczone, z drewna litego - rzeźbione, 
z deszczułek - okute metalowymi obręcza-
mi oraz z drewna w połączeniu ze szkłem i 
skórą. Można też dokonać podziału kufli 
szklanych, na wykonane ze szkła cienkiego, 

Na wstępie pragnę wyrazić nadzieję, 
że poniższe moje uwagi na temat naczyń 
do piwa zrekompensują, choć w części brak 
fachowych rad i opracowań na temat biro-
filii. Artykuł ten przeznaczony jest głównie 
dla kolekcjonerów stawiających w tej dzie-
dzinie pierwsze kroki, jak również dla ludzi 
nie mających jeszcze z tą formą zbieractwa 
do czynienia. Zbieranie wszelkich piwnych 
pamiątek nazywa się birofilistyką. Polega 
ona na gromadzeniu różnych akcesoriów 
związanych z piwem lub browarami - ety-
kiet, podstawek pod szklanki (tzw. dekli 
lub wafli), kapsli od butelek z nadrukami 
browarów, browarnianych szklanek i kufli, 
wytłaczanych starych butelek, a coraz czę-
ściej również współcześnie tłoczonych bu-
telek oraz wszelkiego rodzaju materiałów 
reklamowych - wydawanych przez browa-
ry plakatów, folderów, prospektów, żeto-
nów piwnych, popielniczek, breloczków, 
otwieraczy itp. 

Oczywiście tylko niektórzy kolek-
cjonerzy mogą sobie pozwolić na zbiera-
nie wszystkiego, inni, stanowiący więk-
szość, z konieczności (braku funduszy), mu-
szą zawęzić swoje zainteresowanie. Dlatego 
chciałbym przybliżyć pasjonatom naczynia, 
w jakich od starożytności piło się piwo, a w 
szczególności kufle. Te przepiękne naczy-
nia, w fantazji i pomysłowości ludzkiej nie 
mają granic w zdobieniu, rzeźbieniu, przy-
ozdabianiu innymi szlachetnymi materiała-
mi. Naczynia te mają bardzo bogatą trady-
cję. Do picia piwa w dawnych czasach uży- Fo
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grubego (tzw. odlewy barowe), kryształowe-
go (szlifowane), ze szkła witrażowego (różne 
kolory) oraz kryształowego, częściowo ma-
towane z okuciami srebrnymi lub ze skórą. 

Ostatnią grupę stanowią kufle plastykowe, 
wykonane z tworzyw sztucznych z orna-
mentami wielokolorowymi.

Upowszechnienie szkła spowodowało 
wielki przewrót w wykorzystaniu naczyń do 
picia piwa. W przezroczystym szkle napój 
ukazywał swoje zalety lub wady. Dlatego w 
szkle barwa, klarowność czy wieńcząca piwa 
piana nabierają szczególnego uroku. Zaczę-
to do picia piwa używać szklanek, wykona-
nych z cienkiego szkła o różnych kształtach, 

z napisami browarnianymi lub reklamowy-
mi o pojemności 150, 200, 330 ml. Podawa-
no piwo w szklankach bardzo wysmukłych, 
wysokich w kształcie kwiatu lilii, zakończo-

nych pogrubionym dnem lub 
okrągłą podstawą. Piwo bursz-
tynowe podawano w pękatych, 
niezbyt wysokich pokalach lub 
gobletach. Pokale to kielichy o 
wysokich nóżkach, w kształ-
cie walca, zwężającego się ku 
górze, o pojemności 200, 300, 
400 i 500 ml. Natomiast goble-
ty to kielichy na niskiej nóżce, 
w kształcie kwiatu tulipana, o 
pojemności 200 i 300 ml. 

Zdobywanie kufli nie jest 
łatwe, mimo że o współczesne 
nietrudno. Wiele osób począt-
kowo gromadzi je z wielkim za-
pałem, ale poprzestają na kil-
ku lub kilkudziesięciu egzem-

plarzach, bo komu chciałoby się szperać po 
strychach, piwnicach i innych opuszczo-
nych starych zakamarkach. Coraz więcej 
osób ogranicza swoje zbiory do tematów za-
mkniętych. Kolekcjonują naczynia do piwa 
browarów polskich czy zbierają kufle powo-
jenne. Duży wpływ na gromadzenie naczyń 
mają warunki mieszkaniowe kolekcjonera 
i możliwości eksponowania zbiorów. Wy-
trawni birofile wymieniają się między so-
bą eksponatami, starają się dotrzeć do lu-

dzi mających związek z birofilistką, na przy-
kład do starszych pracowników browarów, 
rozlewni piwa, z nadzieją na powiększenie 
kolekcji. Aktywni kolekcjonerzy w celu po-
większenia zbiorów spotykają się po klika 
razy w roku na giełdach kolekcjonerskich 
organizowanych przez browary w różnych 
miastach Polski. 

Na koniec ciekawostka kolekcjonerska: 
11 marca 2007 roku z okazji otwarcia Cen-
trum Handlowego „Stary Browar” w Pozna-
niu, 10625 osób napiło się piwa z odlanego z 
brązu kufla, który mierzył ponad 5 metrów 
wysokości i miał pojemność 6000 litrów.

Jan Radkowski, Słupsk

Pamięci Marszałka
W Sali Kominkowej Klubu Słuchacza Szkoły Policji w Słupsku czynna 
była wystawa poświęcona pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wystawę zorganizowano z okazji 
Święta Niepodległości w listopadzie ub. ro-
ku. Śledząc losy dowódcy Legionów można 
było dowiedzieć się, jak przebiegały wyda-
rzenia związane z odrodzeniem się państwa 
polskiego. Na wystawie prezentowano po-
stać Marszałka w medalach, filatelistyce i li-
teraturze - nie tylko jako spiskowca, zesłań-

ca, wodza narodu, ale również jako znawcę 
sztuki, męża i ojca. Zbiory pochodziły z ko-
lekcji Jana Radkowskiego, emerytowanego 
wykładowcy słupskiej Szkoły Policji. Wy-
stawa cieszyła się dużym zainteresowaniem 
słuchaczy, kadry dydaktycznej szkoły i wy-
cieczek zwiedzających najstarszą Szkołę Po-
licji w kraju. (j)

Leśna 
stolica
„Powiat słupski - leśna stolica Pol-
ski” - pod takim hasłem prezen-
towana była w lipcu i sierpniu ub. 
roku wystawa medali w budynku 
głównym Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Słupsku.

Jana Radkow-
skiego. Bogata 
kolekcja me-
dali okoliczno-
ściowych o te-
matyce łowiec-
kiej znacząco 
wzbogaciła wy-
stawę i wywo-
łała duże zain-
t e r e s o w a n i e 
zwiedzających, 
zarówno wśród 
słupszczan, jak 
i turystów od-
w iedzając ych 
miasto. (j)

Prezentowano pamiątkowe medale o 
tematyce łowieckiej pochodzące ze zbio-
rów prezesa Oddziału Słupskiego PTN - Fo
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Ar

ch
iw

um

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 z
e 

st
ro

ny
 h

tt
p:

//
tin

y.
pl

/h
2r

bk



dz
Ie

ń 
ba

bc
I I

 d
zI

ad
Ka

sM
o

łd
Zi

n
o

, s
ty

c
Ze

ń
 2

01
3

Zdjęcia: J. Maziejuk



w
w

w.
po

w
ia

t.s
lu

ps
k.

pl


