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Istota wspomnień polega na tym, ze nic nie przemija. 

Elias Canetti 

oznawanie przeszłości jest jak podróż. Tylko od nas zależy, czy wybierzemy się w nią samotnie, czy zaprosimy do niej 
innych, a także, jaką rolę przypiszemy naszym- towarzyszom podróży. Szczególny wymiar w tym kontekście mają re- z,: 

lacje oraz wspomnienia uczestników i świadków wydarzeń. Ich autorzy — jako przewodnicy — pozwalają nam wziąć udział 
w podróży niezwykłej, bo niepowtarzalnej. Nie jest to historia ogólna, taka, jaką „wszyscy" znają, a przynajmniej w proce-
sie edukacji historycznej poznać powinni, wypełniona licznymi datami, kluczowymi faktami, ważnymi nazwiskami, mief-
scami, a tym samym jednak nieco pomnikowa, odległa i wymagająca pewnej determinacji i zaangażowania od tych, któriy 
zechcą ją zgłębić. 

Historie, które opowiadają nasi Autorzy, są ich historiami, a więc to także główni Bohaterowie. Wspomnienia osaclż'o--
ne w twardych realiach dziejowej czasoprzestrzeni, opowiedziane jako osobista narracja, w sugestywny sposób pozwalają 
nam przeżyć minione zdarzenia. Nie przeszkadza przy tym świadomość, że opowieści te są i muszą być subiektywne. Tra-
dycyjna historiografia z nieufnością traktuje taki przekaz źródłowy. Zarzuca mu — czasem nie bez racji — stronniczość, w za-
leżności od okoliczności powstawania, chwiejność, zniekształcanie faktów przez emocjonalne podejście do opowiadanych 
wydarzeń. Analizując daną relację, nie można tych przesłanek lekceważyć. 

Niemniej właśnie to spojrzenie, silnie zindywidualizowane, ukazuje nam przeszłość jako przestrzeń bogatą, intensyw-
ną, żywą, pełną uczuć, emocji, przeżyć; wzruszeń, radości. Podróż zaczyna być tym samym nie tylko niezwykła, ale i nie- 
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powtarzalna, a my sami, podążając za naszymi przewodnikami, odnajdujemy miejsca znane nam współcześnie, poznaje-
my nowych ludzi, dla których te miejsca także miały znaczenie, wczuwamy się w okoliczności, odczuwając jednocześnie 
zmienność i niezmienność czasu i wartości. Towarzyszymy obecności konkretnego człowieka w określonym miejscu i cza-
sie, a także uświadamiamy sobie, jak jego istnienie splata się z historią danego miejsca. 

Ważne przy tym, żeby w tych historiach nie szukać odpowiedzi na pytanie „Jak było naprawdę?", lecz zwrócić uwagę, 
co i jak jest przez wspominających pamiętane i opowiadane, jak Autorzy to oceniają i jaki sens przypisują przywoływanym 
przez siebie zdarzeniom. Tak przeanalizowana opowieść jako przekaz historyczny (mimo pewnych niedoskonałości) jest 
ważnym dokumentem przeszłości, elementem dziedzictwa kulturowego środowiska lokalnego, dokumentem nie mniej 
znaczącym niż fotografie czy pisane materiały archiwalne. Relacje takie stanowią narzędzie pozwalające badać i rozumieć 
najnowszą historię. Wspomnienia, jako historia mówiona, sięgają wprost do zasobów pamięci społecznej, współtworzącej 
obraz środowiska lokalnego. Opisywany jest w niej krąg rzeczywistości najbliższej każdemu człowiekowi — osobiste i ro-
dzinne losy splatają się z historią miejsca. Powstaje opis subiektywny, stanowiący cenne źródło wiedzy zarówno historycz-
nej, jaki społecznej oraz obyczajowej. 

Fascynujące jest przy tym, że poszczególni ludzie pamiętają te same wydarzenia niekiedy w zupełnie różny sposób. Nie 
znaczy to, że jeden pamięta je właściwie, a inny nie, wspomnienia bowiem przypominają fragmenty układanki: dopiero 
kiedy zbierze się je wszystkie, można odtworzyć historię w sposób pełniejszy. 

ublikacja, którą Państwu oddajemy, jest zaproszeniem do podróży po Koszalinie jako miejscu-osi-przestrzeni, wokół 
której toczyły i toczą się ludzkie losy. Utrwalone we wspomnieniach i rodzinnych archiwach opowiadają o miejscu, 

które jest i pozostanie bliskie, mimo że często to miejsce nie z wyboru, a wręcz z przymusu. Mamy świadomość, że to także 
unikatowe źródło wiedzy historycznej w przyszłości. 

8 



kahńsiie"kiżsl,azie, zacki~Aaitchiutów, 

Każda z tych historii to nadzwyczajny obraz przeszłości, który chcemy poznać jak najlepiej, aby zachować go i przeka-
zać przyszłym pokoleniom. To także niepowtarzalne świadectwo wrastania w ziemię koszalińską, tworzenia więzi i poczu-
cia wspólnoty, a także patriotyzmu, co jest szczególnie ważne na Pomorzu Zachodnim i Środkowym z jego tak burzliwymi 
dziejami i tragiczną cezurą drugiej wojny światowej. 

Dla nas — i mamy nadzieję, że także dla Czytelników — będzie to interesująca lektura, niewykluczone, że pierwsza z cyklu 
opowieści o Koszalinie, które chcielibyśmy kontynuować (zapraszamy kolejnych Autorów!). Ten tom nie powstałby w ta., 
kim zamyśle i czasie, gdyby nie pomysł i jego owocną realizacja przez Stowarzyszenie APERTO. Konkurs przeprowadzdn-  y, 
przez serwis Cudownelata.net  Zaowocował współpracą z Archiwum Państwowym w Koszalinie i przede wszystkim zeb-

niem historii z rodzinnych archiwów koszalinian, tu często rozszerzonych i wzbogaconych o kolejne fotografie, dzięki inicja-
tywie Wydawnictwa JASNEGO. Publikację uzupełniło kilka rodzinnych opowieści, powierzonych jako źródła historyczne 
koszalińskiemu Archiwum. 

Niemniej kluczowym przy tym aspektem jest kwestia ludzkiej pamięci. Zgromadzone w niniejszym tomie re1acjeto-
przecież przywołanie w teraźniejszości zapisanego w pamięci świadectwa przeszłości, które jest aktem pamięci zależnyirn,  
zarówno od momentu, w którym się odbywa, jaki od historii, której dotyczy. Nie są to wspomnienia opowiadane pó-"rz 
pierwszy przez naszych Bohaterów, najczęściej to przekaz rodzinny utrwalany przez pokolenia, ale też własne przeżycia. , 

W wymiarze historycznym słuchanie i utrwalanie historii, gromadzenie dokumentów w rodzinnych archiwach pozwa-
la na ocalenie „pamięci miejsc", także tych, które istnieją już tylko we wspomnieniach. To autentyczne wsłuchiwanie się 
w relacje innych ludzi uczy nas wszystkich pokory wobec ludzkiego doświadczenia i nieuchronności przemijania. 





R A D ;_liN 
KOSZAL1N 

Tudownei 

erwis Ćudownelata.net  powstał w 2013 roku w ramach projektu „Uczmy 
się od siebie nawzajem" realizowanego prżez Stowarzyszenie APERTO. 

W czasie trwania projektu odbyły się między innymi warsztaty dziennikarskie 
i informatyczne przygotowujące do wspólnego prowadzenia serwisu. 

Dwa pokolenia koszalinian — urodzone w PRL-u oraz po 1989 roku (już 
zaznajomione z Internetem) — pracowały razem, aby stworzyć elektroniczną 
wersję historii miasta. W serwisie publikujemy wspomnienia i zdjęcia z cza-
sów szkolnych, pierwszych randek, prywatek, czynów społecznych, pracy 
i wydarzeń związanych z Koszalinem. 

Jeśli w-serwisie wciąż nie ma Państwa historii, prosimy o podzielenie się nią! 

rojekt współfinansowano ze środków Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 oraz realizo-

wano w partnerstwie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy Poli-
technice Koszalińskiej i Radiem Koszalin. 

/141.01/ "rna9i9.1,tkuiv 

PARTNERZY PROJEKTU: 

Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
na tata 2012-2013 

11 





ROK URODZENIA: 1928 

MIEJSCE URODZENIA: Gojcieniszld, woj. nowogródzkie 

DROGA DO KOSZALINA: Bieniakonie k. Woronowa 

OD KIEDY W KOSZALINIE: 1 maja 1946 r. 

ZAWÓD (WYUCZONY, WYKONYWANY): księgowa 
IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW: Florian Serfejkowicz-Wersocki 

GD Stanisława z d. Harasimowicz 
MIEJSCA URODZENIA RODZICÓW: Jacewicze co Nowa Wilejka 

ZAWODY RODZICÓW: rolnicy 

IMIONA I NAZWISKA DZIADKÓW:? 

ZAWODY DZIADKÓW: administratorzy posiadłości 

Wecitai Md/a/i/nowi/w 

. 6a,  

Znak nadzie,b 

Nad Koszalinem cień nocy ponury 
Opuścił zasłonę, ponad śpiącym miastem 
obłoki płynęły ogromne, pierzaste, 
Jakby chciały osłonić skaleczone mury. 

Te mury owiane wojny tajemnicą 
Straszyły grozą z ociemniałych okien. 
Tak trudno się cieszyć ponurym widokiem, 
Nieoświetloną wędrując ulicą. 

0, miasto moje! Niewdzięczne Twe progi 
Opuszczę wkrótce — nie będziesz mi domem. 
Wtem promyk błysnął z ulicy Okrzei. 

Czy go przyjazne zapaliły bogi, 
Czy przywidzenie? Czy to właśnie moment, 
By zostać? Już wiem! To znak-nadziei ... 

październik 1947 r. 
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Odgruzowywanie ul. Spółdzielczej,  1947 r.; 
archiwum ródzinne Reginy AdamóWicz 

Autorka na działce koło domu przy ul. Lechickiej, ok. 2009 r.; 
archiwum rodzinne Reginy Adamowicz 

14 
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• 

Pierwszy autobus wykonany w Fabryce Urządzeń BudoWlanych, 
za kierowcą autorka z synem, 1962 r.i 

archiwum rodzinne Reginy Adamowicz 

• 

• i 

Autorka na „Ulicy Smaków", 2013 r.; archiwum rodzinne Reginy Adamowicz 
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Na Ulicy Smaków 
	

Gotowany halibut 
przy amfiteatrze 
	

jest na pierwszym planie 
wiele jest atrakcji 
	 na drugim dorsz będzie 

smakowitych zawsze 
	 duszony w śmietanie 

Bohaterem programu 
	 A że wciąż kapusta 

(najważniejsza rola) 
	

jest potrawą naszą 
mistrzem kulinarnym 
	 będzie dorsz w kapuście 

dzisiaj Andrzej Polan 
	 i podany z kaszą 

Konkursy muzyka 
	 Deser też niezwykły 

liczne degustacje 	 przyjrzeć mu się warto 
są i goście z Niemiec 	 ziemniaki z cukinią 
oraz restauracje 
	 i bułeczką tartą 

Pan Andrzej w warsztaty 
	

Pan Andrzej na pewno 
moc wysiłku włoży 	 wiele nas nauczy 
bo w programie ryby 	 nakarmi do syta 
i owoce morza 	 ale nie utuczy 

• 16 

Co polskie to smaczne 
mówi nam z ochotą 
pan Andrzej w swej kuchni 
też jest patriotą 

13 lipca 2013 r. 

r--+ 
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oje wspomnienia z lat dzie-
cięcych dotyczą moich ro-

dziców, mnie oraz naszej lokalnej 
gazety „Głosu Koszalińskiego", a do-
kładniej — miejsca, gdzie powsta-
wała, czyli Koszalińskich Zakładów 
Graficznych przy ulicy Alfreda Lam-
pego (dziś Władysława Andersa). 
Tak się bowiem złożyło, że losy mo-
jej rodziny są bardzo blisko związane 
z tą gazetą. 

Pojoku 1945 na tak zwane Zie-
mie Odzyskane, a konkretnie wła-
śnie do Koszalina przyjechało, nic 
nie wiedząc osobie nawzajem, dwo-
je ludzi — bardzo młody mężczyzna 
i dziewczyna, on jako repatriant 
z Grodna, ona z Nakła nad Notecią. 
Tu obydwoje rozpoczęli nowe ży-
cie: on pracę, ona naukę w szkole. 

ROK URODZENIA: 1953 

MIEJSCE URODZENIA: Koszalin 

DROGA DO KOSZALINA: — 

OD KIEDY W KOSZALINIE: Od urodzenia 

ZAWÓD (WYUCZONY, WYKONYWANY) : technik ekonomista 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW: Antoni Matusiewicz (3D Jadwiga z d. Kwajzer 

MIEJSCA URODZENIA RODZICÓW: Grodno GD Nakło n. Notecią 
ZAWODY RODZICÓW: obydwoje byli linotypistami 

IMIONA I NAZWISKA DZIADKÓW: Antoni ap Józefa Natusiewiczowie Stanisław 
(3D Elżbieta Kwajzerowie 

ZAWODY DZIADKÓW: posiadał niewielki majątek pod Grodnem, nie wiem, co ro- 
bił po wojnie, resztę życia spędził w Szkocji, gospodyni domowa wozak (wo- 
ził węgiel), gospodyni 'domowa 

17 



Waldiałta, 41, 

Pod koniec lat czterdziestych on znajduje zatrudnienie w dru-

karni, początkowo pracował w drukarni ruchomej „Błyskawi-
ca", z nazwą adekwatną do szybkości powstawania gazety. Na sa-
mochody ładowano kaszty drukarskie, lekką maszynę drukującą 
i wyjeżdżano na wsie, aby tam poprzez gazetkę-ulotkę, robioną 
na miejscu, mobilizować rolników do podnoszenia produkcji 
rolnej. W skrócie: praca połączona ze zwiedzaniem podkoszaliń-
skich wsi. 

W roku 1950 do załogi ówczesnej drukarni jako siedemnasto-
letnia uczennica dołączyła dziewczyna z Nakła. Po dwóch latach 
znajomości chłopak i dziewczyna postanowili spędzać ze sobą 
dwadzieścia cztery godziny na dobę i pobrali się. Był to rok 1952, 
ich ślub zbiegł się wydrukowaniem pierwszego numeru „Głosu 
Koszalińskiego" (wrzesień 1952 roku). 

Po roku przyszłam na świat ja i niemal od kołyski, w miarę, jak 
rozwijały się Zakłady Graficzne, słuchałam o maszynach, krojach 
pism, normach itp. Oboje moi rodzice pracowali jako linotypi-
ści. Nie polecam nikomu dwojga rodziców w tym samym fachu, 

Oczekiwanie na wymarsz w pochodzie 1-majowym, 1954 r.; 
archiwum rodzirMe.Barbary Cupryszak 

18 
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szczególnie gdy kiedyś pracowało się na normę i moja matka często okazywała się lepsza od ojca. Oj, bardzo cierpiała jego 
męska duma! 

Kiedy miałam pięć—sześć lat byłam częstym gościem w pracy rodziców. Chyłkiem przemykałam koło portierni, a pani 
Kasia udawała, że mnie nie wi-
dzi. Pamiętam, że na hali, gdzie 
stały linotypy, było zawsze bar-
dzo ciepło, a to za sprawą to-
piących się sztab ołowiu, z któ-
rego linotyp odlewał czcionki. 
Bardzo często taki ołów ska-
pywał lub następował wylew 
na maszynę, wówczas drobi-
ny ołowiu tworzyły na parkie-
cie przedziwne kształty i bar-
dzo często gapiłam się na nie. 
A moja dziecięca wyobraźnia 
podsuwała mi różne pomysły 

Spotkanie ze św. Mikołajem, 
autorka w sukience w kratkę, 
1956r.; archiwum rodzinne 
Barbary Cupryszak 
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na te rozbryzgi: to gwiazdka, to kaczka, a to chmura. Przypatrywałam 
się pracy zecerów, którzy żmudnie literka po literce układali długie 
wyrazy lub całe szeregi tekstu. Najbardziej intrygowała mnie maszyna 
rotacyjna, była ogromna, a na niej z jednej strony wielka bela papieru, 
a z drugiej gotowa gazeta — istny hokus-pokus. 

Często usiłowałam odczytywać litery na stronach metalowych 
odlewów gazet. Tu odbijano teksty, które trafiały do korekty. Cho-
chlik drukarski potrafił nieraz nieźle narozrabiać i „poprawić" pol-
ską ortografię i 'gramatykę, a korektora doprowadzić do szewskiej 
pasji. Podziwiałam też panie, które gotowe gazety lub książki pako-
wały w szary papier i wiązały sznurkiem, tworząc bardzo zgrabne 
paczki, pachnące świeżą farbą, aż kręciło w nosie. 

Z drukarzami chodziłam też na pochody pierwszomajowe, no, 
nie tak od razu, najpierw jeździłam wózkiem, potem na barana u oj-
ca lub dreptałam dumnie obok niego. Brałam udział w majówkach 
na Górze Chełmskiej. Jeździłam na grzybobrania i raz „udało mi się" 
zgubić w lesie i cały autokar postawić na równe nogi. 

Zabawa mikołajkowa w zakładowej świetlicy, 
autorka po prawej stronie (z białą kokardą na głowie), 1956 r.; 

archiwum rodzinne Barbary Cupryszak 

20 
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411 
W styczniu przychodził na zakładową stołówkę Mikołaj lub 

II/ 	Dziadek Mróz — dziś już dokładnie nie pamiętam, który z tych 
panów — z pełnym workiem paczek, a w nich mnóstwo słodyczy 

• 

i cytrusów. Prócz tego zabawa, ciastka, kakao, głowy przystraja-
no nam śmiesznymi czapkami i wiankami. 

Nie zawsze było tak miło, bardzo nie lubiłam niedziel, w któ-
re to „Głos Koszaliński" konkurował ze mną. Chciałam być w do-
mu z rodzicami, ale jedno z nich lub nawet oboje szli do pracy, 

411 	by w poniedziałek w kiosku leżała nowiutka gazeta. Pamiętam 
też pewną Wigilię z początku lat sześćdziesiątych, gdy pod dom 

4111 	
zajechał czarny samochód, wysiadło z niego dwóch „smutnych 

drudwitżnii 

II/ 	Zdjęcie zostało wykonane w 1957 roku. Miałam wówczas cztery latka. 
Poszłam z mamą do punktu fotograficznego „pod chmurką, który mieścił 
się przy ul. Zwycięstwa, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się dworzec 

411 	
PKS. Pod gołym niebem, na placu, w jego centralnym miejscu stał aparat 
fotograficzny starego typu, taki na trzech nogach. Fotograf, aby zrobić 
zdjęcie, nakładał na głowę czarny materiał, a w ręku trzymał lampę błyskową. 

411 	
Wokół stały makiety, w które wkładało się głowę i można było »stać się" 
dowolną postacią. Stał też koń, pan przebrany za białego misia 
oraz czerwony samochodzik, który najbardziej przypadł mi do gustu. 

411 	
Prawdziwego samochodu dorobiłam się 30 lat później i, niestety, był biały; 
archiwum rodzinne Barbary Cupryszak 
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panów" i moja mama zamiast do wigilijnego stołu zasiadła do linotypu (po latach dowiedziałam się, że auto to była wołga, 
a smutni panowie to funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa). 

I tak mijał rok za rokiem, gazecie i mnie przybywało lat. W końcu wyrosłam zbiegania za rodzicami. A stało się to tym bar-
dziej, że po ośmiu latach urodziła się moja siostra i ze względu na to, że rodzice pracowali na dwie zmiany, a czasami i po no-
cach, musiałam szybko wydorośleć i jej matkować. 

Dzisiaj praca w drukarni wygląda inaczej, chyba znacznie prościej. Budynek starej drukarni z roku na rok popada w co-
raz większą ruinę, ale kiedy przechodzę koło niego, wracają miłe wspomnienia. 

Ponadto do dzisiaj pozostała mi miłość i szacunek do książki, uwielbiam sięgać na półki po nowe publikacje, szeleszczące, 
pachnące farbą. A dostaję wręcz szału, gdy wypożyczając książkę z biblioteki, widzę zagięte rogi, często śniadanie lub obiad 
czytelnika czy po prostu wyrwane kartki. Myślę, że mimo usilnych zachęt córki nie sięgnę po e-booka. Pozostanę wierna 
książce z XX wieku. 
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Cwupiętrowa poniemiecka 
prawie na końcu ulicy, po 

prawej stronie, tuż przed strzeżo-
nym przejazdem kolejowym Kosza-
lin—,Białogard. Przy bramie wjazdo-
wej dwie duże lipy. Przed domem 
ławeczka, a dookoła zadbany ogró-
dek pełen kwiatów. Jeszcze dziś czuję 
te wszystkie zapachy. W maju domi-
nowały bzy. W lecie — róże i maciej-
ka. Późnym latem i jesienią — dalie, 
rudbekie i chryzantemy. 

Mieszkaliśmy na parterze w du-
żym, trzypokojowym i — jak na tam-
te czasy — komfortowym mieszkaniu. 

* Niniejszy tekst stanowi fragment przy-

gotowywanych do druku wspomnień 
autora pt. Koszalin mojej młodości. 

ROK URODZENIA: 1951 

MIEJSCE URODZENIA: Koszalin 

DROGA DO KOSZALINA: — 

OD KIEDY W KOSZALINIE: od urodzenia do 15 kwietnia 1980 r. 

ZAWÓD (WYUCZONY, WYKONYWANY): historyk, artysta fotografik, dziennikarz 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW: Witold Daniłkięwicz GD Elżbieta z d. Piele: 

MIEJSCA URODZENIA RODZICÓW: Leszczanka k. Nowogródka (3D Żywiec 

ZAWODY RODZICÓW: oficer rezerwy WP, technik rolnik (3D urzędniczka pań- 
stwowa 

IMIONA I NAZWISKA DZIADKÓW: Antoni Daniłldewicz OD Marta z d. Klimowicz 
I Alojzy Pieles OD Karolina z d. Gluza 

ZAWODY DZIADKÓW: rolnicy I legionista 1914-1918, kolejarz OD gospodyni 

domowa 
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Mogliśmy z niego wychodzić przez werandę prosto do sadu. Z tego wygodnego rozwiązania korzystaliśmy przez większą 
część roku. Jedynie zimą drzwi zamykano. Od wczesnej wiosny do jesieni, zwłaszcza w słoneczne dni, weranda była ciągle 
oblegana. To miejsce wypoczynku, spotkań z przyjaciółmi przy kawie i cieście, które moja mama piekła niemal w każdą so-
botę. Szarlotki, serniki, ciasta drożdżowe i torty kawowe cieszyły się wielkim powodzeniem. 

Z lewej strony, patrząc od ulicy, znajdowały się sady należące do lokatorów. Po prawej — duże podwórko sąsiadujące 
z polem, na którym uprawiano warzywa, głównie na własne potrzeby. Jeszcze dalej był teren wojskowy ogrodzony wyso-
kim płotem. Wcześniej tam też ludzie mieli ogródki. Po ich odebraniu wojsko wybudowało w tym miejscu niewielkie ma-
gazyny chronione przez wartowników całą dobę. 

Naprzeciwko domu mieściła się Pierwsza Zachodniopomorska Spółdzielnia Pracy Mechaników Samochodowych, póź-
niej przemianowana na Fabrykę Urządzeń Budowlanych, a następnie na Fabrykę Maszyn „Bumar", która graniczy z dużymi 
terenami Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Centralnego". 

Dzisiejsza Lechicka w niewielkim stopniu przypomina mi tę zapamiętaną z dzieciństwa. Wtedy po obu stronach ulicy 
— od skrzyżowania z Łużycką aż do Nieldonic — rosły piękne stare klony. Wiosną, kiedy kwitły, słychać było jeden wielki 
koncert owadów, które uwijały się, zbierając słodki nektar. W maju z kolei dominowały chrabąszcze. Jako dzieci mieliśmy 
niemałą frajdę, łapiąc je do pudelek i przyglądając się im. Latem klony dawały cień, dzięki czemu chroniły nas przed pra-
żącym słońcem. Jesienią zmieniały kolory — od odcieni żółci po intensywną czerwień. Stąpając po opadlych liściach, szło 
się jak po miękkim, szerokim dywanie. Czasami zbierałem kilka tych najładniej zabarwionych i wkładałem do książek. Za-
suszone stanowiły oryginalną zakładkę. Jedynie zimą drzewa wyglądały może trochę smutno, ale za to bardzo dostojnie. 

W połowie lat sześćdziesiątych wycięto — niestety — jedną stronę aż do przejazdu kolejowego. Na ich miejscu ustawio-
no słupy oświetleniowe. W następnym roku ścięto pozostałe. Po co? Nie wiem do dziś. Podobno planowano w przyszłości 
poszerzyć drogę. Mieliśmy więc ulicę oświetloną, co na pewno było potrzebne, ale jednak w pewien sposób okaleczoną. 
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W miejscu, gdzie dziś mieści się osiedle domów komunalnych i dalej Osiedle Młodych, aż do przejazdu wąskotorówki, 
znajdowały się łąki i pola uprawne. Nie ma już tam kilku budynków jednorodzinnych, które miasto wykupiło od ich wła-
ścicieli. Stał tam też domek, który mój ojciec i jego rodzina po długich staraniach dostali od państwa jako rekompensatę 
za mienie pozostawione 
na Wschodzie. 

Po lewej stronie, na wy-

sokości skrzyżowania z uli-
cą Kolejową, mieszkał ko-
wal. Był niskiego wzrostu 
i dość tęgi. Nazwiska nie 
pamiętam. Z tyłu parte-
rowego domu miał kuź-
nię. Bywało, że podcho-
dziłem dość blisko, aby 
podpatrzeć, jak podku-
wa konie. Istniały jeszcze 

.Dom na ul. Lechickiej 62, 
lato 1960 r.; 

II/ 	archiwum rodzinne 
Witolda Danilkiewicza 

. 
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dwa tego typu warsztaty w Koszalinie, które zapamiętałem: jeden na rogu ulic Dzieci Wrzesińskich i Zwycięstwa, następny 
na Bolesława Bieruta (obecnie Połczyńska). 

Zawsze wielkie emocje u przechodniów i kierowców wzbudzały dość częste przejazdy pociągów wąskotorówki, zwłasz-
cza tych ciągniętych przez małe parowoziki z końca XIX i początków XX wieku. Z podziwem przyglądano się, z jaką siłą 
i szybkością ciągnęły długie i ciężkie składy towarowe. Przewożono głównie drewno, cysterny i płody rolne. Samowarek al-
bo ciuchcia — jak ją potocznie wtedy nazywano — cieszyła się wielką sympatią nie tylko mieszkańców ulicy Lechickiej. Żal 
bardzo, że po jej likwidacji większość zabytkowego przecież taboru zezłomowano lub wywieziono. 

Za przejazdem wąskotorówki, idąc w kierunku FUB-u, czyli obecnego „Bumaru", po lewej stronie znajdowała się jed-
nostka wojskowa ogrodzona dość wysokim murem. W budynku zaraz za bramą, na parterze znajdowała się wartownia, 
a u góry mieszkania podoficerów zawodowych. Całkiem z tyłu mieściły się duże magazyny wojskowe, prawie niewidoczne 
z ulicy, a naprzeciwko jednostki — bocznica kolejowa, również należąca do wojska. Dowożono tu cysternami paliwo, które 
częściowo magazynowano. 

Zaraz za jednostką stał olbrzymi elewator zbożowy z doprowadzoną bocznicą. Dziś niestety — nikomu niepotrzebny 
niszczeje. Niedługo nie zostanie po nim nawet ślad. Kiedyś po zbiorach ustawiały się do niego długie kolejki ciągników 

z przyczepami, które stały czasami nawet przez całą noc, czekając na rozładunek. Już z daleka słyszało się pracę wentylato-
rów, a w powietrzu unosił się miły zapach, podobny do aromatu świeżo upieczonego chleba. 

Mało kto posiadał samochód czy motocykl, więc i ruch na drodze był niewielki. Ulica ożywiała się jedynie wcześnie 
rano, gdy rozpoczynano pracę w Spółdzielni Mechaników Samochodowych, oraz o godzinie piętnastej, kiedy ją koń-
czono. Tłumy pracowników szły spiesznym krokiem w kierunku centrum miasta. Sytuacja zmieniła się, kiedy w począt-
kach lat sześćdziesiątych utworzono linię autobusową numer 8 komunikacji miejskiej. Autobus kursował od Spółdzielni, 
przez centrum miasta, aż na Górę Chełmską. Dopiero później końcowym przystankiem stał się Szpital Miejski. 
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Od wiosny do późnej jesieni na naszej ulicy spotykało się także wielu działkowiczów jadących rowerami lub najczę-
ściej idących pieszo do swoich wypielęgnowanych ogródków. Często nieśli ze sobą różne narzędzia bądź kosze i wiadra 
na plony. W drodze powrotnej dumnie trzymali bukiety kwiatów, ciężkie kosze i wiadra wypełnione dorodnymi owoca-
mi i warzywami. Czasami wszystko 
to transportowali starymi wysłu-
żonymi wózkami dziecięcymi albo 
drewnianymi wózkami ciągniony-
mi za dyszel. To taki bardzo swoj-
ski widok. 

W tamtym czasach ludzie by-

li bardzo otwarci i chętnie ze sobą 
rozmawiali, nawet jeżeli nie zna-
li się wcześniej. Nawiązywane ła-
two kontakty czasami przeradzały 
się w dłuższe znajomości, a nawet 
przyjaźnie. 

W dni targowe (wtorki i piątki) 
z kierunku Nieklonic jechały fur- 

Fotografia rodzinna w ogrodzie 

4111/ 	Witolda Danilkiewicza 
przy domu, 1955 r.; archiwum rodzinne 
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manki, które wiozły ziemniaki, zboże, świnie, prosiaki i owce na koszaliński rynek. Niekiedy za wozem podążały uwiązane 
na postronku krowy i cielaki. Kobiety najczęściej prowadziły rowery obwieszone wiadrami ze śmietaną, torbami pełnymi 
swojskiego masła, twarogu i jaj. Wracały późnym popołudniem nie mniej obładowane towarami zakupionymi wmieście. 

Na Lechickiej mieszkało się przyjemnie i spokojnie. Jedyny mankament to sklepy, a raczej ich brak. Najbliższe znajdo-
wały się dopiero na skrzyżowaniu z ulicą Lutyków. Mieściły się tam dwa sklepy spożywcze — pierwszy — „Lechia" MHD 
(Miejski Handel Detaliczny) i drugi prowadzony przez PSS „Społem" (Powszechna Spółdzielnia Spożywców), dlatego że-
by dokonać podstawowych zakupów, należało przejść dystans około dwóch kilometrów. 

Ulica Lechicka kojarzyła się koszalinianom głównie z działkami, ciuchcią i Spółdzielnią Mechaników Samochodowych. 
Sąsiedztwo tego zakładu to na szczęście nic uciążliwego. Wręcz przeciwnie. Najbliższy telefon, z którego w nagłym wypad-
ku mogliśmy skorzystać, znajdował się właśnie tam. Podobnie z pomocą lekarską — mieściła się tam zakładowa przychod-
nia lekarska. Spółdzielnia Mechaników istniała od końca 1945 rokuj składała się wielu warsztatów, między innymi na ulicy 
Kaszubskiej, ale swoją główną siedzibę miała właśnie tutaj. 

Przedsiębiorstwo początkowo zajmowało się naprawami poniemieckich samochodów ciężarowych. Pamiętam dosko-
nale, kiedy to w końcu lat pięćdziesiątych i początkach sześćdziesiątych budowano tutaj na podwoziach stara, a później 
skody, autobusy bałtyk. Zakład miał znaczenie strategiczne, bo produkowano w nim także nadwozia cystern, betoniarek 
i podnośników montażowych dla wojska. 

Lechicka kojarzy mi się jeszcze z czymś bardzo niezwykłym — taborami wędrujących Cyganów. Jako dziecko byłem 
przed nimi ostrzegany, że kradną. Ba! Straszony, że porywają dzieci. Chyba się ich nawet trochę bałem, ale niewiele so-
bie z tego robiłem. Dziecięca ciekawość brała górę. Nigdy nie zapomnę tych bajecznie kolorowych wozów, które wolno, 
wręcz majestatycznie, ciągnione przez zaprzęgi konne, jechały w kierunku Nieklonic. Niektóre miały duże, prawie pano-
ramiczne okna, przez które mogłem dostrzec ładnie urządzone wnętrza i ich mieszkańców. Śniada karnacja, ciemne oczy, 
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kruczoczarne włosy i charakterystyczne długie kolorowe sukien-
ki Cyganek... Folkloru dodawał ich niezrozumiały dla nas język, 
którym posługiwali się między sobą. Nikt nie wiedział, dokąd ja-
dą i gdzie się zatrzymają na dłużej. To był całkiem inny, pełen ta-
jemnic świat... 

Autor w ogrodzie przed domem z mamą i starszym bratem, 1960 r.; 
archiwum rodzinne Witolda Danilkiewicza 
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r)  tycznia 1973 roku przyj echa- 

łam do Koszalina. Tak więc nie 
odgruzowywałam go, ale tu zaczę-
ło się moje dorosłe życie i praca. Tu 
22 kwietnia 1973 roku wyszłam za 
mąż, chociaż sam ślub był w Czar-
nem. Tu zapuściłam korzenie. Tak 
naprawdę, od razu zakochałam się 
w tym mieście. Mimo naprawdę cięż-
kich czasów, zadomowiłam się tutaj. 
Tu urodziły się moje córki. Tu prze-
żyłam większą część mojego życia... 

Godzinami stałam w kolejce za ka-
wałkiem mięsa bądź słoniny, aby móc 
wyczarować z tego obiady na cały 
miesiąc — do następnego przydziału 
kartkowego. Kiedyś, gdy czekałam 
w sklepie na swoją kolej ze swoimi 

ROK URODZENIA: 1953 

MIEJSCE URODZENIA: Złotoryja 

DROGA DO KOSZALINA: Radomsko, Złotoryja; Krzemieniewo 

OD KIEDY W KOSZALINIE: 2 stycznia 1973 r. 

ZAWÓD (WYUCZONY, WYKONYWANY): ekonomistka 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW: Stefan OD Janina 

MIEJSCA URODZENIA RODZICÓW: Zduńska Wola CD Radomsko 

ZAWODY RODZICÓW: rolnicy 

IMIONA I NAZWISKA DZIADKÓW: Władysław OD Marianna Antoni ap Weronika 

ZAWODY DZIADKÓW: rolnicy 
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małymi córeczkami, moja starsza wówczas czterolatka nagle zaczęła głośno płakać. Na moje pytanie, co się jej stało, szlo-
chając, odpowiedziała: „Mamuń, nie kupuj na moją kartkę". Zapytałam: „Dlaczego?", na co ona: „A na co ja będę kupowała, 
gdy dorosnę, jeśli już teraz zużyję?". 

Myślę, że moje córki już wtedy rozumiał» jak trudne może być życie, jak ciężko trzeba pracować, aby osiągnąć sukces, 
i że nie należy się poddawać. 
Obie wykształciły się w dobrej 
koszalińskiej szkole muzycz-
nej, o którą bardzo walczyliśmy: 
Przed otwarciem pilnowaliśmy 
jej nawet, aby nikt się do niej 
w nocy nie wprowadził, bo nie-
którzy mieli inne pomysły na wy-
korzystanie tego budynku. Te-
raz, po latach myślę, że warto by-
ło trochę postróżować. Talenty, 
które wychodzą z niej, rozsławia-
ją nasz Koszalin. 

Krzysztofa i Ryszard Fedyniakowie 
w 40. rocznicę ślubu, 2013 r.; 

archiwum rodzinne 
Krzysztofy Fedyniak 
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Takie to były czasy. Nie mieliśmy komórek, odtwa zaczy DVD, kom-
puterów, konsol do gier wideo i tylu kanałów w telewizji, mogliśmy jednak 
wpadać do znajomych i przyjaciół, gdy akurat obok przechodziliśmy, nie 
zastanawiając się, czy to wypada. 

Z perspektywy czasu stwierdzam, że chociaż żyło się w trudnych re-
aliach, to był okres ogromnej radości. Z całą pewnością mogę powiedzieć, 
że to właśnie cudowne lata, mimo wszystko! Wspominam tamte czasy 
z ogromnym wzruszeniem, łza się w oku czasem zakręci. To właśnie w ko-
chanym Koszalinie przeżyłam większą część mojego życia... Tutaj mam 
swoje mieszkanie, ulubione miejsce w parku, a w nim wyjątkowy dla mnie 
pomnik — Syrenkę — autorstwa Zygmunta Wujka, też zresztą koszalinianina. 
Mam tutaj przyjaciół i wrogów (jak to się mówi). Gdy wyjeżdżam na chwi-
lę, nie mogę doczekać się powrotu. Obym nigdy nie musiała na stałe opuścić 
tego miasta, w którym czterdzieści lat minęło jak jeden dzień... 

Syrenka autorstwa Zygmunta Wujka w koszalińskim parku, 2015 .; 
archiwum rodzinne Krzysztofy Fedyniak 
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rodziłem się 18 czerwca 1944 
roku w Swisłoczy w powie-

cie wołkowyskim, w ówczesnym wo-
j ewó dztwi e białostockim, w miej-
scowości należącej wtedy do Polski. 
Gdy miałem sześć tygodni, musieli-
śmy uciekać przed Armią Czerwoną 
i od tego momentu rozpoczęło się 
moje podróżowanie. 

Była to podróż z Polski do Pol-
ski. Wóz zaprzężony w konie, pie-
luchy suszone w czasie jazdy i bar-
dzo chora mama z niemowlęciem. 
Przystanki u przypadkowych, do-
brych ludzi, którzy przygarnęli nas 
na hoc. Nasza rodzina straciła jed-
nego dnia wszystko, co stanowi-
ło jej życie, nadzieje i pomyślność. 

ROK URODZENIA: 1944 

MIEJSCE URODZENIA: Swisłocz (wtedy Polska, obecnie Białoruś) 

DROGA DO KOSZALINA: Swisłocz, Płock, Białko-wo, Kowary 

OD KIEDY W KOSZALINIE: 1951 r. 

ZAWÓD (WYUCZONY, WYKONYWANY): inż. mechanik, dr nauk technicznych, 
przedsiębiorca, podróżnik, artysta fotografik 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW: Czesław Funke op Regina z d. Czura.kowska 

MIEJSCA URODZENIA RODZICÓW: Białystok op SwiSłOCz 

ZAWODY RODZICÓW: pracownicy fizyczni 

IMIONA I NAZWISKA DZIADKÓW: Bronisław Funke op Adela z d. Sieśkiewicz 
I Julian Czurakowski oo Michalina z d. Sawko 

ZAWODY DZIADKÓW: mistrz piekarniczy, miał własną piekarnię w Swisłoczy 
CD prowadziła dom I rolnicy 
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Po pewnym czasie dotarliśmy do Białkowa koło Płocka, 
tam dziadek Julian od strony mamy dostał w ramach od-
szkodowania gospodarstwo rolne z zabudowaniami. Stam-
tąd wywędrowaliśmy do Kowar, gdzie mój ojciec pracował 
w kopalni. 

Następnie rok 1951 i podróż do Koszalina na tak zwa-
ne Ziemie Odzyskane. Ojciec rozpoczął pracę w koszaliń-
skim browarze. Dostaliśmy mieszkanie zakładowe przy uli-
cy Spółdzielczej 6 — dwa pokoje z kuchnią i usytuowaną 
na klatce schodowej ubikacją, która zimą zawsze zama-
rzała. Mieliśmy natomiast duży kawałek ogrodu z możli-
wością hodowania kur, a nawet czegoś więcej, bo w chle-
wiku chrumkały dwie „blondynki", które systematycznie 
przybierały na wadze, ponieważ pracownikom browaru 
przysługiwał deputat wysłodków, czyli produktu pozo-
stałego po produkcji piwa. 

Nasze mieszkanie znajdowało się w sześciorodzinnym 
budynku należącym do browaru'. To bardzo dogodne miej- 

Mama autora w ogrodzie przy ulicy Spółdzielczej 6, 
1960 r.; fot. Edward Grzegorz Funke 
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sce, gdyż rodzice mieli dosłownie dwa kroki do pracy, a na dodatek 
mogliśmy się kąpać w łaźni browarowej, gdzie było dużo ciepłej wody. 

Na Spółdzielczej urodzili się moi bracia — Wiesław oraz Bogdan. 
Naukę rozpocząłem w Szkole Podstawowej nr 2, by po dwóch 

latach stać się uczniem Szkoły Podstawowej nr 1, którą ukończy-
łem w 1958 roku. 

Gdy chodziłem do siódmej klasy, dostałem pierwszy aparat foto-. 
graficzny — smiena 2 — pochodzący z wymiany towarowej z przed-
stawicielami Armii Czerwonej, czasowo przebywającymi w Białogar-
dzie. Pamiętam swoją fascynację, gdy po naświetleniu czarno-białego 
filmu marki Foton powstawał negatyw, na którym to, co w rzeczy-
wistości było białe — wychodziło czarne i odwrotnie. Dopiero pod po-
większalnikiem powstawał obraz rzeczywisty. 

Po latach myślę, że ten pierwszy aparat miał wpływ na moje *za-
miłowanie do rejestrowania otaczającej mnie rzeczywistości. Poka-
zał mi, że to, co ulotne, można utrwalić na długie lata. Stał się mo-
im sposobem na poznawanie ludzi, miejsc, krajów i kontynentów. 

Tata autora z kogutem w ogrodzie przy ul. Spółdzielczej 6, 
1960 r.; fot. Edward Grzegorz Funke 
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Mając czternaście lat, wyjechałem na pewien czas do Gdańska. Podróż ta była bardzo ważna pod każdym względem 
i przesądziła o moich dalszych losach. Jechałem do Technikum Łączności, gdzie uczęszczałem do klasy internackiej z wy-
równaniem roczników od 1939 do 1945. To prawdziwa szkoła życia — bez mamy, taty i daleko od domu. 

Oczywiście aparat fotograficzny smiena 2 pozostał w Koszalinie. Gdy przyjeżdżałem na ferie świąteczne, mogłem zaba-
wiać się w rodzinnego fotoreportera. Jakież to odpowiedzialne zadanie! Należało ustawić parametry aparatu, określić od-
ległość od fotografowanego obiektu i zrobić zdjęcie. Później film albo zanieść do jednego z zakładów fotograficznych, al-
bo wywołać odbitki samemu, uczęszczając na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury. Dwa zdjęcia tutaj zamieszczone 
wykonałem właśnie aparatem smiena 2 w naszym ogrodzie. Jak widać, już wtedy starałem się, żeby moje fotografie miały 
reporterski charakter. 

W technikum poznałem Kropę, Kropeczkę, czyli Krystynę, obecnie moją kochaną żonę i muzę. Prowadziłem imprezę 
w klubie, który znajdował się w naszym internacie, a Krysia należała do grona zaproszonych uczennic Technikum Spożyw-
czego — tak się zaczęło. Odprowadzanie Kropy, która mieszkała w okolicach przystanku Sopot-Wyścigi, to dopiero podróż 
— trzy rodzaje środków lokomocji i wiele strachu. Ale było warto. 

Po ukończeniu nauki w technikum w 1963 roku zostałem przyjęty na Wydział Mechaniczno-Technologiczny Poli-
techniki Gdańskiej. Obok studiów aktywnie uczestniczyłem w studenckim życiu kulturalnym. Nadal pasjonowałem się 
fotografią. Rok 1965 to początek współpracy z agendami informacyjnymi Politechniki Gdańskiej. Od stycznia 1966 roku 
zostałem członkiem redakcji ilustrowanego magazynu studentów Politechniki Gdańskiej „Kronika Studencka" w charak-
terze fotoreportera, następnie redaktorem odpowiedzialnym, członkiem kolegium redakcyjnego oraz zastępcą redaktora 
naczelnego. 

Natomiast od 1968 roku zostałem też instruktorem do spraw fotografii. Organizowałem Studencki Salon Fotografii 
w klubie studenckim „Artema". Należałem do Gdańsko-Bydgoskiej Grupy Fotograficznej „Homo" i Koła Naukowego Fil- 
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mu i Fotografii Politechniki Gdańskiej. W okresie 1966-1969 często byłem jurorem i członkiem sądów konkursowych 
z dziedziny fotografii na szczeblu uczelni. Współpracowałem z czasopismem „Politechnik' oraz 

Politechnikę ukończyłem w 1969 roku, wróciłem do Koszalina z żoną Krystyną, synem Dariuszem i moim pierwszym 
aparatem fotograficznym smiena 2. Powrót podyktowany był tym, że kochałem to miasto, mieszkali tu moi rodzice i bracia. 
Podpisałem też umowę przedwstęp-
ną z Fabryką Urządzeń Budowlanych 
o zatrudnieniu, a w zamian otrzy-
małem mieszkanie M-4 w wieżowcu 
na czwartym piętrze. 

Oczywiście Koszalin z 1969 roku 
to niebył już ten sam, co w 1951. Ro-
dzice otrzymali nowe mieszkanie, 
gdyż budynek browarowy przy uli-
cy Spółdzielczej został przeznaczony 
do wyburzenia i na jego miejscu po-
wstały nowe hale. 

Ja zamieniłem aparat na lustrzankę 
zenit i czynnie uczestniczyłem w życiu 

Autoportret autora, 2014 r.; 
fot. Edward Grzegorz Funke 
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fotograficznym. Od 1969 roku byłem członkiem Koszalińskiego Towarzystwa Fotograficznego, a wiatach 1970-1975 peł-
niłem funkcję prezesa KTF, natomiast w latach 2000-2012 — funkcję wiceprezesa Bałtyckiego Towarzystwa Fotograficz-
nego w Koszalinie. 

Na stałe współpracowałem z magazynem społeczno-gospodarczym „Moment" i wydawnictwem „Kolumb", które wy-
dawało pierwszy multimedialny tytuł „Obieżyświat", prezentujący fotografie w cyklu „Niezwykle podróże — zwykłych lu-
dzi". W kolejnych wydaniach magazynu były moje reportaże. W ramach pracy w Bałtyckim Towarzystwie Fotograficznym 
uczestniczyłem w programie edukacji fotograficznej młodzieży z koszalińskich szkół. 

Razem z żoną Krystyną od kilkunastu lat realizujemy własny projekt fotograficzny „Portret Świata". Jest to nasze spoj-
rzenie na świat i ludzi, których spotykamy podczas licznych podróży. W ramach tego projektu odwiedziłem z aparatem 
sześć kontynentów. Zebrany materiał pozwolił na opracowanie kilkunastu wystaw prezentowanych ponad siedemdziesiąt 
razy w galeriach i muzeach na terenie Polski i Białorusi, zorganizowanie wielu pokazów multimedialnych oraz edycję kata-
logów do poszczególnych wystaw. 

Uczestniczę w licznych spotkaniach autorskich na temat fotografii podróżniczejlestem organizatorem Autorskiej Galerii 
Fotografii „Portret Świata". Otwarcie galerii nastąpiło 1 maja 2004 roku. To pierwsza prywatna galeria fotografii na Pomo-
rzu Zachodnim. Od momentu jej otwarcia odbyło się trzydzieści jeden wernisaży wystaw fotograficznych artystów z Polski 
i zagranicy. 

W dorobku mam również zilustrowanie fotografiami dwóch tomików wierszy Krzysztofa J. Lesińskiego, kalendarz au-
torski na rok 2005, 2008, 2012, 2013 oraz kilka wydawnictw multimedialnych z naszych małżeńskich podróży. Wydaw-
nictwo „Edgar" umieściło moje zdjęcie z Chin na płycie kursu języka chińskiego. W magazynie „Foto" i „Biuletynie Foto-
graficznym" są materiały z działalności mojej i naszej galerii. Współpracuję z Wydawnictwem „Kamera" i Agencją „Zegart". 
W 2014 roku Wydawnictwo „Kamera" wydało mój album pt. Moja podróż przez sześć kontynentów do Swisłoczy. 
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Moje prace znajdują się w zbiorach Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, Muzeum Historyczno-Przyrodniczego 
w Swisłoczy na Białorusi, Muzeum w Koszalinie oraz w zbiorach i kolekcjach pryw'atnych w kraju i za granicą. Na mój do-
robek składa się ponad siedemdziesiąt wystaw indywidualnych oraz udział w ponad pięćdziesięciu wystawach zbiorowych. 

Od wielu lat uczestniczę czynnie w różnych akcjach charytatywnych, przekazując swoje prace na licytacje. Prowadzę też 
stałą współpracę z Aresztem Śledczym i Zakładem Karnym w Koszalinie, organizując wystawy i spotkania z osadzonymi. 

Za szczególne wyzwanie uważam swoją współpracę, trwającą od dziesięciu lat, z Europejskim Festiwalem ilmowym 
Integracja „Ty i Ja" oraz Eko Szkołą Życia w Wandzinie. W ramach wspólnych działań organizuję warsztaty z dziedziny fo-
tografii oraz prowadzę szereg wykładów i pokazów. W 2009 roku powołałem przy Galerii Bałtycką Szkołę Fotografii, którą 
prowadzę i jestem też jednym z wykładowców. 

Od czterech kadencji pełnię funkcję przewodniczącego Rady Kultury przy Prezydencie Koszalina, a od 2014 roku — człon-
ka Rady Muzeum w Koszalinie. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mi w 2014 roku medal Zasłużony Kulturze Gloria Allis'. 
A wszystko to za sprawą pierwszego aparatu fotograficznego smiena 2... 
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CLI 11986 roku każdy chłopiec 
V chciał być Diego Marado-

ną. Popisy boskiego Argentyńczyka 
na Mundialu w Meksyku sprawiły, 
że trawa przed blokiem przy uli-
cy Związku Walki Młodych 8 (dziś 
Jana Pawła II) w Koszalinie przestała 
rosnąć... Na „Gwardię" nie wpusz-
czali, na „Podożynkach" za duże 
bramki, w „Muzycznej" zawsze zaję-
te... Z tych właśnie powodów grupa 
zapalonych nastolatków boisko zro-
biłasobie przed blokiem. 

Wystarczył kawałek solidnej mu-
rawy i cztery tornistry, które pełniły 
rolę słupków. Ewentualnie za słupki 
robiły cegłówki z pobliskiej budowy. 

- W każdym razie musiało to być coś 

ROK URODZENIA: 1977 

MIEJSCE URODZENIA: Koszalin 

DROGA DO KOSZALINA: — 

OD KIEDY W KOSZALINIE: od urodzenia do 1998 r. 

ZAWÓD (WYKONYWANY): dziennikarz 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW: Jerzy Gaweł OD Elżbieta id. Kwaśniak 

MIEJSCA URODZENIA RODZICÓW: Lisowa k. Płotów GD Słupsk 

ZAWODY RODZICÓW: technik drogowy co inżynier budowlany 

IMIONA I NAZWISKA DZIADKÓW: Stefan Gaweł m Adela z d. Domańska I  Zyg- 
munt Kwaśniak GD Jadwiga z d. Matulka 

ZAWODY DZIADKÓW: księgowy m krawcowa I żołnierz m ? 
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stabilnego, by uniknąć sporu typu „czy piłka wpadła do budy, czy nie?". Teraz na orlikach o kontrowersję trudno. Wtedy 
kłótnie o to — czy piłka odbiła się od wyimaginowanego słupka, czy nie, czy poleciała nad wirtualną poprzeczką, czy nie 
— były na porządku dziennym. Mecze przerywano niemal po każdej akcji — w sprzeczkach zazwyczaj zwyciężali ci, którzy 

mieli solidniejsze głosy, więk-
sze mięśnie... 

Z czasem system gry został 
przez nas usprawniony. Ten, kto 
nie mógł grać z powodu kon-
tuzji, sędziował. Z gwizdkiem 
„Polsportu" i kartkami wydru 
kowanymi z wycinanek można 
zapanować nad gorącymi gło-
wami zawodników. 

Graliśmy aż do zmroku. Roz-
grywaliśmy mecze ligowe i mię- 

Sztuczki techniczne 
Tomasza Neumanna wywołują 

popłoch w polu karnym 
przeciwnika, 1986 r.; 

archiwum rodzinne Wojciecha Gawia 
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dzypaństwowe. Ligowe to takie, gdy pierwsza i druga klatka grała z trzecią i czwartą z tego samego bloku. Kiedy jednak przycho-
dzili koledzy z innego bloku, to już mecz międzypaństwowy. Inna ranga, większe wydarzenie. Bardzo przeżywane od rana 
w szkole ... 

Starsi mieszkańcy bloku przy 
ZWM 8 z pewnością jeszcze pa-
miętają tę niepohammyaną zgra-
ję — nasze szaleństwo piłkarskie 
dla nich było przekleństwem. 
Do dziś pamiętam, jak zamyka-
no przed nami okna i balkony. 
Krzyki, kłótnie, piłkarskie złości 
i radości — to wszystko mimo-
wolnie stawało się udziałem całej 
społeczności pobliskich bloków. 

Na tamte czasy nowatorski 

był wymyślony przez nas system 
„nawadniania" zawodników. Ja-
ko że opuszczenie nawet minu- 

Sytuacja podbramkowa, 1986 r.; 
archiwum rodzinne Wojciecha Gawła 
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ty meczu nie wchodziło w grę, do domu nikt nie biegał. To mamy, tatusiowie albo siostry 
przez nas płynów. Wołało się więc przeciągłym: „Mam000000, rzuć picieeeee!". Po chwili z 
ku zjeżdżał bidon z napojem. Do tych wszystkich okołomeczowych wrzasków, kłótni, z cz 

lub bracia dbali o uzupełnianie 
dziesiątego piętra na sznurecz-

asem doszły więc nawoływania 
o picie. 

To wszystko mogło niektó-
rych denerwować. Ludzie wra-
cali z pracy i chcieli odpocząć. 
Zamiast spokoju i ciszy słyszeli 
jednak „echa stadionów". Któ-
regoś razu jeden z sąsiadów 
mieszkających pod — pamięt-
nym — numerem drugim nie 
wytrzymał. Drażnił go bowiem 
hałas, zwracał nam uwagę, że 
niszczymy trawę i że na pewno 
prędzej czy później piłka trafi 
w pelargonie znajdujące się 

Rzut karny wykonuje 
Łukasz Kaczyński, 1986 r.; 

archiwum rodzinne Wojciecha Gawia 
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na jego balkonie. Któregoś razu zaczaił się za sklepem spożywczym, a gdy nadarzyła się okazja, buchnął nam piłkę i schował 
się w domu. 

My, młodzi piłkarze, postanowiliśmy walczyć o swoje. Ustawiliśmy się pod jego balkonem i skandowaliśmy: „Zło-
dzie-je spod »dwój-ki«, zło- 
-dzie-je spod »dwój-ki« r. Ta 

presja ze strony miłośników 
futbolu podziałała. Piłka wyle-
ciała z powrotem przez balkon, 
a sąsiad nawet czubka głowy nie 
wystawił. Może słyszał oklaski 
lokatorów z innych pięter, któ-
rzy z zaciekawieniem przyglą-
dali się protestowi, podziwiając 
młodych manifestantów. Mieli-
śmy wtedy nie więcej niż jede-
naście—dwanaście lat. 

Kiedyś któryś z piłkarzy do-
stał na urodziny radziecki aparat 

Na bramce Jakub Jadziewicz, 1986 r.; 
archiwum rodzinne Wojciecha Gawia 
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fotograficzny smiena. Wtedy pojawił się pomysł wydawania gazetki o naszych rozgrywkach. Marcin i Wojtek zabrali się dziarsko 
za pierwsze wydanie. Chłopaki już wtedy mieli chyba smykałkę do tego, bo do dzisiaj związani są z branżą medialną. 

W pierwszym numerze ukazały się emocjonujące relacje z meczów, pisane minuta po minucie. Kolejne wydania zosta-
ły udoskonalone — na łamach 
„Futbolu pod Blokiem" poja-
wił się terminarz spotkań, tabe-
la króla strzelców, liczne foto-
grafie. Mama Łukasza pomogła 
nam to „po cichu" wydrukować 
w pracy. Każdy piłkarz dostał 
swój egzemplarz i cieszył się jak 
dziecko. 

Bo przecież byliśmy dzieć-
mi. Dziećmi, które jednak po-
trafiły cały dzień przesiedzieć 
na dworze, zorganizować so- 

Cieszą się w kręgu: 
Jakub Jadziewicz, Marcin Urban, 

Tomasz Neumann, Łukasz Kaczyński, 
1986 r.; archiwum rodzinne 

Wojciecha Gawia 
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bie system gry, znaleźć boisko, a wszystko utrwalić dla przy-
szłych pokoleń. Do dzisiejszych czasów nie zachował się żaden 
numer tamtej gazetki poza jednym, który leży gdzieś głęboko 
w szafie u Kuby. Nie potrafi on go jednak odkopać. Może j ed-
nak.kiedyś się uda... 

Zachowało się jednak parę cennych klatek z kliszy, która 
jakimś cudem ocalała. Na tę historię piłki nożnej w trudnej, 
bo bezorlikowej rzeczywistości mogą Państwo zerknąć ... 

Ta sama drużyna po latach: 
klęczą od lewej: Marcin Urban, Bartosz Chojnacki, Tomasz Neumann, 
stoją od lewej: Jakub Jadziewicz, Łukasz Kaczyński, autor, 2010 r.; 
archiwum rodzinne Wojciecha Gawia 
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o za przewrotny ty-
tuł? Albo się jest war-

szawiakiem, albo koszalinia-
ninem! To prawda, ale... nie 
do końca, co postaram się 
dowieść. 

Urodziłem się w Warsza-
wie, tam przeżyłem powsta-
nie (w piwnicach przy ulicy 
Próżnej, zaledwie kilkadzie-
siąt metrów od budynku 
słynnej PAST-y — Polskiej 
Akcyjnej Spółki Telefonicz-
nej, zdobytej przez powstań-
ców 20 sierpnia 1944 roku) 
dzięki Babci Marcjannie — 
Jej wszystko zawdzięczam, 
Ona mnie wychowała, „prze-
prowadziła" przez całe po- 

ROK URODZENIA: 1939 

MIEJSCE URODZENIA: Warszawa 

DROGA DO KOSZALINA: Warszawa, Słupsk, Koszalin, Warszawa, Koszalin 
OD KIEDY W KOSZALINIE: od marca 1966 r. czasowe pobyty służbowe, na stałe od kwiet-

nia 1975 r. 
ZAWÓD (WYUCZONY, WYKONYWANY): mgr inż. elektroniki medycznej 
IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW: Stanisław Gierczyński OD Jadwiga Helena z d. Dewald 
MIEJSCA URODZENIA RODZICÓW: Warszawa, 1911, rozstrzelany przez Niemców na gru-

zach Pawiaka, 1944 CO Warszawa, 1911, zm. w Koszalinie, 1995 
ZAWODY RODZICÓW: inż. leśnik, asystent Zakładu Użytkowania Lasów SGGW GD sekre-

tarka/maszynistka 
IMIONA I NAZWISKA, - ZAWODY DZIADKÓW: Witold Władysław Gierczyńsld, ur. 1877 

w Opolu Lubelskim, zm. 1945 w Bosewie Starym, gm. Długosiodło, pow. wyszkow-
ski, zawód nieznany GD Mieczysława Julia z d. Kołudzka, ur. 1888 w Bydgoszczy, 
zm. 1962 w Bosewie jw., bez zawodu Bronisław Franciszek Dewald, ur. 1883 
w Okęciu (dziś Warszawa), zm. 1925 w Warszawie, zawód nieznany, był żołnierzem 
w I wojnie światowej OD Marcjanna z d. Gołaszewska, ur. 1885 w Gołaszach-Puszczy, 
pow. Wysokie Mazowieckie, zm. 1975 w Bosewie Starym, bez zawodu 
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wstanie warszawskie!!! Jak to Jej się udało? Z perspektywy czasu mogę tylko chylić czoła nad Jej grobem... W Warszawie 
• się uczyłem, spędziłem całe dzieciństwo i młodość. Tam studiowałem na Politechnice unikatową wówczas specjalizację 
— elektronikę medyczną. Tam się zakochałem i ożeniłem ze studentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 

Gdy urodził się nam syn i z trudem wiliśmy sobie rodzinne gniazdko — doznałem prawdziwego szoku! Okazało się, że 
moja żona musi „odpracować" tak zwane stypendium fundowane (młodym czytelnikom wyjaśnię — kiedyś zakłady pracy 

finansowały naukę w zamian 
za konieczność odpracowa-
nia w nich odpowiedniego 
czasu pracy; chcielibyście te-
raz czegoś takiego?!). Byliśmy 
za biedni, aby to zobowiąza-
nie spłacić, więc pozostało 
nam opuścić Warszawę na co 
najmniej dwa lata i wyjechać 
w nieznane — do Słupska 
na Pomorze Środkowe. 

Nowy budynek ZNSM 
przy ul. Słowiańskiej, 1974 r.; 

archiwum rodzinne 
Andrzeja Gierczyńskiego 
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• 
Zona jako lekarz medycyny miała pracę zagwarantowaną, ale ja? Z taką spe-

cjalnością?! Okazało się jednak, że właśnie w Słupsku istnieje „baza konserwa-
torska" sprzętu i aparatury medycznej. Przyjmujących mnie do pracy zarządzają-
cych Wydziałem Zdrowia w Koszalinie (zakłady w Słupsku podlegały władzom 
wojewódzkim) — lojalnie uprzedziłem: „Odrabiam dwuletnie zobowiązanie żony 
i wracam do Warszawy". Ówczesny kierownik wydziału Lech Wróblewski i je-
go zastępca Tadeusz Dulka przyjęli to ze zrozumieniem, a ja nie zdawałem sobie 
sprawy, jak bardzo się myliłem! 

Do wykonywania powierzonych mi zadań przystąpiłem z entuzjazmem mło-
dego (dwudziestosześcioletniego) pracownika. Byłem pierwszym inżynierem 
o tej specjalizacji na terenie całego ówczesnego województwa koszalińskiego 
(obejmującego obszar od Sławna, przez Bytów, Miastko, Człuchów, Koszalin, Bia-
łogard, Kołobrzeg, Świdwin, Połczyn, Szczecinek, aż po Wałcz). Zespół dziesię-
ciu techników, mistrzów i czeladników — z reguły dużo starszych ode mnie i z dość 
dużym doświadczeniem praktycznym — przyjął Mnie dobrze. Po krótkim okresie 
wzajemnego „badania się" pojawiło się zaufanie iwspółpraca układała się pomyśl-
nie, a w niektórych przypadkach przekształciła się w wieloletnią przyjaźń. 

Nagroda za współzawodnictwo dla ZNSM z Koszalina,1971 r.; 
archiwum rodzinne Andrzeja Gierczyńskiego 
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Rozległy teren działalności zakładów i niekorzystne położenie geograficzne Słupska zmusiło do utworzenia oddzia- 
łów terenowych, mogących zapewnić świadczenie wszystkich podstawowych usług dla służby zdrowia. 12 lutego 1968 ro- 
ku w piwnicach Miejskiej Przychodni Obwodowej w Koszalinie przy ulicy Tadeusza Kościuszki otwarto pierwszą jednost-

kę zamiejscową zakładu. Niewiel-
kie pomieszczenia w obiekcie przy-
chodni nie pozwalały na rozwój 
naszej działalności. Wkrótce zdo-
byliśmy dodatkowe pomieszcze-
nia dla wydziału elektroniki w kil-
ku pokojach przy ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie (teraz mieści się tam 
Archiwum Państwowe). Tak wyglą-
dały początki organizowania służb 
technicznych pracujących dla służby 
zdrowia w Koszalinie. 

I Giełda Projektów Wynalazczych 
Służby Zdrowia w Koszalinie, 

1976 r.; archiwum rodzinne 
Andrzeja Gierczyńskiego 

54 



Władze planowały już od dawna wybudowa-
nie nowych zakładów na terenie miasta. Dokład-
nie w 1974 roku wzniesiono Zakłady Naprawcze 
Sprzętu Medycznego w Koszalinie przy ulicy Sło-
wiańskiej. Nowe i dla nas wówczas „ogromne" po-
mieszczenia stworzyły zupełnie inne perspektywy 
rozwoju. W kwietniu 1975 roku przeprowadzi-
łem się definitywnie wraz z rodziną do Koszali-
na, aby — tym razem już bezpośrednio — kierować 
Zakładami. 

Ministerstwo Zdrowia od lat prowadziło corocz-
ną ocenę wyników pracy podległych przedsię-
biorstw. W rankingu za rok 1965 zakłady w Słupsku 
sklasyfikowano na piętnastym (przedostatnim) miej-
scu w Polsce. Już w 1971 roku znaleźliśmy na pierw-
szej (!) pozycji, by w następnych latach — jak mawia-
ją sportowcy — nie schodzić z pudła, a w wieloletnim 

Zespół twórców dialipera, 1976 r.; 
archiwum rodzinne Andrzeja Gierczyńskiego 
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współzawodnictwie uplasować się na drugim miejscu (za Poznaniem). Nieczęsto Koszalin był tak wyróżniany i wysoko 
oceniany w skali ogólnopolskiej. 

„Najważniejsze są kadry" — stwierdził kiedyś jeden z klasyków (towarzysz Lenin). To motto zawsze przyświecało mi, 
kiedy pracowałem nad rozbudowywaniem usług technicznych dla służby zdrowia. W połowie lat osiemdziesiątych na-
sza załoga liczyła ponad dwieście osób, w tym około trzydzieści procent to ludzie z wyższym wykształceniem o różnych 
specjalnościach — elektronika, elektryka, mechanika, fizyka i tak dalej. Ponadto pracownicy kierowani na liczne kursy do- 

System OIOM, koszalińskiego pomysłu, nagrodzony na II Giełdzie Projektów Wynalazczych Służby Zdrowia, 1974r.; 
archiwum rodzinne Andrzeja Gierczyńskiego 
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kształcające u producentów aparatury za granicą zdobywali dodatkowe doświadczenia w unikatowych usługach. Wielu 
z nich do dziś wykorzystuje tę wiedzę w pracy zawodowej. 

Z kadry Zakładów Techniki Medycznej (nazwę zmieniono w 1984 roku) wywodzi się wiele znanych obecnie i wybit-
nych osobistości pełniących znaczące funkcje w naszym mieście — prezesi, dyrektorzy, a nawet były rektor Politechniki Ko-
szalińskiej. 

Na początku lat siedemdziesiątych dostrzegliśmy potrzebę zaoferowania służbie zdrowia no-wych usług, takich jak kon-
struowanie i wytwarzanie urządzeń medycznych nieprodukowanych przez przemysł krajowy, a niezbędnych w placów-
kach medycznych. To tu — w Koszalinie — powstały projekty sal intensywnego nadzoru medycznego (wtedy nowość, dziś 
standard w każdym szpitalu), które wdrażaliśmy nie tylko na terenie województwa, ale iw całym kraju. To właśnie tu' skon-
struowano jedyny w swoim rodzaju wówczas aparat do automatycznego prowadzenia dializy otrzewnowej (został opaten-
towany), używany przez niektóre oddziały nefrologiczne akademii medycznych. 

Czasami pomysły na kolejne urządzenia pojawiały się zupełnie przypadkowo. W Świdwinie na treningu zapaśniczym 
młody chłopak złamał kręgosłup i został całkowicie sparaliżowany. Postanowiliśmy — przynajmniej w jakiś sposób — po-
móc mu w tej tragedii. To właśnie w Koszalinie skonstruowano aparat dla osób z porażeniem czterokończynowym, któ-
rym steruje samodzielnie inwalida poprzez dmuchnięcie uruchamiające szereg czynności niezbędnych w życiu codzien-
nym chorego (regulacja łóżka, włączanie i wyłączanie odbiorników energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, włączanie 
alarmu i tym podobne). Aparaty te — znacznie zmodernizowane — produkowane są do dzisiaj. 

Wówczas o koszalińskiej technice medycznej mówiło się w Polsce. Zorganizowaliśmy dwie pierwsze Ogólnopolskie 
Giełdy Projektów Wynalazczych Służby Zdrowia w 1976 i 1978 roku, które przyniosły dalsze sukcesy twórcom unikato-
wych urządzeń. 
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W lutym 1987 roku nastąpił zwrot w moim zawodowym i prywatnym życiu. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało 
mi objęcie stanowiska dyrektora Departamentu Techniki Medycznej i Inwestycji. Decyzja była trudna, ale sytuacja ro-
dzinna ułatwiła mi jej podjęcie — zadecydowałem, że wracam do Warszawy! 

Kolejne lata pracy (1987-1991) 

miały zupełnie inny charakter, cho-
ciaż nadal utrzymywałem ścisłe kon-
takty z Koszalinem — mogłem wpły-
wać na finansowanie niektórych 
inwestycji (między innymi rozbu-
dowy ZTM, budowy Szpitala Wo-
jewódzkiego) i doposażanie kosza-
lińskich jednostek służby zdrowia 
w aparaturę medyczną. 

Po przełomie ustrojowym, któ-
ry miał miejsce w roku 1989, nastą-
pił krótki kryzys zażegnany przez 
sprywatyzowanie Zakładów Tech-.  

Pożegnanie autora z załogą ZNSM, 
luty 1987 r.; archiwum rodzinne 

Andrzeja Gierczyńskiego 

  



Wspoffirdenia, 

niki Medycznej. Na szczęście przejął je ich wieloletni pracownik, były dyrektor (mój następca) i prezes utworzonej przez 
siebie spółki Meden — Wiesław Zinka. 

Nastąpił niezwykle dynamiczny rozwój firmy (aktualna nazwa — Meden-Inmed) przede wszystkim pod względem tech-
nologicznym. Dalsza rozbudowa budynków (wzdłuż ulicy Wenedów) umożliwiła zwiększenie produkcji, z której połowa 
eksportowana jest między innymi do Japonii, USA, Kanady, Australii, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Norwegii, 
Rosji czy na Ukrainę. 

Odwiedzając stare — a jakże teraz piękne — strony, jestem dumny, że Koszalin nadal liczy się na mapie Polski w technice 
medycznej. 

Już jako emeryt wróciłem do tego miasta. I to nie tylko dlatego, że tutaj mieszka mój syn, że tutaj urodził się mój wnuk, 
wnuczka i ukochany prawnuczek, ale również dlatego, że codziennie mogę przespacerować się na Górę Chełmską, latem 
pokąpać się w Mielnie lub w jednym z pobliskich jezior — tego nie zapewni mi Warszawa. I pomyśleć, że miałem tu szybko 
odpracować dwa lata! A ile minęło? Może dożyję 21 marca 2016 roku, kiedy minie pięćdziesiąt lat mojego pobytu na Po-
morzu Środkowym, a w związku z tym w fascynującym mieście — Koszalinie. Chyba teraz rozumiecie tytuł tych krótkich 
wspomnień. Mimo paradoksu — ma jednak on sens! 
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ROK URODZENIA: 1945 

MIEJSCE URODZENIA: Długosiodło k. Wyszkowa 

DROGA DO KOSZALINA: Pułtusk 

OD KIEDY W KOSZALINIE: 1946 r. 

ZAWÓD (WYUCZONY, WYKONYWANY): chemiczka 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW: Zygmunt Zbierzchowski ap Krystyna z d. Falińska 

MIEJSCA URODZENIA RODZICÓW: Kolonia Kłębów, pow. radzyński, woj. lubel- 
skie ap Smolechówek k. Nasielska 

ZAWODY RODZICÓW: urzędnik GD księgowa 

IMIONA I NAZWISKA DZIADKÓW: Wojciech OD Waleria Wincenty OD Zofia 

(oboje zmarli przed wojną) 

ZAWODY DZIADKÓW: prowadzili sklep w Koszalinie do 1948 r. I ? 

9-614,cle,k 

zieeięc& lala/ 

Cyjodzina pochodziła z Kre- 
ów 	Po woj- 

nie musieli się przenieść. Najpierw 
mieszkali w centralnej Polsce. Oj-
ciec pracował jako urzędnik, pełnił 
funkcję sekretarza gminnego, tak-
że tłumacza, bo znał język rosyjski 
i niemiecki. Prawdopodobnie do-
stał nakaz przeniesienia się do Ko-
szalina. Nie wiem dokładnie, jak to 
było. Mieszkaliśmy wtedy w Pułtu-
sku. Ojciec przyjechał do Koszali-
na w maju 1946 roku. Dopiero je-
sienią, kiedy było gotowe dla nas 
mieszkanie, mama, moje siostry i ja 
dołączyłyśmy do niego. A oprócz 
nas jeszcze dziadkowie z najmłod-
szą siostrą ojca, jego brat z rodziną 
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i rodzina żony tego brata. Tak to było, często 
przyjeżdżały całe duże rodziny. To były jed-
nak niepewne miejsca i należało się wspierać. 
Natomiast najmłodszy brat ojca służył w woj-
sku na tych terenach, znał je, a przywędrował 
tu z polską armią, utworzoną w Związku Ra-
dzieckim. Pewnie więc polecił ojcu te okoli-
ce, często tu przyjeżdżał, znał pobliskie lasy 
i miejscowości, np. Strzekęcino. 

Ojciec przed wojną odbywał szkolenie 
w wojsku w Modlinie. Wtedy poznał mamę. 
Wzięli ślub i zamieszkali w okolicach Pułtu-
ska i Nasielska, bo stamtąd pochodziła ma-
ma. 1 września 1939 roku ojca powołali jako 
rezerwistę do twierdzy w Modlinie. A miał 
już przecież wtedy założoną rodzinę, były 

Trzy siostry Zbierzchowskie, w środku autorka, 
przed wejściem do domu przy ul. Harcerskiej 25, 

jesień 1947 r., kamienica i drzwi widoczne na zdjęciu 
zachowały się do dziś; archiwum rodzinne Alicji Hardej 
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dzieci. Jednak po klęsce ojciec wrócił i pracował w czasie oku-
pacji jako urzędnik, a mama w szkole i na poczcie. 

W Koszalinie ojciec był pracownikiem administracji, nie 
wiem dokładnie, na jakich stanowiskach, ale między innymi ja-
ko wiceburmistrz wiatach 1946-1947. Mam też później praco-
wała, między innymi w dziale finansowym w mleczarni. Skoń-
czyła jakieś kursyw tym kierunku. 

Nasza rodzina mieszkała w różnych budynkach w Kosza-
linie. Najpierw był to mały domek na ulicy Armii Czerwonej 
(dziś Józefa Piłsudskiego). Ale mama bała się tam mieszkać, bo 
w pobliskiej jednostce stacjonowało wojsko radzieckie, a z kolei 
dzieci musiały chodzić do szkoły i stamtąd było za daleko. Dla-
tego przeprowadziliśmy się na ulicę Harcerską 25, mieszkanie 
numer 12, blisko Szkoły Podstawowej nr 2, do której chodziły 
moje dwie starsze siostry. Dom na ulicy Harcerskiej jest przed-
wojenny, stoi do dziś. Kiedy tam się wprowadziła moja rodzina, 
to bez żadnego większego wyposażenia, tak się przyjechało. Pa-
miętam natomiast takie pokwitowania, które ojciec dostał, kie- 

Ul. Zwycięstwa, widok od ul. Jana z Kolna w stronę katedry, ok. 1948 r.;' 
archiwum rodzinne Alicji Hardej 
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dy już w Koszalinie kupował meble: stół, szafę, łóżka, więc 
chyba były składy mebli. Nie pamiętam jednak, jak wygląda-
ło mieszkanie, bo byłam wtedy bardzo mała. Tam też krótko 
mieszkaliśmy, w latach 1947-1948. 

Przenieśliśmy się na ulicę Lechicką. Mieszkaliśmy tu w la-
tach 1948-1951, kiedy ojciec zajmował jakieś kolejne wyso-
kie stanowisko. W tamtym domu mieliśmy całe piętro, sie-
dem pokojów, elegancką łazienkę, z kafelkami, w wielkiej 
kuchni był gaz, nie paliło się w piecach, tylko było centralne 
ogrzewanie, mieliśmy kucharkę i pomoc domową. To było 
mieszkanie służbowe, takie reprezentacyjne, bogato wypo-
sażone, ojciec przyjmował w nim różnych gości. Niektóre 
pokoje miały rozsuwane drzwi, -dzięki czemu można by-
ło zrobić wielki salon, kiedy organizowano jakieś przyjęcia 
dla wielu osób albo obchodziliśmy święta i schodziła się ca-
ła rodzina. Przy domu znajdował się duży ogród, w którym 
często spędzaliśmy czas. Później te mieszkania podzielono 
na mniejsze, mieściły się tam też jakieś biura, ale ten budy-
nek stoi do dziś. 

Autorka z mamą, wujkiem i siostrami w ogrodzie 
na ul. Lechickiej, lato 1949 r.; archiwum rodzinne Alicji Hardej 



W 1950 roku zorganizowano uroczystość z okazji piątej rocznicy 
wyzwolenia Koszalina. Mieliw niej wziąć udział także Rosjanie. Jako 
pięciolatka chodziłam wtedy do przedszkola. Starsze siostry nauczy-
ły mnie przywitania po rosyjsku i jakiegoś wierszyka, więc witałam 
gości i występowałam z recytacją. Zapewne wybrano mnie dlatego, 
że mój tatuś pełnił jakieś ważne funkcje. 

Po roku 1948, kiedy powstało państwo Izrael, i do około 1951 wie-
le osób pochodzenia żydowskiego wyjeżdżało i zwalniało mieszkania. 
Ich skupisko znajdowało się właśnie na ulicy Bolesława Krzywouste-
go i w okolicy, a na ulicy 1 Maja mieli bar, była też jakaś restauracja. 
Dzięki temu, że oni wyjechali, mogliśmy przejąć mieszkanie. Ale 
w tym miejscu też dlatego, że mamusia chciała mieszkać blisko ko-
ścioła. A obok mieszkali dziadkowie w domku na dawnej ulicy Sta-
lingradzIdej (dziś Połtawska), przy liceum Dubois, niedaleko też brat 
ojca, ale i on wkrótce przeniósł się na Bolesława Krzywoustego. Więc 
w jednym małym domu z ogrodem mieszkała rodzina. Dziadkowie 
później przeprowadzili się do Strzekęcina, bo ich córka, a sióstra mo-
jego ojca wyszła za mąż chyba za kierownika tamtejszego PGR-u. 

Autorka z sąsiadką w ogrodzie na ul. Bolesława Krzywoustego, wiosna 1953 r.; 
archiwum rodzinne Alicji Hardej 
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Klasa VI w Szkole Podstawowej Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci nr 2, na zdjęciu 

od przodu, od lewej: Teresa Weyhan, 
Wiktoria Zbierzchowska (stryjeczna siostra 

autorki, mieszkała z nią w jednym domu 
na ul. Bolesława Krzywoustego), Marcin 

Benedykciuk, Jerzy Hajdamowicz, Liliana 
Rudnik, Bogumiła Łukomska, Władysław 

Jermakowicz, ?, Danuta Marszczak, Elzbieta 
Madejak, ? Litwin, Kazimierz Drzewiecki, 

? Marszak, Ludmiła Tarkowska, Janina 
Jóźwiak, Adam Michel, Czesław Biłat, 

? Metelka, Henryk Kalasz (stoi),?, 
Jerzy Konieczny, ? Mokrzycka, autorka, 

Zofia Marchlewicz (nauczycielka) — była 
najładniejszą nauczycielką w szkole, bardzo 

miłą, wdzięczną i wszyscy chłopcy się w niej 
kochali, Janina Milkowska, wrzesień 1956 r.; 

archiwum rodzinne.Alicji Hardej 
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Mieszkamy tu od 1951 roku do dziś. Nadal istnieje ogród i to z drzewami, na przykład jabłoń, na którą wchodziłam, 
kiedy miałam siedem lat. Jest też przepiękna, olbrzymia wierzba. Wróciłam po czterdziestu latach do Koszalina i zdumia-
łam się, że to wszystko nadal jest. 

Na ulicy Zwycięstwa, od katedry aż do dawnego banku, znajdowało się dużo sklepów. Pamiętam na przykład przepięk-
ną cukiernię, wyłożoną drewnem, ze starymi pojemnikami na cukierki, sprzedawali tam też czekoladę na gorąco. A na rogu 
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ulicy Władysława Laskonogiego mieścił się sklep „Gallux" z ładnymi, ale drogimi ubraniami. Później wyburzyli te wszyst-
kie sklepy. 

Pamiętam, że w roku 1955, kiedy trwała już zimna wojna, moja mama siedziała na walizkach, bo obawiała się, że Niem-
cy wrócą na te tereny. A w dodatku było bardzo złe zaopatrzenie, prawie niczego nie dało się kupić. Musiałam jako dziesię-
ciolatka stać po kilka godzin przed sklepem, żeby dostać kawałek mięsa. 

W 1951 roku, w wieku sześciu lat poszłam do szkoły. Urodziłam się w lutym, więc miałam już sześć i pół roku, a poza 
tym starsze siostry zdążyły mnie wiele nauczyć. 

Dalej uczyłam się w liceum im. Stanisława Dubois. Tam rozwinęłam swoje uzdolnienia i zainteresowania. Pojechaliśmy 
jako członk6wie kółka na olimpiadę chemiczną do Szczecina. Część teoretyczna poszła nam bardzo dobrze, ale, riieste.ty, 
w szkole nie mieliśmy wówczas laboratorium, a na olimpiadzie wymagano zademonstrowania praktycznych umiejętności, 
więc w sumie nie odnieśliśmy sukcesu. 

W szkole średniej czasami zdarzały się występy artystów, którzy przyjeżdżali do nas, a raz na miesiąc odbywały się im:. 
prezy umuzykalniające. Oglądaliśmy je w auli, do której schodziły się wszystkie klasy. To było dobre, pozwalało trochę 
podciągnąć się kulturalnie. 

Oczywiście, organizowano akademie z różnych okazji, takich jak Święto Pracy 1 maja czy rocznica rewolucji paździer-
nikowej. Nie cierpiałam tego, jak mogłam, tak wymigiwałam się od udziału, zwykle tłumaczyłam się tym, że nie mam zdol-
ności do uczenia się wierszy na pamięć, że mogę wykazywać się, ale w matematyce, fizyce albo chemii. 

Chodziliśmy na potańcówki, które często sami organizowaliśmy, np. w piwnicy w liceum. Za kotłownią znajdowała się 
sala, do której wchodziło się przez okno. Trzeba było do opieki skaptować nauczyciela, zwykle którąś młodszą naucz)wiel-
kę, żeby zgodziła się przyjść, i można było w sobotę zrobić potańcówkę, czyli fajfy. Każdy przynosił jakieś płyty, które od- 
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64ticia,9-617wlei, 

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jedności, wśród nich siostra autorki, 1957 r.; archiwum rodzinne Alicji Hardej 
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twarzaliśmy na tak zwanym adapterze. To był koniec lat pięćdziesiątych, początek sześćdziesiątych, więc muzyka bigbito-
wa, nie tylko zagraniczna, ale też polska. 

Chemiczką zostałam dzięki nauczycielowi, którego miałam w liceum. Bardzo dobrze prowadził zajęcia, umiał nas za-
ciekawić, chodziliśmy na kółko chemiczne. A poza tym zdecydowały moje uzdolnienia, bo ani polski, ani historia mnie nie 
interesowały. Jednak największe skłonności miałam do astronomii — to była dla mnie najprzyjemniejsza nauka, ale kiedy 
pomyślałam, że będę musiała potem uczyć w szkole, zrezygnowałam z wyboru takich studiów. A po chemii mogłam pójść 
do pracy w przemyśle. 

W 1962 roku pojechałam na studia do stolicy. Do Koszalina przyjeżdżałam wtedy tylko od czasu do czasu, do rodzi- 
ców. Później zamieszkałam na stałe pod Warszawą. Dopiero na emeryturze wróciłam do Koszalina, żeby zająć się mamą. 
Ale był to powrót do miejsca mojego dzieciństwa, do miasta, które jest moim ukochanym. Stwierdziłam, że nigdzie nie 

- 
będzie mi lepiej. W dodatku blisko stąd do morza, na plażę, co też bardzo lubię. Tak samo moje dzieci, chociaż wychowały 
się pod Warszawą. 
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9łiedy miałam już osiemnaście 
Vlat i właśnie dostałam się 

na studia do Wrocławia, przyjecha-
łam na wakacje do koleżanki do Ko-
szalina. Morze było piękne, ale pięk-
niejszy był brat koleżanki — Wojtek. 
Odtąd dzieliłam życie i czas między 
Wrocławi Koszalin, często w nocnym 
pociągu relacji Wrocław—Słupsk. I tak 
przez pięć lat, aby w 1975 roku osiąść 
na stałe w Koszalinie. Tak oto z zielo-
nogórzanki stałam się koszalinianką. 

Jakże piękne to były czasy! Wszyst-
ko wydawało się jasne i proste, in-
stynkt podpowiadał nam, w którą 
stronę należy iść. Nasza miłość była 
najważniejsza, wszechobecna, a ko-
nieczne rozstania bardzo bolesne. 

ROK URODZENIA: 1952 

MIEJSCE URODZENIA: Zielona Góra 

DROGA DO KOSZALINA: Zielona Góra, Wrocław 
OD KIEDY W KOSZALINIE: 1975 r. 

ZAWÓD (WYUCZONY, WYKONYWANY): filolog rusycysta, handlowiec 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW: Eugeniusz Rostalski CO Anna z d. Łyżewicz 
MIEJSCA URODZENIA RODZICÓW: Baranowicze 

ZAWODY RODZICÓW: technik budowlany a) ekonomistka 

IMIONA I NAZWISKA DZIADKÓW: Feliks GD Halina Rostańscy I Benedykt CD Wa- 
lentyna Łyżewiczowie 

ZAWODY DZIADKÓW: kolejarz co gospodyni domowa I fryzjer co gospódyni do- 

mowa 
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Zdarzało się, że wchodziłam do pociągu i wyskakiwałam w ostatniej chwili, bo serce się wyrywało do stojącego na peronie 
chłopaka. Oddawaliśmy bilet do kasy i szliśmy w noc-przytuleni i szczęśliwi, że wyrwaliśmy dla siebie jeszcze jeden dzień. 

Bywało i odwrotnie. To mój chłopak przyjeżdżał do mnie do Wrocławia i waletował w akademiku, czekając, aż zaliczę se-
mestr. Kiedyś przewaletował ze mną 
cały miesiąc na obozie językowym 
w Opolu, a nie było to takie łatwe, po-
nieważ należało tam mówić wyłącz-
nie w nauczanym języku. Zdarzyło 
się, że pod moją nieobecność, w go-
dzinach zajęć nakryła go w pokoju 
wychowawczyni. Zaczęła go prze-
pytywać w języku rosyjskim. Wojtuś 
ani me ani be, nic nie rozumiał, od-
powiadał jedynym słowem, które mu 
zaświtało w głowie, mianowicie „da". 
Zapewne wyglądał śmiesznie, prze-
straszony, z dużą brodą i okrągłymi 

Autorka z mężem, ciocią i bratem męża 
na spacerze w parku, 1974 r.; 

archiwum rodzinne Krystyny Jabłońskiej 
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ze zdumienia oczami. Zdaje się, że wychowawczyni pytała go również, czy jest chory, a więc „da" było na miejscu. Sprawa jakoś 
się rozmyła. 

Latem jeździliśmy autostopem. To dopiero fajna przygoda! Odwiedzaliśmy rodzinę i znajomych w różnych miejsćach 
Polski. Kiedyś wybraliśmy się do mamy Wojt-
ka i po drodze zahaczyliśmy o Karkonosze. 
Zbliżała się noc, a my w górach, głodni, zmar-
znięci i bez noclegu. Dotarliśmy cudem do ma-
lutkiego schroniska. Była to chyba Mała Łom-
niczka. Nie było prądu, wody, jedna malusieńka 
izba z wąskim łóżkiem. Byliśmy bardzo głodni 

zmęczeni. Właściciel do jedzenia mial tylko 
jajka. W półmroku, przy świeczce zjedliśmy ja-
jecznicę, która smakowała najlepiej na świecie 
i usnęliśmy szczęśliwi. 

Nie było telefonów komórkowych, maili, 
skyp e'a, w akademiku jeden publiczny telefon 
w portierni, wydaje się rozłąka totalna. A jed- 

Autorka z ojcem chrzestnym, skrzyżowanie ul. Armii 
Czerwonej (dziś Piłsudskiego) i ul. Kościuszki, 1974 r.; 
archiwum rodzinne Krystyny Jabłońskiej 
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nak nie, bo kwitła epistolografia. Mam te wszystkie cudowne listy, przekażę je kiedyś mojej wnuczce i wprawię ją w osłu-
pienie, bo ona chyba nie wie, co to jest lisi. Dzisiaj listów chyba nikt nie pisze. A szkoda. 

Po studiach przeniosłam się na dobre do Koszalina. Zaczęło się prawdziwe „dorosłe" życie. Wzięliśmy ślub, urodził się nasz 
synek Filip, pracowaliśmy i przeży-
waliśmy wszystkie dole i niedole ro-
dzinnego życia. Koszalin przywitał 
mnie bardzo przyjaźnie. Ludzie by-
li życzliwi, zyskałam wielu nowych 
przyjaciół. Najważniejsze w tych cza-
sach i najtrudniejsze do zdobycia by-
ło lokum. Mieliśmy szczęście — te-
ściowie wyjechali z Koszalina, a nam 
zostawili mieszkanie — cale piętro du-
żej poniemieckiej willi, potem prze-
nieśliśmy się do nowych bloków. 

Rodzina na spacerze, od lewej: mąż 
autorki Wojtek, autorka i jej szwagierka 

Ewa oraz w wózku syn Filip, ul. Armii 
Czerwonej (dziś Piłsudskiego), 1976 r.; 
archiwum rodzinne KrystynyJabłońskiej 
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Praca też była — tej nie brakowało. Kto chciał pracować, nie miał z tym problemów. Choć nie udało mi się dostać pracy w szkol- 
nictwie, znalazłam posadę idealną dla mnie: wybierałam i zamawiałam książki, reprodukcje i płyty. Jeździłam do Warszawy 
na przesłuchania nowości płytowych Polskich Nagrań i Tonpresu. Zamawiałam je do empików. Typowałam wspólnie z foto- 
grafikiem na naszym wybrzeżu 
ciekawe miejsca, które później 
wszyscy mogli oglądać w for-
mie widokówek. 

Wszystko się układało, mój 
mąż pracował w pracowni pro-
jektowej, synek rósł zdrowy 
i szczęśliwy. A Koszalin nam 
piękniał! Burzono stare domy, 
poszerzano ulice. Rosły no-
we osiedla. W parku pojawił 
się piękny amfiteatr z półokrą-
głym zadaszeniem. Latem od- 

Autorka z mężemi synem Filipem 
w swoim koszalińskim mieszkaniu, 
1978 r.; archiwum rodzinne 
Krystyny Jabłońskiej 

• 
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wiedzali nas bliscy, woziliśmy ich nad morze albo ciuchcią nad Jezioro Rosnowskie. Było dobrze. Niestety, jak to w życiu 
bywa, przyszedł czas na „niepogodę". Ale to jest już temat na całkiem inną historię. 

A wspomnienia... No cóż, wracają, wystarczy tylko zamknąć oczy. Mówi się, że wspomnienia pachną najdłużej. 
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Pochód 1-majowy, 
ul. Zwycięstwa, 1981 r.; 

archiwum rodzinne 
Krystyny Jabłońskiej 
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C) /rodziłem się w przepięknym 
WGrudziądzu nad Wisłą. Cho-

dziłem do szkół w atrakcyjnym Słup-
sku, który leży nad Słupią. Po matu-
rze, w związku z nakazem pracy, zo-
stałem wysłany do Gorlic nad Ropą. 
Studiowałem w mieście między rze-
kami: Odrą, Parnicą i Regalicą — 
w Szczecinie. W 1963 roku, aby od-
pracować ufundowane mi stypen-
dium, znalazłem się w zrujnowa-
nym, zapyziałym i zaniedbanym, 
lecz prężnie rozwijającym się mia-
steczku nad rzeczką Dzierżęcinką. 

Aż do samej emerytury praco-
wałem w jednym przedsiębiorstwie 
— Państwowej Komunikacji Samo-
chodowej — w którym przeszedłem 

ROK URODZENIA: 1936 

MIEJSCE URODZENIA: Grudziądz 

DROGA DO KOSZALINA: Grudziądz, Słupsk, Szczecin 

OD KIEDY W KOSZALINIE: 5 października 1963 r. 
ZAWÓD (WYUCZONZ WYKONYWANY): inżynier ekonomista 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW: Antoni Jagoda OD Marianna z d. Bla.szyńska 

MIEJSCA URODZENIA RODZICÓW: Pelplin GD Opoczno 

ZAWODY RODZICÓW: urzędnik GD bez zawodu 

IMIONA I NAZWISKA DZIADKÓW: ? I I Wincenty Blaszyńsld CD Antonina z d. Sit- 

kowska 

ZAWODY DZIADKÓW: ? I sitarz (wyrabiał sita) ap bez zawodu 
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przez wiele szczebli kariery — od stażysty, poprzez starszego inżyniera, kierownika działu, aż do zastępcy dyrektora. Mło-
dy, pełen zapału nowy pracownik, obok podstawowych czynności, został od razu skierowany do różnych dodatkowych za-
dań. Do nich należały lekcje w szkole przyzakładowej, kursy prawa jazdy dla maturzystów, praca społeczna w Towarzystwie 
Trzeźwości Transportowców, udział w komisjach egzaminujących kandydatów na kierowców i mechaników. 

Praca przedsiębiorstwa PKS to „tylko" przewozy, ale kiedy myślę o mojej działalności w tej firmie, muszę Wspomnieć o ak-
cji buraczanej w cukrowni wWer-
bkowicach w województwie lu-
belskim i w Chelmży w kujawsko-
-pomorskim, o budowie lotniska 
w Rębiechowie pod Gdańskiem, 
o przygotowaniach do dożynek 
w Koszalinie w 1975 roku czy bu-
dowie przystanków na trasach ob-
sługiwanych przez autobusy PKS. 
W 1975 roku zajęliśmy pierwsze 

Autor na scenie z żoną Leokadią, 
. występ na Przeglądzie Zespołów 

Artystycznych Transportowców 
i Drogowców, Płock, 1969 r.; 

archiwum rodzinne Andrzeja Jagody 
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miejsce w ogólnopolskim współzawodnictwie zakładów Pań-
stwowej Komunikacji Samochodowej. 

Tu — w Koszalinie, w ówczesnej Wyższej Oficerskiej Szko-
le Artylerii Przeciwlotniczej przeszedłem ostatni etap szkole-
nia wojskowego i zostałem mianowany podporucznikiem. 

W 1963 roku dało u mnie znać o sobie zamiłowanie kolek-
cjonerskie, czego wynikiem była moja aktywność w Polskim 
Związku Filatelistów, zwieńczona wyborem na prezesa Zarzą-
du Okręgu na lata 1966-1971. 

Muszę wspomnieć o swej działalności w dziedzinie kultury. 
W 1968 roku zostałem współzałożycielem, a także członkiem, 
solistą i prezesem Zespołu Pieśni i Tańca „Transportowiec", 
który odniósł wiele sukcesów na ogólnopolskich przeglądach 
zespołów amatorskich w Chorzowie, Wrocławiu, Płocku, Lu-
blinie i Koszalinie. W 1970 roku, gdy rozpoczęła się historia 
Festiwalu Chórów Polonijnych, brałem udział w pierwszej 
edycji jako oddelegowany do opieki nad jednym z zespołów 
(nie pamiętam dokładnie, to był chór z Belgii lub Francji). 

Autor z synem Kamilem na ul. Zwycięstwa, w tle remont ulicy 
przed dożynkami, dziś w tym miejscu bar McDonald's, 1975 r.; 
archiwum rodzinne Andrzeja Jagody 
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Wnuk autora Dawid przy ratuszu, 2009 r.; 
archiwum rodzinne Andrzeja Jagody 

Syn autora Kamil, droga do Jamna, 1976 r.; 
archiwum rodzinne Andrzeja Jagody 



Autor z wnukiem Dawidem i żoną Leokadią, ul. Waryńskiego 
przy Sądzie Rejonowym, lipiec 2008 r.; archiwum rodzinne Andrzeja Jagody 

Autor z synem Kamilem i córką Justyną, w tle internat „Mechanika", 1979 r.; 
archiwum rodzinne Andrzeja Jagody 
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Dowodami uznania za moją pracę i działalność społeczną są wy-
różnienia i odznaczenia, między innymi Zasłużony Działacz Kultury, 
Za Zasługi dla Województwa Koszalińskiego, Za Zasługi dla Miasta 
Koszalina, Za Zasługi dla Transportu, Za Zasługi dla PKS, Zasłużony 
Pracownik Łączności. 

Dziś mam siedemdziesiąt osiem lat, od pięćdziesięciu jeden jestem 
żonaty, mam dwoje dzieci, dwoje wnucząt, od pięćdziesięciu jeden lat 
mieszkam nad rzeką Dzierżęcinką, w mieście, które ciągle się rozwija 
i pięknieje. Jestem szczęśliwy! 

Mam tylko trzy życzenia: żeby autobusów nie oblepiano reklama-
mi, żeby po chodnikach można było chodzić po ciemku i nie złamać 
nogi oraz żeby z dwóch wspaniałych klubów piłkarskich w Koszalinie 
powstał jeden — taki na miarę pierwszej ligi. 

Autor na Górze Chełmskiej, 2012 r.; archiwum rodzinne Andrzeja Jagody 
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Nie istnieje pełne przedstawienie 
rzeczywistości. Tylko wybór. 

Par Lagerkvist 

leszkom w Koszalinie prze-

szło sześćdziesiąt osiem lat 
L na wstępie muszę wyznać, parafra-
zując słowa poety — Władysława Bro-
niewskiego: „Mnie to miasto od in-
nych droższe, ani chcę, ani umiem 
stąd odejść". Przyjechałem tu w listo-
padzie 1945 roku z matką Marcjan-
ną (ur. 1901) i siostrą Krystyną (ur. 
1930). Miałem wtedy pięć lat. Wcze-
śniej —już w maju 1945 roku — dotarł 
tutaj mój brat Henryk (ur. 1924), 
a w czerwcu — ojciec Ludwik (ur. 
1899 w Miroszce k. Gniezna) z sy- - 

ROK URODZENIA: 1940 

MIEJSCE URODZENIA: Niechanowo, pow. gnieźnieński 

DROGA DO KOSZALINA: z ziemi'wielkopolskiej, z okolic Gniezna 

OD KIEDY W KOSZALINIE: listopad 1945 r. 

ZAWÓD (WYUCZONY, WYKONYWANY): nauczyciel, mgr filologii polskiej, dzien- 

nikarz 

IMIONA I NAZWISKA .RODZICÓW: Ludwik Kasprzak co Marcjanna z d. Kaźmierczak 

MIEJSCA URODZENIA RODZICÓW: Miroszka k. Gniezna co Dłusk n. Wartą 

ZAWODY RODZICÓW: rymarz, tapicer co bez zawodu 

IMIONA I NAZWISKA DZIADKÓW: Józef Kasprzak co Maria z d. Prętka I I Ignacy Kaź- - 
mierczak co Agnieszka z d. Kubiaczyk 

ZAWODY DZIADKÓW: rolnicy 



Zerian,?<ffisfitłudz, 

nem Zdzisławem (ur. 1932) i Genowefą — przyszłą żoną mego najstarszego brata Leona (ur. 1922), który wówczas był 
jeszcze żołnierzem Wojska Polskiego i wrócił do Koszalina w 1946 roku. Tu się ożenił i pracował w zakładzie ojca. Moja 
rodzina przyjechała na tak zwane Ziemie Odzyskane z Niechanowa koło Gniezna w dwóch pierwszych transportach lud-
ności polskiej z Gniezna i okolic. 

Należy tu przypomnieć, że w zapoczątkowanym osadnictwie największy udział miał prastary gród Lecha — Gniezno, któ-
re przyjęło nad Koszalinem tak zwany patronat, pomagając mu w zorganizowaniu administracji, handlu, rzemiosła, szkolnic-
twa, służb komunalnych i tak dalej. Stamtąd przyjechał Edmund Dobrzycki (ur. w Żydowie k. Gniezna), który został pełno-
mocnikiem rządu na obwód Koszalin (starostą), Stanisław Jakubowski — pierwszy burmistrz polskiego Koszalina, Klaudiusz 
Górski — pierwszy inspektor szkolny, Edward Pikutowski — matematyk, organizator oświaty, i wielu, wielu innych. 

Nieprzypadkowo wylotowa ulica Koszalina w kierunku Poznania już w 1945 roku otrzymała nazwę Gnieźnieńska. 
Przez wiele lat później nazywała się Pawła Findera, a jej odcinek od placu Gwiaździstego nosi dziś nazwę Heleny Modrze-
jewskiej, być może dlatego, że tam znajduje się siedziba Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego. 

Moi rodzice, podobnie jak inni osadnicy z Gniezna i okolic, przyjechali do Koszalina nie wypędzeni ze swojej ziemi, ale 
z własnej woli, potrzeby służby, pracy na ziemi, którą mieli zagospodarować — przywrócić Koszalin Polsce. Podróż z Gnie-
zna wagonami towarowymi trwała trzy dni. Dziś samochodem tę trasę pokonuję w ciągu czterech godzin. Wielkopolscy 
osiedleńcy jechali na Zachód ze swoim dobytkiem, sprzętem gospodarczym, narzędziami pracy, a także z zapasami żyw-
ności na niełatwe pionierskie dni i tygodnie. Wśród nich znajdowało się wielu fachowców z różnych branż, kupców, rze-
mieślników, inteligencji, w tym wielu nauczycieli. Ci ostatni wspólnie z wysiedlonymi Polakami z Kresów — Wileńszczy-
zny, Lwowskiego — organizowali polskie szkolnictwo i administrację. 

Później dobrze poznałem wielu z tych ludzi (Zofię i Wacława Witczyńskich, Jadwigę Jelec, Marię Hudymową, Janinę i Mi-
kołaja Praczuków, Karola Mytnika, Edwarda Pikutowskiego), ponieważ byli moimi nauczycielami — od 1947 roku w Publicz- 
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nej Powszechnej Szkole nr 1, a potem w Państwowym Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Ko-
szalinie (podaję ówczesne nazwy — widniejące na pieczęciach moich szkolnych świadectw). 

Mój ojciec przywiózł z Gniezna wyposażenie warsztatu rymarsko-tapicerskiego: narzędzia, maszyny, ławki rymarskie 
(jedna z nich znajduje się dziś w Muzeum Rzemiosła w Krakowie). Rze-
mieślnicy wzięli w swoje ręce sprawy koszalińskiego rzemiosła, jak grzyby 
po deszczu wyrastaly prywatne zakłady piekarnicze, rzeźnicze, szewskie, 
krawieckie, stolarskie, ślusarskie, kowalskie. Otwierano sklepy: spożywcze, 
drogeryjne, bławatne, a także cukiernie i restauracje. Do dziś pamiętam pie-
karnię państwa Psutych na placu Gwiaździstym, sklepy rzeźnicze Edmunda 
Kostenckiego na ulicy Gnieźnieńskiej (dziś Heleny Modrzej ewsldej), Stani-
sława Branieckiego na ulicy Feliksa Dzierżyńskiego (dziś Konstytucji 3 Ma-
ja), Wojciecha Pródlika na Alfreda Lampego (dziś Władysława Andersa), 
sklep bławatny Zbigniewa Śniegockiego na Zwycięstwa, drogerię pana Pilar-
skiego na tej samej ulicy. Do fryzjera chodziliśmy na plac Gwiaździsty 7. Tam 
miał swój zakład Florian Suchy. Od 1947 roku do dzisiaj znajduje się w tym 
samym miejscu, prowadzi go żona dawnego właściciela — Krystyna. 

Ludzie wówczas byli ze sobą niesłychanie zżyci. Spotykali się. Wiedzieli 
— gdzie kto mieszka, jak się nazywa, czym się zajmuje, skąd przyjechał. Ca-
łe życie handlowe, usługowe i 'towarzyskie toczyło się w ocalałych domach 
śródmieścia, na ulicach: Zwycięstwa, 1 Maja, Bolesława Bieruta (dziś Po-
łczyńska), Gnieźnieńskiej i placu Gwiaździstym. Na drogach panował cią- 
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gly ruch, harmider, jeździły konne wozy, rzadziej samochody i to najczęściej ciężarowe. Cały czas coś się działo pod naszy-
mi oknami. 

Każdy, kto zajmował się usługami lub handlem, chciał, aby jego sklep czy zakład znajdował się w centrum miasta, które 
stanowiło jedno gruzowisko i zaledwie kilka ulic nadawało się do zamieszkania. 

Mój ojciec zaczął swój pobyt 
w Koszalinie od zorganizowania 
warsztatu rymarsko-tapicerskiego 
w — nieistniejącym już dziś — nie-
wielkim, jednopiętrowym domu 
na ulicy Bolesława Bieruta 3 (teraz 
Połczyńska). Zamieszkaliśmy tam 
z całą rodziną na parterze. Mieszka-
nie na piętrze zajął mój stryj Włady-
sław (z żoną Martą), który pracował 
w watsztacie ojca. Lokal, do które-
go się wprowadziliśmy, nie wyma-
gał poważnego remontu, nadawał 
się do zamieszkania, ponieważ brat 

Rodzina Kasprzaków w warsztacie 
ojca na ul. 1 Maja, 1946 r.; archiwum 

rodzinne Zenona Kasprzaka 
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Henryk przed przyjazdem rodziców próbował go zabezpieczyć, jednak nie udało mu się uchronić niczego, co w nim się 
znajdowało. Został całkowicie ogołocony przez szabrowników, którzy przyjeżdżali na Ziemie Odzyskane z terenów Polski 
centralnej tylko po to, żeby okradać i wywozić mienie poniemieckie. 

Rodzicie musieli zacząć się urządzać, a za meble i inne sprzęty, które z trudem zgromadzili, często kupując tanio od wy-
jeżdżających za Odrę Niemców, musieli później zapłacić Głównemu Urzędowi Likwidacyjnemu. Pamiętam, że ojciec otrzy-
mał zaświadczenie stwierdzające nabycie przez niego od Ministerstwa Ziem Odzyskanych na Własność między innymi mebli 
i urządzeń sklepowych oraz uregulowanie za nie wszystkich należności przypadających Skarbowi Państwa z tytułu przejęcia 
poniemieckich remanentów towarowych. Dokument ten został podpisany przez delegata Powiatowej Akcji Likwidacyjnej 
i Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Za wszystko należało państwu zapłacić. Nic za darmo. Całe szczęście, że mieliśmy przy-
wiezione z Niechanowa zapasy żywności, a ojciec miał własne narzędzia i maszyny do pracy. 

Od rana do wieczora ciężko pracował. Potrzeby były bardzo duże. Warsztat został wręcz zasypany zniszczonymi uprzę-
żami gospodarzy z okolicznych majątków administrowanych przez Polaków (na przykład ze Strzepowa i Miłogoszczy). Pa-
miętam ojca pochylonego nad ławką rymarską i naprawiającego stare uprzęże, bo o nowszych i w lepszym stanie trudno 
było marzyć. Pierwszy raz w życiu zobaczył tutaj chomąta (przywiezione z innych terenów Polski). Osadnicy potrzebowali 
ich szybkiej naprawy — bez nich nie mogli pracować na roli. Ojciec dokonywał cudów, aby jeszcze je zreperować. 

Rolnicy musieli obsiać tysiące hektarów. Ludności groził głód. Po zakończeniu wyniszczającej wszystko i wszystkich 
wojny w Polsce panowała niezwykle poważna sytuacja aprowizacyjna. Ogromny przecież spadek produkcji rolnej i wy-
twórczości podstawowych artykułów spowodował niedobór produktów pierwszej potrzeby (brakowało wszystkiego). Po-
wszechny brak towarów częściowo tylko łagodziły dostawy UNRRA (Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw 
Pomocy i Odbudowy), na przykład koni. Władza nie miała wyjścia — musiała utrzymywać reglamentację produktów. Za-
opatrzeniem kartkowym objęto kilkanaście milionów osób. Normy kartkowe były dość niskie. Jak podają źródła histo-
ryczne — w połowie 1947 roku z kartek korzystało siedem milionów osób. Na początku 1948 roku zniesiono reglamenta- 
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cję ziemniaków, cukru, w styczniu 1949 — większości pozostałych artykułów. To przede wszystkim inicjatywa prywatna 
w handlu i drobnej wytwórczości reagowała na brak równowagi rynkowej wzmożoną efektywnością produkcji, dążąc do wy-
pełnienia luk w usługach i zaopatrzeniu. 

Ojcu brakowało surowców do pracy w warsztacie, przede wszystkim tak potrzebnej skóry, nici, okuć i tym podobnych 
rzeczy. Trudno w tym rzemiośle o jakiekolwiek materiały zastępcze. Najlepsze są surowce naturalne. Ojciec — jako tak zwa-
na prywatna inicjatywa — nie otrzymywał żadnych przydziałów od państwa, co utrudniało mu wykonywanie swojego za-
wodu i bycie użytecznym. 

W tej sytuacji zdecydował się sam produkować tak potrzebny surowiec i zajął się dodatkowo garbowaniem skór. Był do tej 
roli również dobrze przygotowany, ponieważ ucząc się zawodu w Gnieźnie, poznał tajniki garbarstwa. Okazało się jednak, że 
zakazano takiej działalności i ktoś „życzliwy" doniósł o tym władzy ludowej, która skazała ojca na sześć miesięcy więzienia. 
Uzn-  ano go za groźnego wroga ludu, przez co musiał odbyć karę więzienia na warszawskim Służewcu. Zabrano mu również 
dwie ciężkie maszyny do szycia skóry, które przywiózł z Gniezna. Urząd Likwidacyjny żądał za nie zapłaty Dopiero po dłu-
gich i uciążliwych wyjaśnieniach i interwencjach innych osób zostały mu one oddane. Bez nich praca była niemożliwa. Wcza-
sie pobytu ojca w więzieńiu zastępowali go w warsztacie moi bracia ze stryjem. Pamiętam do dziś, jak bardzo przeżyłem aresz-
towanie ojca i fakt, że za ciężką pracę i służenie ludziom musiał pójść do więzienia. 

Ojciec wrócił do domu załamany i z poczuciem krzywdy. Nie czuł się przecież w żadnym stopniu przestępcą — wrogiem 
ludu. Mimo tej niesprawiedliwości i różnych trudności nie mógł się poddać. To był człowiek solidnej pracy. Tak został wy-
chowany i w życiu wyznawał dewizę: „Od siebie trzeba chcieć dużo i ludziom dać najwięcej". Tak nas — całą piątkę — wy-
chowywał i zawsze rozliczał z wykonywania poleceń. 

Ojciec to jeden z wielu rzemieślników — pionierów koszalińskich — najwcześniej zarejestrowanych w koszalińskim ce-
chu, obok między innymi Ignacego Psutego, Henryka Roszaka, Feliksa Sandra, Edmunda Kostenckiego, Stanisława Bra-
nieckiego. Również znajomych moich rodziców, osadników z Wielkopolski — kiedy Józef Stalin zaczął realizować program 
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walki z tak zwanymi kułakami i przymusowej kolektywizacji wsi (niszcząc polskie rolnictwo) — spotykały liczne szykany 
i prześladowania, zamykano ich w więzieniach. Taki los spotkał na przykład Antoniego Piaszczyńskiego — solidnego go-
spodarza ze wsi Wierzchomino koło Koszalina. Założono tam spółdzielnię produkcyjną, która zrujnowała dobre majątki 
i w niedługim czasie całkowicie się rozpadła. 

Nadchodziły czasy rozniecanej nienawiści do zamożnych rolników, rzemieślników, kupców, sklepikarzy. Wszyscy z czasem 
doświadczyli tak zwanego umacniania władzy ludowej, stopniowego ograniczania społeczeństwa. Rozwiązano cechy rzemieśl-
nicze, które miały własne samorządy, sztandary Po 1950 roku zlikwidowano w Koszalinie prawie wszystkie prywatne piekarnie, 
zakłady rzeźnicze, szewskie i inne. Tak zwani prywaciarze przechodzili do pracy w zakładach uspołecznionych, które wcześniej 
do nich należały Organy uzurpujące sobie prawo reprezentowania klasy robotniczej szermowały marksistowską „postępowa" 
demagogią. Rzekomo spełniano aspiracje „świata pracy". Wielu ulegało tym oficjalnym hasłom i zdobywało różne stanowiska 
(dyrektorów z awansu, sekretarzy, prezesów, działaczy związkowych), otrzymywało piękne i duże mieszkania, z których, jak się 
później dowiedziałem od swoich przyjaciół, usuwano prywatną inicjatywę — ludzi, którzy nie podobali się władzy 

W 1950 roku wyrzucono z czteropokojowego mieszkania na ulicy Michała Drzymały 2 rodzinę Władysława Graczyka, a z Ja-, 
na Matejki rodzinę Zbigniewa Śniegockiego (znanego kupca koszalińskiego). Jak opowiadał mi syn pana Graczyka — Bogusław 
(Bohun) — matce, która dwa tygodnie wcześniej została wdową z dwojgiem dzieci, zaproponowano pokój z kuchnią na strychu 
na Bolesława Chrobrego. Dopiero sami znaleźli — z pomocą przyjaciół — mieszkanie na ulicy Czystej (dziś Walerego Wróblew-
skiego 27), co prawda bardzo zniszczone — z wypalonymi podłogami w pokoju, bez okien, ale za to z dużą i jasną kuchnią. 

ofam się do początku roku 1947. Wtedy opuściliśmy lokal i warsztat na ulicy Bolesława Bieruta 3 i zamieszkaliśmy 
na piętrze w jednopiętrowym starym domu na 1 Maja 18. Na parterze ojciec otworzył zakład rymarsko-tapicerski 

i sklep z galanterią skórzaną. Matka pełniła rolę majstrowej i sprzedawczyni. To tutaj w 1950 roku Maria Michalak (mat- 
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ka Pawła Michalaka — byłego senatora RP) zamówiła skórzaną torbę, która służyła jej i mężowi przez kilkadziesiąt lat! 
W 2009 roku — prawie po sześćdziesięciu latach — przekazała ją na moje ręce. Chcąc ocalić od zapomnienia „torbę pełną 
wspomnień" — jak nazwał ją Jarosław Mroczek — przekazałem ją, wraz z innymi pamiątkami rodzinnymi, kustosz Danucie 
Szewczyk do Muzeum w Koszalinie. Teczka ta jako jeden ze stu eksponatów została pokazana pr-zez Muzeum na wystawie 
„Sto razy Sto" zorganizowanej z okazji stulecia tej zasłużonej placówki w 2012 roku. 

9  rzerzucam pożółkłe fotografie z rodzinnego albumu i spoglądam na moich najbliższych, znajomych, domy i ruiny 
miasta sprzed kilkudziesięciu lat. Widzę dwa zdjęcia ślubne moich najstarszych braci: Leona z Genowefą z maja 

1946 roku, Henryka z Sabiną z grudnia tego samego roku. Zrobione zostały w zakładzie fotograficznym „Kazino" przez Ka-
zimierza Nowakowskiego, który uruchomił swoją firmę już w 1945 roku na ulicy Bolesława Chrobrego 1 (na rogu z ulicą 
Zwycięstwa, później tę kamienicę wyburzono). 

Spoglądam na fotografię zbiorową całej naszej piątki z rodzicami z początku lat sześćdziesiątych wykonaną przez zna-
nego fotografa — Władysława Helenkiewicza — z ulicy Związku Walki Młodych (dziś kardynała Stefana Wyszyńskiego). 
Od lat nie ma już tych zakładów, nie ma tych domów. Nie żyją też fotografowie i większość fotografowanych. Tylko jeszcze 
my — z moją bratową Genowefą — zostaliśmy z tych, którzy są na tych zdjęciach. Pozostali spoczywają już na koszalińskim 
cmentarzu. 

(Wracam wspomnieniami do mojego pierwszego domu w Koszalinie — na ulicę Bolesława Bieruta 3 (obecnie Po-
łczyńska, dom już dawno nie istnieje). Stał naprzeciw obecnego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Du-

bois. Wówczas w tym budynku mieścił się szpital żołnierzy radzieckich, w którym pracowały Niemki — matki moich no-
wych kolegów mieszkających na tej samej ulicy. Zaprzyjaźniłem się z nimi. Szybko nauczyłem się ich języka. 
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Bywałem też w ich zdemolowanych mieszkaniach, w których urządzaliśmy przeróżne, jak to dzieci potrafią, zabawy. 
Spotykałem tam żołnierzy, którzy zawierali bardzo bliskie znajomości z ich matkami. Jeden z niemieckich kolegów, Hans, 
pokazywał mi — uradowany — malutkiego braciszka, syna jednego z bywających tam wyzwolicieli lub zdobywców (jak kto 
woli). Dzieciaki robiły, co chciały. W mieście zostały tylko kobiety z dziećmi, staruszki i starcy. Byli niespokojni i często 
przerażeni. Pamiętam też, że w jednym z domów na ulicy Bolesława Bieruta widziałem leżącego w łóżku starca, którego 
po śmierci nie miał kto pochować. 

Ze swoimi współtowarzyszami zabaw: Lulą, Eriką 
i Hansem (tak zapamiętałem ich imiona) odwiedza-
łem ich babcię w domu z ogrodem, który stał naprze-
ciw koszalińskiej gazowni, w miejscu, gdzie wybudo-
wano „Netto" przy rondzie „Solidarności". 

Po wyjeździe w 1947 roku moich niemieckich ko-
legów za Odrę zaprzyjaźniłem się z Heńkiem Bibiłłą 
— wysiedlonym z rodzicami z terenów dzisiejszej Bia-
łorusi. Przyjechali z Łunny i zamieszkali na ulicy Bie-
ruta Bieruta 4 — po przeciwnej stronie ulicy. Trochę 
różniliśmy się językowo — ja z Wielkopolski, Heniek 
z Kresów. Kiedy któregoś razu polecił mi „zaszcze-
pić drzwi na zaszczepkę", nie rozumiałem zupełnie, 
o co mu chodziło, bo u nas — w Wielkopolsce — drzwi, 
furtkę zamykano na skobel lub haczyk. Heniek użył 
regionalnej „zaszczepki". 

Ludwik Kasprzak — ojciec autora, 
lata 50.; archiwum rodzinne 
Zenóna Kasprzaka 

Marianna Kasprzak — matka autora, 
lata 50.; archiwum rodzinne 

Zenona Kasprzaka 
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Janina Bibiłło — matka Heńka — przywiozła ze swoich rodzinnych stron krosna i kołowrotek. Potrafiła wyrabiać piękne 
ludowe kilimy i przędła kądziel. Pierwszy raz w życiu widziałem takie sprzęty i ludowe rękodzieła. Heniek do dziś mieszka 
z rodziną w Koszalinie. Jest na emeryturze i zajmuje się malarstwem. Ma spory dorobek artystyczny. Bierze udział w wy-
stawach zbiorowych i poplenerowych. Jest aktywnym członkiem Zespołu Pracy Twórczej Plastyldw Koszalinie. W stycz-
niu 2011 roku w galerii „Ratusz" otwarto wystawę jego prac. Przez te wszystkie lata jesteśmy serdecznymi przyjaciółmi. 

W domu obok mojego — pod numerem 5 — mieszkali państwo Fiedorowiczowie, osiedleńcy z Wilna. Ich córka Krysty-
na była moją rówieśnicą, chodziliśmy przez siedem lat do jednej ldasy w Szkole Podstawowej nr li później do liceum. Dziś 
Krystyna Fiedorowicz-Majewska jest cenioną lekarką — ginekologiem. Jej ojciec organizował w Koszalinie „Dom Książki", 
ale zmarł wcześnie — w latach pięćdziesiątych. Jej matka — Maria Fiedorowicz — została twórczynią, organizatorką i wielo-
letnią dyrektorką Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Kierowała tą zasłużoną placówką od 1951 roku do chwili przej-
ścia na emeryturę w 1972. Pani Maria należała do osób bardzo pracowitych, uczynnych i pełnych optymizmu. Spotkania 
z nią i rozmowy zapamiętałem jako wielką przyjemność. 

Przez kilka miesięcy 1964 roku pracowałem w założonej przez nią Bibliotece, kierując działem instruktażowo-meto-
dycznym. Później też ściśle współpracowałem przez wiele lat z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, kiedy jako kierow-
nik Sekcji Języka Polskiego w Okręgowym Ośrodku Metodycznym (przy koszalińskim kuratorium) organizowałem licz-
ne konferencje metodyczne dla polonistów szkół średnich z całego województwa. Przez wiele lat funkcję dyrektora CCM 
pełniła Janina Stolc. 

Na stancji przy placu Gwiaździstym 2— u rodziny państwa Soleckich ze Lwowa — mieszkał mój kolega — Zenon Kalinie-
wicz, z którym chodziłem przez siedem lat do Szkoły Podstawowej nr 1. Zenek przyjechał z ojcem i siostrami z Kamionki 
Strumiłowej koło Lwowa i tu, w okolicach Dunowa — w grudniu 1945 roku — został ciężko ranny w wypadku drogowym, 
który spowodowali żołnierze radzieccy. Zaopiekowali się nim. Został zoperowany i leczono go przez wiele miesięcy w funk- 
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cjonującym szpitalu radzieckim w Koszalinie. Do dziś Zenek odczuwa skutki wypadku, ale także pamięta, z jak wielkim 
oddaniem rosyjscy lekarze ratowali mu życie i jak ranni na froncie żołnierze się nim opiekowali. Miał wtedy tylko sześć lat. 
Mam kilka zdjęć z Zenkiem z dzieciństwa. Na jednym z nich, z początku lat pięćdziesiątych — zrobionym na szczycie Gó-
ry Chełmskiej — stoimy przy istniejącym w dobrym stanie pomniku z roku 1829 poświęconym koszalinianom poległym 
w wojnach napoleońskich. 

ora Chełmska już wtedy stanowiła miejsce wycieczek i spacerów latem i zimą. Było to przecież na długo przed reakty-
wacją na tej górze (w 1990 roku) sławnego jeszcze w średniowieczu na całą Europę sanktuarium maryjnego, budową 

kapliczki i wizytą papieża Jana Pawła 11w czerwcu 1991. Lubię tam bywać i dzisiaj (miejsce to bardzo wypiękniało), kiedy zu-
pełnie posiwiałem, a życie bardzo pędzi i ubywa w zastraszającym tempie tych, którzy jeszcze pamiętają okres wojny i pierw-
sze lata powojenne. Coraz mniej w tym upływającym czasie chwil na serdeczne rozmowy i refleksje. Dookoła nas tyle pośpie-
chu, nerwowości, zawiści, a czasem dramatów... Zapominamy o tym, co jest najważniejsze i nie „spieszymy się kochać ludzi, 
którzy tak szybko odchodzą" (ks. Jan Twardowski). Tu, na tej górze jest zupełnie inaczej. Wszechogarniająca zieleń uspokaja. 
Słychać odgłosy przyrody, szum lasu i śpiew ptaków. Można wsłuchać się w te dźwięki i dumać — o czym szumią stare drzewa, 
a przecież one tak wiele widziały. Można powiedzieć, że i do Boga stąd bliżej — przecież przebywam na górze. 

dzieciństwie najczęściej urządzaliśmy sobie zabawy na placyku przy kaplicy św. Gertrudy albo w parku Wilso-
na (potem Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, dziś Książąt Pomorskich). Bawiliśmy się również na stadionie „Sparty", 

dziś „Bałtyku". Latem, podobnie jak większość dzieci z miasta, kąpaliśmy się w czystej wówczas Dzierżęcince i skakaliśmy 
do wody z tak zwanego murka naprzeciw budynku wodociągów (dziś znajduje się tam Muzeum Wody). Wielu mieszkań.  - 
ców plażowało na trawie nad tą rzeczką, która nam wówczas wydawała się bardzo duża i głęboka. 
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CW
Instytucie Pamięci Narodowej — w przyziemiu dawnego gmachu Urzędu Wojewódzkiego na ulicy Władysława An-
dersa — od dwóch lat można oglądać wystawę „Koszalin 1945-1950. Historia na nowo odkryta". Jest bardzo interesu-

jąca (nie mniej ciekawa niż stała ekspozycja w Muzeum w Koszalinie „Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności") 
— pozwoliła mi znakomicie od-
świeżyć pamięć i wrócić do mo-
jego miasta w pierwszym powo-
jennym okresie. 

Odnalazłem tam fotografie 
zabudowy ulicy Zwycięstwa 
przed katedrą z lat czterdzie-
stych i to, co dla mnie najważ-
ńiejsze — swoją ulicę 1 Maja 
na fotografii W Szczecińskie-
go „Zabudowa prawej strony 
ulicy 1 Maja 1947 r.". Na tym 
zdjęciu widać idący ulicą kon-
dukt żałobny. W tamtych la- 

Ul. 1 Maja; wgłębi widoczna 
Pracownia Rymarska ojca autora, 

1947 r.; archiwum Muzeum 
w Koszalinie 
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tach wszystkie,pogrzeby przechodziły ulicą 1 Maja, dalej placem Gwiaździstym (wtedy całkowicie zabudowanym starymi 
domami zamieszkanymi przez osiedleńców z Kresów i centralnej Polski) i Gnieźnieńską (dziś Heleny Modrzejewskiej), 
zmierzając na cmentarz komunalny. 

Fotografie te są źródłem wiedzy o historii miasta. Ukazane na nich miejsca są mi szczególnie bliskie. Nie ma już ta- 
kiej samej ulicy, ludzi, domów 

i sklepów. Nie ma już tamtego 
życia, ale jest jeszcze moja pa-
mięć, która ocalała, i dlatego 
spróbuję przekazać wizję tam-
tego miejsca i czasu, zapełnić ją 
mieszkańcami z tamtych lat. 

Na 1. Maja — po prawej stro-

nie od Rynku— staly, z wyjątkiem 
tych ocalałych do dziś pod nu-
merami 8 i 10, stare domy, jesz-
cze niektóre może z XVIII wieku 
— o drewnianych stropach, pru-
skich murach, kryte starą czer- 

Ul. 1 Maja współcześnie, 2013 r.; 
fot. Jerzy Banasiak, archiwum 
rodzinne Zenona Kasprzaka 
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woną dachówką. Najczęściej jedno-, czasami dwupiętrowe. Na parterach mieściły się sklepy, a na zapleczu, w podwórkach 
warsztaty rzemieślnicze. Do niektórych prowadziły bramy wjazdowe, na przykład do stolarni Henryka Roszaka przy 1 Ma-
ja 26. Spoglądam na jednopiętrowy dom pod numerem 18 i zauważam widniejący tam szyld firmy mojego ojca: „Pracow-
nia Rymarska". 

Ta ulica miała swój niepowtarzalny klimat. Można mówić o jej prawej stronie, bo lewą — patrząc od Rynku — całkowi, 
cie zburzono. Z okien mojego domu na pierwszym piętrze rozpościerało się gruzowisko — aż do ulicy Juliusza Słowackiego 
(dzisiejsza siedziba koszalińskiej policji). Prawa strona ocalałych budynków ciągnęła się od skrzyżowania z ulicą Zwycię-
stwa do obecnego banku Millenium (1 Maja 36). Po wojnie zawsze mieściły się tam instytucje bankowe. 

Pod numerem 38 stał wówczas jeszcze dom znanej koszalińskiej dentystki Ireny Pluteckiej — warszawianki, byłej więź-
niarki obozów koncentracyjnych. Bliżej rynku — pod numerem 2 znajdował się sklep spożywczy Władysława Graczyka, 
w którym można było kupić beczkowe śledzie. Te cieszyły się dużym powodzeniem wśród chłopów, którzy przyjeżdżali 
na targ. Służyły im na zagryzkę. Targi odbywały się dwa razy w tygodniu na dzisiejszym Rynku Staromiejskim i gromadzi-
ły wielu gospodarzy z okolicznych wsi. Pod numerem 4 mieszkała rodzina państwa Nawrockich, która prowadziła pralnię 
i farbiarnię. Ich córkę — Ewę Nawrocką, koszalinianie przez wiele lat oklaskiwali na deskach swojego teatru. Pod numerem 
4 na 1 Maja sprzedawano świeże i wędzone ryby. Łowiono je w jeziorze Jamno. 

Pod numerem 8 znajdował się sklep spożywczy prowadzony przez Spółdzielnię Spożywców „Pionier" (założoną przez ko-
szalińskich pionierów — gnieźnieńskich osiedleńców). Codziennie chodziłem tam po mleko. Sprzedawca nalewał je do bańki, 
odważał mi też, w zależności od potrzeby, określoną ilość mąki, soli czy cukru. Te wszystkie produkty dowożono do sklepu 
w wielkich workach i należało je według życzenia zważyć klientowi. 

Pod numerem 10 mieścił się -sklep żelazny Feliksa Biskupskiego z Gniezna, a pod „14" pracownia bieliźniarska Anny 
Gensler z Poznania (siostry pani Graczykowej spod numeru 2), później przez wiele lat działała tam jedna z pierwszych i -naj- 
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lepszych księgarń w Koszalinie — prowadzona przez koszalińskiego księgarza z Gniezna — Edwarda Walkowiaka. Obok Wa-
cłaW Pluta (numer 16) — powroźnik — wyrabiał siatki, liny i powrozy, które świetnie się sprzedawały, zwłaszcza na targu miej-
skim. Kobiety kupowały od niego siatki na zakupy. 

Pod numerem 20 swój zakład prowadził Kazimierz Kulik — starszy cechu elektryków. W Koszalinie działały wówczas 
cechy piekarzy, elektryków, kowali i ślusarzy, szewców, fryzjerów i inne. 

Pod „22" znajdował się sklep z galanterią skórzaną Feliksa Sandra z Gniezna (rymarza z zawodu), a dwa numery dalej 
— pod „26" — zakład stolarski i sklep meblowy Henryka Roszaka. To przez długi czas jedyny sklep tego typu w mieśćie, 
oczywiście później upaństwowiony. Jeszcze w latach siedemdziesiątych kupowałem w nim meble do swojego mieszkania 
(już jako żonaty mężczyzna). 

Pod numerem 28 pan Rozwarski z Gniezna prowadził hotel i restaurację „Pod Białym Orłem", ale pod koniec lat cźter-
dziestych nazwa ta coraz bardziej przeszkadzała komunistycznej władzy, która ostatecznie zmusiła właściciela do jej zmia-
ny i lokal zwał się odtąd „Pod Białym Jeleniem". Stary szyld został jedynie przemalowany, więc pan Rozwarski uniknął 
większych kosztów. Potem hotel zlikwidowano. Została sama restauracja, która w krótkim czasie z dość eleganckiego miej-
sca zamieniła się w zwykłą uspołecznioną — jak mawiali mieszkańcy — „mordownię" czy „spelunę". Nazywała się wówczas 
„Polonia", a później „Gwarna". 

Na rogu ulic 1 Maja i Bolesława Krzywoustego stał niewielki dom, w którym przez wiele lat swój zakład prowadził szklarz. 

(W1973 roku zburzono tę stronę ulicy 1 Maja. Jej widok — starych domówi sklepów, które opuścili powojenni miesz-
kańcy, zachował się na fotografii z 1960 roku Tadeusza Fikowicza. Rudery i sklepy z oknami wystawowymi zabi-

tymi deskami stały jeszcze długo i szpeciły śródmieście. Później powst'ało tam kilka parterowych pawilonów sklepowych, 
ale cały kwartał między ulicami: 1 Maja, Związku Walki Młodych (dziś kard. Stefana Wyszyńskiego), Bolesława Krzywo- 
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ustego i Ewarysta Estkowskiego (dziś ks. bp. Czesława Domina) czekał na zabudowę aż do lat dziewięćdziesiątych. 1 Maja 
doczekała się wreszcie nowoczesnej zabudowy. 

Zajęła się tym kołobrzeska firma „Pro-Bud" Mariana Jagiełki. W kwietniu 1997 roku rozpoczęły się wykopy. Koszalin sta-
nowił dla pana Jagiełki nowe wyzwanie i nie chciał zawieść oczekiwań, moim zdaniem udało mu się to znakomicie. Zabudo-
wał pięknie cały kompleks, do 2002 roku powstały tam kamienice z lokalami mieszkalnymi, usługowymi, biurami i restau-
racjami. Domy mają grafitowe dachówki, a kolorystyka i architektura poszczególnych budynków cieszą oko. Ulica 1 Maja 
weszła w nowe milenium i na nowo ożyła. 

Pozostało tylko do dzisiaj na podwórzu jednego z domów drzewo mojego dzieciństwa i młodości. Jest to przepiękny 
ponadstuletni dąb szypułkowy Quercus robur — symbol siły, trwania i wieczności, który ocalili budowniczowie nowej już 
ulicy 1 Maja. Za to jestem im szczególnie wdzięczny. Cieszy on teraz oczy nowych mieszkańców. Często tam zachodzę, kie-
dy jestem w śródmieściu. Szkoda tylko, że nie ma na nim żadnej tabliczki informacyjnej. To drzewo wspominała też przed-
wojenna mieszkanka Koszalina (w reportażu Polskiego Radia Koszalin). 

o tej refleksji powracam do przeszłości i historii mojej rodziny w Koszalinie. Mamy lata pięćdziesiąte XX wieku. Nastały 
trudne czasy dla prywatnego rzemiosła. W 1950 roku przeprowadzono wymianę pieniędzy, która ograbiła społeczeń-

stwo z dwóch trzecich gotówki, a władza ludowa kazała się cieszyć, bo podobno zdarzali się tacy, którzy stracili naprawdę du-
żo. Ta wymiana uderzyła też w moją rodzinę i znajomych z ulicy 1 Maja. Wielu ludzi, tracąc swoje oszczędności, przeżywało 
tragedię. Brakowało pieniędzy na zakup materiałów do produkcji. Coraz trudniej prowadziło się działalność prywatną. A o to 
przede wszystkim władzy chodziło. Nowy system świadomie zmierzał do ruiny, eliminował gospodarkę prywatną, nakładając 
— mię4zy innymi na warsztat ojca — wysokie podatki i tak zwane domiary, utrudniając dostęp do surowców. 

W 1951 roku, kiedy zaczęły wchodzić w życie ostre przepisy stalinowskie, które w rezultacie w ciągu kilku lat zlikwi-
dowały sektor prywatny, mój ojciec został zmuszony zamknąć rodzinny warsztat oraz sklep i oddać nieodpłatnie cały swój 
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majątek (sklep, wyposażenie warsztatu — maszyny i narzędzia) do założonej przez siebie i kilku rzemieślników (syna Le-
ona; Feliksa Sandra, Władysława Parusa, Jana Wiśniewskiego) Spółdzielni Pracy Rymarsko-Tapicerskiej, która mieściła się 
w podwórzu na 1 Maja 20-24. Z właściciela firmy (zgodnie z polityką władz) stał się zwyczajnym wyrobnikiem. 

entrum miasta zawsze znajdowało się tutaj, gdzie jest obecnie. To tu toczyło się życie — pomiędzy kościołem Mariac-
m a Rynkiem. Ulice były wąskie, brukowane. Tak też wyglądała 1 Maja, w niczym niepodobna do dzisiejszej — wiel-

komiejskiej. Do sklepów rozwożono różne towary, a to wszystko potem wnosiło się w rękach lub na plecach. Podobnie fur-
mani — zrzucali na chodniki węgiel, który dopiero później wnosiło się do piwnic lub składzików na podwórkach. 

Po chodnikach od wczesnego ranka do późna przechodziło mnóstwo ludzi. Szli robotnicy do miejskiej gazowni, tiznio-
wie do I LO im. Stanisława Dubois, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Zawodowej (dziś już nieistniejącej) na Ewarysta Est-
kowskiego. Wiele się działo na mojej ulicy. Tak jak już wcześniej wspominałem — każdy, kto zajmował się usługami lub han-
dlem, chciał, aby jego sklep czy zakład znajdował się w centrum miasta, czyli właśnie na 1 Maja. Najwięcej ludzi zmierzało 
do warsztatów i sklepików. Kupowali meble u Henryka Roszaka, gościli się w restauracji „Pod Białym Orłem". 

Wszyscy gadali godzinami, wymieniali opinie, pozdrawiali się z uśmiechem. Gościli się i popijali wódkę. Po koszmarze wojny 
ludzie chcieli odreagować i to widziało się na każdym kroku. Spotykali się towarzysko, dbali o sąsiedzkie relacje. Ta solidarność 
międzyludzka i życzliwość to coś wspaniałego, co zapamiętam do końca życia, a co dało efekty w zagospodarowaniu Koszalina 
już po dwóch latach — o czym wspominał znacznie później koszaliński starosta Edmund Dobrzycki w filmie Lecha Fabiańczyka. 

szyscy powojenni mieszkańcy miasta i okolic (Rokosowo, Nieldonice) okazywali sobie wsparcie, jednak zapamię-
tałem różnice między osadnikami z Wielkopolski a repatriantami ze Wschodu. Moi rodzice przyjechali do Kosza-

lina dla idei i wiary, że tu czeka ich lepsza przyszłość. To ich wolny wybór. Chcieli odbudować i zagospodarować to miasto 
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dla Polski. Dlatego nie pojawiało się w moim domu uczucie tymczasowości, strachu czy niepewności. Mentalność pio-
nierów z Wielkopolski była konstruktywna, ale Kresowian do emigracji zmuszono. Oni żyli w ciągłym napięciu i bojaźni. 
Szczególnie pilnowali dzieci, aby te czegoś za dużo nie powiedziały. Wtedy nie znałem w ogóle historii i tego nie rozumia-
łem. Dziś wiem, że przecież oni doskonale zdawali sobie sprawę z tego, o czym ja nie miałem pojęcia — o istnieniu łagrów, 
masowych wywózek na Syberfę, mordu w Katyniu. Dla mojej rodziny okupanci, Niemcy, odeszli. A oni swoich okupan-
tów, czyli żołnierzy radzieckich, spotkali tu, w Koszalinie. Mało kto z nich przyjechał tu z własnej woli. Nie mieli innego 
wyjścia, bo ich ziemie znalazły się w granicach ZSRR. Stąd ten ciągły strach i niepewność co do dalszych losów — czy cza-
sem znowu nie będą musieli szukać nowego miejsca do życia. 

Osadnicy ze Wschodu nie czuli, że ta ziemia została im przyznana raz na zawsze. Do lat siedemdziesiątych nikt nie miał 
pewności, że Ziemie Zachodnie zostaną przy Polsce. Straszono ich „rewanżystami od Adenauera" i „odwetowcami z Bonn". 
Mówiło się o pierwszym pokoleniu przesiedleńców z Kresów, że żyło na walizkach. Oni nigdy nie poczuli się pewnie i bez-
piecznie, nie czuli się prawdziwymi gospodarzami i nie dbali o to, co otrzymali, nie rozwinęli pełnej inicjatywy gospodar-
czej. Dla nich wartość stanowiło tylko to, co przywieźli z utraconej ojczyzny. 

Pewne zmiany zaszly na początku lat siedemdziesiątych — po symbolicznym geście Willy'ego Brandta. Stało się to jed-
nak zbyt późno, żeby oczekiwać zmiany utrwalonej od lat mentalności Kresowian. Drugie pokolenie, czyli ludzie, którzy 
przyjechali z Kresów jako dzieci, bardziej akceptowało to miejsce, a dopiero tutaj urodzeni czują się u siebie. 

Przemiany po roku 1989 doprowadziły do tego, że wszyscy już na tych ziemiach iw Koszalinie czujemy się tutejsi. Inte-
resujemy się historią i przeszłością miasta. Miasta, które jest nasze. 

Pamiętam jeszcze wystąpienia przesiedleńców z Kresów wczasie polskiego Października 1956 roku (wybuch kryzysu po-
litycznego i tak zwana odwilż), kiedy jako uczeń dziesiątej klasy I LO im. Stanisława Dubois uczestniczyłem w wiecach i zgro-
madzeniach mieszkańców Koszalina przed Urzędem Wojewódzkim pod pomnikiem „Wdzięczności Armii Radzieckiej". Wie- 
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lu z występujących tam mówców opowiadało o swoim pobycie 
w łagrach, o zsyłkach i o Katyniu. Nawoływało nawet do zburze-
nia monumentu — dla nich symbolu okupacji komunistycznej. 

Musiało jednak upłynąć wiele lat (do roku 2003), żeby prze-
nieść ów pomnik na cmentarz żołnierzy radzieckich, a na jego 
miejscu postawić statuę Józefa Piłsudskiego. Inicjatorem i reali-
zatorem tego pomysłu, z czego jestem ogromnie dumny, był mój 
uczeń i wychowanek w latach 1964-1968 z II Liceum Ogólno-
kształcącego im. Władysława Broniewskiego — Paweł Michalak, 
późniejszy działacz „Solidarności", internowany w stanie wojen-
nym, senator RP. Dziś podobizna Józefa Piłsudskiego cieszy oczy 
koszalinian i wzrusza wyrytymi na nim słowami: „Józef Piłsudski 
1867-1935. Pierwszy Marszałek Polski. Dał Polsce wolność, gra-
nice, moc i szacunek". I wreszcie zachwyca przepięknym cytatem 
z Juliusza Słowackiego: „Ziarnem Polski być jeden prosty czło-
wiek może, jak w ziarnku żyta — żyje całe przyszłe zboże". Słowac-
ki to mój ulubiony poeta i — jak się później dowiedziałem — miło-
śnikiem jego wierszy jest również Paweł. Potwierdził to wyborem 
słów wyrytych na cokole monumentu. 

Pomnik Józefa Piłsudskiego, 2013 r.; 
fot. Jerzy Banasiak,-archiwum rodzinne Zenona Kasprzaka 
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(---- ofam się teraz myślą do miejsc i wydarzeń, które tkwią w mej pamięci. Na centralnym dzisiaj placu, zwanym Rynkiem 
Staromiejskim, przez wiele stuleci handlowano. Tak też było po wojnie, choć dokoła znajdowały się tylko ruiny i gruzy 

spalonych domów. Pamiętam na odbywającym się tu dwa razy w tygodniu targu otulone barwnymi chustami kobiety zachwa-
lające bryły świeżego masła, zawiniętego w chrzanowe liście, śmietanę, którą — jak mówiła moja matka — można kroić nożem. 
Rybacy z Jamna sprzedawali świeże ryby, szczególnie węgorze i szczupaki (jezioro było czyste i bardzo zasobne w ryby). Go-
spodynie z okolicznych wsi ważyły też w swoich rękach dorodne koguty, indory i kaczki. 

Te ostatnie kupowała moja matka na ulubioną przez nas czerninę (zupa z krwi kaczki zaprawiona octem i owocami). 
Podawało się ją z kluskami, bardzo często z ziemniaków. Choć pochodziliśmy z Wielkopolski, nie mówiliśmy „pyrki", czę-
ściej to warzywo nazywaliśmy z języka niemieckiego „kartoflem". 

m bliżej świąt Bożego Narodzenia, tym bardziej pachnialy ulice w centrum. Od katedry Niepokalanego Poczęcia Naj- 
świętszej Maryi Panny do budynków na placu Gwiaździstym unosił się zapach rosnącego ciasta. Do piekarni państwa 

Psutych gospodynie zanosiły brytfanny pełne pachnących placków, bab, makowców i serników. Rozgrzany piec u pana 
Ignacego buchał dniem i nocą, wyczarowując już nie tylko — jak wciągu całego roku — smakowite bułeczki i chleb (których 
smaku nie mogę zapomnieć do dzisiaj), ale rumiane, pulchne i aromatyczne wypieki świąteczne. 

Różnymi przepisami kulinarnymi dzielili się koszalinia.nie między sobą. Wielkopolanie poznawali smak kresowej kuchni 
i wprowadzali nowe potrawy do jadłospisów w swoich domach. Moja mama tu, w Koszalinie dodała wschodnią kutię na nasz 
wigilijny stół. Później też znakomite dania pochodzące z Kresów pojawiły się w barach mlecznych („Bialy Zdrój" na ulicy Zwy-
cięstwa) i restauracjach: ruskie pierogi, barszcz ukraiński, babka z kartofli ze skwarką i cebulą, kołduny litewskie. Wcześniej tylko 
nieśmiertelny bigos myśliwski łączył Polskę z Kresami i Litwę z Koroną. 

Zimą lepiliśmy bałwany i zjeżdżaliśmy z góry (na jej szczycie rósł rozłożysty dąb, któremu Niemcy, na cześć re-
formatora, nadali imię Luter) przy stadionie „Sparty" (dziś „Bałtyku"). Kiedy staw w parku Książąt Pomorskich po- 
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krywał się grubym lodem, stawał się prawdziwym rajem dla łyżwiarzy, których sprzęt, pożal się Boże, był niezwykle 
prymitywny. 

Radość sprawiało nam, jak wszystkim dzieciom, ubieranie choinki, przede wszystkim w kolorowe łańcuch-y, główki 

4110 	
aniołków, w cukierki w błyszczących, kolorowych papierkach, które najszybciej później znikały z zielonego i pachnącego 
lasem drzewka (na szczęście sztucznych jeszcze wtedy nie było). 

Pamiętam nasze spotkania wigilijne, łamanie się opłatkiem, słodki smak kutii, zapach potraw postawionych na świątecznym 

110 	stole nakrytym śnieżnobiałym obrusem, pod którym leżało sianko. A potem o północy pasterka w katedrze — sznur.ciągnących 
do kościoła ludzi, skrzypiący pod butami śnieg. Wreszcie — w ciżbie koszalinian z różnych regionów Polski wspólne śpiewanie: 

Bóg się rodzi, moc truchleje, 
Pan niebiosów obnażony! 

111 	 ... 
A Słowo Ciałem się stało 
I mieszkało między nami. 

To nasze wspólne kolędowanie łączyło wszystkich i dawało nadzieję. Śpiew rozchodził się i powoli ogarniał otulone ci-
szą nocną i śniegiem moje miasto. To trudne czasy, ale powojenne przedświąteczne zakupy cieszyły wszystkich. Kilka man-
darynek czy pomarańczy z trudem zdobytych przez rodziców pachniało mi zawsze dalekim, nieznanym światem i rozbu- 

• 
dzało dziecięce marzenia o innych, ciepłych krajach i dalekich podróżach. 

Dopiero na emeryturze, w wieku prawie siedemdziesięciu lat, Mogłem zrealizować te pragnienia i zobaczyć rosnące 
na drzewach pomarańcze, mandarynki, cytryny i limonki na Rodos czy w Tunezji. Patrzyłem na nie z żoną i ukochanym 

• wnukami — Jakubem i Hubertem. 

I 1,03 
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Podobnie radośnie jak Boże Narodzenie wspominam — na przełomie zimy i wiosny — Święto Zmartwychwstania, kiedy 
uśmiechnięci koszalinianie z Kresów pozdrawiali nas słowami: „Chrystus zmartwychwstał jest". Wcześniej w moim domu 
na ulicy 1 Maja stały poświęcone w Niedzielę Palmową palmy. Najpierw cisza i smutek Wielkiego Tygodnia (w kościołach 
pozakrywane krzyże, ołtarze bez kwiatów i drewniane kołatki na miejscu dzwonków), by po tym smutnym okresie rozle-
gło się rezurekcyjne „Alleluja!". Budziła się w sercach ludzkich nadzieja na lepsze życie — w tym pełnym jeszcze wojennych 
ruin Koszalinie. 

Ludzie żyli wówczas nie tak spiesznie jak dzisiaj. Kultywowali dawne tradycje i obyczaje, również te kresowe. Wszystkie 
ważne święta miały niepowtarzalną atmosferę ciepła, spokoju i miłości. Święta religijnej tradycja to ogniwo łączące wszyst-
kich Polaków — niezależnie od pochodzenia społecznego, miejsca urodzenia czy wyznawanej religii. 

CO
d zawsze byłem związany z kościołem Mariackim, późniejszą naszą katedrą (uroczystości komunijne, chrzciny, ślu-

żby w rodzinie) — piękną i wyjątkową gotycką świątynią, która wpisała się w dzieje całego regionu — i to nie tylko w wy-
miarze religijnym. Po 1945 roku, kiedy na te ziemie przybywali Polacy z różnych regionów Polski, to właśnie świątynia i wiara 
ojców stawały się latarnią, wokół której jednoczyli się osadnicy. 

Pamiętam ten kościół z pierwszych lat powojennych i jego otynkowane wnętrze z malowidłami, a także biegnące do-
okoła. drewniane balkony nad bocznymi nawami. Wchodziło się na nie po drewnianych schodach, które prowadziły na gó-
rę przy przednich i tylnych (bocznych) drzwiach wejściowych. Ołtarz wyglądał inaczej niż dziś. Świątynia, związana inte-
gralnie z miastem i jego historią, przez wiele wieków zachowała się w niezmienionej formie architektonicznej mimo licz-
nych pożarów miasta. 
• To w tym kościele — po czterech wiekach historii ewangelickiej — 17 czerwca 1945 roku odbyła się pierwsza msza ka-

tolicka, odprawiona przez ojca Nikodema Szałankiewicza — franciszkanina z Gniezna. Wtedy również znalazł się w Kosza- • 
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linie znakomity, wieloletni organista Marcin Sidorowicz. Przyjechał z Grodna, gdzie do czasu wysiedlenia grał w świątyni 
franciszkańskiej. Dziś na organach w naszej katedrze gra wnuk mojego brata Leona — Tomasz Krzemiński. 

Od czerwca 1945 roku franciszkanie opiekowali się parafią, do czasu powołania nowej diecezji koszalińsko-kołobrze-
skiej. Parafialny kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ustanowiony został katedrą 17 czerwca 
1974 roku, a zakonnicy przekazali obowiązki duszpasterskie klerowi diecezjalnemu. 

Cieszy mnie bardzo zakońciona w 2010 roku renowacja tej świątyni. Całkowicie i gruntownie odnowiono wszystkie 
witraże, drzwi, mury kościoła, a istniejące wokół niego chodniki wymieniono na kostkę z granitu. To jest miejsce, w któ-
rym od lat odbywają się znakomite festiwale muzyki organowej. 

•
blicznej Szkole Powszechnej nr 1 (ulica Zwycięstwa 117). Później zmieniono nazwę z Powszechnej na Podstawową. 

Do szkoły chodziłem z wykonanym przez ojca skórzanym tornistrem, który służył mi przez kilka lat nauki i można powiedzieć, że 
był nie do zdarcia, mimo że zimą zastępował mi znakomicie sanki do zjeżdżania z różnych pagórków. 

Najważniejszym podręcznikiem do nauki był Elementarz Mariana Falskiego. W szkole mieliśmy dobre warunki do nauki 
(piękny, wysoki, dwupiętrowy gmach z czerwonej cegł), aula, sala gimnastyczna, stołówka), a przede Wszystkim ukochaną" na-
uczycielkę — janinę Praczukową, która była naszą wychowawczynią przez siedem lat — aż do ukończenia szkoły w 1954 roku. Pani 
Praczukowa przez pierwsze lata uczyła nas wszystkich przedmiotów, a od piątej klasy tylko języka rosyjskiego (jedyny obowiąz- 

410 	
kowy język obcy). Przyjechała z Równego (Ukraina), skąd wysiedlono ją z mężem i dziećmi (dwoma synami i córką). 

Funkcję kierownika „jedynki" pełniła wówczas Maria Hudymowa. Uczyli nas w tamtych latach: M. Boska, pani Brocz-
kowska, Z. Oleszko, pani Dobrzycka (żona starosty), M. Rytter, Czesław Kłos, Domicela Macioszek. Chór prowadził Zdzi-
sław Danecki. Nie mogę też nie wspomnieć naszego woźnego — Czesława Dudzińskiego człowieka-instytucji, prawdzi- 

(We wrześniu 1947 roku rozpocząłem edukację w jednej z pierwszych szkół podstawowych w polskim Koszalinie — w Pu- 

II/ 
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wego gospodarza, który w szkole mieszkał i pracował od 1946 roku do odejścia na emeryturę w 1978. Wszystkim, których 
wspominam, należy się podziękowanie za trud i wysiłek w tym biednym czasie, kiedy mimo różnych braków i kłopotów 
doświadczało się wiele radości. 

Uczniowie „jedynki" przygotowywali głośne wmieście przedstawienia, na przykład „Królewnę Śnieżkę", a nasza klasa 
— „Księżniczkę na ziarnku grochu". W rolę grymaśnej Pirlipatki wcieliła się Danusia Mytnik (później Krawczyk, postać 
księcia przypadła mnie, a moimi scenicznymi rodzicami byli: królową matką — Ania Słowik (Gabryelska), dziś profesor 
nauk medycznych, królem zaś — Rysio Orłowski. 

Nasza klasa szalenie się z sobą zżyła — do dziś utrzymujemy więzi przyjaźni. Poszliśmy później do różnych szkół średnich. 
Kilkoro z nas: Danuta Mytnik (Krawczyk), Hanna Śniegocka, Krystyna Fiedorowicz (Majewska) wybrało I LO im. Stani-
sława Dubois i naszą przyjaźń mogliśmy kontynuować. Paweł Niedzielski — przyszły artysta plastyk — wyjechał z Koszalina. 
Pozostało jednak wielu. Dziś spotykam się z nimi w Klubie Pioniera i wspominamy razem przeżyte chwile. 

W szkole siedzieliśmy w starych drewnianych ławkach, które w pulpitach miały umieszczone kałamarze z atramentem. 
Najpierw pisaliśmy ołówkami, a dopiero w drugim półroczu klasy pierwszej — piórami. Każdy miał swoją obsadkę i kilka 
stalówek do wymiany. A psuły się dość często. Największa udręka pierwszych lat nauki to dla nas liczne kleksy, poplamione 
palce, a czasami też ubrania. Na szczęście w każdej klasie przy kaflowych piecach znajdowały się tak zwane kąciki czystości. 
Wspólna toaleta ze „stópkami Lenina" (czyli płaskimi muszlami z zaznaczonymi miejscami, gdzie należy ustawiać stopy) 
mieściła się w piwnicy budynku. Bały się tam chodzić moje koleżanki. 

W pierwszych latach nauki zajęcia rozpoczynaliśmy i kończyliśmy modlitwą, a lekcje religii jeszcze odbywały się w szko-
le. Wielu z nas należało do harcerstwa, nosiliśmy mundurki i braliśmy udział w różnych zajęciach w Domu Harcerza na ulicy 
Armii Czerwonej (teraz Józefa Piłsudskiego, dziś mieści się w tym budynku przedszkole). Obowiązkowo wszyscy uczestni-
czyli w manifestacjach pierwszomajowych. 
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(W latach 1954-1958 uczęszczałem do I LO im. Stanisława Dubois. Ta szkoła była mi zawsze bliska, dosłownie iw prze-
nośni. Mieszkałem i wychowywałem się prawie obok. Dla nas — czterdziestu kilku w ósmej klasie (później zaledwie 

szesnastu w dziewiątej) stała się na cztery lata miejscem szczególnym. Stawiano przed nami duże wymagania. 
Szkoła impo'nowala nam swoją wielkością i wyposażeniem. Grono pedagogiczne było nieliczne, bo też niewielu uczyło się 

tam wówczas uczniów. Liceum w tych latach liczyło najwięcej siedem klas, a słuchaczy prawie tylu, ilu dziś jest tylko w klasach 
maturalnych. 

Po południu często zbieraliśmy się w szkole, by na przykład wspólnie z profesor Zofią Witczyńską czytać Nie-Boską ko-
medię Zygmunta Krasińskiego. Ciągle brakowało lektur. 

Rok szkolny wtedy dzielono na cztery okresy. Po każdym wystawiano oceny i organizowano wywiadówki. Często pisa- - 
liśmy prace klasowe, ale jedynie z języka polskiego i matematyki. Nie znaliśmy wówczas kartkówek. 

Na filmy chodziliśmy do kina „Nowa Huta" (późniejsza „Adria") i do Wojewódzkiego Domu Kultury (dzisiaj Centrum Kul-
tury „105", w którym znajduje się kino „Kryterium"). To wówczas nasza największa rozrywka. Po przełomie politycznym w paź-
dzierniku 1956 roku docierały do nas znakomite filmy. Podziwialiśmy Marinę Vlady w obrazie „Przed potopem", Ginę Lollobri-
gidę i Gćrarda Philipe'a w „Pięknościach nocy". Oglądaliśmy „Pokolenie" (w'1955 roku), „Kanar (1957) i „Pópiół i diament" 
Andrzeja Wajdy. Ten ostatni już w klasie maturalnej — w 1958 roku. To dla nas wielkie przeżycia — mieliśmy wtedy i.z) Szes-
naście—siedemnaście lat. Szukaliśmy autorytetów i wzorców, jednak nie takich, które w tym czasie oficjalnie obowiązywalY. 

Po czterdziestu latach od swojej matury przeprowadzałem egzamin dojrzałości z języka polskiego. Funkcję przewodni-
czącego komisji pełnił mój nauczyciel wychowania fizycznego, wówczas wieloletni i znakomity dyrektor szkoły Leszek 
Żyła. Pytał, czy pamiętam swój egzamin. Przez pięć godzin trwania matur miałem wiele czasu na refleksję i wspomnienia. 
Znajdowałem się w swojej szkole, ale już w innej roli, siedziałem w komisji ze swoim ulubionym nauczycielem i dyrekto-
rem, obok młodszego od siebie polonisty, także absolwenta tej placówki, obecnego dziś dyrektora Liceum im. Stanisława 
Dubois — Rafała Janusa. Tak to różne pokolenia wychowanków i wychowawców spotkało się w swojej szkole w roku 1998. 
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Wielka szkoda, że już potem nigdy nie 
spotkałem się z człowiekiem wielkiego ser-
ca i zasług — Leszkiem Żyłą. Rok później 
— we wrześniu 1999— pożegnałem go na ko-
szalińskim cmentarzu. Niewiele wcześniej 
— 2 sierpnia — uczestniczyłem w pogrzebie 
Zofii Witczyńskiej — pionierki Koszalina. 

W 1964 roku, po ukończeniu pięciolet-
nich studiów w Gdańsku, wróciłem do Ko-
szalina i znalazłem się w gronie pedagogów 
U Liceum Ogólnoksztalcącego im. Włady-
sława Broniewskiego. Podjęcie pracy na-
uczycielskiej było dla mnie ogromnym 
przeżyciem, dawało mi wiele satysfakcji. 
Lubiłem młodzież i chciałem uczyć. 

Same studia polonistyczne w Gdańsku 
(wWyższej Szkole Pedagogicznej; od 1970 

Budynek I LO im. Stanisława Dubois 
w Koszalinie, ok. 1947 r.; 

archiwum I LO w Koszalinie 
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roku Uniwersytet Gdański) i magisterium z historii literatury u profesor Marii Janion nie wystarczyły. Zawód ten wymagał nie 
tylko dużej wiedzy merytorycznej i pedagogicznej, ale przede wszystkim umiejętności metodycznych. Musiałem włożyć wiele 
pracy w przygotowanie metodyczne do lekcji, ale to później stokrotnie owocowało. 

W latach 1968-1973 kierowałem Sekcją Języka Polskiego w Okręgowym Ośrodku Metodycznym, a później byłem wizytato- 
rem metodykiem języka polskiego w Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Koszalinie (1973-1981), 
a potem nauczycielem metodykiem w Insty-
tucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława 
Spasowskiego w Warszawie Oddział Doskona-
lenia Nauczycieli w Koszalinie. Pracując jako 
nauczyciel języka polskiego, przez dwadzieścia 
pięć lat zajmowałem się doskonaleniem pracy 
polonistów w województwie koszalińskim. Jeź-
dziłem po szkołach średnich rozległego wówczas 
województwa: bywałem W Słupsku, Wałczu, 
Złotowie, Drawsku, Szczecinku, Białogardzie, 
Kołobrzegu. W wielu liceach i technikach ho-
spitowałem zajęcia języka polskiego, udziela- 

Budynek II LO im. Władysława Broniewskiego 
w Koszalinie, ok. 1960 r.; archiwum II LO w Koszalinie 
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łem konsultacji, organizowałem konferencje metodyczne (dwa razy do roku), lekcje pokazowe, a później też konkursy 
i olimpiady przedmiotowe. 

Moje znakomite koleżanki i koledzy poloniści prowadzili wspólnie ze mną eksperymenty pedagogiczne, wprowadzali 
nowe metody nauczania, lektury i podręczniki. Szczególnie nasiliło się to w okresach wprowadzania reform szkolnictwa, 
a przede wszystkim wczasach transformacji ustrojowej (zmiany programów i p o drę czników) . Powstawały — w ramach pro-
wadzonych konkursów — liczne dobrze wyposażone i urządzone klasopracownie języka polskiego (literatura, sprzęt audio-
wizualny i tym podobne). 

W pracowni polonistycznej w II LO im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie drogę życiową uczniom wskazywały 
słowa Jana Kochanowskiego: „Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, niech ku pożytku dobra spólnego pomoże", atak-
że słowa Cypriana Kamila Norwida: „Nie miecz, nie tarcz — bronią Języka, Lecz — arcydzieła". 

Zawsze miałem szczęście do bardzo dobrych i utalentowanych uczniów, a także polonistów, z którymi moja współpraca 
układała się jak najlepiej. Oddani szkole, pełni pasji i talentów pedagogicznych, licznie zdobywali stopnie specjalizacji zawo-
dowej, uczestniczyli w kursach i studiach podyplomowych. Wracam często myślami do nauczycieli, z którymi przez wiele 
lat Współpracowałem, zajmując się zawodowo doskonaleniem ich pracy metodycznej, a także do swoich niezapomnianych 
uczniów. Oglądam zdjęcia i wspominam swoich pierwszych wychowanków — absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego 
z roku 1969. To oni zaczynali edukację w nowym budynku na ulicy Józefa Chełmońskiego 7 (wcześniej szkoła przez lata 
mieściła się na ulicy Jedności — obecny „Elektronik"). 

Sam spędziłem w tej szkole całe życie zawodowe. W niej również zdawali maturę moi synowie: starszy Krzysztof Kamil 
w 1987 rokuj młodszy Daniel Cyprian — w 1995. Obaj skończyli już dawno uczelnie w Poznaniu. Starszy jest inżynierem po Aka-
demii Rolniczej, a młodszy — prawnikiem po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. 



Nasuwają się obrazy maturzystów z różnych lat. Bez nich nie byłoby-żadnych moich i szkoły sukcesów. Czasem spotykam 
się z nimi z okazji jubileuszy ich matur. Zawsze są to chwile pełne wspomnień i radosnych przeżyć. Tak właśnie wyglądało 
spotkanie z maturzystami z roku 1967w klubie „Pod Trąbką". Podobnie z absolwentami dziesięć lat młodszymi — z roku 1977 
(słynna klasa IV e), którzy urządzili 
spotkanie w leśniczówce w Manowie. 
Do dziś wspominam swoje rozmowy 
z Elą Maciołek-Nowak (znaną kosza-
lińską adwokatką), Marysią Karaśkie-
wicz, która na spotkanie przyjechała 
z Niemiec, Ulą Janiszewską-Witkowską 
(znaną lekarką z Białogardu), Małgosią 
Wiśniewską — polonistką, Stasią Trze-
ciak-Strauchmann — sędzią czy Lesz-
kiem Kołeckim — obecnym przewodni-
czącym Stowarzyszenia Absolwentów 
i Przyjaciół „Bronka". 

Autor (w środku) ze swoją klasą 
na schodach przed wejściem do II LO 
im. Władysława Broniewskiego, 1969 r.; 
archiwum rodzinne Zenona Kasprzaka 
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? iedy cofam się pamięcią, uświadamiam sóbie, że przeżyłem wiele dobrych, szczęśliwych dni. Nie opuszczało mnie 
zdrowie. Cieszyły mnie otrzymywane wyrazy uznania i odznaczenia — szczególnie Medal Komisji Edukacji Naro- 

dowej (1994) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1997). 

Zdarzały się jednak, jak to bywa 
w życiu, i chwile smutne, kiedy przy-
chodziło żegnać na zawsze najbliż-
szych z rodziny, uczniów, znajomych 
i przyjaciół. Powracają w pamięci też 
inne trudne dni — zmaganie się z co-
dziennością, wieloletnie oczekiwanie 
na mieszkanie spółdzielcze (i spłaca-
nie za nie kredytu), stanie w różnych 
kolejkach i kartki. Zdobywanie (jak 
się wtedy mówiło) prawie wszystkie-
go, co potrzebne do życia. 

Uważam jednak, że w pamięci zo-
stało to, co najlepsze. Mam wspaniałą 

Autor ze swoją ostatnią klasą maturalną 
w II LO im. Władysława Broniewskiego, 

1996 r.; archiwum rodzinne 
Zenona Kasprzaka 
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rodzinę i wielu serdecznych przyjaciół. Z moją cudowną żoną Krystyną jesteśmy razem już czterdzieści sześć lat. Gdyby nie 

4111 	
jej miłość, dobroć, cierpliwość i uśmiech — moje życie nie byłoby takie. To jej wielka zasługa. Lubiłem przecież swój zawód 
iwszkole znalazłem się z p owołania.Większość obowiązkówdomowych (jednocześnie równieżpracując zawodowo) spełnia- 

. 

	

ła moja małżonka. Wycho- 
waliśmy wspaniałych synów 
— Krzysztofa Kamila i Danie-
la Cypriana, mądrych i życz-
liwych dla innych. Doczeka- 

li, 	
liśmy się czworga wnucząt, 
które są naszą radością i du-
mą. Nasi ojcowie stali się au- 

l> 	tentycznymi twórcami histo- 
rii, pionierami tej ziemi, my 
zaś budujemy przyszłość na-
szego miasta, pielęgnując pa- 

. 	
mięć' o nich. 

45. rocznica ślubu Krystyny 
i Zenona Kasprzaków, na zdjęciu 
jubilaci z wnuczką Marysią, 
11 V 2013 r.; archiwum rodzinne 
Zenona Kasprzaka  

• 
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Cieszy mnie bardzo patriotyzm lokalny koszalinian, dbałość o to miasto i jego kulturę. Marzę, żeby Koszalin ciągle się 
rozwijał i stawał się coraz piękniejszy, żeby jego mieszkańcy dobrze się w nim czuli. Mieszkam w swoim Koszalinie i nie za-
mieniłbym tego miasta na żadne inne. Chciałbym powiedzieć, parafrazując słowa poety: „Tutaj [ ] przeszumiało mi dzie-
ciństwo i młodość. E...]  Moje serce tu wie o wszystkim, chyba tutaj umrę — bo gdzieżby?". 
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W y4 s•ci/dież dwdył dwa/ 

moich smarkatych czasach 

kursowało takie powiedzon-
ko: „Jeśli pierwszy ślub zawierasz 
z miłości, a drugi z rozsądku, to do-
piero trzeci ślub będzie tym ostat-
nim, właściwym. Jeśli jednak będzie 
odwrotnie, to i tak dopiero ten trzeci 
13ędzie udany". 

Mój pierwszy ślub odbył się w no-
wó otwartym ratuszu miejskim w ro-
ku 1962. Nie wyszło ... 

Drugi ślub — na pewno z miłości 
— też nie przetrwał próby czasu. To 
z tej uroczystości, w 1968 roku, naj-
bardziej zapamiętałam piękne samo-
chody (na ówczesne czasy) — war- 

ROK URODZENIA: 1942 

MIEJSCE URODZENIA: Warszawa 

DROGA DO KOSZALINA: Myślibórz, Sulimierz, Karsko, Kocury, Karścino 

OD KIEDY W KOSZALINIE: 1955 r. 

ZAWÓD (WYUCZONY, WYKONYWANY): kadrowa 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW: Marian Prywer CD Maria Wanda .z d. Kołakowska 

MIEJSCA URODZENIA RODZICÓW: Strzeliwo k. Bydgoszczy ap Warszawa 

ZAWODY RODZICÓW: kierownik gorzelni, później urzędnik CD urzędniczka ko- 
misji cen 

IMIONA I NAZWISKA DZIADKÓW: Józef Prywer GD Antonina z d. Kru.ger I Alek- 

sander Kołakowski et) Józefa z d. Lech 

ZAWODY DZIADKÓW: kucharz na dworze Radziwiłłów, po Wojnie leśniczy CD gospo- 

dyni domowa maszynista OD gospodyni domowa 
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szawy. Urodziłam się w stolicy i może stąd ten sentyment. Oczywiście kwiatów i pięknych życzeń nie brakowało. Żyliśmy 
szczęśliwie, ale krótko. On wylądował w Dsseldorfie (zawsze o tym marzył, o czyni nie wiedziałam), a ja zostałam wierna 
Koszalinowi. Jak sobie o tym później pomyślałam, to nie mogło się udać. 

Pierwsze spotkanie z nim było 
ciekawe. Nazwisko mojego męża 
brzmiało Scheerschmidt. Wypeł-
niałam jakąś listę. Przystojny mło-
dy człowiek podał mi właśnie to 
nazwisko, a ja je napisałam je bez-
błędnie. Podobno to był taki pierw-
szy przypadek. I tak to się zaczę-
ło. Rudolf, bo tak mial na imię mój 
wybranek, nie przypadł do serca 
mojemu ojcu. Okazało się, że mój 
ojciec i jego wuj spotkali się kie-
dyś w Strzelewie koło Bydgosz-
czy. Ten wuj był esesmanem i miał 
ochotę przylać mojemu ojcu. Zre- 

ślub autorki, 1968 r.; 
archiwum rodzinne Ewy Korsakowskiej 
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zygnował z tego tylko dlatego, że będąc mikrej postury, wolał nie ryzykować walki z wiejskim, mocno zbudowanym osiłkiem, 
jakim był mój ojciec. 

Ze ślubami moimi zatem jak w porzekadle. Trzeciego jeszcze nie było i chybanie będzie. 

TLI/1141i ..512d~eż 

aj milej wspominam pra-

ce w roku 1975 przed 

przyja.zdem Edwarda Gierka, 

I sekretarza KC PZPR, na za-

planowane dożynki ogólnopol-
skie. Szczerze przyznaję, że by-
liśmy trochę podekscytowani 
tym faktem. Malowaliśmy wraz 
z koleżeństwem ławki na sta-
dionie „Gwardii", a robiliśmy to 
z takim przejęciem, jakby od te- 

Ślub autorki, 1968 r.; 
archiwum rodzinne Ewy Korsakowskiej 
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go zależało powodzenie całej imprezy. Było to oczywiście w ramach 
czynu społecznego, w którym wszyscy chętnie uczestniczyli. 

Jednak nie wszystkie tak zwane czyny społeczne zapisały się miło 
w mojej pamięci. 

Warta przypomnienia jest akcja wyjazdu na wykopki w 1958 ro-

ku. Pojechaliśmy do którejś podkoszalińskiej wsi, stojąc na przy-
czepie samochodu ciężarowego, nikt się nie martwił o bhp, co teraz 
byłoby nie do pomyślenia. W każdym razie żadnych skarg na tak pry-
mitywną podróż nie było. Dojechaliśmy na miejsce. Zdjęliśmy kurt-
ki. Pozbieraliśmy, co było do pozbierania, ubraliśmy się, wsiedliśmy 
na przyczepę i wtedy się zaczęło. Co najmniej trzy osoby zaczęły wy-
czyniać dziwne wygibasy, przypominające chyba chorobę świętego 
Wita. Wreszcie jedna z koleżanek poprosiła mnie, żebym włożyła rę-
kę pod jej kurtkę, bo inaczej ona zaraz zwariuje, ponieważ czuje, że 
coś jej chodzi po plecach. To coś było szarą myszką, którą wzięłam 
odważnie do ręki (i nie pisnęłam — daję słowo) i wyrzuciłam na mi- 

Malowanie ławek na stadionie „Gwardii" przez pracowników 
Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska", 

1975 r.; archiwum rodzinne Ewy Korsakowskiej 



jane pole. Mój przykład podziałał na pozostałych, którzy w podobny sposób pozbyli się nieproszonych gości. Szkoda, że 
fotografa przy tym nie było. 

Drugie społeczne wykopki zaliczyłam w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska". Za-
pamiętałam je dlatego, że 
kilka starszych pań, któ-
re zanadto przykładały się 
do pracy, dostały tak strasz-
nych zakwasów, że miały 
trudności z chodzeniem. 
Natomiast trzej panowie, 
którzy dla odmiany nie bar-
dzo pilnie zbierali ziemnia-
ki, otrzymali nagany z wpi-
saniem do akt 

Autorka wśród kolegów 
— pracowników WZGS 
„Samopomoc Chłopska" 
w trakcie czynu społecznego 
na stadionie „Gwardii", 
1975 r.; archiwum rodzinne 
Ewy Korsakowskiej 
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Myślę, że znalazłoby się jeszcze kilka przykładów. Czy ktoś pamięta wyjazdy na wieś, żeby pomóc w żniwach starszym rolni-
kom? Było coś takiego. My wyjeżdżaliśmy i uczyliśmy się młócić zboże, bo —jak się później okazywało — trzeba to było robić, po-
nieważ dzieci tych schorowanych rolników powyjeżdżały do miasta i nie bardzo miały ochotę na pomaganie swoim schorowa-
nym rodzicom 

25ciewa,nieŹ _ 

ecyzja o budowie ko- 

ścioła pw. Ducha Świę-
tego w Koszalinie wzbudzała 
kontrowersje. Osobiście też 
ironizowałam ten pomysł sło-
wami Ignacego Krasickiego: 

[ 	] bram cztery ułomki, 
klasztorów dziewięć i gdzie-
niegdzie domki. 

Świątynię wybudowano. 

Wesołe miasteczko 
przed kościołem świętego Ducha, 

maj ok. 1991 r.; archiwum 
rodzinne Ewy Korsakowskiej 
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Przez jakiś czas obok rozstawiano wesołe miasteczko, które 15 czerwca instalowało się w Mielnie (czy ktoś to jeszcze pa-
mięta?). Powoli zmieniało się otoczenie parafii. Rosły drzewa, moje wnuki też. Przyjeżdżały do mnie na wakacje. Żeby nie mą-
cić im w głowach, chodziłam z nimi do tego kościoła — zbiegiem lat zaczęłam wyczuwać w nim jakąś specyficzną aurę, która 
działała na mnie kojąco. 

Z uwagi na możliwość uczęszczania 
do szkoły muzycznej dwoje wnucząt za-
mieszkało u mnie. Dzieciaki dodatkowo 
brały udział w tak zwanych spotkaniach oa-
zowych. Opowiadały mi — co robią i o czym 
rozmawiają z księżmi organizującymi je. 
Jednocześnie oglądałam mfióstwo progra-
mów o problemach z dorastającą młodzie-
żą, żeby sprostać kłopotom z moimi pod-
opiecznymi, gdy nadejdą. Nie nadeszły. 
Wtedy zdałam sobie sprawę, że kościoło-
wi

, 
 pw. Świętego Ducha zawdzięczam no-

we, bezproblemowe cudowne lata z moimi 
wnukami. Na nowo polubiłam siebie. 

Autorka z wnukami: Filipem i Magdą Jachowiczami 
przed kościołem Świętego Ducha, 2004 r.; 
archiwum rodzinne Ewy Korsakowskiej 
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9  iękne koszalińskie kamienne lwy — regularnie obcałowywane, obściskiwane i dosiadane przez piękne koszalinianki 
_ czują się na pewno szczęśliwsze od kamiennych lwów sprzed pałacu prezydenckiego w Warszawie, które niedawno 

zniknęły, może z tęsknoty za pieszczotami? Do koszalińskich lwów niektórzy mieszkańcy mają pretensję, że nie obroniły 
Koszalina przed utratą statusu miasta wo-
jewódzkiego. 

Autorka z rzeźbą lwa przed ówczesnym 
budynkiem Urzędu Wojewódzkiego, 1967 r.; 

archiwum rodzinne Ewy Korsakowskiej 



ROK URODZENIA: 1949 

MIEJSCE URODZENIA: Skibno, woj. zachodniopomorskie 

DROGA DO KOSZALINA: Skibno 

OD KIEDY W KOSZALINIE: 1963 r. 

ZAWÓD (WYUCZONY, WYKONYWANY) :.technik ekonomista, księgo- 
wa na emeryturze 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW: Mikołaj m Maria 

MIEJSCA URODZENIA RODZICÓW: Łukowe, woj. podkarpackie 

ZAWODY RODZICÓW: wykształcenie podstawowe 

IMIONA I NAZWISKA DZIADKÓW: Piotr CD Katarzyna Paweł (3D Anna 

ZAWODY DZIADKÓW: wykształcenie podstawowe, rolnicy 

?<i~ ?‹,wzżfttai 

jest jedno miejsce, które umysł mój ukoi 
I nawet największe serca rany zagoi. 
Nie trzeba kupować drogich pojazdów 
Ani planować zbyt dalekich wyjazdów, 
Gdyż nie ma go gdzieś na krańcu świata — 
W końcu nie trafiło na obieżyświata. 

Więc dając upust Waszemu zaciekawieniu, 
I nie chcąc zostawiać Was w złym nastawieniu. 
Zdradzę Wam sekret — mogę Wam zaufać? 
Pamiętajcie — nie będziecie mogli się wycofać. 
Gdy usłyszycie prawdę, której nikt nie poznał, 
Doświadczycie rzeczy, których nikt nie doznał. 

Przyznacie wówczas, że są miejsca wokół nas, 
W których odżywamy — tam wolniej płynie czas. 
To miejsce wymaga jednak wyciszenia, 
Zmiany rytmu życia oraz otoczenia. 
Gdy zapomnisz .o gniewie, kto Cię nienawidzi, 
To zobaczysz coś, czego nikt inny nie widzi. 
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Pytacie — czemu to miasto jest wyjątkowe? 
Przez ten klimat? A może miejsca zabytkowe? 
Odpowiem inaczej, niż byście tego chcieli, 
Prosząc, byście wędrówkę ze mną rozpoczęli, 
Bowiem niezwykłości tego miejsca jest tyle, 
Ile barwi wzorów mają na świecie motyle. 

Idąc przez miasto, widzę Koszalina owoce: 
Zieleń, katedrę, ratusz w srebrnej powłoce. 
Ta powłoka — to z herbu rycerza zbroja, 
Taka mocna, szlachetna mieszkańców ostoja. 
Czuję jakbym była świadkiem czegoś większego, 
Może nawet i więcej — wręcz najwspanialszego! 

Tutaj dla wielu pierwsza w życiu godzina, 
Dla mnie przede wszystkim kochająca rodzina. 
Jednak wszystko musi mieć przecież swój początek, 
A w moim przypadku to był zwykły wrzątek. 
Widzę, że znów ze zdumienia przewracacie oczami, 
Dlatego czym prędzej śpieszę z wyjaśnieniami. 

Zdjęcie przedstawia mego ojca Mikołaja i dwóch braci: Stanisława i Bolesława. 
Był pierwszy maja 1958 roku, bardzo ciepły dzień. Pamiętam moje ulubione 
bawełniane podkolanówki, tak się cieszyłam, że pokażę je na mieście wczasie 
pochodu pierwszomajowego. W tych czasach każdy, kto posiadał konie i wóz, 
musiał wziąć udział w pochodzie. Tak bardzo chciałam też tam być, ale nie 
chcieli zabrać ze sobą dziewczyny. Na której ulicy zrobiono to zdjęcie, nie 

pamiętam jedynie swoje łzy; archiwum rodzinne Krystyny Kuźmy 
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Ponieważ nie zrobiłam wcześniej kuchennego zwiadu, 
Późno spostrzegłam, że nie mam ziemniaków do obiadu. 
Tego faktu nie mogłam łatwo zignorować, 
Bowiem woda zaczęła mi się już gotować. 
Pędziłam więc z gracją do bliskiego sklepu - 
Prawie jak gazela z dalekiego stepu. 

Narzekając, że wszędzie potworna drożyzna, 
Stanęłam przy kasie... Przede mną mężczyzna - 
Niby zwykły, normalny, bez złota i chromu, 
Pech chciał, że zapomniał portfela z domu. 
Ujrzałam go takiego zagubionego, 
Gdy spojrzał na rnnie - również onieśmielonego. 

Nie widząc przy nim żadnego kompana, 
Opłaciłam wybranego przez niego szampana. 
Los tak chciał, że były to jego urodziny, 
Które zapoczątkowały długie rozmów godziny. 
Niezwykły ciąg zdarzeń tego mroźnego grudnia, 
Do dziś nam sprzyja jak na pustyni studnia. 

Na zdjęciu stoję z mężem i córką przed naszym domem 
przy ul. Emilii Gierczak, ok. 1982 r. W tamtych czasach podróżowanie 

po Polsce nie było tak łatwe jak dziś. Urodziła nam się córeczka 
i czekaliśmy na odwiedziny naszych bliskich, aż z odległych Bieszczad. 

Mimo iż ich podróż trwała długie godziny, Pamiętam, że ten czas 
spędziłam przy oknie, chcąc wyjść im jak najszybciej na powitanie. 

Nie trzeba chyba dodawać, że odwiedziny okazały się na tyle 
wspaniałym przeżyciem, pełnym wspomnień, relaksu i uśmiechu, 

że krawat męża widoczny na zdjęciu trzymany jest u nas 
do dzisiejszego dnia; archiwum rodzinne Krystyny Kuźmy 
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Zwieńczeniem tej cudownej historii, 
Bez smutków, kłamstw, spiskowych teorii, 
Jest ma rodzina, która miłością mnie oplata, 
Sprawiając mi szczęśliwe kolejne lata. 
Albowiem człowiek tylko wtedy się raduje, 
Gdy w swoim życie coś cennego odnajduje. 
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-.13 było we wrześniu 1954 roku. Przyjechali- 
śmy do Koszalina we czwórkę, z nakazami 

pracy, które wydała nam — absolwentom studiów 
dziennikarskich — macierzysta uczelnia, Uniwersy-
tet Jagielloński w Krakowie. Nie dano nam zresztą 
wielkiego wyboru przyszłego miejsca pracy, propo-
nowano redakcje w małych miastach na Ziemiach 
Odzyskanych — jak się wówczas mówiło. Wybra-
liśmy zupełnie nieznany nam Koszalin, bo blisko 
morza. Zbyszek Michta, Julek Pelczar i mój mąż Ta-
dek Kwaśniewski stawili się do pracy w „Głosie Ko-
szalińskim", mnie skierowano do radia, co bardzo 
mi odpowiadało. 

Nawiasem mówiąc, zdaniem owej komisji uczel-
nianej, nie powinnam pracować w prasie partyjnej, 
bo miałam „niewłaściwe pochodzenie społeczne" 
—jestem córką przedwojennego oficera, na dodatek 
niegdyś legionisty... Takie to wówczas działały kry-
teria... 

ROK URODZENIA: 1932 

MIEJSCE URODZENIA: Pleszew 

DROGA DO KOSZALINA: Siedlce, Gliwice, Kraków 

OD KIEDY W KOSZALINIE: 1954 r. 

ZAWÓD (WYUCZONY, WYKONYWANY): dziennikarka radiowa 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW: Piotr Panecld OD Stefania z d. Haas 

MIEJSCA URODZENIA RODZICÓW: Kurów, woj. lubelskie OD Leipik 

(Słowacją) 

ZAWODY RODZICÓW: oficer zawodowy Wojska Polskiego OD gospo- 

dyni domowa 

IMIONA I NAZWISKA DZIADKÓW: Józef OD Franciszka Paneccy 

I ? Haas OD Eufrozyna z d. KroWicka 

ZAWODY DZIADKÓW: garbarze I rolnicy 
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A Koszalin? Cóż, przywitało nas śródmieście w ogromnej części zrujnowane. Ten widok mnie nie zaskoczył. Siedlce, 
w których spędziłam dzieciństwo, dwukrotnie zbombardowano — na początku i przy końcu wojny. 

W Koszalinie zakwaterowano nas w hotelu „Europa", którego nazwa nijak się miała do standardu. Ale my — powojen-
na młodzież — nie mieliśmy wyso-
kich wymagań. Mogliśmy rozpako-
wać nasze dwie walizki, mieliśmy się 
gdzie umyć, wyspać, bo — rzecz waż-
na — nie było pluskiew, powszechnej 
wówczas plagi w całym kraju, zanim 
nie wygubiło ich DDT — mocno 
toksyczny środek insektobójczy. 

W niedalekiej restauracji „Bał-
tyk" mogliśmy się też nieźle poży-
wić, choć niektórzy woleli „końską 
jatkę", gdzieś w okolicy ulicy i Maja. 

Autorka z mężem 
Tadeuszem Kwaśniewskim 

i Julianem Pelczarem, Mielno, 
lata 50. XX w.; archiwum rodzinne 

Ireny Kwaśniewskiej -Meister przekazane 
do Archiwum Państwowego w Koszalinie 
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W redakcjach przyjęto nas z otwartymi ramionami — należeliśmy przecież do fachowców, a tych dziennikarstwo kosza-
lińskie bardzo potrzebowało. 

Natomiast jeśli chodzi o radio, nie była to bynajmniej rozgłośnia z prawdziwego zdarzenia. Nazywało się to Ekspozy-
tura Programowa Polskiego Radia 
w Koszalinie i stanowiło — tak na-
prawdę — duży radiowęzeł o zasię-
gu prawie wojewódzkim, nadający 
lokalne informacje przez głośni-
ki; zwłaszcza na wsi, gdzie zwano 
je „kołchoźnikami". Instalowano 
je również na ulicach miast. Swo-
jej pierwszej „radiowej produkcji" 
wysłuchałam, stojąc pod głośni-
kiem na ulicy Zwycięstwa, a była 
to informacja — do dziś pamiętam 

Autorka, kierowniczka redakcji 
informacji w Radiu poprawia tekst 
Tadeusza Grzechowiaka, Koszalin, 
lata 50. XX w.; archiwum rodzinne 
Ireny Kwaśniewskiej-Meister przekazane 
do Archiwum Państwowego w Koszalinie 
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— o działalności komitetów blokowych. Zresztą potem masowo słuchało się w ten sposób (z wypiekami na twarzy) relacji 
z kolejnych edycji Wyścigu Pokoju. 

Radio mieściło się wówczas, jaki przez całe lata potem, w istniejącej do dziś willi przy ulicy Armii Czerwonej 49 (obecnie 
Józefa Piłsudskiego), więc niedaleko gmachu wyczekiwanej wówczas przez nas, a obecnej rozgłośni. 

Wróćmy jednak do daw-
nych czasów. Drzwi nasze-
go ówczesnego Radia by-
ły szeroko otwarte. Ludzie 
bardzo pragnęli kontaktu. 
Przybyli z różnych stron, 

Pięciolecie Rozgłośni w Koszalinie, 
od lewej: Blanka Hakman 
z „centrali" w Warszawie, 

Tadeusz Grzechowiak 
z żoną Barbarą, Bogumił 
Horowski oraz autorka, 
która wraz z Tadeuszem 
Grzechowiakiem zostali 

odznaczeni Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, 1958 r.; archiWum 

rodzinne Ireny Kwaśniewskiej-
Meister przekazane do Archiwum 

Państwowego w Koszalinie 



41/ 
opowiadali o swoich — najczęściej dramatycznych — wo- 

411) 	jennych przejściach, ale też późniejszych. Zwracali nam 
uwagę na sprawy i wydarzenia w mieście, o których — ich 
zdaniem — należało powiedzieć na antenie. Wpadali akto-
rzy, potrzebni nam — obok spikerów — do czytania dłuż-
szych tekstów. Przychodzili (po sąsiedzku) pracownicy 
muzeum, harcerze z mieszczącej się obok Komendy ZHP. 
Pojawiali się — i to dość licznie — ludzie spoza Koszalina, co 

• było dla nas ogromnie cenne, bo stawali się naszymi prze-
wodnikami po swoich środowiskach, wskazywali nam oso-
by, z którymi warto porozmawiać, i problemy warte uwagi. 
Tego rodzaju kontakty, a nawet przyjaźnie, utrzymywały się 
przez długie lata, w moim przypadku niektóre z nich trwają 

4111 	
do dziś, choć jestem już od dawna na emeryturze. 

Na początku mojej pracy najbardziej interesowała mnie 
historia wojenna i powojenna tych ziem. Coraz większe 
doświadczenie zawodowe i z czasem postęp techniczny 
— zwłaszcza po powołaniu do życia rozgłośni w Koszalinie 

410 
Autorka z córką Anią, 1960 r.; 
archiwum rodzinne Ireny Kwaśniewskiej -Meister 
przekazane do Archiwum Państwowego w Koszalinie 

411 
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Autorka w trakcie montażu materiału radiowego, Koszalin, 
koniec lat 60. XX w.; archiwum rodzinne Ireny Kwaśniewskiej-Meister 

przekazane do Archiwum Państwowego w Koszalinie 

Autorka na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu, obok Józef Piątkowski, fotograf „Głosu Koszalińskiego", lata 60. XX w., 
archiwum rodzinne Ireny Kwaśniewskiej-Meister przekazane do Archiwum Państwowego w Koszalinie 
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— dawały mi możliwości nagrywania reportaży i roz-
mów z ludźmi, którzy przybyli tu bądź jako tak zwa-
ni repatrianci, bądź osadnicy wojskowi czy też objęli 
w okolicy gospodarstwa po 1945 roku, będąc w czasie 
wojny na robotach przymusowych „u bauera". Niemcy 
zorganizowali też na tych ziemiach stalagi i oflagi — obo-
zy dla polskich żołnierzy i oficerów wziętych po klęsce 
wrześniowej 1939 roku do niewoli. Ci jeńcy wojenni cza-
sem też tu osiadali, bo nie zawsze mieli dokąd wracać... 
• W jednym z tych oflagów —II D Gross Bom n (obok 

dzisiejszego Klomina) — przebywał mój ojciec — kpt. 
Piotr Panecki, wzięty do niewoli jesienią 1939 roku 
w czasie obrony Warszawy. Bardzo chciałam się do-
stać na teren tego obozu i zobaczyć, jak to wyglądało, 
ale nie było możliwości, stacjonowały tam bowiem 
po wojnie wojska radzieckie. 

Autorka (z lewej) — nagranie z panią burmistrz Czaplinka 
w trakcie Rajdu ZMS — „Szlakiem Zdobywców 
Walu Pomorskiego", początek lat 70. XX w.; 
archiwum rodzinne Ireny Kwaśniewskiej-Meister 
przekazane do Archiwum Państwowego w Koszalinie 
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Jako dziennikarze mieliśmy w tym czasie jako najważniejsze zadanie: umacniać w ludziach przekonanie, że będą tu go-
spodarzami na stałe, bo niektórzy — jak to się wówczas mówiło — „siedzieli na walizkach", zwłaszcza w latach pięćdziesią-
tych, w obawie przed powrotem Niemców. 

A Koszalin tymczasem — odgruzowany głównie rękami mieszkańców — odbudowywał się i rozbudowywał. Najpierw 
śródmieście, potem osiedle Północ. Wszystkie instytucje działały tak jak w każdym normalnym mieście. Znalezienie pracy 
nie stanowiło problemu, toteż ludzi przybywało. Rodziły się dzieci. 

Ale o mieszkanie było bar-
dzo trudno. Nam udało się wy-
nająć maleńki pokoik na Ro-
kosowie — bez wygód, z drew-
nianą wygódką na końcu po-
dwórka, na dodatek strzeżo-
ną przez warczącego psa. 

Do pracy szło się najbliższą 
drogą — przez pola lub czasem 

Zespół Rozgłośni Polskiego Radia 
w Koszalinie, lata 70. XX w.; 

archiwum rodzinne Ireny 
Kwaśniewskiej-Meister przekazane 

do Archiwum Państwowego 
w Koszalinie 



udawało się dojechać jednym z niewielu autobusów, cho-
ciaż rozklekotanych, okrążających miasto. Tak dalej być nie 
mogło, szła zima, a ja byłam w ciąży. Jedyną możliwością 
poprawienia warunków mieszkaniowych okazała się sute-
ryna w radiowej willi. Chociaż jej okna znajdowały się tuż 
nad ziemią, to był niemal komfort — pokój z kuchnią, cie-
pło, sucho, na miejscu ubikacja, no i wyjście do ogródka, 
gdzie na wiosnę zawisły pieluszki, bo w styczniu 1955 ro-
ku urodziła się nasza córka Ania. Łóżeczka nie mieliśmy, 
więc dziecko sypiało na początku w należycie przystoso-
wanym koszu na bieliznę. 

Jednak ponaglani przez zaniepokojoną tymi warunkami 
rodzinę, nosiliśmy się z zamiarem opuszczenia Koszalina 
i wtedy znalazło się dla nas mieszkanie: parter w świeżo od-
danym do użytku bloku, wewnątrz tak zimny i wilgotny, 
że w szafce ściennej w kuchni zamarzała woda, a w święta 
Bożego Narodzenia z choinki kapały cukierki. Na dodatek 

Autorka podczas Rajdu ZMS „Szlakiem Zdobywców Wału 
Pomorskiego", lata 70. XX w.; archiwum rodzinne 
Ireny Kwaśniewskiej-Meister przekazane 
do Archiwum Państwowego w Koszalinie 
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— obok ogólnie wiadomych trudności z zaopatrzeniem w mięso, masło i inne produkty żywnościowe — pojawiły się też pro-
blemy z kupnem węgla. Wydawano go w bardzo małych ilościach, co jakiś czas mąż z kolegą musieli przywieźć dwukołowym 
wózkiem kolejną porcję do domu. Ale jakoś to było... Kupiło się meble na dogodne raty, radio, pierwszą pralkę (nie franię, 
lecz tułę), z czasem telewizor przytachany przez męża przed jakąś ważną imprezą sportową. 

Jeździliśmy nad morze, chodziliśmy na spacery na Górę Chełmską, gdzie w amfiteatrze odbywały się imprezy. Był to 
— jak sądzę — tryb życia popularny wśród koszalinian. 

Po kilku latach pojawiła się możliwość kupna mieszkania w pierwszej w Koszalinie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz 
Dom". To dopiero luksus! Wprawdzie czwarte piętro, ale centralne ogrzewanie, trzy pokoje. Sympatyczni sąsiedzi, blisko 
Szkoła Tysiąclecia, do której dorosła już nasza córka. Sklepy, w pobliżu piekarnia, w której — co prawda — w sobotę brakło 
czasem chleba, ale my — jak wszyscy inni ludzie — po prostu przywykliśmy do tego, z czasem wojując jednako zmiany. Osie-
dle rozbudowywało się, a przecież tak niedawno znajdowało się tam pole kapusty... 

Wracając zaś do początku mojego pobytu w Koszalinie — nakaz pracy opiewał na trzy lata, a minęło przeszło sześćdzie-
siąt, w tym całe dorosłe życie przepracowane w Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie. 



/ / 

ROK URODZENIA: 1953 

MIEJSCE URODZENIA: Stargard Szczeciński 

DROGA DO KOSZALINA: Stargard Szczeciński 

OD KIEDY W KOSZALINIE: 1973 r. 

ZAWÓD (WYUCZONY, WYKONYWANY): emerytowany żołnierz za- 
wodowy 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW: Leonard CO Anna 

MIEJSCA URODZENIA RODZICÓW: Linowo OD Warszawa 

ZAWODY RODZICÓW: elektryk op krawcowa 

IMIONA I NAZWISKA DZIADKÓW: Marian OD Marianna I Roch 

OD Marianna 

ZAWODY DZIADKÓW: ? 

?‹,oższah,ri,sideŹnieckwiadizb 

siedle przy ulicy Michała Ogińskiego, póź-

ne lata siedemdziesiąte. Należy domnie- 

mywać, że w ramach współpracy i wzajemnej po-

mocy otrzymaliśmy od radzieckich towarzyszy 

rodzinkę brunatnych niedźwiadków. Monstru-

alne stwory ustawiono na placu zabaw dla osie-

dlowej dziatwy. Uciechy było co nie miara, dzieci 

mogły wdrapywać się na grzbiet dzikiego zwierza 

bez obawy o pokąsanie. W efekcie każdy spacer 

przedłużał się o wizytę u niedźwiadków. Z nie-

wiadomych przyczyn po paru latach misie zosta-

ły przeniesione na teren przedszkola przy ulicy 

Mieczysława Karłowicza. 
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łoniec lat osiemdziesiątych, obiekty podożynkowe, nowo otwarty sklep z artykułami RTV. Pocztą pantoflową ? 
-Nina osiedle przy ulicy Tytusa Chałubińskiego dotarła informacja — „na Podożynki rzucili telewizory kolorowe", 

w dodatku — co bardzo ważne — nasze polskie neptuny z Gdańska. Ruszyła sąsiedzka mobilizacja. Im więcej nas będzie, 
tym łatwiej zdobędziemy 
dobrą pozycję w kolejce. 

Po dotarciu na miejsce 
okazało się, że byli lepsi 
od nas, zajęliśmy pozycję 
trzydziestą i dalej. Komitet 
kolejkowy już działa, jest 
lista i sprawdzanie obec-
ności co godzinę. Nieste-
ty towar dotrze do sklepu 
następnego dnia, czyli cała 
noc czekania przed nami! 

Koszalińskie misie, 
ul. Ogińskiego, 1979 r.; 

archiwum rodzinne 
Ryszarda Lautenbacha 


