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Wstęp

część druga „sławnian znanych i nieznanych” – podobnie jak 
pierwsza – zawiera sylwetki ludzi, którzy zostali zapamiętani dzięki 
swoim dokonaniom. tym razem sławnianie – to nie tylko miesz-
kańcy miasta, ale także powiatu sławieńskiego. to przecież tak-
że sławnianie. piszemy o ludziach, którzy urodzili się w powiecie  
sławieńskim i tu działali, ale także o tych, którzy pochodzili  
z powiatu sławieńskiego, ale kariery zrobili daleko poza swym miej-
scem urodzenia. i wreszcie o tych, którzy spędzili tu tylko część 
swojego życia, ale mimo to zostali przez współczesnych i potomnych 
zapamiętani.

przedstawiamy sylwetki zarówno niemców – a więc mieszkań-
ców kreis schlawe, jak i mieszkańców polskiego powiatu sławień-
skiego utworzonego w 1945 roku. i jak w poprzednim tomie – przed-
stawiamy sylwetki ludzi, których biografie są już zamknięte. 

wybór osób, jakiego dokonaliśmy – podobnie jak w tomie pierw-
szym – jest wyborem subiektywnym. ograniczony jest też dostępem 
do materiałów źródłowych. Być może w przyszłości uda się dotrzeć 
do niedostępnych dziś materiałów i sylwetek osób nie ujętych w żad-
nym z tomów. 

Jan Sroka
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Hans Friedrich Gadow
(1855–1928)

Hans Friedrich gadow – niemiecki zoolog i ornitolog – urodził 
się 8 marca 1855 roku w starym krakowie (wtedy wieś nazywała się 
alt krakow). uczęszczał do szkoły w starym krakowie, a następnie 
w sławnie. studiował na uniwersytetach w Heidelbergu, Berlinie 
i Jenie, gdzie uzyskał doktorat z zoologii u profesora ernsta Haec-
kela. po uzyskaniu doktoratu zaproponowano mu pracę w British 
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museum przy przygotowanym katalogu ptaków. w 1884 roku zo-
stał kustoszem zbioru ptaków w muzeum zoologii na uniwersytecie 
w cambridge. Jednocześnie wykładowcą morfologii kręgowców. 

prace gadowa związane były przede wszystkim z anatomią, 
morfologią i klasyfikacją kręgowców. Jego klasyfikacja ptaków 
– powstała przy współpracy z maxem Fürbingerem – przyczyni-
ła się do rozwoju nowoczesnej klasyfikacji ptaków. Był autorem 
m.in. słownika ptaków (1893) i klasyfikacji kręgowców (1898).

w późniejszym okresie poświęcił się badaniu gadów. odbywał 
także podróże do Hiszpanii i meksyku opisując szczegółowo florę 
i faunę napotkaną w tych krajach. 

uczony przyjął obywatelstwo brytyjskie i ożenił się z clarą 
maud paget, córką profesora fizyki na uniwersytecie. został człon-
kiem Brytyjskiej unii ornitologów i Royal society. 

zmarł 26 maja 1928 roku w cambridge

Jan Sroka 
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Berthold Heberlein 
(1846–1914)

niemiecki teolog  protestancki i historyk  urodził się  30 maja 
1846 roku w sławnie. maturę uzyskał w  słupsku. następnie stu-
diował teologię na uniwersytecie w greifswaldzie. po studiach pra-
cował jako prywatny nauczyciel, a następnie był profesorem  w szko-
le średniej w goleniowie (1872-74) oraz Dobrzanach. w 1876 roku 
wyjechał do wolgastu gdzie był archidiakonem kościoła św. piotra, 
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a także rektorem szkoły dla chłopców. pięć lat później znalazł się 
w Desmin, gdzie do 1891 roku był archidiakonem. po przejściu 
na emeryturę przeniósł się do szczecina. 

ożenił się w 1873 roku – miał dwóch synów i córkę.
przez wiele lat zajmował się przeszłością  miasta wolgast.  

w 1892 roku ukazała się jego praca o historii zamku i  miasta.
zmarł 4 sierpnia 1914 roku w telltale. we wrześniu tego roku 

trumna z jego zwłokami została przeniesiona do szczecina. 
w wolgaście jego imieniem nazwano ulicę i szkołę.

Jan Sroka
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Hermann Klaje 
(1864–1945)

Hermann klaje – niemiecki nauczyciel i historyk – urodził się 
20 października 1864 roku w sławnie. Był synem właściciela far-
biarni. uczył się w sławnie, a następnie w liceum w trzebiatowie, 
gdzie w 1886 roku uzyskał maturę. Historię, geografię i filologię kla-
syczną studiował na uniwersytetach w Jenie i greifswaldzie. tu był 
m. in. uczniem historyka Heinricha ulmana, który wywarł na nie-
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go duży wpływ. Doktoryzował się w roku 1890. następnie rozpo-
czął pracę jako nauczyciel szkół średnich w kołobrzegu, a następnie 
został – w 1894 roku – nauczycielem progimnazjum w rodzinnym 
sławnie. cztery lata później rozpoczął pracę w gimnazjum w koło-
brzegu, gdzie pracował do przejścia na emeryturę w 1932 roku. 

Jednocześnie zajmował się badaniem przeszłości pomorza, 
zwłaszcza historią wojskowości. w tym celu odbywał liczne podróże 
do niemieckich i zagranicznych archiwów. 

napisał kilka książek o historii pomorza, w tym prace o oblę-
żeniu kołobrzegu w 1807 roku. opublikował też wiele artykułów 
naukowych. pełna lista jego prac opublikowana została w Baltis-
che studien [studia Bałtyckie]  w tomie 54 z 1968 roku. w tym 
samym numerze znajduje się esej Dietricha kausche o jego wkła-
dzie w badanie dziejów pomorza. Był historykiem o poglądach 
konserwatywnych. 

zmarł w Berlinie 28 sierpnia 1945 roku. 
Jan Sroka
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Diether von Kleist
(1890–1971) 

XiX stulecie przyniosło zainteresowanie przeszłością, także 
dalszą przeszłością, która jest domeną archeologii. impulsy dla za-
interesowania historią pomorza – także przez ówczesną inteligen-
cję – dawało w XiX stuleciu towarzystwo pomorskiej Historii i sta-
rożytności, powstałe w 1824 roku. Jego celem było gromadzenie 
i udostępnianie zabytków. członkowie stowarzyszenia mieli świa-
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domość, że gromadzenie zabytków archeologicznych możliwe jest 
przy szerokiej współpracy ze społeczeństwem, dlatego prowadzili 
szeroką akcję propagandową. propagowali także powstawanie ma-
łych muzeów (Heimatmuseum) organizowanych przez miejscowych 
regionalistów, nauczycieli, urzędników. w takiej atmosferze, która 
wspierała zainteresowanie przeszłością, działał w Darłowie karl 
Rosenow. kolejnym impulsem do zbierania i opieki nad zabytkami 
było powołanie do życia w 1928 roku w szczecinie prowincjonalne-
go muzeum starożytności pomorskich. Jego dyrektor otto kunkel 
zorganizował na pomorzu sieć opiekunów honorowych zabytków. 
oni mieli współpracować z muzeami, a także werbować współpra-
cowników głównie spośród nauczycieli, którzy otaczać mieli opieką 
stanowiska archeologiczne. Dzięki temu kunkel uzyskiwał rocznie 
około 600 informacji o stanowiskach archeologicznych od przeszko-
lonych przez siebie honorowych opiekunów zabytków. informacje 
te powstawały więc przy minimalnych nakładach finansowych. 
Bardzo istotne było także budowanie społecznej świadomości po-
trzeby ochrony zabytków przeszłości. 

Diether von kleist był częścią ówczesnego systemu ochrony za-
bytków. w takiej atmosferze budował zbiór zabytków z terenu po-
wiatu sławieńskiego i opisywał je w swoich publikacjach. 

urodził się w 1890 roku w stuttgarcie. Był oficerem podczas 
i i ii wojny światowej. Do 1945 roku był właścicielem majątku 
w wendisch tychow koło sławna (obecnie tychowo). wtedy, a także 
po ii wojnie światowej zajmował się pradziejami pomorza, a zwłasz-
cza ziemi sławieńskiej. nie był zawodowym archeologiem, a honoro-
wym opiekunem zabytków. 

Jego wszystkie publikacje mają charakter źródłowy. pierwsza 
jego praca ukazała się w roku 1927 i poświęcona była odkryciom 
archeologicznym w okolicach tychowa. późniejsza o 6 lat publikacja 
(1933) jest swoistym komentarzem do wystawy, która została otwar-
ta na darłowskim zamku w 1931 roku. znalazły się na niej ekspo-
naty znalezione na ziemi sławieńskiej i przechowywane w muzeach 
w kilku miastach: w Berlinie, szczecinie, koszalinie, a także w szko-
łach i zbiorach prywatnych. Dzięki powstaniu muzeum w Darłowie 
możliwe było zgromadzenie rozproszonych zabytków w jednym 
miejscu. te pierwsze publikacje miały zainteresować archeologią 
jak największą liczbę mieszkańców powiatu sławieńskiego. 
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po 1945 roku ukazały się kolejne prace von kleista. Do publika-
cji z 1955 roku załączona jest mapa powiatu sławieńskiego z nanie-
sionymi wszystkimi znanymi stanowiskami archeologicznymi. pra-
ce von kleista są świetną podstawą źródłową dla profesjonalnych 
badaczy. 

ich autor zmarł 16 maja 1971 roku w getyndze. 
Dziś po ekspozycji archeologicznej w darłowskim muzeum nie 

ma śladu (zbiory znajdują się w depozycie w magazynach w innych 
placówkach) i nie ma chyba świadomości, która motywowałaby 
do takiej ekspozycji. 

Jan Sroka
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Otto Kuske
(1886–1945)

otto kuske pozostawił wiele widoków powiatu sławieńskie-
go, które malował w latach 30-tych i na początku lat 40-tych XX 
stulecia. 

urodził się 2 grudnia 1886 roku w Dretyniu (niem. treten) 
w powiecie miasteckim. ojciec artysty miał tam restaurację, prowa-
dził też agencję pocztową i był wójtem. otto był najstarszym z pię-
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ciu synów rodziny kuske. ukończył seminarium nauczycielskie 
w koszalinie.

pracę w szkole podstawowej w siemyślu rozpoczął w 1907 roku. 
trzy lata później rozpoczął studia w królewskiej szkole sztuk pięk-
nych w Berlinie. Rysunek studiował u philippa Francka, a malar-
stwo u ericha kuithana. po egzaminie w 1912 roku otrzymał dy-
plom nauczyciela rysunku z prawem nauczania w szkołach podsta-
wowych, średnich i seminariach nauczycielskich i rozpoczął pracę 
w szkole rolniczej w szamotułach. w latach 1915-1918 był na fron-
cie, na Litwie. z tego czasu zachowały się rysunki, przedstawiają-
ce głównie kowno. w 1919 roku, po podpisaniu traktatu wersal-
skiego, przeniósł się z szamotuł do szczecina. tu uczył rysunku 
w gimnazjum miejskim, a od 1 października 1931 roku w szkole im. 
Fryderyka wilhelma. 

artysta brał czynny udział w pracach pomorskiego związku ar-
tystów (pommerschen künstlerbundes), do którego wstąpił w 1919 
roku. przez dwa lata był krajowym przewodniczącym związku. 
wystawiał także swoje prace. na jubileuszowej wystawie związku 
w 1934 roku w muzeum w szczecinie i stargardzie pokazał 5 prac 
(m.in. „pomorski chłop”, „nad jeziorem Dratzig”). 

w latach 1923-1934 jego akwarele, drzeworyty, linoryty dru-
kowane były w czasopiśmie „unser pommerland”. w tym okresie 
tematyka prac kuskego to przede wszystkim ludzie z nizin społecz-
nych oraz miejsca pracy: kraina przemysłu w szczecinie i Dolinie 
odry, port. później artysta zmieni styl i tematykę obrazów. zaczną 
dominować realistycznie widziane krajobrazy. niezależność finan-
sowa pozwala mu zrezygnować 1 kwietna 1936 roku – w wieku 52 
lat – z  pracy w szkole. Dużo podróżował, często też odwiedzał zna-
ny kurort Bad wildungen. przemierzał też wzdłuż i wszerz pomo-
rze – rysując i malując pomorskie krajobrazy, lasy, jeziora, wybrzeże 
i bardzo dużo architektury. 

w 1937 roku powstaje cykl 15 litografii „z biegiem wieprzy” 
przedstawiających krajobrazy pomorskie znad tej rzeki. 

podczas ii wojny światowej musiał podjąć pracę nauczyciela 
w koszalinie. wtedy zawarł bliską przyjaźń z karlem Rosenowem, 
założycielem muzeum powiatowego w Darłowie (Rügenwalde). 
k. Rosenow nabył dla muzeum 35 obrazów kuskego, w tym serię 
10 akwarel „pomorskie chałupy” przedstawiających ziemię sławień-
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ską (1940). akwarele te przedstawiają: zagrodę wundera w Bu-
kowie morskim, Żuraw pod słowinem, zagrodę schmidta w sta-
rym krakowie, zagrody w Rusinowie i wilkowicach , staniewice 
i Dąbkowice.

w 1941 roku „pommersche zeitung” i „stettiner general-an-
zeiger” odnotowały wystawę otto kuskego i Richarda zenke (ar-
tysty urodzonego w Darłowie w 1901 r.) w muzeum powiatowym 
w Darłowie. wystawione prace pokazywały rodzinne – pomorskie 
– strony artystów. na wystawie z okazji 25-lecia darłowskiego muze-
um (1942) pokazano m.in. 75 obrazów (akwarele i oleje) o. kuskego. 
obrazy powstały w ciągu jednego roku, a  ich tematyka dotyczyła 
pomorza. 

w 1943 roku w muzeum w Darłowie zorganizowano wystawę 
poświęconą Bismarckowi. znalazły się na niej także akwarele i ry-
sunki kuskego dotyczące pobytów Bismarcka w warcinie, słosinku 
i kołczygłowach.

Duża część tych prac zaginęła podczas działań wojennych. część 
została w darłowskim muzeum. 

w końcu lat 30-tych i na początku 40-tych artysta malował 
przede wszystkim pomorski krajobraz. powstała swego rodzaju 
dokumentacja pomorza, w tym widoki powiatu sławieńskiego. Być 
może o. kuske przeczuwał, że straci bezpowrotnie strony rodzinne. 

zmarł 10 maja 1945 roku w eberswalde.
w połowie lat 90-tych prace otto kuskego prezentowane były 

na wystawie w Darłowie i sławnie. w muzeum w Darłowie jest sta-
ła ekspozycja kilkunastu prac artysty. w 2010 roku w muzeum wsi 
pomorskiej w klukach, w którym przez kilku lat organizowane były 
wystawy dawnych twórców pomorza, odbyła się duża wystawa ar-
tysty, na której pokazano jego prace z muzeów polskich (Darłowo, 
koszalin, szczecin) oraz ze zbiorów rodziny z  niemiec. część prac 
ze zbioru niemieckiego prezentowana jest w klukach na ekspozycji 

„pomorskie malarstwo plenerowe i grafika, 1900-1945”. 

Jan Sroka
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Carl Friedrich  
Michael Meinhof 

(1857–1944)

carl meinhof – niemiecki językoznawca – urodził się 23 lipca 
1857 roku w Barzowicach (wtedy wieś nazywała się Barzwitz). Jego 
ojciec był pastorem w tej miejscowości. 
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studiował na uniwersytetach w Halle, tubindze i  greifswal-
dzie teologię i germanistykę. po ukończeniu studiów pracował jako 
nauczyciel w wolgaście i szczecinie, a w 1886 roku został pastorem 
w cisowie koło Darłowa. tu zaczął zajmować się językami afrykań-
skimi, zwłaszcza językiem plemienia Bantu, choć badał także inne 
języki tego kontynentu.

w 1899 roku opublikował pierwsze wybitne dzieło: „zarys fo-
netyki języka Bantu”. w 1902 roku dzięki stypendium, które otrzy-
mał od cesarza wilhelma ii udał się do afryki. tu zbierał materiały 
do analizy języków i tradycji afrykańskiej. Dalsze podróże do afry-
ki odbywa w latach 1914 (tanzania) i 1927/28 (afryka południo-
wa). w 1902 roku dokonał nagrań muzyki afryki wschodniej. Były 
to jedne z pierwszych nagrań tej muzyki. 

Był jednym z pierwszych badaczy zajmujących się analizowa-
niem języków i tradycji afrykańskiej. w latach 1904-1909 był pro-
fesorem na seminarium orientalnym w Berlinie, a następnie w in-
stytucie kolonialnym w Hamburgu. pracował tam do przejścia na 
emeryturę w 1936 roku, ale badania prowadził dalej. zyskał mię-
dzynarodowe uznanie jako znawca etnografii i języków afryki. Był 
autorem wielu książek i artykułów dotyczących języka i kultury 
afryki, m.in.: „zarys gramatyki porównawczej języka Bantu” (1912), 
„Religie afrykańskie i ich związki z życiem gospodarczym”(1926).

w 1933 roku został członkiem nsaDp.
zmarł 11 lutego 1944 roku w greifswaldzie. 

Jan Sroka



23

Friedrich Meinhof 
(1800–1881)

Friedrich meinhof urodził się 30 kwietnia 1800 roku w Lipsku. 
Był synem pastora. studiował teologię w Lipsku, wittemberdze 
i Berlinie. w 1842 roku został pastorem w Barzowicach. Był trzy-
krotnie żonaty. 

w 1852 roku ożenił się po raz trzeci z clarą giese Brecht. miał 
z nią troje dzieci: córkę oraz dwóch synów Friedricha – późniejsze-
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go specjalisty od języków afrykańskich i Johna – dziadka urliki 
meinhof. 

Był też pastorem w Drozdowie koło kołobrzegu i w grzmiącej. 
podobnie jak jego poprzednicy odegrał ważną role w Barzowi-

cach, przyczyniając się do rozwoju rolnictwa i szkolnictwa. zmelio-
rował wiele gruntów, uczył chłopów lepszego gospodarowania. Był 
też znanym teologiem, założycielem koła misyjnego utrzymującego 
kontakty ze stacją misyjną w Botschabello w afryce południowej. 
Fundusze na rzecz misji gromadzono podczas organizowanych i ob-
chodzonych bardzo uroczyście festynów.

zmarł 2 maja 1881 roku Barzowicach. 

Jan Sroka
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Ernst Wilhelm Nay 
(1902–1968)

wybrzeże Bałtyku z pięknymi piaszczystymi plażami, lasami 
porastającymi klif, urokliwymi, niewielkimi wioskami i miastecz-
kami przyciągało artystów z metropolii niemiec. szukali tu pięk-
nych widoków, a także ciszy i spokoju. najczęściej przyjeżdżali 
tu na letnie miesiące. 
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podobnie było na wybrzeżu należącym do powiatu sławieńskie-
go. w okresie międzywojennym w Jarosławcu przez dziesięć lat let-
nie wakacje spędzał m.in. karl schmidt – Rottluff, w  wicku mor-
skim ernst wilhelm nay.

wicko morskie w latach 30-tych XX wieku było liczącą około 300 
mieszkańców wioską położoną między morzem a jeziorem wicko. 
mieszkańcy wsi zajmowali się rolnictwem i rybołówstwem. we wsi 
była gospoda i sala taneczna, 3 sklepy, agencja pocztowa i jednokla-
sowa szkoła. w 1934 roku rozpoczęto tu budowę bazy lotnictwa. na 
terenie bazy działało kino, co podniosło atrakcyjność wsi.

tu w letnie miesiące roku 1935 i 1936 przyjeżdżał młody ma-
larz berliński ernst wilhelm nay. urodził się w Berlinie w 1902 
roku. studia odbył w szkole sztuk pięknych w tym mieście u karla 
christiana Hofera, bliskiego wtedy ekspresjonizmowi. 

artysta w początkowej fazie twórczości zbliżył się do nurtu póź-
noekspresjonistycznego stopniowo przechodząc do sztuki bezprzed-
miotowej. w okresie hitlerowskim był objęty zakazem wystawiania 
prac.

około 1950 roku wyrugował ze swoich obrazów ostatnie ele-
menty figuratywne, tworząc kompozycje wypełnione przede wszyst-
kim kolorem. po wojnie mieszkał i tworzył głównie w kolonii, gdzie 
w 1968 roku zmarł. 

w wicku morskim zatrzymywał się u mieszkańców wioski 
– małżeństwa emila i almy moldenhauerów. wiele czasu spędzał 
z miejscowymi rybakami, obserwując ich prace i wypływając z nimi 
na połowy. Rysował, malował akwarele i obrazy olejne pokazujące 
życie nadmorskiej wsi i jej mieszkańców. wtedy powstał cykl: wy-
dmy i obrazy z życia i pracy rybaków. artysta bliski był wówczas 
poetyce ekspresjonistycznej. powstawały kompozycje o uproszczo-
nych i dynamicznych formach i ekspresyjnym kolorycie. 

w wicku czuł się bardzo dobrze. w jednym z listów pisał wtedy: 
„ chętnie jeszcze zostanę w wicku przez miesiąc pracując i żeglu-
jąc. stopniowo wrastam w  życie codzienne rybaków, które mnie 
przeobraża”. 

Jan Sroka
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Karl Rosenow 
(1873–1958) 

karl Rosenow urodził się w rodzinie kupca w szczecinku 
17 stycznia 1873 roku. uczył się w królewskim ewangelickim se-
minarium w Drawsku pomorskim (1890-1893) oraz w królewskim 
seminarium nauczycielskim w Bytowie. ukończył je w roku 1895 
i rozpoczął pracę nauczycielską w polnem koło szczecinka. wkrótce 
został przeniesiony do Darłowa. 
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Już wtedy interesował się dziejami regionu. w 1897 roku założył 
bibliotekę ludową w Darłowie, którą prowadził przez 20 lat. Rozpo-
czął też zbieranie zabytków związanych z regionem. kiedy kolekcja 
nie mieściła się już w jego domu, władze miejskie wydzieliły w szko-
le sale na jej ekspozycje. w 1923 roku zabytki umieszczono w domu 
będącym siedzibą ojczyźnianego związku kobiet, gdzie 4 listopada 
dokonano otwarcia muzeum regionalnego. 

w lipcu 1930 roku muzeum znalazło swoją siedzibę w zamku 
książąt pomorskich. zwiedzającym udostępniono cztery działy: hi-
storyczny, archeologiczny, geologiczny i przyrodniczy. w urządzaniu 
ekspozycji Rosenowa wspierali: pracownik urzędu katastralnego 
w sławnie karl marquardt (dział przyrodniczy), nauczyciel kohl-
hoff, który przekazał zbiory geologiczne; Diether von kleist (zbiory 
archeologiczne). karl Rosenow kierował placówką do wkroczenia 
do Darłowa armii czerwonej w marcu 1945 roku. Jeszcze po woj-
nie przez krótki czas zajmował się muzeum porządkując ekspona-
ty i przygotowując ekspozycje. później – do deportacji – pomagał 
jego powojennym kierownikom amelii łączyńskiej i aleksandrowi 
tarnowskiemu. 

Deportowano go z Darłowa ponad dwa lata później – 7 lipca 1947 
roku do brytyjskiej strefy okupacyjnej. nadal był aktywny. współ-
pracował z periodykami wydawanymi przez dawnych pomorzan: 

„pommern-Brief”, „ut schloag” oraz „pommersche zeitung”.
zmarł 28 marca 1958 roku w Laubach w niemczech.
Był postacią nietuzinkową. nie tylko założył regionalne muze-

um w Darłowie, był także autorem licznych opracowań – książek 
i artykułów – o Darłowie, powiecie sławieńskim i pomorzu. książki 
i artykuły dotyczyły różnych aspektów pomorza: folkloru, etnogra-
fii, nazw miejscowych, przyrody, historii. wydał też kilka książek 
z legendami z powiatu. łącznie to ponad 20 książek i około 300 
artykułów. Jego pasji zawdzięczamy także bibliotekę muzealną 
z licznymi starodrukami stanowiącą dla badacza przeszłości ziemi 
sławieńskiej i pomorza nieocenioną pomoc. 

w uznaniu zasług badawczych Rosenow został powołany do in-
stytutu Badań Historycznych i krajoznawczych w szczecinie oraz 
został członkiem akademii krajoznawczej przy uniwersytecie 
w greifswaldzie. 
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w 1945 roku przekazał muzeum swój prywatny księgozbiór. 
niestety, niemieckie zbiory biblioteczne zostały po wojnie systema-
tycznie przetrzebiane, także w latach późniejszych. 

zainteresowania pomorzem, a zwłaszcza Darłowem i ziemią 
sławieńską karla Rosenowa kontynuował – nieżyjący już – jego syn, 
karl – Heinz, który przez wiele lat wydawał rocznik, w którym pub-
likował teksty o powiecie sławieńskim. Rocznik nosił tytuł „aus der 
Heimat Rügenwalde” i ukazywał się w Rottenburgu – w miejscu za-
mieszkania wydawcy – w latach 1966-1992. 

Jan Sroka
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Karl Schmidt Rottluff 
(1884–1976)

urodził się 1 grudnia 1884 roku w Rottluff (obecnie dzielnica 
chemnitz). studiował architekturę na politechnice w Dreźnie. 

Był współtwórcą najbardziej znanej grupy ekspresjonistów nie-
mieckich „Die Brücke” [most] i jednym z najciekawszych twórców 
ubiegłego stulecia. 
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na letnie plenery w latach 20-tych wybrał sobie Jarosławiec. 
przyjeżdżał tu co roku w latach 1920-1931. Był już wtedy artystą 
uznanym, mającym na swoim koncie liczne wystawy, a także pub-
likacje dotyczące swojej twórczości. Jarosławiec był wymarzonym 
miejscem do odpoczynku i tworzenia. na początku lat 20-tych był 
niewielką rybacką wioską, z przepięknym krajobrazem i dziką 
przyrodą. 

schmidt-Rottluff uprawiał malarstwo olejne i akwarelowe, ry-
sunek, grafikę i rzeźbę.

tematami prac, które powstawały podczas letnich pobytów 
w Jarosławcu były głównie widoki charakterystycznych miejsc wio-
ski, np. latarni, łodzi rybackich na brzegu, a także mieszkańców 
Jarosławca i ich zajęć: rybaków, chłopów, gospodyń wiejskich, letni-
ków. powstawały także rysowane pocztówki, które artysta wysyłał 
do swoich znajomych. 

sezon 1931 był ostatnim, który spędził w Jarosławcu. Letnisko 
stawało się coraz bardziej ludne. schmidt – Rottluff mówił o tym 
w  jednym z wywiadów:„miejscowość została zalana przez obcych 
– mianowicie berlińczyków. tym, czego potrzebowałem była cisza, 
cisza do patrzenia i tworzenia”. 

po wojnie artysta został profesorem w akademii sztuk pięk-
nych w Berlinie. Był wraz z żoną inicjatorem postania muzeum 

„Die Brücke”, które otwarto w 1967 roku. od połowy lat 50-tych 
wakacje spędzał nad Bałtykiem, w sierksdorf nad zatoką Lubecką, 
gdzie mieszkał jego przyjaciel – günter machemehl, artysta urodzo-
ny w sławnie.

zmarł w Berlinie 10 sierpnia 1976 roku.
Jan Sroka
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Kurt Schwerdtfeger
(1897–1966)

kurt schwerdtfeger urodził się 20 czerwca 1897 roku w Deutsch 
puddiger (obecnie to wieś podgórki w gminie malechowo). Był nie-
mieckim rzeźbiarzem i pedagogiem. 

w czasie i wojny światowej wstąpił do wojska jako ochotnik 
i brał udział w działaniach wojennych. w 1919 roku rozpoczął studia 
z zakresu historii sztuki i filozofii na uniwersytetach w królewcu 
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i Jenie. Już po roku jednak zmienił swoje zainteresowania. zamiast 
teorii postanowił zwrócić się w stronę praktyki. zapragnął zostać 
rzeźbiarzem. w latach 1920-1924 studiował zatem sztukę w słyn-
nym Bauhausie w weimarze. Jego nauczycielami byli m.in. wasilij 
kandinskij, Johannes itten, oskar schlemmer, gerhard marcks. 

w 1925 roku objął kierownictwo klasy rzeźby w szkole Rze-
miosła artystycznego w szczecinie. w latach 1930-1933 należał do 
grupy artystów „Das neue pommern”. w latach 20-tych i 30-tych 
tworzył rzeźby architektoniczne na pomorzu i w gdańsku. 

w 1937 roku w ramach walki ze „sztuką zdegenerowaną” zo-
stał odwołany przez nazistów ze stanowiska w szkole Rzemiosła 
artystycznego, a jego prace usunięto z muzeów. w 1939 roku został 
wcielony do wehrmachtu, po zakończeniu ii wojny światowej osiadł 
w alfeld i wykładał w  tamtejszej wyższej szkole sztuki aż do śmier-
ci. Jego prace prezentowane były na licznych wystawach krajowych 
i zagranicznych. 

w twórczości wykorzystywał różne materiały (kamień, brąz, 
glinę, beton) tworząc z nich kompozycje rzeźbiarskie o zróżnico-
wanej tematyce: sceny figuralne, akty, portrety, sylwetki zwierząt. 
Jego prace wystawiane były m.in. w Berlinie, nowym Jorku, pary-
żu i szczecinie.

w 1938 roku w koszalinie powstały jego cztery reliefy. zdobiły 
one kolumnę dawnego oddziału Banku pomorskiego przy dzisiejszej 
ulicy zwycięstwa 42. płaskorzeźby istnieją do dziś . Reliefy przed-
stawiają ludzi różnych zawodów przy ich codziennej pracy – mura-
rzy, rybaków, chłopów przy żniwach, pracowników przemysłu. 

zmarł 8 sierpnia 1966 roku w Hildesheim. 

Jan Sroka



34

Fritz Theilmann
(1902–1991)

w połowie lat dwudziestych niemiecki rzeźbiarz Fritz theil-
mann wykonał dwie prace dla sławna: portal w budowanym wtedy 
koście le p.w. św. antoniego z padwy i rzeźbę ceramiczną na budyn-
ku plebanii oraz rzeźby na dawnym hotelu Deutscher Hof (budynek, 
w którym po wojnie mieścił się hotel i kino przy zbiegu ulic Jedności 
narodowej i kopernika).
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artysta urodził się 28 grudnia 1902 roku w karlsruhe. chciał 
zostać architek tem, ale w 1921 roku rozpoczął studia w akademii 
w karlsruhe na wydziale rzeźbiarstwa. Dodatkowo, aby zdobyć pie-
niądze na studia, pracował w powstałej w 1901 roku państwowej 
manufakturze majoliki (majolika to rodzaj ceramiki pokrytej nie-
przezroczystą polewą ołowiowo – cynową o bogatej kolorystyce). 

na przełomie lat 1923/1924 podróżuje do egiptu, a po powrocie 
zo staje uczniem profesora schreyögga. w latach 1925-1929 pracu-
je w spółce akcyjnej kilońskiej ceramiki artysty cznej. Jest rzeź-
biarzem i kierownikiem działu budowlano – ceramicznego. w tym 
czasie – a jest to okres kilońskiego ekspresjonizmu klin kierowego 
z wątkami art deco – stworzył około 50 prac budowlanych. właśnie 
z tego okresu pochodzą jego prace w sławnie. obie powstały w 1926 
roku. 

w 1930 roku spełnia się jego marzenie: przez Bliski wschód 
(gdzie pomaga archeologom w persji) do ciera do indii. po powrocie 
odbywa roczne studia w paryżu.

w 1932 roku zostaje przyjęty do pracy w państwowej szkole 
ceramicznej w Bunzlau. po 1945 roku miejscowość znalazła się 
w granicach polski i nosi nazwę Bolesła wiec. ceramik budowlany, 
którym był głównie dotąd, znalazł się teraz w krainie tradycyjnej 
ceramiki naczy niowej. 

w 1936 roku otrzy mał nagrodę miasta Breslau (obecny wroc-
ław) za pracę „prometeusz” (praca znaj duje się w stuttgarcie). kie-
rował także krajowym urzędem Rzemio sła i Form przemysłowych 
dla prowincji Dolny Śląsk.

od 1942 roku był na froncie, a w latach 1945-1949 był więź-
niem wojen nym w Rosji Radzieckiej. po powrocie z niewoli osiadł 
w kieselbronn, skąd pochodzili jego rodzice. tu zbudował warsztat 
rzeźbiar ski. w 1961 roku otrzymał nagrodę za rzeźbę „tym, którzy 
umierają bezbronnie”. mimo fascynacji plastyką budowlaną tworzył 
także w drewnie, brązie, kości słoniowej, opanował technikę kowal-
stwa w złocie i sre brze. ale fascynowała go zawsze glazura cera-
miczna. Jego prace prezentowane były i są na licznych wystawach. 

zmarł w pforzheim 7 sierpnia 1991 roku.

Jan Sroka
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Johannes Vehlow
(1890–1958)

urodził się 21 września 1890 roku w Darłowie, wtedy Rügen-
walde. Był znanym niemieckim astrologiem.

napisał wiele prac z zakresu astrologii starając się nadać jej cha-
rakter nauki. w 1922 roku wydał horoskop republiki niemieckiej.

opracowywał horoskopy wielu znanych osób. w 1925 roku opra-
cował horoskop kanclerza niemiec paula von Hindenburga, a kilka 
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lat później – w 1933 roku – horoskop adolfa Hitlera.
po wojnie znalazł się w niewoli rosyjskiej, a następnie dalej zaj-

mował się astrologią kończąc w 1956 roku swoje główne – 8 tomowe 
– dzieło poświęcone astrologii „Lehrkursus der wissenschaftlichen 
geburts-astrologie“ rozpoczęte w 1926 roku 

zmarł w Berlinie 6 marca 1958 roku.
Jan Sroka
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Erica Wallach
(1922–1993)

urodziła się 19 lutego 1922 roku w sławnie. Była córką dr gla-
sera, sławieńskiego lekarza, który mieszkał przy dzisiejszej ulicy 
wojska polskiego w istniejącym do dziś budynku (nr 3). 

w 1936 roku wyjechała z rodzicami do Hiszpanii. podczas wojny 
domowej była pielęgniarką. po zwycięstwie wojsk generała Franco 
została internowana w obozie w Boulou we Francji. z obozu udało 
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jej się zbiec wraz z matką. znalazła się w szwajcarii. Była bez środ-
ków do życia. zaopiekowało się nią małżeństwo noel i Herta Field. 
następnie studiowała w zurychu, gdzie związała się z członkami 
niemieckiej partii komunistycznej i zaangażowała się w antyfaszy-
stowskim ruchu oporu w szwajcarii. pracowała też dla agencji wy-
wiadowczej usa. w 1948 roku wyszła za mąż za amerykańskiego 
oficera Roberta R. wallacha, z którym miała dwoje dzieci. po aresz-
towaniu noela Fielda przez Rosjan na węgrzech udała się w jego po-
szukiwaniu do Berlina. została tam w 1950 roku aresztowana pod 
zarzutem szpiegostwa i skazana przez sowiecki trybunał wojskowy 
na karę śmierci. wyrok zmieniono jej na pobyt w łagrze na worku-
cie. w 1955 roku została uniewinniona i  deportowana do Berlina 
zachodniego. 

Dopiero w 1958 roku amerykanie zezwolili jej na wyjazd 
do rodziny w stanach zjednoczonych. w miejscowości warrenton 
do śmierci pracowała jako nauczycielka. 

Była też redaktorem i tłumaczem oraz autorką kilku publikacji 
związanych z pobytem w radzieckim obozie. 

w 1991 roku powstał o niej film – wywiad zrealizowany w niem-
czech przez thomasa grimma i wernera schweitzera. 

zmarła 21 grudnia 1993 roku w warrenton w stanie wirginia 
w usa. 

Jan Sroka
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Richard Zenke
(1901–1980) 

Richard zenke urodził się w 1901 roku w Rügenwalde, obec-
nie Darłowie. po ukończeniu gimnazjum w tym mieście i uzyska-
niu matury w kołobrzegu w 1919 roku ukończył seminarium na-
uczycielskie w Bytowie w 1921 roku i rozpoczął pracę jako nauczy-
ciel domowy. studia w aka demii sztuk pięknych w Berlinie odbył 
w la tach 1923-26 i uzyskał dyplom profesora szkół średnich. w 1926 
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roku rozpoczął pracę w szkole średniej w pile. w tym samym roku 
ożenił się z martą Jantz, córką mistrza żan darmerii w Darłowie. 

w 1935 roku przeniósł się do królewca. pracował w szkole śred-
niej i był jednocze śnie metodykiem wychowania plastycznego w ku-
ratorium stolicy prus wschodnich. zarówno podczas pobytu w pile, 
jak również w królew cu dużo malował i wystawiał swoje prace. Jed-
na z wystaw miała miejsce w 1941 roku na zamku Darłowie (wspól-
nie z otto kuske). wystawa nosiła tytuł „pomorscy malarze i ich 
strony rodzinne”. w tym samym roku został zmo bilizowany i był 
nauczycielem plastyki w jednostkach wojskowych sta cjonujących 
w norwegii.

po zajęciu prus wschodnich przez armię czerwoną żona arty-
sty wraz z czwórką dzieci ucieka do Darłowa, a na początku marca 
1945 roku, gdy front zbliżał się do miasta, opuszcza rodzinne stro-
ny udając się do meklemburgii. pierwsze powojenne miesiące i lata 
dla ludzi, którzy musieli opuścić rodzinne strony były nie zwykle 
trudne. artysta, by zapewnić byt rodzinie zajął się por tretowaniem 
znanych osób. 

w 1949 roku wrócił do pracy w szkolnictwie. został profe sorem 
gimnazjum w kirchheimbolandem, a od 1953 roku uczył w Lu-
dwigshafen. tu urzeczywistnił swoje marzenia kupując dom nad 
Re nem. Dużo podróżował i w czasie wędrówek wykonywał szkice, 
na podstawie których ma lował później w swojej pracowni. w 1967 
roku przeszedł na emeryturę i zajął się tylko sztuką. Rok później 
zamieszkał w Hamm nad rzeką sieg. tu zmarł 16 lipca 1980 roku 
w wieku 79 lat. Rok później zmarła jego żona. oboje zo stali pocho-
wani na miejscowym cmentarzu.

Richard zenke miał dwie pasje – pracę pedagogiczną i twórczość 
artystyczną. ucząc starał się pobu dzić wyobraźnię młodzieży. czę-
sto odwoływał się do sztuki ludowej. starał się przekonać uczniów, 
że za pomocą sztuki można walczyć z szerzącym się coraz bardziej 
materializmem. od uczniów wymagał przede wszystkim my ślenia. 
umiejętności techniczne miały być tylko środkiem do osiągnięcia 
artystycznego celu.

w sztuce był przywiązany do tradycji. nie należał do zwolen-
ników licznych XX- wiecz nych „izmów”. Jego ulubionymi malarza-
mi byli caspar Dawid Friedrich i Rembrandt. krajobraz pomorza 
i Bałtyk – to najczęstsze motywy jego licznych obrazów olejnych, 
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akwarel, pasteli i szkiców. Drugą grupę stano wią portrety. przed 
1945 rokiem ilustrował także ksiązki – przede wszystkim publika-
cje o powiecie sławieńskim twórcy darłowskiego muzeum karla 
Rosenowa. 

* * *

kilkanaście obrazów Richarda zenke – powstałych przed 1945 
rokiem – znajduje się w darłowskim muzeum – wcześniej znajdowa-
ły się w zbiorach niemieckiego muzeum. 

w 2000 roku w sławnie i w Darłowie miała miejsce wystawa 
prac Richarda zenke i jego córki Renate. prace Richarda pocho-
dziły ze zbiorów jego nieżyjącej już córki christine i adele pleines 
z Hamm/sieg, a także ze zbiorów muzeum w Darłowie. na wernisa-
żach obecna była rodzina artysty z niemiec. 

w 2010 roku Renate zenke przekazała kilka prac ojca darłow-
skiemu muzeum. obrazy artystki oraz jej ojca trafiły także do mu-
zeum w pile, gdzie w 2012 roku odbyła się wystawa ich prac. 

Jan Sroka
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Józef adamczyk 
(1923–1994)

Józef adamczyk urodził się w rodzinie chłopskiej 23 lutego 1923 
roku w palmowie, w powiecie Radziejów kujawski. w czasie okupa-
cji pracował w niemieckim gospodarstwie rolnym koło kruszwicy. 
w 1945 roku został wcielony do wojska. po odbyciu służby wojsko-
wej przyjechał do rodziców, którzy osiedli na tzw. „ziemiach odzy-
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skanych” w  stukowie w powiecie kołobrzeskim, by pomagać im 
w pracy na gospodarstwie rolnym.

w 1951 roku zawarł związek małżeński. w 1954 wraz żoną 
przyjechał do sławna i rozpoczął pracę w miejscowym tartaku 
na stanowisku planisty. w latach 1963-1969 był kierownikiem skle-
pu „motozbyt”.

pracując podnosił swoje kwalifikacje. w 1967 roku ukończył Li-
ceum ogólnokształcące dla pracujących. Dwa lata później uzyskał 
tytuł technika ekonomisty kończąc zaoczne studium ekonomiczne 
w koszalinie.

od końca 1969 roku do końca roku 1970 był wiceprezesem 
do spraw zaopatrzenia i zbytu w gminnej spółdzielni „samopomoc 
chłopska” w  postominie.

od 1972 był kierownikiem ekspozytury ogólnopolskiej spół-
dzielni turystycznej „gromada”, która zajmowała się turystyką 
zarówno krajową, jak i zagraniczną, a także organizacją wczasów 
i przewozów. ekspozytura pod jego kierownictwem należała do 
przodujących placówek „gromady” w województwie koszalińskim 
i słupskim.

w „gromadzie” pracował do przejścia na emeryturę w 1983 
roku. Był odznaczony srebrnym (1977) i złotym krzyżem zasługi 
(1983).

zmarł w sławnie 1 stycznia 1994 roku i pochowany został 
na miejscowym cmentarzu.

Jan Sroka
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Zbigniew Białożyt
(1939–1978) 

urodził się 23 marca 1939 roku w warszawie. okres ii wojny 
światowej spędził w Radzyminie, a po wojnie wraz z rodzicami za-
mieszkał w kaliszu, gdzie ukończył szkołę podstawową. następnie 
uczęszczał do Liceum plastycznego w katowicach, którego jednak 
nie ukończył ze względów finansowych. w 1959 roku w kaliszu 
uzyskał maturę. 
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w 1960 roku przeniósł się na pomorze. w podwilczu koło Bia-
łogardu został zatrudniony jako niewykwalifikowany wychowawca. 
w 1962 roku ukończył w Świdwinie Liceum pedagogiczne i podjął 
pracę w Domu Dziecka w okonku, a w 1963 roku w Darłowie. 

w tym czasie kontynuował naukę w studium nauczycielskim 
w kołobrzegu (zajęcia praktyczno-techniczne i wychowanie plastycz-
ne), które ukończył w 1965 roku. Rozpoczął wtedy pracę w szkole 
podstawowej nr 3 w Darłowie. w 1968 roku zaczął pracować w Li-
ceum ogólnokształcącym, a w 1970 roku także w zasadniczej szko-
le zawodowej. 

prowadził też pracownię plastyczną w darłowskim domu 
kultury.

w 1973 roku podjął zaoczne studia na uniwersytecie w Lubli-
nie z zakresu zajęcia praktyczno-techniczne i wychowanie plastycz-
ne. w 1975 roku rozpoczął studia magisterskie na uniwersytecie 
m. kopernika w torunia na wydziale sztuk pięknych. ukończył je 
w 1977 roku. 

Już wtedy był chory. zmarł 28 października 1978 roku w Darło-
wie i pochowany został na cmentarzu przy kościele św. gertrudy. 

Był nauczycielem i wychowawcą, instruktorem związku Har-
cerstwa polskiego. uczestniczył w obozach letnich, zimowiskach, 
wędrował z młodzieżą szlakami turystycznymi służąc jej nie tylko 
wiedzą pedagogiczną, ale kształtując poczucie estetyki, uwrażliwia-
jąc na otaczające piękno. 

Był świetnym, wszechstronnym artystą. uprawiał malarstwo 
i  grafikę. wykonywał ex librisy, linoryty z widokami Darłowa 
i okolicy, projektował medale, proporce, składanki na Dni Darłowa, 
ozdobne talerze, uprawiał metaloplastykę i rzeźbę. 

za swoją pracę otrzymał nagrodę i stopnia ministra oświaty 
i wychowania. 

w 2006 roku staraniem instytucji kultury Darłowa na tamtej-
szym zamku odbyła się wystawa jego prac. 

Jan Sroka
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Mieczysław Błachnia
(1927–2001)

urodził się 8 marca 1927 roku na kolonii marysza, w  powiecie 
łuckim (obecnie ukraina). walczył w oddziałach samoobrony prze-
ciw bandom upa. ochotniczo wstępuje do i armii wojska polskiego 
(słuchacz przyfrontowej szkoły oficerskiej). przechodzi szlak bojo-
wy od chełma (styczeń 1944), przez mińsk mazowiecki, warszawę, 
pruszków, złotów po gryfice. 
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we wrześniu 1946 roku przyjeżdża do sławna. pracuje jako bu-
fetowy w Domu Żołnierza (do niedawna restauracja „pod Lipami” 
przy ulicy wojska polskiego). następnie podejmuje pracę w resorcie 
oświaty – w szkołach podstawowych w ostrowcu i tychowie, peł-
ni funkcję inspektora opieki nad dzieckiem. od 28 grudnia 1955 
roku do 21 marca 1957 roku pełni obowiązki przewodniczącego 
prezydium miejskiej Rady narodowej (obecnie burmistrz). kieruje 
pracami powiatowego planowania gospodarczego oraz gospodarki 
komunalnej i mieszkaniowej w ówczesnym starostwie powiatowym 
(1957-1962), zarządu gospodarki terenami (1963-74), a od kwietnia 
1974 roku do listopada 1976 roku miejskim przedsiębiorstwem go-
spodarki komunalnej i mieszkaniowej. 

w latach 60. i 70. pełnił społeczną funkcję przewodniczącego 
komitetu osiedlowego (ówczesny samorząd osiedlowy) inicjując 
i realizując wielę prac społecznie-użytecznych na rzecz najbliższego 
środowiska m. in. budowę boiska sportowego do gier małych oraz 
placu gier i zabaw przy ulicy m. Fornalskiej (dziś mieszka i), któ-
re to obiekty funkcjonują do dzisiaj. organizował wakacyjny wy-
poczynek dzieci i młodzieży. inicjował tworzenie pracowniczych 
ogrodów działkowych, które przetrwały próbę czasu. odznaczony 
m.in. Brązowym krzyżem zasługi, odznaką za zasługi dla Roz-
woju województwa koszalińskiego, odznaką tysiąclecia, odznaką 
„przyjaciel Dziecka”. Był aktywnym członkiem związku osadników 
wojskowych, towarzystwa przyjaciół Dziecka, Frontu Jedności 
narodu. 

zmarł 6 czerwca 2001 roku i pochowany został na cmentarzu 
komunalnym w sławnie.

Sławoj Zawada
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Stanisław Burda
(1944–2003)

urodził się 4 października 1944 roku w wojtkówce na podkar-
paciu, skąd w maju 1947 roku cała jego rodzina została przesied-
lona przez państwowy urząd Repatriacyjny na ziemię sławieńską. 
zamieszkali w pegeerowskiej wsi Laski. stanisław w wieku 10 lat 
stracił w tragicznym wypadku ojca, co bardzo boleśnie przeżył. 
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po ukończeniu szkoły podstawowej w pobliskim sierakowie roz-
począł naukę w Bytowie, gdzie zdobył zawód ślusarza i rozpoczął 
pracę w sławnie. tu poślubił irenę Lisowską – nauczycielkę i tu zdo-
bywał kolejne stopnie zawodowej edukacji. pracował w spółdzielni 
pracy „mechanik”, w przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego, 
w zakładach Drzewnych „sławodrzew”, a po uzyskaniu uprawnień 
do szkolenia kierowców, podjął dodatkową pracę w polskim związ-
ku motorowym, skąd po 10 latach przeszedł do własnej działalności 
– otworzył ośrodek szkolenia kierowców – pierwszą prywatną szkołę 
jazdy na terenie sławna. szkoła cieszyła się bardzo dobrą opinią 
ze względu na solidne przygotowanie przyszłych kierowców, wysoką 
zdawalność przez nich egzaminów „za pierwszym podejściem” oraz 
kulturę osobistą właściciela. Do pracy w tej szkole zachęcił też swo-
ich synów (kwalifikowanych nauczycieli) – piotra i mariusza, któ-
rzy wraz z żonami kontynuują dzieło ojca.

Równocześnie z pracą zawodową stanisław Burda realizuje sze-
reg zadań społecznych – jest ławnikiem sądu okręgowego (słupsk), 
społecznym inspektorem ruchu drogowego, inspektorem gospodar-
ki samochodowej , zdobywa i przekazuje mandaty zaufania za wzo-
rową, bezpieczną i kulturalną jazdę.

kochał swoje miasto i swoje zajęcia. kilkakrotnie odrzucał pro-
pozycje przejścia do pracy w większym mieście.

Był powszechnie szanowany ze względu na uczciwość, życzli-
wość i skromność. odznaczony honorowymi odznakami za zasługi 
dla województwa słupskiego oraz dla województwa koszalińskiego, 
otrzymał wiele dyplomów i pisemnych podziękowań za swoją pracę.

zmarł 18 października 2003 roku. Żegnały go tłumy sławnian. 

Maria Poprawska
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antoni Cybulski 
(1913–1995)

urodził się 24 kwietnia 1913 roku w  kresielnie w powiecie Dub-
na na wołyniu. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. po ukończe-
niu szkoły podstawowej uczył się w ludowej szkole rolniczej, którą 
ukończył w 1931 roku. po jej ukończeniu zajmował się przysposobie-
niem rolniczym na wsi oraz działał w związku młodzieży wiejskiej 

„wici”.
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w 1933 roku zmw skierował go na uniwersytet Ludowy w mi-
chałówce. Rok później został wybrany do powiatowego zarzą-
du zmw w Dubnie. w 1935 roku ukończył kurs przysposobienia 
spółdzielczego. 

w latach 1937-1938 odbył służbę wojskową w Równem i po ukoń-
czeniu szkoły podoficerskiej dostał stopień kaprala. Brał udział 
w kampanii wrześniowej 1939 roku. po zajęciu wołynia przez niem-
ców brał udział w konspiracji walcząc zarówno z niemieckim oku-
pantem, jak również z bandami nacjonalistów ukraińskich. 

w 1944 roku wstąpił do Ludowego wojska polskiego na terenie 
zsRR i został oddelegowany do szkoły oficerskiej artylerii w Riaza-
niu. po jej ukończeniu został mianowany na stopień podporuczni-
ka i znalazł się w ii armii wojska polskiego. po zakończeniu woj-
ny w Bieszczadach walczył z bandami upa. w 1946 roku został 
awansowany do stopnia porucznika i objął funkcję dowódcy bata-
lionu. za zasługi na polu walki odznaczony został m.in. krzyżem 
walecznych. 

w 1948 roku został zwolniony z wojska i przyjechał do sławna, 
gdzie zatrzymał się u brata władysława, osadnika wojskowego.

w lutym następnego roku został zatrudniony w wydziale Rol-
nictwa i Leśnictwa w starostwie sławieńskim na stanowisku in-
struktora produkcji zwierzęcej. w tym czasie wstąpił do związku 
Bojowników o wolność i Demokrację. 

w 1951 roku brał udział w  zakładaniu usługowo – wytwórczej 
spółdzielni inwalidów. opracował także projekt pomnika poległych 
żołnierzy. 

w 1954 roku zastał instruktorem upowszechniania wiedzy rol-
niczej w prezydium powiatowej Rady narodowej. w 1957 roku jako 
ekstern ukończył technikum Rolnicze w Bielsku koło łowicza. 

kolejno pracował w  inspektoracie powiatowym gospodarstw 
Rolnych (od 1958 roku) i w gospodarstwie rolnym technikum wod-
nych melioracji (od 1964 roku).w 1965 roku w wydziale Rolnictwa 
ppRn został zootechnikiem, a następnie pracował w gminie sław-
no. na emeryturę przeszedł w 1975 roku.

w 1974 roku został awansowany do stopnia majora i otrzymał 
krzyż partyzancki. Rok później otrzymał krzyż kawalerski orde-
ru odrodzenia polski.
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po przejściu na emeryturę pisał wiersze i wspomnienia. w kon-
kursie „chłopi w walce o niepodległość” ogłoszonym przez „Dzien-
nik Ludowy” zdobył i nagrodę. Jego wiersze – pisane do szuflady 
– zostały wydane nakładem własnym w 1994 roku pod tytułem 
właśnie „wiersze z szuflady”.

w wierszu „przemijanie” z 1986 roku pisał:

... Ja też jestem owocem tej Ziemi
Dojrzałem i odejdę
I może będę pierwiastkiem tych korzeni,
Z których powstałem w swym bycie
I użyźnię tę glebę,
Z której czerpać będzie
Nowo powstałe życie.

zmarł 30 kwietnia 1995 roku i pochowany został na cmentarzu 
komunalnym w sławnie.

Jan Sroka
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Wawrzyniec Czechowicz 
(1898–1963)

wawrzyniec czechowicz urodził się 4 września 1898 roku 
w małczu w powiecie Brzeziny. Legionista piłsudskiego, uczestnik 
kampanii wrześniowej przybył do Darłowa z zakopanego. w tym 
mieście zameldowany był od 21 lipca 1945 roku. przejął zakład foto-
graficzny po Franzu newigerze przy ulicy pocztowej 2. Był jednym 
z  pierwszych polskich fotografów grodu nad wieprzą. Dokumenta-
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cja pierwszych dni powojennego Darłowa i historia niejednej rodzi-
ny osadników, to w dużej mierze zasługa wawrzyńca czechowicza. 
Darłowski fotograf w 1960 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę 
i ze względów zdrowotnych wyjechał do puszczykowa koło pozna-
nia. zmarł 14 sierpnia 1963 roku. spoczywa na miejscowym cmen-
tarzu. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ściany urzędu miejskie-
go w Darłowie zdobiły jego prace.

Ewa Majdańska
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Jan Czyżewski 
(1904–1988)

urodził się 5 marca 1904 roku w sukniewiczach w dawnym wo-
jewództwie wileńskim. pracował jako robotnik leśny, a następnie 
we własnym gospodarstwie rolnym. Brał udział w kampanii wrześ-
niowej 1939 roku i dostał się do niewoli niemieckiej. po dwóch latach 
udało mu się zbiec. w 1944 roku wstąpił do wojska polskiego.
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Do sławna przyjechał niedługo po wojnie – już w 1945 roku. 
w lipcu tego roku rozpoczął pracę jaki inkasent w zarządzie 
miejskim. 

w latach 1950-1952 był radnym i zastępcą przewodniczącego 
miejskiej Rady narodowej w sławnie. następnie – w latach 1953-
1955 – pracował jako sekretarz zarządu powiatowego towarzy-
stwa przyjaźni polsko-Radzieckiej. od grudnia 1955 roku pracował 
w zawodowej straży pożarnej w sławnie. Do 1959 roku był zastępcą 
komendanta powiatowego. później zatrudniony był na stanowisku 
dowódcy pogotowia straży pożarnej. 

Był kuratorem sądowym. 
zmarł 15 lipca 1988 roku i pochowany został na cmentarzu ko-

munalnym w sławnie

Jan Sroka 
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Władysław Dakowski 
(1934–1994)

urodził się 23 czerwca 1934 roku w Buku w wielkopolsce. wcześ-
nie osierocony wychowywany był przez dziadków. Już w wieku 16 lat 
podjął pracę jako sekretarz prezydium miejskiej Rady narodowej 
w sławnie, a następnie w Banku Rolnym i narodowym Banku pol-
skim oddział sławno, gdzie był kontrolerem. od 1955 roku związał 
się z melioracjami, którym wiernym pozostał już do końca życia. 
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pracował na różnych, zawsze kierowniczych stanowiskach w róż-
nych melioracyjnych formacjach i instancjach. w 1977 roku związał 
się ze stowarzyszeniem inżynierów i techników wodnych i melio-
racyjnych, w którym był najpierw przewodniczącym koła zakłado-
wego, a następnie (1985-1993) był przewodniczącym sekcji i wice-
przewodniczącym oddziału słupskiego. Był bardzo aktywny, orga-
nizował ciekawe konferencje regionalne, kursy, wycieczki technicz-
ne, współpracę z bratnimi stowarzyszeniami. spowodował znaczny 
rozwój organizacji i ożywienie jej działalności. przez 2 kadencje był 
członkiem władz zarządu głównego sekcji wodno-melioracyjnej.

Był inicjatorem powołania komitetu Rejonowego naczelnej or-
ganizacji technicznej w sławnie i jego przewodniczącym w latach 
1986-1990 i członkiem władz wojewódzkich w latach 1985-1993 
czynnie działając w makroregionie północ.

Był też przewodniczącym związku zawodowego w wzwm 
w słupsku.

poza bogatą działalnością zawodową i społeczną w swoim zawo-
dzie, za co otrzymał wiele odznaczeń (m.in. Brązowy krzyż zasługi, 
medal 40-lecia pRL, odznaki „zasłużony pracownik Rolnictwa” , 

„za zasługi dla województwa słupskiego”, srebrną i złotą odznakę 
sitwm i not z wpisem do księgi Honorowej), władysław Dakow-
ski zapisał się na stałe w życiu kulturalnym sławna. przez kilka 
lat był przewodniczącym koła przyjaciół Biblioteki. kochał książki, 
potrafił głęboko przeżywać ich treść, trafnie analizować i interesu-
jąco o nich mówić. swoją pasję przekazywał innym. przez kilka-
dziesiąt lat śpiewał w chórze kościelnym i był jego organizacyjną 
podporą. aktywny w życiu wspólnoty parafialnej, co poświadczają 
liczne zdjęcie w domowym archiwum i za co doznawał wiele nieprzy-
jemności od ówczesnych władz.

w 1953 roku ożenił się z kazimierą Rutkowską, z którą wycho-
wali syna i dwie córki.

władysław Dakowski był mężczyzną przystojnym, eleganckim, 
o nienagannych manierach, swoje myśli wyrażał wspaniałą pol-
szczyzną, wyszukanym słownictwem, nie tylko w wystąpieniach 
publicznych. 

zmarł przedwcześnie po długotrwałej i ciężkiej chorobie 1 grud-
nia 1994 roku.

Maria Poprawska
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Stanisław Dulewicz 
(1893–1963)

stanisław Dulewicz urodził się 22 kwietnia 1893 roku w słom-
nikach koło krakowa. tam ukończył szkolę podstawową . Do szko-
ły średniej uczęszczał w krakowie i kaliszu, gdzie uzyskał maturę 
w 1912 roku. studiował w poznaniu i Lublinie. 

w Lublinie uczył łaciny, języka polskiego, przyrody, historii 
i matematyki w gimnazjach żeńskich.
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za pracę pedagogiczną i działalność społeczną w 1936 roku 
otrzymał srebrny krzyż zasługi. 

podczas wojny pracował w łodzi jako księgowy oraz prowadził 
tajne nauczanie. w 1944 roku został wywieziony do obozu w pozna-
niu, a następnie do piły. stąd został przeniesiony na roboty przymu-
sowe do Darłowa. po zajęciu Darłowa przez wojska radzieckie został 
tłumaczem przy radzieckiej komendanturze wojennej – był poliglo-
tą, znał niemiecki, francuski, rosyjski, łacinę i grekę. 

10 czerwca 1945 roku został pierwszym burmistrzem Darłowa. 
Funkcję tę pełnił do końca następnego roku. Był też członkiem pol-
skiej partii socjalistycznej. 

następnie został nauczycielem w szkołach sławna i Darłowa. 
uczył języka polskiego, rosyjskiego, łaciny i historii.

w roku szkolnym 1956/57 rozpoczął pracę w nowo powołanym 
Liceum ogólnokształcącym w Darłowie.

wziął udział w konkursie ogłoszonym przez instytut zachodni 
i wydawnictwo poznańskie na pamiętniki osadników ziem odzyska-
nych. konkurs ogłoszony został w grudniu 1957 roku. pamiętnik 
stanisława Dulewicza – „Burmistrz z Darłowa” – uzyskał pierwszą 
nagrodę. wydany został drukiem w zbiorze pamiętników osadni-
ków przez wydawnictwo poznańskie w 1963 roku.

w 1958 roku otrzymał złoty krzyż zasługi. Rada miasta Dar-
łowa w 1997 roku przyznała mu pośmiertnie medal „zasłużony 
dla miasta Darłowa”. 

w Darłowie istnieje ulica jego imienia. Jest także patronem gim-
nazjum w tym mieście. w kościele mariackim znajduje się tablica 
upamiętniająca pierwszego powojennego burmistrza Darłowa. 

zmarł 13 września 1963 roku i pochowany został na cmentarzu 
w Darłowie. 

Jan Sroka
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Hieronim Fiodorow 
(1915–1978)

urodził się w winnicy w województwie podolskim 21 marca 
1915 roku. (niektóre źródła podają rok 1913). studiował na wydziale 
orientalistyki w warszawie. pracę rozpoczął w 1937 roku w Żeglu-
dze polskiej. okres wojny spędził w warszawie. po wojnie wyjechał 
do gdyni, gdzie pracował w urzędzie morskim, a następnie wykła-
dał w szkole morskiej.
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w 1947 roku zamieszkał w Darłowie. przez kilka lat pracował 
w zasadniczej szkole Rybołówstwa morskiego. w 1959 roku zostaje 
zatrudniony w muzeum przez aleksandra tarnowskiego na stano-
wisku pracownika odpowiedzialnego za pracę oświatową. w 1961 
roku zostaje dyrektorem placówki. 

wzbogacił muzeum o zbiory z zakresu flory i fauny morskiej 
oraz geologii. popularyzował także wiedzę o regionie wygłaszając 
liczne prelekcje i odczyty. miał dar barwnego opowiadania o regio-
nie i jego zabytkach. zajmował się też problematyką współczesną 
– gospodarką morską i pracą ludzi morza. 

Dzięki jego staraniom rozpoczęto remont darłowskiego 
muzeum.

wiele czasu poświęcał pracy społecznej. od 1959 roku do reor-
ganizacji administracji w 1975 roku był radnym powiatowej Rady 
narodowej w sławnie, a następnie był radnym miejskiej Rady na-
rodowej w Darłowie. Był współzałożycielem klubu koszalińskiego 
towarzystwa społeczno-kulturalnego w Darłowie i działaczem pol-
skiego towarzystwa turystyczno-krajoznawczego oraz członkiem 
komendy Hufca związku Harcerstwa polskiego w sławnie. 

za swoją działalność odznaczony był m.in. krzyżem kawaler-
skim odrodzenia polski, złotym krzyżem zasługi, odznaką zasłu-
żonego pracownika morza, zasłużonego Działacza kultury, złotą 
odznaką za opiekę nad zabytkami. 

zmarł nagle 3 października 1978 roku w Darłowie. 

Jan Sroka
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Marcin Galek
(1895–1979)

marcin galek urodził się w 1895 roku. Był działaczem ruchu lu-
dowego. w czasie wojny był uczestnikiem w Batalionach chłopskich 
na wołyniu i Lubelszczyźnie. 

w 1945 ukończył trzytygodniowy kurs polityczny zorganizo-
wany przez polską partię Robotniczą w Rzeszowie, po którym za-
trudniony został w powiatowym urzędzie Repatriacyjnym w tar-
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nobrzegu. we wrześniu wraz z transportem kilku rodzin przyjeżdża 
do malechowa, gdzie osiedlił się na stale. w listopadzie 1945 roku 
organizuje powiatowy związek gminnych spółdzielni „samopomoc 
chłopska” w sławnie i zostaje jego prezesem. Jednocześnie jest wice-
prezesem zarządu powiatowego polskiego stronnictwa Ludowego. 

11 listopada 1946 roku odbył się zjazd zjednoczeniowy ruchu 
ludowego w powiecie sławieńskim, na którym wybrano go prezesem 
zarządu powiatowego stronnictwa Ludowego. w 1947 roku został 
radnym powiatowej Rady narodowej. od 1948 roku do kwietnia 
1950 roku pełnił funkcję przewodniczącego rady.

w tym czasie pełnił funkcję pełnomocnika do walki z analfabe-
tyzmem, był też przedstawicielem stronnictwa Ludowego w komisji 
porozumiewawczej partii i stronnictw politycznych w sławnie oraz 
udzielał się w pracach związku osadników wojskowych.

w 1947 roku został wybrany wiceprzewodniczącym zarządu 
wojewódzkiego sL.

także w tym roku otrzymał od prezydenta złoty krzyż zasłu-
gi, a w  roku następnym wojewódzka Rada narodowa w szczecinie 
przyznała mu srebrną odznakę gryfa pomorskiego. 

w listopadzie 1949 roku odbył się kongres Jedności Ruchu Lu-
dowego. sL i psL połączyły się w zjednoczone stronnictwo Ludowe. 
12 grudnia 1949 roku utworzono w sławnie powiatowy komitet 
zsL. Jego przewodniczącym został marcin galek.

w 1950 roku rozpoczął pracę w wydziale komunikacji woje-
wódzkiej Rady narodowej w koszalinie.

w latach 1957-1965 był posłem na sejm, a w latach 1965-1969 
oraz 1969-1973 radnym powiatowej Rady narodowej w sławnie. 

za swoją działalność był odznaczony m.in. sztandarem pracy 
ii i i klasy, krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia polski, me-
dalem X –lecia pRL, medalem XXX-lecia pRL. 

zmarł 19 sierpnia 1979 roku. pochowany został na cmentarzu 
komunalnym w sławnie.

Jan Sroka
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Zbigniew Galek 
(1947–2008)

urodził się 29 marca 1947 roku w malechowie. Był synem dzia-
łacza ruchu ludowego, posła na sejm marcina galka. 

ukończył w 1966 roku technikum mechanizacji Rolnictwa 
w Świdwinie. Był rolnikiem prowadzącym duże gospodarstwo rolne. 
w 1972 roku zaczęła się jego przygoda z samorządem. wtedy został 
naczelnikiem gminy postomino. w wyborach 1990 roku wybrany 
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został wójtem gminy postomino. Funkcję tę pełnił – z przerwą w la-
tach 1998-2002 – do śmierci w 2008 roku.

Był posłem na sejm w latach 1991-1997 z listy polskiego stronni-
ctwa Ludowego. należał do kilku komisji sejmowych, m. in.: komisji 
Rolnictwa i gospodarki Żywnościowej, komisji systemu gospodar-
czego i  przemysłu oraz kilku komisji nadzwyczajnych. kilkanaście 
razy występował na obradach sejmu oraz składał interpelacje i za-
pytania poselskie. 

w czasie pełnienia przez niego obowiązków wójta gmina roz-
wijała się dynamicznie. powstawały nowe inwestycje. ich lista jest 
bardzo długa, wymieniamy tylko niektóre: budowa w gminie sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa oczyszczalni ścieków w Ja-
rosławcu, budowa hali sportowej w Jarosławcu i pieszczu, budowa 
stadionu sportowego w postominie i rozbudowa szkoły w tej miej-
scowości, remonty ulic i dróg. na te zadania i wiele innych gmina 
uzyskiwały wiele środków ze źródeł zewnętrznych wyróżniając się 
nie tylko na ziemi sławieńskiej, ale i w polsce. 

w rankingach gmin postomino plasowało się w czołówce 
w kraju. 

Dbał także o rozwój kultury i sportu. za jego kadencji gmina 
była współorganizatorem dwóch konferencji naukowych poświęco-
nych przeszłości ziemi postomińskiej. materiały z konferencji uka-
zały się drukiem. Był założycielem i prezesem (1972-1992) klubu 
sportowego „przełom” postomino.

odznaczony był m.in. złotym krzyżem zasługi. 
zbigniew galek zmarł po ciężkiej chorobie 28 lutego 2008 roku. 

pochowany został na cmentarzu komunalnym w sławnie. 
Do końca pełnił funkcję wójta postomińskiej gminy.

Jan Sroka
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Bolesław Głodowski 
(1921-2013)

urodził się na kaszubach – w kołodziejach koło kartuz 
– 6 września 1921 roku. ojciec był rolnikiem i  działaczem związku 
polaków w niemczech. Do szkoły podstawowej chodził w choszcze-
nicy. należał do związku Harcerstwa polskiego i związku strze-
leckiego im. J. piłsudskiego. przed wybuchem ii wojny światowej 
wstąpił do wojska – do 8 pułku w gdyni. we wrześniu 1939 roku 
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dostał się do niewoli do obozu w stutthofie. z obozu udało mu się 
uciec. walczył z okupantem w partyzantce.

Do Darłowa przyjechał w  czerwcu 1945 roku i zaczął pracę 
w straży portowej.

w pierwszych latach po wojnie port okupowali Rosjanie. w koń-
cu 1948 roku przejęli go polacy. 

w latach pięćdziesiątych przeszedł do pracy w administracji 
portu, a następnie został bosmanem portu, czyli urzędnikiem urzę-
du morskiego odpowiadającym za pracę bosmanatu. 

w urzędzie morskim pracował do przejścia na emeryturę 
w 1982 roku. 

za pracę na rzecz portu otrzymał wiele wyróżnień, m. in. krzyż 
kawalerski orderu odrodzenia polski, złoty krzyż zasługi, od-
znakę zasłużony pracownik morza, medal za wojnę obronną 1939 
roku oraz złotą Honorową odznaką gryfa zachodniopomorskiego. 
udzielał się w pracy w darłowskim kole związku kombatantów Rp 
oraz Byłych więźniów politycznych. 

w 2005 roku burmistrz Darłowa arkadiusz klimowicz wyróż-
nił go medalem zasłużony dla miasta Darłowa. 

zmarł w Darłowie 4 stycznia 2013 roku. miał 91 lat. pochowano 
go na cmentarzu przy kościele św. gertrudy. 

Jan Sroka 
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Przemysław Gosiewski 
(1964–2010)

urodził się w słupsku 12 maja 1964 roku. Jego ojciec Jan był 
nauczycielem w Darłowie, a matka – Jadwiga lekarzem pediatrą. 
wychowywał się w Darłowie. tu ukończył szkołę podstawową, a na-
stępnie Liceum ogólnokształcące im. s. Żeromskiego. w latach 
1983-1987 studiował na wydziale prawa i administracji uniwersy-
tetu gdańskiego. 
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w czasie studiów prowadził działalność opozycyjną wiążąc się 
z niezależnym zrzeszeniem studentów. Był m. in. studentem Lecha 
kaczyńskiego. w 1989 roku zatrudniony został przez Lecha kaczyń-
skiego, który był wiceprzewodniczącym nszz „solidarność” na kie-
rownika biura do spraw kontaktów z regionami komisji krajowej.

Brał udział wraz z braćmi kaczyńskimi w zakładaniu poro-
zumienia centrum. w latach 1991-1999 był sekretarzem zarządu 
głównego pc. 

w latach 1998-2001 zasiadał z ramienia akcji wyborczej soli-
darności w sejmiku mazowieckim. w latach 2000-2001 był doradcą 
Lecha kaczyńskiego, który był wtedy ministrem sprawiedliwości. 

od 2001 roku należał do partii prawo i sprawiedliwość organi-
zując jej struktury w województwie świętokrzyskim. w tym samym 
roku został po raz pierwszy posłem w sejmie iV kadencji (2001-2005). 
w kolejnych wyborach ponownie został posłem z okręgu kieleckiego. 
w latach 2005-2006 był przewodniczącym klubu parlamentarnego 
pis

w latach 2006-2007 pełnił funkcję ministra w rządzie Jarosła-
wa kaczyńskiego będąc także przewodniczącym komitetu stałego 
Rady ministrów. w 2007 roku pełnił też stanowisko wicepremiera.

w kolejnych wyborach w 2007 roku uzyskał mandat poselski 
także z okręgu kieleckiego. w listopadzie tego roku został ponow-
nie przewodniczącym komitetu politycznego pis. w styczniu 2010 
roku zrezygnował z tej funkcji i został jednym z wiceprezesów pra-
wa i sprawiedliwości. 

10 kwietnia 2010 roku zginął w katastrofie polskiego samolo-
tu pod smoleńskiem. pochowany został na cmentarzu wojskowym 
na powązkach w warszawie. 

pośmiertnie – 16 kwietnia 2010 roku – odznaczony został krzy-
żem komandorskim z gwiazdą orderu odrodzenia polski. także 
w kwietniu tego roku Rada miasta w ostrowcu Świętokrzyskim na-
dała mu tytuł honorowego obywatela miasta. 

upamiętniają go także tablice pamiątkowe w kiecach, Darłowie 
i końskich. Jego rodzice zorganizowali poświęconą mu izbę pamięci 
w kołakach kościelnych. poświęcona mu wystawa prezentowana 
była w wielu miejscowościach polski, także w Darłowie i sławnie. 

Jan Sroka
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Zbysław Górecki 
(1927–1991)

urodził się 6 kwietnia 1926 roku w ostówkach koło nowo-
gródka w rodzinie nauczycielskiej. Dzieciństwo spędził na kresach 
wschodnich. szkołę podstawową ukończył w mirze, a gimnazjum 
w stołpkach. tu należał do drużyny kresowego szczepu Harcerzy 
oraz związku strzeleckiego. 
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po wojnie osiadł z rodzicami na pomorzu w  trąbkach wiel-
kich. Rozpoczął studia ekonomiczne w katowicach i prawnicze 
we wrocławiu. 

w 1951 roku krótko pracuje w ministerstwie Rolnictwa, a na-
stępnie w prezydium wojewódzkiej Rady narodowej w koszalinie. 

w 1953 roku został radcą prawnym w przedsiębiorstwie „ku-
ter” w Darłowie i w Fabryce zapałek w sianowie. w 1956 roku wraz 
z rodziną przenosi się do Darłowa. tu był radcą prawnym jeszcze 
w kilku innych przedsiębiorstwach (m.in. w Fabryce pieców, w spół-
dzielni Rybołówstwa morskiego „ławica”). 

Debiutował powieścią dla młodzieży „ekspedycja”, która ukaza-
ła się w 1955 roku nakładem „naszej księgarni”. za powieść otrzy-
mał ii nagrodę w ogólnopolskim konkursie literackim. w odcinkach 
drukował ją „Świat młodych”. 

w 1957 roku w tym samym wydawnictwie ukazała się jego kolej-
na powieść „przygoda nad Rio negro”. w 1970 roku wydawnictwo 
poznańskie wydaje zbiór opowiadań „Żelazna ściana”, a rok później 
w wydawnictwie paX ukazała się powieść „pierwsza księga moich 
przygód”. w tym samej oficynie ukazuje się także w 1971 roku po-
wieść o tematyce fantastycznej „Delta powraca na ziemię”. 

w tym samym roku zostaje przyjęty do związku Literatów pol-
skich. w latach 1971-1974 był prezesem koszalińskiego oddziału 
zLp.

w 1981 roku ukazuje się jego kolejna książka „Jedzie klekocząc 
pod górę” wydana nakładem koszalińskiego towarzystwa społecz-
no-kulturalnego będąca refleksją nad prowincjonalną kulturą po-
wiatu sławieńskiego, głównie Darłowa. 

Był nie tylko pisarzem, ale działaczem kultury. w 1957 roku 
założył w Darłowie klub młodej inteligencji. Był też założycielem 
i wieloletnim prezesem darłowskiego oddziału koszalińskiego to-
warzystwa społeczno-kulturalnego. organizował spotkania, odczy-
ty, dyskusje. cechowała go odwaga i krytycyzm w stosunku do po-
czynań władz. Był założycielem grupy literackiej „meduza”.

zajmował się też działalnością publicystyczną. pisał artyku-
ły o polskiej inteligencji, które wywoływały ożywione dyskusje. 
w roku 1984 i 1989 wydał jednodniówki p.t. „zapiski Darłowskie”, 
a następnie wydawał miesięcznik pod tym samym tytułem. wiele 
podróżował. 
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nie należał do ulubieńców pRL-owskich władz. za swoją dzia-
łalność nie otrzymał zbyt wielu odznaczeń. uhonorowano go m.in. 
złotym krzyżem zasługi, medalem twórcom i mecenasom kultury 
i za zasługi w Rozwoju województwa koszalińskiego, odznaką za-
służony Działacz kultury. pośmiertnie klub inteligencji odznaczył 
go nagrodą otwartego mostu, a Rada miejska Darłowa nadała mu 
medal zasłużony dla miasta Darłowa oraz nazwała jego imieniem 
rondo przy ul. wojska polskiego. 

zmarł nagle 2 grudnia 1991 roku w Darłowie na zamku. zo-
stawił wiele niedokończonych projektów i nie wydane publikacje. 
w 2003 roku koszalińskie towarzystwo społeczno kulturalne wy-
dało „piękną księżnę”, a w 2011 roku – w 20-tą rocznicę śmierci 
z. góreckiego – towarzystwo przyjaciół Darłowa wydało „króla 
i wojewodę”. 

Jan Sroka
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Tadeusz Leon Haska
(1919–2012)

tadeusz Haska urodził się 30 czerwca 1919 roku w mikołajkach, 
w gminie kurzetnik, w powiecie nowe miasto Lubawskie. 

w czasie wojny należał do polskiego ruchu oporu. nieznane są 
okoliczności, w jakich przybył do Darłowa. tu początkowo praco-
wał jako urzędnik  prezydium miejskiej Rady narodowej, później 
objął także obowiązki nauczyciela języka polskiego w gimnazjum 
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morskim w Darłowie. wraz z pierwszą kustosz tutejszego zamku, 
amelią łączyńską, zakładał koło polskiego stronnictwa Ludowego. 
z ramienia tej partii kandydował w wyborach do sejmu. mandatu 
nie uzyskał, wybory były sfałszowane. zaczęły się represje. tadeusz 
Haska, o którym w swoich pamiętnikach wspomina stanisław Du-
lewicz, a pierwsi mieszkańcy pamiętają, jak udzielał ślubów, został 
aresztowany. przesiedział parę dni w darłowskiej bezpiece i uciekł 
którejś nocy   przez dach. łączyńska napisała w swoich pamiętni-
kach, że długi czas nie było o nim żadnej wiadomości, dopiero parę 
miesięcy potem okazało się, że dotarł do gdańska. tam dostał się 
na szwedzki statek. przez następny rok usiłował wydostać z polski 
swoją poślubioną 18 września 1946 roku w Darłowie żonę Jadwi-
gę. wreszcie po brawurowym wypadzie łodzią przez Bałtyk udało 
mu się przemycić żonę na pokład, gdzie schowano ją w schowku na 
czas trwania podróży do szwecji. w 1949 roku państwo Haskowie 
przedostali się do usa. tam tadeusz Haska zdobył tytuł profeso-
ra lingwistyki na kalifornijskim uniwersytecie w Berkeley. został 
wykładowcą, a potem kierownikiem polskiego wydziału w Defense 
Language institute w monterey – działającej pod auspicjami amery-
kańskiego Departamentu obrony – szkoły językowej dla personelu 
wojskowego i cywilnego administracji usa. w 1992 roku odwiedził 
Darłowo. ma swoje miejsce w polskiej edycji wikipedii.

zmarł 9 grudnia 2012 roku w usa – w  monterey w  californii. 

Ewa Majdańska
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Witold Hubert 
(1916–1999)

urodził się 7 października 1916 roku we Lwowie. Jako 19-la-
tek rozpoczął służbę w marynarce wojennej. w kampanii wrześ-
niowej 1939 roku służył na kontrtorpedowcu „wicher” zatopionym 
przez niemców. walczył w obronie Helu i dostał się do niewoli 
niemieckiej.
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po wojnie wrócił na pomorze i rozpoczął pracę jako latarnik 
w czołpinie. w 1949 roku ukończył kurs pilotów morskich. uzyskał 
stopień porucznika i  został pilotem morskim w porcie w ustce. 

w maju 1955 roku został kapitanem portu w Darłowie. Funkcję 
tą pełnił do połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. w okre-
sie, kiedy był kapitanem, port był modernizowany. planowano budo-
wę portu jachtowego i stoczni jachtowej i  rozbudowę stoczni. 

pisał wiersze, które drukowane były w lokalnej prasie, artykuły, 
fotografował. w Darłowie spotykał wielu ciekawych ludzi, z który-
mi przegadał wiele godzin. Byli to między innymi żeglarze Leon 
teliga i krzysztof Baranowski, a także dziennikarze, literaci, profe-
sorowie szkół wyższych. 

zmarł 15 marca 1999 roku i pochowany został na cmentarzu 
w Darłowie.

w 2002 roku Rada miasta nadała rozsuwanemu mostowi w Dar-
łówku imię kapitana witolda Huberta.

Jan Sroka
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Stefan Janiczak
(1897–1978)

urodził się w suchej Beskidzkiej 3 listopada 1897 roku. w 1916 
roku wcielono go do armii austriackiej do 13 pułku piechoty, w któ-
rym służyli sami polacy.

Już wtedy interesował się teatrem i  poezją. po pierwszej wojnie 
światowej w wojsku polskim prowadził grupy teatralne. pisał wier-
sze i  scenariusze dla zespołów. 
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w czasie ii wojny światowej był internowany. po ucieczce z obo-
zu walczył w partyzantce. 

po ii wojnie światowej przybył na ziemie zachodnie i w wojsku 
organizował zespoły teatralne i recytatorskie. 

w 1949 roku wraz z rodziną osiedlił się w Darłowie. związany 
był z miejskim Domu kultury i zakładem sieci Rybackich. Był jed-
nym z pierwszych powojennych twórców i animatorów darłowskiej 
kultury. 

w Darłowie powstało wiele jego wierszy i utworów scenicznych. 
w domu kultury prowadził zespoły teatralne, z którymi wyjeż-
dżał do wielu miejscowości powiatu sławieńskiego i województwa 
koszalińskiego. 

w latach 50-tych prowadził także zespoły teatralne w wojsku. 
za jedną z inscenizacji – „imieniny pana dyrektora” – zdobył pierw-
sze miejsce na eliminacjach w pomorskim okręgu wojskowym. 

w jego inscenizacjach grała młodzież szkolna i pracująca oraz 
żołnierze. 

Dużym powodzeniem cieszyła się na pomorzu jego sztuka „Los 
tułacza” opowiadająca o losie żołnierza podczas ii wojny światowej. 

inne jego utwory dramatyczne to: „warszawa płonie” oparta 
na kanwie powstania warszawskiego, „miniony wiek” o kilkuwie-
kowych dziejach Darłowa, „Fragment leśnej nocy” opowiadający 
o okresie partyzanckim autora. 

swoje utwory dramatyczne sam reżyserował, robił do nich sce-
nografie i dekoracje. 

pisał również liryczne wiersze, satyry, ballady. 
Jego teatr zdobył kilka nagród na przeglądach teatrów 

amatorskich. 
w 1961 roku otrzymał odznakę zasłużony Działacz kultury. 

posiadał też wiele dyplomów i odznaczeń, m. in. krzyż kawalerski 
orderu odrodzenia polski, złoty krzyż zasługi, medal za udział 
w walkach o Berlin, krzyż partyzancki.

udzielał się w miejskim kole związku Bojowników o wolność 
i Demokrację, gdzie pełnił przez wiele lat funkcję sekretarza. 

kolekcjonował białą broń.
zmarł w Darłowie 2 października 1978 roku i pochowany został 

na cmentarzu komunalnym w tym mieście.
Jan Sroka
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Zdzisław Juszczakiewicz
(1908–2001)

urodził się 7 października 1908 roku w Jaśle. tu ukończył szko-
łę podstawową i gimnazjum uzyskując maturę w 1927 roku. stu-
dia rozpoczął na wydziale nawigacji w szkole morskiej w tczewie. 
wkrótce zrezygnował z nauki w tej uczelni i zapisał się na wyższe 
studium Handlowe w krakowie. w 1929 powołano go do wojska. po 
ukończeniu szkoły podchorążych Lotnictwa w Dęblinie w 1932 roku 
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został podporucznikiem obserwatorem lotnictwa i trafił do eskadry 
szkolnej morskiego Dywizjonu Lotniczego w pucku. w przeddzień 
wybuchu ii światowej wojny był oficerem sztabu dywizjonu. 

na początku października 1939 roku dostał się do niewoli nie-
mieckiej, w której przebywał do stycznia 1945 roku. 

w maju 1945 roku przybył do gdańska i rozpoczął pracę w mor-
skim instytucie Rybackim. 2 lipca instytut delegował go do Darłowa 
w celu zabezpieczenia obiektów rybołówstwa. 15 października tego 
roku objął funkcję kapitana portu w Darłowie. w dalszym ciągu 
pełnił funkcję kierownika Delegatury morskiego instytutu Ryba-
ckiego, a po jego zlikwidowaniu szefował stoczni rybackiej. 

Jednocześnie był inwigilowany przez władze bezpieczeństwa 
w sławnie (jako sanacyjny oficer). Juszczakiewicz zorientował się, 
że interesuję się nim bezpieka i z obawy przed aresztowaniem przy-
gotowywał się do ucieczki za granicę. przez kilka tygodni szkolił 
się w nawigacji nocnej pilotując statki wchodzące i wychodzące 
z portu darłowskiego. w nocy z 29 na 30 sierpnia 1948 roku wraz 
z najbliższą rodziną wypłynął w morze na motorówce docierając 
na Bornholm, a później do kontynentalnej szwecji. w końcu lat 
czterdziestych udał się do argentyny. pływał jako i oficer mary-
narki handlowej na statkach szwedzkich. w 1970 roku znalazł się 
w montrealu, gdzie mieszkał jego przyrodni brat. w kanadzie nabył 
gospodarstwo rolne. 

zmarł 3 czerwca 2001 roku w wieku 93 lat.
Jan Sroka 
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Wacław Kalinowski
(1936–2006)

urodził się 18 lipca 1936 roku w miasteczku Bruay-en-artois 
na północy Francji. Jego ojciec był górnikiem, który za pracą emi-
grował do Francji. ukończył tam szkołę podstawową i dwie klasy 
gimnazjum. w 1949 roku z rodziną przyjechał do polski i zamiesz-
kał w sławnie. Rozpoczyna naukę w liceum, gdzie uzyskuje maturę. 
tu wstępuje do związku młodzieży polskiej. Bierze udział w Świa-
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towym Festiwalu młodzieży Demokratycznej jako tłumacz. w 1956 
roku wstępuje w szeregi polskiej zjednoczonej partii Robotniczej. 
w 1959 ukończył technikum Budowlane. Jednocześnie pracował 
w związku młodzieży socjalistycznej w komitecie powiatowym 
w sławnie, gdzie pełnił funkcję i sekretarza oraz w komitecie woje-
wódzkim zms w koszalinie. 

następnie pracuje w przedsiębiorstwie połowów i usług Ryba-
ckich „kuter” w Darłowie, w sławieńskim oddziale wojewódzkiego 
urzędu statystycznego. w 1967 roku zostaje prezesem spółdzielni 
odzieżowej „sławianka”. 

w 1968 roku wybrano go na przewodniczącego prezydium miej-
skiej Rady narodowej w sławnie. to odpowiednik dzisiejszej funkcji 
burmistrza. za jego „panowania” m. in. założono stylowe oświetle-
nie parku miejskiego. Funkcję tę pełni do lutego 1972 roku. w ka-
dencji 1969-1973 był radnym miejskiej Rady narodowej. następnie 
pracuje w prezydium powiatowej Rady narodowej w koszalinie. 
w 1974 roku rozpoczyna pracę w urzędzie wojewódzkim w koszali-
nie. po śmierci żony krystyny przeprowadza się w 1977 do koszali-
na. samodzielnie wychowuje trójkę dzieci. 

w urzędzie wojewódzkim pracuje do 1979 roku, a następnie 
w spółdzielczości mieszkaniowej. w 1983 roku zostaje pracownikiem 
izby skarbowej w koszalinie. w 1989 roku przeszedł po przebytym 
zawale na rentę inwalidzką. 

w czasie pracy w sławnie działał społecznie w  zarządzie po-
wiatowym Ligi obrony kraju, związku ochotniczych straży po-
żarnych. Był korespondentem „ilustrowanego kuriera polskiego”, 
w którym pisał o sławnie. 

za pracę zawodową i społeczną otrzymał m.in. srebrny krzyż 
zasługi (1964), srebrną (1967) i złotą (1985) odznakę im. Janka 
krasickiego, medal „30-lecia polski Ludowej” (1974), Brązowy „me-
dal za zasługi dla pożarnictwa” (1974), odznakę Honorową „zasłu-
żony dla ziemi sławieńskiej” (1975), medal „40-Lecia polski Ludo-
wej” (1984), odznakę „za zasługi dla zsmp” (1986).

w 1987 roku został odznaczony krzyżem oficerskim orderu 
odrodzenia polski. 

zmarł po ciężkiej chorobie w koszalinie 8 stycznia 2006 roku. 
pochowany został na cmentarzu komunalnym w sławnie. 

Jan Sroka
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Julian Kaliszczak 
(1925–1999)

urodził się 9 stycznia 1925 roku w Jazienicy polskiej na wscho-
dzie. w malechowie osiedlił się 15 września 1945 roku. na początku 
zajął się gospodarowaniem, ale już w czerwcu 1946 roku podjął pra-
cę jako instruktor w gminnej spółdzielni „samopomoc chłopska” 
w sławnie, a po ukończeniu w 1947 roku kursu pedagogicznego 
został nauczycielem fizyki i chemii w malechowskiej szkole, którą 
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współorganizował, urządzał i wyposażał i której pozostał wierny 
do końca życia. w trakcie pracy uzupełniał wykształcenie, rozsze-
rzając je o kolejny przedmiot – matematykę.

Jego talent pedagogiczny, kreatywność i wysokie wyniki na-
uczania trudnych przecież przedmiotów szybko zostały dostrzeżo-
ne przez władze oświatowe, które powołały go na stanowisko po-
wiatowego instruktora-metodyka z zakresu fizyki i chemii, którą 
to funkcję pełnił przez 18 lat. w macierzystej szkole wzorcowo urzą-
dził i wyposażył pracownie przedmiotowe, rozsławione daleko poza 
granice powiatu. 

udzielał efektywnej pomocy nauczycielom poprzez konferencje 
metodyczne, lekcje pokazowe i merytoryczny instruktaż. w czasie, 
kiedy działały gminne szkoły zbiorcze, był wicedyrektorem male-
chowskiej placówki. od 1968 roku był też instruktorem powszech-
nej samoobrony.

Równocześnie aktywnie działał w strukturach związku na-
uczycielstwa polskiego jako długoletni prezes ogniska związkowego, 
wiceprezes zarządu powiatowego i członek władz wojewódzkich.

od początku obecności na ziemi sławieńskiej był działaczem 
sportowym w ramach Ludowych zespołów sportowych. pełniąc 
odpowiedzialne funkcje inicjował i organizował budowę obiektów 
sportowych, a otwarcie zbudowanego czynem społecznym pod jego 
kierownictwem stadionu w malechowie uświetniło obchody woje-
wódzkiego Święta Ludowego.

Julian kaliszczak mocno wrósł w ruch ludowy i aktywnie 
w nim uczestniczył. Już w pierwszych latach pobytu w malechowie 
wstąpił do polskiego stronnictwa Ludowego (przekształconego po-
tem na kilkadziesiąt lat w zsL). przez kilka kadencji pełnił funk-
cję prezesa gromadzkiego komitetu i był członkiem władz powia-
towych i wojewódzkich. Równocześnie pełnił wiele innych funkcji 
społecznych jako aktywny działacz osp, opiekun społeczny, członek 
kolegium orzekającego i ławnik sądu okręgowego w koszalinie. 
Był też radnym i przewodniczącym gromadzkiej Rady narodowej 
w malechowie. 

w czasie całej aktywności życiowej inspirował społeczność 
malechowską do działalności na rzecz środowiska, dzięki czemu 
wieś wzbogaciła się o nowy pawilon szkolny w ramach programu 
„1000 szkół na tysiąclecie”, stadion sportowy, oświetlenie ulic, 
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chodnik przez całą długość miejscowości, wodociąg wiejski, pomnik 
pamięci – głaz w centrum wsi i inne dokonania.

Julian kaliszczak był człowiekiem, pogodnym, serdecznym, 
życzliwym, o wysokim poziomie poczucia humoru. cieszył się du-
żym autorytetem wśród uczniów, ich rodziców, w środowisku oświa-
towym i miejscowym. wychował trzy córki, miał pięcioro wnucząt.

Bogaty, piękny i szlachetny życiorys...
Był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, między innymi: 

krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia polski, złotym i srebr-
nym krzyżem zasługi, medalem komisji edukacji narodowej, od-
znaką tysiąclecia państwa polskiego, złotymi odznakami znp 
i zsL, odznaczeniami Honorowymi za zasługi dla województwa 
koszalińskiego i ziemi sławieńskiej, odznaką Działacz Ruchu spół-
dzielczego i odznaką przyjaciel Dziecka.

zmarł 6 stycznia 1999 roku w malechowie. tam też został 
pochowany.

Maria Poprawska
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Zygmunt Komorowski
(1930–2001)

urodził się 24 lutego 1930 roku w mińsku mazowieckim, gdzie 
ukończył szkołę podstawową i miejscowy ogólniak. Już wtedy wyka-
zywał spory talent piłkarski. z nakazu podejmuje pracę w państwo-
wym gospodarstwie Rolnym w wilczych Laskach koło szczecinka, 
jako kalkulator, a później zastępca dyrektora. tutaj poznaje swoją 
przyszłą małżonkę wandę. 
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szybko dostrzeżono jego walory zawodowe i piłkarskie. podej-
muje pracę w przemysłówce szczecineckiej, a sportowo awansuje 
do drużyny szczecineckiego „Darzboru”, na pozycję napastnika. 

w 1963 roku podejmuje pracę w prezydium powiatowej Rady na-
rodowej w sławnie na stanowisku wiceprzewodniczącego, a od grud-
nia 1965 roku, sekretarza prezydium. zostaje radnym powiatowego 
samorządu. wtedy to czyniono starania w sprawie zagospodarowa-
nia nieczynnych obiektów przemysłowych, jak: „smakosz”, odbudo-
wy bazy darłowskiego „kutra”, rozbudowy Fabryki sieci Rybackich 
w Darłowie. w lipcu 1969 roku zostaje prezesem sławieńskiej odzie-
żowej spółdzielni inwalidów „przymorze”. w tym czasie spółdziel-
nia przeżywała wyraźny rozkwit. na początku lat 70. spółdzielnia 
zajmowała czołowe miejsca w kolejnych wojewódzkich współzawod-
nictwach. w 1974 roku, po 18 miesiącach budowy, oddano do użyt-
ku ludzi niepełnosprawnych nowe obiekty produkcyjne przy uli-
cy chełmońskiego (szwalnia i krojownia skór i tkanin, warsztaty 
mechaniczne, zakład uszlachetniania skór z własną oczyszczalnią, 
warsztaty transportowe, szatnie z natryskami, bufetem i świetlicą, 
budynek administracyjny) z pełnym zapleczem rehabilitacyjno-so-
cjalnym (specjalistyczne gabinety lekarskie z pełną obsadą osobo-
wą oraz odnowy usprawniającej z zakresu fizyko- i kinezyterapii). 
spółdzielnia jako jedna z pięciu jednostek w kraju stosowała wtórną 
obróbkę skór odpadowych przeznaczonych do produkcji rękawic ro-
boczych i ochronnych, co miało znaczny wpływ na koszty produkcji. 
w grudniu 1974 roku w starych pomieszczeniach przy ul. koszaliń-
skiej uruchomiono hotel pracowniczy. w listopadzie 1978 roku spół-
dzielnia uzyskała, po raz pierwszy, status zakładu pracy chronio-
nej, przyznawany przez centralny związek spółdzielni inwalidów, 
spełniając bardzo wysokie wymogi co do rehabilitacji zawodowej 
(m.in. wilgotność i temperatura powietrza, oświetlenie wszystkich 
pomieszczeń w dzień i w nocy, nasilenia hałasu, usuwanie barier 
architektonicznych), opieki medycznej i socjalnej. 

na emeryturę przeszedł w 1990 roku. Był prezesem miejskie-
go klubu sportowego „sława” w sławnie. Jego hobby to wędkar-
stwo i brydż sportowy. Był aktywnym członkiem Ligi obrony kraju. 
zmarł 12 października 2001 roku i pochowany został na cmentarzu 
komunalnym w sławnie. 

Sławoj Zawada
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Kazimierz Konieczny
(1896–1964)

urodził się 16 lutego 1896 roku w kcyni. w latach 1904-1907 
brał udział w strajkach szkolnych w gnieźnie. Żołnierz i wojny 
światowej ranny w prawą rękę (długotrwałe leczenie i rehabilitacja 
w szpitalu w Lozannie). uczestnik powstania wielkopolskiego 1918-
1919 roku. absolwent wyższej szkoły Budowy maszyn w poznaniu 
(1924). przez 20 lat pracował w gazowni w kcyni. Harcerz. Dyplom 
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uznania z okazji 25-lecia (1913-1938) pierwszej Drużyny związku 
Harcerstwa polskiego im. Lecha w gnieźnie. „z okazji jubileuszu 
druhowi kazimierzowi koniecznemu członkowi drużyny w okresie 
walk o niepodległość w latach 1913-1918 oraz za pracę nad rozwo-
jem drużyny w dowód uznania”. 38 lat pracował w gazownictwie, 
w tym 18 lat w sławnie.

od wiosny 1946 roku mieszkał w sławnie dokąd przybył wraz 
z żoną gertrudą i czwórką dzieci – zofia, alicja, krystyna i urszula 
(te trzy ostatnie tańczyły w zespole taneczno-wokalnym „sławno” 
istniejącym w latach 1950-1958). przejmuje obowiązki kierowni-
ka gazowni miejskiej (sierpień 1946 – uruchomienie gazowni). po-
niemieckie urządzenia gazownicze w sławnie były mało wydajne 
i kosztowne w eksploatacji. Dostarczały gaz do gospodarstw domo-
wych i oświetlenia ulicznego. w połowie 1948 roku przystąpiono 
do budowy nowego pieca gazowniczego (8-komorowego).produkcja 
gazu systematycznie wzrastała. 

kazimierz konieczny był założycielem mieszanego chóru przy-
kościelnego w 1947 roku. w listopadzie 1949 roku w ramach „czuj-
ności rewolucyjnej” uznano go sprawcą szantażu gospodarczego 
w gazowni miejskiej i miejskich zakładach użyteczności publicznej 
– miał on celowo utrudniać ludności zaopatrzenie w energię elek-
tryczną, wodę, gaz oraz koks. pod koniec lat 50. trafia w ręce sła-
wieńskiej bezpieki, przesłuchiwany i posądzony za „sianie nienawi-
ści do związku Radzieckiego”. posądzenie i oskarżenie okazały się 
niesłuszne – podstawą był anonimowy donos, że próby chóru odby-
wały się na terenie gazowni. nigdy nie ukrywał, że te próby właśnie 
tam się odbywały. nigdy też nie zabiegał o formalną rehabilitację. 
znany był z tego, że swoją funkcję kierowniczą wykonywał najczęś-
ciej na terenie budowy nowych sieci gazowniczych w mieście.

umiera 8 grudnia 1964 roku po krótkiej chorobie i pochowany 
zostaje na cmentarzu komunalnym w sławnie. 

Sławoj Zawada
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Jan Konstantynow
(1926–2014)

Jan konstantynow urodził się 8 stycznia 1926 roku w wilnie. 
tam spędził dzieciństwo i lata młodości. w czasie okupacji podzielił 
los zesłanych do niemiec na roboty. po wojnie nie wrócił do uko-
chanego wilna. za namową ówczesnego kapitana portu Darłowo 
– Juszczakiewicza, którego spotkał w gdyni, jako 19-letni chłopak 
w 1945 roku osiadł w nadmorskim miasteczku. tu w 1946 roku, za-
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raz po przyjeździe zapisał się do nowo tworzonego chóru kościelnego 
„cecylia”, który prowadził alfons milewski i do ochotniczej stra-
ży pożarnej. Rok później przyjechała do niego matka. zamieszkali 
przy ulicy ogrodowej.

w  1947 roku pojechał do szkoły morskiej w gdyni. pływał na 
„Darze pomorza”. zwiedził stolice Danii i norwegii. po ukończeniu 
szkoły dwa lata pływał w „Dalmorze”. zwiedził porty całej europy.  
w gdyni poznał żonę – Helenę i z nią po trzech latach wrócił do Darłowa  
i rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie połowów i usług Rybackich 

„kuter”. pracował w nim do emerytury, na którą przeszedł w 1984 
roku.

Jan konstantynow był bardzo pogodnym, uśmiechniętym 
i życzliwym człowiekiem, zawsze skorym do żartów. społeczności 
nadmorskiego miasteczka dał się poznać jako doskonały śpiewak, 
muzyk, rybak i iluzjonista. sam mówił, że w życiu miał trzy wiel-
kie miłości: żonę, morze i iluzję. Do klubu iluzjonistów amatorów 
w łodzi wstąpił w 1979 roku, a potem gościł na scenach całej polski. 
występował w ówczesnej czechosłowacji i nRD. nota bene dosko-
nale znał język niemiecki. często honoraria za występy przeznaczał 
na cele charytatywne. 

25 maja 2006 roku Darłowski ośrodek kultury wyprawił mu 
huczny Benefis. Jan konstantynow jest jednym z dwóch głównych 
bohaterów dokumentalnego filmu pt. „pomorskie iluzje” w reżyse-
rii Jacoba Dammasa i Helge Rennera, który otrzymał główną na-
grodę na międzynarodowym Festiwalu Filmowym w karlowych 
warach. oglądała go publiczność nie tylko w polsce i europie, ale 
także choćby w kanadzie.

Jan konstantynow zmarł 24 czerwca 2014 roku na wieczną 
wachtę spoczął na darłowskim cmentarzu.

Ewa Majdańska
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Józef Koperski 
(1931–2013) 

urodził się 24 lutego 1931 roku w Dolsku koło Śremu. czas woj-
ny to wysiedlenie do generalnej guberni. w 1946 roku wraz z rodzi-
cami przyjeżdża do malechowa. podejmuje pracę w zakładzie sieci 
elektrycznych w sławnie. ojciec stanisław, powstaniec wielkopol-
ski, legionista, uczestnik wojny 1920 i 1939 roku, żołnierz generała 
maczka, miał prywatny zakład masarniczy w malechowie. 
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Jako osiemnastolatek, w 1949 roku, został skazany na rok 
i sześć miesięcy pozbawienia wolności oraz utratę praw obywatel-
skich, publicznych i honorowych na przeciąg dwóch lat, za przyna-
leżność do –nielegalnej – polskiej organizacji wojskowej. 

5 października 1950 roku Józef koperski wychodzi na wolność. 
Bezskutecznie poszukuje pracy. Dostał wezwanie do odbycia zasad-
niczej służby wojskowej, którą odbywa w latach 1952-1954 pracując 
w kopalni węgla w katowicach – Brynowie. podstawą zakwalifiko-
wania do służby zastępczej było „jego pochodzenia społeczne, obli-
cze polityczne i moralne oraz przeszłość polityczna”. 

15 grudnia 1954 roku, po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, 
po ośmiomiesięcznym poszukiwaniu, podejmuje pracę jako strażak 
w powiatowym pożarnictwie, którego komendantem był wówczas 
aspirant pożarnictwa edward Hajdrich. wspólnie z komendantem 
przeprowadzał kontrole stanu bezpieczeństwa pożarowego m. in. 
w państwowych gospodarstwach rolnych i spółdzielniach produk-
cyjnych. po ukończeniu kursu młodych podoficerów w Bydgoszczy 
w 1956 roku rozpoczyna samodzielną działalność kontrolną na te-
renie całego powiatu sławieńskiego dojeżdżając do najdalszych jego 
zakątków najpierw rowerem służbowym, a później motocyklem. 
w swej pracy prewencyjnej był stanowczy i konsekwentny w wyka-
zywaniu zagrożeń pożarowych, co nie zawsze było w smak kierowni-
ctwu jednostek kontrolowanych. przeprowadzane rekontrole w wy-
konaniu zespołów wojewódzkich nie wprowadzały zmian do ustaleń 
przez niego poczynionych. w 1975 roku starszy ogniomistrz Józef 
koperski, przez okres trzech miesięcy pełnił funkcję komendanta 
Rejonowej straży pożarnej. w latach 1980-86 pełni obowiązki star-
szego inspektora ds. organizacyjno-kadrowych. w 1986 roku odcho-
dzi na emeryturę po 32 latach służby. 

odznaczony był krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia 
polski. 

zmarł w sławnie 6 stycznia 2013 roku i pochowany został na 
miejscowym cmentarzu komunalnym.

Sławoj Zawada
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Zofia Koral 
(1923–1991)

zofia koral z domu milińska urodziła się 29 kwietnia 1923 roku 
w inowrocławiu. 

ukończyła 7-klasową szkołę powszechną, a następnie 3-letnią 
szkołę przemysłowo-handlową. w listopadzie 1939 roku została wy-
wieziona na roboty przymusowe do niemiec, gdzie pracowała u go-
spodarza. po wojnie zgłosiła się do organizującego się szpitala woj-
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ska polskiego, gdzie pracowała w kancelarii żywnościowej. w mar-
cu 1946 roku zostala skierowana do wojewódzkiej szkoły polskiej 
partii Robotniczej. po jej ukończeniu pracowała w organach bezpie-
czeństwa publicznego. w 1949 roku rozpoczęła pracę z młodzieżą 
w organizacji „służba polsce”, gdzie pełniła funkcję komendanta 
powiatowego. pracowała tam do końca 1953 roku. od początku 
1954 roku zatrudniona była jako pracownik umysłowy w zakładach 
mięsnych w toruniu, a w 1957 roku zatrudniona została w handlu 
w powszechnym Domu towarowym także w toruniu.

w gromadzkiej Bibliotece publicznej w malechowie rozpoczęła 
pracę 1 kwietnia 1960 roku. otwarto ją miesiąc później w niewiel-
kim pokoju, który mieścił 9 regałów i biurko. to zajęcie okazało się 
pracą na cale jej dalsze życie. 

zofia koral odnalazła tu swoje miejsce na ziemi. pod jej kierow-
nictwem biblioteka przez wiele lat prężnie się rozwijała. oprócz gro-
madzenia i wypożyczania książek w placówce odbywało się szereg 
ciekawych imprez. na przykład już podczas Dni oświaty, książki 
i prasy w 1961 roku wraz ze szkołą wystawiono „starą baśń” kra-
szewskiego i „Lilie” mickiewicza. przy bibliotece powstał uniwersy-
tet powszechny, gdzie zaczęto propagować książki techniczne. po-
wstały też punkty biblioteczne w niemicy, słowinie i malechówku. 
w połowie lat 60-tych przy bibliotece powstaje teatrzyk kukiełkowy, 
organizowane były odczyty, zgaduj-zgadule, spotkania autorskie. 
pierwsze z  koszalińskim literatem gracjanem Bojarem Fijałkow-
skim odbyło się w grudniu 1965 roku. Biblioteka brała udział w licz-
nych konkursach zajmując czołowe miejsca w powiecie. przy biblio-
tece i osp powstał też zespół teatralny dorosłych.

na początku 1973 roku gromadzka Biblioteka w malechowie 
została przekształcona w gminną, a jej kierownikiem była nadal 
zofia koral.

w 1983 roku biblioteka została przeniesiona do nowych po-
mieszczeń i uzyskała imię emilii gierczak. prężnie rozwijały się 
też filie biblioteki.

zofia koral była radną gminnej Rady narodowej. 
Do końca życia związana była z malechowską placówką. zmarła 

21 grudnia 1991 roku. pochowana została na cmentarzu komunal-
nym w koszalinie.

Jan Sroka
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Kazimierz Krajewski 
(1928–2012) 

urodził się 29 lutego 1928 roku w kobiernikach koło płocka, 
jako syn rolników. Jako 19-latek, latem 1947 roku, przyjechał do Bo-
żenicy koło polanowa idąc w ślady swego szkolnego kolegi z rodzin-
nej wioski. 

podejmuje pracę w miejscowym państwowym gospodarstwie 
rolnym, jako robotnik fizyczny z widłami w ręku; jako traktorzysta 
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wykonuje pierwsze prace polowe w majątku przekazanym polakom 
przez wojsko radzieckie. 

Już w 1950 roku powierzono mu kierowanie gospodarstwem 
rolnym w Żegocinie. trzy lata później, czyli wiosną 1953 roku peł-
nił funkcję zootechnika gospodarstwa w ostrowcu, a pół roku póź-
niej przejmuje stanowisko dyrektora, które sprawuje aż do emery-
tury w 1995 roku. uzupełnia swoją wiedzę zawodową zdobywając 
tytuł technika produkcji rolnej, a później inżyniera rolnictwa – ab-
solwent wydziału Rolnego szczecińskiej wyższej szkoły Rolniczej 
(1976 rok). potrafił łączyć pracę z nauką, do czego zachęcał swoich 
pracowników. 

Razem ze swoją załogą przechodził reorganizacje zarządzania 
państwowymi gospodarstwami rolnymi. kierował molochem (ze-
spół państwowych gospodarstw Rolnych), w skład którego wcho-
dziły m.in. takie gospodarstwa rolne jak: Ryszczewo, kusice, Laski, 
Bożenica, komorowo, kwasowo, kosierzewo, podgórki, ostrowiec, 
Świerczyna. 

w lipcu 1969 roku powołany został państwowy ośrodek Ho-
dowli zarodowej z siedzibą w ostrowcu, który w latach 70. poprzed-
niego wieku notował znakomite wyniki rozwojowe. w jego skład 
weszło pięć samodzielnych gospodarstw hodowlanych: kosierzewo, 
ostrowiec, podgórki, smardzewo i Żegocino (3 617 ha, w tym 3 172 
to użytki rolne). powołano zakłady usługowe: grupę Remontowo-
Budowlaną w ostrowcu i warsztaty mechaniczne w Żegocinie. kie-
rowanie tym przedsiębiorstwem powierzono kazimierzowi krajew-
skiemu. od początku zwracał szczególną uwagę na budowę, rozbu-
dowę i modernizację obiektów inwentarskich, budownictwo miesz-
kaniowe, rozwój zaplecza socjalnego i usługowego dla pracowników, 
modernizację sprzętu mechanicznego. 

Budowano nowe cielętniki (młode bydło sprzedawano do strefy 
dolarowej), chlewnie zarodowe, tuczarnie, obory wydojowe, wszyst-
ko zmechanizowane, z pełnym zapleczem socjalnym. systema-
tycznie zwiększano stan inwentarza żywego: chów bydła i trzody 
chlewnej. Budowano wychowalnie loszek i knurów, fermę zwierząt 
futerkowych (chów lisów pospolitych srebrnych i platynowych oraz 
polarnych niebieskich i białych oraz tchórzofretek). uruchomio-
no mieszalnie pasz i suszarnie zielonek, stawy hodowlane pstrąga. 
uprawiano intensywne odmiany zbóż. przeprowadzano prace me-
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lioracyjne gruntów ornych i łąk, a do prac chemizacyjnych wynaj-
mowano śmigłowiec. 

pełnił społeczną funkcję prezesa jednostki ochotniczej straży 
pożarnej w ostrowcu. Świetny organizator, wychowawca młodych 
kadr kierowniczych. to tutaj właśnie odbywali staże zawodowe ab-
solwenci wyższych uczelni rolniczych, późniejsi kierownicy przed-
siębiorstw i państwowych gospodarstw rolnych. Dbał o swoich pra-
cowników i ich rodziny, o poprawę ich warunków bytowych oraz 
warunków kształcenia ich dzieci. to właśnie z jego inicjatywy zało-
ga gospodarstwa rolnego współfinansowała budowę szkoły w ostro-
wcu. stanął na czele społecznego komitetu budowy szkoły. Budowę 
rozpoczęto w listopadzie 1983 roku, a w sierpniu 1986 uroczyście 
oddano ją do użytku. wybudowano nowe osiedle – dwupiętrowe bu-
dynki w ostrowcu o 68 mieszkaniach, 2 nowe budynki w kosierze-
wie i 6 w Żegocinie. 

Funkcjonował hotel o 22 miejscach dla osób samotnych, przed-
szkole o 60 miejscach (w pałacu w Żegocinie), świetlica ze stołówką, 
gabinet dentystyczny. w okresie prac polowych wszyscy zatrudnie-
ni otrzymywali posiłki bezpośrednio na stanowisku pracy. moder-
nizowano obiekty sportowe, wspomagano miejscową drużynę piłki 
nożnej, której był wielkim kibicem. Był człowiekiem nowoczesnym, 
patrzącym w przyszłość. 

wspomagał wszelkie formy dokształcania ogólnego i zawodowe-
go swojej załogi. Był życzliwym, gospodarnym, uczciwym. wyma-
gającym najpierw od siebie, a później od swoich podwładnych. Jed-
nokonną dwukółką objeżdżał swoje gospodarstwo o różnych porach 
doby. doglądając i doradzając. później posługiwał się w tych celach 
samochodem terenowym. solidnie nagradzał dobrze pracujących, 
dyscyplinował brakorobów, nieuczciwców i zaglądających do kielisz-
ka. nie tolerował bylejakości. 

po zakończeniu każdych żniw na polach swego gospodarstwa 
chętnie udzielał pomocy miejscowym rolnikom indywidualnym. 

miał jedno wielkie hobby – myślistwo, któremu oddawał się bez 
reszty. współpracował z myśliwymi zza odry. to właśnie do domu 
państwa . krajewskich często zaglądał Derk stegewentz, przedwo-
jenny mieszkaniec sławna, ten który zapoczątkował partnerską 
współpracę miasta Rinteln ze sławnem. i wspólnie ruszali na my-
śliwskie ścieżki. 
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odznaczony był krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia 
polski. 

zmarł w ostrowcu 26 lutego 2012 roku i pochowany został 
na miejscowym cmentarzu. 

Sławoj Zawada
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Zofia aleksandra 
Kraszewska 

(1930–1992) 

urodziła się 15 maja 1930 roku w kościerzynie (pomorze) jako 
córka marii (z domu gajewska) i aleksandra kraszewskiego.

naukę rozpoczęła w Świeciu nad wisłą, gdzie jej ojciec pracował 
jako lekarz powiatowy. Lata wojny (1939-1945) spędziła – z rodzi-
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cami i bratem Janem – najpierw we Lwowie, dokąd rodzina prze-
mieściła się przed frontem niemieckim nacierającym od zachodu 
polski, a następnie w Busku-zdroju, gdzie zastał ich koniec wojny 
i gdzie pracował jej ojciec. tam też uczęszczała do gimnazjum, a na-
stępnie kontynuowała naukę w sławnie, w którym rodzina osiedliła 
się po wojnie. Świadectwo dojrzałości uzyskała w Liceum ogólno-
kształcącym w sławnie w 1948 roku. studia medyczne rozpoczęła 
w akademii medycznej w gdańsku, a kontynuowała w pomorskiej 
akademii medycznej w szczecinie.

po skończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu uprawniającego 
do wykonywania zawodu lekarza w 1957 roku rozpoczęła pracę 
w miejskim szpitalu w słupsku, a od 1961 roku w przychodni po-
wiatowej w sławnie, z przerwą na pracę w szpitalu wojewódzkim 
w opolu, gdzie pogłębiała specjalizację w zakresie dermatologii.

od 1 lipca 1966 roku pracowała nieprzerwanie w przychodni 
Dermatologicznej w sławnie, poświęcając się działalności leczniczej 
i opiece nad pacjentami.

Dr zofia kraszewska całe swoje życie zawodowe zawarła w pra-
cy na rzecz mieszkańców sławna i okolic. Bez reszty była oddana 
przywracaniu zdrowia pacjentom, przekraczając niejednokrotnie 
ramy swojej specjalizacji, co było możliwe dzięki jej zaangażowaniu 
i rozległej wiedzy medycznej.

z uwagi na pogarszający się stan zdrowia zakończyła pracę 
w 1991 roku. zmarła nagle 14 kwietnia 1992 roku. została pocho-
wana, obok rodziców, na cmentarzu w sławnie. 

     
Janina Kraszewska
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Jan Maria Kraszewski 
(1932–2006)

Jan maria kraszewski syn aleksandra i marii urodził się 2 lu-
tego 1932 roku w kościerzynie na pomorzu..\ naukę rozpoczął 
w Świeciu nad wisłą, gdzie jego ojciec był zatrudniony jako lekarz 
powiatowy.

okres wojny (1939-1945) spędził z rodzicami i siostrą zofią 
we Lwowie, a następnie w Busku-zdroju, dokąd przemieściła się 
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rodzina przed zbliżającym się frontem. tu rozpoczął naukę w gim-
nazjum, którą kontynuował w sławnie, gdyż tam rodzina kraszew-
skich zamieszkała po wojnie. po ukończeniu szkoły ogólnokształcą-
cej stopnia licealnego, w 1950 roku uzyskał świadectwo dojrzałości 
z wynikiem bardzo dobrym. 

stąd też, bez przeszkód, został przyjęty na politechnikę gdań-
ską, a po ukończeniu studiów z wynikiem bardzo dobrym na wydzia-
le mechanicznym, uzyskał w 1954 roku tytuł inżyniera. w latach 
1954-1955 studiował na wydziale mechanizacji Rolnictwa politech-
niki warszawskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika.

1 września 1955 roku rozpoczął pracę w wyższej szkole Rol-
niczej w olsztynie na stanowisku asystenta, następnie starszego 
asystenta w katedrze maszynoznawstwa Rolniczego. po obronie 
pracy doktorskiej w 1965 roku został mianowany na stanowisko 
adiunkta.

prowadził bardzo rozległą pracę dydaktyczną na kilku wy-
działach (rolnym, zootechnicznym i rybackim) zarówno z budowy 
i obsługi maszyn i ciągników rolniczych, jak i eksploatacji sprzętu 
i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej, a także silników 
spalinowych i elektrycznych oraz urządzeń chłodniczych. Jego za-
interesowania naukowe wiązały się głównie z problemami mecha-
nizacji gospodarstw rolnych oraz badaniami nad narzędziami upra-
wowymi. z tego zakresu uzyskał stopień naukowy doktora nauk 
rolniczych. z początkiem 1966 roku po zmianie miejsca zamieszka-
nia (przeniesienie służbowe żony, z którą zawarł związek małżeński 
w 1960 roku), został zaangażowany na stanowisku adiunkta w ka-
tedrze maszynoznawstwa ogólnego szkoły głównej gospodarstwa 
wiejskiego w warszawie.

prowadził w dużym wymiarze czasowym wykłady i ćwiczenia 
na kilku wydziałach, głównie z rysunku technicznego i technologii 
metali zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych. ponadto, 
w pracy naukowej zajmował się badaniami w zakresie wynalazczo-
ści i postępu technicznego.

w uznaniu dorobku naukowego 1 kwietnia 1972 roku decyzją 
ministra oświaty i szkolnictwa wyższego otrzymał nominację na 
stanowisko docenta. Był także laureatem wielu nagród i odznaczeń. 
Równocześnie z pracą naukową i dydaktyczną pełnił wiele funkcji 
wychowawczych i organizacyjnych, w tym prodziekana wydziału.



108

potwierdzeniem szerokich zainteresowań naukowych i wyni-
ków licznych prac badawczych oraz pedagogicznych było ogłoszenie 
drukiem w czasopismach naukowych około 60 publikacji, w tym 
podręczników i skryptów. pogłębieniu wiedzy i kwalifikacji posłu-
żyły staże naukowe w Belgii i Francji, możliwe dzięki znajomości 
języka francuskiego.

pracę zawodową zakończył w marcu 1992 roku w związku 
z przejściem na wcześniejszą emeryturę, co było spowodowane sta-
nem zdrowia. po kilkuletniej chorobie, zmarł 5 lipca 2006 roku. zo-
stał pochowany na cmentarzu Bródnowskim w warszawie.

Janina Bronisława Kraszewska
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Stefan Książkiewicz 
(1948–2012)

urodził się 6 maja 1948 roku w smardzewie koło sławna. 
od 1964 roku przez wiele lat mieszkał na Śląsku. w latach 

1966-1967 był członkiem sekcji podnoszenia ciężarów „iskra” w sie-
mianowicach Śląskich. w 1970 roku ukończył w Bytomiu techni-
kum górnicze uzyskując tytuł górnik-teletechnik. w międzyczasie 
odbywał staż w kopalni w siemianowicach. 
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po ukończeniu szkoły pracował od sierpnia 1970 roku do maja 
roku 1973 jako elektromonter urządzeń elektrycznych i łączno-
ści pod ziemią w kopalni w siemianowicach Śląskich. następnie 
– do sierpnia 1975 roku – pracował jako technik łączności w Biurze 
studiów i projektów łączności w katowicach. 

we wrześniu 1975 roku przeprowadził się do sławna i  rozpo-
czął pracę w sławieńskim przedsiębiorstwie przemysłu Drzewnego 

„sławodrzew”. pracował na kilku stanowiskach: starszy mistrz te-
letechnik, kierownik służby oddziału utrzymania Ruchu, zastęp-
ca kierownika zakładu tartacznego ds. mechanicznych, kierownik 
Działu zaopatrzenia. 

w 1986 roku zmienił pracę – został kierownikiem księgar-
ni w sławnie. Funkcję tę pełnił do czerwca 1988 roku. następnie 
– do początku roku 1990 – pracował w przedsiębiorstwie wielobran-
żowym w gdańsku na stanowisku kierownika robót

w latach 1989-1990 pełnił również funkcję zastępcy dyrektora 
w przedsiębiorstwie poszukiwawczo-wydobywczym surowców mi-
neralnych „geo-trans” w słupsku.

w 1990 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą prowa-
dząc przedsiębiorstwo handlowe „Domus”. Dwa lata później wraz 
z małżonką urszulą postanowili uruchomić punkt handlowy w ust-
ce. w 2002 roku na stałe przeprowadził się do tej miejscowości. 

przez cały czas zajmował się działalnością społeczną. w la-
tach 1971-1977 był członkiem polskiego towarzystwa turystycz-
no-krajoznawczego, gdzie zajmował się organizacją turystyki. Był 
też członkiem stowarzyszenia inżynierów i techników Leśnictwa 
i Drzewnictwa w szczecinku, a w latach 80-tych ubiegłego wieku 
członkiem towarzystwa przyjaźni polsko-chińskiej. Był też ławni-
kiem sądu Rejonowego w słupsku (1983-1986)

pod koniec 1978 roku zaczął interesować się radiestezją i medy-
cyną naturalną. te dziedziny stały się jego pasją. przy sławieńskim 
Domu kultury w latach 80-tych założył klub Radiestetów, którego 
został prezesem. klub prowadził bogatą działalność i zrzeszał około 
70 członków. 

odbywały się spotkania z osobami znaczącymi w radieste-
zji i bioenergoterapii, kursy, szkolenia, wycieczki studyjne. nale-
żeli do niego przedstawiciele różnych profesji: nauczyciele, urzęd-
nicy, handlowcy, pielęgniarki, lekarze, technicy i inni. stanowił 
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zintegrowany zespół osób zaciekawionych problematyką zjawisk 
paranormalnych. 

w dowód uznania za pracę w klubie wielokrotnie nagradzany 
był przez władze miasta oraz przez wydział kultury urzędu woje-
wódzkiego w słupsku. 

w latach 1980-1990 był członkiem wielkopolskiego stowarzysze-
nia psychotronicznego w poznaniu a w  latach 1994-1996 uczęszczał 
do akademii astrobiologii w łodzi (Filia Rosyjsko-amerykańska 
międzynarodowego centrum szkoleniowego) na wydziale odnowy 
psychobiologicznej, gdzie uzyskał certyfikat bioenergoterapeuty.

w 1994 roku został członkiem stowarzyszenia Rozwoju i pro-
mocji w ustce. 

w 1997 roku został absolwentem centrum szkolenia i terapii 
naturalnej w toruniu. w tym samym roku założył pomorski ośro-
dek terapii naturalnej „uniVeRsum” w ustce, w którym – do 
śmierci w 2012 roku – prowadził gabinet odnowy psychobiologicz-
nej. miał rzesze stałych klientów zarówno z kraju, jak i zagranicy 
szukających pomocy i rady w różnych dziedzinach życia. 

zmarł 24 maja 2012 roku w słupskim szpitalu. pochowany zo-
stał na cmentarzu w zimowiskach koło ustki.

Jan Sroka
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Zeneida Kuczala 
(1911–1995) 

zeneida kuczala z domu grzesiuk urodziła się 14 lutego 1911 
roku w kijowie. ukończyła w 1931 roku polskie prywatne Żeńskie 
seminarium nauczycielskie. w Drohobyczu. na świadectwie ukoń-
czenia szkoły oceny z 18 przedmiotów to bardzo dobre i tylko jedna 
ocena dobra (z języka niemieckiego). 
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tutaj angażuje się bardzo mocno w życie kulturalne tworząc 
z przyjaciółmi amatorską grupę teatralną. Była nauczycielką 
w szkołach powszechnych w wieszowicach i Lubrańcu, oraz sura-
dowie koło włocławka. 

zawierucha wojenna przegoniła rodzinę kuczalów aż do wied-
nia (1942 rok). pracowali w fabryce produkującej amunicję. 

w 1947 roku wracają do polski i osiedlają się w Brzeźnie koło 
Świdwina. marzeniem zeneidy była praca w szkole miejskiej. to ma-
rzenie ziściło się w 1950 roku kiedy to otrzymała skierowanie do pra-
cy w sławnie. Jako repatriantka dostaje od ówczesnych włodarzy 
miasta pięć propozycji dotyczących miejsca zamieszkania, z których 
wybrała dom z  ogrodem będącym jej drugą pasją. podejmuje pracę 
w sławieńskiej „Jedenastolatce”, ucząc w szkole podstawowej języ-
ka rosyjskiego, śpiewu, prac ręcznych, historii i języka polskiego. 
z dzieciakami prowadziła zajęcia pozaprogramowe w kółku żywego 
słowa (recytacje, próbki przedstawień teatralnych). 

odznaczona została krzyżem kawalerskim orderu odrodze-
nia polski. Była radną miejskiego samorządu (1954-1958). 

postrzegana była jako osoba bezpośrednia i prawdomówna, wy-
magająca najwięcej od siebie samej a później od innych. nie potrafiła 
przejść obojętnie wobec stwierdzonego zła i nieporządku. pisywała 
petycje do ówczesnych premierów Jaroszewicza i Rakowskiego, ów-
czesnego ministra oświaty i wychowania kuberskiego. Była uczest-
nikiem uroczystej akademii z okazji międzynarodowego Dnia ko-
biet zorganizowanej w gmachu urzędu Rady ministrów w warsza-
wie przez premiera w 1976 roku. 

Dziadek i babcia zeneidy byli nauczycielami, jej córki maryla 
i Barbara poszły w jej ślady, wnuczki agnieszka, małgorzata (córki 
maryli), katarzyna i paulina (córki grażyny) też są w szeregach 
nauczycielskich, podobnie jak zięć Henryk, mąż maryli. 

zmarła w sławnie 2 lutego 1995 roku. 
Sławoj Zawada
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Marianna Kufel 
(1923–2013)

urodziła się 22 stycznia 1923 roku w kolonii opole w powie-
cie włodawa. gimnazjum ukończyła w Białej podlaskiej. w czasie 
okupacji mieszkała w miejscowości podedwórze w pobliżu włoda-
wy. w 1946 roku wraz rodzicami przyjechała do zakrzewa koło 
Darłowa.
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1 września tego roku została zatrudniona jako nauczycielka we 
wrześnicy w publicznej szkole powszechnej. Była jedną z trzech na-
uczycieli zatrudnionych wtedy w tej placówce. uczyła wielu przed-
miotów i była wychowawcą klasy.

w 1950 roku założyła we wrześnicy koło gospodyń wiejskich. 
następnie podjęła pracę w szkole w noskowie. 1 września 1959 roku 
została kierownikiem tej placówki.

w 1963 roku wróciła do wrześnicy gdzie została kierownikiem 
szkoły podstawowej, w której pracowała przez wiele lat, także bę-
dąc już na emeryturze – do 1989 roku. 

pracując w tej szkole uzupełniała wykształcenie. w latach 
1963-1965 studiowała w studium nauczycielskim w kołobrzegu na 
kierunku historia z wychowaniem muzycznym, a następnie w wyż-
szej szkole pedagogicznej w słupsku, którą ukończyła w 1972 roku 
(historia z wychowaniem obywatelskim).

szkoła była jej pasją. Dbała o jej wygląd, dobre wyposażenie 
w pomoce dydaktyczne. starała się, by placówka była ważną częś-
cią życia uczniów i rodziców. szczególną opieką darzyła nauczycieli, 
zwłaszcza rozpoczynających pracę. Była dla nich nie tylko pierw-
szym instruktorem i przyjacielskim doradcą w zawodzie, ale dokła-
dała wielu starań, aby ich sprawy bytowe były na godnym poziomie. 
instruktażem pedagogicznym i organizacyjnym służyła nie tylko 
nauczycielom swojej szkoły, ale jako wyróżniająca się w powiecie 
dyrektorka szkoły często proszona była o pomoc i radę przez dyrek-
torów innych szkół. nigdy nie odmówiła. 

pracowała społecznie angażując się w życie wsi. przez kilka lat 
była radną gminnej Rady narodowej w sławnie działając w  komi-
sji oświaty i spraw społecznych. często interpelowała w sprawach 
swojej wsi, jej infrastruktury, a zwłaszcza dróg – tej dojazdowej i we-
wnętrznych. Dzięki jej staraniom drogi wyremontowano i wylano 
warstwą asfaltu. 

w czerwcu 2013 roku brała udział w zjeździe absolwentów szko-
ły podstawowej we wrześnicy, serdecznie witana przez absolwentów 
placówki. 

za pracę społeczną i zawodową otrzymała wiele nagród i odzna-
czeń. Były to m.in. krzyż kawalerski orderu odrodzenia polski, 
złoty i srebrny krzyż zasługi, medal komisji edukacji narodo-
wej, odznaka zasłużony Działacz Frontu Jedności narodu, złota 
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odznaka związku nauczycielstwa polskiego, odznaka Honorowa 
za zasługi dla Rozwoju województwa koszalińskiego, odznaka Ho-
norowa za zasługi dla Rozwoju województwa słupskiego, odznaka 
Honorowa za zasłużony dla ziemi sławieńskiej, medal 40-lecia pol-
ski Ludowej. 

zmarła 4 grudnia 2013 roku i pochowana została na cmentarzu 
we wrześnicy. 

Maria Poprawska, Jan Sroka
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Henryk Kumpin
(1928–2009)

Henryk kumpin urodził się 8 marca 1928 roku w wilnie. 
w czasie ii wojny światowej brał udział w konspiracji – w wileń-

skiej organizacji armii krajowej. po wojnie rodzina kumpinów mu-
siała opuścić wilno i zamieszkała w szczecinie. tu w 1948 roku Hen-
ryk kumpin rozpoczął studia w pomorskiej akademii medycznej. 
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wydział Lekarski akademii ukończył w 1953 roku. specjalizo-
wał się w chirurgii. 

w Darłowie rozpoczął pracę 1 stycznia 1960 roku w zakładzie 
opieki zdrowotnej. wiele lat był jego kierownikiem i  przez wiele lat 
leczył darłowian. Był postacią zasłużoną dla służby zdrowia. 

przez kilka kadencji był radnym miejskiej Rady narodowej 
w Darłowie. odznaczony był złotym krzyżem zasługi, odznaką 
zasłużony dla województwa koszalińskiego. nie zdążył już ode-
brać medalu z okazji 90-lecia odzyskania niepodległości – „chwała 
obrońcom ojczyzny”. 

Był m.in. członkiem zarządu związku kombatantów Rp i By-
łych więźniów politycznych. 

zmarł 24 lutego 2009 roku w Darłowie. 
Jan Sroka
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andrzej Lepper
(1954–2011)

urodził się 13 czerwca 1954 roku w stowięcinie. w 1974 roku 
ukończył technikum rolnicze w sypniewie i zostal wcielony do woj-
ska. po ukończeniu służby wojskowej pracował w stacji Hodowli Ro-
ślin w gorzynie i w  pgR w Rzechcinie. uprawiał wyczynowo boks 
w klubie „czarni” słupsk.
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od 1977 roku pracował jako kierownik gospodarstwa w kusi-
cach, a od 1980 roku prowadził indywidualne gospodarstwo rolne 
w zielnowie w gminie Darłowo. tu w latach 90-tych hodował m.in. 
strusie i bizony. 

we wrześniu 1991 roku brał udział w protestach rolniczych. 
uczestnicy tych protestów powołali wojewódzki komitet samo-
obrony Rolników. z tej listy bez powodzenia ubiegał się o mandat 
poselski. 

w 1992 roku założył partię polityczną „samoobrona Rp”. od 
początku zajmował funkcję przewodniczącego partii. czterokrotnie 
bez powodzenia startował na urząd prezydenta.

przez wiele lat prowadził protesty rolników przeciwko polityce 
władz wobec wsi. 

w latach 1998-2001 był radnym sejmiku województwa 
zachodniopomorskiego. 

posłem na sejm został w roku 2001. krótko był wicemarszał-
kiem sejmu. od stycznia 2005 do stycznia 2008 był też delegatem do 
zgromadzenia parlamentarnego Rady europy i członkiem komisji 
praw człowieka.

w kolejnych wyborach do sejmu – w 2005 roku – także uzyskał 
mandat poselski. pełnił funkcję wicemarszałka sejmu, a następnie 
został wicepremierem i ministrem rolnictwa w rządzie k. marcin-
kiewicza i J. kaczyńskiego. Funkcję pełnił do lipca 2007 roku.

w przedterminowych wyborach „samoobronie” nie udało się 
wejść do sejmu. w styczniu 2010 wraz z częścią działaczy „samo-
obrony Rp” założył partię „nasz Dom polska – samoobrona an-
drzeja Leppera”.

Był doktorem honoris causa akademii zarządzania persone-
lem w kijowie (2004 – za zasługi w zbliżeniu w kontaktach polsko
-ukraińskich), ukraińskiej akademii technologicznej (2005) oraz 
moskiewskiej akademii precyzyjnej techniki (2007). w 2007 roku 
został także honorowym profesorem międzynarodowej akademii 
kadr w kijowie. 

w 2001 w nowym Jorku odznaczony został przez Roberta 
kennedy’ego medalem im. alberta schweitzera. w marcu 2006 
został uhonorowany przez ks. Henryka Jankowskiego orderem 
św. Brygidy.
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wystąpił także w dwóch filmach: komedii J. gruzy „gulczas, 
a jak myślisz” (2001) oraz m. eherta „kto rządzi w auschwitz” 
(2007). w obu grał siebie samego.

zmarł 5 sierpnia 2011 roku w warszawie. pochowany został 
na cmentarzu w krupach w gminie Darłowo. 

Jan Sroka
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Stanisław Lisowski 
(1907–1994)

stanisław Lisowski – mistrz stolarski – urodził się 4 maja 1907 
roku. od kwietnia 1922 roku do stycznia 1925 roku był pomocni-
kiem stolarza, a następnie do stycznia 1928 roku uczniem w zakła-
dzie stolarskim. od 1928 roku jako czeladnik zdobywał doświad-
czenie zawodowe w trzemesznie, Jarocinie, Świeciu i ponownie 
w  trzemesznie.
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służbę wojskową odbył w gnieźnie. Brał udział w kampanii 
wrześniowej 1939 roku. 19 września dostaje się do niewoli i osadzo-
ny zostaje w stalagu w  neubrandenburgu.

w grudniu trafia na przymusowe roboty w neustrow koło Ro-
stoku. tu poznaje swoją przyszłą żonę, mariannę.

po wojnie zamieszkał – na początku maja 1945 roku – z rodziną 
, żoną i córką ireną w sławnie przy ulicy grottgera. tu przyszły na 
świat jego kolejne dzieci: Helena, krystyna, teresa i zenek. 

w tym samym budynku mieścił się jego zakład stolarski zało-
żony w lipcu 1945 roku. Robił potrzebne wtedy rzeczy: okna, drzwi, 
podłogi dla mieszkańców i instytucji. Dla kościoła wnmp wykonał 
drewnianą konstrukcję ołtarza, do którego figury wyrzeźbił ojciec 
Rafał Rogatti. na początku lat 60-tych wykonał także nowe ławki 
do mariackiej świątyni.

aktywnie działał w cechu Rzemiosł Różnych. wraz z innymi 
rzemieślnikami przyczynił się do odbudowy zniszczonego w 1945 
roku sławna. 

Jego zakład był firmą prywatną, którą zgodnie z ówczesną 
doktryną starano się upaństwowić. władzy udało się to na krótko 
(od stycznia 1951 do września 1953). wtedy był kierownikiem włas-
nej stolarni przemianowanej na pomocniczą spółdzielnię Rzemieśl-
niczą usług Remontowo-Budowlanych. 

Był wychowawcą wielu uczniów i czeladników. 
na emeryturę przeszedł w 1972 roku i wyjechał w następnym 

roku do poznania. zmarł w tym mieście 31 stycznia 1994 roku i po-
chowany został na cmentarzu górczyńskim. 

Dziś budynek przy ulicy grottgera, w którym mieszkał z rodzi-
ną i w którym znajdowała się stolarnia nie istnieje – został rozebra-
ny na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Jan Sroka
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Stanisław łapczyński 
(1905–?)

urodził się w Dołhobyczowie w powiecie hrubieszowskim. Żoł-
nierz września 1939 roku. walczył w Batalionach chłopskich. w lip-
cu 1944 roku z  całym batalionem wstępuje do wojska polskiego. 

na teren powiatu sławieńskiego przybył w stopniu majora 
1 lipca 1945 roku wraz z i pułkiem ułanów, w którym był szefem 
sztabu. zdemobilizowany w 1946 roku osiedlił się w starym kra-
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kowie. z ramienia polskiego stronnictwa Ludowego (wtedy partie 
polityczne desygnowały swoich przedstawicieli do rad narodowych) 
wszedł do składu powiatowej Rady narodowej i 24 kwietnia 1947 
roku obejmuje stanowisko jej przewodniczącego. 

w grudniu 1948 roku zostaje oficjalnie odwołany ze stanowiska, 
bowiem 13 listopada tego roku wraz z grupą 27 osób (w tym 11 dzie-
ci do lat 12), na plaży w okolicach Bobolina, podjął próbę nieudanej 
ucieczki do szwecji (cała grupa została zatrzymana przez żołnie-
rzy wojsk ochrony pogranicza). został skazany na 3 lata więzie-
nia (pokazowy proces odbył się 14 maja 1949 roku w sali konferen-
cyjnej ówczesnego starostwa powiatowego). po odbyciu kary, wraz 
z rodziną, przeniósł się do szczecina, gdzie podjął pracę w handlu. 
odznaczony krzyżem Virtuti militari V klasy, krzyżem partyzan-
ckim, krzyżem walecznych, Brązowym krzyżem zasługi, odznaką 
gryfa pomorskiego.

zmarł w latach 70-tych ubiegłego wieku. 
Sławoj Zawada
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Stanisław Malinowski
(1922–2005)

urodził się 14 września 1922 roku. Był żołnierzem września 
1939 roku. po ukończeniu szkoły oficerskiej został skierowany 
do ii armii wojska polskiego. uczestniczył w walkach o Berlin.

Do sławna przyjechał jesienią 1949 roku z Lubelszczyzny wraz 
z żoną Janiną „za pracą i chlebem”, podążając za starszym bratem 
Romanem, który przybył o dwa lata wcześniej i objął poniemieckie 
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gospodarstwo rolne w pobliskim ostrowcu. stanisław podejmuje 
pracę w ówczesnym starostwie jako referent do spraw personalnych. 
Brał udział w odgruzowywaniu miasta. 

Lata 1951-52, to okres nasilonej kolektywizacji wsi. Jeździł wte-
dy na zebrania wiejskie, jak każdy pracownik prezydium powia-
towej Rady narodowej, agitując. Jeździli furmankami, rowerami, 
chodzili pieszo. niejednokrotnie trzeba było uciekać z tych zebrań, 
nawet oknem, przed poirytowanymi chłopami. Rolnik chciał mieć 
swoje i na swoim pracować. takie prawo dawała mu reforma rolna. 

w latach 1953 –1960 był zastępcą lekarza powiatowego, dok-
tora aleksandra kraszewskiego, organizatora sławieńskiej służby 
zdrowia. organizował wiejskie izby porodowe w Darłowie, polano-
wie, Borkowie, Roninie i pękaninie. izby te z czasem zlikwidowa-
no, gdy zaczęło pracę pogotowie ratunkowe i utworzono w szpitalu 
oddział położniczy. Brał udział w urządzaniu wiejskich punktów 
felczerskich, późniejszych ośrodków zdrowia. od 1961 roku aż do 
emerytury pracował w samorządowych komórkach finansowych 
w sławnie i słupsku. 

mówił, że w tamtych czasach, tej polski Ludowej, jakoś lżej się 
żyło, ludzie mimo wszystko wierzyli w lepsze jutro, kwitło życie to-
warzyskie, spotykali się wieczorami i w niedzielę (wtedy wszystkie 
soboty były pracujące) w kręgach sąsiedzkich, gaworzyli, dzielili się 
tym co mieli, było jakoś weselej, raźniej. Byli blisko siebie na dobre 
i na złe. 

wielokrotnie odznaczany za udział w wojnie i odznaczeniami 
państwowymi. 

zmarł w sławnie 13 lutego 2005 roku. 
Sławoj Zawada
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Ryszard Markiewicz
(1917–2006)

urodził się 3 stycznia 1917 roku w kursku na uralu. Był absol-
wentem krzemienieckiego seminarium nauczycielskiego (1936 rok). 
z uwagi na brak pracy w wyuczonym zawodzie zgłosił się ochotni-
czo do wojska i został wcielony do szkoły podchorążych w Równem, 
którą kończy w 1937 roku w stopniu chorążego. później podjął pracę 
w szkole zawodowej w Lubowlu, gdzie pracował do 1939 roku.
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Bierze udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. 22 września 
dostaje się do niewoli rosyjskiej, skąd ucieka. od 1942 roku w ru-
chu konspiracyjnym. walczył w obronie polskiej ludności przed 
bandami upa (akcja „Burza” na wołyniu, polesie, Lubelszczyzna). 
Był dowódcą i kompanii i zastępcą dowódcy batalionu 27 wołyń-
skiej Dywizji piechoty armii krajowej. Był majorem o pseudonimie 
. „mohort”. po rozbrojeniu aresztowany przez nkwD. otrzymuje 
wyrok 6 lat pozbawienia wolności i  degradacje do stopnia szerego-
wego. zwolniony z więzienia 28 grudnia 1945 roku, po ogłoszeniu 
amnestii. 

w malechowie osiedlił się 2 lutego 1946 roku i rozpoczął organi-
zowanie miejscowej szkoły podstawowej. 

okoliczną społeczność wciągnął do prac porządkowych i orga-
nizacyjnych szkoły. podejmuje też nauczanie wieczorowe dla ludzi 
starszych, niepiśmiennych. Jako wiejski nauczyciel interesował się 
nie tylko losem swoich wychowanków, ale również dolą chłopa na 
ziemi malechowskiej. Dbał o awans społeczny i kulturalny chłop-
skich synów i spokojny byt ich ojców. szkołą w malechowie kierował 
do 1963 roku. uczył w niej historii i geografii.

znany był działaczom ludowcom ze swojej pracy w środowisku 
wiejskim i stąd propozycja pracy w sławnie, a następnie w koszali-
nie, gdzie rozpoczyna ożywioną działalność w zjednoczonym stron-
nictwie Ludowym. pełnił funkcje przewodniczącego powiatowego 
komitetu zsL w sławnie i wiceprzewodniczącego organizacji woje-
wódzkiej w koszalinie. 

wszedł do składu komitetu obchodów 650-lecia miasta sław-
na. w latach 1958-1961 był radnym powiatowej Rady narodowej 
w sławnie. 

odznaczony był: krzyżem Virtuti militari, krzyżem walecz-
nych (dwukrotnie), krzyżem kawalerskim i oficerskim orderu od-
rodzenia polski, krzyżem partyzanckim, krzyżem armii krajowej, 
medalem zwycięstwa, odznaczeniem akcja Burza i innymi. 

Był członkiem organizacji zrzeszającej żołnierzy armii krajo-
wej, początkowo Środowiska Żołnierzy 27 wołyńskiej Dywizji pie-
choty, a od 1989 roku Światowego związku Żołnierzy armii kra-
jowej okręg wołyński i do 1995 roku pełnił funkcję urzędującego 
przewodniczącego zarządu okręgu wołyń, a do śmierci był honoro-
wym prezesem zarządu okręgu. wcześniej pełnił społeczną funk-
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cję zastępcy prezesa zarządu oddziału związku Bojowników o wol-
ność i Demokrację i był członkiem Rady naczelnej tej organizacji 
kombatanckiej.

zmarł w 11 lipca 2006 roku i pochowany został na cmentarzu 
komunalnym w koszalinie. od 28 września 2007 roku jest patro-
nem gimnazjum w malechowie.

Sławoj Zawada
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alfons Bronisław Milewski 
(1903–1977)

urodził się 4 grudnia 1903 roku w starogardzie. ukończył 
gimnazjum, a następnie uczył się gry na organach u profesora po-
zorskiego w czersku. studia muzyczne kontynuował w szkole mu-
zycznej dla organistów w pelplinie, gdzie uzyskał dyplom organisty 
i klasy.

po ukończeniu nauki pracował jako organista i dyrygent chóru 
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w nowym, czersku i nowogardzie. w 1924 roku został powołany 
do wojska do 65 pułku piechoty. grał tam w orkiestrze jako piani-
sta i trębacz. w dalszym ciągu pogłębiał swoją wiedzę muzyczną. 
w maju 1926 roku rozpoczął pracę jako kapelmistrz w krajowych 
zakładach opieki społecznej w chojnicach. prowadził tam orkie-
strę dętą i smyczkową, chór szkolny i uczył śpiewu.

w międzyczasie studiował w konserwatorium muzycznym 
w poznaniu oraz ukończył roczny kurs pedagogiczny zorganizowa-
ny przez ministerstwo pracy i opieki społecznej.

w 1933 roku został przeniesiony do krajowych zakładów opie-
ki społecznej w wejherowie.

Brał udział w kursach organizowanych dla nauczycieli i dy-
rygentów w toruniu i Bydgoszczy w 1939 roku powołany został 
do wojska i w końcu września dostał się do niewoli. po zwolnieniu 
pracował jako magazynier, a w 1943 roku wysłano go na roboty 
przymusowe do niemiec. 

w 1945 roku wrócił do polski i zamieszkał w Darłowie. Był orga-
nizatorem życia muzycznego i kulturalnego powojennego Darłowa. 

Rozpoczął pracę jako organista w kościele mariackim, która 
trwała do roku 1976 roku. przy parafii prowadził też chór . 

7 grudnia 1945 roku zorganizował pierwszą próbę chóru św. ce-
cylii. prowadził go końca życia. chór na początku lat 50-tych zmienił 
nazwę na „Hejnał” i działał pod patronatem Robotniczej spółdziel-
ni pracy stolarzy im. L. waryńskiego. chór występował w wielu 
miejscowościach na terenie powiatu sławieńskiego i ówczesnego wo-
jewództwa koszalińskiego. Brał udział w wielu przeglądach i elimi-
nacjach zespołów artystycznych w sławnie, słupsku i koszalinie. 

za pracę z chórem zarówno on jak i zespół otrzymał wiele 
wyróżnień. 

prowadził także orkiestrę dętą, która występowała zarówno na 
uroczystościach kościelnych i  miejskich. orkiestra powstała zaraz 
po wojnie i w pierwszym okresie grali w niej także niemcy. 

za pracę na rzecz upowszechniania muzyki otrzymał m.in. 
srebrną i złotą odznakę polskiego związku chórów i orkiestr, od-
znakę Honorową „za zasługi w Rozwoju województwa koszaliń-
skiego”, odznakę „zasłużony Działacz Ruchu spółdzielczego”. 

przez cały powojenny okres – do przejścia na emeryturę w 1972 
roku – pracował w darłowskim szkolnictwie. od 1946 roku był na-
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uczycielem śpiewu w państwowym gimnazjum i Liceum, a od mar-
ca 1950 roku w Średniej szkole zawodowej. od 1956 roku był na-
uczycielem w Liceum ogólnokształcącym. uczył w nim śpiewu. pro-
wadził orkiestrę szkolną oraz chór żeński i mieszany. 

od 1950 roku w ognisku muzycznym prowadził klasę fortepia-
nu i akordeonu. 

Był członkiem zjednoczenia polskich związków Śpiewa-
czych oraz prezesem związku zawodowego muzyków w powiecie 
sławieńskim. 

zmarł 23 sierpnia 1977 roku i pochowany został na cmentarzu 
w Darłowie.

Jan Sroka
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Stanisław Miszczak 
(1949–2015)

urodził się 17 lipca 1949 roku w sławnie, ale wychowywał się 
w rodzinnych staniewicach, gdzie ukończył pierwszy stopień edu-
kacji, po czym przeszedł dwustopniowe kształcenie zawodowe w kie-
runku elektryki. praktykował w zakładzie edwarda Rębacza, swo-
jego przyszłego teścia, który zauważył szczególny talent zawodowy 
swojego ucznia i zachęcił go do kontynuowania nauki.
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po ukończeniu technikum pracował w zakładzie energetycznym 
w sławnie, by po kilku latach założyć prywatny zakład początkowo 
w staniewicach, a następnie przy ul. koszalińskiej w sławnie.

usługowy zakład instalatorstwa elektrycznego stanisława 
miszczaka szybko zdobył zasłużoną renomę dzięki sumienności 
i profesjonalizmowi – wykonywane przez niego instalacje były so-
lidne i trwałe. „zelektryfikował” wiele budowli zakładowych, ko-
munalnych, spółdzielczych, prywatnych i sakralnych w sławnie 
i regionie i był solidnym ich serwisantem. na bieżąco i często bez 
wynagrodzenia służył fachową pomocą placówkom oświatowym 
i organizacjom pozarządowym. wychował i przygotował do samo-
dzielnej pracy około dwustu uczniów.

energetyka była jego pasją, ale nie jedyną. Był czynnym spor-
towcem – grał w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę w ramach 
sławieńskich halowych lig amatorskich, był wyróżniającym się za-
wodnikiem brydżowym. wraz z drużyną zdobył mistrzostwo ligi 
słupskiej oraz powiatu sławieńskiego. Hojnie wspierał finansowo 
i organizacyjnie kluby sportowe. nigdy nie odmawiał pomocy pla-
cówkom oświatowym i organizacjom pozarządowym, a także oso-
bom ubogim.

stanisław miszczak był człowiekiem z wysokim poczuciem hu-
moru, towarzyskim, miłym w obyciu i rozdającym radość otoczeniu. 
z żoną ireną wychował dwoje dzieci – iwonę, dziś anglistkę sławień-
skich szkół i marka – kontynuatora jego zawodowego dzieła.

po ciężkiej chorobie zmarł 1 stycznia 2015 roku. w ostatniej 
drodze na cmentarzu w sławnie hołd oddała mu liczna rzesza 
żałobników.

 Maria Poprawska
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Marian Morytko
(1923–1993)

urodził się 13 sierpnia 1923 roku w rodzinie rolników we wsi 
wadowice Dolne w województwie toruńskim. tam ukończył szkołę 
powszechną. w 1935 roku po złożeniu egzaminów wstępnych zaczął 
uczęszczać do gimnazjum im. stanisława konarskiego w mielcu. 
naukę przerwał wybuch ii wojny światowej. okres okupacji spę-
dził w domu pomagając w gospodarstwie rodzicom. w październiku 
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1944 roku wstąpił do polskiego wojska. w 1947 roku ukończył pół-
roczny kurs nauczycielski, po którym został nauczycielem w szkole 
podstawowej w Darłowie. pracował tam do końca 1950 roku. na-
stępnie był zastępcą inspektora szkolnego do spraw wychowania 
fizycznego w prezydium powiatowej Rady narodowej w sławnie. 
Jednocześnie prowadził sprawy kadrowe nauczycieli. od 1 września 
1951 do 31 sierpnia 1953 roku był dyrektorem zasadniczej szkoły 
centralnego urzędu szkolnictwa zawodowego w Darłowie. w na-
stępnym roku szkolnym był kierownikiem internatu i nauczycie-
lem nowo utworzonej zasadniczej szkoły Rybołówstwa morskiego 
w tym samym mieście. od 1 września 1954 roku przez cztery lata 
pracował w gminnej spółdzielni „samopomoc chłopska” w Darło-
wie, gdzie był m.in. wiceprezesem do spraw handlu. 

we wrześniu 1958 roku wrócił do zawodu nauczycielskiego. naj-
pierw był nauczycielem szkoły podstawowej w Darłówku, a następ-
nie – od listopada 1959 roku – był kierownikiem szkoły podstawowej 
nr 2 w sławnie. od września 1963 roku do roku 1970 był urlopowa-
ny ze szkoły nr 2 i pełnił funkcję prezesa zarządu oddziału powia-
towego związku nauczycielstwa polskiego w sławnie. 1 września 
1970 roku został dyrektorem Liceum ogólnokształcącego dla pra-
cujących w sławnie. Funkcję tę pełnił do 1977 roku. od listopada 
tego roku do lipca 1980 roku był starszym wizytatorem metody-
kiem do spraw kształcenia ustawicznego w kuratorium oświaty 
i wychowania urzędu wojewódzkiego w słupsku. 1 grudnia 1980 
roku został dyrektorem Liceum ogólnokształcącego w sławnie. 
Funkcje tę sprawował do 31 sierpnia 1982 roku, kiedy to przeszedł 
na emeryturę. 

pracując uzupełniał swoje wykształcenie. najpierw skończył 
liceum pedagogiczne, a następnie geografię w  studium nauczyciel-
skim. tytuł magistra pedagogiki uzyskał w 1966 roku w wyższej 
szkole pedagogicznej w gdańsku.

w 1950 roku został członkiem polskiej zjednoczonej partii Ro-
botniczej. od połowy lat 50-tych był działaczem towarzystwa wie-
dzy powszechnej, a od 1970 był członkiem związku Bojowników 
o wolność i Demokrację. mandat radnego powiatowej Rady naro-
dowej w sławnie sprawował w latach 1973-1975. 

odznaczony był krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia 
polski (1978) i złotym krzyżem zasługi (1968).
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zmarł 10 kwietnia 1993 roku w sławnie. pochowany został na 
cmentarzu w kołobrzegu.

Jan Sroka
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adam Mościcki 
(1934–2014)

urodził się 10 lipca 1934 roku w kolorówce w województwie tar-
nopolskim. ojciec był oficerem korpusu ochrony pogranicza.

szkołę podstawową ukończył w 1948 roku. następnie uczył się 
w Liceum w czarnkowie, które ukończył w 1952 roku. w tym sa-
mym roku rozpoczął studia na uniwersytecie a. mickiewicza w po-
znani na wydziale matematyczno – Fizyczno – chemicznym ukoń-
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czył je w 1956 roku uzyskując tytuł magistra matematyki. po ich 
ukończeniu otrzymał nakaz pracy w województwie koszalińskim. 
kuratorium skierowało go do pracy w Liceum ogólnokształcącym 
w Darłowie, gdzie uczył matematyki. w 1964 roku rozpoczął pracę 
w Liceum ogólnokształcącym w sławnie, gdzie pełnił funkcje dy-
rektora i uczył także matematyki. 

od 1968 roku pracuje w kuratorium okręgu szkolnego w ko-
szalinie , gdzie zostaje kierownikiem Referatu Liceów ogólnokształ-
cących i oświaty Dorosłych. 

w 1973 roku przechodzi do pracy w wyższej szkole inżynier-
skiej w koszalinie na stanowisko kierownika zakładu nowych 
technik nauczania, a dwa lata później zostaje dyrektorem kosza-
lińskiego oddziału instytutu kształcenia nauczycieli. instytutem 
kieruje 10 lat. w tym czasie instytucja staje się placówką naukową 
liczącą się w kraju (około 15 ogólnopolskich konferencji i około 200 
pozycji książkowych). z instytutem współpracuje wielu znanych na-
ukowców. w międzyczasie pracuje w niepełnym wymiarze godzin 
w wyższej szkole pedagogicznej w słupsku. 

prowadzi własną pracę badawczą . w 1976 roku uzyskał na 
uniwersytecie a. mickiewicza tytuł doktora nauk pedagogicznych 
w zakresie dydaktyki matematyki (”wpływ profilowania klas ogól-
nokształcących na wyniki nauczania matematyki”). wydaje kilka-
dziesiąt publikacji naukowych, m.in. w czasopismach naukowych: 

„neodidagmata”, „Dydaktyka szkoły wyższej”, „Życie szkoły wyż-
szej”, „Ruch pedagogiczny” oraz w wydawnictwach książkowych. 

przez pięć lat jest członkiem zespołu Doradczego ministra edu-
kacji narodowej oraz komisji nauki zarządu głównego związku 
nauczycielstwa polskiego. 

w połowie lat 80-tych jest dyrektorem zespołu szkół mecha-
nicznych w koszalinie, a od 1997 roku pracownikiem naukowym 
katedry metod ilościowych politechniki koszalińskiej. od 2002 
roku jest kierownikiem katedry statystyki i Demografii wydziału 
ekonomii i zarządzania w tej uczelni. 

w 2006 roku rozpoczyna pracę w wyższej szkole nauk Huma-
nistycznych w koszalinie. pełni tam funkcję dziekana oraz przez 
dwie kadencje rektora. Jest także sekretarzem redakcji „zeszytów 
naukowych”. w tej uczelni pracuje do grudnia 2013 roku.
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w swoim dorobku posiada ponad 120 publikacji naukowych 
w zakresie nauk pedagogicznych i matematyki, w tym 24 publika-
cje książkowe. 

odznaczony był krzyżem kawalerskim i oficerskim orderu 
odrodzenia polski, złotym, srebrnym i Brązowym krzyżem zasłu-
gi, medalem komisji edukacji narodowej, złotą odznaką Honoro-
wą gryfa pomorskiego. 

profesor adam mościcki zmarł po ciężkiej chorobie 23 mar-
ca 2014 roku i pochowany został na cmentarzu komunalnym 
w koszalinie.

Jan Sroka
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Józef Mroczka 
(1929–2003)

Józef mroczka urodził się 13 marca 1929 roku w kożuchowie, 
w ówczesnym powiecie tarnowskim, obecnie gmina wiśniowa, wo-
jewództwo małopolskie. Jego młodsza siostra stefania osiadła na oj-
cowiźnie, a starszy brat stanisław wybrał karierą wojskową (został 
generałem). Jak sam pisał w swoim pamiętniku: „dzieciństwo mia-
łem „sielskie anielskie” chociaż ubogie i obciążone licznymi i przy-
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krymi obowiązkami w gospodarstwie. kąpałem się w czystych wo-
dach i biegałem boso po rozsłonecznionych i rozśpiewanych ptasimi 
głosami oraz brzęczeniem owadów łąkach i polach”.

w czasie wojny z nakazu okupanta pracował przy utwardza-
niu dróg, kopaniu rowów. w 1947 roku został przymusowo wysła-
ny w Bieszczady gdzie, pod osłoną wojska przed niedobitkami band 
upa, zbierał zboże. uczęszczał do państwowego gimnazjum ogól-
nokształcącego w strzyżowie, które ukończył w 1948 roku. chcąc 
dalej się kształcić wyjechał do ciechanowa (mieszkał u brata, który 
był już wówczas porucznikiem) i tam 26 maja 1950 roku w Lice-
um ogólnokształcącym im. zygmunta krasińskiego złożył maturę. 
w latach 1950-1953 studiował w wyższej szkole pedagogicznej we 
wrocławiu gdzie, jako student wraz z innymi uczestniczył w akcjach 
odgruzowywania miasta. Jak sam wspominał: „głodne to były stu-
dia, ale wesołe – wyprawy do kina, opery, teatrów, ossolineum, nad 
odrę, różne akcje studenckie, sport, udział w uczelnianym zespole 
rewelersów, itp.” 

po ukończeniu uczelni uzyskał kwalifikacje do nauczania języ-
ka polskiego w  szkołach stopnia licealnego. 18 maja 1953 roku do-
stał nakaz pracy do województwa koszalińskiego, najpierw do człu-
chowa, a później do sławna gdzie rozpoczął pracę w Liceum ogól-
nokształcącym. tam też skrzyżowały się drogi jego i marii sko-
niecznej, która również z nakazu pracy rozpoczęła nauczanie (była 
nauczycielem biologii). po zawarciu związku małżeńskiego w 1956 
roku Józef i maria mroczkowie zamieszkali w budynku przyszkol-
nym w warunkach raczej skromnych. aby zaspokoić najbardziej nie-
zbędne potrzeby musieli podjąć dodatkową pracę w Liceum ogólno-
kształcącym dla pracujących. w swoim pierwszym mieszkaniu przy 
szkole mieli psa (owczarek alzacki) o imieniu Bari, którego zapewne 
pamiętają ówcześni uczniowie, gdyż był on ich nieodłącznym towa-
rzyszem zabaw w trakcie przerw lekcyjnych. w mieszkaniu poczesne 
miejsce zajmował imponujący księgozbiór. w 1964 roku Józef i ma-
ria mroczkowie otrzymali samodzielne mieszkanie przy ówczesnej 
ulicy armii czerwonej. w latach 1964-1966 studiował w wyższej 
szkole pedagogicznej w gdańsku i otrzymał stopień magistra filo-
logii polskiej. w 1968 roku Józef mroczka został zatrudniony w ku-
ratorium okręgu szkolnego w koszalinie na stanowisku starszego 
wizytatora. Do koszalina dojeżdżał przez cztery lata tj. do chwili 
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otrzymania służbowego mieszkania w koszalinie, do którego prze-
prowadził się wraz z rodziną w lipcu 1972 roku. z dniem 1 czerw-
ca 1975 roku został powołany przez kuratora oświaty na zastępcę 
Rzecznika Dyscyplinarnego. Do 1977 roku pracował jako starszy 
wizytator a następnie jako wizytator metodyk i nauczyciel w zespo-
le szkół Budowlanych. w latach 1980-81 podnosił swoje kwalifika-
cje na podyplomowych studiach Filologii polskiej na uniwersyte-
cie gdańskim. w 1981 roku ministerstwo oświaty i wychowania 
przekształciło wizytatorów metodycznych w nauczycieli metody-
ków i włączyło do instytutu kształcenia nauczycieli (ikn), który 
został następnie przekształcony w oddział Doskonalenia nauczy-
cieli (oDn). w oDn-nie Józef mroczka pracował do sierpnia 1985 
roku. z dniem 1 września 1985 roku przeszedł na emeryturę. Będąc 
w stanie spoczynku realizował swoje pasje. uprawiał publicystykę 
(głos pomorza) zaczął pisać powieść „gniazdo”, której nie zdążył 
ukończyć. ale najwięcej czasu i serca poświęcał swoim ukochanym 
pszczołom (posiadał małą pasiekę) i korkowi – psu rasy cocker spa-
niel, z którym odbywał codzienne, wielogodzinne wędrówki po lesie. 
przeczuwając nadchodzący kres swego życia w sierpniu 2003 roku 
pojechał w swoje rodzinne strony, czemu dał wyraz pisząc w swoim 
pamiętniku: „chodziłem po zarośniętych ścieżkach mojego dzieciń-
stwa oraz młodości, a serce reagowało spazmem wzruszenia i pła-
kało za tym co minęło i już nie wróci”. po powrocie z ukochanego 
kożuchowa poczuł się bardzo źle. Lekarze zadecydowali o operacji 
na sercu, której nie przeżył. swoje skromne, ale bogate wewnętrz-
nie życie zakończył 30 września 2003 roku. odznaczony był krzy-
żem kawalerskim odrodzenia polski i złotym krzyżem zasługi.

Piotr Mroczka
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Roman Neugebauer 
(1918–1984)

Roman neugebauer urodził się 7 lutego 1918 roku w Hambor 
– Duisburgu w niemczech. Rodzice pochodzili z wielkopolski i, jak 
wielu polaków, wyemigrowali na początku XX wieku w poszukiwa-
niu pracy do zagłębia Ruhry w niemczech. tam się poznali, zało-
żyli rodzinę. Roman był jednym z sześciorga ich dzieci. marzenia 
rodziny neugebauer o powrocie do ojczyzny długo były nierealne. 
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pierwsza wojna światowa, później kryzys ekonomiczny w latach 
trzydziestych, który z odkładanych pieniędzy na powrót uczynił 
marny grosz, aż w końcu ii wojna światowa. 

neugebauerowie powrócili po wojnie. Roman neugebauer, z za-
wodu lekarz medycyny – okulista, przy ulicy zielonej w Darłowie 
mieszkał w latach 1950-1957. Jedna z pionierek ziemi darłowskiej 
tak wspomina po latach tę postać: „ kapitan wojska polskiego, 
mieszkający przy ulicy zielonej był okulistą, ale potrzeba zrobiła 
z niego stomatologa, doskonałego dermatologa i chirurga, tak, to on 
wyrwał mi pod narkozą zęba, w którym rozwinął się stan zapalny, 
złożył i zszył poszarpaną nogę, czy wyleczył tatę z egzemy, za pomo-
cą maści Fisan, z dokuczającej mu od dwóch lat choroby.  zawsze 
o każdej porze dnia i nocy służył pomocą.”

 później Roman neugebauer wraz z żoną i dziećmi zamiesz-
kał w niemczech, gdzie dalej z pasją wykonywał swój zawód. wie-
le podróżował zawodowo i turystycznie, ale zawsze chętnie wracał 
do Darłowa, bo – jak mówił mieszkającej tu rodzinie – tylko tutaj 
mógł najlepiej wypocząć na pięknej, wtedy jeszcze dzikiej plaży, 
z dala od ludzi. tu mógł w spokoju czytać ukochane książki.

zmarł 17 czerwca 1984 roku w Fuldzie w niemczech. 

Ewa Majdańska
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alfred Obszański
(1940–2010)

alfred obszański urodził się w maziłach koła tomaszowa Lubel-
skiego. w czasie wojny mieszkał z rodzicami w krakowie, a po woj-
nie w Jastrowiu, gdzie ojciec prowadził zakład fotograficzny. w kra-
kowie alfred obszański kończy technikum fotograficzne, a także 
uprawia sport będąc bramkarzem juniorskiej drużyny piłki nożnej 

„cracovii”. następnie wraca do Jastrowia i terminuje w zakładzie 
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fotograficznym ojca, a później otwiera własny zakład fotograficzny 
w  okonku. w 1968 roku rozpoczyna pracę w sianowie zajmując 
się kulturą i sportem. Dwa lata później z żoną aldoną zamieszkuje 
w pieńkowie. zostaje tu kierownikiem domu kultury w państwo-
wym ośrodku Hodowli zarodowej. pod jego kierownictwem ośro-
dek znakomicie się rozwija. w niewielkiej wsi prowadzi różnoraką 
działalność, której nie powstydziłaby się niejedna placówka miejska. 
w postominie był m.in. kierownikiem ośrodka sportu i Rekreacji 
oraz gminnego ośrodka kultury. założył klub sportowy „prze-
łom”, w którym m.in. uczy dzieci i młodzież gry w szachy. przynosi 
to efekty – drużyna juniorów w połowie lat 90-tych gra w i lidze 
szachowej. szachiści seniorzy grają w drugiej lidze. klub szachowy 
z postomina jest wtedy najsilniejszy na pomorzu. 

spod jego ręki wychodzi wielu świetnych szachistów. 
w 1992 roku organizuje międzynarodowy Festiwal szachowy 

„Jantar Jarosławca”, który staje się imprezą cykliczną, a jedno-
cześnie najpopularniejszą imprezą szachową w polsce. po odejściu 
z ks „przełom” przenosi festiwal do Rowów, jako „Jantar Bałty-
ku”. w polskim związku szachowym pełni wiele odpowiedzialnych 
funkcji. Jest także sędzią szachowym klasy państwowej (1978). 

Był współorganizatorem kapeli „pieńkowianie” , a także zało-
życielem miesięcznika „szept postomina”, którego był przez pewien 
czas redaktorem naczelnym. miesięcznik ukazuje się nieprzerwa-
nie od 1 marca 1990 roku. 

Jest autorem nie wydanej książki „ekstra nalewki”. 
w 1976 roku otrzymuje „odznakę Działacza sportu”, w 1979 

roku srebrną, a później złotą Honorową odznakę polskiego związ-
ku szachowego. Lista odznaczeń jest niewielka. pomimo wielu 
osiągnięć nie zabiegał o zaszczyty. 

zmarł po ciężkiej chorobie 26 sierpnia 2009 roku i został pocho-
wany na cmentarzu w pieńkowie. 

Jan Sroka
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Władysław Pająk
(1922–1993)

urodził się 25 października 1922 roku w miejscowości Borek 
w powiecie Bochnia. Był absolwentem szkoły Rolniczej w chodzieży 
(1939 rok). Żołnierz września 1939 roku. po dostaniu się do niewo-
li pracuje w gospodarstwie rolnym bauera Butnera. w 1947 roku 
kończy naukę w Liceum Rolniczym w złotowie i kurs pedagogiczny 
w szczecinie. podejmuje pracę w powiatowym inspektoracie oświa-
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ty Rolniczej w szczecinie. w latach 1948-52 kieruje pracami szkół 
rolniczych m.in. w  Żamęcinie, czarnowęsach, człuchowie i w wo-
łowie. w latach 1954-59 kończy zaocznie wyższą szkołę Rolnicza 
w poznaniu, uzyskując tytuł inżyniera rolnictwa. od listopada 1961 
roku do października 1964 roku pełnił funkcje wiceprzewodniczą-
cego prezydium powiatowej Rady narodowej w złotowie. 

w sławnie od 1964 roku. od października 1964 do lutego 1973 
roku był przewodniczącym prezydium powiatowej Rady narodowej 
(dzisiejszy starosta). koordynował pracę urzędu, zajmował się poli-
tyką kadrową, budżetem i planami gospodarczymi, zagadnieniami 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, związkami wyznaniowymi, 
gospodarką morską i obroną terytorialną. w tym czasie m.in. powo-
łano powiatowy zarząd Dróg Lokalnych, Biuro geodezji i urządzeń 
Rolnych, powiatowy inspektorat wodnych melioracji. Ówczesne 
starostwo było dużym zakładem pracy zatrudniającym 124 urzęd-
ników, a kobiety stanowiły połowę stanu osobowego. 

następnie był dyrektorem państwowego technikum wodno-
melioracyjnego (od lutego 1973 do czerwca 1975). w roku szkolnym 
1974/75 rozpoczęło działalność 3-letnie technikum hodowlane na 
podbudowie szkoły zasadniczej. 28 kwietnia 1973 roku szkoła otrzy-
mała sztandar ufundowany przez komitet Rodzicielski i Rejonowe 
przedsiębiorstwo melioracyjne. w latach 1975-1977 kierował pracą 
wydziału zatrudnienia i spraw socjalnych urzędu wojewódzkiego 
w słupsku. członek zjednoczonego stronnictwa Ludowego – pełnił 
funkcje społeczne we władzach powiatowych i wojewódzkich. 

Był wiceprzewodniczącym sławieńskiego oddziału związku 
Bojowników o wolność i Demokracje. odznaczony m.in. krzyżem 
kawalerskim orderu odrodzenia polski, złotym krzyżem zasługi 
i  wieloma odznaczeniami branżowymi.

zmarł 14 grudnia 1993 roku i pochowany zestal na cmentarzu 
komunalnym w sławnie . 

Sławoj Zawada
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Edmund Paszylk
(1922–2000)

edmund paszylk urodził się 27 stycznia 1922 roku w miejsco-
wości golubie. w 1947 roku został skierowany do pracy w powiecie 
sławieńskim z kościerzyny. 

zaczął pracę w Jacinkach koło polanowa, w szkole jednoodzia-
łowej, a później w polanowie. Był instruktorem zHp. w polanowie 
poznał przyszłą małżonkę, stanisławę. w 1955 roku zaczęli razem 
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pracę w karsinie (obecna gmina postomino) w szkole podstawowej. 
Już w Jacinkach i polanowie organizował zespoły taneczne 

i teatrzyk lalek. ale dopiero w karsinie w pełni rozwinął skrzydła 
– wciągnął do współpracy całą niemal wiejską społeczność. 

w tych pionierskich latach drzwi do szkoły były uszczelnione 
niemieckimi mapami, nie było podręczników, nie mówiąc o pomo-
cach naukowych, które należało wykonywać samemu z podręcz-
nych materiałów. w dwóch izbach uczyło się pięć klas. w szkole 
pracowało dwóch nauczycieli – małżeństwo paszylków. wieczorami 
organizowali zespoły taneczne dla dzieci i młodzieży, teatr lalek, 
zbiórki harcerskie. na występy do okolicznych wsi jeździli furman-
kami, a zimą – sankami. nie było imprezy w okolicy bez udziału 
tych zespołów. 

w 1959 roku placówka wygrała rywalizację powiatową w kon-
kursie na najlepszą szkołę, co było zaskoczeniem dla organizatorów. 
w latach 50. i 60. szkoła ta była swego rodzaju centrum życia kultu-
ralnego lokalnego środowiska. 

od początku swej pracy skupił wokół szkoły bardzo energiczny 
komitet rodzicielski z przewodniczącą elżbietą pingielską. w ciągu 
dwóch lat rodzice wykonali remont szkoły. pieniądze na ten cel były 
efektem organizowanych zabaw dla mieszkańców oraz prowadze-
nia przyszkolnej plantacji ziemniaków. w 1962 roku zespoły tanecz-
ne zajmują i miejsce w województwie w kategorii szkół wiejskich. 
w 1969 roku edmund staje na czele komitetu rozbudowy szko-
ły w czynie społecznym. trzy lata pracowali wszyscy mieszkańcy 
i uczniowie starszych klas. mieszkańcy do budowy szkoły podeszli 
bardzo solidnie, traktowali to jako wspólne dobro, zwozili piasek 
i żwir, cegłę i cement. w 1970 roku przypadł im zaszczyt zorganizo-
wania krajowej narady inwestycyjnej społecznego Funduszu Bu-
dowy szkół i internatów z udziałem powiatowych i wojewódzkich 
władz.

w 1971 roku uroczyście i dumnie przecinano wstęgę w rozbu-
dowanym obiekcie szkolnym. nowy pawilon: cztery izby lekcyjne, 
pokój nauczycielski, pracownia techniczna, kancelaria, sanitariaty, 
biblioteka, magazynek i dwa korytarze. spełniło się marzenie na-
uczycieli, dzieci i rodziców. Była wielka gala. 

wielu wychowanków edmunda paszylka pracuje w zawodzie 
nauczyciela. Żartobliwie mówił, że przyczynił się do wyludnienia 
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wsi, bowiem prawie wszyscy, to co najmniej absolwenci szkół śred-
nich, i na wieś nie wrócili.

maksyma edmunda paszylka to: wpierw nauczyć, potem 
wymagać.

kierował pracami szkoły w latach 1955-62 i 1969-1982. w la-
tach 1962-69 i 1982-86 szkole szefowała jego żona, stanisława. 

odznaczony był krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia 
polski, złotym krzyżem zasługi, złotą odznaką związku na-
uczycielstwa polskiego, odznaką za zasługi dla województwa 
koszalińskiego.

zmarł w karsinie 4 lipca 2000 roku, tuż po podjęciu przez miej-
scowe władze samorządowe decyzji o likwidacji szkoły w karsinie 
z przyczyn ekonomicznych.

Sławoj Zawada
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Stanisław Pingielski
(1922–1997) 

urodził się 6 maja 1922 roku w miejscowości zeńbok, w powie-
cie ciechanowskim. od najmłodszych lat pracował zarobkowo w go-
spodarstwach rolnych zamożnych gospodarzy. w czasie drugiej woj-
ny światowej wywieziony został na roboty przymusowe – budowa 
dróg w prusach wschodnich. koniec wojny zastał go w obozie pracy 
w gdyni. 
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Latem 1945 roku osiedla się w kaninie, gdzie prowadzi 8-hek-
tarowe gospodarstwo rolne. udziela się w pracach samopomocy 
chłopskiej, jest współzałożycielem jednostki ochotniczej straży po-
żarnej (1945 rok), a od 1950 roku zjednoczonego stronnictwa Ludo-
wego. w 1951 roku w uznaniu aktywności społecznej oraz za termi-
nowe i ponadplanowe odstawy produktów rolnych został odznaczo-
ny srebrnym krzyżem zasługi. 26 października 1952 roku został 
wybrany posłem na sejm (kadencja 1952-1956). pracował w komisji 
Rolnictwa. pod koniec lat 50. przenosi się do konopki koło mławy. 
podejmuje prace w gospodarstwie rolnym, a następnie jako zawia-
dowca stacji w Legionowie, gdzie pracuje do emerytury. 

zmarł 12 sierpnia 1997 roku.
Był pierwszym polskim parlamentarzystą powiatu sławieńskie-

go, wraz z zofią kulińską z masłowic.
Jego syn Jan, urodzony w kaninie, pracował w służbie dyplo-

matycznej w teheranie, Londynie i moskwie. 

Sławoj Zawada
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Jan Dominik Przybyszewski
(1910–1965)

pierwszy powojenny darłowski zegarmistrz – Jan Dominik 
przybyszewski urodził się 4 lipca 1910 roku w Bereśnianach w po-
wiecie łuckim, na terenie dzisiejszej ukrainy. po wojnie w dokumen-
tach widniało imię Jan, a nie Dominik, choć świadectwo z 1933 roku 
wystawiano na Dominika. 
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odbywał służbę w Jednostce wojskowej w Równym w Bryga-
dzie kawalerii. w 1939 roku otrzymał powołanie do wojska. Jakie 
były wojskowe koleje losu pana przybyszewskiego nie wiadomo, ale 
w rodzinnym archiwum zachowały się dokumenty, potwierdzają-
ce jego udział w bitwie nad Bzurą, w  obronie modlina i warsza-
wy. pod warszawą dostał się do niewoli. Jako jeniec, po wcześniej-
szym pobycie w obozie, przybył do ówczesnego Rügenwalde. imał 
się różnych prac. Dowodem na to są liczne wpisy w książeczce pracy 
dla cudzoziemców. 

w 1942 roku niemcom zabrakło stali, dlatego postanowiono 
produkować betonowe statki. zlecenie na ich budowę otrzymała 
też spółka schalenbau k.g. Dr erach Luebert z Rügenwalde, czy-
li z dzisiejszego Darłowa. prace wykonywano na nabrzeżach w za-
chodniej części portu. polegała ona na budowaniu drewnianego 
szkieletu, który następnie zbrojono stalowymi prętami, a później 
zalewano betonem. pracownikami byli rosyjscy i francuscy więź-
niowie wraz z niewielką liczbą polaków. wśród nich był Dominik 
przybyszewski.

ze względu na zły stan zdrowia 10 listopada 1943 roku przenie-
siono go do pracy w zakładzie jubilersko-złotniczo-optycznym Han-
sa moebusa. pracował tam do czasu, gdy do miasta dotarli Rosjanie. 
powoli poznawał kolejne sekrety zegarmistrzowskie i polubił ten 
fach. później zdobył legitymację cechową wydana przez powiatowy 
związek Rzemiosł Różnych w sławnie, która dawała mu prawo wy-
konywania zawodu.

 chory na padaczkę, systematycznie przesłuchiwany przez 
uB Jan Dominik przybyszewski – pierwszy powojenny darłowski 
zegarmistrz, zmarł, mając zaledwie 55 lat, w 1965 roku. osierocił 
siedemnastoletnią córkę tolę i dwóch synów, piętnastoletniego Ja-
nusza i dziesięcioletniego ireneusza. Żona – gabriela przybyszew-
ska, młodsza od męża o 13 lat, zmarła w 1981 roku. zakład zegar-
mistrzowski przy Długiej 11 (obecnie powstańców warszawskich), 
dziś prowadzi jego syn.

Ewa Majdańska
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Zdzisław ignacy Rogalski
(1935–2004)

urodził się 3 lutego 1935 roku w chełmie. Jako siódmy syn 
w rodzinie do chrztu trzymany był przez prezydenta polski igna-
cego mościckiego (jego brat bliźniak był chrześniakiem Józefa pił-
sudskiego). pamiątką tego wydarzenia były prezenty od prezydenta: 
książeczka pko oraz złoty ryngraf z dedykacją i. mościckiego.
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szkołę podstawową, a następnie liceum pedagogiczne ukończył 
w 1953 roku w chełmie. w tym samym roku rozpoczął pracę w in-
spektoracie oświaty w sławnie. 

związek małżeński zawarł w 1960 roku z zofią kloską. miał 
jednego syna – Romualda. przez wiele lat mieszkał w Boleszewie. 

pracował w kilku placówkach oświatowych jako nauczyciel i kie-
rownik szkoły. w latach 1972 –1975 był dyrektorem szkoły w Rzy-
szczewie, następnie pracował w szkole podstawnej nr 1 w sławnie. 

studia na wydziale Historii w wyższej szkole pedagogicznej 
w słupsku ukończył w 1977 roku uzyskując tytuł magistra. w 1988 
roku, także na słupskiej uczelni, ukończył studia podyplomowe 
z zakresu historii.

w latach 1979-1981 był dyrektorem sławieńskiego Domu kul-
tury. następnie pracował w zasadniczej szkole zawodowej w sław-
nie na stanowisku wicedyrektora. w 2002 roku przeszedł na 
emeryturę. 

Działał społecznie. Był kuratorem sądowym dla nieletnich 
przy sądzie Rejonowym słupsku, radnym gminy sławno. Działał 
w związku Harcerstwa polskiego, Lidze obrony kraju, polskim to-
warzystwie turystyczno-krajoznawczym, ochotniczych Hufcach 
pracy.

za pracę zawodową i społeczną otrzymał szereg odznaczeń, m.in. 
krzyż kawalerski orderu odrodzenia polski (1990), złoty krzyż 
zasługi (1978), medal komisji edukacji narodowej (1986), Brązowy 
medal za zasługi dla obronności kraju (1985), odznaki: za zasługi 
dla Rozwoju województwa słupskiego, za zasługi dla Hufca zHp 
w sławnie, za Działalność na Rzecz Ligi obrony kraju, za zasługi 
dla oHp oraz pttk.

zmarł 23 czerwca 2004 roku i pochowany został na cmentarzu 
w sławnie.

Jan Sroka
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Władysław Roguski
(1921–2006)

władysław Roguski urodził się 18 lutego 1921 roku we wsi 
Fiukały na mazowszu. w 1932 roku ukończył szkołę powszechną 
w pobliskich Dębinkach. od najmłodszych lat ciężko pracował jako 
pomocnik ogrodnika w majątku w okolicach wołomina. tu zdobył 
doświadczenie w uprawie, nawożeniu, pielęgnacji ogrodowych ro-
ślin, drzew i krzewów.
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w 1943 roku ożenił się z Julianną Świerczowską. w tym samym 
roku wstąpił do armii krajowej i w lasach wołomińskich przecho-
dził pierwsze szkolenia wojskowe. po upadku powstania warszaw-
skiego został aresztowany przez niemców i wywieziony do pracy 
niewolniczej w głąb iii Rzeszy do magdeburga. po wyzwoleniu 
wrócił do polski, a w 1946 roku przybył z rodziną do warszkowa. 
wkrótce został zatrudniony przez dyrektora szpitala, doktora zyg-
munta siedleckiego jako ogrodnik i kierownik gospodarstwa przy-
szpitalnego. zamieszkał w sławnie.

Było to ogrodnictwo i sadownictwo oraz ziemia uprawna, bo go-
spodarstwo miało również swoje krowy, świnie i konie. Była też pa-
sieka z pszczołami. gospodarstwo dostarczało szpitalowi wszyst-
kich podstawowych produktów żywnościowych, takich jak warzy-
wa, owoce, mięso, mleko i miód. produkowało też sadzonki roślin 
ozdobnych.

Dla władysława Roguskiego praca w tym gospodarstwie była 
spełnieniem jego życiowych marzeń. nasadzał młode drzewka 
owocowe, sprowadzał i szczepił nowe ich odmiany. Jeszcze do dziś 
w przyszpitalnym „parku” rośnie drzewostan posadzony jego ręką. 
Do pomocy miał wielu pracowników, którymi kierował i uczył ich 
sztuki ogrodniczej.

wraz z żoną wychował pięcioro dzieci. wszystkie pokończyły 
szkoły średnie i wyższe, usamodzielniły się. w latach 70-tych rodzi-
na wybudowała dom przy ul. chopina, w którym obecnie mieszka 
jego syn, andrzej, kontynuujący zawód ojca, ale na innej niwie.

przez 40 lat władysław nigdy nie korzystał ze zwolnień lekar-
skich. praca była dla niego najważniejsza. ziemię sławieńską uko-
chał ponad wszystko. 

zmarł 16 maja 2006 roku i został pochowany w sławnie. pozo-
stały po nim nie tylko szumiące drzewa, ale też pożółkłe dokumen-
ty (kennkarta wystawiona 6 iX 1943 roku, książeczka wojskowa 
i inne) przechowywane przez rodzinę w starym, podniszczonym, 
pachnącym historią portfelu.

 Maria Poprawska, Grzegorz Roguski
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andrzej Różycki 
(1924–2014)

andrzej Różycki urodził się w grudziądzu 5 sierpnia 1924 roku. 
Jego rodzice byli właścicielami ziemskimi. przed wojną ukończył 
szkołę podstawową i dwie klasy gimnazjum. gimnazjum ukończył 
podczas okupacji na tajnych kompletach. ukończył także kurs ofi-
cerski. Był żołnierzem armii krajowej. przysięgę złożył w 1941 roku. 
Działał w podziemiu używając pseudonimów „kania” i  „zjawa”. 
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po zakończeniu ii wojny światowej był kilkakrotnie aresztowa-
ny przez nkwD i uB. po ucieczce walczył w podziemiu antykomu-
nistycznym na terenie warmińsko-mazurskim dowodząc w latach 
1945-1947 m.in. drużyną i plutonem. Jednostka wchodziła w skład 
pomorskiej Brygady Ruchu oporu armii krajowej.

Działania partyzantki antykomunistycznej na tym terenie 
– w tym a. Różyckiego – opisała ewa Rzeszutko w książce „party-
zanci znad welu, Brynicy, wkry i Drwęcy”. 

w roku 1947 skorzystał z ogłoszonej amnestii. w latach 1948-
1952 studiował na wydziale Leśnym szkoły głównej gospodarstwa 
wiejskiego w warszawie. po jej ukończeniu rozpoczął pracę w nad-
leśnictwie Darłowo. w marcu 1953 roku osiedlił się w łętowie, gdzie 
do emerytury pełnił funkcję nadleśniczego nadleśnictwa Żukowo. 
w tym czasie pod jego okiem wychowało się kilka pokoleń leśników. 
nadleśnictwo świetnie się rozwijało. w 1960 roku udało się w nim 
zorganizować pierwsze polowania dewizowe. 

przyjeżdżali myśliwi z Belgii, austrii, Francji, RFn. na począt-
ku lat 70-tych nadleśniczy wystąpił z projektem budowy zagrody 
i prowadzenia zamkniętej hodowli zwierzyny. zagrodzono 630 hek-
tarów. Była to w polsce nowość. zniwelowało to szkody rolnicze i ko-
nieczność wypłacania rolnikom odszkodowań. zagroda szybko się 
zamortyzowała. podobny model przyjął się także na węgrzech. wę-
grzy przyjeżdżali do łętowa się szkolić. za pomoc w szkoleniu mgr 
inż. andrzej Różycki otrzymał największe węgierskie odznaczenie 
łowieckie– medal z  gwiazdą. 

w 1992 roku przeszedł na emeryturę, ale przez pewien czas na 
pół etatu zatrudniony był jako specjalista do spraw łowieckich i kie-
rował obwodem łowieckim w Żukowie. 

Działał w organizacjach kombatanckich. prowadził działalność 
charytatywną , m.in. na rzecz szpitala w sławnie i organizacji poza-
rządowych. w 1956 roku w czasie powstania na węgrzech organizo-
wał pomoc żywnościową i medyczną dla ludności. pomagał też swo-
im dawnym żołnierzom. 

miał również drugą pasję. wraz z żoną Haliną gromadzili pa-
miątki przeszłości ziemi sławieńskiej i pomorza. ich zbiór zawierał 
między innymi obrazy dawnych twórców pomorskich , np. kuske’go, 
priebe’go. miał też duży zbiór książek, w tym publikacji o pomo-
rzu, także publikacje niemieckie. z żoną sprawił, że ich dom stał 
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się dla okolicznej ludności ośrodkiem pomocy społecznej, oświaty, 
kultury i doradztwa w  trudnych sprawach. 

w leśniczówce w łętowie mieszkał do końca życia. kapitan an-
drzej Różycki zmarł w wieku 89 lat 14 stycznia 2014 roku i pocho-
wany został na cmentarzu w Żukowie. 

Jan Sroka
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Władysław Rut 
(1902–1985)

urodził się 30 maja 1902 roku na kielecczyźnie. od 1925 roku 
pracował w zakładach „neptun” w końskich. Już w młodości zwią-
zał się z ruchem robotniczym. w 1926 roku został członkiem komu-
nistycznej partii polski. okupację spędził w stęporkowie, gdzie zor-
ganizował grupę armii Ludowej. po wojnie znalazł się w powiecie 
opoczyńskim. w gminie niewirszyn pełnił stanowisko wójta. 



166

w lipcu 1945 roku wyjechał na ziemie zachodnie i osiedlił się 
w sławsku. zorganizował tu komórkę polskiej partii Robotniczej 
i był sekretarzem gminnym tej partii. pracował jako inkasent w za-
kładzie energetycznym w sławnie. w 1945 roku zorganizował – przy 
współpracy z wojskiem – pierwsze dożynki w sławsku.

aktywnie działał w czasie referendum w 1946 roku. Był przewod-
niczącym komisji do jego przeprowadzenia w malechowie. współ-
pracował też przy przeprowadzeniu wyborów w roku 1947 oraz przy 
organizowaniu ochotniczej Rezerwy milicji obywatelskiej. 

w 1951 roku rozpoczął pracę w aparacie partyjnym – został se-
kretarzem komitetu gminnego polskiej zjednoczonej partii Robot-
niczej w Żukowie.

w 1952 roku znowu pracuje w sławnie. zostaje kierownikiem 
kina „sława”. Funkcje tę pełni do roku 1959. Był to okres dużej 
popularności kina. na ekranie kina w niewielkim mieście, jakim 
było sławno, można było zobaczyć niemal wszystko, co było najcie-
kawsze w światowym kinie.

następnie pracował w sławieńskiej gazowni. na emeryturę 
przeszedł w 1962 roku. Dalej działał społecznie.

odznaczony został m. in. krzyżem oficerskim orderu odro-
dzenia polski, odznaką gryfa pomorskiego, odznaką przodownika 
pracy socjalistycznej. 

zmarł 12 września 1985 roku i pochowany został na cmentarzu 
komunalnym w sławnie.

Jan Sroka
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Edward Struzik 
(1946–2014)

edward struzik, urodził się 27 lutego 1946 roku w miejscowo-
ści wrońska w powiecie łask. wraz z rodzicami przyjechał na po-
morze, które nazywano wtedy ziemiami odzyskanymi. zamieszkali 
w niemicy. później mieszkał w sławnie i Lejkowie, bo tam pracował 
jego ojciec. po kilku latach znów znalazł się niemicy, gdzie jego ro-
dzice prowadzili gospodarstwo rolne. tu rozpoczął naukę w szkole 
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podstawowej. następnie ukończył szkołę budowlaną w koszalinie. 
po odbyciu służby wojskowej poszedł do pracy w budownictwie w Bie-
siekierzu. tu poznał żonę, z którą wziął ślub w grudniu 1968 roku. 
po trzech latach rodzice przepisali mu gospodarstwo rolne. 

edward struzik kolejno pracował w gminnej spółdzielni 
w sławnie, spółdzielni produkcyjnej w niemicy, zakładach mięs-
nych w koszalinie. w niemicy założył sklep spożywczy. 

przez wiele lat udzielał się społecznie. przez trzy kadencje 
był sołtysem niemicy – od roku 1998 do roku 2000. od roku 2002 
– także przez trzy kadencje – był radnym gminy malechowo. 

w tym czasie w wiosce powstały chodniki, ogrodzono cmentarz, 
uporządkowano park podworski. uporządkowano także niemieckie 
groby i przy kościele powstało lapidarium. 

przez wiele lat pracował na rzecz zachowania dziedzictwa kultu-
rowego. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć i imprez kulturalnych.

wraz z Radą sołecką doprowadził do utworzenia z zabytkowej 
remizy strażackiej muzeum osadnictwa w niemicy. w niewielkim 
pomieszczeniu zgromadził wiele cennych eksponatów, najczęściej 
podarowanych mu przez znajomych, przyjaciół i innych pasjona-
tów. Do najważniejszych należą: narzędzia stolarskie, ślusarskie, 
rolnicze, rzemieślnicze, mundur strażacki, puchary i odznaczenia 
strażackie. można tu też zobaczyć starą krajalnicę, heble, których 
już dzisiaj nikt nie używa i żelazko sprzed stu lat.

zmarł 1 marca 2014 roku po długiej chorobie. 
Jan Sroka
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Robert Szanel 
(1930–1981)

urodził się 7 czerwca 1930 roku w wiśniowie w powiecie hru-
bieszowskim. początkowo wraz z rodzicami mieszkał w stanisławo-
wie, rodzinnym mieście ojca, który był nauczycielem. zajęcie kre-
sów przez związek Radziecki spowodowała, że rodzina przyjechała 
w 1945 roku na pomorze. krótko mieszkała w sławnie przy ulicy 
i pułku ułanów, by następnie przenieść się do wrześnicy. 
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Rober szanel uczęszczał do sławieńskiego liceum. w 1948 roku 
wstąpił do polskiej organizacji wojskowej działającej w kręgach 
młodzieży, m. in. uczącej się w sławieńskiej szkole ogólnokształcącej. 
organizacja stawiała sobie za cel walkę z powojenną rzeczywistoś-
cią. w kwietniu 1949 roku jej członkowie zostali aresztowani przez 
urząd Bezpieczeństwa i stanęli przed sądem wojskowym w szczeci-
nie. skazani zostali na wieloletnie kary pozbawienia wolności – nie-
adekwatne do swojej działalności. Robert szanel otrzymał wyrok 
5 lat więzienia. nieważność tego wyroku stwierdził sąd w 1991 roku. 
w roku 1953 – po odbyciu kary – podjął pracę w Rejonie eksploatacji 
Dróg publicznych w koszalinie, na stanowisku księgowego. następ-
nie odbył służbę wojską w batalionach roboczych w  kopalni węgla 
kamiennego w małoszycach. 

1 lutego 1956 roku rozpoczął pracę w państwowym gospodar-
stwie Rolnym w noskowie. kilka lat później – w  1963 roku – został 
głównym księgowym inspektoratu pgR w sławnie.

w latach 70-tych ukończył szkołę dla pracujących uzyskując 
maturę i rozpoczął studia w wyższej szkole Rolniczej w szczecinie. 
w 1977 roku uzyskał tytuł inżyniera zootechnika. 

pracował wtedy w poHz w kwasowie na stanowisku głównego 
księgowego, a następnie zastępcy dyrektora. w ostatnim okresie ży-
cia kierował gospodarstwem w kwasowie.

Był aktywnym członkiem wielu organizacji, m.in. polskiego 
towarzystwa turystyczno-krajoznawczego, Ludowych zespołów 
sportowych. 

zmarł 8 października 1981 roku i pochowany został na cmenta-
rzu komunalnym w sławnie. 

pośmiertnie – w 1993 roku – otrzymał order męczeństwa i zwy-
cięstwa, a w 2009 roku krzyż kawalerski orderu odrodzenia pol-
ski. odebrała go w sławnie z rąk prezydenta Lecha kaczyńskiego 
jego żona – alicja. 

Jan Sroka
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Zbigniew andrzej Szefka 
(1953–2014)

zbigniew szefka urodził się 12 czerwca 1953 roku w sławnie. 
od 1956 roku mieszkał w Darłowie. tu ukończył w  1968 roku szko-
łę podstawową. następnie uczył się w latach 1968-1972 w techni-
kum Budowy okrętów w gdańsku. maturę uzyskał w darłowskim 
Liceum ogólnokształcącym w 1972 roku. służbę wojskową odbywał 
w latach 1972-1974. po jej ukończeniu w 1974 roku rozpoczął studia 
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prawnicze na uniwersytecie gdańskim. pracę magisterską obro-
nił w listopadzie 1978 roku. w styczniu 1979 roku rozpoczął pracę 
w prokuraturze Rejonowej w sławnie jako aplikant. a następnie 
prokurator. w 1986 roku został zastępcą prokuratora rejonowego.

w 1992 założył kancelarię prawną „mecenas”, którą prowadził 
ponad 22 lata – do śmierci. starał się zawsze być pomocny ludziom 
znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Jednocześnie 
pełnił funkcje radcy prawnego w zakładach pracy, a od 2007 roku 
w urzędzie miasta, a następnie także w urzędzie gminy sławno. 
przez cały czas życia zawodowego przygotowywał do zawodu apli-
kantów, obecnie prokuratorów, sędziów, adwokatów i radców.

od połowy lat 60-tych pasjonował się fotografią. po rozpoczęciu 
pracy w prokuraturze w sławnie nawiązał kontakt z domem kultu-
ry i zaczął się w nim zajmować się fotografią. Dokumentował życie 
kulturalne – i nie tylko kulturalne – miasta. zajmował się tu m.in. 
upowszechnianiem filmu w dyskusyjnym klubie filmowym i  prowa-
dząc wypożyczalnię filmów na kasetach wideo. przez pewien czas 
– w drugiej połowie lat 80-tych – zatrudniony był w sławieńskim 
Domu kultury. niemal zaraz po powstaniu „echa sławna” w mar-
cu 1990 roku znalazł się w jego redakcji. gdy Dom kultury zrezyg-
nował z wydawania tej gazety, prowadził ją samodzielnie do połowy 
1994 roku. Jako dziennikarz był bezkompromisowy – zamieszczał 
wiele krytycznych tekstów o ówczesnym samorządzie i jego wła-
dzach. w marcu 2010 roku pod redakcją dawnego zespołu ukaza-
ło się „echo sławna” jako jednodniówka jubileuszowa w nakładzie 
1000 egzemplarzy. to było ciekawe wspomnienie. inicjatorem wyda-
nia był zbigniew szefka. 

w wyborach uzupełniających do Rady miasta sławna w  lutym 
1992 roku został radnym.

odznaczony był Brązowym krzyżem zasługi (1985), odznaką 
zasłużony dla województwa słupskiego (1987). 

przez ostatnie lata mieszkał w kwakowie, gdzie po pracy odpo-
czywał i regenerował siły.

Był chodzącą encyklopedią wiedzy o sporcie. każda podróż kra-
jowa czy zagraniczna to miasta, miasteczka z nazwą klubu spor-
towego, jego historią, osiągnięciami, składami drużyn i trenerami. 
Historia, zwłaszcza polski, to wiedza przekazywana przez niego jak 
najciekawsze opowiadanie o życiu.
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zmarł 9 października 2014 roku. pochowany został na cmenta-
rzu komunalnym w sławnie. 

Jan Sroka
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aleksander Tarnowski 
(1884–1961)

aleksander tarnowski urodził się 1 października 1884 roku 
w Lidzie (obecnie Białoruś). pochodził z rodziny arystokratycznej. 
studiował w moskwie i w paryżu. Był erudytą i poliglotą. znał m.in. 
łacinę i grekę, francuski i rosyjski, angielski, szwedzki, hiszpański. 
przed wojną dużo podróżował. pracował jako tłumacz. po wojnie 
krótko pracował w ministerstwie spraw zagranicznych. 
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w maju 1946 roku znalazł się w Darłowie (zameldowany został 
25 maja). przez pierwszego polskiego kierownika muzeum amelię 
łączyńską zatrudniony został na stanowisku dozorcy i przewod-
nika w muzeum. po jej wyjeździe został kierownikiem placówki. 
mieszkał na terenie zamku. Jego charakterystyczna, wysoka po-
stać wzbudzała zainteresowanie, respekt i podziw. na głowie za-
wsze nosił szczególne nakrycie – fez, który nadawał mu oryginal-
ności, a to szczególnie uprawniało go do pełnienia godności pana 
na zamku. 

gromadził liczne zabytki z terenu powiatu, m.in. z dawnych pa-
łaców junkierskich. porządkował zamkowy księgozbiór, przygoto-
wywał wystawy, wygłaszał prelekcje, oprowadzał wycieczki po mu-
zeum. ale też sprzątał wraz żoną i pilnował placówki. uczył także 
w darłowskich szkołach języków obcych. Był radnym miejskiej Rady 
narodowej. to dzięki niemu i amelii łączyńskiej powstało w Darło-
wie polskie muzeum. Był także działaczem społecznym.

za swoją pracę odznaczony był odznaką gryf pomorski oraz 
złotym i srebrnym krzyżem zasługi. Funkcję kierownika muzeum 
pełnił do października 1958 roku roku. w październiku tego roku 
wyjechał z Darłowa do Bartoszyc na mazurach. 

swój pobyt w  Darłowie opisał w pamiętniku zatytułowanym 
„12 lat na zamku” stanowiącym ciekawe źródło do poznania powo-
jennego miasta i początków polskiego muzeum w tym mieście. 

zmarł 5 czerwca 1961 roku i pochowany został na cmentarzu 
w opolu. 

Jan Sroka
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Damian Tyniecki 
(1915–1976)

ojciec Damian (imię ze chrztu – władysław) tyniecki urodził 
się 22 marca 1915 roku w chinowie nowym koło kozienic. w latach 
1930-1935 był w małym seminarium w niepokalanowie. 7 lipca 
1940 roku otrzymuje święcenia kapłańskie. koniec wojny zastał go 
w zakonie franciszkanów w Radziejowie kujawskim, tym samym, 
skąd pochodził pierwszy burmistrz Darłowa, stanisław Dulewicz. 
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to właśnie on ubolewał, że nie ma w mieście żadnego kapłana, dla-
tego poprosił zakonników ze swojego rodzinnego miasta o pomoc. 

o. Damian tyniecki wyszedł na malutki rynek w Radziejowie 
i zaczął zachęcać mieszkańców, by pojechali wraz z nimi na po-
morze. chętnych było sporo. osiedlali się w opuszczonych miesz-
kaniach wokół kościoła. na przełomie czerwca i lipca 1945 roku 
do Darłowa przybył ojciec Damian tyniecki, który od września tego 
roku objął probostwo w tutejszym kościele. w mieście mieszkało już 
150 polaków. to z ich pomocą pierwszy polski proboszcz w ówczes-
nym Derłowie uprzątnął świątynię, służącą Rosjanom za magazyn, 
doprowadził do uruchomienia organów, czy naprawienia dzwonów 
i zegara na wieży. nowego proboszcza zatwierdził administrator go-
rzowski ks. dr edmund nowicki. o. Damian tyniecki błogosławił 
pierwszym małżeństwom zawieranym w Darłowie i chrzcił ich po-
tomstwo. Był autorytetem dla mieszkańców, bez jego obecności nie 
mogła odbyć się żadna uroczystość. w Darłowie przebywał od 1945 
do 1950 roku. stąd został przeniesiony do koszalina, gdzie został 
też proboszczem. zmarł 28 lutego1976 roku w gdyni (w szpitalu 
w Redłowie). spoczywa na tamtejszym cmentarzu.

Ewa Majdańska
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Marian Wabia 
(1943–2004)

urodził się 1 czerwca 1943 roku w Radoszkach w powiecie san-
domierskim. w 1949 roku przyjechał z rodzicami na ziemię sławień-
ską i zamieszkał w  masłowicach, w dzisiejszej gminie postomino. 
mieli tu nieduże gospodarstwo rolne. Do sławieńskiego Liceum 
ogólnokształcącego uczęszczał od 1956 roku. egzamin maturalny 
zdał w 1960 roku. w tym samym roku rozpoczął na uniwersyte-
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cie a. mickiewicza w poznaniu studia z zakresu fizyki. ukończył je 
w 1965 roku uzyskując dyplom magistra.

po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w politechnice szcze-
cińskiej w katedrze fizyki. pracę doktorską obronił w 1975 roku 
w instytucie Fizyki politechniki warszawskiej.

w 1992 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk fi-
zycznych, a 1 października następnego roku został profesorem nad-
zwyczajnym politechniki szczecińskiej. Jednocześnie został dyrek-
torem instytutu Fizyki i kierownikiem zakładu optoelektroniki.

podjął starania o utworzenia kierunku fizyka techniczna. utwo-
rzono go w 1995 roku.

Rok później uzyskał nagrodę zespołową rektora politechniki 
szczecińskiej. Był inicjatorem i autorem programu studiów dokto-
ranckich w dziedzinie fizyki, które zostały utworzone w 2001 roku. 

specjalizował się w badaniach nadprzewodnictwa (pod jego kie-
runkiem wyprodukowano kryształ o potencjalnym zastosowaniu 
jako źródło światła w celownikach optycznych). 

Brał udział w wielu projektach i programach badawczych. prowa-
dził współpracę naukową z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju 
i za granicą (m. in. z  politechniką warszawską, uniwersytetami 
w atenach, Berlinie, manchesterze, centralnej Florydy w orlando 
oraz z instytutem Badań Jądrowych w Dubnej). Był współorganiza-
torem wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. 

Był autorem wielu publikacji naukowych. pasjonował się 
żeglarstwem. 

w 2002 roku kapituła zachodniopomorskiego klubu Liderów 
nauki wyróżniła go zachodniopomorskim noblem za badania cera-
micznych nadprzewodników wysokotemperaturowych. 

zmarł 23 marca 2004 roku w szczecinie.
Jan Sroka
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Jan Wanago 
(1935–2013)

Jan wanago urodził się 8 marca 1935 roku na wilenszczyźnie. 
na ziemi sławieńskiej – we wrześnicy – wraz z rodzicami zamieszkał 
niedługo go po wojnie – w 1946 roku. wraz z rodzicami znalazł się 
w szkolnej ławce na kursie dla analfabetów. potem ukończył szkołę 
podstawową. w jednym z utworów napisał: „nie byłoby tych fra-
szek, bajek, sonetów, żebym był nie chodził na kurs analfabetów”.
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we wrześnicy założył rodzinę. przez lata zajmował się 
rolnictwem. 

ale znany był przede wszystkim jako autor wierszy, fraszek, ba-
jek, tekstów kabaretowych. nazywano go Bardem ziemi sławień-
skiej. Był laureatem wielu konkursów literackich. Jego utwory – 
pełne humoru, ale i zadumy nad ludzkim życiem – drukowane były 
w siedmiu tomikach poetyckich: „nie ma jak na ziemi”, „Ballada 
o wszy”, „Lato – plaża – Bałtyk”, „wszystkie barwy tęczy”, „moja 
modlitwa”, „Fraszkowo – szczytowo”, „Życie fraszką pisane” oraz 
w antologiach poetów nieprofesjonalnych wydawanych przez sta-
rostwo powiatowe w słupsku: „wiejscy poeci” (2002), „motyle 
i anioły” (2003), „wiersze jak chabry w pszenicznym łanie” (2005), 

„może otulę jesień” (2006), „aleja tęsknot” (2007). ukazywały się 
także w publikacjach krajowego Bractwa Literackiego i  w tomi-
kach pokonkursowych.

publikował też w lokalnej prasie, uświetniał wiele imprez 
– nie tylko lokalnych. 

zmarł 23 stycznia 2013 roku i pochowany został na cmentarzu 
we wrześnicy.

Jan Sroka
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Eugeniusz Wójcik
(1930–2012)

urodził się 30 maja 1925 roku w opocznie. tam ukończył szkołę 
powszechną. Był harcerzem. na początku sierpnia 1939 roku sko-
szarowano go jako gońca do dyspozycji burmistrza i starosty. siód-
mego dnia wojny, po silnym bombardowaniu wraz z  urzędnikami 
opuścił miasto. wrócił 9 września. w mieście stacjonowały już woj-
ska niemieckie. 
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w marcu 1945 roku został żołnierzem wojska polskiego, a w lip-
cu otrzymał list od rodziców z wiadomością, że mieszkają w mieście 
Derłów, przy ulicy morska 4, w powiecie slawe, w województwie 
gdańskim. po raz pierwszy przybył do Darłowa 1 stycznia 1946 
roku na żołnierski urlop. 

w marcu 1947 roku, po wielu korowodach z wojskową komisją 
uzupełnień pozwolono eugeniuszowi wójcikowi osiedlić się w Der-
łowie. zamieszkał wraz z rodzicami przy ulicy morskiej 4 i rozpoczął 
pracę w rodzinnym zakładzie. po kilku miesiącach zdał w szczecin-
ku egzamin czeladniczy w zawodzie cholewkarza. od 1962 roku do 
emerytury w roku 1985 pracował w Fabryce maszyn Rolniczych 

„Famarol”.
22 listopada 1999 roku pięćdziesięcioosobowa grupa pierwszych 

osadników postanowiła utworzyć klub pioniera ziemi Darłowskiej. 
w tajnym głosowaniu wybrano siedmioosobowy zarząd. przewodni-
czącym został eugeniusz wójcik. 

klub pioniera ziemi Darłowskiej aktywnie uczestniczy w ży-
ciu społecznym i kulturalnym miasta do dziś. 7 marca 2001 roku 
w rocznicę wejścia wojsk radzieckich do Darłowa, ku pamięci pierw-
szych mieszkańców został ufundowany i poświęcony pamiątkowy 
obelisk, przy którym rokrocznie odbywają się uroczystości Dnia 
osadnika. w niedługim czasie klub mógł szczycić się własnym 
sztandarem, który odtąd był godnie prezentowany na wszystkich 
uroczystościach państwowych, regionalnych i miejskich.

eugeniusz wójcik z wielkim zaangażowaniem pełnił funkcję 
przewodniczącego klubu do końca swoich dni zmarł 29 kwietnia 
2012 roku. 

Ewa Majdańska
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andrzej Wulczyński
(1938–2008)

urodził się 20 lipca 1938 roku w warszawie. ukończył politech-
nikę warszawską – wydział mechaniczny. pracę magisterską obro-
nił w 1965 roku. w lipcu tego samego roku zamieszkał w sławnie 
podejmując pracę w zakładach Drobiarskich na stanowisku główne-
go mechanika. pracował tam do roku 1972. w 1973 roku przeszedł 
do pracy w przedsiębiorstwie przemysłu Drzewnego „sławodrzew”. 
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pracował tam do roku 1992 zajmując stanowisko inspektora nad-
zoru robót mechanicznych i  kierownika wydziału konstrukcyjno-
technologicznego.

w latach 1974-1975 nadzorował budowę bloków mieszkalnych 
na osiedlu Dzieci wrzesińskich i Jedności narodowej dla pracowni-
ków zakładu. Był też pomysłodawcą budowy osiedla mieszkaniowe-
go przy ulicach koszalińska – kolejowa. 

w grudniu 1981 roku został dyrektorem naczelnym 
„sławodrzewia”.

podczas jego dyrekcji firma się rozwijała współpracując 
ze szwedzką firmą „kockums”. zatrudniała około pół tysiąca osób 
i produkowała rocznie około 100.000 metrów sześciennych tarcicy. 

w 1980 roku był założycielem komitetu założycielskiego „soli-
darności” w sppD „sławodrzew” oraz inicjatorem założenia miej-
skiej komisji koordynacyjnej „solidarności”. Był też jej pierwszym 
przewodniczącym. w „solidarności” działał także w okresie stanu 
wojennego.

w 1989 roku był współzałożycielem komitetu obywatelskiego. 
Redagował pismo komitetu „Biuletyn sławieński”. 

w 2004 roku Rada miejska na wniosek niezależnego samorząd-
nego związku zawodowego „solidarność” w sławnie oraz stowa-
rzyszenia osób Represjonowanych w stanie wojennym w sławnie 
przyznała mu odznakę złotego gryfa sławieńskiego.

zmarł w 2008 roku i pochowany został na cmentarzu komunal-
nym w sławnie.

Jan Sroka
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Mieczysław Zalasiński 
(1920–2015)

urodził się 24 września 1920 roku w łąkach górnych (tar-
nowskie). absolwent Liceum ogólnokształcącego w tarnowie i wy-
działu medycyny weterynaryjnej we wrocławiu (1946-1952). Jako 
gimnazjalista brał udział w strajku chłopskim w powiecie dębickim 
w 1936 roku. Był żołnierzem armii krajowej (oddział „Lisa” – ka-
pral podchorąży „kordian”) od czerwca 1941 do maja 1944 roku. 
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więziony był przez gestapo na montelupich w krakowie i w obozie 
koncentracyjnym we Flesenburgu (poddawany zabiegom pseudome-
dycznym). w 1952 roku podjął pracę lekarza weterynarii w zjedno-
czeniu państwowych gospodarstw Rolnych oddział sławno. od 1957 
roku do emerytury pracował jako inspektor rejonowy weterynarii. 
w pracy zawodowej był niezwykle uczynnym i rzetelnym, służącym 
zawsze dobrą radą i pomocą w utrzymaniu dobrej kondycji zwierząt 
gospodarskich i domowych. Był aktywnym członkiem zarządu od-
działu związku inwalidów wojennych i koła Światowego związku 
armii krajowej w sławnie. 

Był radnym powiatowej Rady narodowej trzech kadencji 
– 1965-1969, 1969-1973 i 1973-1975. odznaczony był między innymi. 
krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia polski, złotym krzy-
żem zasługi, krzyżem partyzanckim, złotą odznaką za zasługi 
dla związku inwalidów wojennych Rzeczypospolitej polskiej. 

zmarł w sławnie 2 stycznia 2015 roku i pochowany został 
na cmentarzu komunalnym. 

Sławoj Zawada
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Zygmunt Żuchowski
(1914–1993)

Rodzina Żuchowskich zamieszkała nad Bałtykiem w 1948 roku, 
początkowo w smołdzinie, dokąd zygmunt Żuchowski przyjechał 
z bratem edmundem (rolnikiem), podążając śladami swoich szwa-
grów, którzy uprzednio dokonali stosownego rekonesansu, z pru-
skołąki spod torunia. zygmunt Żuchowski był żołnierzem września 
1939 roku (artyleria konna). wzięty do niewoli pracował u niemie-
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ckiego bauera. mając wykształcenie piekarza nie upiekł w życiu ani 
jednego bochenka chleba. od najmłodszych lat ciągnęło go do elek-
tryki i może właśnie dlatego znalazł pracę w elektrowni na rzece 
łupawa w smołdzinie, a w przypadkach awaryjnych udzielał po-
mocy w naprawie urządzeń elektrycznych latarni morskiej w pobli-
skim czołpinie. Dzięki temu zaproponowano mu pracę latarnika. 
zamieszkał wraz z rodziną w budynku położonym blisko latarni. 

poczytny „przekrój” w świątecznym numerze z grudnia 1961 
roku pisał: „…szukacie pomysłu komu jeszcze wysłać życzenia? pro-
ponujemy wam kilka sympatycznych adresów (…)” – i tam pomię-
dzy piętnastoma adresami znanych bardziej, mniej lub w ogóle nie-
znanych osób, figurował adres latarnika Żuchowskiego z samotnej 
latarni w czołpinie. przyszło ponad sto serdecznych listów i kartek 
świątecznych. 

Był nie tylko samoukiem elektrykiem ale również samoukiem 
muzykantem; grywał na akordeonie, klarnecie i saksofonie w ze-
spole muzycznym w czołpinie ze słowińcami z kluk. obsługiwali 
różnego rodzaju imprezy, jak zabawy ludowe, czy wesela. 

zygmunta Żuchowskiego przeniesiono służbowo do Jarosławca 
w 1964 roku. od 18 grudnia 1964 do 30 listopada 1979 roku pełnił 
obowiązki kierownika miejscowej latarni morskiej (był 6. kierowni-
kiem, a 15. polakiem pracującym na tej latarni w powojennym Jaro-
sławcu). od 1957 roku latarnia pełniła funkcję radiolatarni. obiekt 
przechodził większą modernizację w 1975 roku; zamontowano wte-
dy nowoczesną lampę obrotową o zasięgu światła 42,6 km. 

od 1968 roku, jako latarnik pracuje Ryszard, syn zygmunta 
– do 1994 roku, kiedy to przedwczesna śmierć przerwała jego życie. 
w latach 1991-2009 pracę latarnika wykonywała alina, żona Ryszar-
da (jedna z czterech kobiet, które na przełomie wieków pracowały 
na polskich latarniach morskich). marek, młodszy brat Ryszarda, 
rozpoczął pracę na tej latarni w 1979 roku, i z niewielkimi przerwa-
mi, pracuje do dziś. Jedynie piotr, najmłodszy syn zygmunta, nie 
poszedł w ślady ojca i braci, zajął się rybaczeniem już w czerwcu 
1975 roku oraz obsługą ruchu wczasowego. 

zygmunt Żuchowski zmarł 23 sierpnia 1993 roku. odznaczony 
był złotą odznaką zasłużonego człowieka morza. 

Sławoj Zawada
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W tomie 1 – „Sławnianie znani i nieznani“, Sławno 2014 
 – znalazły się sylwetki następujących osób:

Schlawe: 
otto von Bismarck, Hermann kühn,  

Hubert von michaelis, august steinhorst, Hans Bredow,  
erwin gohrbandt, wilhelm gross, günter machemehl,  

Hans martin majewski, karl Friedrich marquardt, Franz mehring, 
Rudolf muchow, Franz niering, otto priebe, Friedrich segler,  

Dietrich suhr, margareta weidemann, Heinrich eugen von zitzewitz
Sławno: 

Franciszek Balsam, Jan Brewiński, apolonia cichocka,  
witold cichoński, Jan czerniecki, edward czyżniewski,  
Józef Dąbrowski, zdzisław Filak, michał Frankiewicz,  

tadeusz gabrysiewicz, zygmunt galewski, zofia giesztoft,  
wiera gogler, Franciszek golczyk, stefan gorzycki, krzysztof górski, 

mieczysław górski, stanisław górski, stanisław granisz,  
kazimierz grzelewski, aleksander zenon Jasiński, stefan Jasiński, 

Leonard kabaciński, michał kałuża, stanisław karwowski,  
Józef kitajkowski, Jerzy kleczkowski, zygmunt koperski,  

Lucjan kozaczek, aleksander kraszewski, stefan król,  
Henryk krzyżewski, wacław kuczyński, kunegunda kugacz, andrzej 

kuś, zygmunt łagocki, amelia łączyńska, marian matuszkiewicz, 
Franciszek meyza, michał niezgoda, Henryk antoni papliński,  

Leon piechowiak, edmund plank, maria plank,  
Jadwiga poprawska-witt, Jan poprawski, edward pupel, Rafał Rogatti, 
wacław Ruchlewicz, antoni Rybo, Bogdan sarnecki, zygmunt siedlecki, 

antoni sikorski, czesława słowikowska, mieczysław strześniewski, 
Bogumił stylo, antoni surowiec, Bogumił talarek,  

antoni trzeszczkowski, Józef ulatowski, Janina wenc, Jan wilk, 
wilhelm witaszek, stanisław witkowski, teresa włodarczyk, 

Lidia wrońska, eugenia zaniewska, wiktor Żadejko 


