
TURYSTYKA

Ruchome wydmy Słowińskiego 
Parku Narodowego znalazły się 
w finale internetowego konkursu 
na 6 Cudów Bałtyku. Głosowanie 
trwa do 29 września br. na stro-
nie: www.6-bsr-wonders.net.
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JUBILEUSZE

W 2012 roku słupscy filharmo-
nicy obchodzą dwa jubileusze: 
35-lecie powstania orkiestry i 
25-lecie pracy artystycznej w 
Słupsku jej dyrektora Bohdana 
Jarmołowicza.
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KULTURA

28 września br. w Piwnicy 
„Anna de Croy” odbędzie się 
koncert zespołu Leszek Kuła-
kowski Trio, w czasie którego 
zaprezentowane zostaną wybra-
ne fragmenty z najnowszej płyty 
Leszka Kułakowskiego. 
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SPORT

Gryf Słupsk wygrał pierwszy 
mecz w nowym sezonie Bałtyc-
kiej III ligi. Podopieczni trene-
ra Grzegorza Wódkiewicza po-
konali na własnym stadionie Po-
goń Barlinek 3:0. str.15 Fo

t.
 A

PR
-S

A
S

GAZETA BEZPŁATNA nr 13(13) 11 września 2012 r. nakład 5000 egz.

DWUTYGODNIK REGIONALNY APR - ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU



2 wtorek, 11 września 2012 REKLAMA www.ziemia-slupska.pl



3wtorek, 11 września 2012AKTUALNOŚCIwww.ziemia-slupska.pl

Inauguracja 46. FPP stała 
się  okazją do wręczenia  jego 
pomysłodawcy i pierwszemu 
kierownikowi artystycznemu 
prof. Andrzejowi Cwojdziń-
skiemu pamiątkowego meda-
lu, który został wybity z oka-
zji 700-lecia Słupska.  Wcze-
śniej w Parku Jerzego Waldorf-
fa odbyła się uroczystość zwią-

zana z odsłonięciem kolejne-
go nazwiska na „Klawiaturze 
Gwiazd” Festiwalu Pianistyki 
Polskiej, upamiętniającej wy-
bitnych, nie żyjących już pia-
nistów, którzy występowali na 
słupskiej estradzie festiwalo-
wej. W minioną sobotę uho-
norowano Reginę Smendzian-
kę, „Damę Polskiego Fortepia-

nu”, która należała do najwy-
bitniejszych polskich pianistek 
drugiej połowy XX wieku.

Resztę wieczoru wypełnił 
koncert symfoniczny. Bartło-
miej Kominek, w ramach tzw. 
nowych interpretacji przedsta-
wił Koncert fortepianowy Ta-
deusza Bairda, a Hubert Salwa-
rowski II Koncert fortepianowy 

Siergieja Rachmaninowa. Obu 
pianistom towarzyszyła Polska 
Filharmonia „Sinfonia Baltica” 
pod dyrekcją Bohdana Jarmow-
łowicza. 46. Festiwal pianisty-
ki Polskiej wraz z towarzyszącą 
mu „Estradą Młodych” potrwa 
do  14 września br. Więcej na: 
www.stsk.eslupsk.pl.                  

                                  MS

Ruszył 46. FPP Wydmy w finale!!!
Ruchome wydmy Sło-
wińskiego Parku Na-
rodowego znalazły się 
w finale internetowego 
plebiscytu na 6 Cudów 
Bałtyku. Celem konkur-
su, który zorganizował 
Instytut Geografii Uni-
wersytetu w Greifswal-
dzie jest promocja dóbr 
kulturalnych i natural-
nych poprzez wybór naj-
bardziej popularnych 
obiektów z regionu Mo-
rza Bałtyckiego.
W finałowej rywalizacji, 
która potrwa do 29 wrze-
śnia br.  znalazło się szes-
naście miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym. 
Aby oddać głos na ruchome wydmy Słowińskiego Parku Narodo-
wego wystarczy wejść na stronę www.6-bsr-wonders.net , wybrać 
to miejsce, wpisać m.in. swój e-mail i potwierdzić oddanie głosu w 
mailu, który przyjdzie na skrzynkę odbiorczą. Głosowanie w fina-
le rozpoczęło się od nowa. 
Zachęcamy do oddawania głosów!

MS

Honorowy Obywatel 
Wybitny marynista Witold 
Lubiniecki został Honoro-
wym Obywatelem Miasta 
Ustka. To najbardziej pre-
stiżowe wyróżnienie wrę-
czono na nadzwyczajnej se-
sji Rady Miasta. 
Z wnioskiem o nadanie Ho-
norowego Obywatelstwa W. 
Lubinieckiemu wystąpił bur-
mistrz Ustki Jan Olech. - Ży-
ciowa postawa Pana Witol-
da, jego dokonania i niega-
snące zaangażowanie w pro-
mocję i rozwój miasta są naj-
lepszymi dowodami na to, że Pan Witold w pełni zasługuje na tytuł 
- powiedział burmistrz Olech. 
Wniosek burmistrza został jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowa-
ny przez Kapitułę Wyróżnień i Odznaczeń, którą tworzą przedsta-
wicieli samorządu oraz działających w mieście organizacji i stowa-
rzyszeń. Za przyznaniem artyście tytułu głosowali wszyscy obec-
ni na sesji radni.
Odlany z brązu medal i akt nadania Honorowego Obywatelstwa 
wręczyli maryniście burmistrz Olech i przewodniczący Rady Mia-
sta Adam Brzóska. W. Lubiniecki nie krył wzruszenia. - Dzięku-
ję za tę piękną fetę - powiedział. I dodał: - W dowód wdzięczno-
ści przekazuje 12 swoich obrazów na rzecz Bałtyckiego Centrum 
Kultury. 
W uroczystej sesji, oprócz rodziny, uczestniczyło kilkudziesięciu 
przyjaciół i współpracowników artysty. Wręczaniu kwiatów, a tak-
że życzeniom i gratulacjom nie było końca.
W. Lubiniecki jest jest wybitnym przedstawicielem polskiego ma-
larstwa marynistycznego. Wiele jego prac znajduje się w kolekcjach 
prywatnych, firmowych i zbiorach muzealnych na całym świecie. 
Wcześniej został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski oraz medalem Zasłużony Kulturze „Gloria 
Artis”. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu międzynarodo-
wych plenerów malarskich. Od lat wspiera działalność dobroczyn-
ną przekazując na cele społeczne swoje obrazy. Artysta malarz jest 
trzecim Honorowym Obywatelem Miasta Ustka. Wcześniej władze 
Ustki uhonorowały tym tytułem byłego burmistrza Kappeln Udo 
Rusta i Eugeniusza Brzóskę, twórcę Muzeum Chleba.

Źródło: www.ustka.pl

Decyzją Regionalnej Komi-
sji Certyfikacji Punktów In-
formacji Turystycznej w Wo-
jewództwie Pomorskim Cen-
trum Informacji Turystycz-
nej w Słupsku, które jest pro-
wadzone przez Agencję Pro-
mocji Regionalnej „Ziemia 
Słupska” Sp. z o.o.,  otrzy-
mało najwyższą ocenę, tj. 
4 gwiazdki. Wizytacja CIT 
związana z certyfikacją odby-
ła się 30 sierpnia br.

Certyfikacja prowadzona 

jest zgodnie z regulaminem 
Polskiej Organizacji Tury-
stycznej, który został zatwier-
dzony przez Forum Informa-
cji Turystycznej.

Celem przeprowadzenia 
certyfikacji jest: potrzeba za-
pewnienia odpowiedniej jako-
ści obsługi turystów przez jed-
nostki informacji turystycznej,
stworzenie krajowej sieci stan-
daryzowanych jednostek in-
formacji turystycznej współ-
pracujących na poziomie lo-

kalnym, regionalnym i krajo-
wym. Funkcjonowanie w wy-
żej wymienionej sieci jest uwa-

runkowane uzyskaniem certy-
fikacji.

MS

CIT ****

8 września br.  w sali widowiskowej Polskiej 
Filharmonii „Sinfonia Baltica” rozpoczął się 
46. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku. Ofi-
cjalnego otwarcia tej wyjątkowej imprezy mu-
zycznej, na której swój kunszt wykonawczy 
prezentują najwybitniejsi polscy pianiści do-
konał Maciej Kobyliński, Prezydent Słupska. 

Fo
t.

 A
PR

-S
AS

Fo
t.

 A
PR

-S
AS

Fo
t.

 A
PR

-S
AS



4 wtorek, 11 września 2012 REKLAMA www.ziemia-slupska.pl



5wtorek, 11 września 2012W OBIEKTYWIEwww.ziemia-slupska.pl

Dożynki Ziemi Słupskiej 2012
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Tuż po przybyciu na miej-
sce reprezentanci Młodzie-
żowej Rady Miasta Słupska  
otrzymali upominki i identyfi-
katory od Organizatorów oraz 
zakwaterowali się w “Federal 
police baraccs”. Następnie po-
jechali do miasta, gdzie wzię-
li udział w pierwszym spotka-
niu Młodej Hanzy, które sku-
piało się głównie na prezenta-
cjach i integracji młodych de-
legatów. Tuż przed kolacją go-
ściom zorganizowano szereg 
zajęć zacieśniających ich więzy 
i polepszających kontakt mię-
dzy nimi.

Następnym punktem pro-
gramu był udział w proce-
sji miast należących do Or-
ganizacji Miast Hanzeatyc-
kich. Przemarsz ulicami Lu-
neburga był znakomitym po-
łączeniem wspaniałego wi-
dowiska ze świetną zabawą. 
Oprócz delegatów w wydarze-
niu tym uczestniczyli zarów-
no mieszkańcy, jak i inni przy-
byli goście, jak np.: spacerują-
cy za reprezentacyjną tablicz-
ką Słupsk – Dyrektor Wojciech 
Szulc i Podinspektor Rafał Ku-
ligowski.

Wieczór 28 czerwca br. 
upłynął reprezentantom Mło-
dzieżowej Rady Miasta Słup-
ska na głębszej integracji z 
przedstawicielami innych 
państw oraz na przygotowa-
niach Młodych Słupszczan do 
prezentacji swojego projektu.

Ta miała miejsce następ-
nego dnia o godzinie 10:00 
w Leuphana University. W 
pierwszej kolejności nastą-
pił tam jednak wybór dwóch 
nowych członków do Komisji 
Młodej Hanzy. Jednym z czte-
rech startujących kandydatów 
była reprezentantka Słupska 
– Marzena Matulewicz! Wice-
przewodnicząca MRMS była 
jedyną osobą pośród startu-
jących, która nie była wcze-
śniej członkiem danej komi-
sji. Radna Matulewicz, będąc 

pierwszy raz na Zjeździe De-
legatów Młodej Hanzy, upla-
sowała się na trzecim miej-
scu, przegrywając z kandyda-
tem z Luneburga szczątkową 
liczbą głosów!

Do komisji dostali się: Fe-
licia Sturm z Osnabrück w 
Niemczech oraz Yannic Bob-
sien z Luneburga w Niem-
czech.

Po ogłoszeniu wyników de-
legacja ze Słupska przedstawiła 
zgromadzonym przygotowy-
wany od paru miesięcy projekt 
utworzenia Międzynarodowej 
Sieci Miast Partnerskich, opie-
rającej się na działaniach i ak-
cjach dla młodzieży, takich jak 
np.:  wolontariat międzynaro-
dowy, wymiany młodzieżowe, 
młodzież w demokracji etc.
Młodzi Radni ze Słupska byli 
jedyną grupą przedstawiają-
cą na spotkaniu swój projekt. 
Byli bardzo dobrze przygoto-
wani pod względem meryto-
rycznym, ich przekaz był ja-
sny i konkretny. Na koniec wy-
stąpienia Słupszczanie rozda-
li płyty CD z prezentacją mul-
timedialną  przygotowaną w 
trzech językach: polskim, an-
gielskim, niemieckim oraz z 
formularzem zgłoszeniowym, 
którego wypełnienie i przesła-

nie na wskazany adres e-mail 
organizatora jest niezbędnym 
warunkiem wzięcia udziału w 
danym przedsięwzięciu.

Trzeciego dnia pobytu w 
Niemczech delegacja zgod-
nie z harmonogramem wzię-
ła udział w zajęciach rozryw-
kowych przygotowanych przez 
organizatorów, na które skła-
dał się kurs golfa i pobyt w 
parku wodnym. Po porannym 
relaksie Marzena Matulewicz 
i Natalia Rybak wzięły udział 
w specjalnych trzygodzinnych 
warsztatach dotyczących dzia-
łalności, organizacji i promo-
cji Młodej Hanzy. Następnie 
po zajęciach sportowych wszy-
scy udali się na odpoczynek 
do miejsca zakwaterowania. 
Natomiast wieczorem repre-
zentanci Słupska uczestniczy-
li w tzw. HansaParty. Impre-
za ta była dla nich idealnym 
zwieńczeniem trzydniowe-
go wyjazdu, bowiem w nocy z 
30 czerwca na 1 lipca powróci-
li do Słupska.

Słupska 
„Liga podwórkowa”

13 lipca br. roku zainaugu-
rowano rozgrywki piłkarskie 
„Słupskiej Ligi Podwórkowej” 
w ramach projektu przygoto-
wanego przez Młodzieżową 

Radę Miasta Słupska. Pierw-
sze zawody odbyły się na bo-
isku obok lodowiska, w Par-
ku Kultury i Wypoczynku przy 
ulicy Rybackiej 8.

Słupska „Liga Podwórko-
wa” to jeden z pierwszych pro-
jektów Młodzieżowej Rady 
Miasta Słupska. Głównym 
celem przedsięwzięcia było 
umożliwienie młodym słupsz-
czanom aktywnego spędzenia 
wolnego czasu podczas waka-
cji letnich.

Początkowo młodzi rajcy 
zakładali, że do projektu zgło-
si się około 12 drużyn. Jednak-
że zainteresowanie było dużo 

większe. Do rozgrywek przy-
stąpiło 25 zespołów. W związ-
ku z tym w piątki i soboty pod-
czas wakacji letnich rozegra-
nych zostało blisko 150 me-
czów, w których zagrało ponad 
230 graczy.

Finał Słupskiej Ligi Po-
dwórkowej odbył się 17 sierp-
nia br. na Stadionie 650-le-
cia w Słupsku. Do rywaliza-
cji o złoto przystąpiły czte-
ry drużyny, które najpierw w 
parach: Cocacabana vs. Ekipa 
z Zielonego Jeepa i Green-Up 
Rage Team vs. KS Nadrzecze 
zmierzyły się w półfinałach, 
następnie o trzecie miejsce 

zagrali Ekipa z Zielonego Je-
epa vs. KS Nadrzecze, a o naj-
wyższe trofeum walczyli Co-
cacabana vs. Green-Up Rage 
Team. Złote medale, puchar 
i nagrody ufundowane przez 
sponsorów otrzymali piłkarze 
teamu Cocacabana. Za nimi 
kolejno uplasowali się: Green-
Up Rage Team, KS Nadrze-
cze i Ekipa z Zielonego Jeepa. 
Liga Podwórkowa to jedno 
z większych wydarzeń, któ-
re zorganizowała Młodzieżo-
wa Rada Miasta Słupska.  Za 
rok planowana jest druga edy-
cja zawodów.

MRMS

Młodzieżowa Rada Miasta
W nocy z 27 na 28 czerwca br. troje delegatów wybranych na III sesji 
przez Młodzieżową Radę Miasta Słupska (Wiceprzewodnicząca Ma-
rzena Matulewicz, Sekretarz Natalia Rybak i Radny Damian Bianga) 
wraz z opiekunem MRMS ze strony Prezydenta Miasta – Rafałem Ku-
ligowskim, Dyrektorem Gabinetu Prezydenta – Wojciechem Szulcem 
wyruszyli w ponad dziewięciogodzinną podróż do miasta Luneburg w 
północnych Niemczech na 32. edycję Międzynarodowych Dni Hanze-
atyckich.
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- Na początek gratuluję 
pięknych rocznic. 

Dziękuję.
- Panie dyrektorze, kie-

dy muzyka zaczęła odgrywać 
ważną rolę w pana życiu? 

Moja edukacja muzyczna 
rozpoczęła się dość wcześnie, 
tak jak zresztą większości mu-
zyków, którzy wytrwali w tym 
zawodzie, skończyli studia i 
działają zawodowo. Nie ma ta-
kiej drugiej profesji, w której 
naukę rozpoczyna się w wieku 
sześciu, siedmiu lat. Było tak  
w moim przypadku. Na for-
tepianie zacząłem grać w wie-
ku sześciu lat, rozpoczynając 
edukację w podstawowej szko-
le muzycznej. Nie mogę jed-
nak powiedzieć, że jako dziec-
ko, myślałem o swojej przy-
szłości. Ponieważ w mojej ro-
dzinie były tradycje muzyczne 
(mój ojciec był dziennikarzem 
muzycznym) rodzice szczegól-

nie pilnowali mojego muzycz-
nego wykształcenia. O muzy-
ce poważnie zacząłem myśleć 
w średniej szkole muzycznej. 
Zwłaszcza, że edukację konty-
nuowałem w dwóch szkołach,  
w normalnym liceum dzien-
nym i po południu, w średniej 
szkole muzycznej. Wymagało 
to wielu wyrzeczeń i było bar-
dzo trudne. 

- Na jaki kierunek Pan się 
zdecydował?

Miałem dylemat, ale osta-
tecznie podjąłem decyzję, żeby 
zdawać egzaminy na dyrygen-
turę do Wyższej Szkoły Mu-
zycznej w Poznaniu. Myśla-
łem też o kierunku jazzowym 
w Katowicach, bo właśnie w 
roku, kiedy zdawałem egza-
miny, został otwarty Wydział 
Muzyki Jazzowej i Rozrywko-
wej. Jazzem bardzo się intere-
sowałem, intensywnie upra-
wiałem ten rodzaj muzyki. Ale 

prof. Józef Stompel z Katowic 
w rozmowie z moim ojcem po-
wiedział, że jeżeli będę chciał 
grać jazz, zawsze będę mógł 
to robić, niezależnie od tego, 
jaki kierunek będę studiował. 
W przeciwnym wypadku, po-
zostanie mi tylko uprawianie 
jazzu i tylko jazzu. Miał rację. 
Mądra rada prof. Stompla do-
prowadziła do tego, że dziś je-
stem dyrygentem. 

- Jak to się stało, że zna-
lazł się pan w Słupsku?

W Słupsku zatrudniał 
mnie Mieczysław Jaroszewicz, 
ówczesny dyrektor wydziału 
w Urzędzie Wojewódzkim w 
Słupsku, dzisiaj dyrektor Mu-
zeum Pomorza Środkowego. 
Zaproponował moją kandy-
daturę Wojewodzie Słupskie-
mu. Miałem wtedy 29 lat. By-
łem młodym dyrygentem za-
raz po studiach, ale miałem 
już pewien staż dyrygencki. 
Jeszcze jako student praco-
wałem w Wielkopolskiej Or-
kiestrze Symfonicznej. Mia-
łem już pewne doświadczenie 
w pracy z orkiestrą, dobrych 
parę lat praktyki za sobą, co 
dla dyrygenta jest najważ-
niejsze. Zazdrościli mi tego 
inni koledzy dyrygenci, któ-
rzy nie mieli okazji, aby pra-

cować z orkiestrą. A stało się 
to za sprawą Zygmunta Mah-
lika, dyrektora Wielkopolskiej 
Orkiestry Symfonicznej, tzw. 
objazdowej, który, gdy się do-
wiedział, że kończę dyrygen-
turę, zaproponował mi tę pra-
cę. Wówczas był bardzo po-
ważnie chory i nie prowadził 
zbyt wielu prób, a ktoś z orkie-
strą musiał pracować - zlecono 
to mnie. Byłem z tego powodu 
bardzo szczęśliwy, ponieważ 
orkiestra miała ogromny re-
pertuar symfoniczny i mogłem 
ten repertuar poznawać i po-
szerzać. Mogłem też decydo-
wać, co będziemy grali. Dzię-
ki temu zdobyłem bardzo duże 
doświadczenie.

- Młody i już bardzo do-
świadczony, to się rzadko 
zdarza.

Powody przyjazdu do 
Słupska były jednak inne. 
Otóż, tutaj przed laty powsta-
wał Teatr Muzyczny, którego 
dyrektorem artystycznym był 
Jerzy Satanowski, a którego ja 
dobrze znałem ze współpracy 
w Teatrze Nowym w Poznaniu. 
Tak się złożyło, że oprócz swo-
jej działalności jazzowej i pra-
cy w Wielkopolskiej Orkiestrze 
Symfonicznej, już od drugiego 
roku studiów pracowałem tak-

że w Teatrze Nowym jako pia-
nista i częściowo jako kierow-
nik muzyczny, gdzie pozna-
łem Jurka. Powiedział mi wte-
dy, że w Słupsku tworzony jest 
Teatr Muzyczny. Zapytał, czy 
nie byłbym zainteresowany? 
Zwłaszcza, że władze zapew-
niały bardzo dobre warun-
ki mieszkaniowe i finansowe. 
Przekonywał, że powstanie ze-
spół złożony z „fajnych” ludzi, 
i że w Słupsku otwiera się wie-
le nowych możliwości. Odpar-
łem, że jest to bardzo interesu-
jące, ale w moim życiu osobi-
stym nastąpiła wówczas waż-
na zmiana. Będąc już dyrygen-
tem w 1976 roku, mając pracę, 
powiedziałem mojemu bezpo-
średniemu szefowi w Wielko-
polskiej Orkiestrze Symfonicz-
nej, dyrektorowi Stefanowi Ra-
choniowi, że nie mam miesz-
kania, i że jeżeli go nie otrzy-
mam, wyjadę z Poznania. Wte-
dy dyrektor Rachoń w ciągu 
jednego dnia pozytywnie roz-
wiązał mój problem. Mniej 
więcej w tym samym czasie 
zwrócił się do mnie z propozy-
cją Jurek Satanowski. Nie mo-
głem zawieść dyrektora Ra-
chonia i orkiestry. Odpowie-
działem Satanowskiemu, że 
nie mogę podjąć stałej pracy, 

ale chętnie będę współpraco-
wał. Zaproponowałem kolegę 
ze studiów Grzegorza Nowa-
ka, który był wtedy koncert-
mistrzem orkiestry w Teatrze 
Muzycznym w Poznaniu i wy-
dawał mi się najlepszym kan-
dydatem. Obaj panowie się 
dogadali i Grzegorz Nowak, 
obecnie światowej sławy dy-
rygent, zaczął tworzyć orkie-
strę w Słupsku. 

Oczywiście współpraco-
wałem z tą orkiestrą, dyrygo-
wałem, przygotowałem tutaj 
m.in. „Operę za trzy grosze” 
Bertolda Brechta. Na początku 
współpraca miała luźną formę, 
a następnie stałą. Gdy Grze-
gorz Nowak wyjeżdżał do USA 
na studia, zaproponował mnie 
na swoje stanowisko. Kończy-
łem wtedy pracę w Wielkopol-
skiej Orkiestrze Symfonicz-
nej i przyjąłem tę propozycję. 
Myślałem, że spędzę w Słup-
sku rok, dwa, a może trzy lata, 
stworzę tutaj zespół, powięk-
szę tę orkiestrę. Chciałem zre-
alizować swoje marzenia, pla-
ny, wykonywać inny repertuar. 
To była zupełnie inna orkiestra 
niż ta, z którą wcześniej pra-
cowałem w Poznaniu. Tamta 
była symfoniczna, a ta kame-
ralna. Pomyślałem wtedy, że 

2012 rok to czas wypełniony jubileuszami: 
35-lecia istnienia słupskiej orkiestry i 25-le-
cia pracy artystycznej w Słupsku jej dyrygen-
ta Bohdana Jarmołowicza, dyrektora Polskiej 
Filharmonii „Sinfonia Baltica”, z którym roz-
mawia Mariusz Smoliński.

Święto 
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spróbuję przygody z kamera-
listyką. I tak trwa to już dwa-
dzieścia pięć lat, a orkiestra z  
kameralnej przekształciła się w  
filharmoniczną. 

- Co uważa pan za swój 
największy sukces, jako dy-
rektora, dyrygenta Polskiej 
Filharmonii „Sinfonia Bal-
tica”? 

Jest to trudne pytanie dla-
tego, że w ciągu dwudziestu 
pięciu lat pracy dużo się wy-
darzyło. Na pewno - jeżeli to 
można uznać za sukces (niech 
ocenią to inni) - to nagra-
nie blisko trzydziestu płyt. W 
mojej ocenie jest to duże osią-
gnięcie artystyczne, ale nie 
tylko. Jest to także sukces or-
ganizacyjny, menedżerski, bo 
na te wszystkie płyty trzeba 
było zdobyć dodatkowe pie-
niądze. Te środki pochodzi-
ły   z różnych źródeł, często 
od sponsorów, firm które bar-
dzo prężnie działały w Słup-
sku, np. Gino Rossi, częścio-
wo z Miasta. Prawie trzydzie-
ści płyt nagranych przez or-
kiestrę z niedużego miasta, 
to duży sukces. Za osiągnięcie 
uznaję także to, że gdy przy-
chodziłem do Słupska była tu 
orkiestra nieco ponad dwu-
dziestoosobowa, a w tej chwi-

li jest prawie sześćdziesię-
ciu muzyków. Sukcesem jest 
stworzenie orkiestry symfo-
nicznej. Na uwagę zasługuje 
również ogromna liczba naj-
różniejszych koncertów. Było 
ich wiele, a każdy z nich był 
dla mnie wielką przygodą ar-
tystyczną, zwłaszcza te, w któ-
rych występowali wybitni so-
liści o światowej sławie. Nie 
potrafię zliczyć, ile tych kon-
certów było w ciągu dwudzie-
stu pięciu lat. 

A na początku byliśmy 
małą orkiestrą kameralną. Wy-
konywaliśmy małe formy. Te-
raz gramy wielkie dzieła ora-
toryjne, oratoryjno-kantato-
we, montaże operowe, balety, 
takie formy, których wcześniej 
nie prezentowaliśmy. Trudno 
jest wymienić jeden, najwięk-
szy sukces. Ale na pewno no-
minacja do Nagrody Gram-
my, premierowe wykonania 
w Słupsku i Gdańsku wiel-
kich dzieł Kilara i Penderec-
kiego z udziałem tych wybit-
nych kompozytorów - to były 
duże wydarzenia. Zawsze dla 
każdego dyrygenta i każdej or-
kiestry jest to wielkie przeży-
cie. Wielokrotnie występowa-
liśmy także za granicą, towa-
rzyszyliśmy różnym baletom, 

np. z Sankt Petersburga i Pa-
ryża. Graliśmy koncert w pre-
stiżowej sali Concertgebouw w 
Amsterdamie, gdzie zaprezen-
towaliśmy Requiem Zbignie-
wa Preisnera. Sukces to tak-
że drugie wykonanie w Pol-
sce Requiem dla mojego przy-
jaciela i całej muzyki Preisne-
ra. Zdjęcia z licznych tournee 
po Europie są właśnie prezen-
towane we foyer Polskiej Fil-
harmonii „Sinfonia Baltica” w 
trakcie 46. Festiwalu Pianisty-
ki Polskiej w Słupsku. 

- Czy w ciągu minione-
go ćwierćwiecza przydarzy-
ła się panu jakaś zabawna sy-
tuacja?

Takich sytuacji przez mi-
nione dwadzieścia pięć lata 
wydarzyło się wiele. Nie 
wszystkie nadają się do pu-
blikacji. Była taka sytuacja 
na początku lat 80. Graliśmy 
symfonię Haydna na inaugu-
rację kolejnego sezonu arty-
stycznego i w pewnym mo-
mencie zgasło światło. Nie 
muszę tłumaczyć, co to ozna-
cza dla muzyków z orkiestry, 
którzy grają z nut. Choćby 
grali utwór ze sto razy i zna-
li go na pamięć, muszą mieć 
przed sobą nuty, bo w mo-
mencie, gdy tych nut nie ma, 

to tak, jakby zabrakło tlenu. 
Zgasło światło, zapadła kom-
pletna ciemność, zaświeciły 
się jedynie maleńkie światełka 
awaryjne. Byłem przerażony, 
ale cała orkiestra grała. Nikt 
nie przerywał. Więc ja też dy-
rygowałem. Pomyślałem, że 
orkiestra w pewnym momen-
cie na pewno skończy. Muzy-
cy po kolei zaczną się wycofy-
wać. Ale orkiestra grała z pa-
mięci, co było zjawiskiem wy-
jątkowym. Byłem zdumiony. 
Trwało to trzy, cztery minuty. 
Gdy zapaliło się światło, kon-
tynuowaliśmy koncert, jak 
gdyby nigdy nic. Otrzymali-
śmy wielkie brawa. 

- Przed nami inauguracja 
nowego sezonu artystycznego 
i cyklu „Muzyka Mistrzów”. 

Jest to cykl koncertów jubi-
leuszowych, na które otrzyma-
liśmy środki finansowe z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, ale również 
z Miasta Słupska. Dzięki temu 
można było ten cykl koncer-
tów przygotować. Na samym 
początku usłyszymy 14 wrze-
śnia br. suitę baletową „Petru-
shka” Igora Strawińskiego. Bę-
dzie to nawiązanie do pierw-
szego koncertu, który odbył 
się 35 lat temu, podczas któ-

rego wykonano inne dzieło 
Strawińskiego, „Historię żoł-
nierza”. Zdecydowałem się na 
ten balet, ponieważ ideą cy-
klu koncertów jest wykona-
nie utworów nigdy wcześniej 
nie prezentowanych w Słup-
sku.  W pierwszej części wy-
konamy III Koncert Sergiu-
sza Rachmaninowa, który bę-
dzie należał jeszcze do 46. FTP, 
a druga część będzie otwar-
ciem nowego sezonu i nasze-
go cyklu „Muzyka Mistrzów”. 
W następnych koncertach bę-
dziemy mogli usłyszeć kom-
pozycje: Lutosławskiego, Kila-
ra i Góreckiego. Zaprezentuje-
my montaż operowy „Strasz-
nego dworu” Stanisława Mo-
niuszki, największej naszej 
opery narodowej. Następnie 
balet Karola Szymanowskiego 
w bardzo interesującym zesta-
wieniem z zespołem góralskim 
Trebunie-Tutki. Kolejnym wy-
darzeniem będzie premierowe 
wykonanie Symfonii „Adwen-
towej” Wojciecha Kilara oraz 
fragmentów „Polskiego Requ-
iem” i VIII Symfonii Krzyszto-
fa Pendereckiego. 

- Na zakończenie. Czego 
można życzyć w związku z 
jubileuszem słupskim filhar-
monikom?

To jest pytanie, które czę-
sto jest mi zadawane. Wydaje 
mi się, że w ciągu tych dwu-
dziestu pięciu lat  wykonali-
śmy wiele interesujących kon-
certów. Natomiast, warto po-
wiedzieć o czymś, czego się 
jeszcze nie udało dokonać, a 
co należałoby zrobić, a mia-
nowicie wybudować nową fil-
harmonię. Z utęsknieniem na 
ten obiekt czekamy my, jako 
orkiestra i myślę, że meloma-
ni również. Jest to moje ma-
rzenie. Słupsk zasługuje na 
filharmonię. Ma orkiestrę z 
trzydziestopięcioletnim sta-
żem. Większość polskich fil-
harmonii dysponuje już no-
wymi salami i w XXI wieku 
warto by wybudować nową 
siedzibę i odejść od tych sier-
miężnych warunków, w jakich 
przyszło nam pracować, dzie-
ląc scenę z Nowym Teatrem. 
W tych warunkach nie jeste-
śmy w stanie  dalej  się roz-
wijać. Liczę tutaj na zrozu-
mienie i akceptację nie tylko 
Prezydenta Słupska, Macieja 
Kobylińskiegi, ale również i 
Rady Miejskiej, od której za-
leżą środki na realizację tego 
przedsięwzięcia. 

- Dziękując za rozmowę, 
właśnie tego panu życzę.

Filharmoników
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Co znalazło się na pana 
nowej płycie?

Ta płyta jest podsumo-
waniem mojej kilkunasto-
letniej pracy. Od dawna in-
teresuje mnie łączenie jaz-

zu z orkiestrą symfoniczną. 
Jest to kierunek muzyki, któ-
ry nazywa się Third Stream, 
to co robił Gunter Schuller 
w latach 60., potem konty-
nuowano w Polsce na Festi-

walu Jazz Jamboree.
Ze względu na obszerne 

aparaty wykonawcze ta muzy-
ka zanika. Można ją wykony-
wać tylko w filharmoniach z 
dużymi orkiestrami. Jej istotą 
jest synteza jazzu i muzyki ar-
tystycznej. Czyli jak łączenie 
ognia z wodą, spontaniczno-
ści z intelektem, łączenie im-
prowizacji z partyturą. 

Cały problem  polega na 
tym, żeby potrafić tak to połą-
czyć, aby jazzmani mieli dużo 
swobody, a orkiestra wiedzia-
ła, kiedy ma zacząć wykony-
wać swoją partię. W muzy-
ce tego rodzaju występuje ty-
powo artykulacyjny problem 
czasu. Jazzmani mają bowiem 
inne poczucie czasu niż mu-
zycy symfoniczni i to jest naj-
większy kłopot, żeby uzyskać 
specyficzny czas, który swin-
guje, ma pewny drive, arty-
kulację i  właściwą kinety-
kę. Jest to typowe dla muzyki 
jazzowej, gdzie rytm jest ele-
mentem podstawowym, bazo-
wym, bardzo istotnym. 

I to na tej płycie się uda-
ło.

Tak.  Są tutaj dwa utwo-
ry „Piano Concerto”, koncert 
fortepianowy, który napisa-
łem dla brata Bogdana. Utwór 
był zamówiony przez 40. Fe-
stiwal Pianistyki Polskiej i na 
nim odbyło się jego prawy-
konanie.  Bogdan wykonywał 
ten koncert w wielu filharmo-
niach w Polsce. Teraz udało 
się  go nagrać. 

To jest koncert fortepia-
nowy, w zasadzie kontynu-
acja gershwinowskiego kon-
certu jazzowego na fortepian 
z elementami słowiańskimi, 
postromantycznymi, w tro-
chę bardziej nowoczesnej fak-
turze. Zachowana jest w nim 
typowa dla muzyki jazzowej 
motoryka:  drive, żywa nar-
racja, wartka opowieść, zwię-
zła i skondensowana w swojej 
budowie.  

Jeśli chodzi o Szkice 
- „Sketches for Jazz Trio & 
Symphony Orchestra”, to jest 
to właśnie to, co mnie naj-
bardziej interesuje. Łączenie 

jazzu z muzyką artystyczną. 
Próbowałem tego wcześniej 
w różnych zestawieniach trio 
plus Chopin z orkiestrą. Ta-
kich utworów na trio jazzowe 
i orkiestrę komponuje się na 
świecie bardzo niewiele, w za-
sadzie  na palcach jednej ręki 
można policzyć kompozyto-
rów zajmujących się tego typu 
stylistyką. Kontynuacją i roz-
wojem tej idei był płyta  „Eu-
rofonia”, która w ankiecie czy-
telników „Jazz Top 2000” mie-
sięcznika „Jazz Forum” zasta-
ła wybrana „Albumem Roku”. 
Na płycie tej zaśpiewała Olga 
Szwajger, pojawił się też kwin-
tet jazzowy. Szkice są syntezą, 
unifikacją jazzu i muzyki ar-
tystycznej.  Podsumowaniem 
moich wieloletnich doświad-
czeń jako kompozytora i pia-
nisty jazzowego.

Gdzie będzie można 
usłyszeć materiał z Pana no-
wej płyty?

Koncert promocyjny od-
będzie się w Piwnicy  „Anna 
de Croy” w Słupsku 28 wrze-
śnia br. o godz. 19:00. Ser-
decznie zapraszam na to wy-
darzenie. Następne koncerty 
są kwestią negocjacji z orkie-
strami symfonicznymi. W Re-
stauracji „Anna de Croy” bę-
dziemy wykonywać partię tria 
i  główną narrację jazzową. 
Najważniejsze tematy z nowe-
go krążka. 

Gdzie będzie można ku-
pić tę płytę?

Płytę sprzedaje wytwórnia 
DUX, która zajmuje się polską 
muzyką współczesną, arty-
styczną. Będzie  także dostęp-
ne w siedzibie Agencji Promo-
cji Regionalnej „Ziemia Słup-
ska” Sp. z o.o.  Pragnę  zazna-
czyć, że jej wydanie było moż-
liwe dzięki sponsorom, wśród  
których znaleźli się: Grupa 
Energa, Polska Filharmonia 
Bałtycka, Miasto Słupsk po-
przez Stypendium Prezyden-
ta Miasta Słupska w dziedzi-
nie kultury, Miasto Gdańsk 
poprzez stypendium kultu-
ralne, Województwo Pomor-
skie poprzez stypendium dla 
twórców kultury. W projek-

cie uczestniczyło sześćdzie-
sięciu muzyków symfonicz-
nych i dyrygent. Ponieważ jest 
to duże przedsięwzięcie pod 
względem logistycznym, nie-
sie za sobą duże koszty. 

Ostatnio zrealizował Pan 
projekt, który polegał na po-
łączeniu jazzu z muzyką Mo-
zarta.   

Było to na Festiwalu Mo-
zartiana 24 sierpnia br. w 
Gdańsku, w Parku Oliwskim. 
Zagrałem koncert open air, na 
który przybyło ponad tysiąc 
osób. To był projekt zamó-
wiony na Festiwal Mozartia-
na. Impresja muzyki mozar-
towskiej na gruncie muzyki 
jazzowej. Wystąpiło moje trio 
z Jackiem Pelcem i Piotrem 
Kułakowskim oraz kwartet 
smyczkowy Q4Q z Łodzi. We-
dług mnie,  udało się przeło-
żyć Mozarta na język jazzo-
wy, zachowując  podstawo-
wą tkankę formalną Mozarta, 
ideę jego muzyki.

Kiedy będziemy mo-
gli posłuchać tego dzieła w 
Słupsku? 

Myślę, że najszybciej w 
przyszłym roku w czasie ko-
lejnego Komeda Jazz Festival, 
ponieważ program tegorocz-
nego, XVIII jest już zamknię-
ty. Zaczynamy 20 październi-
ka br. w Gdańsku. Zagra Al 
Foster  Quartet, jest to amery-
kański, czarnoskóry perkusi-
sta, który grał przez lata z Mi-
lesem Davisem, ikona perku-
sji jazzowej. Będzie to koncert 
w Polskiej Filharmonii Bał-
tyckiej. Wystąpi  tam też mój 
kwartet jazzowy- dwa pod-
mioty wykonawcze zagrają w 
filharmonii w Gdańsku. 

W Słupsku Festiwal od-
będzie się w dniach 14-17 li-
stopada br. Zaprezentuje się 
m.in. prekursor fusion jazzu 
w Polsce - grupa Laborato-
rium z Krakowa.  Tego dnia 
będzie specjalny projekt Blu-
es Brother Show, poświęcony 
muzyce z tego filmu, w róż-
nych interpretacjach Józe-
fa Eliasza. Wykonany zosta-
nie również mój projekt pn. 
„Love Songs”, do którego na-

pisałem piosenki jazzowe do 
tekstów Zbigniewa Książka. 
Ponadto, zagra trio jazzo-
we AMC ze Słowacji. Odbę-
dzie się koncert promocyjny 
mojego studenta z Wydziału 
Jazzu Akademii Muzycznej 
w Gdańsku, którego jestem 
założycielem i twórcą. Usły-
szymy Andrzeja Józefowa, 
gitarzystę, który zdobywa 
mnóstwo nagród w Polsce i 
zagranicą, jako instrumenta-
lista. Jest to wybitnie utalen-
towany młody człowiek. Sta-
ram się co roku promować 
moich studentów- kompo-
zytorów, instrumentalistów. 
Trzeba  młodym ludziom 
pomagać i staram się to ro-
bić. Pierwszy koncert, kon-
cert otwarcia  jest dedyko-
wany właśnie młodym ar-
tystom. 

Odbiegając od tematu. 
Co robi profesor Leszek Ku-
łakowski, jak nie zajmuje się 
muzyką?

Jestem zafascynowa-
ny tenisem jako grą i ludź-
mi, którzy uprawiają tę dys-
cyplinę sportu, dlatego na-
leżę do Słupskiego Towarzy-
stwa Tenisowego zrzeszają-
cego grupę kilkunastu zapa-
leńców, pasjonatów. To jest 
piękna sprawa, że coś takiego 
funkcjonuje w Słupsku.   Ko-
rzystamy z kortów przy ulicy 
Madalińskiego. Kort świetnie 
funkcjonuje. Dokonaliśmy 
tam szeregu inwestycji. Or-
ganizujemy szkolenia dzie-
ci i młodzieży oraz turnieje 
tenisowe różnych grup wie-
kowych - od dzieci, poprzez 
młodzież, po dorosłych. Ma-
rzy mi się budowanie kultu-
ry tenisowej, krzewienie tego 
pięknego sportu wśród mło-
dzieży szkolnej. Być może w 
przyszłości uda się - tak jak 
to jest w Szczecinku - finaso-
wanie lekcji tenisa przez mia-
sto Słupsk dla szkolnej, uta-
lentowanej młodzieży. Tenis 
jest ważnym elementem w 
moim życiu – odpoczynkiem 
od muzyki.   

Dziękuję za rozmowę

Nowy krążek 
Leszka Kułakowskiego
Ukazała się nowa autorska płyta Leszka Kuła-
kowskiego pt.:”Leszek Kułakowski Piano Con-
certo Sketches for Jazz Trio & Symphony Or-
chestra”.  Płyta jest zapisem live z koncertu, 
który odbył się 29 października 2011 r. w ra-
mach XVII Komeda Jazz Festival. Z kompozy-
torem rozmawia Mariusz Smoliński. 
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Bezspornie długim, bo 
aż 17- kilometrowym, i prze-
biegającym wyjątkowo ma-
lowniczym, ,,dzikim” trak-
tem  Niepoględzie – Gałęzów 
– Gałąźnia Mała. Usytuowa-
nym w głównej mierze w ob-
rębie gmin Dębnica Kaszub-
ska, Kołczygłowy, no i -  oczy-
wiście -  Słupsk. Z bardzo ży-
wymi, warto dodać, rodzimy-
mi tradycjami kaszubsko-sło-
wińskimi. 

Zainicjował tę arcycieka-
wą imprezę- poprzez Szkol-
ne Koło Krajoznawczo -Tu-
rystyczne ,,Rowokół” w Żel-
kowie- znany Czytelnikom 
,,ZS” (nr 9, artykuł ,,W uro-
czyskach Doliny Łupawy”) I 
prezes Klubu Turystów Pie-
szych ,,Mikołajek” przy słup-
skim Oddziale Regionalnym 
PTTK, Jerzy Brosz. U pro-
gu minionej dekady ster rzą-
dów we wspomnianym klubie 
przejął ,,młodzieżowiec” (trzy-
dzieści parę lat) Jacek Grabow-
ski, który wraz z grupą swo-
ich rówieśników- Pauliną Ki-
zlich, Natalią Kowalczyk, Łu-
kaszem Marszałkiem i innymi 
– pielęgnuje tamte, podgłów-
czyckie tradycje ,,poznawania 
naszej małej ojczyzny”. Efekt? 
Coraz więcej młodych (ale nie 
tylko!) słupszczan, hobbistów 
regionoznawstwa. Liczby, któ-
re mówią same za siebie: 198, 
267 i 352 rajdowiczów w ostat-
nich trzech latach. Fanów tu-
rystyki pieszej, sfinalizowanej 
w każdym przypadku wspól-
nym ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek, konkursem wiedzy 
o Pomorzu Środkowym, zdo-
bywaniem odznak PTTK, wo-
jażami po Parku Krajobrazo-
wym Dolina Słupi lub (i) są-
siadującej z nią Łupawy etc; 
wszystko za... 4-7 złotych. 

Laureaci rajdu są w tej sytu-
acji trudno uchwytni. Przed ich 

,,rozszyfrowaniem” trzeba jed-
nak zaznajomić Czytelników 
z rajdowymi ciekawostkami. 
Wynotowałem je, jak kiedyś, w 
oparciu o ,,Słownik historyczny 
miast i wsi w Słupskiem” Ali-
cji Świetlickiej i Elżbiety Wi-
sławskiej oraz ,,Szlaki turysty-
ki pieszej” - przewodnik pod 
redakcją dr. Albina Orłowskie-
go z Akademii Pomorskiej. Oto 
encyklopedyczny skrót wspo-
mnianych zapisów.

Niepoględzie
Średnia obszarowo wieś 

w gminie Dębnica Kaszub-
ska nad jeziorem Niepoględz-
kim. Datująca się od począt-
ku XV stulecia włość von Zit-
zewitzów, a z upływem czasu 
( XVII w. ) von Puttkamerów. 
Jedyne zachowane do chwili 
obecnej relikty rzeczonej szla-
checkiej przeszłości: piękny 
pałac z 1864 r. i...zespół dwor-
skich wybudowań folwarcz-
nych. Jeszcze kilka słów na te-
mat ww. siedziby ziemiaństwa. 
Między dwoma jej skrzydła-
mi - ośmioboczna (!) wieża. 
Główne wejście w formie...że-
liwnych, łamanych schodów 
dwubiegowych (cyt. za ko-
notacją architekta). Najcen-
niejsze i najokazalsze z ocala-
łych ,,detali” wnętrz: wspania-
ły neobarokowy kominek oraz 
fantastycznie wręcz przyozdo-
bione drzwi z herbami Puttka-
merów (powinowatych mło-
dzieńczej  i trochę później-
szej miłości twórcy ,,Pana Ta-
deusza” - Maryli Puttkamer z 
domu Wereszczak?) i bogaty-
mi ornamentami roślinnymi. 
Te ostatnie jawią się w posta-
ci doprawdy żywej symboliki 
otoczenia - parku krajobrazo-
wego z mnóstwem unikalnych 
okazów starych drzew, wyro-
słych tam już w XVIII wieku.

Ciąg dalszy trasy 2010 
– 2012:

Gałęzów
Kolejna dębnicka osada 

wiejska, sąsiadująca z Niepo-
ględziem, położona nad ma-
łym i przez to zapewne (?) 
mniej niż tamtejsze wzię-
tym jeziorem Kunitowskim. Z 
dłuższą (datowaną na rok 1286 
jako ,,uposażenie dla klasztoru 
w granicznym Białobuku”), ale 
– wskutek tego – dość skąpą  
dla zainteresowanych historią. 
Od 1432 r lenno Zitzewitzów, 
w szczytowym okresie rozwo-
ju (koniec XVIII w.) – cyt. kro-
nikarza: ,,folwark, karczma i 
razem jedenaście dymów w 
kształcie owalnicy” (czyt. za-
gród wiejskich). Do dziś prze-
trwałą i jedyną atrakcję tu-
rystyczną stanowi wzniesio-
na AD 1833 rezydencja Adol-
fa  von Zitzewitza, a z chwi-
lą śmierci ,,wszechpana Cas-
subii” - Jesco von Puttkame-
ra. Bez krzty przesady: perła 
starodawnej - i nie tylko - ar-
chitektury!

   Wreszcie 
Gałąźnia Mała

Wieś na tzw. Równinie 
Słupskiej, trzydzieści jeden ki-
lometrów od Bytowa ( ściśle 
gm. Kołczygłowy), przy jezio-
rze zaporowym Konradowo, 
rzec by się chciało: w samym 
sercu Parku Krajobrazowego 
Dolina Słupi.

Z drobniejszych, być może, 
kuriozów. Posesja o klasycz-
nej formule ,,drogówki” (bar-
dziej fachowo: miniulicówki). 
Własność, non - stop w prze-
ciwieństwie  do Niepoględzia 
i Gałęzowa, rodu von Zitze-
witzów. Założyciel tej ,,dyna-
stii” (linii) Jarislav (tak!) w 
miejscu swoich grodzisk wy-
żynnych kultury łużyckiej  ze 
starszej epoki brązu (sic) upa-
trzył sobie nową, ,,podziw i za-
zdrość konkurentów budzą-
cą” wioskę. Tak też się póź-
niej stało. W 1784 był w Ga-
łąźni ogromny folwark z rów-
nie wielką, wzorzystą cegielnią 
i kuźnią oraz ,,przyległościa-
mi”: folwarkiem Julianenhof 
ze sporą owczarnią i kolonią 
Friedrichshal, zasiedlonymi 

w sumie przez chłopstwo z aż 
czterdziestu ośmiu dymów.

Chlubą dzisiejszych miesz-
kańców nie tylko pomienio-
nego sołectwa jest licząca (od 
I wersji projektu) bez mała 
100 lat unikalna elektrownia, 
iście nowatorskim sposobem 
wygospodarowująca ,,ślado-
wą” (39 m) różnicę w pozio-
mie wód Słupi i jeziora Głębo-
kiego.  Dzięki potężnej zapo-
rze, zbiornikowi, rurom prze-
pływowym i turbinom zyska-
ła ona w r. 1920 moc 3,5 MW, 
stając się największym zakła-
dem energetycznym w ca-
łej Polsce Północnej (!), a jed-
nocześnie wzorcowym wręcz 
przykładem bardzo efektywnej 
po dziś dzień(!!) myśli kon-
struktorskiej.

Co ponadto przyciąga tam 
wzrok turysty? W pierwszym 
rzędzie resztki dawnej świet-
ności. Np. porośnięte lasem 
bukowym i okolone masyw-
nym wałem ziemnym (w są-
siedztwie...rowu o głębokości 
dwóch metrów) prastare gro-
dzisko w kształcie podkowy, a 
także rozległy (48x30m) i do-
skonale zachowany majdan. 
Z dawnych zabytków: dwór 
- mural z XVIII wieku i upięk-
szający go park - ogród, dwie 
śliczne kaplice (wiejska, cmen-
tarna) z r. 1887.

Ani chybi mnóstwo atrak-
cji. I to wśród prawdziwych, 
w dodatku rodzimych cudów 
natury! Mieli bez wątpienia 
co zwiedzać, przemyśliwać. 
Kto? Wszyscy 352 rajdowi-
cze. Uczestnicy i gospodarze, 
nade wszystko jednak laureaci 
rajdu. Tych ostatnich bowiem 
pochłonęła bez reszty, godna 
niekłamanych wyrazów uzna-
nia 17- kilometrowa, absorbu-
jąca przez z górą pół doby (!) 
eskapada w zakola dawnych 
rozlewisk Słupi.

*** 
Ich zobowiązałem się 

wskazać pod koniec. A za-
tem...W klasyfikacji zespo-
łowej absolutny prym wio-
dą rok w rok wychowanko-
wie (ok.100!) Ireny Korczyń-
skiej ze Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Słupsku. Dosyć dale-
ko za nimi plasują się repre-
zentanci innych podstawówek 
(2,5,10) ze stolicy regionu oraz 
Ustki (nr 2) i Włynkówka gm. 
Słupsk, Gimnazjów ze Słupska 
(nr 1) i Miastka, Zespołu Szkół 
w Siemianicach p. Słupskiem. 
W konkursie krajoznawczym, 
ściślej wiedzy o Parku Doli-
na Słupi, wyróżniają się z re-
guły (naprzemiennie)  brac-
twa SKKT ze słupskiej dzie-
siątki (opiekunka Beata Sza-
bat), piątki (op. Karolina Ma-
chutta-Gałązka, Anna Woli-
kowska, Piotr Ceranowski) i 
dwójki  (op. Mateusz Pakuła); 
pośród starszych zaś – dziew-
częta i chłopcy z Miastka oraz 
koleżanki i koledzy miastczan 

z siemianickim ,,rodowodem” 
(op. Agnieszka Kujawka, Mag-
dalena Lis).

Serdeczne gratulacje dla 
wszystkich, z organizatorami 
i pilotami (J. Grabowski, Se-
weryn Falkowski, Piotr Ko-
szutowski, Michał Nielub, Ka-
rol Piekac) zaprezentowane-
go dzisiaj marszu ,,wzdłuż i 
wszerz Doliny Słupi” włącz-
nie. Za ich pośrednictwem 
odnotowujemy też z satysfak-
cją duże wsparcie udzielane na 
każdym kroku  ,,włóczykijom” 
z KTP ,,Mikołajek” przez dy-
rekcję Parku Krajobrazowego, 
co wszak- przyznać musimy 
– nieczęsto się zdarza.

 Jerzy. R. Lissowski
Fot. Jacek Grabowski

Wędrówki po dawnych 
rozlewiskach Słupi
Dolina Słupi ... Prawdziwe uroczysko natury! 
Wspominaliśmy już o nim na łamach ,,Ziemi 
Słupskiej”. Może tym razem garść ciekawostek 
związanych z dorocznym (44.) rajdem pie-
szym w nieznane? 
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Nie zagłębiałem się zbyt-
nio w jej treść, ponieważ naj-
bardziej interesuje mnie to, 
co przeżyłem sam z rodzinką 
i przyjaciółmi, jednak jeden 
szczegół przykuł moją uwagę. 
Otóż okazało się, że całkiem 
niedawno, bo zaledwie 13 lat 
temu, benzyna kosztowała nie-
całe 2 złote za litr. Boże, po-
myślałem, jakże pięknie było-
by dziś zobaczyć tę kwotę na 
stacji benzynowej. Jednak za 
chwilę naszła mnie pewna re-
fleksja. Może to dobrze, że jest 
jak jest. Może właśnie dlate-
go coraz więcej z nas korzy-
sta z rowerów, oszczędzając 
nie tylko kasę, ale i środowi-
sko, a poza tym możemy spo-
tykać się na rowerowych wy-
prawach, poznawać świetnych 
ludzi, poprawiać kondycję, po-
dziwiać dalszą i bliższą okoli-
cę za naprawdę nieduże pie-
niądze. 

Coraz więcej nas
Rowerzystów wciąż przy-

bywa i są coraz bardziej wi-
doczni. Przekonałem się o 
tym podczas kolejnej wypra-
wy ze „Szprychą”. Postanowi-
liśmy pojechać do Lęborka i 
wziąć udział w Masie Krytycz-
nej, czyli przejeździe rowerzy-
stów przez miasto. Ma to na 
celu zamanifestowanie nasze-
go istnienia w społeczeństwie 
i przede wszystkim pokaza-
nie rowerzystów jako pełno-
prawnych uczestników ruchu 
drogowego. Oczywiście w ta-
kiej imprezie nie mogło za-
braknąć cyklistów ze Słup-

ska. Najpierw wyruszyliśmy w 
krótką podróż pociągiem typu 
SKM. Nikogo raczej nie zdzi-
wi fakt, że opanowaliśmy, a na-
wet przejęliśmy we władanie 
ów środek transportu i pewnie 
inni pasażerowie oraz obsługa 
odetchnęli z ulgą kiedy „wy-
toczyliśmy” się na lęborskim 
dworcu. Pewnie nie wiedzie-
li, że będziemy jeszcze wra-
cać, ale może to i lepiej. W Lę-
borku czekał już jeden z człon-
ków tamtejszego stowarzy-
szenia rowerowego „Lew Lę-
bork”, który poprowadził nas 
na miejsce zbiórki. No i tu do-
piero szok. Ponad 300 rowe-
rzystów chętnych wziąć udział 
w imprezie. Przedział wie-
ku ogromny, atmosfera super. 
Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkową koszulkę, którą 
należało od razu przywdziać. 
Tak wystrojeni ruszyliśmy uli-
cami Lęborka. Naszego bez-
pieczeństwa strzegła eskorta 
policji. Rajd zakończyliśmy na 
Placu Pokoju, gdzie zrobiliśmy 
pamiątkowe zdjęcie. Mam na-
dzieję, że za rok będzie jeśli nie 
więcej, to przynajmniej tyle 
samo uczestników. Byłbym za-
pomniał, po co czekać aż rok, 
kiedy już 15 września 2012 po-
dobna impreza będzie mia-
ła miejsce w Słupsku. Z tego 
miejsca już dziś gorąco wszyst-
kich zapraszam, postaramy się, 
żeby było równie wesoło.

Zakończenie Masy Kry-
tycznej nie było końcem im-
prezy, przynajmniej dla nie-
których, w tym dla Słupsz-

czan. Pojechaliśmy w kierun-
ku Łeby, zatrzymując się w 
Sea Park Sarbsk. Można tu po-
obserwować życie i zwycza-
je fok oraz kotików. Zwierzęta 
prezentują się okazale. Oczy-
wiście daleko im do urody i 
wdzięku „szprychowych” fo-
czek, ale i tak jest na czym oko 
zawiesić. Poza tym do zwie-
dzania jest również muzeum 
marynistyczne i Oceanarium 
Prehistoryczne 3D z kinem 
5D. To właśnie tutaj rozgry-
wa się mrożące krew w żyłach 
spotkanie z wielkim megalo-
donem podobnym do reki-
na. Wrażenia są niesamowite. 
Przez moment człowiek my-
śli, że to dzieje się naprawdę. 
Wytypowaliśmy nawet ochro-
nę do pilnowania naszego Pre-
zesa, bo co to za stowarzysze-
nie bez głównodowodzącego. 
Na szczęście wszyscy przeżyli 
i mogliśmy wyruszyć w dalszą 
drogę. Po minięciu Łeby wje-
chaliśmy na teren Słowińskie-
go Parku Narodowego. Znaj-
dowała się tu wieża widoko-
wa. Kiedy wdrapaliśmy się na 
szczyt ujrzeliśmy widok, który 
w pełni uzasadniał temat rajdu 
„między jeziorem a morzem”, z 
jednej strony Bałtyk, z drugiej 
jezioro Łebsko. Nie wiadomo, 
co podziwiać i aż dziw bierze, 
że to tak niedaleko od Słupska, 
a tak mało osób o tym wie.

Militarne eksponaty
Następnym etapem naszej 

podróży była Wyrzutnia Ra-
kiet – SPN, czyli Muzeum - 
skansen na terenie Słowińskie-
go Parku Narodowego. Znaj-
duje się tu ekspozycja rakiet 
ziemia-ziemia, zabudowania 
z okresu II wojny światowej, 
m.in.: bunkier dowodzenia, 

lej wyrzutni, fundamenty sta-
cji radiolokacyjnych RHAIN-
GOLD i MANHEIM REISE, 
fundamenty hali montażowej 
służącej do konstrukcji rakiet 
przeciwlotniczych. To tutaj 
testowano rakiety przeciwlot-
nicze „Rheintochter” („Córy 
Renu”) oraz czterostopniową 
balistyczną rakietę wyposażo-
ną w statecznik o nazwie „Rhe-
inbote” („Posłaniec Renu”). W 
czasie wojny bywał tu sam 
Herman Goering. W obawie 
przed zbliżającą się Armią 
Czerwoną Niemcy zniszczy-
li niemal wszystko. W latach 
50. i 60. XX wieku stacjonowa-
ły tu wojska radzieckie. Kiedy 
odwiedzamy takie miejsca, za-
wsze mam nadzieję, że zachęci 
to szczególnie tych młodszych 
do poznawania historii, bo na-
ród ginie, gdy zapomina o cza-
sach minionych, a dzisiaj coraz 
trudniej zaszczepić w młodym 
pokoleniu przekonanie, o tym 
że historia nawet najodleglej-
sza miała wpływ na dzień dzi-
siejszy i warto by ją poznać. 

Nieco zmęczeni, ale peł-
ni wrażeń wróciliśmy do Łeby. 
Nastąpił moment, na który 
wielu czekało – zasłużony po-
siłek. Odbyło się również lo-
sowanie trzech pamiątkowych 
szklanek, wykonanych przez 
Marka Dąbrowskiego. Szczę-
ściarzom gratuluję, bardzo 
miła pamiątka. Wykonawcy 
ogromne podziękowania. Na 
zbyt długi odpoczynek nie mo-
gliśmy sobie pozwolić. Musieli-
śmy zdążyć na pociąg do Słup-
ska. Naturalnie naszym prze-
woźnikiem była SKM. Zała-
dowaliśmy się na tył pociągu i 
w wyśmienitych humorach do-
tarliśmy do Słupska. Nie będę 

wtajemniczał o czym dyskuto-
waliśmy. Ci co byli wiedzą. Jed-
no jest pewne: pociągiem trzę-
sło nie tylko z powodu jazdy, 
ale głównie od naszych wybu-
chów śmiechu. Jeśli ktoś chce 
się tak dobrze bawić, zapra-

szam na kolejne wyprawy. Jesz-
cze do końca sezonu trochę ich 
zostało. Zapewniam, że będzie-
cie je wspominać w długie, zi-
mowe wieczory.

Piotr Kosmala – STR 
„Szprycha”

Masa krytyczna
Jadąc ostatnio samochodem słuchałem audy-
cji, której myślą przewodnią były wakacyjne 
wspomnienia sprzed lat. 
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Reprezentacja słupskich 
wózkowiczów po raz czwar-
ty uczestniczyła w „Integra-
cyjnym Turnieju Gry w Krę-
gle na Wózkach Inwalidz-
kich”. Turniej zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „Ikar” 
w Koszalinie miał na celu in-
tegrację, zabawę i rywaliza-
cję sportową osób niepełno-
sprawnych na wózkach inwa-
lidzkich. 

Słupską drużynę tworzy-
li: Mirosław Piszko, Jakub Na-
cfalski, Alicja Świątek-Brzeziń-
ska oraz Paulina Szocik, któ-
ra zdobyła I miejsce i tytuł naj-
lepszej zawodniczki w klasyfi-
kacji ogólnej turnieju integra-

cyjnego.
Do końca nie było wia-

domo, kto wygra. Tylko trzy 
punkty pozwoliły słupszcza-
nom pokonać drużynę z Ko-
szalina. Mirosław Piszko nie 
krył swojej radości, kiedy w 
imieniu drużyny odbierał pu-
char za zajęcie I miejsca. Przez 
długi czas zawodnicy nie mo-
gli uwierzyć, że drugi raz z rzę-
du wygrali turniej. 

Cały turniej można zatem 
opisać jako wielkie zaskocze-
nie i olbrzymią satysfakcję, bo 
to przecież ogromny sukces 
słupszczan. Bawili się wspól-
nie – zawodnicy i opiekunowie. 
Przejawem gry fair play było 
nie tylko nagradzanie gromki-

mi brawami ciekawych rzutów 
przeciwników, ale i wymiana 
doświadczeń, udzielanie wska-
zówek, która kula zbija kręgle 
najlepiej. Co ciekawe, obok tur-
nieju wózkowiczów toczyły się 
rozgrywki osób sprawnych i nie 
mieli oni aż tylu dobrych rzu-
tów jak nasi mistrzowie.

Warto podkreślić, że słup-
skich reprezentantów wspo-
magała silna grupa kibiców. 
Szczególne podziękowania 
należą się rodzicom oraz żo-
nie Mirka, a także Stanisławo-
wi Kątnikowi, który corocznie 
dokumentuje sukcesy słupsz-
czan.

Uczestnictwo w zawodach 
było możliwe dzięki Prezeso-

wi Stowarzyszenia „Ikar”, Sta-
nisławowi Żabińskiemu, rodo-
witemu słupczaninowi, który 
po ukończeniu studiów prze-
niósł się do Koszalina. Senty-
ment do naszego miasta po-
został i dzięki temu może-
my uczestniczyć w rywalizacji 
miast oraz dobrej zabawie.

Dzięki rejestracji oraz ak-
tywnej działalności nowego 
Stowarzyszenia dla osób nie-
pełnosprawnych „Arcus”, w 
grudniu odbędzie się I słupski 
turniej gry w kręgle. 

Sukcesy naszych reprezen-
tantów pokazują, że sport ła-
mie wszelkie bariery i nie jest 
to jedynie zwykły slogan.

Beata Kątnik

Zwycięstwo słupskiej drużyny w kręgle

Wcześniej słupszczanie za-
notowali dwa remisy z Arką II 
Gdynia (1:1) i Polonią Gdańsk 
(1:1) na stadionie przy ulicy 
Zielonej w Słupsku oraz jedną 
przegraną z Pogonią II Szcze-
cin (3:4) na wyjeździe. 

- O podsumowanie do-
tychczasowych czterech me-
czów drużyny Gryfa Słupsk 
poprosiliśmy jej trenera 
Grzegorza Wódkiewicza. 

Cztery spotkania są za 
nami. Trzy u siebie i jedno na 
wyjeździe. Brakuje nam w tej 
chwili punktów, które mogli-
śmy  zdobyć  na własnym sta-
dionie oprócz tego ostatnie-
go zwycięstwa 3:0 nad dru-
żyną z Barlinka. Uważam, że 
te dwa pierwsze zremisowane 
spotkania sprawiły, iż bardziej 
traciliśmy  po jednym punk-
cie niż je zdobyliśmy. Wiado-
mo jednak, że najczęściej żyje 
się końcówką. W naszym przy-
padku sobotnim zwycięstwem 
i marszem w tabeli. Było to dla 
nas bardzo trudne spotkanie, 
zwłaszcza ze względu na psy-
chikę. W tych trzech wcze-
śniejszych meczach zagraliśmy 

nieźle, a zdobycz punktowa 
była bardzo mała. Spotkanie z 
Barlinkiem bardzo chcieliśmy 
wygrać, a czasami, jak się bar-
dzo chce, to nie wszystko wy-
chodzi. Dowodem na to był 
rzut karny, który  został po-
dyktowany dla nas na 2:0. Nie 
było dużo chętnych do odda-
nia strzału. Na piłkarzach cią-
żyła duża odpowiedzialność. 
Ostatecznie nie udało się tego 
karnego strzelić, ale ten sam 
zawodnik się zrehabilitował 
nieco później i strzelił bram-
kę na 2:0. Wtedy sytuacja się 
uspokoiła. 

Myślę, że ten ostatni mecz 
pokazał, iż w takiej formie by-
liśmy przez okres czterech ty-
godni z tym, że byli lepsi prze-
ciwnicy, trochę nerwów i nie 
zawsze udaje się te trzy punk-
ty zdobyć. Niezmiernie cie-
szy nas fakt, że zdobyliśmy je 
w meczu z Barlinkiem. Punkty 
te dedykujemy kibicom, którzy 
zawsze przychodzą na stadion 
przy ulicy Zielonej. Myślę, że 
teraz z meczu na mecz będzie 
coraz lepiej i zajmiemy miej-
sce w tabeli, na które zasługu-

jemy, bo wartość naszego ze-
społu jest wysoka. Każdy z nas 
w to wierzy. Ostatnia wygrana 
dodała piłkarzom wiary w sie-
bie, w to co robią i w umiejęt-
ności, które posiadają.  

 Obecnie Gryf Słupsk zaj-
muje ósme miejsce w tabe-
li Bałtyckiej III ligi (16 zespo-
łów). Kolejny mecz słupsz-
czanie zagrają 15 wrześnie w 
Drawsku Pomorskim z tamtej-
szą Drawą.                            MS

Wygrana Gryfa
Do czwartej kolejki spotkań Bałtyckiej III ligi musieli czekać kibice 
Gryfa Słupsk na pierwsze zwycięstwo swojej drużyny. W minioną so-
botę, tj. 8 września br. gryfici na własnym stadionie pokonali Pogoń 
Barlinek 3:0 (1:0). Bramki dla Gryfa zdobywali: 1:0 Bartłomiej Olesz-
czuk (16’), 2:0 Marcin Kozłowski (52’), 3:0 Szymon Gibczyński (70’).
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