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&Łefan Żurawski
50 lat Pady Miej&kiej w powojennym Sławnie
Wyzwolenie 7 marca 1945 roku miasta przez wojska radzieckie otwierało
nowy powojenny okres dziejów Sławna.
W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu władze w mieście przejęła radziecka
komendantura wojenna,która powołała także tymczasowego burmistrza miasta
spośród ludności niemieckiej. Został nim mieszkający w Sławnie od 1918 roku
Ukrainiec z Połtawy Peter Krusch,znany z wrogiego stosunku do Polaków. 1/:
Przybycie w dniu 3 maja 1945 roku do Sławna pełnomocnika Rządu na obwód
Sławno - Józefa Czerneckiego było początkiem przejmowania władzy w
mieście.Chociaż oficjalnie przekazanie władzy dla J.Czerneckiego odbyło się
już 5 maja 1945 roku, to faktycznie władza należała do komendanta wojennego
miasta.Dopiero zmiana na stanowisku komendanta wojennego i powołanie na to
stanowisko Borysa Jakowlewa Chodakowa umożliwiła w początkach czerwca
faktyczne funkcjonowanie władzom polskim. Dopiero wówczas mianowani przez
pełnomocnika sołtysi i burmistrzowie miast mogli przejąć władzę .Pierwszy
burmistz Sławna Władysław Buchelt z dużymi trudnościami objął władzę w
mieście,gdyż dotychczasowy burmistrz P. Krusch odmówił przekazania
posiadanych agend i majątku miasta.2/.Faktycznie dopiero 6 czerwca 1945 roku
można mówić o tworzeniu polskiej administracji miasta.
Podstawą prawną funkcjonowania władz polskich były ustawa KRN z 11 IX
1944 r i dekret P K W N z 23 X I tegoż roku o organizacji i zakresie działania
samorządu terytorialnego.3/.Na ziemiach zachodnich i północnych Polski władza
należała do pełnomocników rządu, którzy powoływali wójtów i burmistrzów.
Według ustawy z 23 III 1933 r.burmistrz był kierownikiem całej administracji i
gospodarki miejskiej oraz zwierzchnikiem wszystkich pracowników miejskich i
sprawował nadzór nad biurem zarządu miejskiego.W październiku 1945 roku
przyjęto regulamin Zarządu Miejskiego w Sławnie.4/.
Proces tworzenia rad narodowych na ziemiach zachodnich i północnych
przebiegał odmienniej niż na pozostałych terenach ziem polskich. Zgodnie z
ustawą rady tworzono w oparciu o delegowanie do jej składu swoich przedstawi
cieli przez instancje partii i stronnictw politycznych, organizacji
społecznych i
młodzieżowych oraz rad niższego szczebla. Dlatego biuro KRN wydało w
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dniu 19 marca 1945 roku instrukcje w sprawie powoływania tymczasowych
organów władzy na Ziemiach Odzyskanych, w której uzależniała tworzenie rady
od zorganizowania sie partii politycznych i społecznych oraz osiągnięcia
odpowiedniego stanu zaludnienia ludnością polską. Jednocześnie podkreślano
tymczasowość tak powoływanych rad.5/. W Sławnie tymczasową radę doradczą
miasta powołano we wrześniu 1945 roku. W jej skład weszli; Tadeusz
Gabrysiewicz, Julian Kubiński - PPR, Władysław Lonatowski - Spółdzielnia
Rolniczo-Handlowa, Jakub Kowalenko - PPS, Franciszek Meyza - kupiectwo,
Jan Sawka - kupiectwo, Marian Słowikowski - rzemiosło, Henryk Treczke Spółdzielnia Spożywców, Józef Ulatowski - SD i Bolesław Wojtczal - SD.6/. Jej
funkcjonowanie nie jest jednak bliżej znane.
Dopiero pismo okólne wojewody gdańskiego z września 1945 roku o trybie
powoływania rad narodowych w powiatach włączonych 7 lipca tegoż roku do
województwa gdańskiego przyspieszyło proces powoływania rad narodowych na
terenie powiatu sławieńskiego. W oparciu o w/w okólnik zwrócono się do partii
politycznych i organizacji społecznych o delegowanie przedstawicieli do
powoływanych rad.7/. Dopiero 10 listopada 1945 roku odbyło się posiedzenie
Powiatowej Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw Politycznych, która
ustaliła liczbę radnych dla rad miejskich oraz parytet dla poszczególnych partii i
organizacji społecznych. Przyjęto, że miejska rada liczyć będzie 16 osób ,z
czego po 3 przedstawicieli delegują PPR, PPS i SL oraz związki zawodowe, po
dwóch przedstawicieli - SD i spółdzielczość. Powyższą decyzję oprotestowało
Stronnictwo Demokratyczne, które było liczącym się stronnictwem w mieście.8/.
W okresie od listopada 1945 do stycznia 1946 roku partie i organizacje
społeczne delegowały swoich przedstawicieli do rady. Tryb ich delegowania był
różny. Były to decyzje kierownictw poszczególnych partii i organizacji lub
dokonywano tego na zebraniach Tak odbyło się w organizacjach związkowych.
Na zebraniu w dniu 19 listopada 1945 roku związku zawodowego kolejarzy,
skarbowców i samorządowców dokonano wyboru 3 przedstawicieli do rady
miejskiej. 9/.
Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Sławnie
odbyło się w dniu 10 lutego 1946 roku. Uczestniczyło w nim 14 radnych,
nieobecni byli Eugeniusz Nowak z OM TUR i Helena Szawłowska z SD. W po
siedzeniu uczestniczyli; Władysław Buchelt ze związku zawodowego Praco
wników Skarbowych, Józef Bińczk- SL
Roman Dąbrowski - PPR, Józef Głowacki ze Związku Zawodowego Kolejarzy,
Antoni Gorlach z PPS, Jan Karliński z SL, Franciszek Koprowski i Henryk
Kostian z PPR, Tadeusz Łaszcz z SD, Jadwiga Lewandowska z PPS, Antoni
May - SL, Stanisław Rzepecki ze Związku Zawodowego Pracowników
Samorządu Terytorialnego, Henryk Treczke z Spółdzielni Rolniczo-Handlowej i
Marian Zjółkiewicz z PPS. 10/.
Otwarcia obrad dokonał burmistrz miasta Antoni Łączyński, pełniący obowiązki
od 10 sierpnia 1945 roku. 11/. Kandydatury do prezydium rady zgłosiła Komisja
Międzypartyjna. Przewodniczącym MRN wybrano H.Kostiana, wiceprzewod
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niczącym został J.Głowacki a członkami prezydium - A. Gorlach, J. Bińczyk i S.
Rzepecki. Delegatem do PRN wybrano H. Kostiana. Na kolejnym posiedzeniu w
dniu 14 marca tegoż roku radni złożyli ślubowanie zgodnie z art. 9 ustawy o
radach narodowych. " Ślubuje uroczyście, jako członek Rady Narodowej według
najlepszego mego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla
dobra Narodu Polskiego, stać na straży jego praw demokratycznych, czynić
wszystko w miarę swoich sił i uzdolnień dla wzmocnienia niepodlęgłości i
Pomyślności Rzeczpospolitej Polskiej". 12J.
W toku obrad rada wysłuchała sprawozdania burmistrza M. Buchelta z
dotychczasowej działalności Zarządu Miejskiego, dokonała wyboru Komisji
Kontroli Społecznej z Antonim Gorlachem jako przewodniczącym oraz rozpatrzy
ła sprawę zwrotu dla miasta Elektrowni Miejskiej przekazanej przez Starostwo
Powiatowe Związkowi Energetyków Ziemi Pomorskiej w Gdańsku-Wrzeszczu.
W okresie 1946 roku rada odbyła 9 sesji, w toku których omawiano wszystkie
najważniejsze problemy miasta. Omawiano problemy przedsiębiorstw miejskich,
działalności Domu Kultury oraz zatwierdzono uchwały prezydium rady. Sesje
r
ady odbywano zgodnie z ustawą raz w miesiącu, przy frekwencji od 11 do 15
osób. 13/.
Na sesji w dniu 28 lipca 1947 roku dokonano zmian w składzie rady i jej
prezydium. Po ustąpieniu H.Kostiana nowym przewodniczącym został Wacław
Badower z PPR, funkcję wiceprzewodniczącego przejąłA . Gorlach a człokami
Prezydium wybrano Bolesława Jarzmika z ZWM, Jana Brewińskiego z SL.
Nowymi radnymi zostali także Franciszek Kajder z SL i Maria Bednarska z Ligi
Kobiet. 14/.
Z najważniejszych problemów będących przedmiotem prac rady były spra-wy
targowiska miejskiego, oświetlenia ulic, odgruzowywania miasta, zorgani
zowania Straży Pożarnej, Gimnazjum dla Pracujących i budżetu miasta. Na sesji
w dniu 10 lutego 1947 roku rocznicę powołania rady uczczono odśpiewaniem
"Roty". Wniosek w tej sprawie zgłosił radny Stanisław Bambot.15/. W skład rady
Według stanu z 30 sierpnia przedstawia załącznik 1. W jej skład wchodziło po
5 przedstawicieli PPR i PPS oraz 3 z SD i SL.
Kolejne zmiany w składzie rady dokonano w listopadzie 1948 roku;było to
Wynikiem zachodzących zmian w życiu społeczno-politycznym przed zjednocze
niem polskiego ruchu robotniczego.Na sesji rady 17 listopada 1948 roku ustąpili
z rady:A. Gorlach,F Koprowski, M. Bednarska, Fr. Kajder, J.Kariinski i
M.Ziółkiewicz.W ich miejsce powołano osoby ze środowiska robotniczego.No
wym wiceprzewodniczącym został Zygmunt Milczak - pracownik Elektrowni.
Ustępującym radnym przewodniczący W.Badower złożył podziękowanie z a
aktywną działalność na rzecz miasta.Podobnie jak w ubiegłych latach rada
koncentrowała się na rozwiązywaniu problemów gospodarki miejskiej,poprawy
funkcjonowania gazowni,wodociągów miejskich i usprawnień handlu.15 a/.
Przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce po 1948 roku wpłynęły także na
kierunek i zakres działania MRN.Rada obok problemów miasta podejmowała
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szereg działań politycznych.Na forum rady zajmowano się także problematyką
realizacji
zadań w
zakresie
uspółdzielczania
wsi, współzawodnictwa
pracy, budowy pomnika z okazji zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego. 16/.
Realizując leninowską koncepcję "cała władza w ręce rad" KRN uchwaliła w
dniu 20 marca 1950 roku ustawę o terenowych organach jednolitej władzy
państwowej.W jej wyniku prezydia rad stały się organami wykonawczymi rad i
organami administracji państwowej.Uległy likwidacji urzędy wojewodów,staro
stów, burmistrzów i wójtów. Ich miejsca zajęli przewodniczący prezydium danej
rady. 17/. Nadal jednak rady pozostały organami władzy pochodzącymi z
delegowania ,a nie wyborów.
Zgodnie z ustawą ostatnie posiedzenia rad odbyły się w czerwcu 1950
roku.Ostatnia sesja M R N odbyła się 26 czerwca 1950 roku.Rada przyjęła
rezygnację z mandatu radnego Wacława Badowera,Edwarda Borowskiego,Fra
nciszka Balsama, Edwarda Janowskiego,Hilarego Radzymińskiego.Anny Rozblewskiej,Tomasza Zająca i Tadeusza Zielinskiego.W ich miejsce powołano:Be
nedykta Budycha, Franciszka Czyża,Zofię Grzelońską,Jana Kociłowicza, Stani
sława Kosierkiewicza, Franciszka Iwankówskiego,Bronisława Kruszelnickiego,
Wacława Szczesika i Kazimierza Wykę. Dokonano także oceny działalności
MRN z a okres od lutego 1946 do czerwca 1950.W tym okresie odbyło się 51
sesji rady,na których omawiano wszystkie najbardziej istotne problemy miasta
przy frekwencji od 70 do 90 procent. 18/.
Pierwsza sesja MRN w oparciu o ustawę marcową 1950 roku odbyła się
również 26 czerwca 1950 roku z udziałem przedstawicieli partii i stronnictw
politycznych i przedstawicieli zakładów pracy.Przewodniczącym prezydium MRN
wybrano dotychczasowego burmistrza miasta Feliksa Kocbusa,wiceprzewodni
czącym został Jan Czyżewski,sekretarzem - dotychczasowy sekretarz Zarządu
Miasta - Aleksander Jasiński,a członkami prezydium Antoni Łukomski i
Kazimiera StypułowaW sesji uczestniczyło 11 z 16 radnych przy udziale 125
osób zaproszonych gości. 19/.
Na kolejnej sesji rady w dniu 19 lipca tegoż roku dokonano wyboru komisji
rady. Powołano komisję:zdrowia,pracy i pomocy społecznej - przewodniczący
Stanisław Kosierkiewcz; gospodarki drogowej - przew.Jan Kociłowicz; budżetowo-fihansową - przew. Kazimierz Sowozrał; oświaty i kultury - przew. Bronisław
Kruszelnicki,urządzeń i osiedli - przew.Kazimierz Czyż; mieszkaniową - przew.
Wacław Szczesik i walki z analfabetyzmem - przew. Feliks Kocbus.20/. Skład
osobowy rady z lipca 1950 ukazuje załącznik 2.
W okresie kadencji rady do listopada 1954 roku na sesjach rady podejmowa
no wszystkie najważniejsze problemy życia miasta.Dokonywano oceny działal
ności przedsiębiorstw miejskich,sprawy rozwoju oświaty,kultury,służby zdrowia i
funkcjonowania handlu.Jednocześnie zgodnie z ówczesną sytuacją społecznopolityczną na sesjach rady podejmowano problemy polityczne. Przyjęto m in.re
zolucję potępiającą wojnę w Korei,dyskutowano na projektem konstytucji,
wiosennej i jesiennej akcji siewnej,realizacji uchwał plenarnych KC PZPR .
Podstawowym czynnikiem osłabiającym działalność rady były częste zmiany w

8

składzie osobowym samej rady jak i jej prezydium.Nie zawsze prezydium
działało w pełnym składzie osobowym.Jaskrawym przykładem trudnej sytuacji w
Prezydium była sytuacja z 1952 roku,kiedy po odwołaniu z funkcji przewodn
iczącego Kazimierza Jałowca 5 grudnia 1952 roku,nowego przewodniczącego
rada wybrała
dopiero 25 lipca 1953 roku. Podobna była sytuacja ze
stanowiskiem sekretarza prezydium,po przejściu Aleksandra Jasińskiego do
Pracy w P W R N w Koszalinie.21/.
W tym okresie częste były zmiany w składzie osobowym rady, której skład zo
stał zwiększony do 24 osób.Na sesji w dniu 27 kwietnia 1953 roku odwołano ze
składu rady Władysława Furmana,Zygmunta Hermana,Stanisława Bambota i
Zofię Grzelońską.W ich miejsce powołano Stanisława Galonskiego,Józefa
Drygalskiego,Franciszka Siemińskiego,Kazimierza Kowalskiego,JadwigęŻakoWcz,Mieczysława Slifirskiego,Władysława Bronisza,Andrzeja Dzięcielskiego,
Alfonsa Stanisławskiego,Franciszka Czyżewskiego,Stanisława Lacowicza i Jana
Gierułę. Z funkcji wiceprzewodniczącego odwołano Jana Czyżewskiego a jego
Miejsce zajął Józef Gajczyk.22/. Skład osobowy rady w lutym 1954
^przedstawia załącznik 4.
W tym okresie dokonano kolejnych zmian na stanowisku przewodniczącego i
zastępcy przewodniczącego prezydium.Na sesji w dniu 28 lipca 1953 roku
odwołano z funkcji przewodniczącego Kazimierza Jałowca a powołano Andrzeja
Duszyńskiego.Już jednak na sesji w dniu 28 lipca 1954 roku odwołano
A.Muszyńskiego i powołano na kolejnej sesji w dniu 27 września 1954 roku
Mirosława Barandę.23/.
Zgodnie z Konstytucją z 22 lipca 1952 roku należało przeprowadzić wybory do
r
ad narodowych.Odbyły się one 5 grudnia 1954 roku.Mieszkańcy Sławna
Wybierali 35 radnych i 10 zastępców.Skład osobowy rady przedstawia
Załącznik 5. W nowej radzie znalazło się aż 26 członków PZPR i tylko po
isdnym przedstawicielu SD i ZSL oraz 7 bezpartyjnych.Na pierwszej sesji rady
w
dniu 20 grudnia 1954 roku dokonano wyboru prezydium. Przewodniczącym
dostał Mirosław Baranda (spoza rady), zastępcą został Wincenty
Brenda,sekretarzem Bronisław Kowalski,a członkami prezydium - Jerzy
Kalinowski,Kazimierz Żydowski, Włodzimierz Michałowski i Zenobia Kuczala.24/.
W toku kadencji następowały zmiany w składzie prezydium.Już w dniu 18
Sierpnia odwołano z funkcji z-cy przewodniczącego Stanisława Hałaburę,który tę
funkcję sprawował od 25 lutego tegoż roku.Na sesji w dniu 28 grudnia 1955
r
° k u odwołano M.Barandę.Nowym przewodniczącym został Mieczysław
^achnia, który tą funkcję pełnił do 21 marca 1957 roku,kiedy zastąpił go na tym
stanowisku Bronisław Kowalski.Na sesji 28 grudnia 1955 roku odwołano
Wincentego Grendę.a powołano Jana Piątka.Na sesji 28 stycznia 1956 roku
n
° w y m sekretarzem prezydium został Leon Mirowski.25/.
Kadencja Rady przypadła na okres poważnych zmian społeczno-politycznych w
^aju.co znalazło pełne odbicie w sytuacji społeczno-gospodarczej
Piasta.Tematem sesji rady były problemy gospodarki komunalnej i
Mieszkaniowej,poprawy zaopatrzenia ludności w artykuły żywnościowe i towary
P^emysłowe,budżetu miasta,realizacji dostaw obowiązkowych,poprawa estetyki
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miasta,oceny działalności placówek handlowych i usługowych oraz przedsię
biorstw komunalnych i poprawy warunków pracy szkół i placówek kulturalnych.
Ogółem w kadencji 1955-1957 odbyło się 27 sesji rady,w tym 4 uroczyste. Sła
biej natomiast działały komisje rady,które w okresie kadencji odbyły po kilka
posiedzeń. 26/.
25 stycznia 1958 roku Sejm uchwalił nową ustawę o radach narodowych.
Celem nowej ustawy było utrwalenie i rozszerzenie decentralizacji państwa
polegającej na przekazywaniu zadań i uprawnień radom narodowym i ich
organom przez rady wyższego szczebla.Przyznawała ona szersze uprawnienia
radom i komisjom rad narodowych. Jednocześnie regulowała zadania
samorządu mieszkańców w postaci komitetów blokowych,osiedlowych,jako stałą
reperezentację mieszkańców. 27/. Ustawa stwierdzała,że w miastach nie stano
wiących powiatów nie powołuje się sekretarza prezydium.
2 lutego 1958 roku odbyły się wybory do rad narodowych.Wybrano 40
radnych,z tego 20 było członkami PZPR, po 4 ZSL i SD oraz 12 bezpartyjnych.
Na pierwszej sesji nowej rady w dniu 14 lutego 19Ś8 roku wybrano prezydium
rady.Przewodniczącym został Bronisław Kowalski,zastępcą przewodniczącego
Zbigniew Majewski,a członkami prezydium - Stanisław Górski,Roman Lachowicz
i Edward Wągrowski.Dokonano wyboru komisji.Przewodniczącym komisji
finansów i budżetu został Stefan Cierniak,komisji mandatowej - Mikołaj
Tomaszewski,komisji budownictwa,gospodarki komunalnej i ochrony porządku
publicznego - Wacław Sławek, komisji oświaty i kultury - Jerzy Malinowski,
zdrowia i opieki społecznej - Jan Pobol i komisji rolnej - Czesław Dzieweczyński.
Jednak na sesji rady w dniu 25 marca powołano odrębną komisję
bezpieczeństwa i porządku publicznego pod przewodnictwem Mikołaja
Tomaszewskiego. 28/.
W okresie kadencji 1958-1960 nastąpiły tylko niewielkie zmiany w składzie
prezydium.Na sesji rady 22 stycznia 1960 roku odwołano z funkcji zastępcy
przewodniczącego Zbigniewa Majewskiego w związku z wyborem na członka
prezydium rady powiatowej.Funkcję tą powierzono Romanowi Lachowiczowi a
członkiem prezydium wybrano Danutę Mikołajewską.Jednocześnie Edwarda
Wągrowskiego zastąpił Bronisław Kapała.Rada podejmowała,podobnie jak w
poprzednich kadencjach problemy estetyki miasta,budownictwa mieszkaniowe
go i remontów mieszkań,stanu dróg i ulic,problemy ładu,porządku i bezpieczeń
stwa, oświaty i kultury.Starano się rozwiązywać trudne problemy miasta
zwłaszcza w zakresie poprawy warunków działalności szkolnictwa, ochrony
zdrowia i budownictwa mieszkaniowego.Sprawniej działały prezydium rady i
komisje.Prezydium odbyło 131 posiedzeń,na których podjęto 118 uchwał.Komi
sje odbyły średnio po 18 posiedzeń i kilkanaście kontroli.Powołano komitety
osiedlowe. Rada starała się swoje działania łączyć z działalnością MK Frontu
Jedności Narodu.29/.
Kolejna kadencja rad narodowych rozpoczęła się wyborami do Sejmu i rad
narodowych z dnia 16 kwietnia 1961 roku. Kampania wyborcza prowadzona
łącznie z wyborami sejmowymi pod patronatem FJN przyniosła wiele postulatów
zgłaszanych przez mieszkańców miasta,dotyczyły one przede wszystkim

10

kierunków rozwoju miasta,budownictwa mieszkaniowego,oświaty oraz kultury,
wypoczynku i sprawniejszego funkcjonowania handlu i usług.
Inauguracyjne posiedzenie rady odbyło się 28 kwietnia 1961 roku.Rada liczyła
30 osób.Skład osobowy rady przedstawia załącznik 7.Przewodniczącym
Rady został Kazimierz Purczyński (spoza Rady), zastępcą przewodniczącego Stanisław Karwowski,a członkami Prezydium Bronisław Kapała,Stanisław
Górski,Danuta Mikołajewska.Nie wybrano ponownie na przewodniczącego
Bronisława Kowalskiego.Przewodniczącymi Komisji zostali:zdrowia i opieki
społecznej - Danuta Mikołajewska,oświaty - Bronisław Kapała,rolnej - Bronisław
Kowalski,finansowej Stefan Cierniak,gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Stanisław Górski,porządku i bezpieczeństwa publicznego - Stanisław Karwowski
i mandatowej - Mikołaj Tomaszewski.Komi-sje liczyły średnio po 2-3 radnych i 45 osób spoza Rady. 30/.
W czasie wymienionej kadencji nastąpiły zmiany na stanowisku przewodni
czącego prezydium.Na sesji rady w dniu 5 lipca 1962 roku odwołano Kazimierza
Purczyńskiego a nowym przewodniczącym został Henryk Kaczmarek,który pełnił
tę funkcję do 26 października 1963 roku. Kolejnym przewodniczącym prezydium
został Lucjan Kozaczek.Rezygnacja z funkcji przewodniczącego H. Kaczmarka
spowodowana stanowiskiem egzekutywy KP PZPR wywołała burzli-wą
dyskusję.Ostatecznie odwołano H.Kaczmarka tylko nieznaczną liczbą
głosów. 31/.
W okresie kadencji Rada odbyła 27 sesji,a prezydium 65 posiedzeń,na których
podejmowano niemal wszystkie naważniejsze sprawy miasta i jego mieszkań
ców, od problemów zatrudnienia,estetyki miasta,jego stanu sanitarnego po
przygotowania do sezonu letniego - turystycznego i spraw rolnictwa.Nadal
najważniejszym problemem do rozwiązania była kwestia budownictwa mieszka
niowego, poprawa zaopatrzenia ludności w wodę i gaz.Podejmowano już
wówczas problem oczyszczania ścieków miejskich oraz poprawy warunków w
zakresie ochrony środowiska naturalnego,w tym właściwej konserwacji i utrzy
mania zieleńców miejskich.32/.
W dniu 30 maja 1965 roku odbyły się kolejne wybory do rad narodowych.Wy
brano 30 radnych,w tym 16 członków PZPR,po 4 członków Z S L i SD. Przewod
niczącym prezydium MRN wybrano ponownie L.Kozaczka,wiceprzewodniczą
cym został Romuald Biała,a członkami prezydium - Stanisław Górski,Bronisław
Kapała,Danuta Mikołajewska. Powołano 8 komisji problemowych. Komisji
Mandatowej przewodniczył Romuald Biała,komisji planowania gospodarczego,
budżetu i finansów - Stefan Cierniak,komisji ochrony porządku i bezpieczeństwa
publicznego - Edward Gwizdała,komisji budownictwa i gospodarki komunalnej Mirosław Nikiel,handlu i zaopatrzenia ludności - Stanisław Górski,oświaty i
kultury - Henryk Ratajczyk,rolnictwa - Kazimierz Gabryszak,zdrowia,zatrudnienia
i pomocy społecznej - Kazimierz Fronc.Stałym przewodniczącym obrad sesji
został Bronisław Kapała,a sekretarzem Helena Miłaszewicz.33/.
W okresie kadencji rada odbyła 26 sesji,na których omawiano sprawy planu
gospodarczego i finansów (kilkakrotnie),oświaty i przygotowania szkół do
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nowego sezonu,handlu i zaopatrzenia ludności,stanu sanitarnego,rolnictwa i
ogródków
działkowych,działalności
przedsiębiorstw
miejskich,poprawy
zaopatrzenia ludności w wodę oraz stanu porządku publicznego. Wiele miejsca
poświęcano przygotowaniom do obchodów 650-lecia nadania Sławnu praw
miejskich.Do udziału w sesjach zapraszano obok radnych także działaczy
komitetów blokowych i przedstawicieli zakładów pracy.Systematycznie również
informowano radę o pracach prezydium i realizowaniu przyjętych w czasie
kampanii wyborczej wniosków i postulatów.W posiedzeniach MRN uczestniczyli
także członkowie MK FJN. 34/.Prezydium odbyło 68 posiedzeń i przyjęło 39
uchwał problemowych. W toku kadencji nastąpiła zmiana na stanowsku
przewodniczącego prezydium.Na sesji w dniu 28 sierpnia po ustąpieniu
L.Kazaczka wybrano Wacława Kalinowskiego.35/.
Kolejne wybory do rady odbyły się 1 czerwca 1969 roku. Wybrano 30
radnych.Ich skład przedstawia załącznik 9.Pierwsza sesja nowej Rady odbyła
się 12 czerwca 1969 roku.Przewodniczącym prezydium wybrano ponownie
W.Kalinowskiego, wiceprzewodniczącym został Marian Gawinek,sekretarzem
Sławoj Zawada,a członkami prezydium - Stanisław Górski,Jarosława Lachnik i
Józef Mirowski.Przewodniczącymi komisji zostali: mandatowej - R.Biała, ochrony
porządku i bezpieczeństwa publicznego - E Gwizdała,budownictwa i gospodarki
komunalnej - Feliks Windak,handlu i zaopatrzenia - Jan Żuchliński, oświaty i
kultury - Marian Gawinek,zdrowia .zatrudnienia i pomocy społecznej - Jadwiga
Michalska i rolnictwa Kazimierz Rybak.36/. W toku kadencji dwukrotnie nastąpiły
zmiany na stanowisku przewodniczącego prezydium.Na sesji 4 lutego 1972 roku
nowym przewodnicząc/n został Sławoj Zawada,a nowym sekretarzem w dniu 19
lutego tego roku została Leonarda Nider1a.37/.Natomiast na sesji 27 września
1973 roku przewodniczącym wybrano Zdzisława Kępę.38/.
W okresie kadencji odbyło się 33 sesji,przy średniej frekwencji ponad 70 %.
Podjęto 62 uchwały i zgłoszono 29 interpelacji i 72 wnioski.Komisje odbyły 202
posiedzenia i przeprowadziły 149 kontroli zakładów pracy i instytucji.Prezydium
MRN odbyło 87 posiedzeń i podjęło 146 uchwał.
Przedmiotem obrad sesyjnych były problemy corocznych planów społecznogospodarczych i budżetu miasta,działalność placówek handlowych,sprawy
rzemiosła i usług, rozwoju kultury i sportu,gospodarki komunalnej i mieszkaniowęjkbudownictwa mieszkaniowego,stanu porządku i ładu,poprawy zaopatrzenia
ludności w wodę,poprawy opieki zdrowotnej Stałym punktem sesji były
interpelacje radnych,informacje o pracy prezydium rady i okresowe
sprawozdania z realizacji programu wyborczego.39/.
22 listopada 1973 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie Konstytucji PRL oraz
zmianie ustawy o radach narodowych.Ustawa oddzielała funkcje ustawodawcze
od wykonawczych rad.W miejsce prezydiów rad jako organów administracji
państwowej obowiązki t e przejmowali naczelnicy gmin,miast,prezydenci miast i
wojewodowie.Prezydium rady stało się wewnętrznym organem rady. Problemy te
szczegółowo regulowały rozporządzenia Rady Ministrów z 23 X I 1973 roku w
sprawie praw i obowiązków terenowych organów administracji państwowej oraz
szczegółowych zasad wykonywania koordynacji przez terenowe organy admini
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stracji.40/.Jednocześnie zgodnie z uchwałami I Konferencji Partyjnej z 22-23 X
1973 roku łączono funkcje przewodniczącego rady z funkcją I sekretarza
komitetu PZPR.W kwietniu 1972 roku Sejm przedłużył kadencję rad do 30 X I
1973 r.41/.
9 grudnia 1973 roku odbyły się wybory do rad narodowych stopnia
podstawowego.Wybrano 40 radnych.Imienny skład rady ukazuje załącznik
10. Na inauguracyjnej sesji 20 XII 1973 roku przewodniczącym MRN wybrano
Piotra Lipskiego,a wiceprzewodniczącymi Wacława Czakowskiego i Stanisława
Grabowskiego.Zaopiniowano także kandydaturę Zdzisława Kępy na naczelnika
miasta.Powołano 4 komisje problemowe, komisję rozwoju gospodarczego,
handlu i usług - przewodnicząca Albina Krzaczkowska; gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej - przewodniczący Roman Lachowicz; oświaty, kultury i
wychowania młodzieży - przewodniczący Elżbieta Bronowicka; oraz ładu i
porządku publicznego - przewodniczący Jerzy Klimkiewicz.42/.Zgodnie z
przeprowadzoną nowelizacją przewodniczący komisji wchodzili w skład
prezydium rady.
W
toku kadencji następowała dwukrotnie zmiana na stanowisku
przewodniczącego rady.Na sesji 7 VI 1975 r.po ustąpieniu P.Lipskiego, prze
wodniczącym został Leon Mirowski.P.Lipski został wiceprzewodniczącym rady
(trzecim).43A 21 X 1976 roku w miejsce L.Mirowskiego powołano Bolesława
Malechę oraz zaopiniowano kandydaturę nowego naczelnika miasta.Został nim
Piotr Ławrynowicz,którego 11 III 1977 roku zastąpił Karol Frątczak.44/..
Jednocześnie w toku kadencji zwiększyła się liczba radnych.Po likwidacji
powiatów zgodnie z ustawą Sejmu o dwustopniowym podziale administracyjnym
państwa z 28 V 1975 roku część radnych rady powiatowej została włączona do
miejskiej rady narodowej,część weszła w skład nowotworzonych wojewódzkich
rad narodowych,Radnymi MRN zostali:Paweł Blum,Witold Husar,Zdzisław Filak,
Zdzisław Kwaśniewski,,Marian Morytko,Elżbieta Stojewska,Michał Szachnowski,
Józef Ulatowski,,Kazimierz Wegner i Wilhelm Witaszek.45/.
W okresie kadencji od grudnia 1973 do stycznia 1978 rada odbyła 20 sesji
roboczych,,na których podjęto 55 uchwał.Sesje rady łączono z posiedzeniami
plenarnymi KM PZPR i MK FJN.Przedmiotem obrad były problemy corocznych
planów społeczno-gospodarczych miasta,budżetu,zagadnień oświaty,kultury,
służby zdrowia, funkcjonowania handlu,gospodarki komunalnej,rozwoju
budownictwa mieszkaniowego,problemy zatrudnienia i rozwoju rolnictwa. Syste
matycznie wysłuchiwano sprawozdań naczelnika miasta z działalności Urzędu
Miejskiego.W omawianym okresie prezydium odbyło 32 posiedzenia,na których
podjęto 57 uchwał dotyczących działalności placówek handlowych,kulturalnych,
zaopatrzenia ludności w towary przemysłowe i artykuły spożywcze.46/.
Wyborów kolejnej rady dokonano 5 lutego 1978 roku.Wybrano 45 radnych,w
tym tylko 21 członków PZPR.Imienny skład rady przedstawia załącznik 11.
Pierwsze posiedzenie nowej rady odbyło się 14 II 1978 r.Przewodniczącym rady
został ponownie Bolesław Malecha, wice
przewodniczącymi: Zdzisław Filak i Kazimierz Wegner.Powołano 4 stałe
komisje. Przewodniczącymi komisji zostali: Stanisław Grzegorczyk - komisji
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rozwoju gospodarczego i zaopatrzenia ludności; Franciszka Stokowska - komisji
gospodarki miejskiej i rolnictwa; Adam Zimny - komisji wychowania,
oświaty,kultury i spraw socjalnych; Józef Jaskuła - komisji przestrzegania prawa
i porządku publicznego.47/.
Na sesji rady 26 X 1978 roku dokonano zmiany na stanowisku wice
przewodniczącego rady, po rezygnacji K.Wegnera wybrano Zygmunta
Koperskiego.48/.W czasie kadencji rada dwukrotnie opiniowała kandydata na
stanowisko naczelnika miasta.Na sesji 27 X 1979 roku akceptowano
kandydaturę Jana Borkowskiego,a na sesji 30 X I 1981 roku kandydaturę
Tadeusza Zawory. Kolejna zmiana naczelnika odbyła się na sesji 30 X I 1983
roku,kiedy to zaopiniowano kandydaturę Henryka Lomperta.49/.
Kadencja rady przypadła na okres poważnych zmian społeczno-politycznych w
kraju,zapoczątkowanych wydarzeniami na Wybrzeżu i podpisaniem porozumień
społecznyuch w Szczecinie i Gdańsku.Przeobrażenia tego okresu spowodowały
również zmiany w systemie funkcjonowania rad narodowych i konieczności
zmiany ustawy o radach.Znalazło to częściowe odzwierciedlenie w uchwaleniu
20 lipca 1983 roku nowej ustawy o systemie rad narodowych i samorządu
terytorialnego.
Przemiany sierpniowe 1980 roku spowodowały,że zrezygnowano ppd presją
opinii publicznej z łączenia funkcji I sekretarza PZPR ze stanowiskiem
przewodniczącego rady narodowej.50/.
29 XII 1980 roku na sesji rady zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady B.
Malecha,nowym przewodniczącym został Adam Zimny.Działalność rady została
ograniczona po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku.Kolejna
sesja rady odbyła się dopiero 30 IV 1982 roku.Jednocześnie przedłużono
kadencję rady do czerwca 1984 roku.51/.
W toku kadencji nastąpiły duże zmiany w składzie osobowym rady. Z 45
radnych pozostało do końca kadencji 31 osób.Dookoptowano do składu rady 8
członków. Frekwencja na sesjach kształtowała się w granicach 80% do roku
1980 i około 70% po roku 1981.W okresie ponad 6-letniej kadencji rada odbyła
41 sesji,w tym 33 robocze.Najwięcej cżasu poświęcano problemom budżetu
miasta i jego realizacji,gdyż aż siedmiokrotnie omawiano budżet i plan
społeczno-gospodarczy,a 12 razy omawiano jego realizację.Wiele miejsca w
pracach rady zajmowały problemy ładu i porządku publicznego i estetycznego
stanu miasta.Miasto uczestniczyło w corocznym konkursie "miasto mistrz
gospodarności".52/.
Kolejna kadencja działalności rad narodowych została rozpoczęta w oparciu o
nowe zasady prawne.W dniu 20 lipca 1983 roku Sejm uchwalił nową ustawę o
systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego,która zastępowała
istniejącą ustawę o radach narodowych z 1958 roku. Ustawa określała trzy
podstawowe funkcje rad narodowych, że są one:
- terenowymi, przedstawicielskimi organami władzy państwowej,
- są podstawowymi organami samorządu społecznego w terenie,
- są organami samorządu terytorialnego ludności w terenie, tj. w gminach,
miastach,dzielnicach miast i województwach.53/.
.
1

W oparciu o nową ordynację wyborczą z 13 lutego 1984 roku wybory do
miejskiej rady odbyty się 17 czerwca 1984 roku.Działalność rady zainaugurowa
ła sesja w dniu 29 czerwca.Przewodniczącym MRN wybrano ponownie Adama
Zimnego,a wiceprzewodniczącymi zostali Zygmunt Koperski i Marian Pakmur.
Powołano 5 komisji problemowych.Ich przewodniczącymi zostali: rozwoju
gospodarczego i gospodarki miejskiej - Henryka Przychodzeń; zaopatrzenia
ludności,usług i rolnictwa - Jan Brewinski; wychowania,o światy, kultury, zdrowia i
spraw socjalnych - Halina Mikulska; prawa i porządku publicznego - Henryk Jan
kowski; komisji do spraw samorządu - Szczepan Morka Komisje liczyły po 10
osób.Imienny skład radnych przedstawia załącznik 12. 54/.
Czteroletnia kadencja rady to dwa okresy - pierwszy do połowy 1986 roku i
drugi od lipca 1986 roku.Do czerwca 1986 MRN odbyła 17 sesji przy frekwencji
wynoszącej od 74 do 88 %.Natomiast prezydium rady odbyło 36 posiedzeń.
Drugi okres to działalność połączonych rad miasta i gminy.Problemy powołania
wspólnej rady narodowej dla miasta i gminy dyskutowano na sesjach rady w
dniu 24 kwietnia i 30 maja 1986 roku.Ostatecznie zaakceptowano decyzje za
połączeniem.Pierwsza wspólna sesja rady narodowej miasta i gminy odbyła się
11 lipca 1986 r.Nowa rada liczyła 95 radnych.lmienriy skład przedstawia
załącznik 13. Przewodniczącym wybrano Adama Zimnego,a wiceprzewo
dniczącymi zostali Zygmunt Koperski,Zbigniew Tołoczko i Jerzy Ziętara.Do
prezydium wybrano przewodniczących stałych komisji: Marię Kufel, Henrykę
Przychodzeń,Mariana Pakmura i Januarego Wysockiego.Powołano 7 stałych
komisji: rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego i gospodarki
finansowej - komisję rolnictwa - gospodarki żywno-ściowej i gospodarki rolnej oświaty,zdrowia,spraw socjalnych i kultury - gospodarki komunalnej,
mieszkaniowej i ochrony środowiska - zaopatrzenia luchości;drotonej Wytwór
czości, usług i rzemiosła - prawa i porządku publicznego - komisję do spraw
samorządu. 55/.
W okresie kadencji rada miasta i gminy zajmowała się oceną realizacji miejskogminnego programu wyborczego,działalnością samorządu mieszkańców,
analiza wykonania planów społeczno-gospodarczych miasta i gminy,problemem
budownictwa mieszkaniowego,wyborami ławników do sądów powszechnych,
stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego,funkcjonowaniem gospodarki
komunalnej,działalnością handlu i usług,problemem rozv/oju oświaty i kultury,
stanem czytelnictwa oraz udziałem w konkursie "pracujemy dla siebie i swojego
regionu".Na każdej sesji radni zgłaszali po kilka interpelacji i zapytań oraz
wysłuchiwali informacji o pracy Urzędu Miejskiego.Znoszono ponad 100
interpelacji.
W toku 4-letniej kadencji rada podjęła 148 uchwał,w tym 38 w sprawach
formalnych.Komisje odbyły ponad 200 kontroli we wszystkich dziedzinach życia
społeczno-gospodarczego
i kulturalnego.W
celu lepszej
koordynacji
podejmowanych czynów społecznych rada powołała 1 4 listopada 1986 roku
Miejsko-Gminną Komisję Czynów Społecznych,która miała inspirować i
kontrolować przyjęte zobowiązania. Przewodniczącym komisji wybrano
Tadeusza Mazurka.
^

19 czerwca 1988 roku , w oparciu o zmienioną ordynację wyborczą do rad
narodowych z 13 lutego 1984 roku,odbyły się kolejne wybory do rad
narodowych w oparciu o program Patriotycznego Ruchu Odrodzenia
Narodowego.Wybrano 50 radnych.Ich imienny wykaz przedstawia załącznik
14. Pierwsza sesja rady w nowym składzie osobowym odbyła się 1 lipca 1988
roku przewodniczącym rady po raz trzeci wybrano Adama Zimnego,a
wiceprzewodniczącymi - Ryszarda Kurpiela, Marię Mikońską i Jerzego
Ziętarę. Powołano
7
komisji
problemowych; rozwoju
społecznogospodarczego .przeslrzennego i gospodarki finansowej - przewod-nicząca
Henryka Przychodzeń; rolnictwa,leśnictwa i gospodarki wodnej - przew. Leszek
Hrymniak; zdrowia, .ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i miesz
kaniowej - przew.Bogdan Wroński; prawa i praworządności - przew.Sławoj
Zawada; zaopatrzenia ludności,drobnej wytwórczości,usług i rzemiosła - przew.
Irena Karpowicz; oświaty i kultury - przew.Jerzy Błachy i komisję d/s samorządu
- przew. Bożena Buczkowska.57/.
Kadencja rady przypada na okres przełomowych miesięcy 1989 roku. Dokonany
zwrot w dziejach naszego narodu i państwa spowodował konieczność rozwoju
szeroko rozumianego samorządu terytorialnego i zwiększenie wpływu społe
czeństwa na sprawy własnego regionu i miasta.8 marca 1990 roku Sejm
uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym.Ostatnie posiedzenie MRN odbyło
się 27 kwietnia 1990 roku.Przyjęto na nim sprawozdanie z realizacji planu
społeczno-gospodarczego oraz wykonania budżetu gminy za rok 1989.W
okresie 2-letniej kadencji rada odbyła 13 sesji,a prezydium rady zebrało się 28
razy.Komisje odbyły 122 posiedzenia i przeprowadziły 71 kontroli.Rada
podejmowała najważniejsze problemy miasta i gminy,w tym spraw finansowych i
kierunków rozwoju gospodarczego miasta i gminy.50/.
27 maja 1990 roku odbyły się wybory do rad jako organów samorządu
terytorialnego.W czasie kampanii na radnych w mieście i gminie zgłoszono 99
kandydatów,w tym 18 osób,które były radnymi w kadencji 1988-1990.Wybrano
28 radnych.
5 czerwca 1990 roku odbyła się pierwsza sesja rady. Przewodniczącym rady
wybrano Jana Srokę, a delegatami do sejmiku samorządowego Zygmunta
Gorsztyłę i Marię Walkowiak-Falender.Na kolejnej sesji 12 czerwca rada wybrała
dwóch zastępców przewodniczącego - Henrykę Przychodzeń i Jerzego Ziętarę.
Dokonano wyboru burmistrza.Został nim kandydat Komitetu Obywatelskiego
Wojciech Ludwikowski
Na trzeciej sesji - £ 5 czerwca - rada wybrała 2 zastępców burmistrza Stanisława Kaczmarka (funkcja społeczna) i Piotra Żylisa - dotychczasowego
zastępcę Naczelnika Miasta.Wybrano także 5-osobowy Zarząd Miasta burmistrz, dwóch zastępców i radni Maciej Radzik i Andrzej Szewczyk.Wybrano
stałe komisje rady: komisję do spraw prawa i porządku publicznego - komisję
handlu,usług i działalności gospodarczej - komisję rolnictwa i gospodarki wodnej
- komisję rewizyjną - komisję budżetu i finansów - komisję gospodarki
komunalnej,mieszkaniowej i ochrony środowiska,komisję zdrowia, kultury ,
kultury fizycznej,oświaty i pomocy społecznej.Przewodniczącymi komisji zostali:
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Marek Pieńkos,Leopold Garczyński,Jerzy Śledź,Wanda Wrońska-Szostak,
Henryka Klamann.Jan Błaszkiewicz,Maciej Radzik.Rada zapoznała się także z
realizacją budżetu miasta za pierwsze miesiące 1990 roku.
Na kolejnych sesjach rady w 1990 roku uchwalono tymczasowy statut miasta i
gminy, powołano komisję inwentaryzacyjną,która dokonała spisu mienia
komunalnego,dokonano wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Kolegium,
powołano Społeczną Komisję Mieszkaniową. 59/.
Ważnym wydarzeniem w działalności rady,była decyzja Rady Ministrów z 26
IX 1991 roku, która od 1 stycznia 1992 roku oddzielała miasto od gminy.Wybory
uzupełniające do nowych rad miasta i gminy odbyły sie 22 II 1992 roku.Do rady
miasta wybrano 5 radnych,do rady gminy 10 radnych.Ostatnia sesja rady miasta
i gminy odbyła się 21 lutego 1992 roku.Omawiano na niej sprawozdanie
Zarządu z wykonania budżetu za 1991 rok.60/.
5 marca 1992 roku odbyła się sesja nowej - miejskiej rady.Przewodniczącym
rady został Jan Sroka,a burmistrzem Wojciech Ludwikowski.Rada powołała
komisje problemowe:gospodarczą - przew.A.Kuś; organizacyjną - pr%ew.
M.Pieńkos;socjalną - przew.W.Wrońska-Szostak,rewizyjną - przew.Z.Szefka
Powołano także Zarząd Miasta w składzie:burmistrz,jego zastępca P.Żyliś oraz
radni:Henryk Jankowski,Andrzej Kuś,Jerzy Śledź i Zbigniew Szefka ( w 1993
roku został z tej funkcji przez radę odwołany).
Już jednak na sesji w dniach 2 i 5 lipca dokonano zmian,gdyż zgodnie ze
statutem,przewodniczący komisji nie mogli pełnić funkcji członków Zarządu
Miasta, dlatego A.Kusia zastąpił A.Tatarow.a Z.Szefkę.K.Rudnicki.61/.
W okresie kadencji 1990-1994 rada odbyła 45 sesji,w tym 19 jako rada miasta i
gminy. Na ostatniej sesji w tej kadencji podjęła decyzję o przeznaczeniu z
rezerwy budżetowej kwoty 90 min zł na druk "Dziejów Sławna". Natomiast
Zarząd odbył 158 posiedzeń.Najważniejszymi problemami były sprawa inwenta
ryzacji mienia komunalnego,przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw
miejskich, budowa szkoły nr 3 oraz budowa nowej stacji uzdatniania wody.62/.
Nowe wybory samorządowe odbyły się 19 czerwca 1994 roku.O 22 mandaty
ubiegało się 89 kandydatów,w tym 5 członków zarządu i 13 radnych z kadencji
1990-1994.Uprawnionych do głosowania było 9904 mieszkańców miasta.
Głosowało 3447 osób,tj,34,8 % uprawnionych.Do nowej Rady weszło 3
członków Zarządu Miasta (W.Ludwikowski,M.Radzik i J.Śledź i pięciu radnych z
poprzedniej kadencji (W. Ludwikowski, H. Przychodzeń, J. Śledź, W.Szostak i
M.Radzik).Imienny skład rady przedstawia załącznik 15.Na pierwszej sesji
rady 5 lipca
1994 roku wybrano przewodniczącego - Romana
Granisza,wiceprzewodniczącą rady - Henrykę Przychodzeń,delegata na sejmik
samorządowy - Wandę Wrońką Szostak. Dokonano wyboru burmistrza i jego
zastępcy.Zostali nimi ponownie Wojciech Ludwikowski i Piotr Żylis.Wybra-no
zarząd miasta,obok burmistrza i jego zastępcy weszli - Jerzy Śledź,Maciej
Radzik, Maria Poprawska,Jerzy Miatkowski i Kazimierz Frankenstein.
Przewodniczącymi komisji zostali: gospodarczej - Kazimierz Olejniczak; organi
zacyjnej - Henryka Przychodzeń; socjalnej - Zofia Waćkowska; rewizyjnej Wanda Wrońska-Szostak.63/.

Podobnie jak rady poprzednich kadencji,rada wybrana w wyborach 1994 roku
stanęła przed poważnymi trudnościami w rozwiązywaniu spraw miasta,w tym
zwłaszcza bezrobocia. Dlatego już po kilku miesiącach pojawiły się głosy za
odwołaniem rady i zarządu.Referendum w sprawie odwołania rady odbyło się 7
maja 1995 roku.W głosowaniu na 9962 uprawnionych uczestniczło 2177
osób,tj.21,8 % uprawnionych.Ważnych głosów oddano 2106.Za odwołaniem
głosowało 1998 osób.Referendum nie spełniło swojego zadania,gdyż nie
głosowało więcej niż 30 % uprawnionych.Rada Miasta i Zarząd nie zostały
odwołane. 64/.
Załącznik 1 - Radni Miejskiej Rady Narodowej w Sławnie
wg stanu na 6 VII11947 r.
1 Bambot Stanisław - PPR, 2.Bednarska Maria - PPR, S.Badower Wacław PPR, 4.Brewiński Jan - SL, 5.Balsam Franciszek - SD, 6.Buchelt Władysław PPS, 7.Głowacki Józef - SD, S.Gorlach Antoni - PPS, 9.Jarzmik Bolesław - PPR
ZWM, lO.Karliński Jan - SL, 11 Kajder Franciszek - SL, 12.Kukliński Wincenty PPS, 1 S.Koprowski Franciszek - PPR, 14. Nowak Eugeniusz - PPS, 15.Nowak
Stanisław - SD, 16.Ziółkiewicz Marian - PPS.
ŹródłoiOAP Słupsk, Zespół.MRN i ZM 1945-1950,sygn.4, f.109.
Załącznik 2 - Radni Miejskiej Rady Narodowej w Sławnie w lipcu 1950
1 Kocbus Feliks - przewodniczący prezydium, 2.Czyżewski Jan - wiceprze
wodniczący prezydium, 3.Jasiński Aleksander - sekretarz prezydium,
4 Łukomski Antoni - członek prezydium, S.Stypułowa Kazimiera - członek
prezydium 6 Budych Benedykt, 7.Bambot Stanisław, 8.Czyż Franciszek,
9.Herman Zygmunt, lO.Kociłowicz Jan, H.Kosierkiewicz Stanisław, 12.Kotliński
Józef, 13 Kruszelnicki Bronisław, 14.Sowizrał Kazimierz, 15.Szczesik Wacław,
16. Wyka Kazimierz.
Na sesji rady w dniu 5 września 1950 r. ustąpił: B.Budych. Powołano nowych
radnych Kazimierza Pawłowskiego i Jana Czernieckiego.
Źródło: OAP Słupsk, Zespół PMRN Sławno 1950-1973, sygn.4, f.13
Załącznik 3 - Radni Miejskiej Rady Narodowej w Sławnie
w dniu 22 lutego 1952 r.
1.Bambot Stanisław, 2.Czerniećki Jan, 3.Czyż Franciszek, 4.Dzięcioł Edward, 5.
Gil Stanisław, 6. Furman Władysław, 7.Grzelańska Zofia, S.lwankowski
Franciszek, 9.Jura Władysław, 10.Kosierkiewicz Stanisław, 11.Kalinowski Jan,
12 Łysik
Tadeusz,
13.Michalska
Jadwiga,
14. Pawłowski
Kazimierz,
15.Rodziewicz Jan, 16 Szamborski Bolesław, 17.Szybiński Konstanty,
18.Kocbus Feliks - przewodniczący prezydium, 19.Czyżewski Jan - wiceprze
wodniczący prezydium, 20.Jasiński Aleksander - sekretarz prezydium,
21 Stypułowa Kazimiera - członek prezydium.
Źródło:OAP Słupsk, PMRN Sławno, sygn.5, f.9.
ia

Załącznik 4 - Radni Miejskiej Rady Narodowej w Sławnie
w dniu 10 lutego 1954 r.
1 .Alchimowicz Jan, 2.Bronisz Władysław, 3.Czerniecki Jan, 4.Czyż Franciszek,
5. Czyżewski Franciszek, 6.Drygalski Józef, 7.Dzięcielski Andrzej, 8.Gadomski
Józef, 9.Jura Władysław, 10.Kamiński Władysław, 11.Kalinowski Jan ,
12.Kowalski Kazimierz, 13.Kosierkiewicz Stanisław, 14.Matwiejcio Jan, 15.
Michalska Jadwiga, 16. Lechowicz Stanisław, 17.Siemiński Franciszek,
18.Slifierski Mieczysław, 19.Stanisławski Alfons, 20.Szybiński Konstanty, 21.
Rodziewicz Stanisław, 22.Żakowicz Jadwiga, 23. Muszyński Andrzej przewodniczący prezydium, 24.Gajczyk Józef - wiceprzewodniczący prezydium,
23.Dobrowolska Leokadia - sekretarz prezydium.
Źródło: OAP Słupsk, PMRN Sławno, sygn. 6, f.5.
Załącznik 5 - Radni MRN w Sławnie wybrani 5 grudnia 1954 roku
1 Alchimowicz Jan, 2.Baranda Mirosław, 3.Beroda Helena, 4.Betman Aniela, 5.
Budniakiewicz Aleksandra, 6.Ciesielska Regina, 7.Cierniak Stefan, 8.Cejrowski
Wacław, 9.Czerniecki Jan, 10.Cybulski Władysław, 11. Furman Zofia,
12.Gadomski Józef, 13.Granisz Stanisław, 14.Grenda Wincenty, 15.Grzeląska
Wojciech, 16.Jura Władysław, 17.Kapica Wacław, 18.Kosierkiewicz Stanisław,
19. Kowalski Bronisław, 20.Kuczala Zenobia, 21. Lechowicz Stanisław,
22.Lisowski Stanisław,23.Malinowski Jerzy,24.Matwiejcio Jan,25.Mikuli Marię,
26. Michalska Jadwiga, 27.Michałowski Władysław, 28. Miłaszewicz Władysław,
29,Ożóg Aniela, 30.Rodziewicz Stanisław, 31 .Ślifierski Mieczysław, 32. Smętek
Franciszek, 33.Stanisławski Alfons, 34.Rynarzewska Emilia, 35.Żydowski
Kaziemierz.
Zastępcy radnych: I.Badower Mirosława, 2.Garczyńska Zofia, 3.Gólko
Wincenty, 4.Kunowska Władysława, 5.Mikulska Genowefa, 6.Nienałtowska
Maria, 7.Ostojski Stefan, 8.Siemiński Franciszek, 9.Wszczółkowski Ryszard, 10.
Żakowicz Jadwiga.
ŹródłorDziennik Urzędowy WRN w Koszalinie nr 1 z 1955 r. poz.40.
Załącznik 6 - Radni MRN w Sławnie wybrani 2 lutego 1958 roku.
I.Bednarczyk Edward, 2.Chojnacki Józef, 3.Cierniak Stefan, 4.Cybulski
Władysław, 5 Dzieweczyński Czesław, 6.Górski Stanisław, 7.Grzegorczyk
Stanisław, 8.Fronc Kazimierz, 9.Jasińska Leokadia, 10.Jankiewicz Władysław,
II.Jeszke Franciszek, 12.Kazimierski Stefan , 13.Kołnierzak Feliks, 14.Kosier
kiewicz Stanisław, 15.Koprek Dionizy, 16.Kowalski Bronisław, 17.Kucharski
Stanisław, 18.Lachowicz Roman, 19.Leśniewski Jan, 20.Malinowski Jerzy,
21.Majewski
Zbigniew,
22.Michalska
Jadwiga,
23. Mirowski
Leon,
24.Nienałtowska Maria, 25.Ostojski Stefan, 26.Pawłowski Edward, 27.Pobol
Jan, 28.Półtorak Czesława, 29.Przybysz Ireneusz, 30Pawlak Kazimierz, 31.
Plank Edmund, 32.Radwański Józef, 33.Sławek Wacław, 34.Tomaszewski
Mikołaj, 35.Wągrowski Edward, 36.Windak Felks, 37.Waligura Ignacy,
38.Wiśniewski Stanisław, 39.Wójcik Jan, 40.Zielke Jan.

Prezydium Rady wybrano 14 lutego 1958 r. Przewodniczący - Bronisław
Kowalski, zastępca przewodniczącego - Zbigniew Majewski, członkowie: Edward
Wągrowski, Stanisław Górski i Roman Wachowicz.
Źródło:AP Słupsk, Zespół PMRN Sławno, sygn. 9, f.6.
Załącznik 7 - Radni MRN w Sławnie wybrani 16 kwietnia 1961 r.
1.Balsam Franciszek, 2.Blum Paweł, S.Cierniak Stefan, 4.Chojnacki Józef,
5.Cybulski Władysław, S.Dawidowski Józef, 7.Dzieweczyński Czesław, 8.Górski
Stanisław, 9.Fronc Kazimierz, 10.Hrynkiewicz Jan, 11.Jasińska Leokadia, 12.
Jeszke Franciszek, 13.Kapała Bronisław, 14.Karwowski Stanisław, 15.Klimczyk
Daniela, 16.Kowalski Bronisław, 17.Kosierkiewicz Stanisław, 18.Kozaczek
Lucjan, 19 Kumański Władysław, 20.Leśniewski Jan, 21. Lachowicz Stanisław,
22. Lachowicz Roman,23. Majewski Zbigniew, 24.Michalska Jadwiga,
25.Michalczyk Władysław, 26.Mikołajewska Danuta, 27.Ratajczyk Henryk, 28.
Wiśniewski Stanisław,29. Tomaszewski Mikołaj, SO.Zielke Jerzy.
Prezydium MRN wybrane na sesji 28 kwietnia 1961 r. Kazimierz Purczyński przewodniczący prezydium, Stanisław Karwowski - zastępca przewodniczącego,
Bronisław Kapała, Stanisław Górski i Danuta Mikołajewska - członkowie
prezydium.
Źródło: OAP Słupsk, Zespół PMRN Sławno, sygn.12, f.128.
Załącznik 8 - Rani MRN w Sławnie wybrani 30 maja 1965 r.
1.Balsam Franciszek, 2.Biała Romuald, 3.Borowiak Janina, 4.Ciemiak Stefan, 5.
Cybulski Władysław, 6. Fronc Kazimierz, 7.Gabrysiak Kazimierz, 8.Gorczyca
Kazimierz, 9.Grzegorczyk Stanisław, 10.Gwizdała Edward, 11.Górski Stanisław,
12.Kapała Bronisław, 13.Karwowski Stanisław, 14.Klimczyk Daniela, 15. Kosierkiewicz Stanisław, 16. Kozaczek Lucjan, 17.Lachowicz Roman, 18.Łosiński
Mieczysław, 19.Michalska Jadwiga, 20.Mikołajewska Danuta, 21 Miłaszewicz
Helena, 22.Plank Edmund, 23.Ratajczyk Henryk, 24.Sakowicz Łucja, 25.
Szymański
Czesław,
26.Nikiel
Mirosław,
27 Tomaszewski
Mikołaj,
28. Wiktorowska Stefania, 29.Windak Feliks, 30.Zielke Jan
Prezydium MRN wybrane na sesji 10 czerwca 1965 r.: Lucjan Kozaczek przewodniczący, Romuald Biała - zastępca przewodniczącego, Stanisław
Górski,Bronisław Kapała i Danuta Mikołajewska - członkowie prezydium.
Źródło: OAP Słupsk, Zespół PMRN Sławno, sygn. 16, f.118.
Załącznik 9 - Radni MRN w Sławnie wybrani 1 czerwca 1969 r.
1.Biała Romuald, 2. Cierniak Stefan, 3.Gawinek Marian, 4.Głuszkiewicz Jan,
5.Górski Stanisław, 6.Grzegorczyk Stanisław, 7.Gwizdała Edward, 8.Kalinowski
Wacław, 9.Karwowski Stanisław, 10.Kata Jan, H.Kosierkiewicz Stanisław, 13.
Kowalewicz Stanisław, 14.Krysińska Władysława, 15.Lachnik Jarosława,
16.Lachowicz Roman , 17.Michalska Jadwiga, 18.Mirowski Józef, 19.Młyńska
Władysława, 20.Łosiński Michał, 21.Rybak Kazimierz, 22. Słowikowska
Czesława, 23.Sozański Wacław, 24.Stroik Jadwiga, 25.Szczęsny Marian,
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26.Tomaszewski Mikołaj, 27 Windak Feliks, 28.Żak Marian, 29.Zawada Sławoj,
30.Żuchliński Jan.
Prezydium rady wybrane na sesji 12 czerwca 1969 r.: Wacław Kalinowski przewodniczący, Marian Gawinek - zastępca przewodniczącego, Sławoj Zawada
- sekretarz, Stanisław Górski,Jarosława Lachnik i Józef Mirowski - członkowie.
Źródło: OAP Słupsk, zespół PMRN Sławno, sygn.20, f. 96-97.
Załącznik 10 - Radni MRN w Sławnie wybrani 9 grudnia 1973 r.
1.Bronowicka Elżbieta, 2.Ciemiak Stefan, S.Czakowskj Wacław, 4.Chmielewski
Teodor, S.Dawidowicz Jadwiga, 6.Derda Zdzisław, 7.Dalka Zdzisław, S.Gondek
Józef, 9.Gawlik Teresa, 10.Górski Stanisław, 11.Grabowski Stanisław,
12.Głuszkiewicz Jan, 13. Grzegorczyk Stanisław, 14. Klimkiewicz Jerzy,
15.Krzaczkowska Albina, 16.Kostrzewińska Franciszka, 17.Kucharski Józef, 18.
Karwowski Stanisław, 19.Krysińska Władysława, 20.Lachowicz Roman, 21.
Lechowicz Stanisław, 22.Legierski Ryszard, 23 Łukasik Stanisław, 24.Mirowski
Józef, 25. Młyńska Władysława, 26.Małek Mieczysław, 27. Pakmur Marian, 28.
Piątek Jadwiga, 29.Rębacz Edward, 30.Rybak Kazimierz, 31.Skorupa Stefan,
32. Stasiak Barbara, 33.Szczęsny Marian, 34.Walasek Zygmunt, 35.Wereszka
Stefan, 36.Wilczek Danuta, 37.Witkowski Stanisław, 38.Wolski Jerzy,
39,Żuchliński Jan, 40.Lipski Piotr.
Prezydium MRN wybrane 20 XII 1973 r.: Piotr Lipski - przewodniczący, Wacław
Czakowski i Stanisław Grabowski - zastępcy przewodniczącego, Elżbieta
Bronowicka,Jerzy Klimkiewicz,Albina Krzaczkowska i Roman Lachowicz członkowie prezydium.
Źródło: OAP Słupsk, Zespół MRN w Sławnie, materiały nieuporządkowane,
sygn. 1 /4.Protokół sesji MRN z 20 XI11973 r.
Załącznik 11 - Radni MRN w Sławnie wybrani 5 lutego 1978 r.
1 Arcisz Jan, 2.Boczoń Bronisława, 3.Halina Blum, 4.Brewiński Jan,
S.Chmielewski Teodor, 6.Cierniak Stefan, 7.Dalka Zdzisław, S.Filak Zdzisław, 8.
Głuszkiewicz Jan, 9.Górski Stanisław, 10.Gręda Adam, 11.Grzegorczyk
Stanisław, 13.Jasińska Alina, 14.Jaskuła Józef, 15.Karpińska Zofia, 16.Kubanak
Kazimiera, 17.Kulczyk Jan, 18.Koperski Józef, 19.Koperski Józef, 20.Krupa
Helena, 21.Lachnik Jarosława, 22.Lachowicz Roman, 23.Lechowicz Stanisław,
24. Lewandowski Franciszek, 25.Malecha Bolesław, 26.Marcinkiewicz Anna, 27.
Mirowski Józef, 28. Noga Genowefa, 29,Ogrodniczuk Marian, 30.Radzki
Stanisław, 31.Rybak Kazimierz, 32.Sikorski Antoni, 33.Stachowski Ryszard, 34.
Staśkiewicz Pelagia, 35.Stojewska Elżbieta, 36.Wałdoch Edmund, 37. Wegner
Kazimierz, 38.Witaszek Wilhelm, 39.Witkowski Stanisław, 40.Włodarczyk
Teresa, 41.Wysota Eligiusz, 42.Zawadzka Bożena, 43.Zimny Adam, 44.
Żuchliński Jan, 45.Stokowska Franciszka.
Prezydium MRN wybrane na sesji 14 lutego 1978: Malecha Bolesław przewodniczący,
Filak
Zdzisław
i
Kazimierz
Wegner - zastępcy
przewodniczącego, Grzegorczyk Stanisław, Jaskuła Józef, Stokowska
Franciszka i Zimny Adam - członkowie prezydium.

Załącznik 12 - radni MRN wybrani 17 V11984 r.
1,Adamski Stefan, 2.Brewiński Jan, 3. Budzik Eugeniusz, 4.Czerepkow
Władysław, S.Dudaczyk Leon, S.Banaszkiewicz Bożena, 7.Grocholewski
Włodzimierz,8. Grzegorczyk Stefan , 9.Hetmański Zygmunt, lO.Jakimiak
Stanisława, 11. Janakiewicz Czesław, 12.Jankowski Henryk, 13.Jakubowski
Wincenty, 14.Kobaczyński Andrzej, 15.Karpowicz Irena, 16.Kawiński Zdzisław,
17. Kołodziejczyk Lucyna, 18.Koperski Zygmunt, 19.Krysiński Ryszard,
20.Kudźma Henryk, 21.Lewandowski Bolesław, 22.Marcinkiewicz Anna, 23.
Mazurek Tadeusz, 24.Meronk Gabriel, 25.Mikulska Halina, 26.Michałowski Piotr,
27.Morka Stefan, 28.Mirowski Józef, 29.Nawrocki Janusz, 30.Pakmur Marian,
31.Pietrzak Leszek, 32.Piwowarski Józef, 33.Posmyk Andrzej, 34.Przychodzeń
Henryka, 35.Rogowski Arkadiusz, 36.Sabara Urszula, 37. Sawicki Władysław,
38.Smętek Leopold, 39 Sobczak Ryszard, 40.Stojewska Elżbieta, 41.Switacz
Jerzy, 42.Tokarczyk Albina, 43.Tworek Jan, 44. Wiśniewska Mariola,
45.Wiśniowska Krystyna, 46.Włodarczyk Teresa, 47.Wroński Bogdan, 48.
Zbrowski Franciszek, 49.Zielińska Ewa, SO.Zimny Adam.
Prezydium Rady wybrane na sesji 28 V I 1984 r : Adam Zimny - przewodniczący,
Marian Pakumur i Zygmunt Koperski - wiceprzewodniczący, Henryka
Przychodzeńjan Brewiński,Henryk Jankowski,Halina Mikulska i Szczepan
Morka - członkowie prezydium.
Załącznik 13 - radni Gminnej Rady Narodowej w Sławnie (od lipca 1986 radni rady miasta i gminy).
1 Aleksandrowicz Sylwester, 2.Bekalska Mariola, 3.Fleran Benedykt, 4.Fleran
Feliks, 5.Frankowski Edmund, 6.Gałecki Eugeniusz. 7.Grab Stanisław, B.Herdzik
Emilian, 9.Komoda Franciszek, lO.Kowaluk Bronisław, 11.Kufel Maria, 12.
Kurzawska Krystyna, 13.Lichosik Maria, 14.Łoś Stafan, 1 S.Markiewicz Henryk,
16 Matycyn Ryszard, 17.Matelak Mieczysław, 18.Miłosz Barbara, 19. Mądzielewski Jan, 20.Palusiński Władysław, 21.Pilecki Czesław, 22.Podolska Maria,
23.Rogalska Helena, 24.Rutkowski Stanisław, 25.Sarnecki Bogdan, 26.Skarbek
Stanisław, 27.Siwiuk Jadwiga, 28.Sorek Czesława, 29.Sozański Ryszard, 30
Stasiak Halina, 31.Stefanowski Jan, 32.Ślusarek Stanisław, 33.Szafranowski
Edward, 34.Szczepaniec Andrzej, 35.Szeląg Zenon , 36.Szostakiewicz Józef,
37. Szymborski Tadeusz, 38.Tętnowski Józef, 39.Tołoczko Zbigniew, 40.Tworek
Antoni, 41.Tworek Lucjan, 42.Werner Jan, 43.Werner Władysława, 44.
Włodarczyk Henryk, 45.Wysocki January, 46.Ziętara Jerzy, 47.Widz Władysław.
Źródło: Protokół z sesji miejsko-gminnej rady narodowej z 11 VII 1986 r.
Załącznik 14 - radni rady narodowej miasta i aminy Sławna wybrani 19 VI
1988 r.
I.Barcikowski Mieczysław, 2.Błachy Jerzy, 3.Bobek Jan, 4.Boruszewski
Zbigniew, 5. Buczkowska Bożena, 6.Byrzykowski Włodzimierz, 7 Dembowa
Zofia, B.Gapiński Zdzisław, 9.Gawinek Małgorzata, lO.Gierczyński Józef, 11.
Grzegorczyk Stanisław, 12.Hrymniak Leszek, 13.Jankowski Adam, 14.
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Jankowski Henryk, 15.Jęsiek Zygmunt, 16. Karpowicz Irena, 17.Kiełdanowicz
Marian, 18.Krajewski Bogusław, 19.Kryszewski Felks, 20.Kurpiel Ryszard, 21.
Łoś Stefan,22.Lorbiecki Kazimierz, 23.Materka Andrzej, 24.Matycyn Ryszard,
25.Maryniak Marcin, 26. Meyer Anna, 27.Mierzwicki Wiktor, 28.Mikońska
Marianna, 29.Mikulski
Bogdan, 30.0strowska Jolanta,
31.Palusiński
Władysław,32. Piaseczny Jerzy, 33. Podolska Maria, SA.Przychodzeń Henryka,
35. Rojewski Dariusz, 36. Rudnicki Kazimierz, 37.Sarnecki Józef, 38.Sawicki
Józef, 39.Skarbek Bogusław, 40.Szeląg Zenon, 41.Szostakiewicz Józef,
42.Szerszenowicz Jan, 43.Tomaszewska Urszula, 44.Wereszka Stefan,
45.Wiktorowski Ryszard, 46. Wroński Bogdan, 47.Zawada Sławoj, 48.Ziętara
Jerzy, 49. Zimny Adam.
Źródło: protokół z sesji miejsko-gminnej rady narodowej z 1 V11988 r.
Załącznik 15 - radni Rady Miasta w Sławnie wybrani 27 maia 1990 r.
1.Błaszkiewicz Jan, 2.Chodań Jerzy, 3.Dziewieczyński Józef, 4.tarczyński
Leopold, S.Gorsztyła Zygmunt, 6.Hartwich Jerzy, 7.Jankowski Henryk, 8. Kacz
marek Stanisław, 9.Kawecka Teresa, lO.KIamann Henryka, 11.Ludwikowski
Wojciech, 12.Tyszka-Matulka Mariola, 13,Matyszczuk Jakub, 14.Pieńkos Marek,
15.Przychodzeń Henryka, 16.Radzik Maciej, 17.Rogalski Zdzisław, 18.Rudnicki
Kazimierz, 19.Sekuła Jerzy, 20.Sroka Jan, 21.Stefanowski Jan, 22.Szeląg
Zenon, 23.Szewczyk Andrzej, 24.Śledź Jerzy, 25. Walkowiak-Falender Maria,
26.Wrońska-Szostak Wanda, 27.Ziętara Jerzy, 28.Andrzej Niestoruk
23 lutego 1992 r. wybrano do Rady Miasta: 1. Agacińska Lucyna, 2.Kuś
Andrzej, 3-Taitarow, Antoni, 4.Dziadek Tomasz, S.Zbigniew Szefka.
Rada Miasta od lutego 1992 r. 1 Agacińska Lucyna, 2.Błaszkiawicz Jan? 3.
Dziadek Tomasz 4. Garczyński Leopold, 5.Jankowski Henryk, 6.Klaman
Henryka, 7.Kuś Andrzej, 8 Ludwikowski Wojciech. 9.1yszka-Matulka Mariola,
10. Pieńkos Marek, H.Przychodzeń Henryka, 12.Radzik Maciej, 13.Rudnicki
Kazimierz, 14.Sekuła Jerzy, 15. Sroka Jan, 16. Szefka Zbigniew, 17.Szewczyk
Andrzej, 18. Śledź Jerzy, 19. Tatarów Antoni, 20.Walkowiak-Falender Maria, 21.
Wrońska-Szostak Wanda, 22.Ziętara Jerzy.
Załącznik 16 - radni Miejskiej Rady Narodowej w Sławnie wybrani 19 VI
1994 r.
1 Anikiej Edward, 2.Barański Paweł, 3.Borkowski Jan, 4.Ciosk Stanisław, 5.
Dziadek Marian, 6.Granisz Roman, 7.Grudzień Jerzy, 8. Frankenstein Kazimierz,
9.Kurzawski
Paweł,
10.Leśniewski
Ryszard,
H.Lompert
Henryk,
12.Ludwikowski Wojciech, 13.Miatkowski Jerzy, 14.Olejniczak Kazimierz, 15.
Poprawska Maria, 16.Przychodzeń Henryka, 17.Radzik Maciej, 18.Stachowicz
Marek, 19.Szostak Wanda, 20.Śledź Jerzy, 21.Waćkovska Zofia, 22.Zawada
Sławoj.
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Józef Lindmajer

O SZPITALNICTWIE S Ł A W N A W X I X I
POCZĄTKACH X X WIEKU
1. Szpital św. Jerzego

Spośród najstarszych obiektów o charakterze i funkcjach opiekuńczo szpitalnych znajdujących się w Sławnie, tj. pod wezwaniem św. Jerzego, św.
Ducha i św. Gertrudy,/1 istotne i trwałe znaczenie uzyskał i zachował w czasach
nowożytnych i najnowszych przytułek dla ubogich i szpital św. Jerzego,
znajdujacy się poza obrębem murów miejskich, przed Bramą Koszalińską.
Najstarsza wzmianka, że jest to także szpital, posiadający własny kościółek,
pochodzi z 1590 roku /2
Szpital ten został w 1754 roku postawiony właściwie od podstaw, pokryty
dachówką ceramiczną, uzyskując status szpitala przykościelnego, jedynego w
mieście /3 Była to solidna budowla murowana /parterowa/, w czym utwierdza
nas jej wycena z przełomu XVIII-XIX wieku w wysokości 1500 talarów, wpisana
do hipoteki przeciwogniowej /4 Szpital św. Jerzego, posadowiony na starej
parceli Przedmieścia Koszalińskiego, stał frontem do ulicy /dziś ul. Jedności
Narodowej/, prawie naprzeciw nowej poczty wybudowanej na początku X X
wieku, i spełniał swoje funkcje aż do 1939 /1945?/roku./5
Źródłem i podstawą finansową działania szpitala była od początku
osobna fundacja, która - umiejętnie gospodarując /poprzez swój zarząd
kontrolowany przez magistrat/ - stale powiększała majątek trwały, czerpiąc z
niego znaczną część niezbędnych środków na bieżące potrzeby leczniczoopiekuńcze, wszelkie opłaty, czy też na utrzymanie budynku szpitalnego.
W posiadaniu szpitala w połowie lat osiemdziesiątych X I X wieku
znajdowało się ponad 80 działek, głównie gruntów ornych, wielkości 2-3 mórg /tj.
0,5-0,8 ha/ oraz 18-morgowy /4,6 ha/ teren zalesiony /Waldplan/,
rozmieszczonych w kilkunastu punktach wokół miasta: od granic ze Sławskiem
na północy do południowych granic obszaru miejskiego na styku z majątkiem
Kwasowo, i po północno-zachodniej stronie uprawnych pól i ogrodów /na
południe od linii Moszczenicy/. Poszczególne parcele /działki/, osobno lub zblo
kowane po kilka, były wydzierżawiane w drodze ofert publicznych na 4 do 8
lat./6
W bilansie szpitala za rok 1883-1884 po stronie wpływów, z pominięciem
aktywów, przyjęto 12,5 tys. marek, a po stronie wydatków 13,1 tys. Z opłat za
dzierżawy pochodziło wówczas najwięcej - ponad 4,1 tys., z odsetek od kapitału
niecałe 4 tys. marek, z dotacji i darowizn (Einkaufsgelder) 1,2 tys.marek. Wśród
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wydatków koszty utrzymania i leczenia pacjentów pochłonęły 6,7 tys. marek,
obsługa kapitałowa 3,9 tys. , pensje tylko 456, remonty nieco ponad 900

marek/7

W latach następnych - od 1887-1888 do 1906 roku - bilanse szpitala św.
Jerzego wykazywały z reguły nadwyżki wpływów nad wydatkami w wysokości od
1,3 do 3,5 tys. marek. Stale zatem powiększały się zasoby aktywów
/Kapitalvermogen/ tej placówki: z 81,8 tys. marek w 1883-1884 roku do 124,8
tys. w 1906 roku /8
Liczba biednych, chorych i samotnych pensjonariuszy szpitala /kalek,
starców/wyniosła w 1900 roku 58. Mieli oni darmowy dach nad głową, nie płacili
za utrzymanie, z a ogrzewanie, mogli użytkować przylegający do zaplecza ogród
za roczną prowizję /Beneficien/ 90 marek /9

2. Szpitalnictwo wojskowe

Po wojnach napoleońskich, od września 1817 roku w Sławnie ponownie
umieszczono na stałe pierwszy szwadron kawalerzystów ze słupskiego piątego
pułku huzarów/10 Zgodnie z zapisem obowiązujących nadal przepisów o
służebnościach
miasta
garnizonowego
względem
wojska
w
nim
rozmieszczonego na stałe /tzw. serwis/ Sławno urządziło na własny koszt
lazaret/11
T a niewielka placówka lecznicza mieściła się przy ulicy Mikołajskiej /12, w
budynku stanowiącym własność komunalną od 1810 roku, kiedy to miasto
dókonało zakupu posesji za 627 talarów. W latach 1820 -1830 lazaret zajmował
t y l k o c z ę ś ć pomieszczeń, w całości w łatach następnych. Miasto pokrywało
zawsze bieżące potrzeby adaptacyjne, wyposażeniowe, remontowe, itp. /13
Służbę medyczną w lazarecie pełnił każdy z oddelegowanych tutaj
służbowo lekarzy wojskowych, ale takowi z rzadka w Sławnie się pojawiali,
zwłaszcza w pierwszej połowie X I X wieku - z uwagi na małą liczebność
garnizonu, głównie wskutek braków kadrowych w wojskowej służbie zdrowia.
/14 Dlatego najczęściej, w okresie istnienia wyodrębnionego lazaretu
wojskowego, leczenie chorych żołnierzy należało do obowiązków etatowego
cywilnego lekarza miejskiego, być może otrzymującego dodatkowe
wynagrodzenie za ten zakres czynności. Znaczenie i możliwości tej placówki
zostały od 1845 roku z pewnością zawężone do pomocy doraźnej i leczenia
mniej' groźnych chorób czy likwidowania różnych lżejszych urazów
powypadkowych, o które nie było trudno w formacji kawaleryjskiej. Ciężej
poszkodowanych sławieńskich huzarów transportowano do Słupska, gdzie właśnie w 1845 roku - przekazano do użytku większy i nowocześniejszy lazaret
pułkowy. /15
W drugiej połowie X I X wieku każdy lekarz garnizonowy był, z reguły
także nominalnym lekarzem "królewskiego lazaretu wojskowego"/Chefarzt/. /16
Utrzymywanie osobnego lazaretu wojskowego w coraz większym stopniu
obciążało ograniczony budżet niewielkiego miasta, mimo częściowego
refundowania tych wydatków przez resort wojskowy. Suma ogólnych rocznych
nakładów dochodziła w ostatnich zestawieniach budżetowych do blisko 8 tys.
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marek. /17 Z tych to powodów /po pierwsze/ i zatwierdzonych uzgodnień o
prawach do odrębnego lecznictwa wojskowych w budowanym nowym szpitalu
miejskim, w znacznie lepszych warunkach jakie miał zapewnić /po drugie/ sławieński lazaret wojskowy został zlikwidowany z dniem 1 X 1888 roku, gdy ten
szpital oddawano oficjalnie do użytkowania /por. niżej/.
W ramach przygotowań do wojny Prus z Austrią w 1866 roku w
niektórych miastach, zwłaszcza garnizonowych, budowano i urządzano
prowizoryczne lazarety rezerwowe dla przyjmowania rannych żołnierzy z frontu.
W Sławnie jednak nie przewidziano funkcjonowania takiego szpitala; najbliższy
rezerwowy lazaret mieścił się w Koszalinie. /18 Rezerwowy lazaret wojskowy w
Sławnie powstał z chwilą rozpoczęcia wojny z Francją 1870-1871 roku. Nad jego
utworzeniem i urządzeniem pracowała odrębna komisja miejska, ścisłe
współpracująca ze sławieńską filią Ojczyźnianego Związku Kobiet, którego
członkinie stale nadzorowały jego funkcjonowanie, dbając o dopływ
medykamentów, środków opatrunkowych, o aprowizację, itd./l9
Rezerwowy lazaret tworzyło 5 pomieszczeń - po 6 do 19 łóżek - dla /z
górą, jak zakładano/ 58 rannych. W październiku 1870 roku przebywało w tym
lazarecie 51 pacjentów /najwyższa liczebność/, zimą na przełomie 1870-1871
roku już tylko od 16 do 19 rannych, bądź chorych żołnierzy z pól bitewnych. /20
W tym samym czasie /koniec stycznia/ w prowizorycznie zaadaptowanej
garnizonowej ujeżdżalni koni urządzono dodatkowy lazaret dla około 100
rannych i chorych jeńców francuskich, którzy w ogólnej liczbie 400 byli w
Sławnie przetrzymywani do początku kwietnia 1871 roku. /21

3. Szpital miejski
Placówka szpitalno-opiekuńcza św. Jerzego w Sławnie była jedynym w
tym mieście cywilnym obiektem tzw. zamkniętej służby zdrowia do połowy lat
czterdziestych X I X wieku, utrzymywanym z fundacji, dzierżaw własnego
majątku, okazjonalnych zapomóg i darowizn. Władze miejskie nie mogły, ze
względów finansowych /zubożenie po wojnach napoleońskich/, spełniać
oczekiwań i zaleceń organów zwierzchnich, zawartych w zarządzeniu z 22 XII
1816 roku, o tworzeniu szpitali /lazaretów/ komunalnych. Wiemy o ich istnieniu
do 1830 roku tylko w Białogardzie /od 1826 r / i Miastku /od 1830 r. /, natomiast
w Darłowie o "zakładzie leczniczym dla ubogich"./22 Problem stał się bardzo
aktualny w miastach całego regionu, gdy dotarła tu epidemia azjatyckiej cholery
w 1831 roku. /23 W istocie, nadal tylko nieliczne miasta /bezpośrednio dotknięte
epidemią/ będą odtąd już na stałe utrzymywać w następnych latach własne
lazarety. Według danych z 1843 roku posiadały je /Krankenhaus/ Słupsk,
Koszalin, Kołobrzeg, Białogard, Lębork, Darłowo, Miastko i Bytów. /24
Dopiero kolejny nacisk władz rejencyjnych z 14 II 1844 roku /CircularVerfugung/ spowodował, że w Sławnie rada i magistrat rozpoczęły na dobre
starania o otwarcie własnego szpitala, zakończone efektywnie dopiero jesienią
1846 roku. Wówczas to magistrat wynajął 3 pokoje w budynku prywatnym, z
przeznaczeniem dla chorych, dając tym początak skromnego lazaretu
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komunalnego. Mieścił się on u wylotu ówczesnej ul. Łąkowej, w pobliżu Kanału
Drzewnego lub Młyńskiego/25 /dziś ul. A. Grottgera/.
Brakuje zapisów źródłowych o liczbie osób przyjmowanych do tego
lazaretu w pierwszych kilkunastu latach. Inne - z późniejszego okresu -zawarte
w tabeli 1 budzą niekiedy wątpliwości. Np. w odniesieniu do 1858 roku mamy
dwie liczby 29 i 38 pacjentów, /26 dla 1867 roku 47 i 67 pacjentów. /27 Biorąc
pod uwagę, dla celów porównawczych, nawet drugą wielkość z 1858 roku,
dochodzimy do wniosku, że lazaret sławieński plasował się na przedostatnim
miejscu wśród ówczesnych 12 lazaretów miejskich w rejencji koszalińskiej. /28
Wielkości przyjęć /jak widać w tab. 1/ były zmienne, różniące się nieraz bardzo
znacznie między sobą: od 24 do 67 pacjentów w latach 1864-1889. Dopiero
podsumowanie i uśrednienie wskaźników w dłuższym odcinku czasowym
mogłyby wykazać miarodajnie jakie było usytuowanie lazaretu sławieńskiego na
liście podobnych placówek na terenie rejencji koszalińskiej pod względem liczby
przyjmowanych pacjentów.
Przy tej okazji można także nadmienić, że w 1856 roku w Darłowie został
przekazany do użytku szpital miejski wybudowany kosztem 15 tys. marek. /29
Przyjmowano w nim np. w latach 1858, 1861, 1864 i 1867 dwu-trzykrotnie
więcej chorych aniżeli w lazarecie sławieńskim. /30
Na początku 1866 roku, po rozstrzygnięciu rozpisanego wcześniej
przetargu, rozpoczęto rozbudowę lazaretu w Sławnie. /31 Do użytkowanego
dotąd budynku przy ul. Łąkowej /o 2 kondygnacjach/, będącego własnością
tutejszego mistrza bednarskiego, dobudowano /od strony północnej/ także
podobnej wysokości skrzydło z muru pruskiego /von Holz - und Steinfachwerk/.
Szpital dysponował własną studnią na podwórzu z dobrej jakości wodą. Latryny
znajdowały się w odległości 10 m od studni, zaś nieczystości były odprowa
dzane zakrytymi rurami do pobliskiego Kanału Drzewnego i do Wieprzy. /32
Szpital posiadał 6 izb chorych; wszystkie na 2 piętrze: 4 w starym
budynku, 2 w dobudowanej części. Ogrzewano przy pomocy pieców kaflowych z
odpowiednimi zabezpieczeniami i szczelną instalacją kominową. Lufty
wentylacyjne były umieszczone ponad drzwiami. W izbach chorych mieściło się
tylko 10 żelaznych łóżek z materacami wypełnionymi trawą morską, z
prześcieradłem, wełnianym kocem przyobleczonym lnianą poszwą w szarym
kolorze. Do oświetlania stosowano lampy naftowe. W obiekcie frontowym
znajdowało się mieszkanie dla rodziny dozorcy /Krankenwarter/, pokój kąpielowy
zaopatrzony w dwie drewniane wanny, w tym jedna przeznaczona wyłącznie dla
zakaźnie chorych, dalej - pomieszczenie z kuchnią służącą także do gotowania
bielizny /ais Speise - wie ais WaschkQche dient/. Na podwórzu szpitalnym
znajdowała się komórka, dokąd przenoszono zmarłych /prosektorium ?/, oraz
drwalnia./33 W międzyczasie /do pocz. 1888 r. / liczba łóżek dla chorych
zwiększyła się do 13. /34
Jedynym nieetatowym lekarzem szpitalnym był doktor Friedlander,
posiadający od 1871 roku królewski dyplom radcy sanitarnego. /35 Stałą opiekę
i dozór nad chorymi sprawowali: mieszkający w szpitalu dozorca z żoną, jako
pielęgniarką, mającą do pomocy dziewkę służebną (Magd). W skład ich uposa-
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żenią wchodziła roczna pensja w wysokości 300 marek w gotówce oraz
równowartość rocznego czynszu za mieszkanie służbowe wyceniona na 22*3
marek a także kwota przeliczeniowa za pranie /Wasche/, ogrzewanie i
oświetlenie w wysokości 150 marek. /36 W razie potrzeby wzywano akuszerkę.
Do personelu pomocniczego wliczano - na stałe lub okresowo - felczera, o ile
takowy aktualnie w Sławnie zamieszkiwał. /37

TABELA 1

Liczba przyjęć pacjentów w sławieńskim lazarecie/ szpitalu
miejskim w latach 1858-1895/96

Rok

Liczba
pacjentów
29/x lub 38
49
24
67

1858
1861
1864
1867
1967-1
1881 j
1868

średnio 45
59

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

64
58
49
38
34
30
29
30
35

Liczba
zgonów

Rok

1879
1880
1881
18831
1885j
1884
1885
1889
1890
1891
1892
1893
1894
189531 III
1896

Liczba
pacjentów

Liczba
zgonów

37
44
48
średnio 42
40
36
59
95
121/xx
114
124/xxx
127

6
1

9
8
10

172

Źródło: AP Koszalin, Reg. K. , Abt. J, Nr 2604 /Kranken-Heil-Anstalten... ,dla lat 1858-1867/;
obliczenia własne na podstawie Das tiffentliche Gesundheistswesen, 1881, s. 87 /dla lat 18671881/; tamże, 1882, s. 62; Vierter Generalbericht, s. 198; Sechster Generalbericht, s. 144 /1889 i
1890 r./; Verwaltungs-Bericht des Magistrats Ober die stadtischen Verhaltnisse pro 1883/84, s,
2;tamże, ... pro 1. April 1884/85, s. 2; tamże, 1891/92, s. 34; tamże, 1893/94, s. 5; tamże,
1894/95: s. 5; tamże, 1896/97, s. 2
Uwagi: x - dane o 38 pacjentach A P Koszalin, Reg. K. Abt. I, Nr 2603 /Coeslin, den 9. Mai 1859/;
xx - w tym 67 ze Sławna; xxx - w tym 64 ze Sławna

Szpital sławieński był zakładem komunalnym utrzymywanym na bieżąco
z budżetu, z opłat wnoszonych przez pacjentów /ich rodziny/ i zapewne z
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datków dobroczynnych. Średni koszt dziennego pobytu chorego w tym szpitalu
wyniósł np. w 1873 roku 6 srebrnych groszy /sgr/ i 5 fenigów /=77 fenigów/. W
szpitalach największych miast rejencji te opłaty kształtowały się na wyraźnie
wyższym poziomie. /38 Z kolei, w 1881 roku stawka w szpitalu sławieńskim była
mniejsza - wynosiła 50 fenigów /0,5 marki/, mieszcząc się - mniej więcej- na
poziomie średniej porównawczej dla regionu. /39
Do szpitala miejskiego w Sławnie przyjmowano, w razie stwierdzonej
konieczności, pacjentów spośród najbiedniejszych mieszkańców. Trafiali tu
także, z podobnych przyczyn medycznych, wędrujący bezdomni i poszukujący
pracy /vagabondirendtn Kranken/, przede wszystkim w styczniu i w lutym
każdego roku, obciążając dodatkowymi kosztami leczenia budżet miejski. /40 W
koszt miasta wliczano ryczałt lekarza podejmującego się udzielania pomocy
medycznej tej grupie ludności /besondere ArmeriŚrzte angestellt/. /41
Zarówno warunki lokalowe /techniczny stan zabudowy, szczupłość
pomieszczeń/, możliwy do utrzymania tylko niski poziom sanitarny, jak i
niewłaściwe usytuowanie szpitala w ciągu miejskiej ciasnej zabudowy przekonały z czasem władze Sławna o potrzebie wybudowania od podstaw
odrębnego budynku szpitalnego. Licząc się z możliwością dotarcia i tutaj
kolejnej fali epidemii cholery - która w 1883 roku ogarnęła pewne rejony Włoch i
Francji - rozważano w Sławnie postawienie, w pierwszym rzędzie,
odizolowanego lazaretu barakowego. /42
Na początku 1883 roku został
opracowany wstępny projekt budowy w Sławnie szpitala powiatowego,
zaopiniowany pozytywnie przez sejmik i przekazany do dalszego biegu
wydziałowi powiatowemu /ciało wykonawcze władz samorządowych powiatu/.
Koncepcja ta przerodziła się z kolei w 1885 roku w plan wybudowania jednego
szpitala powiatowego i miejskiego /eines combinirten Kreis und CommunalKrankenhauses/, /43 co także pozostało tylko w sferze zamierzeń.
Wiemy, że genezę budowy w Sławnie własnej, "z prawdziwego
zdarzenia" placówki szpitalnej należy w pewnym sensie - jak się wydaje osadzić już w latacK trzydziestych X I X wieku i powiązać ją z długoletnią
obecnością, pracą zawodową i społecznikowskim charakterem pierwszego
dyplomowanego lekarza w tym mieście dra J. H. Thomasa. Swój "patriotyzm
lokalny" i niewątpliwy autorytet, także jako lekarza z naukowo-pubiikacyjnym
dorobkiem, wprzęgnął on w praktykę tworzenia /gromadzenia/ specjalnego,
docelowego funduszu k udowy szpitala. J. H. Thomas został lekarzem miejskim
Sławna w 1815 roku. Piastował również funkcję /także jako pierwszy/
urzędowego lekarza powiatowego; od 1821 roku tymczasowego, do 1824 roku
nominowanego. /44 Reprezentował on wysoki poziom teoretycznej wiedzy
medycznej i stale doskonalił swoją codzienną, żmudną pełną poświęcenia a
zarazem niezbyt bezpieczną praktykę zawodową. Lekarz ten opisywał objawy i
przypadki niektórych chorób i schorzeń, dawał ich analizę, wskazywał na
metody leczniczo - chirurgiczne przez niego stosowane. Część z takich
materiałów uczynnego, zdolnego i ambitnego lekarza małomiasteczkowego były
zamieszczane w drukowanych sprawozdaniach Królewskiego Kolegium
Medycznego Prowincji Pomorskiej w Szczecinie. /45
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J. H. Thomas przed śmiercią w 1841 roku dokonał prawnego zapisu
swoich oszczędności na rzecz kosztów budowy w przyszłości szpitala w
Sławnie, tworząc tym samym jednoznacznie docelową fundację /ThomasStiftungA /46 Współdziałającym lekarzem z J. H. Thomasem, w mieście i
najbliższym okręgu medycznym, był od 1824 roku chirurg powiatowy C. Fr.
Pripnow, który na tym stanowisku pracował w Sławnie jeszcze w 1845 roku. /47
Kwota zapisu testamentowego J. H. Thomasa nie jest nam znana; z
pewnością dała tylko trwałe podstawy funkcjonowania i powiększania fundacji,
urealniając szanse zdobycia nowych funduszy. Tak też się stało. Zasób
finansowy fundacji wzrastał powoli, ale systematycznie, dzięki oprocentowaniu
wkładu, był zasilany dobrowolnymi składkami tutejszych mieszczan i dalszymi
zapisami. Np. znany nam sławieński lekarz Friedlander wyodrębnił w swoim
testamencie pewną kwotę na fundację budowy szpitala /zmarł w 1882 r./. /48 W
efekcie w początkach 1885 roku, a więc w okresie nasilonych rozważań nad
trzema wersjami szpitala w Sławnie /miejski, powiatowy lub pod zarządem
powiatu i miasta/, kwota aktywów na koncie fundacji szpitalnej J. H. Thomasa
wyniosła blisko 19,5 tys. marek. /49
Władze Sławna ponownie przystąpiły w połowie lat osiemdziesiątych do
konkretnych prac organizacyjno-przygotowawczych, zwiazanych z budową
własnego szpitala. /50 Czas ostatecznych decyzji o samodzielnej budowie
szpitala należy powiązać z uzyskaniem przez miasto na ten cel nowego i
większego źródła sfinansowania inwestycji, wynikającego z zapisu i warunków
nowo powstałej fundacji. Sławieński rentier Albert Theodor Kuhl, na początku
1884 roku, przekazał miastu pokaźne osobiste dobra do nowej fundacji swojego
imienia, w formie kapitału w wysokości 42 tys. marek i budynku mieszkalnego na
Słupskim Przedmieściu o wartości 18 tys. marek. Ta fundacja została założona
26 X I 1884 roku a uzyskała wiążącą podstawę prawną na mocy decyzji króla
pruskiego /AllerhćJchste Kabinets-Ordre/ z 20 IV 1885 roku. W legacie
fundacyjnym zawarto /jakże istotną/ klauzulę d przeznaczeniu 30 tys. marek na
rzecz budowy nowego szpitala miejskiego, który spełni życzenie ofiarodawcy o
zwiększenie zakresu i poziomu opieki nad chorymi mieszkańcami Sławna. /51
Na posiedzeniu rady miejskiej 27 X 1885 roku zapadła decyzja o
wybudowaniu szpitala dla pacjentów z objawami "pospolitych chorób" i
odrębnego szpitala /raczej oddziału - przyp. J. L. / zakaźnego. Istniejące jeszcze
przeszkody formalno-administracyjne zlikwidowało ostatecznie rozporządzenie
prezesa rejencji koszalińskiej z 18 XII 1885 r. Nadmieńmy, że budową i
otwarciem szpitala w Sławnie, o jak najlepszych normatywach leczniczo-,
sanitarnych, było zainteresowane dowództwo II. Korpusu Armijnego,
przewidując likwidację w Sławnie prymitywnego lazaretu wojskowego, co - jak
wiemy - nastąpiło. /52
Do opracowania wiążących założeń budowy szpitala przystąpiono w
czerwcu 1886 roku, przewidując w kosztorysie przeznaczenie ogółem 43 tys.
marek. Pod budowę wybrano wolny plac w północno-zachodniej części miasta,
dopiero się urbanistycznie rozwijającej. Obiekt zaprojektowany posiadał 14
różnych pomieszczeń i mógł przyjąć jednorazowo 20-25 chorych. /53 Prace
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ziemne ruszyły po rozstrzygnięciu wiosną 1887 roku przetargu publicznego na
wykonanie inwestycji oraz dostawę niezbędnych materiałów. /54 Kamień
węgielny został położony 28 lipca, zaś budynek szpitalny w stanie surowym
postawiono w październiku 1887 roku. /55
Władze powiatowe, wiosną 1886 roku, ponownie wystąpiły z ofertą
oddania na rzecz budowy własnych środków, ażeby docelowo wznieść jeden
szpital pod wspólną administracją. Gdy i tym razem miasto propozycji nie
przyjęło, sejmik powiatowy na posiedzeniu 31 III 1886 roku sprowadził problem
do starań o uzyskanie w budowanym szpitalu odpowiedniej i stałej liczby łóżek
dla pacjentów spoza obszaru gminy miejskiej /Sławno/ i wsi należących do
sławieńskiego obwodu urzędowego /Amtsbezirk/ - tj. Warszkowa, Warszkówka,
Bobrowic i Bobrowiczek. /56 I takich gwarancji miasto nie udzieliło; chyba
dlatego, że musiało - z chwilą uruchomienia szpitala - przyjąć do praktyki
zlecenie wojska na urządzenie małego lazaretu w nowym szpitalu dla chorych
żołnierzy z miejscowego garnizonu lub przejezdnych, czy też żołnierzy z
jednostek odbywających nieraz manewry w okolicach Sławna /por. niżej/.
Oficjalna ceremonia oddania do użytku szpitala miejskiego w Sławnie
nastąpiła 1 X 1888 roku; koszty dotąd poniesione wyniosły ponad 57 tys.
marek /57
Prace wykończeniowe - w tym urządzenie i estetyzacja terenu wokół
szpitala - trwały jeszcze dwa lata. Między frontem szpitala a ulicą założono
"ogród kwiatowy" o powierzchni ok. 70 arów, dojazd i plac przed budynkiem
zostały wybrukowane /razem ok. 50 arów/. Oddany i użytkowany szpital
posiadał początkowo tylko 18 łóżek /Stellen/. /58
Do końca 1890 roku koszt wzrósł do kwoty 61,7 tys. marek, na którą
złożyły się przede wszystkim środki z dwóch fundacji: Thomasa 21,4 tys. i A
Kuhl'scha 35 tys. marek. /59 W podsumowaniu roku budżetowego 1893/94
uwidoczniona jest kwota 62,4 tys. marek wydana na budowę i urządzenie
szpitala, bez uwzględnienia spłat oprocentowania od kapitału budowlanego. 60/
Wzrastająca liczba pacjentów nowo utworzonego szpitala sławieńskiego,
co dało się już zauważyć w 1889 roku / por. tab. 1/ przy ograniczonych
możliwościach dotowania służby zdrowia z budżetu miejskiego - stworzyła
kolejną szansę powiększenia przyjęć chorych także spoza miasta dzięki
funduszowi powiatowemu, który rodzimy sejmik chciał przekazać w kwocie 12
tys. marek, ale pod warunkiem wspólnego zarządzania obiektami szpitalnymi.
/<>1 Umowy i tym razem nie sfinalizowano, i - jak pokazuje nam przebieg i
chronologia wydarzeń - szpital sławieński jaszcze przez ponad 7 lat znajdował
się wyłącznie w rękach władz samorządowych miasta. Przyjmowano jednak
chorych ze wsi i obszarów dworskich powiatu mogących uiszczać wymagane
opłaty.
W dniu 17 II 1889 roku proboszcz parafii sławieńskiej, superintendent
Plansdorf, dokonał ceremonii poświęcenia szpitala. Umożliwiło to pomyślnie
zakończyć starania o skierowanie tutaj dwóch sióstr miłosierdzia z domu
diakonis w Szczecinie /Diakonissenhause Bethanien/ na zasadzie umowy
o wspólnocie służby zawartej ze sławieńską gminą kościoła Mariackiego. /62
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Pierwszym /i jedynym/ lekarzem w nowym szpitalu został nominalny
chirurg powiatowy dr Vaselow. Ponadto w skład pomocniczej obsługi /nie licząc
sióstr/ wchodziła dziewka służebna i służący szpitalny /Hausdiener/. /63 W 1891
roku, dzięki pomocy sławieńskiego Związku Kobiet /Frauenverein/, zatrudniono
w szpitalu jeszcze jedną siostrę /pielęgniarkę/, gdyż dwie diakonisę nie mogły
podołać narastającym obowiązkom; /64 w latach 1889-1891 liczba pacjentów
uległa podwojeniu /por. tab. 1/.
Sławieński szpital wykazywał stale deficyt, w granicach 400-1100 marek
rocznie, który pokrywały władze miejskie. W roku gospodarczym 1890-1891
wydatki szpitala wyniosły ogółem 6010 marek, z tego wydano na: opiekę i
utrzymanie chorych oraz personelu 2787 marek /46%/, narzędzia lekarskie 60
marek, lekarstwa w miejscowej aptece 187 marek /3% ogólnych kosztów/, zakup
węgla opałowego 471 marek. Na pozostałą część składała się opłata roczna za
pracę dwóch diakonis, wnoszona na rzecz ich macierzystego demu w
Szczecinie /Diakonissen-Anstalt Bethanien/ w kwocie łącznej 400 marek,
uposażenie lekarza szpitalnego w wysokości 500 marek oraz służącego
szpitalnego 174 marki. /65
W roku 1893-1894 wydano 6303 marki, wpływy wyniosły tylko 5214
marek /minus 1088 marek/ ; w roku 1894-1895 odpowiednio 6408 i 5611 /minus
797 marek/; w roku 1895-1896 odpowiednio 5863 i 5496 /minus 367 marek/. /66
W wyszczególnieniach budżetu szpitala za rok 1895-1896 wydatki na opiekę i
utrzymanie chorych oraz personelu wyniosły 3046 marek, tj. 55,5%. Na sumę
wpływów złożyły się indywidualne opłaty za pobyt w szpitalu, w kwocie 3491
marek, co równało się 63,5% ogólnych wpłat, oraz:, pokrycia /zwroty/ kosztów
leczenia ze strony miejscowej kasy chorych /Ortskrankenkasse/ 844 marki,
związków opieki nad ubogimi z miasta i powiatu 296 marek, z puli budżetu
miasta na utrzymanie ubogich miejskich 158 marek. Ponadto wojsko wpłacało
zawsze roczny ryczałt w kwocie 300 marek za prawo korzystania z e szpitala
/MilitaV-Fiskus-Miethe/ i konkretną kwotę wynikającą z kosztów leczenia
określonej liczby chorych żołnierzy /Militar-Fiskus Kur-und Verpflegungskosten/;
w podanym roku wyniosła ona 378 marek. /67 Zgodnie z umową między
magistratem a władzami wojskowymi, na wysokość opłaty za leczenie żołnierzy
składała się: stawka dzienna w wysokości 1,25 marki /w obecności lekarza/,
koszt nadzwyczajny utrzymania wartownika wojskowego i tzw. extra diety. /68
Z niekompletnego jeszcze materiału /ale dość reprezentatywnego,
zwłaszcza dla pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych] uwidaczniają się nam
rodzaje chorób, częściowo też następstwa różnych zdarzeń i wypadków, po
których przyjmowano do szpitala miejskiego w Sławnie. Dane te są zawarte w
tab.2. Owa statystyka daje nam jednak ograniczone rozeznanie i przegląd w
"strukturze" chorób w drugiej połowie X I X wieku i innych przyczynach przyjęć do
szpitala nie tylko mieszkańców Sławna. Ponadto, z porównania dostępnych
informacji o liczbie przypadków chorób zakaźnych tylko w Sławnie, w
konkretnym roku, z liczbą przyjęć do szpitala osób z rozpoznaniem choroby
zakaźnej widać, jaka to niewielka część spośród nich (nie licząc terenów
wiejskich) trafiała do leczenia w szpitalnych warunkach izolacji.Zatem
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zdecydowana większość - po rozpoznaniu medyczno-sanitarnym - pozostawała
w odosobnieniu domowym, za wyjątkiem chorych na tyfus, bo właśnie takich
pacjentów starano się poddawać ścisłemu nadzorowi szpitalnemu w obawie
przed wybuchem epidemii.
W 1893 rokii zanotowano w Sławnie 14 przypadków chorób zakaźnych ( w
1892 r.tylko 2), w tymn a błonicę 10, natomiast do szpitala trafiły 2 osoby z tym
rozpoznaniem (por.tab.2). W 1894 roku zanotowano 52 zachorowania, w tym n a
błonicę 23, na odrę 20, na tyfus 3, na czerwonkę 2 przypadki, gdy tymczasem
do szpitala trafili tylko chorzy na tyfus i 2 osoby chore na błonicę /69,przy czym
nie wiadomo,ćzy byli to mieszkańcy Sławna (może np.żołnierze tutejszego
szwadronu huzarów ?).Takich przykładów i nasuwających się wątpliwości
pozostaje nadal wiele.
TABELA 2
Rodzaje chorób i urazów w statystyce przyjęć do szpitala miejskiego
w Sławnie w 1873 roku oraz w latach 1891, 1893, 1894
Rodzaj choroby i inne
przyczyny przyjęciad o
szpitala
Choroby płuc i górnych dróg
oddechowych:
suchoty /gruźlica/
nieżyt oskrzeli
Zapalenie płuc
Katar żołądka i jelit
Zapalenie gardła /gruczołów/
Owrzodzenia /skóry, kości itd./
Zapalenie stawów, reumatyzm
Nieżyt pęcherza
Grypa
Odra
Błonica /dyfteria/
Czerwonka /dezynteriaZ
Tyfus
Puchlina wodna
Świerzb
Nowotwór
Delirium tremens
Inne, w tym różnorodne
obrażenia /rany, poparzenia,
złamania kończyn, itp. /

r. 1873

1
2
1
3
1
4

r. 1891

r. 1893

r. 1894

}24

}17

}13

7
5
4

7

10

4
2

12

2

6

17

4

2
5

1
1
2

5

1

2

6
2

4

5

6

3

1

2

4

56

60

80

Źródło: Bericht liber die Verwaltung, 1873, s. 61; Verwaltungsbericht... pro 1. April 1891/92, s. 4;
tamże, ...pro 1. April 1893/94, s 5; tamże, ...pro 1. April 1894/95, s. 5.

4. Status szpitala powiatowego
W państwie prusko-niemieckim /II. Rzesza/ pod koniec X I X wieku
nastąpiły bardzo istotne zmiany w zakresia uprawnień i dostępu do lecznictwa
zamkniętego. Coraz więcej ludzi, bez względu na pozycję społeczną i
materialną, mogło sobie pozwolić na leczenie szpitalne /o różnym poziomie
usług medycznych i standardzie ogólnym/. Reformy w ustawodawstwie
socjalnym lat osiemdziesiątych i w początkach dziewięćdziesiątych zaowocowa
ły m. in. rozwojem wielozakresowych ubezpieczeń pracowniczych: chorobowych
od 1883rV, od nieszczęśliwych wypadków /od 1884 r. /. Mnożyły się kasy
chorych: miejskie, wielobranżowe-rzemieśnicze, fabryczne, itp. W budżetach
miast, coraz pomyślniej się rozwijających gospodarczo, powiększano dotacje na
dofinansowanie opieki nad kalekami, ubogimi, bezdomnymi, i na ich leczenie.
Miejska kasa chorych w Sławnie została założona 27 X a rozpoczęła
funkcjonowanie od 1. XII 1884 roku. /70 Liczba członków tej kasy wzrosła z 243
i 238 w latach 1887-1888 do 926 w 1900 roku, i 988 /w tym 122 kobiety/ w 1906
roku /71 Poza wypłatami za niezdolność do pracy, rekompensującymi w czasie
choroby znaczną część utraconego uposażenia, z kasy pokrywano koszty
leczenia i utrzymania szpitalnego, ponadto zniżkowe zakupy lekarstw i prywatne
wizyty lekarzy w domach, posiadających umowy i upoważnienia od zarządu
kasy chorych. /72 Oprócz powszechnej miejskiej kasy chorych / pod nadzorem
magistratu/, istniała w Sławnie przez kilka lat, od 1906 roku, odrębna prywatnozakładowa kasa chorych /Betriebskrankenkasse des Ingenieurs G. A. Dorn/,
grupująca ok. 220 członków ,w tym 17 kobiet/. /73 Działała także kasa powiato
wa posiadająca blisko 1,6 tys. członków w 1911 i 1913 roku. Po jej rozwiązaniu i
reorganizacji, w g stanu na 1 I 1914 roku funkcjonowały dla powiatu: ziemska
kasa chorych /Landkrankenkasse/ i powszechna gminna kasa chorych
/Allgemeine OrtskrankenkasseA Ogółem na terenie powiatu sławieńskiego było
ówcześnie 8 kas chorych; poza tymi dwiema dla powiatu, kasy miejskie w
Sławnie i Darłowie oraz cztery kasy zakładowe - dwie w Sianowie, po jednej w
Darłowie i w Kościernicy./74
Dotychczasowe, małe zazwyczaj, szpitale komunalne nie mogły podołać
narastającym obowiązkom. Zaczęto je rozbudowywać lub od podstaw budować
większe i nowocześniejsze. Rozpoczął się zatem nowy rozdział w historii
szpitalnictwa państwa prusko-niemieckiego, idący w parze z coraz wyższymi
wymogami stawianymi przez codzienność wysokiego już poziomu kultury
społeczeństwa, zarówno materialnej, jak widzianej także przez pryzmat dbałości
o zdrowie, higienę osobistą, coraz wyższego poziomu sanitarnego otoczenia,
ulicy, domów, poszczególnych mieszkań.
Takim wyzwaniom, naciskowi obiektywnych konieczności, tym razem
władze miejskie Sławna już podołać nie umiały i nie mogły. W dniu 1 IV 1896
roku doszło do sfinalizowania /po sporządzeniu umowy notarialnej 7 II /
transakcji przekazania szpitala miejskiego władzom powiatu sławieńskiego za
kwotę 45 tys. marek /75 Jeszcze w tym samym roku szpital zaopatrzono w
dalsze 10 łóżek, zakupiono nowe narzędzia chirurgiczne do operacji /76
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Już wówczas do maksymalnegó stopnia została wykorzystana
pojemność ogólnej kubatury, jak i rozplanowanie budynku szpitalnego,
uwidaczniając coraz wyraźniej ewidentne błędy planistyczne, uniemożliwiające
utworzenie odizolowanego oddziału zakaźnego, czy też niemal bezpośredniego
przykrego oddziaływania na system wentylacyjny szpitalnych sanitariatów,
umieszczonych niefortunnie w północno-zachodniej wąskiej stronie budynku, a
więc tam skąd najczęściej wiały wiatry. Potrzebna była nowoczesna sala
operacyjna, sterylizatornia, . pomieszczenie dla stacjonarnego aparatu do
dezynfekcji, większa pralnia, nowy system zaopatrzenia w wodę i ogrzewania.
/77
Komisja szpitalna i nowe władze nadzorcze szpitala powiatowego
wybrały do realizacji jeden z dwóch powstałych planów jego modernizacji i
rozbudowy kosztem 85 tys. marek. /78 Prace rozpoczęto w sierpniu - wrześniu
1903 roku, a zakończono jesienią 1904 roku. /79 Do północno-zachodniego
szczytu starego budynku dobudowane zostało jedno skrzydło. W części
piwnicznej /suterena z systemem korytarzowym/ umieszczono kuchnię z
podręcznym składem żywnościowym, spiżarnię /schładzaną zapewne bryłami
lodu - przyp. J. L./ i myjnię, kotłownię centralnego ogrzewania, skład węgla i
lodu. Na pierwszej kondygnacji /wyrównanej do poziomu w starym budynku, z
korytarzem/ umieszczono oddział zakaźny; na drugiej kondygnacji - także z
korytarzem połączeniowym - dużą męską salę chorych o kubaturze 304,5 m
sześciennych,
pokój
pielęgniarza
/Warterzimmer/,
salę
operacyjną,
sterylizatornię i poczekalnię. /80
W piwnicy starego budynku szpitala /również połączonego z podobnym
poziomem w budynku nowym/ znajdbwały się niezbędne pomieszczenia
magazynowe, odrębny boks z motorem gazowym służącym do pompowania
wody ze studni szpitalnej /35 m głębokości/ do zbiornika wybudowanego poniżej
fundamentów starego szpitala. /81 Do miejskiej sieci gazowej szpital został
podłączony w 1900 roku. /82
Powyżej /pierwsza kondygnacja/usytuowane były dwie sale chorych,
pokoje dla lekarzy i dla pielęgniarek, łazienka, pokój siostry przełożonej, który w razie konieczności - spełniał rolę pomieszczenia do przyjmowania gości
/ReprMsentationszwecken/. Rozplanowanie i przeznaczenie drugiej kondygnacji
tej części szpitala nie uległy zmianie: były tu sale chorych, łazienka, nieco
wysunięty "tylny pokój" oraz izolatki dla osób w obłędzie opilczym
/Delirentenzelle/. /83
Wzrósł standard sanitarny i poziom zabezpieczenia antybakteryjnego.
Nowe ubikacje / po usunięciu dawnych ze starego budynku/ umieszczono w
ciągu korytarza dobudowanego skrzydła. Zastosowano już system spłukiwania
bieżącą wodą ciśnieniową; nieczystości spływały przepustami rurowymi do
centalnego szamba, które opróżniano co cztery tygodnie przy zachowaniu
pełnej izolacji za pomocą specjalnego wozu z urządzeniem pneumatycznym
/wóz asenizacyjny ?; einen pneumatischen Wagen/. /84
Centralne ogrzewanie /niskociśnieniowe/ zainstalowano dopiero w 1908
roku jednocześnie z remontem zawilgoconych stale kilku sal w starym budynku i
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wymianą poszycia dachowego /Falzpape/. /85 Usprawniono system naturalnej
wymiany powietrza i przy pomocy nowych wentylatorów Większości podłóg w
starym budynku nie wymieniano, za wyjątkiem trzech pokoi dla chorych, które
wyłożono - podobnie jak cały oddział zakaźny i blok chirurgiczny - jakimś
tworzywem /?/ łatwo zmywalnym /Torgamentfussboden/ Do wszystkich innych
pomieszczeń szpitalnych zastosowano podłogowe wykładziny korkowe
/Korklinoleum/, w kuchni szpitalnej terakotę. /86
Na oddział zakaźny składało się 5 pokoi chorych, z tym ż e jeden służył
jako dzienny dla rekonwalescentów, odrębnej łazienki i sanitariatu Z tego
oddziału można było wyjść bezpośrednio do ogrodu. Celom rekonwalescencji
służył jeszcze jeden pokój w starym budynku, zapewie i dla pacjentów po
różnych złamaniach i urazach, bowiem był on zaopatrzony w niezbędne
urządzenia i przyrządy rehabilitacyjne /gleichzeitig wieder mechanischen
Zwecken dient/ Sala operacyjna posiadała oświetlenie górne i boczne
/początkowo gazowe/, ściany wyłożono glazurą, a prowadzące do niej drzwi były
żelazne, a zatem także łatwe do skutecznej dezynfekcji. W przyległym pokoju
znajdował się aparat do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i materiałów
opatrunkowych. /87
Do pralni dochodziła gorąca woda z kotłowni centralnego ogrzewania
albo /poza sezonem grzewczym/ z odrębnego bojlera. Wszystkie pomieszczenia
były pomalowane farbą olejną, zaś pokoje szpitalne w nowym budynku
posiadały zaokrąglone kąty /abgerunderte Ecken/. Poziomy dach nowego
skrzydła szpitalnego został przystosowany do zażywania kąpieli słonecznych
/als Sonnenbad einrichten/. /88
W zabudowaniach gospodarczych i pomocniczych szpitala mieściły się:
pralnia, płuczkarka, magiel i prasowalnia, pomieszczenie z e stacjonarnym
aparatem do dezynfekcji oraz przenośnym aparatem formalinowym w gestii
sławieńskiej stacji sanitarno-dezynfekcyjnej, wanna i natrysk do mokrej
dezynfekcji, pokój do przeprowadzania sekcji zwłok, a w piwnicy prowizoryczna
przechowalnia zmarłych /Leichenkeller/. Poza tym n a terenie należącym do
szpitala nadal wykorzystywano stary barak zbudowany przed laty dla izolacji
chorych na cholerę. /89
Do obiektów przeznaczonych i wykorzystywanych przez pacjentów
zaliczano 16 sal /w tym jedną dla chorych po zabiegach chirurgicznych/ o
łącznej kubaturze 1462 m sześciennych. Przy ówczesnym normatywie przewidującym minimum 35 m sześciennych dla pacjenta - w szpitalu
sławieńskim mogło przebywać jednocześnie 41-42 chorych. /90 W ramach
uszczegółowień należy zaznaczyć, iż w tej ogólnej statystyce mieściły się także
trzy pokoje: izolatka po operacjach /do intensywnej terapii ? - przyp. J. L./, tzw.
pokój dzienny z przeznaczeniem na czytelnię i pokój pielęgniarza. Nie brano
pod uwagę w tym przeliczniku izolatki dla chorych cierpiących na delirium
tremens /w starym budynku/ i dwóch umeblowanych pokoi, które w okresie
rozbudowy szpitala były zajmowane przez siostrę przełożoną /Lehrschwester/
lub przez pielęgniarki. W razie potrzeby mogły być one przystosowane do
przyjęcia chorych, tak samo jak i /w nadzwyczajnych przypadkach, np. epidemii/
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ogrzewane obszerne korytarze. W baraku znajdowały się pomieszczenia, w tym
jedno o 152 m sześciennych mogące służyć za izbę dla 4-5 chorych, lecz tylko
w cieplejszych porach roku, ewentualnie jako sala leżakowa dla chorych na
płuca. Poszczególne pomieszczenia posiadały dzwonek elektryczny, nieco
później w szpitalu zainstalowano telefon. /91
Stała liczba łóżek szpitalnych wzrosła do 59 w 1912 roku. Ponadto 3
łóżka stale rezerwowano dla chorych dzieci oraz kilka dalszych dla ciężko
chorych i na oddziale zakaźnym /92 W 1913 roku szpital otrzymał nowoczesną
samochodową karetkę pogotowia /neue Kranken-Transportwagen/./93
Nadzór formalny nad szpitalem sprawował wydział powiatowy /kilku
osobowe ciało wykonawcze sejmiku/. Opiekę medyczną i nadzór nad całością
sprawowali dwaj lekarze: specjalista od chorób wewnętrznych i chorób ogól
nych, będący jednocześnie kierownikiem szpitala /leitende Arzt/. Personel po
mocniczy szpitala w 1900 roku to 3 siostry - diakonisę, pracownica i dozorca /94
po zakończeniu rozbudowy - 4 pielęgniarki /siostry szpitalne/, 2 pomocnice, 2
mężczyzn /pielęgniarz i dozorca/. Tuż po otwarciu rozbudowanego szpitala
jedna z sióstr szpitalnych wróciła do swojego macierzystego domu diakonis w
Szczecinie. W razie konieczności do dyżurów nocnych angażowano jeszcze
jedną pielęgniarkę. /95 W 1908 roku w szpitalu pracowało ponownie 6 osób: 2
lekarzy /w tym jeden to funkcyjny lekarz powiatowy/, 4 siostry, pomocnica,
kucharka, dozorca. /96
. Każdy z lekarzy z a pracę w szpitalu otrzymywał uposażenie roczne w
wysokości 800 marek, a jeden z nich za funkcję kierowniczą - dodatek roczny w
kwocie 200 marek. /97
Dokonując wyliczeń średniej statystycznej liczby pacjentów, na
podstawie danych zawartych w tab. 3, otrzymujemy dla lat 1896-1904 wskaźnik
285, a zatem 2-2,5 - krotnie wyższy niż w latach 1891-1895, gdy ten szpital
podlegał jeszcze zarządowi miejskiemu. W pierwszym roku po rozbudowie
/1905 r. / liczba przyjętych pacjentów wzrosła do 350, zaś w latach 1907-1913
przyjmowano średnio po ok. 370 chorych. Statystyka przyjęć w poszczególnych
latach uwidacznia wyraźną przewagę mężczyzn, niekiedy blisko 3 - krotną/1910
r./, ponad 3 - krotną/1897 r./, a nawet blisko 4 - krotną/1898 r././98
Skrócony został vyraźnie czas średniego pobytu w szpitalach: z 24 dni w
jatach 1896-1905 do 17 dni dla pacjentów płci męskiej i 10 dni dla kobiet.
Pomijając trudne a zavodne rozważania o wpływie rodzaju choroby i urazu z
jakimi pacjenci byli przyjmowani cfo szpitala, można wysnuć dość - wydaje się poprawny wniosek, że t o coraz wyższy poziom usług lekarsko-medycznych,
opieki pielęgniarskiej, ich unowocześnienie wraz ze stosowaniem lepszej
diagnozy, nowych i właściwych leków oraz skuteczność niezbędnych zabiegów
chirurgicznych i operacji, zadecydowały o poprawie i w tym względzie ważnej
efektywności leczenia, wraz z obniżeniem jego kosztów w sławieńskim szpitalu
powiatowym na początku X X wieku.

TABELA 3
Statystyka przyjęć pacjentów i zgonów w szpitalu powiatowym w Sławnie
w latach 1896-1913

Rok

Liczba przyjętych pacjentów
mężczyźni

1896
1897
1898
1898
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1907
1908
1910
1911
1912
1913

152
216
201
217
199
240
212
205
244
310
238
295

Średni
Liczba osób zmarłych w
okres
szpitalu
pobytu
kobiety ogółem /liczba
mężczyźni kobiety ogółem
dni/
59
23
5
211
5
10
67
283
25
6
13
7
8
3
53
254
24
11
5
305
88
21
16
21
8
310
22
15
111
7
103
343
23
8
11
4
101
313
24
5
19
14
81
25
6
5
286
11
263
103
28
347x
13
8
21
282
23
301
18
108
418
403
23
118
356
6
17 m. 18 k. 11
17
138
433

Źródło. Opracowano i obliczono na podstawie Verwaltungsbericht fur die Zeit vom 1. Januar
bezw. 1. April ...bis Ende Marz /sprawozdania władz powiatu sławieńskiego/: 1896/97, s.169,
1897/98, s. 156; 1898/99, s. 11; 1899/1900, s. 18; 1900/1901, s. 18; Verwaltungsbericht fffr die
Zeit vom 1. Januar bis Ende^Dezember: 1901, s. 16, 1902, s. 15; 1903, s 15; Bericht Gber die
sta*dtischen Verwaltungsverhaltniss fur 1. April 1904/1905, s. 2; Verwaltungsbericht des Kreises
Schlawe fur das Jahr: 1905, s. 19-20; 1907, s. 5-6; 1908, s. 23; 1910, s. 5; 1911, s. 23; 1912, s.
4; 1913, s.3.
Uwaga: x - w tym 164 ze Sławna

Posiadamy zresztą argument niemal wprost potwierdzający taką
konstatację. Pod datą 12 IV 1910 roku wyszło zarządzenie ministerstwa o
uznaniu szpitala sławieńskiego za placówkę szkolącą kadry pielęgniarskie
/Krankenpflegeschule/ dla służby zdrowia rejencji koszalińskiej. Szkolono tutaj
pomocnicze siły medyczne od podstaw na kursach jednorocznych, następnie
/1913 r./ przyjmowano m. in. na końcowy cykl praktyczny trwający 2 miesiące
młode kobiety, chcące uzyskać uprawnienia siostry szpitalnej, co następowało
po takim dodatkowym przeszkoleniu i zdaniu egzaminu na miejscu, przed
komisją w składzie: rejencyjny radca medyczny z Koszalina, wiodący lekarz
sławieńskiego szpitala i dwaj inni tutejsi lekarze / w tym lekarz powiatowy/. /99
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Kształceniem koncesjonowanych pielęgniarek, pielęgniarzy i sanitariuszy obu
płci, w ramach rozbudowanego systemu państwowego w Prusach na początku
X X wieku, kierowała w rejencji koszalińskiej główna komisja koordynująca i
egzaminacyjna z sidzibą w Szczecinku. /100 To z jej rekomendacji rozpoczęto w
Sławnie kursy szkoleniowe dla pomocniczej służby medycznej i utworzono
odrębną komisję egzaminacyjną.
Wśród hospitalizowanych w sławieńskim szpitalu powiatowym /18961913 r. , por. tab. 3 / ok. 40-50% stanowili mieszkańcy miasta. W lecznictwie
szpitalnym Niemiec na początkuX X wieku obowiązywał podział chorych na trzy
klasy lub stopnie płatności, co winniśmy wiązać ze zróżnicowanymi
obowiązkowymi stawkami ubezpieczeniowymi, zależnymi od charakteru pracy i
wysokości zarobków, jak i własnych możliwości dofinansowania leczenia,
jednym zdaniem - od statusu społecznego pacjenta. /101 Stawki łączne taryf
kosztów leczenia i utrzymania w sławieńskim szpitalu były podawane na każdy
rok z wyprzedzeniem do publicznej wiadomości w formie zarządzeń wydziału
powiatowego, sprawującego - jak wiemy - formalne kierownictwo nad szpitalem.
W klasie pierwszej opłata wynosiła /lata 1902-1908/ 4 marki dziennie, w klasie
drugiej 2 marki, w klasie trzeciej 1 markę. /102 Stawka tylko dziennego
utrzymania pacjenta wynosiła w 1905 roku 0,44 marki. /103 Z danych
przykładowych za 1905 rok wiemy, iż wśród pacjentów zmarłych w szpitalu
sławieńskim nie było nikogo z klasy trzeciej, 3 z klasy pierwszej a 18 z klasy
drugiej. /104
W tabelach 4 i 5 sporządzono rejestry chorób, na które w latach 19051913 hospitalizowano w Sławnie. Nie odzwierciedlają one jeszcze 100procentowej statystyki liczbowej, natomiast uwzględniają niemal wszystkie
rodzaje chorób pacjentów szpitala sławieńskiego. W sumie, jest to interesujący
materiał wyjściowy do przyszłych badań i porównań stanu zdrowotnego
społeczeństwa Sławna i powiatu na tle innych miast regionu prowincji
pomorskiej przed I wojną światową.
Wśród kilkunastu chorób zakaźnych /tab. 4/ wciąż groźny był tyfus i
dyfteryt. Chorobą społeczną o znacznym stopniu "ekspansji" i zagrożenia stała
się gruźlica / przede wszystkim płuc/, co potwierdza statystyka zgonów w
szpitalu /tab. 6/. Do walki z gruźlicą i - zapewne - zadań profilaktycznych w tym
zakresie, otwarto w 1910 roku przy sławieńskim szpitalu bezpłatną poradnię dla
najbiedniejszych chorych na płuca /podobnie w Darłowie/. /105
Wyeliminowane zostały ostatecznie inwazje epidemiczne cholery a
nawet pojedyncze przypadki cholery rodzimej, podobnie jak i gorączki
połogowej. Wzrastała liczba przyjęć do szpitala z powodu zarażeń wenerycz
nych. Ze świerzbem - będącym oczywistym potwierdzeniem braku elementarnej
nieraz higieny osobistej i fatalnych warunków zamieszkania, trafiali do szpitala
/np. w 1911 r./ głównie obcokrajowi robotnicy sezonowi w rolnictwie /106 /przede
wszystkim z Galicji, a także z zaboru rosyjskiego/.
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TABELA 4
Choroby zakaźne w statystyce przyjęć do szpitala powiatowego w Sławnie
w latach 1905-1913, wg. ówczesnej klasyfikacji /dane niepełne/
Wyszczególnienie r. 1905 r. 1907 r. 1908 r. 1910 r. 1911 r. 1912 r. 1913
Ogółem
w tym:
tyfus

21

cholera

1

gruźlica /płuc,
gardła, krtani/
dyfteryt

75

53

38

70

6

20

5

20

1

12

5

28

13

18

30*

1

1

+

6

4

10

szkarlatyna

3

różyczka

5

weneryczne

+

zapalenie
opon
mózgowych

+

6

1

3

10

angina

5

1

odra

1

świerzb
grypa

1 9 ^
7

4

4

15**
1

12

+
8

Źródło. Opracowano na podstawie: Verwaltungsbericht des Kreises Schlawe fur das Jahr 1905, s
20; 1907, s. 5; 1908, s. 23,1910, s. 5; 1911, s. 23; 1912, s. 4; 1913, s. 3
Uwagi: + - oznacza przyjęcie pacjentów bez podania liczby;
x - w tym 19 z gruźlicą płuc; xx - w większości byli to sezonowi robotnicy obcokrajowi zatrudnień
w rolnictwie / przede wszystkim narodowości polskiej z Galicji/
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TABELA 5

Rodzaje chorób niezakaźnych w statystyce przyjęć do szpitala powiatowego w Sławnie w
latach 1905-1908 i 1911-1913 (wg ówczesnej klasyfikacji; dane niepełne).

Wyszczególnienie

r.1905

Choroby i wady serca
( + astma)
4
Choroby żołądka
i układu trawiennego
Nowotwory
+
Zapalenie płuc
+
Zapalenie opłucnej
,.+
Nieżyt oskrzeli
Katar tchawicy
Zapalenie wyrostka robacz
kowego i otrzewnej
Zerwanie przepukliny
Zapalenie pęcherza i nerek
Przepukliny (pachwinowa,
udowa)
Zapalenie szpiku kostnego
i stawu biodrowego
Zapalenie rdzenia
kręgowego
Zapalenie tkanki łącznej
Zapalenie żył i krwi
Zapalenie ucha
środkowego
Suchoty rdzenia
kręgowego
Skręt kiszek
Czyraki
Róża na twarzy
2
Gangrena
Tracheotomia
Ostre stany reaumatyczne
Choroby nerwowe (np newralgia nerwu kulszowego,histeria)
Choroby umysłowe
3
Delirium tremens
(biała gorączka)

Uwiad starczy

2

1

r.1907

10
31
+

r.1908

r.1911

r.1912

r.1913

+

+

+

20

+
+
+

+

+

19

+

3
+

1

10
10

17
14
+

+

16
+
5

+

11

+
+.

+
+
+

10

5

7
7

4
+

2

5

6

Zródło:Opracowano na podstawie: Verwaltungsbericht des Kreises Schlawe fur das Jahr 1905,
s
20; 1908, s.23; 1911, s.23; 1912, s.4; 1913, s.3.
Uwagi: + - oznacza przyjęcie pacjentów z takim rozpoznaniem (bez konkretnej liczby). Pozostałe
dane oznaczają liczbę zgonów na daną chorobę.
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TABELA 6
Przyczyny zgonów w szpitalu powiatowym w Sławnie w latach
1905,1908,1911 i 1912

Wyszczególnienie

1905

1908

1911

1912

23

17

Ogółem zgonów

21

18

Wady i choroby serca (ew. astma)
Nowotwory
Gruźlica
Zapalenie opłucnej
Uwiąd starczy
Szkarlatyna
Tyfus
Cholera (endeniczna)
Róża na twarzy
Zapalenie opon mózgowych
Zakażenie krwi
Zapalenie rdzenia kręgowego
Zapalenie wyrostka lub otrzewnej
Zerwanie przepukliny i gangrena jelit
Wrzody żołądka
Nieszczęśliwe wypadki
Suchoty rdzenia kręgowego
Zapalenie płuc
Delirium alkoholowe
Zapalenie pęcherza
Apopleksja
Skręt kiszek
Wady noworodka
Błonica (tracheotomia)

5

2
3

Zapalenie szpiku kostnego
Zgorzel (gangrena) narządów płciowych

1

4

1
1
1
5

1

2

2

-

-

4
-

-

-

-

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

2
-

3

.

-

-

-

-

2

1
1

1
1
1

-

1

-

1

-

1

2

-

2

1
1

.

2
1
4
1
1
1
2

-

1
2
1
-

1
-

1
1
1

-

-

-

-

-

1

Źródło: Opracowano na podstawie: Verwaltungsbericht des Kreises Schawe fiir
das Jahr 1905, «.20; 1908, s.23; 1911, s.23,1912, s.4.
Uwagi: x - rak macicy; xx - rak przełyku (2) i żołądka
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Hospitalizowani na oddziale chorób wewnętrznych i zewnętrznych
/łącznie 27 rodzajów chorób i dolegliwości niezakaźnych; por. tab. 5/ cierpieli
najczęściej na serce, schorzenia żołądkowe i układu trawiennego, zapalenie
płuc i górnych dróg oddechowych, zapalenie wyrostka i otrzewnej, przepukliny i
dróg moczowy ch, reumatyzm, chorobę alkoholową/delirium tremens/, choroby
nerwowe i umysłowe. Umysłowo chorzy / po stwierdzeniu ich nieuleczalności i
zakwalifikowaniu do grupy niepewnej dla otoczenia/ byli najczęściej kierowani
do specjalistycznego zakładu dla obłąkanych /Irrenanstalt/w Lęborku. /107

sn«eeevvą grupę pacjentów stanowiły osooy Hospitalizowane

z powoau

różnych urazów: zwichnięć, ran, oparzeń, stłuczeń zewnętrznych lub ciężkich
obrażeń organów wewnętrznych /np. zgniecenie klatki piersiowej pracownika
kolei, przebicie rogami jamy brzusznej/, a także - ze złamaniami kończyn,
pojedyncze - po zatruciu się gazem, z udarem słonecznym, itp.
Wśród pacjentów zamiejscowych /spoza miasta i powiatu/ odnotujmy
dwóch wędrownych czeladników, którzy zmarli w szpitalu w 1905 roku na serce i
z powodu astmy, kilkunastu obcokrajowych robotników sezonowych,
pracujących w pobliskich majątkach ziemskich / ze świerzbem/, polską robotnicę
żniwną z Galicji, która w 1913 roku trafiła do szpitala z zapaleniem stawu
biodrowego, 5 żołnierzy w 1913 roku z jednostek odbywających manewry w
okolicach Sławna. /108
W pierwszym roku pracy szpitala powiatowego /1 IV 1896 -31. III. 1897/
wpływy i wydatki budżetowe utrzymywały się jeszcze na zbliżonym poziomie do
lat poprzednich. /109 Poza tym władze i nowy zarząd wydały w 1896 roku ok. 15
tys. marek na prace
adaptacyjne, które dały zwiększone możliwości
hospitalizowania, o czym świadczy nabycie i wystawienie 10 nowych łóżek, oraz
na zakup nowoczesnych narzędzi do chirurgii operacyjnej. /110
W latach 1897-1903 po stronie wpływów szpital uzyskiwał zaledwie 4,9
tys. /1898/ r./ do 9,2 tys. marek /1902 r./. /111 "Nożyce1 deficytu szpitala bywały
niejednokrotnie szeroko rozwarte, zwłaszcza w lataęh nadzwyczajnych
zakupów, nie ujętych wcześniej w budżecie, jak to było we wspomnianym roku
1896. W 1897 roku ogólne koszty utrzymania wyniosły prawie 25 tys. marek, w
1898 roku 14,4 tys. , w 1900 roku 19,3 tys, w 1901 roku 20,3 tys., natomiast w
latach 1902-1903 - 32,6 oraz 35 tys. marek, co wiążemy ze wstępnymi
wydatkami na prace projektowo-inwestycyjne. /112
Różnicę między wpływami i wydatkami na bieżące utrzymanie szpitala
pokrywały władze powiatowe. W latach 1900-1908 były to kwoty rzędu 7,5 do 22
tys. marek. /113 W 1913 roku szpital dofinansowano kwotą 12 tys. marek i była
ona niewiele mniejsza niż subwencja na trzy pozostałe szpitale w powiecie /12,9
tys. marek/ w Darłowie, Polanowie i Sianowie. /114 W corocznym rajestrze po
stronie wydatków nieznaczne kwoty rezerwowano na uzupełniające zakupy
instrumentów i narzędzi medyko - chirurgicznych: np. w budżecie 1896/1897
było to 200 marek, w latach 1900-1908 po 250 marek, lub 400 marek z
przeznaczeniem także na literaturę fachową. /115
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sławieńskiej kasy nosi datę 2 IX 1884. Według stanu na 1. I. 1890 r. w rejencji
koszalińskiej było 76 kas chorych /ponad 19 t y s członków/. Sechster
Generalbericht uber das Sanitats -und Medizinal - W e sen im Regierunksbezirk
Koslin, umfassend die Jahre 1889, 1890,1891, Kolberg 1893, s. 142.
71. Verwaltungsbericht, 1888/89, s. 17; tamże, 1900/1901, s. 17; tamże, 1906,
s. 19.
72. Np. w latach 1900-1902 za pobyty w szpitalu kasa wypłacała rekompensaty
w średniej wysokości 1,5 tys. marek rocznie. Verwaltungsbericht, 1900/1901, s.
17; tamże, 1901/1902, s. 14; tamże, 1902/1903, s.17.
73. Tamże, 1906, s. 20.
74. Tamże, 1906, s. 20; tamże, 1911, s. 25; tamże, 1913, s. 4-5.
75. Tamże, 1896/97, s. 4; A. Stoebbe, Chronik, s. 214; A P Koszalin, Reg.
Koslin, Acc. 16/44, Nr 33, f. 145 v, 230.
76. Verwaltungsbericht... /Kreis/, 1896/97, s. 169.
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77. Verwaltungsbericht des Kreises Schlawe fur das Jahr 1904, s. 19.
78. Verwaltungsbericht, 1904/1905, s. 2.
79. Tamże; A P Koszalin, Reg, Koslin, Acc. 16/44, Nr 36, f. 307.
80. Verwalturigsbericht, 1904/1905, s. 19.
81. Tamże.
82. Haushaltsamschlag ... 1900, s. 10 /jako: Beilage zum Schlawer Kreisblatt za
1900 r./.
83. Verwaltungsbericht des Kreises Schlawe fur das Jahr 1904, s. 19.
84. Tamże.
85. Verwaltungsbericht, 1908, s. 23.
86. Tamże.
87. Tamże.
88. Tamże.
89. Tamże
90. Tamże.
91. Tamże, s. 20.
92. Tamże, 1912, s. 4.
93. Tamże, 1913, s. 4.
94. Haushaltsanschlag fur das Krankenhaus ... , 1900, s. 10.
95. Verwaltungsbericht, 1908 s. 20.
96. Haushaltsanschlag fur das Krankenhaus... , 1908, s. 11.
97. Verwaltungsbericht, 1904, s. 20.
98. Obliczenia w oparciu o dane w tab. 3.
99. Verwaltungsbericht, 1910, s 5; tamże, 1913, s. 3; Amtsblatt der Koniglichen
Regierung z u Koslin, 1910, Nr 22, s. 136; tamże, 1911, Nr 4, s. 24. Szkolenie
było finansowane z budżetu państwowego.
100. A P Szczecin, NPPP, Nr 2287, f. 109 v.
101. Por. m. in. W . Stępiński, /w:/ Dzieje Szczecina /III/ 1806-1945, pod red. B.
Wachowiaka, Szczecin 1994, s. 476
102. Schlawer Kreisblatt, 1902, Nr 3 i 57; 1903, Nr 67; 1906, Nr 58; 1907, Nr 4;
1908, Nr 4.
103. Verwaltungsbericht des Kreises Schlawe, 1905, s. 20. W 1882 r. stawka
była większa = 0,50 marki. Das offentliche Gesundheitswesen, 1882, s. 62.
104. Verwaltungsbericht des Kreises Schlawe, 1905, s. 20.
105. Tamżfe, 1910, s. 6.
106. Tamże, 1911, s. 23.
107. Tamże, 1905, s 2 0 /3 chorych/; tamże, 1908, s. 23 /5 chorych spośród 7
hospitalizowanych/.
108. Verwaltungsbericht des Kreises Schlawe, 1905, s. 20.
109. Wpływy blisko 5,5 tys. marek, wydatki prawie 5,9 tys. marek, deficyt - 426
marek. Verwaltungsbericht, 1896/97, s 3.
110. Tamże.
111. Verwaltungsberioit ... /powiat/, 1897/1898, s. 156; tamże, 1898/1899, s.
11; tamże, 1900/1901, s. 18; tamże, 1901, s. 15-16; tamże, 1902, s, 15; tamże,
1903, s. 15.
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112. Dane wg. źródeł jak w przypisie 111.
113. Por. Haushałtsanschlag, 1900, s. 10; tamże, 1908, s. 11.
114. Verwaltungsbericht... /powiat/, 1913, s. 4.
115. Schlawer Kreisblatt /Extra - Blatt/, 1897 Nr 35; Haushałtsanschlag, 1901,
1902, 1903, 1904, 1905, 1908 /jako: Beilage zum Schlawer Kreisblatt za
odpowiednie lata/.

Józef Lindmajer, historyk.Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Słupsku.Specjalizuje się w dziejach Pomorza.Ostatnio wydał: "Spojrzenia
historyczne", 1992, "Dzieje Sławna", 1994. Pracuje nad książką:"Sławno w latach
1763-1918 - małe pomorskie miasto na drodze do współczesności".

Heinrich Eugen von Zitzewitz
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Heinrich Eugcn von Zitzewitz

Z pędzlem przez Pomorze
tłumaczyła Brigitia Jeżewska
Staw wiejski
Moje dzieci wyprzedziły mnie o 20 lat, gdyż wracając wówczas z Sycewic, po
wiedziały: ,, Dlaczego nigdy nie powiedziałeś nam, jak tam jest pięknie. Pojedź
my tam raz wszyscy razem." „Nie, powiedziałem - nie odpowiada mi turystyka
nostalgiczna." Moja żona i ja byliśmy co prawda z wizytą u naszej córki Lisawety
w Warszawie, kiedy tam studiowała polonistykę... ale na tym koniec dyskusji.
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Kiedy jednak wraz z nową generacją zaczęły się dziać nowe rzeczy w Polsce i w
Niemczech, nastawiłem uszy, słyszałem: w Sycewicach wybudowano kościół.
Mój brat Christian, wraz z kasetą video , był kilkakrotnie w naszej wsi rodzinnej.
On właśnie nawiązał pierwsze kontakty z tamtejszym księdzem. Nastąpiła
wymiana listów. Następnie zaprosiłem proboszcza do mojej pracowni w
Brunszwiku celem dokonania wyboru rzeźb dla kościoła w Sycewicach: Wzory
rzeźb wykonałem w proporcji 1:1, mają być moim prezentem.
To, że dzisiaj tu siedzę nad stawem, który zawsze był naturalnym środkiem wsi, i
maluję , ma także związek ze Sławnem.Tam chodziłem do szkoły.Moja córka
Lisaweta, obecnie kierownik zespołu seminaryjnego w Akademii Bałtyckiej w
Trawemunde, opowiadała mi, że jeden z moich sławie ńskich kolegów szkolnych,
Derk Steggewentz, twórca partnerstwa miast Rinteln i Sławna, planuje
wykonanie tablicy pamiątkowej ku czci sławieńskich zmarłych. Jednak nikt nie
wiedział jak ma wyglądać tablica za to ja, wykonałem nrode!,który Derk wziął ze
sobą do Sławna. Moja. propozycja znalazła uznanie. Na temat miejsca
umieszczenia tablicy dyskutowano długo. Ja myślałem o Kościele Mariackim,
lecz na to była potrzebna zgoda biskupa z Koszalina. Pojechałem więc z moją
córką Lisawetą do Sławna,aby razem z proboszcze n Kościoła Mariackiego
przedstawić tablicę.
Skoro proboszcz z Sycewic wcześniej był u nmie z wizytą przyjąłem jego
zaproszenie i zamieszkałem u niego na plebanii. Siedzę teraz tu ,na miejscu,
gdzie kiedyś stał pomnik ku czci poległych żołnierzy i widzę stare niezmienione
drzewa i część alei, która prowadzi do zamku, jak wszystkie aleje u nas. W dali
widać dwie bladoróżowe plamy, z lewej była poczta, z prawej budynek,w którym
kiedyś mieściła się administracja majątku. Dzisiaj tu jes! poczta, a na stawie za
budynkiem nawet widziałem jednego łabędzia. Za moich czasów na stawie
zawsze były dwa łabędzie. Dookoła stawu stały ceglane domy. Nowe domy stoją
dalej od stawu.
Aleja do Gaci
Ta aleja prowadzi do Gaci, naszego drugiego majątku. Leży on za laskiem po
lewej stronie obrazu. Kto raz pracował na polu sięgającym do horyzontu, wie, po
co założono takie aleje. Żniwa są latem, kiedy inni ludzie mają wakacje,a słońce
praży z nieba na pracujących ludzi. Tak samo jesienią podczas wykopków, kiedy
pada deszcz, gęste konary drzew dają zawsze schronienie.
Mój ojciec codziennie konno udawał się do Gaci, życzył sobie abym mu
towarzyszył. Właśnie w tych alejach objaśniał mi powijania w naszej rodzinie.
Właśnie tu przygotowywał mnie na moje przyszłe zadania tu w Sycewicach i w
Gaci. ,,Na podstawie dokumentów jesteśmy tu od 600 lat, ale wszyscy
genealodzy są zdania, że tu jesteśmy już od czasu Wędrówki Ludów, więc od
około 1500 lat", - opowiadał. Nasi przodkowie nie mówili po niemiecku,
posługiwali się językiem Wendów. Zawsze jednak byli wierni swojej ziemi, tak
jak drzewo wobec swoich konarów, gałęzi i liści. Jesienią spadają suche, złote
liście z drzew, lecz wiosną nowa generacja zajmuje ich puste miejsca. ,, Ty
kiedyś zajmiesz moje miejsce, Twój syn potem Twoje miejsce, ale ziemia jest
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zawsze ta sama. Ziemia była i jest gwarantem na istnienie i trwanie prastarej
rodziny, tak jak drzewa strażnikiem przyszłych liści wiosną", pouczał mnie ojciec.

był pochowany obok swoich dwóch pierwszych
rodzinnym na prywatnym cmentarzu w końcu parku. Droga z parku prowadziła
przez łąki i lasy do Re blina. Przy opowiadaniu o drzewach ojciec myślał o trzech
dębach, które rosły przy wyjściu z parku. Według orzeczenia dendrologów miały
więcej niż 600 lat, były tak stare jak nasz ród ,o czym świadczy ciągłość
dokumentów,a pojedyncze dokumenty sięgają roku 1140. Niestety, tych dębów
już nie ma, pozostały tylko dwa, też już uschłe. Chcąc się dowiedzieć co było
powodem, dowiedziałem się, że wylewano tu gnojówkę nierozcieńczoną zamiast
wylewać ją ostrożnie w małych dawkach jako nawóz na pola. Murowane
grobowce były siłą otwierane, jak stwierdził brat Christian. Ja myślałem, że
rozpoznałem cmentarz między świerkami i bukami, jednak nie znalazłem ani
jednego kamienia w tym miejscu. Tylko w pobliżu starej brukowanej drogi
odkryłem kupę starych czerwonych cegieł. Obok lewego drzewa patrzę na aleję
prowadzącą do Zębowa, przecina ją szosa do Słupska, dzisiejsza ulica Słupska.
Przy tej drodze rosną mniejsze drzewa aż do granicy lasu reblińskiego. W tym
oto miejscu mój ojciec kiedy nareszcie udało mu się uciec przed Rosjanami
zatrzymał wozy. Z tego miejsca można jeszcze było zobaczyć wierzchołek wieży
zamkowej:,, Popatrzcie jeszcze raz, już nigdy tego nie zobaczycie", powiedział.
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Ciemna aleja
Idąc tą aleją można dojść do Noskowa. Tylko - gdzie kiedyś stał zamek znajduje
się dzisiaj przykro pachnąca, prawdopodopnie wadliwie działająca oczyszczalnia
ze starymi kontenerami, obok nich biały barak. Równolegle do torów kolejowych
prowadzi zarośnięta ścieżka. Na ścieżce czarna ziemia, którą kiedyś pokryte
były dróżki parku. Ścieżka prowadzi w krzaki do nikąd,dzisiejszą gęstwinę
byłego parku przecinają liczne rowy, sądząc po zapachu są to rowy ściekowe.
Staw rosyjski
Staw został założony podczas I wojny światowej przez więźniów rosyjskich.
Stąd widać aleję prowadzącą do Noskowa. Wszystko jest takie znane w blasku
letniego słońca, w tle widać były park. W kierunku zamku aleja robi ciemne,
groźne, wrażenie ,stąd jednak prawie sielskie - lecz niestety i tu ,,śmierdzi
Zamek
Zamek wybudował mój dziadek w 1904 roku. Na całym trzecim piętrze
znajdowały się pokoje gościnne. Podczas różnych uroczystości potrzebne było
zawszwe dużo miejsca. Na początku wieku goście przyjeżdżali powozami
przecież dopiero później samochodami. Co prawda, i wtedy kilka pokoi zawsze
było zajętych przez gości, a pozostałe trzecie piętro zajmowały dzieci. Tu
bawiliśmy się swoją kolejką ..Marklina" i w wymyślone zabawy, jedna nazywała
się „Fliegenpfiff" - ,,gwizd muchy". Po strasznych nalotach bombowych w
Berlinie i Hamburgu i rozpoczynającemu się wypędzaniu i ucieczką przed
frontem, zamek przemienił się w duży hotel.
Zamek został spalony przez Rosjan. Kamień ciosowy z prawej krawędzi jest
zgodny z dolnym prawym rogiem poprzedniego obrazu . Mniej więcej od lewego
rogu zaczyna się oczyszczalnia. Staw i park - to prawie dżungla. Mrok zapada,
podnosi się ciemnofioletowa mgła. Zimno przegania brutalnie żądlące muchy,
tak zwane giezy lub bąki. Mimo, że wiem, że siedzę po prawej stronie stawu , że
korty tenisowe leżały dalej na lewo, straciłem orientację. Zachód słońca,
muchy,piekło, lodowate zimno, nie dziwota, gdyż morze jest tylko oddalone o 18
km.
Wiem od dawna, że zamek został zburzony. To był nasz dom, lecz nie nasze
wartości. One tkwiły w roli, w sile roboczej, w sianiu i zbieraniu, w młóceniu,
także w pięknie prostych szerokich linii, w pięknym kfąjobrazie, w cudownych
ścieżkach poprzez pola i gwiazdkowo ułożonych alejach prowadzących do
zamku. Od pół wieku rośnie tu tylko zielsko. Ja maluję - maluję i oczyszczam
moją duszę - nareszcie słyszę znajomy dźwięk stali na żelazie, to pociąg, ten
dźwięk brzmi jak dawniej ,kiedy tu nie było kloaki. Kiedyś spojrzenie sięgało
poprzez staw okolony drzewami, poprzez łąki i lasy aż do Runowa, które leżało
na pagórku. A pośród tego, w dali widać było pociąg jak kolejka firmy Marklin na
trzecim piętrze zamku,a powoli przebrzmiewał dźwięk pociągu w kierunku
Reblina i Słupska. Dzisiaj nie widać go poprzez gęstwinę lasu, ale dźwięk jest
znajomy, a gdy w trakcie oddalania się dźwięk pomału ucichał, wiedziałem
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dokładnie, jakie miejcsa mija -teraz pagórek (Kabelsberg) a teraz las bukowy.
Po dźwięku wiedziałem, że tu może być tylko Zitzewitz, nie: Sycewice.
Ludzie w Svcewicach
,,Latem oczekujemy dużo gości z kraju i zagranicy" przetłumaczyła mi Lisaweta
tekst z kartki na drzwiach kościoła." Były właściciel, hrabia Zitzewitz przyjeżdża z
Brunszwiku. Starszy pan chciałby tu w swoich rodzinnych stronach spędzić
tydzień urlopu. Chcemy go przyjąć godnie i uprzejmie". Ponieważ na plebanii
nikogo nie było poszliśmy do Bronisława, byłego dyrektora szkoły.Jego córka
jest też nauczycielką. Przyjęto nas bardzo serdecznie. Bronisław nam
powiedział, że podczas mszy ksiądz także mówił o naszym przyjeździe.

A oto widok z mojego okna z domu na początku wsi Sycewice w kierunku
Pałowa i Pieszczą. Znamienne są różne kształty dachów. Najstarsze są kryte
dachówką, szare pudło jest smołowane, mały dom na lewo ma nowoczesny
dach blaszany, jak prawie wszędzie w Sycewicach. Ten dach jest nowy, gdyż
nie widać rdzy. Wszyscy tu rozumieją nasz przyjazd w strony rodzinne
Proboszcz Dziemianko zę Sławna też jeździ w swoje strony rodzinne do Rosji,
aby odwiedzić krewnych. On im podarował nowy polski dach blaszany. Taki jak
widać na obrazie. Proboszcz ma 63 lata. Jako dziecko był zesłany na Syberię
na 4 lata, gdyż mieszkał w tej części Polski, która po zwycięstwie Piłsudskiego
nad Stalinem już nie należała do Rosji. Aby wymazać tę hańbę Stalin wypędził
Polaków i osiedlił ich na Pomorzu Zachodnim, jako bufor przed Niemcami.
Zaproponowałem do wyboru dla kościoła w Sycewicach trzy rzeźby z aluminium
wielkości człowieka krucyfiks oraz palmarum z dwóch odrębnych odlewów
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(1.Chrystus, 2.osioł) lub grupę na Górze Kalwarii skłdającą się z Chrystusa na
krzyżu i poniżej z nim mater dolorosa i zrozpaczonego Jana. Pewnego dnia
przyszło dwóch zaprzyjaźnionych księży. Razem zastanowili się nad moją
propozycją, i wybrali grupę na Górze Kalwarii. Miejsce nie jak j a sugerowałem
przed kośiołem, lecz w kościele. W tym celu wszystko co obecnie znajduje się
na ścianie głównej za ołtarzem, miało być usunięte,a ściana na nowo urządzona
moimi rzeźbami. Ściana ma 7 m szerokości i 10 m wysokości. Opowiedziałem
duchownym również o naszym rozwalonym grobie rodzinnym, grobie moich
dziadków. Chciałbym wykonać epitafium lecz nie wiem, gdzie go umieścić.
Proboszcz powiedział.,, W Sycewicach nie ma już cmentarza, jest w Sławnie.
Ale Pan może tablicę pamiątkową przywieść także do naszego kościoła
Chcąc iść z kościoła dc wioski, lepiej korzystać z dróżki polnej, która prowadzi
pod pięknymi starymi drzewami z czasów mojego dziadka , do drogi koło stawu i
przekraczać ją koło starej szkoły, którą widać na tym obrazie. Droga wije się
dalej koło długiego domu aż do byłej gospodypaństwa Toschów, w której dzisiaj
słychać dźwięki muzyki disko. Obok widziałem antykwariat. Dobrze jest iść
wijącą się dróżką za domami, gdyż szosa słupska nie rna chodników. W starym
budynku szkolnym obok szosy uczyły się dwie z moich młodszych sióstr. W
roku 1945 przeszkodził ówczesny nauczyciel Bansemer dwukrotnie mojemu
ojcu w wykonaniu planu ucieczki przed Rosjanami. W rezultacie rodzice i
rodzeństwo dopiero 7 marca 1945 roku opuścili Sycewice i to nie w kierunku
zachodnim, tylko wschodnim.
Tu przy stawie stare sękate drzewa rosną na zachód, a krzywe świerki schylają
się na wschód.
Od końca lat 50-tych uczył tu, już za polskich czasów, nauczyciel Bronisław,
dzisiaj jego córka. Obie rodziny mieszkają w sąsiednim domu ukrytym za
drzewami. - Jeszcze muszę go namalować, gdyż tu w tym domu odbyły się
pierwsze ciepłe kontakty z mieszkańcami Sycewic, którzy się dowiedzieli o
naszym przyjeździe w kościele.

k
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Tu w Sycewicach jest bardzo dużo motywów.Kiedy na moim miejscu, gdzie sie
dzę,kręcę krzesełko o180 stopni widzę na przykład beczkę ze smołą na kółkach.
Nagle zbliżyły się dzieci. Grzecznie mówiąc ,,dzień dobry" . Ja odpowiadam, ale
na dalsze pytania mogę tylko odpowiadać ,,nie rozumiem". Nie chcą mi wierzyć,
gdyż dalej mówią, jeden bardzo wolno, drugi bardzo głośno a trzeci prawie mi
Wchodzi na twarz. „Nie rozumiem po polsku", ale one dalej mówią . Może mają
jakąś sprawę a j a nic. Jeden jeszcze raz próbuje, głośno, wyraźnie, wolno
pomagając sobie gestami a ja dalej nic. Wreszcie odchodzą rozczarowane.
Jednak trójka dzieci zostaje. Czuję ich oddech na karku. Malując dalej beczkę
e smołą, nie zauwawżyłem.że dwoje dzieci w międzyczasie odeszło.Słyszę cały
Z
czas jednego chłopaka,który kaszle, chyba ze zdenerwowania. Chcę iść dalej
do następnego motywu lecz mały kaszlący chłopak zatrzymuje mnie. Z jego
słów rozumiałem tylko „panie ,Karlo, malować". Pokazując stary domek
administracji majątku,pytam:,, dom ?". Mały uśmiecha się, kaszle i powtarza
,,malować Karlo".
Nareszcie wiedziałem o co chodzi. Chciał, żebym go malował. Spojrzałem na
chłopczyka; czaszka trójkątna, duże odsające uszy, szczupły, cera
żółtawa,dziwnie formowane wargi. „Dobrze, Karlo, usiądź gdzieś". Uklęknął.
B^ło mi głupio, kazałem mu wstać, lecz był za wysoki, kiedy ja siedziałem. Znów
uklęknął a nie mogliśmy porozumieć się i wtedy ja go sportretowałem. Podczas
mojej pracy przyszło więcej dzieci. Wszyscy patrzyli ale nikt nic nie mówił.
Kiedy skończyłem Karla, ukląkł Łukasz, obok Bartek i jeszcze Mariusz, sytuacja
groteskowa i niezapomniana. Tu nad stawem w Sycewicach oni klęczą przede
mną. Słońce mam z tyłu ale im świeci w twarz. Biedne dzieci. Aby im pomóc
mogę ich tylko szybko i skoncentrowanie malować. Jest ich więcęj i są
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wszędzie, za plecami, przy prawym i lewym uchu, ale nikt nic nie mówi, tylko
Mariusz daje znaki do Łukasza.Pokazuje mu nakrycie głowy, włosy, usta i
emblematy zachodnie na koszulkach. Łukasza koszulka jest zgnieciona, zielony
lew krzywy,za to można odczytać litery ,,Chicago Bulłs" na koszulce Mariusza.
Łukasz żałuje chyba, że nie pociągnął koszulki, ale za to nosi czapkę
odwróconą do tyłu jak sławny sportowiec. T a czapka to jego znak, moim
zdaniem. Czułem się jak we śnie. Milczenie komletne. Łukasz był gotowy, Bartek
zajął jego miejsce, później Mariusz ze swoim ,,Chicago Bulls". A kiedy już
szkołę, beczkę i Karola i tych trzech innych chłopców miałem w szkicowniku
spakowałem swoje rzeczy i pędzle, dziękując chłopcom skinieniem głowy. Wtem
przyszedł jeszcze jeden chłopak, ukląkł. Miał żółte czworokątne zęby ze
szparami, włosy słomiane rozwichrzone, jasnoniebieskie oczy i łobuziarski
uśmiech. Ja już byłem zmęczony. Kręciłem głową przecząco, rozłożyłem ręce.
T ą pantomimą porozumiewaliśmy się w serdeczny sposób. I wtedy się
stało.Jakoś nie mogłem sobie przypomnieć słowa ,, dziękuję" - powiedziałem
.spasiba". Po tym słowie słyszałem szyderczy głośny śmiech. Chłopak z żółtymi
zębami pokazał dwoma palcami wąsy Hitlera pod nosem, stanął na baczność,
wyciągnął rękę do przodu i popsuł rajski sen krzycząc po niemiecku „ Heil
Hitler!" Wyjąkałem tylko „nie dobrze". Oni dalej wrzeszczeli po polsku j a nic nie
rozumiałem, nawet nie wiedziałem o co w ogóle chodzi. Co zrobiłem? Dzisiaj
wiem „ spasiba" to rosyjski wyraz. Jednak w pół drogi dogonił mnie Bartek,
mówiąc ,,dziękuję malować". Nie byłem pewien czy chciał mi podziękować za
malowanie go, czy chciał powiedzieć, co ja miałem mówić? Nie wiem. W każdym
razie podałem mu rękę i powiedziałem „dziękuję bardzo, do widzenia".
Poszedłem do ojca Zenona, a chłopak do swoich kolegów.
Już było późno. Musieliśmy jechać do zajazdu „Skalny" do Karwie. Właściciel
prosił mnie o szkicowanie jego domu. Po drodze opowiedziałem księdzu sprawę
z c h ł o p a k a m i . Ojciec Zenon mówił trochę po niemiecku. Przejeżdżając koło
sławieńskiego cmentarza powiedział. „Proszę, tu stał rosyjski pomnik. Trzeba
było zmienić napis . A obok postawiono Krzyże Katyńskie". Dalej wskazał czołg,
nie rosyjski lecz polski. "Chyba też trzeba go przenieść, gdyż stale jest
wysmarowany farbami i namalowane są swastyki. Bezustannie musi być
czyszczony". Po przerwie dodał: „Może Pan tu mówić wszystkimi językami
świata, tylko nie po rosyjsku. Rosyjski jest językiem okupantów".
Skalny" jest przeciwieństwem do biednych domów, które malowałem patrząc
przez moje okno. Wszystko jest ładne i zadbane. Młoda agronomka kieruje
zajazdem. Piękna jej siostra co prawda jeszcze chodzi do szkoły, ale tu sobie
dorabia do kieszonkowego. Matka jak pani panuje nad wszystkim. Ojciec,
hodowca drobiu na dużą skalę, wszystko sfinansował. Mąż agronomki jest
inżynierem budowlanym w Świnoujściu. Jest wysoki, szczupły, sympatyczny,
nosi krótkie spodnie. Siedzi na safianowe - czerwonej kanapie pluszowej w
czarnym lakierowanym drewnie w stylu roku 1890. U rodziców widziałem już
mocno sfatygowane meble z lat 60 - tych. W e wszystkich domach
b i e d n y c h , z a m o ż n y c h lub bogatych jak tu wiszą małe obrazki,bardzo wysoko,
prawie pod sufitem, a ściana jest pusta. Popularne są też obrazy nad drzwiami,
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ale nie jako format szeroki z brzegu do brzegu, tylko jako format A4. W e
wszystkich domach, biednych czy bogatych, wiszą anteny satelitarne. Mając
gości nie wyłącza się telewizora ani radia. Wszyscy lubią być informowani, ale
informacja znaczy tam coś innego niż u nas -informacja u nas to są relacje o
skandalach. W ,,Skalnym" leciał w T V niemiecki film historyczny z czasów
Augusta Mocnego. My rozmawialiśmy z inżynierem po niemiecku, o. Zenon
poprawiał swoj język niemiecki oglądając film. Kiedy agronomka chciała
wiedzieć, co chcemy zjeść, prosiłem tylko o wodę Gospodyni była
rozczarowana:"Czy nie mogę poczęstować conajmniej jakąś zupką ?" Za to o.
Zenon poprosił o smażonego dorsża, ratując tym sytuację. "Jest mi przykro,że
Pana żona teraz musi udać się do kuchni", mówię. "Ona tylko przyniesie
potrawy", odparł młody inżynier."W kuchni mamy służących, nie: personel",
poprawił się sam .„Co w Niemczech się mówi o przyszłym języku handlowym • ?"
zmienił temat.,,Moja córka była organizatorką międzynarodowego seminarium
krajów nadbałtyckich. Tam wybór padł na jeżyk angielski". „Jestem
rozczarowany, gdyż wszyscy tu uczą się niemieckiego" mówił inżynier. ,,To nie
jest sprawa już ostateczna. Chodziło przede wszystkim o sondaż w jakim
kierunku iść. Jeżeli będzie angielski to na pewno z językiem niemieckim jako
język pośredniczący. Jako język partnerski na pewno z dużą korzyścią," mówię.
„Chętnie wziąłbym udział w takim seminarium" mówił młody człowiek, ,,dla mnie
i moich przyjaciół jest nie jasne, jak tylko poprzez reklamę można rozwijać
produkcję". O. Zenon dodał:,,Czy u córki można także zorganizować seminarium
religijno - filozoficzne?"
Gdy byliśmy u biskupa w Koszalinie, spytał córkę, czy Niemcy mogliby
partycypować w urządzeniu restauracji lub herbaciarni z salą wystawową na
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Górze Chełmskiej. Myśli tu o miejscu spotkań. Niestety, on sam nie ma tyle
pieniędzy. Pojechliśmy na górę. Okazało się, ż e tu głównym problemem jest
brak wodociągu. Acha! Innowatorskiego myślenia nie sposób nie zauważyć.
Że kraina zachowała swoją odrębność poprzez 50 lat - aż do mojego przyjazdu -

, że siedząc koło góry ,,Kabelsberg" jeszcze mogłem spojrzeć poprzez łąki i lasy
aż do Runowa Małego i za świerkami domyślać się Komorczyna i Dobrzęcina,
że po prawej stronie góry zamkowe obramowały widok, tam gdzie lisy jeszcze
dzisiaj mówią sobie "dobranoc", że spacerowałem po legendarnych wałach z
prehistorycznych czasów, ż e widziałem bociana na duż«j łące obok traktora jak
zawsze, że za elektrycznymi przewodami wzdłuż torów kolejowych widać stary
park, że pociąg przyjechał punktualnie i dzwoni, gdy mija Juhl lub Glende.To
wszystko wiąże się z krajobrazem, który nie został zmieniony. Łąki pozostały
łąkami, pola - polami - to wszystko stało się przyczyną zmiany mojego krążenia
krwi.
1
- idę do
witają stare drzewa i kamienie,raz samotne drzewo
pobliżu lasku przy szosie do Zębowa, którą widać stąd Tam kiedyś upadł mój
koń ,,Wiwat", grzebiąc mnie pod sobą. Koń się podniósł i galopował do domu
bez jeźdźcy. Kiedy się obudziłem z krótkiego omdlenia, poczułem duży ból w
lewej nerce. Nieskończenie długo szedłem około 2 km do szosy słupskiej. Każdy
krok - piekielne męki, każdy oddech - ból!
-f

Był czas obiadowy, rzepak był dojrzały.Z Zębowa do Sycewic ciągnęła się taśma
delikatnych chmur Przekroczyłem szosę do Słupska,która przecina aleję do
dzisiaj. Tu widać ją spocą starego zmurszałego drzewa, drzewa przy szosie są
młodsze. Dzisiaj wyglądają jak trzy małe punkciki. Kredowoblady dotarłem do
razu do
jeść nie
Zawołano lekarza, radcę Rohrich,
stwierdził zmiażdżenie nerki. ,,Trzeba leżeć" i ,,chłodzić lodem ". Piłem dużo
lodowato zimnej maślanki - Do diabła! Tygodniami nie mogłem chodzić do
szkoły w Sławnie, traciłem mój duch sportowy i formę, w skoku wzwyż już nigdy
nie przekroczyłem 1,69r»,w skoku w dal nigdy więcej powyżej 5,60m a w rzucie
<
.«. oszczepem nigdy już powyżej 40m. W szkole też już nie byłem tak dobry, ale za
to zwalniano mnie ze,,SUżby Pracy" - to był duży zysk.
Jak dawniej istnieją pięLne aleje brzozowe, na przykład ta w kierunku nowego
folwarku w Noskowie lub ta do Warszkowa. Nazwę tej wsi zawsze
wymawialiśmy gwarowo,,OH waasche". A dopiero aleja brzozowa w Sławnie. W
jej niebieskich cieniach jeździliśmy rowerami marki ,,NSU". Welony brzozowych
gałązek policzkowały nasze twarze. Stojąc na siodełku jak dżokej , przednie
koło do góry, tak jeździliśmy po korzeniach. Była to niebezpieczna zabawa ,iecz
cudowna.
To wszystko jakimś cudem przetrwało. Przez wiatr pochylone drzewa - to
pozdrowienie Bałtyku. Czerń i biel w zieleni,w słońcu - to rozkosz dla oka z
. cieniem dawnych czasów.Cienie - nie,raczej odblask dawnych czasów, pierwsze
nieśmiałe pociągnięcia pędzlem w alejce brzozowej. Poranne spacery - w alejce
brzozowej, wieczorne także, tak samo pierwsze wiersze i pierwsze listy miłosne,
wszystko tu się działo - a mogło już dzisiaj tak nie wyglądać, np. ścieżka pokryta
asfaltem - ale nie, wszystko jest jak dawniej Jest co prawda więcej altanek,ale
droga ta sama. Kiedyś droga w przyszłość,a dziś w przeszłość,która kiedyś
nierozerwalnie ze mną ś ę związała.
W moim pamiętniku 'Rowy" opisałem dźwięk dzwonów rozbrzmiewający
poprzez łąki. Dźwięki pochodziły z wieży kościelnej w Główczycach. Tak samo
było dzisiaj; W i e ż a kościelna za dużym drzewem, niebo letnie, i złote źdźbła
słomy Na pierwszym planie trawa nad ciemińską rzeczką, dziesięć razy większa
niż czubek wieży kościd nej w Główczycach, lekki wietrzyk, szumiący wijący się
strumyk, motylki na brzegu i jaskółki w powietrzu, łagodne pagórki i
się liście - wszystko to z i o w u widziałem!
Aleja w Rzuszczach
Blisko lasu: widok na wi&żę kościelną w Główczycach, zgrabne pagórki w tle Na
pierwszym planie trawa. Prawa trawka przecina drogę z Ciemnina do Główczyc.
Tu oczekiwał nas woźnica Dei Uli, stary stangret, na dworcu, kiedy
odwiedzaliśmy dziadków w Ciemninie. Lando rzadko jechał po nierównym
mógłby uszkodzić się końskie pęciny. Dlatego Dei Uli korzystał z
Kołr skrzypiały w piasku. Od czasu do czasu przeskok, kamień
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Dei Ulla spadały czasem kropelki. Moja ciocia podała mu

chusteczkę. On kręcił tyIko^główą mówiąc gwarą:„nie pomoże'
Teraz dalej jednak nie przez Wykosow, Szczypkowice i Dargołęzy ,aie ta
przez Ciemnino w kierunku jeziora łebskiego, które uformowało tę krainę. Koło
Izbicy skręciłem do lasu. T u kolory są już zimne, lecz stare wierzby, droga, płot i
łąka jeszcze oddychają blaskiem wieczora. Jestem na południowym krańcu
jeziora. Tak wyglądają drogi,które powoli torfieją,tak wyglądają pnie w
wieczornym blasku i mgle. A gdy ptaki morskie latają nad trzęsawiskiem
szeleszczą liście na wierzbie, gałęzie pieszczotliwie oświetlają ciemne ślady
wozu i zmurszałe płoty Słychać takie ciche ,,Wróć tu ,wróć tu!"
Szelest wiatru i rzeczywistość
To nie był tylko taki szelest lecz stało się rzeczywistością. Ponad 50 lat
trzymałem się z daleka od stron rodzinnych. A w roku 1995 pojechałem tam aż
dwa razy. Biskup koszaliński
Kościele Mariackim w
Sławnie w dniu 9 września. Mieszkałem znów na plebanii w Sycewicach.
Księżom przedstawiłem szkic ściany za ołtarzem.Tak bardzo im się spodobała,
że prosili jeszcze o ołtarz i ambonę. Proboszcz także spytał, czy już pracuję nad
epitafium. „Jeszcze raz muszę zbadać tę gęstwinę, która tam się rozrastała
przez pół wieku. Mam nadzieję, że jeszcze tam coś znajdę, może mnie
zainspiruje" powiedziałem. Tym razem był z e mną mój syn Wille, architekt, on to
zabrał ze sobą mapki geodezyjne byłego niemieckiego Reichsbahn
(przedsiębiorstwa kolejowego), żeby się lepiej zorientować w zdziczałym terenie.
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W sprawie grobowca rodzinnego nie pomogły. Mapy jednak przypomniały mnie
Hildchen Juhl, córkę dróżnika, mieszkającego niedaleko cmentarza rodzinnego.
Przechodziłem przez tory, tak jak kiedyś, kiedy poszedłem po nią, żeby pograć
w piłkę. T u u Hildchen także rosły stare dęby, prawie tak stare jak tamte
obumarłe. Najważniejsze : te tu żyły. Kiedy ujrzałem grę światła w liściach,
poszedłem jeszcze raz drogą, z góry zamkowej idąc aż do świerków i jodeł w
gaju bukowym. Szukałem więc nie od strony obumarłych drzew lecz oglądałem
teren od strony żywych. I tu na linii przecięcia się śmierci i życia znaleźliśmy,
Wille i ja, trzy groby; jeden był wypełniony wodą, z drugiego wyrosło grube
drzewo. Fotosy zrobione przez Willego wewnątrz grobowca jeszcze nie są
wywołane. W jednym grobowcu widziałem narzędzia, prawdopodobnie służące
do kopania i poszukiwania skarbów. W końcu znalazłem to,czego szukałem część cokołu granitowego, na którym dawniej znajdował się krzyż z czarnego
marmuru z napisem:,,Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem" (Jan 11;25).Z tą
wiadomością wróciłem na plebanię. Następnego rana poszliśmy z księżmi do
sprofanowanych grobów. Razem odmówiliśmy ,,Ojcze nasz" nad wyłamanym
grobowcem, oni po polsku, ja po niemiecku. Prosiłem o przeniesienie resztki
cokoła do kościoła, gdyż ma być podstawą epitafium; Księża podali propozycję,
żeby ziemie z tych grobów przenieść na przyszły cmentarz w Sycewicach i
postawienie nagrobka z memoriałem ogólnikowym. Nazwiska moich dziadków i
mojego ojca będą uwiecznione na epitafium w kościele.

Heinrich Eugen von Zitzewitz ur .w 1925 roku w Noskowie k/.Sławna.Absolwent
Berlińskiej Szkoły Sztuk Pięknych (1955). Uprawia malarstwo,rzeźbę, grafikę. W
1996 roku wystawiał swoje prace w Sławieńskim Domu Kultury (pierwsza
wystawa w Polsce). Mieszka w Braunschweig (Niemcy).
"Z pędzlem przez Pomorze" to rodzaj pamiętnika pisanego i malowanego w
czasie pobytu na Pomorzu w 1995 roku - pierwszy raz po pół wieku.
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Aus dem Inhalt:
Stefan Żurawski: Autor der Geschichte (Chronik) des Nationalrates des Stadt
Schlawe in dem Mechkriegsjahren 1945-1956. Im Anhang die Namen der
Ratsmitglieder in den einzelnen Sitzungsperioden.
Józef Lindmajer - Autor der Aufzeichnungen uber
Krankenhauswesen im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts.

das

Schlawer

Heinrich von Zitzewitz - Deutscher Maler, geborenin Notzkow Kreis Schlawe.
Sein Text "Mit dem Pinsel durch Pommern" sind seine Eindrucke und
Betrachtungen, die er wahrend der Reise durch seine Heimat in den Jahren
1995-1996 niedargeschrieben hat.
Das Heft chliesst mit der Biographie der Stadt Schlawe aus den Jahren 19901996.
(tłum. Brigitta Jerzewska)
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Heinrich Eugen von Zitzewitz - Zamek w Sycewicach

