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02.01

KAŹKO IV
SŁUPSKI
(1351-1377)

640.
rocznica
śmierci

5.01

Andrzej
SZCZEPAŃSKI
(ur. 1947)

70.
rocznica
urodzin

10.01

Krzysztof
PRUSZCZAK
(ur. 1972)

45.
rocznica
urodzin

Książę dobrzyński, inowrocławski i słupski
z dynastii Gryfitów, syn Bogusława V i Elżbiety
Kazimierzówny, córki Kazimierza Wielkiego,
króla Polski. Po śmierci matki wychowywany
był na dworze cesarskim Karola IV, adoptowany
przez Kazimierza Wielkiego przypuszczalnie
w kwietniu 1369. Już wcześniej przewidywany
był na następce przez Kazimierza Wielkiego.
W 1360 roku ustalono małżeństwo Kaźka
z Joanną Olgierdówną, księżniczką litewską,
jedynie jej przedwczesna śmierć w 1368 roku
zapobiegła stadłu. Pomimo poparcia planów
Kazimierza Wielkiego przez część „panów
wielkopolskich”, sąd po śmierci króla anulował
testament, a przyszłemu księciu słupskiemu
pozwolono
zatrzymać
jedynie
ziemię
dobrzyńską,
Kruszwicę, Wałcz i Złotów.
Dopuszczony do współrządów w 1370. Po
śmierci ojca w 1374 objął władzę w Księstwie
Słupskim, a w dwa lata później osiadł na stałe
w ziemi dobrzyńskiej, gdzie wdał się w wojnę
z księciem
gniewkowskim
Władysławem
Białym. Na skutek odniesionych ran (trafiony
kamieniem w głowę) w czasie oblężenia zamku
w Złotorii
w
pobliżu
Torunia
zmarł
(bezpotomnie) 2 stycznia 1377 w Bydgoszczy.
Pochowano go w klasztorze Cystersów
w Byszewie lub w Koronowie.
Według
ówczesnego prawa lennego, ziemie i zamki,
które objął w posiadanie Kaźko słupski, zostały
przyłączone
do
Królestwa
Polskiego,
z wyłączeniem ziemi dobrzyńskiej, którą
zarządzała Małgorzata, druga żona księcia.
W 1378 zrzekła się ona praw do tych ziem na
rzecz księcia Władysława Opolczyka.
Polityk, były działacz PZPR, były wojewoda
słupski, senator III kadencji. Ukończył studia na
Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Nauk
Społecznych przy KC PZPR w Warszawie.
Polityk
bytowski,
działacz
społeczny,
dziennikarz. Pracę zawodową rozpoczął
w Kurierze Bytowskim. Od 1995 do 2002
dziennikarz "Głosu Pomorza". W 2002 r. został
wybrany
z ramienia
PSL
do
Sejmiku
Województwa
Pomorskiego.
Pracował
w komisjach budżetu i finansów oraz ochrony
środowiska.
Pełnił
funkcję
wiceprzewodniczacego Sejmiku w latach 2002 2003. W 2006 roku wybrany do Rady Powiatu
Bytowskiego. Został tez wówczas wicestarostą

17.01

Julian
WĘGRZYNOWICZ
(1902-1982)

115.
rocznica
urodzin
35.
rocznica
śmierci
(22.06)

22.01

Mieczysław
JAROSZEWICZ
(ur. 1942)

75.
rocznica
urodzin

28.01

Zbigniew
KIWKA
(1932-2014)

85.
rocznica
urodzin

29.01

Mieczysław
KOŚCIELNIAK
(1912-1993)
Tadeusz
MATYJASZEK
(ur. 1942)

105.
rocznica
urodzin
75.
rocznica
urodzin

9.02

Otto Daniel
LIVONIUS
(1829-1917)

100.
rocznica
śmierci

11.02

Władysław
PIOTROWICZ
(ur. 1947)

70.
rocznica
urodzin

1.02

bytowskim.
Lekarz,
więzień
niemieckiego
Obozu
Koncentracyjnego Stutthof. Pierwszy po II
wojnie światowej dyrektor Szpitala Miejskiego
w Lęborku. Był również ordynatorem w tym
szpitalu. Zasłużył się m.in. podczas epidemii
czerwonki i duru brzusznego, która wybuchła
w Lęborku w lecie 1945 roku. Jako lekarz
pracował w tym mieście aż do śmierci w 1982
roku. Upamiętnia go tablica pamiątkowa na
szpitalnym murze.
Obecnie emeryt i wiceprezes Słupskiego
Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego.
Do
grudnia 2013 przez 31 lat kierował Muzeum
Pomorza Środkowego w Słupsku.
Prozaik
i poeta.
Do 1939 roku
mieszkał
w miasteczku Gliniany (Tarnopolskie).
Po
wojnie
w
ramach
tzw. akcji
repatriacyjnej wyjechał
z rodzicami
do
Antonówki w Szczecińskiem. Ukończył kursy
prawno-ekonomiczne.
Od 1946 mieszkał
w Słupsku.
Malarz, grafik i rysownik.
Były dyrektor MBP w Słupsku. Stanowisko
dyrektora pełnił przez 38 lat. Słupska biblioteka
była dla Tadeusza Matyjaszka jedynym
miejscem pracy w czasie jego kariery
zawodowej. Zatrudnił się w niej w 1959 roku.
Z wykształcenia jest fizykiem, bibliotekarstwo
studiował podyplomowo. W bibliotece przeszedł
wszystkie szczeble kariery zawodowej. W czasie
jego pracy instytucja kilka razy zmieniała swoją
nazwę. Była biblioteką powiatową, wojewódzką
i wreszcie miejską. Obecnie na emeryturze.
W 1918 roku był dowódcą 1. szwadronu 5.
Pułku Huzarów, stacjonującego w Słupsku.,
Autor wspomnień „Od Morza Czarnego do
wybrzeża
pomorskiego”,
wydanych
po
niemiecku w Słupsku w 1925 roku. Zasłynął
tym, że po zakończeniu I wojny światowej
przeprowadził swój 120-osobowy oddział przez
tereny ogarnięte rewolucją bolszewicką z Krymu
aż do Słupska (trasa wiodła m.in. przez Ukrainę,
Bałoruś, Białystok, Olsztyn, Szczecinek).
Urodził się w Czaplinku. Posiada wykształcenie
wyższe.
Ukończył
studia
w Budapeszcie
uzyskując dyplom inżyniera handlu oraz studia
na Akademii Rolniczej w Poznaniu na wydziale
żywienia człowieka. Związany jest ze Słupskiem
od 1958 roku. W 1961 r. jako czternastolatek
zaczął przygodę z gastronomią rozpoczynając

19.02
23.02

1.03

Maria
ZABOROWSKA
(1902-1973)
Anna
BOGUCKA –
SKOWROŃSKA
(ur. 1942)
Jan
ZIEJA
(1897-1991)

115.
rocznica
urodzin
75.
rocznica
urodzin
120.
rocznica
urodzin

naukę w słupskiej Zasadniczej Szkole
Zawodowej w zawodzie kucharz, z praktyką
w restauracji „Metro”. Po ukończeniu szkoły
jako wykwalifikowany kucharz kolejne trzy lata
uczęszczał do Technikum Gastronomicznego
w Słupsku. Jako technik gastronomii otrzymał
pracę na stanowisku zastępcy szefa kuchni
w Restauracji „Zacisze”. W 1967 roku wyjechał
na studia do Budapesztu, a po powrocie podjął
staż w Słupskich Zakładach Gastronomicznych.
Był
kierownikiem
Restauracji
„Metro”,
a następnie kierownikiem Restauracji „Piracka”.
Wykazując duże zdolności organizacyjne
i ogromną wiedzę w 1977 roku za sprawą
rekomendacji znanego dyrektora gastronomii
w Polsce, Tadeusza Szołdry, został mianowany
przez
Centralny
Związek
Spółdzielni
Spożywców „Społem” w Warszawie, na
stanowisko zastępcy dyrektora ds. gastronomii
Zakładu Kompleksowych Wdrożeń „Społem” w
Słupsku.
Wówczas
zarządzał
trzema
karczmami: „Karczmą Słupską”, „Karczmą Pod
Kluką” i „Karczmą Rycerską” w Lęborku, a także
pełnił nadzór i patronat nad sześcioma
„Karczmami Słupskimi” w Polsce (tj. w:
Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Opolu,
Rzeszowie i Warszawie). W latach 1979-1983
Pan Wł. Piotrowicz, pracował na stanowisku
dyrektora „Karczmy Słupskiej” w Budapeszcie,
pierwszej karczmy za granicą. Po powrocie do
kraju ponownie objął stanowisko kierownika
restauracji „Metro”. Funkcję tę pełnił do 1991
roku. Przez kolejne lata lokal ten dzierżawił
i prowadził wraz z Władysławą Bogusz na
własny rachunek. W 2004 roku został
właścicielem „Karczmy Słupskiej”, którą dwa
lata później próbował reaktywować. Ogrom
obowiązków związany z prowadzeniem dwóch
restauracji spowodował rezygnację z dzierżawy
„Metra”. W 2007 roku Władysław Piotrowicz
przeszedł na emeryturę, a rok później problemy
zdrowotne zmusiły go do zamknięcia
i sprzedaży „Karczmy Słupskiej”.
Pracownik kulturalny, muzealnik, społecznik,
zasłużona dla miasta Słupska.
Polityk, adwokat, senator I, II i IV kadencji, była
sędzia Trybunału Stanu.
Duchowny, działacz społeczny, tłumacz,
publicysta i pisarz religijny, żołnierz wojny
roku 1920, obrony z września 1939 r., kapelan

04.03

27.03

1.04
08.04

Szarych
Szeregów i AK(ps. Wojciech, Rybak),
uczestnik powstania warszawskiego, działacz
opozycji
demokratycznej
w PRL,
podpułkownik WP,
współzałożyciel Komitetu
Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony
Społecznej.
Michał
5.
Major Wojska Polskiego, żołnierz Armii
ISSAJEWICZ
rocznica Krajowej, więzień obozu koncentracyjnego
ps. Miś
śmierci
Stutthof w czasie II wojny światowej. W 1940 r.
(1921-2012)
żołnierz Związku Walki Zbrojnej, aresztowany
przez
NKWD,
przez
rok
więziony
w Baranowiczach. Uwolniony w końcu czerwca
1941 r., deportowany przez Niemców na roboty
przymusowe do Królewca. W 1943 r. znalazł się
w Warszawie,
gdzie
nawiązał
kontakty
z podziemiem. W 1944 został członkiem
batalionu „Parasol”. Uczestniczył w udanym
zamachu na Franza Kutscherę – dowódcę SS
i policji na dystrykt warszawski Generalnego
Gubernatorstwa, dokonanym 1 lutego 1944
w Warszawie. W czasie akcji był kierowcą
i trzecim wykonawcą wyroku. Odznaczony
Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari.
W maju 1944 r. wywieziono go do KL Stutthof,
gdzie kontynuował działalność konspiracyjną.
Po wojnie trafił do Słupska (marzec 1945), gdzie
stał na czele Wydziału ds. Ludności Niemieckiej
Zarządu Miejskiego. Wkrótce wrócił do stolicy,
gdzie działał w Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację oraz jako wychowawca
w Warszawskich
Drużynach
Harcerskich
i Zuchowych. Zmarł po długiej i ciężkiej
chorobie. Został pochowany 12 marca 2012 na
Cmentarzu
Wojskowym
na
Powązkach
w Warszawie.
Ryszard
60.
Wiceprezydent Słupska. ur. 27 marca 1957 r.
KWIATKOWSKI
rocznica w Okonku, mgr inż. budownictwa (Wyższa
(ur. 1957)
urodzin Szkoła Inżynierska w Koszalinie –1982 r.), żona
Mirosława, dwoje dzieci. Od 1982 do 1991 roku
pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa
Rolniczego w Słupsku, gdzie przeszedł drogę od
stażysty do dyrektora naczelnego. W 1992 roku
obejmuje stanowisko wicedyrektora w Urzędzie
Morskim w Słupsku, pracuje tam do 2001 roku.
27 listopada 2002 roku powołany został na
stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta.
25 lat istnienia Słupskiego Teatru Dramatycznego.
Ernst Heinrich
120.
Znany jako Heinrich von Stephan. Urodził się
Wilhelm
rocznica w Słupsku. W ciągu wieloletniej służby
VON STEPHAN
śmierci
państwowej pełnił m.in. funkcje dyrektora
(1831-1897)
służby
pocztowej
Konfederacji
Północnoniemieckiej
(1870),
generalnego
poczmistrza Cesarstwa Niemieckiego (ministra

14.04

Jan
SIEŃKO
(ur.1947)

70.
rocznica
urodzin

20.04

Franciszek
SZAFRANEK
(1901-1997)

20.
rocznica
śmierci

poczt, 1876), podsekretarza stanu (1880),
ministra stanu (1895). W 1874 był jednym
z założycieli Światowej Unii Pocztowej. W 1865
roku
zgłosił
jako
pierwszy
pomysł
wprowadzenia możliwości wysyłania kart
pocztowych bez kopert. Jako pierwsza karty
wprowadziła Austria w 1869 roku, a pocztówki
zyskały tak dużą popularność, że wprowadzono
je wkrótce w całej Europie. Zreformował
system pocztowy w Niemczech. W 1877 jako
pierwszy wprowadził w Niemczech telefon. Jako
Generalny Poczmistrz – von Stephan zlecił m.in.
budowę 2000 nowych budynków pocztowych
na terenie całej ówczesnej Rzeszy. Jeden z tych
budynków został uroczyście przekazany do
eksploatacji 20 listopada 1879 roku w Słupsku.
Budynek ten istnieje i służy do dziś. Jako
entuzjasta radia i innych nowinek technicznych,
von
Stephan
był
także
zwolennikiem
wyposażania wielkich niemieckich jednostek
morskich w radiostacje pokładowe, doceniał też
rolę wielkich i szybkich statków pasażerskich
jako środka transportu dla przesyłek
pocztowych. Zmarł w kwietniu 1897 roku
w Berlinie.
Polityk, działacz PZPR, poseł na Sejm III i IV
kadencji.
W
latach
1979-1985
jako
przewodniczący
zarządu wojewódzkiego
Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
w Słupsku.
Urodzony w Strożyskach, k. Buska Zdroju,
słupski pionier, organizator powojennej
gospodarki
i
spółdzielczości.
Honorowy
Obywatel Miasta Słupska od 1995 r. W latach
trzydziestych
XX
w.
związał
się
ze
spółdzielczością "Społem", był korespondentem
"Gazety Chłopskiej". Po wybuchu wojny walczył
w szeregach Armii Krajowej pod pseudonimem
"Frasza". Brał udział w powstaniu warszawskim,
dowodził 2. Kompanią Batalionu Kiliński. Do
Słupska przybył 1 maja 1945 r. Zameldowano go
jako 16. mieszkańca – Polaka. Pracował
w Starostwie
Powiatowym,
Zarządzie
Nieruchomości Miejskich (dyrektor w latach
1948-1950), Banku Rolnym (starszy inspektor
w latach 1950-1960, przez szereg lat pełnił
funkcję sekretarza komitetu powiatowego
w Stronnictwie Demokratycznym. Od września
1945 do 1984 r. był radnym powiatowym,
wojewódzkim i miejskim w Słupsku. Za
działalność zawodową i społeczną został
uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia

8.05

Jolanta
NITKOWSKAWĘGLARZ
(ur. 1952)

65.
rocznica
urodzin

9.05

Kazimierz Piotr
ADACH
(ur. 1957)

60.
rocznica
urodzin

25.05

ks. Adolf
POJDA
(1881-1942)

75.
rocznica
śmierci

25.05

Wiesław
REMBIELIŃSKI
(ur. 1937)
Dariusz
SZYMAŃSKI
(1967-2010)

80.
rocznica
urodził
50.
rocznica
urodzin

18.06

Paul
GEDIGA
(1887-1945)

130.
rocznica
urodzin

20.06

Zbigniew
DACZKOWSKI
(1942-2012)

75.
rocznica
urodzin
5.

5.06

Polski. Zmarł w Słupsku.
Dziennikarka, publicystka, autorka książek
popularyzujących historię Pomorza oraz baśni.
Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie
Gdańskim oraz studia dziennikarskie na
Uniwersytecie
Warszawskim.
Dziennikarką, pisarką, pasjonatką tajemnic
naszego regionu, autorką baśni dla dzieci,
na podstawie
których
organizowane
są
konkursy i przygotowywane są przedstawienia
teatralne z udziałem najmłodszych. Przez 25 lat
pracowała
w
redakcjach
regionalnych
gazet, drukowała
również
w Polityce,
Przeglądzie Tygodniowym, Prawie i Życiu,
Gazecie Wyborczej. Specjalizuje się w historii
Pomorza oraz problematyce stosunków polskoniemieckich. Wielokrotnie była nagradzana
przez gdański oddział Instytutu Pamięci
Narodowej za reportaże historyczne. Z pasją
ukazuje nieznane fakty i tajemnice związane
z Pomorzem. Przedstawia losy ludzi, którzy
zapisali się w historii naszego regionu. Jest
najpopularniejszą w regionie autorką baśni
pomorskich.
Bokser i medalista olimpijski. Walczył w wadze
lekkiej (do 60 kg). Zdobył brązowy medal
podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie
w 1980 r. Startował także w Mistrzostwach
Europy w Tampere w 1981 roku oraz w
Mistrzostwach Świata w Monachium w 1982
roku, ale bez powodzenia.
Polski ksiądz rzymskokatolicki, działacz
narodowy i plebiscytowy na Śląsku.
Proboszcz parafii św. Ottona w Słupsku (19171926).
Prawnik i działacz polityczny, wojewoda słupski
(1991–1993).
Bosman
sztabowy
marynarki,
ratownik
pokładowy śmigłowca Marynarki Wojennej RP,
płetwonurek, sportowiec. Pochodził z Lęborka.
Grał w piłkę nożną w Pogoni Lębork, jak
i w Gryfie Słupsk.
Urodził się w Ostrożnicy, (Schneidenburg),
powiat Koźle, w rodzinie zgermanizowanych
Ślązaków. Ukończył seminarium duchowne we
Wrocławiu i w dniu 22 czerwca 1912 roku
otrzymał
święcenia
kapłańskie.
Jeden
z proboszczów parafii św. Ottona.
Przez 36 lat szef słupskiej Delegatury
Wojewódzkiego Biura Ochrony Zabytków. Był
też autorem wielu opracowań dotyczących
zabytków, historii i architektury byłego

24.06

Jolanta Irena
SZCZYPIŃSKA
(ur. 1957)

rocznica
śmierci
(12.02)
60.
rocznica
urodzin

15.07

Franz
FRENZEL
(1867-1946)

150.
rocznica
urodzin

27.09

Bronisław
75.
KOSTKOWSKI
rocznica
(1915-1942)
śmierci
20 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku
Andrzej
5.
Urodził się w 1939 roku w Lwowie, zmarł 2
Wojciech
rocznica
listopada 2012 roku w Lęborku. Debiutował
GUZEK
śmierci
w 1968 roku tomem wierszy "Wypowiedź", a
(1939-2012)
w 1983
roku
nakładem
Wydawnictwa
Poznańskiego ukazał się jego "Spór o istnienie".
Poeta mieszkał w Lęborku. Jest autorem
kilkunastu zbiorków wierszy. Konsekwentnie
daleki był od literackiej giełdy i rankingowych
wyścigów. Istotny dla niego był też
indywidualnie postrzegany człowiek i jego
losowe traumy oceniane w etyczno historycznej, norwidowskiej perspektywie.
Jerzy
75.
Dziennikarz, literat, działacz społeczny. Urodził
DĄBROWArocznica
się w Zęmborzycach koło Lublina, ale korzenie
JANUSZEWSKI
urodzin
miał pomorskie. Jego rodzina została w latach
(1942-2010)
wojny wysiedlona do Generalnej Guberni z ziem,
które w 1939 roku Niemcy wcielili do Rzeszy.
Ukończył technikum leśne, ale po maturze
poszedł
na
studia
polonistyczne
na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Poetą był od wczesnej młodości. Miał 17 lat, gdy
w 1959 roku zajął pierwsze miejsce
w ogólnopolskiej audycji Polskiego Radia
"Wiersz
tygodnia",
prowadzonej
przez Aleksandra Rymkiewicza. Po studiach
został dziennikarzem w "Głosie Koszalińskim",
od 1976 do 1991 roku był słupskim
korespondentem Polskiej Agencji Prasowej, a od
1991 roku aż do emerytury, na którą przeszedł
w 2002 roku, był dziennikarzem i redaktorem
w naszej redakcji. Nigdy nie zerwał z poezją.

20.10
2.11

17.11

województwa słupskiego.
Polityk i pielęgniarka, posłanka
na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej IV, V, VI, VII i VIII
Kadencji.
Uczęszczała
do
Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Ustce. Następnie ukończyła Policealne Studium
Medyczne w Słupsku, pracowała jako pielęgniarka.
W latach 80. była współzałożycielką NSZZ
"Solidarność" Służby Zdrowia w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Słupsku.
Urodził się we wschodniopruskim Kalnischken.
W 1889 roku jako nauczyciel podjął pracę
z dziećmi głuchoniemymi w Rossel, a od 1895
roku zaczął pracę z dziećmi upośledzonymi
umysłowo. Twórca pierwszej w Słupsku Szkoły
Specjalnej.
Kleryk, męczennik II wojny światowej, patron
miasta Słupska.

21.11

Szczepan
GRACZ
(1888-1942)

75.
rocznica
śmierci

22.11

Bogusława
55.
OLECHNOWICZ- rocznica
DZIERŻAK
urodzin
(ur. 1962)

18.12

Stanisław
SZPILEWSKI
(1939-2012)

5.
rocznica
śmierci

18.12

Ferdinand
SCHULZ
(1892 – 1929)

125.
rocznica
urodzin

21.12

Robert
KRASKOWSKI
(ur. 1967)

50.
rocznica
urodzin

27.12

Czesław
PRZEWOŹNIK

10.
rocznica

Publikował tomiki wierszy oraz poetyckich
opowiadań, związanych z naszym regionem, na
przykład "Jesień
Anny" o ostatniej
księżnej
z rodu Gryfitów, rezydującej na słupskim zamku
w XVII wieku. Kochał Kaszuby, ich historię
i bohaterów. Ostatnie jego dzieło, które po
pierwszym wylewie w 2007 roku pomogli mu
dokończyć koledzy, to przewodnik: "Słupią śladami Karola Wojtyły" wydany w 2008 roku.
Działacz narodowy na Pomorzu, z wykształcenia
lekarz weterynarii, później zakonnik katolicki.
W latach 1919 - 1920, kiedy był powiatowym
lekarzem weterynarii w Lęborku, próbował
stworzyć tajną organizację, która miałaby
spowodować przyłączenie do Polski powiatów
lęborskiego i słupskiego. W efekcie trafił do
więzienia w Słupsku pod zarzutem zdrady.
Warunkowo zwolniony, Ponownie trafił do
niemieckiego więzienia w 1942 roku i zginął.
Judoczka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich
w Seulu i Barcelonie, mistrzyni Polski i Europy
w judo. -Olechnowicz w 1979 r. ukończyła
Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą w Słupsku,
a w 1985 r. Średnie Studium Społeczno-Prawne.
Od 1978 r. była judoczką Gryfa Słupsk, szkolił ją
trener Wiesław Hałaburda.
Urodził się w 1939 roku w Nowogródku jako
jedyny syn Heleny i Józefa Szpilewskich. Tata
zajmował się handlem, a mama była
nauczycielką. Zmarł 18 grudnia 2012 r.
w Słupsku. Pięćdziesiąt lat pracy zawodowej
i społecznej Stanisława Szpilewskiego związane
było z muzealnictwem i ochroną zabytków.
Rozpoczął ją jako młodszy asystent w słupskim
muzeum przechodząc kolejno stopnie służbowe
do stanowiska kustosza – kierownika Działu
Historyczno-Artystycznego.
Pionier lotnictwa, szybownik, konstruktor i pilot
szybowcowy praz samolotowy. Urodził się
w Piszewie w powiecie reszelskim, w obecnym
województwie
warmińsko-mazurskim.
Współinicjator założenia szkoły szybowcowej
w Łebie. Zginął w wypadku lotniczym w Sztumie
w 1929 roku.
Strzelec (broń długa), były reprezentant Gryfa
Słupsk (od 1983r.) i Legii Warszawa (od 1993
r.), wielokrotny mistrz i rekordzista Polski,
dwukrotny mistrz Europy (1991), zwycięzca
Pucharu Świata (1992), olimpijczyk z Barcelony
(1992), Atlanty (1996) i Pekinu (2008).
Polityk, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Budownictwa
i
Przemysłu
Materiałów

(1928-2007)

śmierci

Budowlanych
w
latach
1968–1973,
wojewoda słupski w latach 1980–1987, jeden
z autorów tzw. cudu słupskiego
Księżna Zofia
520.
Matka Bogusława X. Była pierwszą z dwóch
(1435? -1497)
rocznica
córek księżnej Marii Mazowieckiej i księcia
śmieci
Bogusława IX. Wychowywała się w zamkach
w Darłowie i Słupsku.
Bogusław V
700.
Książę wołogosko-rugijski w latach 1326–1365
(Wielki)
rocznica
(wraz z braćmi Warcisławem V i Barnimem IV)
(1317lub1318urodzin
i 1365–1368 (wespół z Warcisławem V)
1374)
z dynastii Gryfitów. Po podziale księstwa w
1368 – książę słupski. Syn Warcisława IV
i Elżbiety.
Elżbieta
70.
Z
wykształcenia
architekt.
Zawodowo
SZALEWSKA
rocznica
i prywatnie związana ze Słupskiem i Bytowem.
(ur. 1947)
urodzin
Od wielu lat pasjonuje się rysunkiem
I malarstwem. Pracowała w planowaniu
przestrzennym – dzięki czemu nabyła łatwość
rozpoznawania i interpretacji krajobrazu.
Autorka i propagatorka nazwy: „Kraina w kratę”.
Inicjatorka i autorka rozbudowy Skansenu
w Klukach oraz Projektu Swołowo.
65 lat istnienia Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.
65 lat istnienia Głosu Pomorza. Ukazuje się od 1952 r., początkowo jako „Głos Koszaliński”,
pod obecną nazwą od roku 1975. Od stycznia 2007 roku funkcjonuje jako jedna z trzech
lokalnych mutacji „Głosu – Dziennika Pomorza”. Do 2007 roku główna siedziba mieściła się
w Koszalinie. Obecnie znajduje się w Słupsku.
65 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku.
55 lat istnienia Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku.
40 lat istnienia Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica przekształconej w roku 1980 w Teatr
Dramatyczny i Orkiestrę Kameralną. Oprócz udziału w przedstawieniach operowych, od
początku swojego istnienia prowadziła samodzielną działalność koncertową. Od roku 1992
działała w ramach instytucji pn. Państwowa Orkiestra Kameralna i Teatr Impresaryjny.
Decyzją słupskiej Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2005 r. przekształcono ją w Polską
Filharmonię Sinfonia Baltica w Słupsku.
30 lat istnienia „Gwiżdże” - dziecięco-młodzieżowej Grupy Teatralnej, powstałej w 1987
w Miejskim Ośrodku Kultury w Słupsku.
35 lat istnienia Zespołu Karcer w Słupsku.
30 lat istnienia Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku.
25 lat istnienia Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Słupsku.
15 lat istnienia Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku.

