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W numerze:
Zimowe Prezentacje 

Taneczne 2014

Wspaniałe pokazy młodych 
tancerzy z Polski, Niemiec 
i Ukrainy odbyły się w ubiegły 
weekend w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Policach. Na czele 
Zimowych Prezentacji jak zwy-
kle stała Compania Baletowa, 
od 25 -lat prowadzona przez 
tancerkę i instruktorkę- Barbarę 
Kamińską.

więcej str. 4

Certyfikaty rozdane 

W niedzielę 16 stycznia za-
kończyła się I edycja kursu 
samoobrony dla kobiet. Po-
nad 30 uczestniczek otrzyma-
ło certyfikaty potwierdzające 
„zaliczenie” zajęć.  Kurs odby-
wał się w weekendy i cieszył 
się dużym zainteresowaniem. 
Zajęcia prowadził trener Klu-
bu Taekwondo I.T.F. Szczecin 
Krzysztof Cywiński VI dan - in-
struktor i sędzia sportu Pol-
skiego Związku TaeKwon-Do.
Pomysłodawczynią i organi-
zatorką przedsięwzięcia była 
właścicielka polickiego sklepu 
Intermarche Aldona Antczak. 
Patronat nad kursem objął bur-
mistrz Polic Władysław Diakun.

więcej str.6

Piera van der Horsta 
droga do nieba

Niegdyś kilka lat wstecz 
Galerię Historyczną ni stąd ni 
z owąd odwiedzili przybysze 
z Holandii. Małżeństwo David, 
Klas Ine Scheele i towarzyszą-
cy im Frank i Tanja Bruggeman. 

więcej str.8
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Wychodząc naprzeciw społecznościowym trendom komunika-
cji wirtualnej, uruchamiamy profil bloga Police750 na Facebooku.
Dla korzystających z tej platformy wymiany informacji będzie 
to zapewne wygodna forma śledzenia nowości z zakresu historii 
Polic. Oprócz zajawek najnowszych wpisów na blogu, na facebo-
okowym profilu pojawiać się będą także odniesienia do rozma-
itych wydarzeń, ciekawostek, odkryć dotyczących Ziemi Polickiej.

Zachęcam do polubienia www.facebook.com/Police750

Blog Police750 na Facebooku

Wywiad z trenerem 
KPS Chemik Police S.A. 
Giuseppe Cuccarinim

5 lutego w Hotelu Park odbyła się konferencja prasowa 
z udziałem nowego trenera polickich siatkarek Giuseppe 
Cuccariniego oraz dwóch zawodniczek Małgorzaty Glinki-
Mogentale i Anny Werblińskiej. Gospodarzem spotkania była 
prezes siatkarskiego klubu Joanna Żurowska. Konferencja 
dla dzienikarzy zorganizowana została po miesiącu pracy  
trenera Cuccariniego w charakterze szkoleniowca. Pytany 
przez dziennikarzy trener uznał polską ligę za jedną 
z najlepszych w Europie.- Celem drużyny jest oczywiście 
mistrzostwo Polski. Obecnie  skupiamy się na przygotowaniu 
do fazy Play-off powiedział trener. Włoski szkoleniowiec 
przyznał, że wcześniej niewiele wiedział o polskiej lidze 
i zespole Chemika, a jego włoski temperament poznamy  
po zdobyciu mistrzostwa Polski.

Czy przed podpisaniem umowy 
z Chemikiem Police zasięgał pan 
opinii któregoś z włoskich trenerów 
pracujących kiedyś lub obecnie 
w Polsce na temat ORLEN Ligi, 
polskiej siatkówki czy Chemika?

Giuseppe Cuccarini: Nie, nie 
widziałem takiej potrzeby by to robić.

Można odnieść wrażenie, że bardzo 
panu zależało na pracy w naszym 
kraju - kandydował pan kilka lat 
temu na stanowisko selekcjonera 
reprezentacji Polski kobiet oraz 
wymieniany był pan jako jeden 
z kandydatów na pierwszego 
trenera siatkarek z Bielska-Białej.

dok. na str. 5



4 5

KULTURA SPORT

Zimowe Prezentacje 
Taneczne 2014

Wspaniałe pokazy młodych tancerzy z Polski, Niemiec i Ukrainy odbyły się w ubiegły weekend 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Na czele Zimowych Prezentacji jak zwykle stała 
Compania Baletowa, od 25 -lat prowadzona przez tancerkę i instruktorkę- Barbarę Kamińską.

Aleksandra Słowińskia

W polickim MOK-u dok. ze str. 3

Jak co roku rodzina, przyjaciele 
oraz pasjonaci tańca, w szczególno-
ści tańca klasycznego, bardzo licznie 
przybywali do MOK -u aby gromkimi 
brawami gratulować młodym arty-
stom talentu. Zimowe Prezentacje Ta-
neczne odbyły się w Policach dzięki 
zrealizowanemu projektowi dofinan-
sowanemu z Polsko – Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. Trójstronna 
wymiana młodzieży polegała na re-
alizacji czterodniowych warsztatów 
tanecznych. Prowadzili je instrukto-
rzy, tancerze z dużym doświadcze-
niem i niezwykłą inwencją twórczą. 
Międzynarodowa grupa młodzieży 
uczyła się m.in. tańca klasycznego, 
tańca współczesnego, jazzu. Naby-
wanie nowych umiejętności łączyło 
się przede wszystkim ze wzajemnym 
poznaniem, doświadczaniem stylu 
pracy, kultury i obyczajów przyjaciół 
z zagranicy. Młodzież angażowana 
była do realizacji projektu zarów-
no w trakcie jego trwania, jak i pod-
czas przegotowań. Dowodem na to 
były prezentacje sceniczne każdego 
z uczestniczących w projekcie zespołów. 
Grupy przygotowały dla siebie na 
wzajem i dla zaproszonych gości po-
kazy swoich umiejętności i dorobku 
artystycznego. Obok Companii Ba-
letowej - organizatora corocznych 
Prezentacji Tanecznych, można było 
podziwiać popisy taneczne m.in.: 
zespołu baletowego z Kijowa, czyli 
Zespół Tańca Klasycznego dla Dzieci 
i Dorosłych „Yaroslawna” pod kierun-
kiem Pana Konstantego Gordiichuka 
oraz pary solistów ze Lwowa, zespo-
łu Kinder- und Jugendtanzensemble 
z Neuenhagen prowadzonych przez 
Panią Simone Meuche, szkoły tań-
ca ze Schwedt pod kierunkiem Pani 
Anny Borysewicz. Swoją obecność 
zaznaczyli także wychowankowie 
Companii Baletowej, aktualnie uczą-
cy się w Ogólnokształcącej Szkole 

Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyń-
skiej w Poznaniu.
Gościnnie wystąpiły także zespoły 
zaprzyjaźnione z policką Companią 
Baletową: Ognisko Baletowe, Zespo-
ły Taneczne Pałacu Młodzieży, Funda-
cja Balet ze Szczecina, a także Grupa 
Baletowa Arabesque i Chorus spod 
Opola.
Scena dzięki kostiumom tancerzy mie-
niła się ferworem różnorodnych barw. 
Swoje kroki taneczne prezentowali 
nawet najmłodsi tancerze Companii 
Baletowej. Były wśród nich nawet 3 – 
latki, które z nieodpartym urokiem oso-
bistym zachwycały nie tylko swoich ro-
dziców. Najbardziej zaskakiwała grupa 
Kinder- und Jugendtanzensemble 
z Neuenhagen, która przestawiła oso-
bliwe interpretacje utworów klasycz-
nych, jak choćby sparodiowany utwór 

Justyno! Piotrze!
Jesteśmy z Wami
Beata i Mirosław

Czajkowskiego wytańczony rękoma, 
ubranymi w baletki. Zaś niezwykłym 
kunsztem i z całą pewnością impo-
nującymi umiejętnościami zachwycał 
zespół „Yaroslavna” z Ukrainy. Ponad 
20 tancerzy, prezentujących poziom 
szkół baletowych, zaprezentowało bli-
sko 15- minutową „Pachitę”. Za co pu-
bliczność nagrodziła zespół gromkim 
aplauzem. 

Zimowe Prezentacje były pięknym 
i imponującym pokazem. Młodzi lu-
dzie z zaangażowaniem i entuzja-
zmem prezentowali swoją pasję, jaką 
jest taniec. Prezentacje były również 
doskonałą okazją do podziękowań 
i  gratulacji.

Aleksandra Słowińska 
MOK Police

Wywiad z trenerem 
KPS Chemik Police S.A. 
Giuseppe Cuccarinim

- Tak, to prawda. W 2006 roku 
złożyłem swoją kandydaturę na 
trenera reprezentacji Polski siatkarek, 
natomiast w 2010 roku mój menadżer 
zaprosił mnie na spotkanie z pre-
zesem drużyny z Bielska-Białej. 
Jestem profesjonalnym trenerem 
i za każdym razem szukam wielu 
możliwości dobrej pracy w całej 
Europie. Obie te opcje pracy w Polsce 
dawały bardzo duże możliwości. 

Kiedy obejmował pan stanowisko 
pierwszego trenera Chemik Po-
lice był liderem rozgrywek z za-
ledwie dwiema porażkami na 11 
rozegranych spotkań. Czy nie 
obawiał się pan, że zmiana trenera 
w takim momencie mogła zostać  
źle odebrana?

- W pracy trenera zawsze jest ryzyko 
i jeśli chce się pracować w tym 
zawodzie, to trzeba je podejmować 
i zaakceptować.

Trenuje pan Chemika Police od 
miesiąca. Jak oceni pan ten czas 
spędzony z drużyną?

- Moje spostrzeżenia są pozytywne. 
Zawodniczki zareagowały bardzo 
przychylnie na moje uwagi i prośby. 
Cała ekipa – i zespół i sztab – pracuje 

bardzo ciężko i idzie w dobrym 
kierunku. W dodatku wszyscy 
pracujący w klubie bardzo mocno 
wspierali mnie w tych pierwszych 
tygodniach pracy i tym samym 
bardzo je ułatwili.

Chemik Police to beniaminek 
w ORLEN Lidze, jednak w jego 
składzie jest wiele gwiazd 
siatkówki. Jak w pana ocenie 
drużyna wypada na tle pozostałych 
polskich zespołów, zwłaszcza tych 
z czołówki ligi?

- Jednym z głównych powodów, 
dla których przyjąłem ofertę klubu 
z Polic, była moja ocena możli-
wości poszczególnych zawodniczek. 
Według niej, te możliwości są bardzo 
wysokie i dlatego też potencjał całego 
zespołu jest ogromny. Jak do tej pory 
w lidze musieliśmy mocno powalczyć 
by wygrywać ostatnie mecze, ale 
najważniejsze, że udało nam się we 
wszystkich zwyciężyć. Jak na razie 
nie poznałem jeszcze wszystkich 
zespołów, przede wszystkim tych, 
z którymi nie graliśmy jeszcze 
bezpośrednio, dlatego ciężko mi 
cokolwiek powiedzieć o naszych 
rywalach. 

Analizując mecze Chemika pod 
pana kierownictwem można za-
uważyć, że mocno stawia pan 
na stały skład i rzadko dokonuje 
zmian. Czy taka jest filozofia 
pańskiej pracy czy też wynika to 
z czegoś innego?

- Nie mogę tego określić jako moją 
własną filozofię, bowiem większość 
trenerów pracujących z drużynami 
na najwyższym poziomie robi bardzo 
podobnie. 

Jaka jest pana wizja gry zespołu 
w dłuższej perspektywie czasu?

- Naszym głównym długoplanowym 
zadaniem jest budowa silnego klubu 
i drużyny – to jest podstawa stabilnej 

drogi do osiągania najlepszych 
rezultatów. Każdy może trafić na 
sezon z sukcesami, ale by mieć 
najlepsze rezultaty przez długi okres 
– kilka sezonów – potrzebny jest 
długofalowy plan, który musi być 
realizowany rok po roku.

Powszechna jest opinia siatkarskich 
ekspertów w Polsce, że z obecnym 
składem Chemik Police „skazany” 
jest na zdobycie mistrzostwa Polski. 
Jakie cele stawia przed panem 
zarząd klubu? 

- Jestem bardzo zadowolony, że tak 
postrzegany jest mój zespół, bo to 
znaczy, że ci ludzie nam ufają. Jeśli 
jednak są to prawdziwi eksperci, to 
dobrze wiedzą, że by osiągnąć sukces 
możliwości samych zawodniczek 
nie są jedyną rzeczą potrzebną by 
wygrywać. Oczywiście ze swojej 
strony mogę zapewnić, że pomogę 
siatkarkom osiągnąć najlepszą formę, 
jaką tylko mogą uzyskać. 

Podczas pierwszego spotkania władze 
klubu z Polic dały mi pewne wytyczne: 
by wprowadzić ponownie do drużyny 
dobre wyniki i entuzjazm, który to 
po bardzo dobrym początku sezonu 
z czasem uleciał, uzyskać awans 
do przyszłorocznej Ligi Mistrzyń, 
a także spróbować zdobyć Puchar 
Polski i mistrzostwo ORLEN Ligi.
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Certyfikaty rozdane

W niedzielę 16 stycznia zakończyła się I edycja kursu samoobrony dla kobiet. Ponad 30 
uczestniczek otrzymało certyfikaty potwierdzające „zaliczenie” zajęć.  Kurs odbywał się 
w weekendy i cieszył się dużym zainteresowaniem. Zajęcia prowadził trener Klubu Taekwondo 
I.T.F. Szczecin Krzysztof Cywiński VI dan - instruktor i sędzia sportu Polskiego Związku TaeKwon-Do. 
Pomysłodawczynią i organizatorką przedsięwzięcia była właścicielka polickiego sklepu 
Intermarche Aldona Antczak. Patronat nad kursem objął burmistrz Polic Władysław Diakun.

Samoobrona z Intermarche

Uczestniczki zapoznały się m.in.  
się z następującymi zagadnieniami: 
przewidywanie i unikanie potencjal-
nych zagrożeń jako najskuteczniejsza 
forma samoobrony, prawne aspekty 
samoobrony- obrona konieczna oraz 
psychologia samoobrony- syndrom 

ofiary. Szkolenie praktyczne obejmo-
wało podstawowe techniki kopnięć 
i uderzeń, wykorzystanie przedmio-
tów codziennego użytku jako broni w 
skutecznej obronie, utrwalanie sku-
tecznych technik obronnych oraz za-
poznanie się z punktami Kupso, czyli 
miejscami wrażliwymi na atak na ciele 
człowieka.

Po zakończeniu kursu panie, wyjąt-
kowo zadowolone z takiej formy za-
jęć fizycznych, dopytywały o kolejne 
edycje. Dodać należy, że treningi 
dzięki zaangażowaniu finansowemu 
Intermarche, dla uczestniczek były 
bezpłatne.

Trener Krzysztof Cywiński
Od 1998 sędziuje zawody ogólnopol-
skie najwyższej rangi:
- Ogólnopolskie Turnieje Kwalifikacyj-
ne do Mistrzostw Polski Seniorów
- Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów 
- Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży 
w sportach halowych. 
Cały czas pogłębiał swoją wiedzę 
i umiejętności w TaeKwon-Do jeż-
dżąc na  szkolenia i seminaria dla 
czarnych pasów prowadzone przez 
koreańskich mistrzów. Efektem tego 
było osiągnięcie w grudniu 1999 r. 
stopnia III dan.

W 2000 roku po zaliczeniu kolejne-
go ogólnopolskiego sędziowskiego 
kursu kontrolno-szkoleniowego orga-
nizowanego przez PZTKD otrzymał li-
cencję sędziowską na sędziego klasy 
C i uzyskał uprawnienia do przepro-
wadzania kursów sędziowskich i eg-
zaminów na sędziego klasy D.
26 czerwca 2001 roku uzyskał tytuł 
magistra socjologii na Uniwersyte-
cie Szczecińskim.Jego praca ma-
gisterska nosi tytuł: „Postawy osób 
trenujących Taekwon-Do I.T.F. wo-
bec narkomanii.”

Wyniki uzyskane na podstawie prze-
prowadzonych przez trenera badań 
wykazały, że trenowanie Taekwon-Do 
ma wpływ na kształtowanie się nega-
tywnych postaw wobec narkomanii 
i jest skuteczną formą profilaktyki. 
Od końca października 2001 do maja 
2005 roku pełnił funkcję trenera kadry 
wojewódzkiej młodzików i juniorów 
młodszych województwa Zachodnio-
pomorskiego. 
Po zdaniu egzaminu w Lublinie 22 
grudnia 2002 roku uzyskał promocję 
na stopień mistrzowski IV dan.
W czerwcu 2003 r. został powołany 
i wszedł w skład reprezentacji Pol-
ski jako sędzia na 13th World Senior 
Taekwon-Do Championships, które 
odbyły się 12-15.06.2003 r. w War-
szawie. Od tej pory jest powoływany 
do sędziowania zawodów międzyna-
rodowych najwyższej rangi: Mistrzo-
stwa Świata (Warszawa 2003, Kana-
da 2007); Puchar Świata (Hiszpania 
2006, Włochy 2008); Mistrzostwa Eu-
ropy (Finlandia 2004, Romunia 2006, 
Słowacja 2007, Polska 2008, Hiszpa-
nia 2009) Viking Cup (Szwecja 2005, 
2006, 2007, 2008).
24 czerwca 2007 r. zdał egzamin na 
stopień mistrzowski V dan., a pięć lat 
później 17.06.2012 r. na VI dan. 

Aldona Antczak
Kobieta przedsiębiorcza, właścicielka 
polickiej sieci Intermarche. Inicjatorka 
ciekawych i pożytecznych inicjatyw 
społecznych. Ale to nie wszystko, 
bo pani Aldona to przede wszystkim 
pisarka- młoda, szczecińska autorka 
– od zawsze chciała pisać i od za-
wsze pisze. Zaczęło się od krótkich 
poematów, które następnie przeszły 
w scenariusze filmowe i sztuki te-
atralne, a to ewaluowało w napisanie 
mojej pierwszej powieści „Pentimen-
to”. Przebojowa, zawzięta i ambitna, 
oprócz tych cech, jest także pełna 
pokory, pracowita i z tak wybujałą 
wyobraźnią, że nie starczy jej życia 
aby spisać wszystkie te historie, które 
tworzą się w jej głowie. Jest cierpliwa 
– czego dowodem jest właśnie „Pen-
timento”, które powstało w przeciągu 
ostatnich 10 lat. Jej pierwsza książ-
ka musiała być idealna pod każdym 
względem, musiała odpowiednio doj-
rzeć, tak aby wszystko w niej zawarte 
było ze sobą zgrane, dopasowane 
i tworzące jedną spójną całość.
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Piera van der Horsta 
droga do nieba

Niegdyś kilka lat wstecz Galerię Historyczną ni stąd ni z owąd odwiedzili przybysze z Holandii. 
Małżeństwo David, Klas Ine Scheele i towarzyszący im Frank i Tanja Bruggeman. Z Hotelu 
Dobosz wysłali e-maila z zapytaniem, czy spotkanie w MOK jest możliwe. Celem ich wizyty 
w Polsce były losy Piera van der Horsta ojca Klas Ine, który 17 marca 1944 roku trafił do obozu KL 
Stutthof Außenlager Pölitz w Messenthin. I tu po więziennej tułaczej gehennie ślad po nim zaginął.

Pasje Jana Matury

Pier van der Horst urodził się 
w styczniu 1902 roku w Sneek 
w Holandii. Z zawodu był fryzjerem 
w Arnhem. Za działalność w ruchu 
oporu został skazany i osadzony 
w obozie koncentracyjnym Bergen- 
Belsen wraz z grupą innych więź-
niów. Przyznano mu numer obozowy 
100896. 17 marca 1944 przetranspor-
towano go do Pölitz- Messenthin i tu 
ślad po nim zaginął. Rodzina Piera 
rozpoczęła starania o ustalenie fak-
tów związanych z ostatnimi miesiąca-
mi życia ojca, jako że po zakończeniu 
wojny do domu już nie wrócił.

W związku z tym, że nie znajdował 
się w transporcie kolejowym skiero-
wanym do Barth (informacja uzyska-
na od jednej z instytucji zajmujących 
się badaniem zbrodni wojennych) 
istnieją przypuszczenia, że pozostał 
w baraku dla chorych. Rodzina od-
nalazła jednego z żyjących jeszcze 
byłych więźniów, który podał kilka 
zapamiętanych faktów. Według nie-
go osoby przebywające w baraku dla 
chorych zostały ewakuowane przez 
Niemców tylko w bieliźnie osobistej 
i wywiezione w nieznanym kierunku. 
Co 20 minut powracały do obozu po 
nowych więźniów. Według świadka 
więźniowie zostali straceni w pobli-
skim lesie. Na 2 dni przed wywozem 
chorych z baraku komando niemiec-
kie zorganizowało wymarsz kobiet 
uzbrojonych w łopaty z położonego 
obok obozu żeńskiego. Było to dziw-
ne, gdyż dotąd były one zatrudnione 
w fabryce.

Na usta rodziny do dziś cisną się 
liczne pytania, na których odpowiedź 
pozwoliłaby ustalić losy zaginione-
go ojca. Ten stan niewiedzy trwa do 
dziś. Rodzina pisała liczne pisma, 
listy m.in. do ZG PCK w Warszawie, 
Ambasady Polskiej w Den Haag. Nic 
praktycznie nie ustalono. Wszystko 
wskazuje więc na to, że Pier został 
rozstrzelany w Messenthin zaraz po 

przybyciu do nowego miejsca kaźni. 
Józef Jagodziński we wspomnieniach 
„Bunkry na ruinach” wspomina, że 
17 marca 1945 roku „...wywożono(...)
do lasu i rozstrzeliwano(...)wywiezio-
no i rozstrzelano 345 osób (...) gdy 
z jednego z samochodu zdejmowano 
chorych i rozstrzeliwano, drugi łado-
wał więźniów z rewiru. Wywożono ich 
w koszulach, tak jak kto był ubrany.” 
Także Dunin - Wąsowicz w swych „Po-
licach” cytuje więźnia Arkadiusza Zim-
nickiego: „...(...)na początku kwietnia 

Na terenie byłego obozu. Mieszkanka 
Mścięcina pani Ejsmont siedzi z córką na 
misach do mycia więźniów (1948)

1945 roku, kiedy front stał na Odrze, 
zapadła decyzja ewakuacji więźniów. 
Wtedy postanowiono niezdolnych 
do marszu chorych w liczbie 300 
osób różnej narodowości rozstrze-
lać. Chorych więźniów wywieziono 
samochodami z obozu i rozstrzelano 
w rowach, uprzednio wykopanych 
w lesie, oddalonych 500 m od obozu.
(...)W dniu egzekucji(...) widziałem jak 
wywożono samochodami więźniów, 
a potem słyszałem strzały...”.

Tajemnicy i tragicznych ostatnich 
dni życia Piera, jak i wielu innych więź-
niów wielu obozów nie da się ustalić. 
To jeden z symboli tragizmu II wojny 
światowej: Maksyma łacińska po-
wiada: Ingrata patria ne ossa quidem 
habebis- niewdzięczna ojczyzno nie 
będziesz miała nawet ( moich ) kości...

Moi goście przebywali w Policach 
dwa dni. Obfotografowali miejsca 
związane z II wojną światową i wrócili 
do Holandii bardziej spełnieni. Przy-
najmniej będą mieli w oczach obraz 
miasta nad Łarpią, w którym ostatnie 
dni swego trudnego życia przeżył 
skromny fryzjer z Arnhem. Pier miał 
przy sobie obrączkę ślubną z napi-
sem: Jantine 24-12-22...

Jan Matura
Mieszkancy tej ładnej willi na pewno wie-
dzieli o istnieniu odległego zaledwie o kilka-
set metrów podobozu w Mścięcinie

Zmiany 
w rozkładzie

W związku z wnioskami od mieszkańców planowane jest wprowadzenie od dnia 3 marca 2014 
roku zmian w rozkładach jazdy Linii Samorządowej.

SPPK

Planowane zmiany polegają na:

1.  przyspieszeniu odjazdu autobusu 
z przystanku Trzebież Mała w kierun-
ku Polic w dni powszednie z godziny 
7:05 na godzinę 6:50 (przyjazd na 
przystanek Kinga 7:32 zamiast 7:37).
Oprócz realizacji postulatu mieszkań-
ców Trzebieży, dzięki tej zmianie uda 
się uzyskać skomunikowanie z inny-
mi liniami autobusowymi:
Linia 101 w Jasienicy (kierunek Plac 
Rodła) – o godzinie 7:24 (obecnie 
autobus LS przyjeżdża na przystanek 
Jasienica Pętla o godz. 7:30)
Linia 103 Police Rynek (kierunek 
Głębokie) – o godzinie 7:31(obecnie 
autobus LS przyjeżdża na przystanek 
Police Rynek o godz. 7:39
2. Wprowadzony zostanie dodatkowy 
podjazd do miejscowości Drogoradz, 
w dni powszednie kursem o godzinie 
18:05 z przystanku Osiedle Chemik.
3. Dokonana zostanie zmiana gra-
ficzna rozkładów jazdy Linii Samorzą-
dowej. Opracowany został bardziej 
czytelny projekt tabliczki z rozkładem 

jazdy. Ponadto wygląd tabliczek z roz-
kładami jazdy dostosowany został do 
obowiązujących przepisów.

Zmiany rozkładu jazdy zostały skon-
sultowane z radami sołeckimi i rada-
mi osiedlowymi zlokalizowanymi tery-
torialnie na trasie Linii Samorządowej.

WDF/BDO WINMAU POLISH OPEN 2014

Piąty międzynarodowy turniej 
steeldarta BDO/WDF WinmauPolish 
Open 2014 odbędzie się w Policach 
w dniach 23-25 maja 2014. Podczas 
weekendu odbędzie się dziesięć 
różnych imprez, w czterech z nich 
zawodnicy będą mogli zdobywać 
punkty do rankingów światowych 
federacji darta BDO i WDF . Piątek 
rozpocznie się turniejami rozgrzew-
kowymi par pań i panów.  

W sobotę w turnieju BDO/WDF Win-
mauPolish Open 2014 zawodnicy 
będą rywalizować w turniejach in-
dywidualnych  (mężczyźni, kobie-
ty, chłopcy i dziewczęta),  tak samo  
w niedzielę w turniejach BDO/WDF 
Police Masters 2014  .

Weekend z BDO/WDF WinmauPo-
lish Open 2014 odbędzie się w do-
brze znanym miejscu, Hotelu Dobosz 
w miejscowości Police. 

W ubiegłym roku zanotowano rewela-
cyjną frekwencję, we wszystkich turnie-
jach zagrało blisko 950 uczestników. 

Więcej informacji i formularze reje-
stracyjne można znaleźć na stronie: 
http://polishopen.pdodarts.pl 
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Lucyna Kwoszcz 
Maestro 

Pamięci Mariana Yoph-Żabińskiego 
 

Telefon. Po drugiej stronie. 
Ciepły i intrygujący głos. 
Na koniec rozmowy. Zaproszenie: 
„Zapraszam Panią, Ja i moje Stowarzyszenie” 
Sto jeden. Jadę. Do Polic. Do Niego. 
Do Stowarzyszenia. Za oknem autobusu 
ciemna listopadowa noc, 
a w myślach tysiąc gwiazd rozświetla mi drogę. 
Tak bardzo boję się krytyki. 
Rynek. Biblioteka. Schody. Mocne 
bicie serca. Poznaję Go, a On przedstawia 
mnie pozostałym Poetom. 
Częstują mnie uśmiechami i łamią 
ze mną wiersze. Czuję, że jestem w domu. 
To jedno zaproszenie. Stało się pretekstem. 
Bym mogła zostać na zawsze z jego latoroślą. 
I cieszyć się spóźnionym wierszem. 
On – Mój Mistrz niestety, 
tak szybko odszedł! 
 
Listopad 2013 r. 
 

 
 

R-żyj… 
Kącik satyryczny  
 
 

Adam Wiktor Siedlecki 
Seria: Policka Grupa Inicjatywna 
 
 

Policki Pegaz 
Marianowi Yoph-Żabińskiemu 
 

Już dorwał źrebaka 
i obciął mu skrzydła, 
dał literatom 
zamiast mydła. 
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elektroniczną w dniu 22 stycznia 2014 roku [Szczecin]. 
W piątą rocznicę śmierci. Wspomnienie o Marianie Yoph-Żabińskim. Helena Pilarska [wspomnienie] : wspomnienie przesłane drogą elektroniczną    
w dniu 8 stycznia 2014 roku [Police]. 
Był człowiekiem bardzo skromnym. List. Jolanta Toboła [list] : wspomnienie przesłane drogą elektroniczną w dniu 5 lutego 2014 roku [Police]. 
Głód samookreślenia. Marian Yoph-Żabiński. Leszek Dembek [wspomnienie] : wspomnienie przesłane drogą elektroniczną w dniu 19 stycznia 2014 
roku [Szczecin]. 
Powrót. [fr. op.] z książki : Marian YophŻabiński, Palenie kołyski. / red. Anna Kowalik – Warszawa, Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, 1982, s. 725, 
ISBN 8320704537. 
On był po prostu niezwykły… Mistrz poezjokuchni. Magdalena Kamola-Wasielewska [wspomnienie] : wspomnienie przesłane drogą elektroniczną w 
dniu 7 stycznia 2014 roku [Police]. 
Mariana Żabińskiego sposób na życie. Wspomnienie. Jan Matura [wspomnienie] : wspomnienie przesłane drogą elektroniczną w dniu 9 lutego 2014 
roku [Police]. 
Marian Yoph-Żabiński. Krzysztof Toboła [rys. karykatura] 30cmx20cm, 2003 r., : rysunek dostarczony przez Jolantę Tobołę, wdowę po Krzysztofie Tobole 
w dniu 7 lutego 2014 r. (kopia rys. jest zamieszczona w książce : Laur olimpijski z Puszczy Wkrzańskiej. / red. Włodzimierz Brzeziński, Edward Jędruch, 
Janusz Chmielewski – Szczecin, Wydawnictwo PoNaD, 2004, s. 368, ISBN 8391643107. Książka wydana dzięki wsparciu finansowemu Gminy Police. 
 
 
 
 

 
 

Zebrał i opracował Adam W. Siedlecki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 lutego 2014 PEGAZ POLICKI Nr 3 (88) 

 

Str. 8   (Nr 336) 

Pegaz Policki nr 3 (88)  :  dodatek literacki do Wieści Polickich nr 336 .  
 

Redaktor naczelny : Adam W. Siedlecki, kontakt : adam.w.siedlecki@wp.pl 
Wydawca : Andrzej Marek, ul. Łucznicza 12a/3, 71-472 Szczecin ; www.wiescipolickie.pl 
Współpraca : Cecylia Judek, Helena Pilarska, Jolanta Toboła, Leszek Dembek, Magdalena Kamola-Wasielewska, 
Jan Matura, Elżbieta Chadzinikolau, Róża Czerniawska-Karcz, Stanisław Rapior. Wykorzystano rysunek satyryczny Krzysztofa Toboły. 
Zdjęcia : Marek Grum, Adam Siedlecki oraz fot. z archiwum Jana Matury. Korekta : A. Siedlecka. Scany, skład komputerowy, łamanie : A. W. Siedlecki. 
Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach  i  Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie. 

MMaarriiaann  YYoopphhŻŻaabbiińńsskkii  
11994477    22000099  

Str. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Chłopcze, cieszymy się, że pamiętasz o nas. My też pragniemy ocalić, 
choć na chwilę ocalić twój Białybób z dzieciństwa. Wiesz, że musisz 
przypisać się do tej ziemi. Na grobach zieleni się trawa.” 

– Marian Yoph-Żabiński [fr. z op. Ojczyzna to ty] 
 
 
 
 

Duch wolny i niespokojny. 
Marian Yoph-Żabiński 
[28.01.1947 – 14.02.2009] 
 
 
 

Trudno mi uwierzyć, że od jego niespodziewanej śmierci      
w lutym 2009 r. minie wkrótce już 5 lat. Zaledwie kilkanaście 
dni wcześniej, 28 stycznia ukończył 62 lata. Miał tyle planów, 
dla siebie i dla środowiska. Odszedł nagle. Mam tomik wierszy, 
który wciąż czekał, że kiedyś zostanie wpisana w nim dedykacja 
autorska. Nie zdążyłam go o nią poprosić. Poznałam Mariana 
jesienią 1978 roku. Był jedną z pierwszych osób, z którą przy-
szło mi współpracować, gdy wówczas, w związku z zamążpój-
ściem, przeniosłam się z Poznania do Szczecina. Wraz z Maria-
nem Adamem Kasprzykiem koordynował pracę Szczecińskiego 
Klubu Młodych Pisarzy (SKMP), działającego przy Zarządzie 
Wojewódzkim ZSMP, gdzie ja, nie mogąc pracować w szkole        
z powodu kategorycznego zakazu laryngologa, kierowałam 
Komisją Kultury. Obaj imiennicy zabiegali o stworzenie czaso-
pisma literackiego, które będzie mogło prezentować utwory szczecińskich młodych twórców. Gdy okazało się, że nie 
ma szansy na powstanie regularnego periodyku, próbowali obejść tę przeszkodę, tworząc „Almanach SKMP”. Nie udało 
mi się odnaleźć w mojej biblioteczce egzemplarzy, ale – jeśli mnie pamięć nie myli – wyszły co najmniej dwa numery 
„Almanachu” w 1979? 1980?, wydane bodajże przez WUR [Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy] ZSMP. Obaj 
Marianowie ukryli w grafice okładkowej numery I i II, zalążek periodyzacji, mając nadzieję na przekształcenie go           
w czasopismo. Przejrzałam kolekcję „Twórczość Pisarzy Ziemi Szczecińskiej”, znajdującą się w Muzeum Literackim 
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Tam także nie odnalazłam tych najwcześniejszych wydawnictw. Zachował się 
natomiast „Almanach dziecięcy SKMP przy ZSMP” (zawiera wiersze napisane przez dzieci), zredagowany przez 
Henryka Banasiewicza i z jego „Wstępem”. Na okładce tegoż almanachu, wydanego w 1986 r., odnalazłam element 
graficzny znany mi z tych zaginionych almanachów: kałamarz z zanurzonym w nim gęsim piórem. Rok wcześniej,          
w 1985 r. WUR ZSMP opublikował „Almanach SKMP 1985”. Wstęp nieujawnionego autora zawiera informacje o idei 
Korespondencyjnych Klubów Młodych Pisarzy w Polsce, a jednocześnie przedstawia niektóre z osiągnięć Szczeciń-

skiego KMP: „Pochwalmy się przy okazji Marianem Yoph-Żabińskim (autor 
czterech książek, dalsze dwie w druku), laureat wielu ogólnopolskich konkursów 
literackich”. Tomik został przygotowany przez amatora, nie mającego naj-
mniejszego pojęcia o sztuce redagowania. Marian Yoph-Żabiński działał już 
wtedy, także z Marianem Adamem Kasprzykiem (który w przyszłości stworzy 
oficynę MAK – od inicjałów swoich imion i nazwiska), w Robotniczym Stowarzy-
szeniu Twórców Kultury. Przygotowany przez niego i wydany w 1985 r. „Alma-
nach literacki a… b… c…” (Szczecin 1985) w ramach Serii Poetyckiej RSTK (tomik 
opublikowała WiMBP – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie 
w nakładzie 250 numerowanych egzemplarzy), zawiera na stronie redakcyjnej 
wszystkie potrzebne informacje. We „Wstępie” (zamieszczonym, o dziwo, dopiero 
na str. 57) Marian dzielił się swymi wątpliwościami, zrodzonymi podczas wyboru 
tekstów do druku, cyt.: „Zainteresowanych opublikowaniem swoich wierszy w alma-
nachu było około 20 autorów. Ale zaniżylibyśmy poziom wydawnictwa, samym 
autorom zaś wyrządzilibyśmy raczej niedźwiedzią przysługę, dopuszczając ich 
wszystkich do druku” (s.57). Zachowała się też w Książnicy maleńka publikacja 
(zaledwie 16 stron) z wstępem i w opracowaniu literackim M. Y.Ż (on sam używał 
takiego skrótu) pt. Szczecin odpływa ku morzu. Poetyckie zapiski poplenerowe 
(także wydana w WiMBP, Szczecin 1985). 
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zakończona
Działkowcy z powodzeniem zakończyli walkę o obywatelski projekt ustawy o ROD, który jest 
wynikiem kompromisu. Zawarta została w nim jednak zdecydowana większość propozycji 
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD. Życie pokaże na ile ta ustawa jest 
w stanie rozwiązać problemy działkowców i ogrodów.

Ustawa weszła w życie

Projekt obywatelski realizuje 
wszystkie wymogi Trybunału Kon-
stytucyjnego oraz zachowuje pełną 
zgodność z Konstytucją. Jednak to 
od działkowców i struktur Związ-
ku będzie zależało na ile ta ustawa 
sprawdzi się w praktyce.

Można uznać, że ustawa wychodzi 
w kierunku praw działkowców od 
których będzie zależało właściwie 
wszystko. Oznacza to również, że na 
działkowcach i ogrodach będzie Spo-
czywaławiększa odpowiedzialność, 
niż miało to miejsce dotychczas.

18 grudnia 2013 r. prezydent Broni-
sław Komorowski podpisał obywa-
telski projekt ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych, a 9 stycznia 
br. opublikowany został w Dzienni-
ku Ustaw. Tym samym kończą się 
wszystkie najważniejsze etapy, przez 
które musiała przejść nowa ustawa 
działkowa.
Obywatelski projekt ustawy o ROD 
wszedł w życie od dnia, który został 

określony w ustawie, tj. 19 stycz-
nia 2014r. Dla użytkowników działek 
w ROD wejście życie nowego pra-
wa nie było dużym zaskoczeniem. 
Od dawna bowiem w Związku trwały 
prace mające na celu dostosowanie 
prawa wewnątrzorganizacyjnego do 
zapisów nowej ustawy. Temu także 
służyło posiedzenie Krajowej Rady, 

podczas którego przyjęte zostały 
stosowne dokumenty wdrożeniowe. 
Dzięki temu w dniu wejścia w życie 
nowej ustawy działkowcy doskonale 
wiedzieli co i w jaki sposób mają ro-
bić. Publikacja nowej ustawy dział-
kowej w Dzienniku Ustawy to kolejny 
punkt, który jest zwieńczeniem kilku-
nastomiesięcznej walki działkowców. 
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Nie głaskało go życie po głowie, niespokojnie szukał swego miejsca          
w życiu. Wędrował z taborem cygańskim, ścinał w lesie drzewa, pracował 
jako kinooperator, maszynista, kierownik domu kultury, redaktor gazet          
i czasopism, a czasem zwyczajnie jako pracownik fizyczny. Mozolnie groma-
dził życiowe upadki, wzloty, marzenia, aby w końcu przekuć je na literackie 
tworzywo (w utworze „Wyzwanie” napisał Ja więzień swych cierpień przy-
ziemnych, któremu wystarczy złudzenie, aby odzyskać odwagę, człowie-
czeństwo idei, obywatelstwo nadziei, Z żagli)”. Wydał kilka tomików poezji      
i prozy, ale znacznie więcej pozostawił po sobie prac redakcyjnych. Był 
bowiem twórcą, który nie miał w sobie nic z egocentryczności, tak częstej            
u innych pisarzy. Był wolny od twórczej rywalizacji, zazdrości, zawiści. Nie 
skupiał się na sobie, wręcz odwrotnie, wciąż poszukiwał możliwości, by 
pomóc innym twórcom, by pokazać ich prace światu, by wesprzeć ich otuchą 
i dobrym słowem. On, przebijający się z trudem przez życie, znał wagę 
takiego wsparcia. Pomagał nie tylko pisarzom, ale także malarzom (za-
chował się informator „Sekcja Plastyczna RSTK w Szczecinie” z posłowiem 
M.Y.Ż, wydany przez WiMBP w Szczecinie, 1987). Zawsze był człowiekiem 
aktywnym o naturze społecznika. 

W latach późniejszych, gdy od jesieni 1981 roku pracowałam w WiMBP 
(obecna nazwa: Książnica Pomorska), widzieliśmy się czasem na spotka-
niach literackich. Podczas promocji antologii Pomorze i morze w poezji 
(opracowanej przez Barbarę Arsobę i prof. Józefa Borzyszkowskiego) w dn. 

18 czerwca 1998 r. poprosiłam obecnych autorów o złożenie autografów na egzemplarzu bibliotecznym. Teraz na 
bibliotecznym egzemplarzu, obok wpisów Heleny Raszki, ks. Jana Mazura, Piotra Michałowskiego, Tadeusza Grabo-
wskiego zobaczyłam także podpis Mariana Żabińskiego, którego dwa wiersze znalazły się w antologii. Spotykaliśmy się 
też przy okazji kolejnych podsumowań, wymyślonego bodajże przez niego, Konkursu Literackiego im. K. I. Gałczyń-
skiego w polickiej Bibliotece Publicznej im. M. Curie-Skłodowskiej, w której czuł się jak w domu. Skutecznością, 
słownością, kreatywnością umiał zjednać sobie przychylność pani Krystyny Woźniak i pani Wioletty Kołodziejczyk, 
kolejnych dyrektorek placówki. Czy gdyby nie on, środowisko polickich twórców działałoby tak prężnie, tak aktywnie, 
inspirująco wpływając nawet na Szczecin? Wiosną 2008 roku Marian zorganizował spotkanie polickiego środowiska 
literackiego w Sali Stefana Flukowskiego, salonie literackim Książnicy Pomorskiej. Nieraz zastanawiałam się, jak 
człowiek tak wyciszony, skromny, nie narzucający się ze swoim zdaniem, potrafi skutecznie realizować tak wiele 
przedsięwzięć. Jak buduje w środowisku swój autorytet? Po zakończeniu każdej edycji Konkursu, którego patronem 
został zielony Konstanty, Marian pracowicie redagował kolejne almanachy literacko-artystyczne, które stanowiły 
wizytówkę środowiska; można je było zobaczyć w jednej z gablot ekspozycji „Police znane i nieznane”, otwartej w Ksią-
żnicy Pomorskiej w czerwcu 2010 r. z okazji uczczenia 750-lecia nadania miejscowości praw miejskich. 

Jego twórczość poetycka, prozatorska, krytycznoliteracka, eseistyczna   
z pewnością doczeka się pełnego opracowania (może jest to temat dla ja-
kiegoś polickiego studenta?), a jednym z wątków studium zapewne staną 
się obecne w niej elementy cygańskie. W pewnym wpisie internetowym po-
święconym problematyce cygańskiej jego autor nazwał Mariana Yoph-
Żabińskiego „cygańskim pisarzem z Polski”. W pośmiertnym biogramie, 
zamieszczonym w „Kurierze Szczecińskim” (z dn. 16.02.2009 r., s.3) pod-
kreślono, że pisał „m.in. o Cyganach, z którymi swego czasu związał się dość 
blisko”, że był redaktorem warszawskiego Magazynu Między-narodowej 
Fundacji Cyganologicznej „Taboreska” (M.Y.Ż opublikował tu artykuł „Cyga-
nie i literaci” – „Taboreska” 1991 nr 1 - o elementach cygańskich w twór-
czości Melchiora Wańkowicza, Adama Ziemianina i in.). Wśród moich 
wycinków dotyczących szczecińskich twórców zachował się tekst M.Y .Ż. pt. 
Święty Mikołaj w taborze. Szczecińscy Cyganie, opublikowany w efeme-
rycznej gazecie „Szczecin na żywo” (4-9 XII 1992 r., s. 8). Autor wspomina 
w nim, jak to podczas „zeszłorocznego spotkania u Karwatów, które 
zgromadziło dzieci kilku rodzin cygańskich ze Szczecina”, czytał wiersz o wi-
zycie św. Mikołaja w dawnym taborze i opowiadał o zwyczaju obdaro-
wywania dziatwy amuletem zwanym bajero. A więc utrzymywał kontakty 
ze środowiskiem romskim, a jego los nie był mu obojętny. 

Marian Yoph Żabiński zawsze dużo czytał, nieustannie zgłębiał swoją 
wiedzę o literaturze, chętnie rozmawiał o swoich lekturach, o czym wspo-
minała Bronisława Mesterhazy-Okopińska, serdecznie z nim zaprzy-
jaźniona. Był gorącym polickim patriotą. Bez górnolotnych słów angażował się w działalność kulturalną i intelektualną 
swego miasta. Czy miasto odpłaci mu pamięcią, i, co ważniejsze, troską o kontynuację dzieła, które rozpoczął? Oby tak 
się stało! 

Cecylia Judek 
Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej 
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Marian Yoph-Żabiński – MOK w Policach, 6 lutego 2009 roku 
podczas gawędy zatytułowanej „Historia słowami zapisana” 
prowadzonej razem z Janem Maturą. Fot. z arch. J. Matury. 
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„Dziś czas się nagle cofnął / po schodach stuleci / w głąb obrazu dziejów / uchwytnych w dekoracjach / zabawy w historię 
/ i ludzi ubranych / w umarły krzyk mody.” – Marian Yoph-Żabiński [fr. z w. Jarmark Augustiański w Jasienicy, 2008] 
 
 
 
 

Mariana Żabińskiego sposób na życie 
Wspomnienie 
 
 
 

Nie wiedziałem kim jest, ale dość dawno, u progu 
nowego III tysiąclecia zwróciłem uwagę na wysokiego, 
szczupłego mężczyznę w charakterystycznej sportowej 
czapeczce z daszkiem. Często mijaliśmy się na przejściu 
przez tory, naturalnej granicy starego i nowego miasta, 
najkrótszą drogę do obu części miasta. 

Któregoś dnia zwróciłem uwagę, że tenże gość pisze 
teksty do „Wieści Polickich”. Pisze o polickiej litera-
turze, o ludziach ją tworzących. Sam też skrobałem dla 
Andrzeja Marka, stąd też miałem pełny ogląd na Maria-
na Yopha-Zabińskiego. Podobało mi się, że z uporem 
maniaka lansował polickich twórców, a potem rozkręcił 
Konkurs Literacki im. Ildefonsa Konstantego Gałczyń-
skiego. Zdobywał sponsorów, przyjaciół konkursu, 
choćby Staszka Podkowę i hrabiny polickiego słowa 
pisanego, Bronisławę Mesterhazy-Okopińską i Helenę 
Pilarską. 

Któregoś dnia poznaliśmy się osobiście, a potem 
nasze spotkania przy szklance piwa stały się syste-
matyczne. Rozmawialiśmy przede wszystkim o mieście, 
o Policach. Ale także o polityce. Marian nie ukrywał, że 
jest lewicującym obywatelem polickiej społeczności. 
Kłóciliśmy się nieraz gdy mieliśmy różne zdania na fra-
pujący nasz temat. Spotkaniom tym często towarzyszyli 
nam: Zyzio Zdanowicz – wielki kreator teatru w Poli-
cach; Jurek Leszczyński – człowiek chóru; stojący naj-
bliżej Mariana Staszek Podkowa oraz sympatycy 
spotkań: Jasiu Grochowski, Daniel Mnich i nieraz Krzysiek Toboła – rysownik, człek wielu talentów. 

Ulubionym miejscem naszych spotkań była knajpka ABC opodal rynku starego miasta. Ale też bywaliśmy u Jurka 
Najdy w Sprint-Barze, Pubie Trzech czy w „blaszaku” u Halinki. W tych miejscach snuliśmy wizję miasta, kultury, teatru, 
poezji, wystaw i spektakularnych wydarzeń. To podczas tych spotkań Marian zachęcił mnie do uczestnictwa w „Gał-
czyńskim”, co też uczyniłem dwukrotnie otrzymując wyróżnienia w dziale prozy. 

Po naszych spotkaniach Marian wracał do siebie do domu, do którego jak Zyzio Zdanowicz wstęp mieli tylko 
nieliczni. Domu starego kawalera, niereformowalnego w dziele porządku dnia, domowych obowiązków, pichcenia 
jedzenia, sprzątania. Zamykał się tam zwykle sam i stukał jak inni u progu XX w. na swej maszynie do pisania eseje, 
artykuły, wiersze, opowiadania. 

W lutym 2009 r. zaprosiłem Mariana do wystąpienia w MOK na gawędzie historycznej, której tematem była policka 
kultura. Wystąpił. Lecz tego dnia był niespokojny, za moje spóźnienie na trzy godziny przed imprezą zrugał mnie. Nie 
było to najlepsze wystąpienie Mariana. W wielu swoich wystąpieniach bywał bardziej błyskotliwy, cięty, z humorem      
i swadą przemawiający do publiczności. 

Coś go trapiło. 
Ostatni raz spotkałem Mariana na kilka dni przed wieścią, że nagle odszedł od nas. Oddał mi niewielka kwotę długu, 

kilka złotych. Rozliczył się finansowo. A potem jakby nic odszedł. Tę smutną informację podała mi Bronisława 
Mesterhazy-Okopińska, bo to u niej w salonie Marian dokonał dzieła życia. 

Mam po nim kilka drobnych pamiątek. W zasobach Galerii Historycznej Polic jest jedna z jego maszyn do pisania. 
Ponadto posiadam kilka tomików poezji policzan jakie mi przekazał i jego autorskie „Palenie kołyski”, dwa, trzy zdjęcia. 

Marian lubił piwo szczególnie warkę strong. Gdy tego piwa nie było, brał każde inne i dosładzał sobie sokiem lub 
cukrem. Dziś z perspektywy czasu wiem, że dosładzał sobie swoje niełatwe, bardzo często samotne, skromne nad 
wyraz życie. 

W rocznicę jego śmierci, jak zwykle grono jego przyjaciół, spotkamy się w ABC, by powspominać wielkiego Mańka. 
On przeczy stwierdzeniu, że nie ma ludzi niezastąpionych. Otóż są tacy ludzie i na pewno Żabiński, Zdanowicz, Toboła 
do nich należą. Zostawiając nas tu na ziemi zamknęli za sobą pewien etap powojennej historii miasta, gminy, Ziemi 
Polickiej. 

Jan Matura 
badacz dziejów Polic i regionu polickiego, regionalista, nauczyciel, sportowiec 
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„W szkole był bardzo lubiany, pani od j. polskiego z okazji przypadających uroczystości przydzielała [Marianowi] czytanie 
wierszy, […].” – Maria Koszyk – siostra Mariana Yoph-Żabińskiego [Bobowa, grudzień 2009] 
 
 
 
 

On był po prostu niezwykły… 
Mistrz poezjokuchni 
 
 
 

Cicha charyzmatyczna moc objęła mnie na pierwszym z nim spotkaniu. Kim jest? Zapytywałam siebie w duchu. 
Niepozornie ubrany, tak też wyglądający, nieco nerwowa, urywana mowa niczym niedociągnięty dialog z kimś czy może z 
samym sobą…? 

A jednak! Potrafił w niepewności mojej zasiać ziarno swoistego geniuszu – tę poetycką myśl, która, gdy czasem nie 
zdążymy złapać, męczy nas niczym mara senna lub może marzycielska? Pomagał ją schwytać jakby podając delikatną sieć na 
motyle, subtelnie dopytując, czy coś się tworzy? 

Tak, tworzyłam, ale prozę życia w codzienności pospieszanej maszyną obowiązków, prozę, która przecież może mieć 
przędzę piękna pojętego na swój sposób – indywidualny. YophŻabiński tworzył sieć poprzez wiarę w ludzi, ich moc i 
umiejętność pisania, dodawał im skrzydła, tworząc z nas motyli, podziwiających to i owo, zapisujących to i owo – tworzących 
z soków codzienności. 

W swoich wierszach często podkreślał, że życie to najtrudniejsze nasze zadanie, to boleść, którą poeta przelewa na papier, 
to alfabet, którego się uczymy i stosujemy w codziennej mowie (?), ale to też piękno, które nie podziwiamy, a zastępujemy 
innym np. „Wenus z Milo”. 
On był mentorem, bo kto tak mówi? 
 

Być kowalem 
prostych dowodów świętości 
cudownie praktycznych 
w gospodarstwie życia 
odnaleźć w sobie coś więcej 
z człowieka 
(Fragment wiersza M. YophŻabińskiego Kilka dowodów świętości) 

 

Kim był Marian YophŻabiński? 
Poetą, który własnymi słowami objawiał prawdę, pisząc: ale to, co uwalniam / to tylko garść słów / w języku poezji. 

(fragment wiersza M. YophŻabińskiego Rozwiązać węzeł). 
Zapraszał gościnnie do KUCHNI POETYCKIEJ, gry wyobraźni, która czyni baśń z powszechności, magię z realizmu, 

piękno z brzydoty, myśl z banalności… O jakże był gościnny, przyjmując do serca domu – kuchennego ciepła – stażystów 
pióra – i z pełną wiarą w ich możliwości, mówił: Tak pisać jasno /, by świeciła ciemność. / Pióro ma być ostre, / co zawiłe – 
proste. (fragment wiersza M. YophŻabińskiego Tak pisać). 

Był lekarzem ludzkości, człowiekiem wiary, który obwieścił cud – przemienienie świńskiej twarzy świata w piękną 
poprzez: Dziś wyszedł z lustra / samouwielbienia / […] / Bezrobotnemu podał rękę, / beznadziei przychylił nieba, / klęsce 
odmienił samopoczucie, / samotnej – miłość wyznał kwiatem. / Wrócił do domu odmieniony / z bagażem pełnym troski i 
złudzeń, / że można zmienić świńska twarz świata / i każdy będzie jak pięknoduch. (fragment wiersza M. YophŻabińskiego 
Narcyz).  

Ale czy trzeba cudu? 
Kim był Marian YophŻabiński? 
Głosem prawdy i wiary, nauczycielem życia, którego uczył się sam, twierdząc, że jest najtrudniejsze, psychologiem nas – 

ludzi, kreatorem myśli, mistrzem poezjokuchni, tym, który radzi podziwiać życie, a nie tylko „Wenus z Milo”, autorem 
lirycznej recepty: 
 

I jest ziele poezji 
Na boleść istnienia, 
Które tylko poeta 
Nam zapisać może. 
(fragment wiersza M. YophŻabińskiego Zielnik z 
życia). 

 
 
 

Magdalena Kamola-Wasielewska 
należy do Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-

Artystycznego w Policach 
 
 

Przypis: 
Wszystkie fragmenty wierszy Mariana Yoph-Żabińskiego 
pochodzą z Jego ostatniego tomiku poezji : Zamiast 
wizytówki. / konsult. liter. Artur Witkowski, seria poetycka 
„Pegaz Policki” – Szczecin, wyd. Akcydens Drukarnia Sp. z 
o.o., 2008, s. 32, ISBN 978-83-60303-27-6, publikacja 
dotowana z konkursu ofert Urzędu Gminy w Policach, 
patronat RSL-A w Policach. 
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                                                                                                                        Fot. Marek Grum 
 
Helena Pilarska i Wioletta Kołodziejczyk, w tle Marian Yoph-Zabiński, 
27 października 2006 roku, IV Finał Konkursu Literackiego 
im. K. I. Gałczyńskiego, Biblioteka Główna w Policach. 
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„Właściwie nie wiem, / co mnie tutaj trzyma – / może ten przydrożny kamień, / z którym poeta może porozmawiać, / może 
coś jeszcze w krajobrazie / czeka aż coś powiem.” – Marian Yoph-Żabiński [fr. z w. Krajobraz samotności] 
 
 
 
 

W piątą rocznicę śmierci 
Wspomnienie o Marianie Yoph-Żabińskim 
 
 
 

Tak. To już pięć lat jak nie ma Go z nami. Pięć 
lat! Nie do wiary... Jakże dotkliwa pustka i dotkli-
wa strata dla naszej polickiej gromadki. Wszystko 
zmalało. Wszystko skurczyło się do granicy za-
niku. Spotkania nie takie i zebrania nie te. 

Czytam Twoje wiersze, Marianie, i widzę, że to 
co pozostało, co jest teraz między nami, pozosta-
jącymi w Regionalnym Stowarzyszeniu Literacko-
Artystycznym... w wierszach przewidziałeś. Poszli 
za Tobą Bronia Mesterhazy-Okopińska i M.A.K. 
Marian Adam Kasprzyk. Poszły też, ale w inną 
stronę, Olga z Martą. Bez reszty zatopione w roz-
wartych ramionach miłości, gdzie, będąc w pełnej 
szczęśliwości, nie pisze się wierszy... Wszystko 
przewidziałeś. W wierszu „Trzeci pokój” napisałeś 
 

Świat się naiwnie spokrewnił z zaświatem. 
 

Cala Twoja poezja oferuje nam dobra, które poza nią nikomu i nigdzie, niedostępne. W tomiku Zamiast wizytówki – 
trawestując słowa Juliana Przybosia – jest „mowa, co jasność niesłowną ocala”. Poeta Marian Yoph-Żabiński jest 
oszczędny. Nie przejawia nadmiernych lingwistycznych skłonności, czczej zabawy językiem. Jego wiersze wyrażają 
pragnienie określenia siebie. Wyrażają potrzebę precyzyjnego poetyckiego sformułowania sensu i „... są wyższą formą 
użyteczności, są bolesnym odsłonieniem tego co zakryte... w dążeniu do zrozumienia bytu w jego, na ogół odrzuconych, 
przejawach”. Dotykając jądra prawdy, pragnie zachować twarz. Rozwiązać węzeł... 
 

Próbuję rozwiązać węzeł, 
który więzi prawdę, 
ale to, co uwalniam 
to tylko garść słów 
w języku poezji. 

 

Te słowa bliskie prawdy, 
które wyszły na jaw, 
niczego nie rozwiązują – 
stałem się więźniem, 
jak wyjść z twarzą, nie wiem. 

 

Poeta jest bardzo skromny, także i w tym co mówi: 
 

Nie jestem dobry, ani zły, 
nad wyraz... 

 

Chciał być, i był, zwyczajny, jak każdy z nas. Nie miał wygórowanych życzeń.    
Co najwyżej. 
 

...bym siedział...przy biurku 
i poezją oczyszczał się z przyziemnych myśli. 
Nic lepiej wzniośle robić nie potrafię. 

 

Bo niby jak? Skoro, mimo zmęczenia i nieopuszczającego fizycznego bólu, nie 
daje Mu spokoju pytanie: 
 

Skąd się jeszcze te skrzydła biorą we mnie 
... 
Piszę, chociaż mych olśnień nikt serio brać nie chce. 
Ponosi mnie jak długo żagli się maszt świecy 
a nad ranem wiersz chowam w mogile szuflady. 

 

Nie opuszcza Go wiara i nadzieja, ze idzie lepsze dla poezji... 
 

Wierzę, ze dla poezji znów zaświeci słońce. 
Wiersze wyjdą z szuflady – wyprostują skrzydła. 
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Tak uskrzydlony, cały, nie zapomina swoich powinności. Przypomina i daje wskazówki jak pisać! 
 

Tak rozpiąć żagle wyobraźni, 
by widzieć dalej niż daleko. 
Tak pisać jasno; 
by świeciła ciemność. 
Pióro ma być ostre, 
co zawiłe – proste 

 

Jak każdy człowiek, każdy z nas, chciał... 
 

Być kowalem 
prostych dowodów świętości 
cudownie praktycznych 
w gospodarstwie życia. 

 

Odnaleźć w sobie coś więcej 
z człowieka 

 

Nie ma Ciebie, Marianie. Zebrania nie takie i spotkania nie te… Nie odwiedzisz mnie. Wraz z MAK-iem i Stasiem 
Podkową, nie przyjdziecie do mojego domu z kiełbaską i piwem na nocne poetów rozmowy... 

W świecie dokonuje się, jak zawsze, cały czas proces przeobrażeń. Na naszych oczach dokonują się cały czas 
metamorfozy, w przeróżnym, ogólnym i szczególnym wymiarze. Kto, jak nie Ty, mógłby to w „wielobarwność” 
poetyckiej narracji i” wielomówność” swoich wierszy zapisać na trwałe? 

Chociaż Cię nie ma, Marianie, to jesteś z nami... Przyjdź! Wkrótce zebranie... 
Helena Pilarska 

Skarbnik Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach 
 
 

 
 
 

„Urodził się / z ołówkiem w ręku – / podarunkiem od dowcipnej muzy. / Dziś go poznałem, przedstawił mi się / z 
mistrzowskiej ręki biegłą kreską, […].” – Marian Yoph-Żabiński [fr. z w. Portret Krzysztofa Toboły, 2003] 
 
 

Był człowiekiem bardzo skromnym 
List 
 
 

Witam, panie Adamie, 
 

Niestety nie miałam możliwości poznania śp. p. Mariana Żabińskiego, na tyle, abym mogła napisać o nim 
wspomnienie. 

Bardziej pamiętam atmosferę niż treści rozmów. Pamiętam, że jego wizyty w naszym domu były ciche i niezbyt 
długie. Nigdy nie poczułam aby jego wizyty zakłócały nasz spokój. Pan Marian nie podnosił tonu głosu, był zawsze 
wyważony a rozmowy z jego udziałem były dla nas dużą przyjemnością. Był człowiekiem bardzo skromnym o wysokiej 
kulturze osobistej i ogromnej kulturze słowa. Ponieważ od jego wizyt minęło sporo czasu, a los nie oszczędził mi innych 
przeżyć, pewne wspomnienia uległy zatarciu. Przykro mi, że nie mogę Panu pomóc. 
 

Pozdrawiam, 
Jolanta Toboła 

 
 

 
 
 

Głód samookreślenia 
Marian Yoph-Żabiński – wspomnienie 
 
 

Marian był dla mnie niczym kontestator życia i poezji. Po przeczytaniu jego tomiku wierszy pt. „Z żagli” zobaczyłem 
inny obraz poezjowania. To był jeden z ważnych przyczynków zastanawiania się nad sensem, istotą i formą poezji. To 
chyba pozostało mi do dzisiaj, gdyż poezja to niezgłębiony temat, nie ma bowiem jej zadawalającej definicji. 

Zastanawiałem się także jakie względy powodowały nim, że zajmował się motywem cygańskim. Zrozumiałem jego 
fascynacje gdy odkryłem poezję Papuszy. Byłem także pełen uznania dla jego działań poetyckich podejmowanych na 
rzecz środowiska literackiego w Policach. 

„Poetą się jest lub bywa”1. Marian był dla mnie tym pierwszym, którego „motywem przewodnim był być może 
niedosyt – lub po prostu głód – samookreślenia”2. To było chwilowe (niczym flash) ale ważne spotkanie na poetyckiej 
drodze. 

Leszek Dembek 
należy do Związku Literatów Polskich i Grupy Literackiej „In aeternum” 

 

Przypisy: 
1. Cyprian Kamil Norwid twierdził, że: „poetą się bywa”, Przyboś, że: „poetą się jest”. 
2. Krzysztof Karasek – Odpowiedź „człowiekowi dojrzałemu” w „Poezja i sobowtór”, str.39. 
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 „Nie sądźcie, że los człowieka jest / czymś więcej niż tym, co streściło / się w jego dzieciństwie.” - R. M. Rilke 
 

Powrót 
Marian Yoph-Żabiński [fr. op. z książki Palenie Kołyski] 
 

Z ciemności najpierw wyśliznęła się rzeka. Dłuższy czas płynęła za oknem wagonu szeroka i jasna. Spojrzałem na 
zegarek. W mdłym świetle żarówki ujrzałem obie wskazówki zbiegające się w jednym punkcie. Pół do szóstej – 
pomyślałem. – Jeszcze godzina jazdy i wysiądę w Białymbobie. 

Pociąg zatrzymał się na jakiejś małej stacyjce. Nie chciało mi się nawet wyjrzeć, żeby zobaczyć, na jakiej, wiedziałem, 
że takich stacyjek – między Tarnowem i Białymbobem – będzie jeszcze dużo. Nagle wydało mi się dziwne, że wszystkie 
stacje leżały wzdłuż prawego brzegu rzeki i obleciał mnie niepokój, jakby to miało jakieś znaczenie. 

Zamknąłem oczy i próbuję o niczym nie myśleć, ale nie wychodzi. Myślę. Jeszcze jak myślę. Cholerny dzień. 
Wszystko budzi refleksje, refleksje i wspomnienia, diabli to nadali. Chociaż… Nie diabli, bo telegram dostałem od siostry 
– żebym przyjechał w pilnej sprawie rodzinnej. Ktoś umierał i chciał mnie jeszcze zobaczyć, zanim się to stanie. Więc 
nie diabli, myślę, ten pociąg wiezie mnie w przeszłość, w rodzinne strony, do czasu mojego dzieciństwa i młodości. 

Następna stacja też z prawej… Pociąg zwolnił. Wyjrzałem przez okno, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Pęd 
powietrza studził moje rozgrzane ciało. Przeczytałem nazwę stacji: Tuchów. I zaraz potem konduktor wykrzyknął: 
„Tuchów!...” niby kolejowy kogut. Gdy popatrzyłem w dal, zdziwiłem się, jak bardzo przez tę chwilę pojaśniał horyzont. 

[…] A kiedyś otrzymałem list o mojej siostry, w którym pisała, że na odpusty w tuchowskim klasztorze 
Redemptorystów ściągają ciągle wierni, lecz… 

„Drogi bracie, nie jest to już jednak ten odpust, jaki bywał dawniej, za naszych dziecinnych lat. Wprawdzie po 
bokach stromej ulicy, prowadzącej do schodów klasztoru, zakładają swe kramy sprzedawcy – ale oferują już inny 
towar, że dla przykładu: zachwalają prezerwatywy, ale maści na szczury ani na lekarstwo! Są jeszcze małe i duże 
piernikowe serca, jakie dawniej kupowali chłopcy swym dziewczętom. Ofiarowanie takiego serca nie jest już w modzie. 
Kupić też można całuski i coś w rodzaju kolorowego łańcuszka – z pierników. Ale kto teraz za tym przepada?” 

Pamiętam, dawniej to był niezapomniany przysmak. […] 
Gdy pociąg ruszył ze stacji, zobaczyłem pierwszy tego dnia błysk słońca, jak iskało promieniami wieżyce z blachy. 

Uśmiechnąłem się do swego wspomnienia. Nagle zdałem sobie sprawę, że pierwszy raz przywiózł mnie tu ojciec, 
małego parolatka. […] 

[…] Dość, że podreptałem wówczas z ojcem do Białegobobu, gdzie wsiedliśmy do pociągu którym w godzinę 
zajechaliśmy do Tuchowa. 

Po miasteczku chodziło mrowie ludzi; ścisk i gwar rzeszy wiernych szedł już od stacji kolejowej, aż do klasztoru 
Redemptorystów, gdzie na placu, niczym przed Bazyliką Świętego Piotra, znowu ciżba i rozgwar, a wśród tej ciżby 
żebracy z wyciągniętymi po łaskę rękami, żebracy, ci wieczni turyści, idący z odpustu – ułomni i nienasyceni – na 
odpust w następnej miejscowości. Wzdłuż całej drogi ciągnęły się kramy bajeczne, kolorowe, słodkie. Sprzedawano      
w nich piernikowe serca i całuski, a także tanie cukierki, przemyślne zabawki, pachnidła dla wiejskich elegantek i wy-
war z ziół na chorobę, „jakby ręką odjął”; obok puszek z maścią na szczury i odgnioty stały flakoniki z miksturą na 
pluskwy, która, z braku odpowiedniej, mogła posłużyć do tępienia wszy. Kupowano dewocjonalia, sztuczną biżuterię, 
przede wszystkim tanio i kolorowo. Przy jednym takim kramie ojciec kupił mi lemoniadę i pralinki, a sam kazał sobie 
podać kwaszonego ogórka. Wkrótce poszliśmy się pomodlić w klasztorze. Pamiętam tylko, że w powietrzu mżyło 
kadzidłem i zapachem lip. 

Zapaliłem papierosa, uchyliłem okno, po czym z ulgą rozsiadłem się wygodnie na miękkim siedzeniu, […]. 
– […] zdałem sobie sprawę, że być może każda podróż usposabia do wspomnień. Jedzie się do przodu a wspo-

mnienia biegną wstecz, w przeszłość. Sentymentalne okruchy czasu, który przeminął, mają działanie psychodeliczne: 
pamięć rozwiera się jak skrzypiąca komoda na poddaszu, z której buchają zapomniane zapachy, doznania i uczucia. 
 

 
 

Pierwszy szlif 
Wspomnienie 
 

Nie piłem z nim, choć wielu może się tym pochwalić, nie dyskutowałem do białego rana, nie brałem się z nim w za-
pasy słowne, w czym się smakował. Zaś on pił do moich modlitewników. Przede wszystkim dał pierwszy szlif redaktorski. 

W maju 2007 roku (dokładnie 14) spotkaliśmy się przypadkiem w Bibliotece polickiej. Była ze mną moja żona Anna 
w 7. miesiącu ciąży. Podczas rozmowy Marian mówił o pozyskanych środkach z Gminy Police na debiuty poetyckie i 
zaproponował wydanie mojej poezji. Zachęcony, miesiąc później dostarczyłem Marianowi około setki wierszydeł – do 
wyboru (było to w polickiej kawiarni Cafe’ Forte – czerwiec 2007). Po dwóch tygodniach doszło do kolejnego naszego 
spotkania. Marian zadzwonił oznajmiając, że ma szczotkę i zaproponował spotkanie, tym razem w szczecińskiej 
kawiarni Cafe’ Galeria (koniec czerwca 2007). Szczotkę zabrałem ze sobą do sprawdzenia. Marian ułożył wiersze 
według własnego schematu, gdzie kolejny wynikał z poprzedniego. Nie protestowałem. Po konsultacjach i drobnych 
poprawkach ostatnie spotkanie odbyło się w Drukarni Akcydens z Wydawcą Markiem Kiślukiem (początek lipca 2007). 

Z żoną niecierpliwie czekaliśmy w szpitalu na rozwiązanie… W dniu 1 lipca urodziło się pierwsze moje dziecko, 
córce nadaliśmy imię Magdalena. Po około dwóch tygodniach wziąłem do rąk moje drugie dziecko, któremu dałem imię 
Zachwyt, redaktorem chrzestnym został Marian Yoph-Żabiński, co przypieczętował drukiem Marek Kiśluk w dniu 13 
lipca 2007 roku. 

Adam Wiktor Siedlecki 
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Nie głaskało go życie po głowie, niespokojnie szukał swego miejsca          
w życiu. Wędrował z taborem cygańskim, ścinał w lesie drzewa, pracował 
jako kinooperator, maszynista, kierownik domu kultury, redaktor gazet          
i czasopism, a czasem zwyczajnie jako pracownik fizyczny. Mozolnie groma-
dził życiowe upadki, wzloty, marzenia, aby w końcu przekuć je na literackie 
tworzywo (w utworze „Wyzwanie” napisał Ja więzień swych cierpień przy-
ziemnych, któremu wystarczy złudzenie, aby odzyskać odwagę, człowie-
czeństwo idei, obywatelstwo nadziei, Z żagli)”. Wydał kilka tomików poezji      
i prozy, ale znacznie więcej pozostawił po sobie prac redakcyjnych. Był 
bowiem twórcą, który nie miał w sobie nic z egocentryczności, tak częstej            
u innych pisarzy. Był wolny od twórczej rywalizacji, zazdrości, zawiści. Nie 
skupiał się na sobie, wręcz odwrotnie, wciąż poszukiwał możliwości, by 
pomóc innym twórcom, by pokazać ich prace światu, by wesprzeć ich otuchą 
i dobrym słowem. On, przebijający się z trudem przez życie, znał wagę 
takiego wsparcia. Pomagał nie tylko pisarzom, ale także malarzom (za-
chował się informator „Sekcja Plastyczna RSTK w Szczecinie” z posłowiem 
M.Y.Ż, wydany przez WiMBP w Szczecinie, 1987). Zawsze był człowiekiem 
aktywnym o naturze społecznika. 

W latach późniejszych, gdy od jesieni 1981 roku pracowałam w WiMBP 
(obecna nazwa: Książnica Pomorska), widzieliśmy się czasem na spotka-
niach literackich. Podczas promocji antologii Pomorze i morze w poezji 
(opracowanej przez Barbarę Arsobę i prof. Józefa Borzyszkowskiego) w dn. 

18 czerwca 1998 r. poprosiłam obecnych autorów o złożenie autografów na egzemplarzu bibliotecznym. Teraz na 
bibliotecznym egzemplarzu, obok wpisów Heleny Raszki, ks. Jana Mazura, Piotra Michałowskiego, Tadeusza Grabo-
wskiego zobaczyłam także podpis Mariana Żabińskiego, którego dwa wiersze znalazły się w antologii. Spotykaliśmy się 
też przy okazji kolejnych podsumowań, wymyślonego bodajże przez niego, Konkursu Literackiego im. K. I. Gałczyń-
skiego w polickiej Bibliotece Publicznej im. M. Curie-Skłodowskiej, w której czuł się jak w domu. Skutecznością, 
słownością, kreatywnością umiał zjednać sobie przychylność pani Krystyny Woźniak i pani Wioletty Kołodziejczyk, 
kolejnych dyrektorek placówki. Czy gdyby nie on, środowisko polickich twórców działałoby tak prężnie, tak aktywnie, 
inspirująco wpływając nawet na Szczecin? Wiosną 2008 roku Marian zorganizował spotkanie polickiego środowiska 
literackiego w Sali Stefana Flukowskiego, salonie literackim Książnicy Pomorskiej. Nieraz zastanawiałam się, jak 
człowiek tak wyciszony, skromny, nie narzucający się ze swoim zdaniem, potrafi skutecznie realizować tak wiele 
przedsięwzięć. Jak buduje w środowisku swój autorytet? Po zakończeniu każdej edycji Konkursu, którego patronem 
został zielony Konstanty, Marian pracowicie redagował kolejne almanachy literacko-artystyczne, które stanowiły 
wizytówkę środowiska; można je było zobaczyć w jednej z gablot ekspozycji „Police znane i nieznane”, otwartej w Ksią-
żnicy Pomorskiej w czerwcu 2010 r. z okazji uczczenia 750-lecia nadania miejscowości praw miejskich. 

Jego twórczość poetycka, prozatorska, krytycznoliteracka, eseistyczna   
z pewnością doczeka się pełnego opracowania (może jest to temat dla ja-
kiegoś polickiego studenta?), a jednym z wątków studium zapewne staną 
się obecne w niej elementy cygańskie. W pewnym wpisie internetowym po-
święconym problematyce cygańskiej jego autor nazwał Mariana Yoph-
Żabińskiego „cygańskim pisarzem z Polski”. W pośmiertnym biogramie, 
zamieszczonym w „Kurierze Szczecińskim” (z dn. 16.02.2009 r., s.3) pod-
kreślono, że pisał „m.in. o Cyganach, z którymi swego czasu związał się dość 
blisko”, że był redaktorem warszawskiego Magazynu Między-narodowej 
Fundacji Cyganologicznej „Taboreska” (M.Y.Ż opublikował tu artykuł „Cyga-
nie i literaci” – „Taboreska” 1991 nr 1 - o elementach cygańskich w twór-
czości Melchiora Wańkowicza, Adama Ziemianina i in.). Wśród moich 
wycinków dotyczących szczecińskich twórców zachował się tekst M.Y .Ż. pt. 
Święty Mikołaj w taborze. Szczecińscy Cyganie, opublikowany w efeme-
rycznej gazecie „Szczecin na żywo” (4-9 XII 1992 r., s. 8). Autor wspomina 
w nim, jak to podczas „zeszłorocznego spotkania u Karwatów, które 
zgromadziło dzieci kilku rodzin cygańskich ze Szczecina”, czytał wiersz o wi-
zycie św. Mikołaja w dawnym taborze i opowiadał o zwyczaju obdaro-
wywania dziatwy amuletem zwanym bajero. A więc utrzymywał kontakty 
ze środowiskiem romskim, a jego los nie był mu obojętny. 

Marian Yoph Żabiński zawsze dużo czytał, nieustannie zgłębiał swoją 
wiedzę o literaturze, chętnie rozmawiał o swoich lekturach, o czym wspo-
minała Bronisława Mesterhazy-Okopińska, serdecznie z nim zaprzy-
jaźniona. Był gorącym polickim patriotą. Bez górnolotnych słów angażował się w działalność kulturalną i intelektualną 
swego miasta. Czy miasto odpłaci mu pamięcią, i, co ważniejsze, troską o kontynuację dzieła, które rozpoczął? Oby tak 
się stało! 

Cecylia Judek 
Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej 
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Marian Yoph-Żabiński – MOK w Policach, 6 lutego 2009 roku 
podczas gawędy zatytułowanej „Historia słowami zapisana” 
prowadzonej razem z Janem Maturą. Fot. z arch. J. Matury. 
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„Dziś czas się nagle cofnął / po schodach stuleci / w głąb obrazu dziejów / uchwytnych w dekoracjach / zabawy w historię 
/ i ludzi ubranych / w umarły krzyk mody.” – Marian Yoph-Żabiński [fr. z w. Jarmark Augustiański w Jasienicy, 2008] 
 
 
 
 

Mariana Żabińskiego sposób na życie 
Wspomnienie 
 
 
 

Nie wiedziałem kim jest, ale dość dawno, u progu 
nowego III tysiąclecia zwróciłem uwagę na wysokiego, 
szczupłego mężczyznę w charakterystycznej sportowej 
czapeczce z daszkiem. Często mijaliśmy się na przejściu 
przez tory, naturalnej granicy starego i nowego miasta, 
najkrótszą drogę do obu części miasta. 

Któregoś dnia zwróciłem uwagę, że tenże gość pisze 
teksty do „Wieści Polickich”. Pisze o polickiej litera-
turze, o ludziach ją tworzących. Sam też skrobałem dla 
Andrzeja Marka, stąd też miałem pełny ogląd na Maria-
na Yopha-Zabińskiego. Podobało mi się, że z uporem 
maniaka lansował polickich twórców, a potem rozkręcił 
Konkurs Literacki im. Ildefonsa Konstantego Gałczyń-
skiego. Zdobywał sponsorów, przyjaciół konkursu, 
choćby Staszka Podkowę i hrabiny polickiego słowa 
pisanego, Bronisławę Mesterhazy-Okopińską i Helenę 
Pilarską. 

Któregoś dnia poznaliśmy się osobiście, a potem 
nasze spotkania przy szklance piwa stały się syste-
matyczne. Rozmawialiśmy przede wszystkim o mieście, 
o Policach. Ale także o polityce. Marian nie ukrywał, że 
jest lewicującym obywatelem polickiej społeczności. 
Kłóciliśmy się nieraz gdy mieliśmy różne zdania na fra-
pujący nasz temat. Spotkaniom tym często towarzyszyli 
nam: Zyzio Zdanowicz – wielki kreator teatru w Poli-
cach; Jurek Leszczyński – człowiek chóru; stojący naj-
bliżej Mariana Staszek Podkowa oraz sympatycy 
spotkań: Jasiu Grochowski, Daniel Mnich i nieraz Krzysiek Toboła – rysownik, człek wielu talentów. 

Ulubionym miejscem naszych spotkań była knajpka ABC opodal rynku starego miasta. Ale też bywaliśmy u Jurka 
Najdy w Sprint-Barze, Pubie Trzech czy w „blaszaku” u Halinki. W tych miejscach snuliśmy wizję miasta, kultury, teatru, 
poezji, wystaw i spektakularnych wydarzeń. To podczas tych spotkań Marian zachęcił mnie do uczestnictwa w „Gał-
czyńskim”, co też uczyniłem dwukrotnie otrzymując wyróżnienia w dziale prozy. 

Po naszych spotkaniach Marian wracał do siebie do domu, do którego jak Zyzio Zdanowicz wstęp mieli tylko 
nieliczni. Domu starego kawalera, niereformowalnego w dziele porządku dnia, domowych obowiązków, pichcenia 
jedzenia, sprzątania. Zamykał się tam zwykle sam i stukał jak inni u progu XX w. na swej maszynie do pisania eseje, 
artykuły, wiersze, opowiadania. 

W lutym 2009 r. zaprosiłem Mariana do wystąpienia w MOK na gawędzie historycznej, której tematem była policka 
kultura. Wystąpił. Lecz tego dnia był niespokojny, za moje spóźnienie na trzy godziny przed imprezą zrugał mnie. Nie 
było to najlepsze wystąpienie Mariana. W wielu swoich wystąpieniach bywał bardziej błyskotliwy, cięty, z humorem      
i swadą przemawiający do publiczności. 

Coś go trapiło. 
Ostatni raz spotkałem Mariana na kilka dni przed wieścią, że nagle odszedł od nas. Oddał mi niewielka kwotę długu, 

kilka złotych. Rozliczył się finansowo. A potem jakby nic odszedł. Tę smutną informację podała mi Bronisława 
Mesterhazy-Okopińska, bo to u niej w salonie Marian dokonał dzieła życia. 

Mam po nim kilka drobnych pamiątek. W zasobach Galerii Historycznej Polic jest jedna z jego maszyn do pisania. 
Ponadto posiadam kilka tomików poezji policzan jakie mi przekazał i jego autorskie „Palenie kołyski”, dwa, trzy zdjęcia. 

Marian lubił piwo szczególnie warkę strong. Gdy tego piwa nie było, brał każde inne i dosładzał sobie sokiem lub 
cukrem. Dziś z perspektywy czasu wiem, że dosładzał sobie swoje niełatwe, bardzo często samotne, skromne nad 
wyraz życie. 

W rocznicę jego śmierci, jak zwykle grono jego przyjaciół, spotkamy się w ABC, by powspominać wielkiego Mańka. 
On przeczy stwierdzeniu, że nie ma ludzi niezastąpionych. Otóż są tacy ludzie i na pewno Żabiński, Zdanowicz, Toboła 
do nich należą. Zostawiając nas tu na ziemi zamknęli za sobą pewien etap powojennej historii miasta, gminy, Ziemi 
Polickiej. 

Jan Matura 
badacz dziejów Polic i regionu polickiego, regionalista, nauczyciel, sportowiec 
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„W szkole był bardzo lubiany, pani od j. polskiego z okazji przypadających uroczystości przydzielała [Marianowi] czytanie 
wierszy, […].” – Maria Koszyk – siostra Mariana Yoph-Żabińskiego [Bobowa, grudzień 2009] 
 
 
 
 

On był po prostu niezwykły… 
Mistrz poezjokuchni 
 
 
 

Cicha charyzmatyczna moc objęła mnie na pierwszym z nim spotkaniu. Kim jest? Zapytywałam siebie w duchu. 
Niepozornie ubrany, tak też wyglądający, nieco nerwowa, urywana mowa niczym niedociągnięty dialog z kimś czy może z 
samym sobą…? 

A jednak! Potrafił w niepewności mojej zasiać ziarno swoistego geniuszu – tę poetycką myśl, która, gdy czasem nie 
zdążymy złapać, męczy nas niczym mara senna lub może marzycielska? Pomagał ją schwytać jakby podając delikatną sieć na 
motyle, subtelnie dopytując, czy coś się tworzy? 

Tak, tworzyłam, ale prozę życia w codzienności pospieszanej maszyną obowiązków, prozę, która przecież może mieć 
przędzę piękna pojętego na swój sposób – indywidualny. YophŻabiński tworzył sieć poprzez wiarę w ludzi, ich moc i 
umiejętność pisania, dodawał im skrzydła, tworząc z nas motyli, podziwiających to i owo, zapisujących to i owo – tworzących 
z soków codzienności. 

W swoich wierszach często podkreślał, że życie to najtrudniejsze nasze zadanie, to boleść, którą poeta przelewa na papier, 
to alfabet, którego się uczymy i stosujemy w codziennej mowie (?), ale to też piękno, które nie podziwiamy, a zastępujemy 
innym np. „Wenus z Milo”. 
On był mentorem, bo kto tak mówi? 
 

Być kowalem 
prostych dowodów świętości 
cudownie praktycznych 
w gospodarstwie życia 
odnaleźć w sobie coś więcej 
z człowieka 
(Fragment wiersza M. YophŻabińskiego Kilka dowodów świętości) 

 

Kim był Marian YophŻabiński? 
Poetą, który własnymi słowami objawiał prawdę, pisząc: ale to, co uwalniam / to tylko garść słów / w języku poezji. 

(fragment wiersza M. YophŻabińskiego Rozwiązać węzeł). 
Zapraszał gościnnie do KUCHNI POETYCKIEJ, gry wyobraźni, która czyni baśń z powszechności, magię z realizmu, 

piękno z brzydoty, myśl z banalności… O jakże był gościnny, przyjmując do serca domu – kuchennego ciepła – stażystów 
pióra – i z pełną wiarą w ich możliwości, mówił: Tak pisać jasno /, by świeciła ciemność. / Pióro ma być ostre, / co zawiłe – 
proste. (fragment wiersza M. YophŻabińskiego Tak pisać). 

Był lekarzem ludzkości, człowiekiem wiary, który obwieścił cud – przemienienie świńskiej twarzy świata w piękną 
poprzez: Dziś wyszedł z lustra / samouwielbienia / […] / Bezrobotnemu podał rękę, / beznadziei przychylił nieba, / klęsce 
odmienił samopoczucie, / samotnej – miłość wyznał kwiatem. / Wrócił do domu odmieniony / z bagażem pełnym troski i 
złudzeń, / że można zmienić świńska twarz świata / i każdy będzie jak pięknoduch. (fragment wiersza M. YophŻabińskiego 
Narcyz).  

Ale czy trzeba cudu? 
Kim był Marian YophŻabiński? 
Głosem prawdy i wiary, nauczycielem życia, którego uczył się sam, twierdząc, że jest najtrudniejsze, psychologiem nas – 

ludzi, kreatorem myśli, mistrzem poezjokuchni, tym, który radzi podziwiać życie, a nie tylko „Wenus z Milo”, autorem 
lirycznej recepty: 
 

I jest ziele poezji 
Na boleść istnienia, 
Które tylko poeta 
Nam zapisać może. 
(fragment wiersza M. YophŻabińskiego Zielnik z 
życia). 

 
 
 

Magdalena Kamola-Wasielewska 
należy do Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-

Artystycznego w Policach 
 
 

Przypis: 
Wszystkie fragmenty wierszy Mariana Yoph-Żabińskiego 
pochodzą z Jego ostatniego tomiku poezji : Zamiast 
wizytówki. / konsult. liter. Artur Witkowski, seria poetycka 
„Pegaz Policki” – Szczecin, wyd. Akcydens Drukarnia Sp. z 
o.o., 2008, s. 32, ISBN 978-83-60303-27-6, publikacja 
dotowana z konkursu ofert Urzędu Gminy w Policach, 
patronat RSL-A w Policach. 
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                                                                                                                        Fot. Marek Grum 
 
Helena Pilarska i Wioletta Kołodziejczyk, w tle Marian Yoph-Zabiński, 
27 października 2006 roku, IV Finał Konkursu Literackiego 
im. K. I. Gałczyńskiego, Biblioteka Główna w Policach. 
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„Właściwie nie wiem, / co mnie tutaj trzyma – / może ten przydrożny kamień, / z którym poeta może porozmawiać, / może 
coś jeszcze w krajobrazie / czeka aż coś powiem.” – Marian Yoph-Żabiński [fr. z w. Krajobraz samotności] 
 
 
 
 

W piątą rocznicę śmierci 
Wspomnienie o Marianie Yoph-Żabińskim 
 
 
 

Tak. To już pięć lat jak nie ma Go z nami. Pięć 
lat! Nie do wiary... Jakże dotkliwa pustka i dotkli-
wa strata dla naszej polickiej gromadki. Wszystko 
zmalało. Wszystko skurczyło się do granicy za-
niku. Spotkania nie takie i zebrania nie te. 

Czytam Twoje wiersze, Marianie, i widzę, że to 
co pozostało, co jest teraz między nami, pozosta-
jącymi w Regionalnym Stowarzyszeniu Literacko-
Artystycznym... w wierszach przewidziałeś. Poszli 
za Tobą Bronia Mesterhazy-Okopińska i M.A.K. 
Marian Adam Kasprzyk. Poszły też, ale w inną 
stronę, Olga z Martą. Bez reszty zatopione w roz-
wartych ramionach miłości, gdzie, będąc w pełnej 
szczęśliwości, nie pisze się wierszy... Wszystko 
przewidziałeś. W wierszu „Trzeci pokój” napisałeś 
 

Świat się naiwnie spokrewnił z zaświatem. 
 

Cala Twoja poezja oferuje nam dobra, które poza nią nikomu i nigdzie, niedostępne. W tomiku Zamiast wizytówki – 
trawestując słowa Juliana Przybosia – jest „mowa, co jasność niesłowną ocala”. Poeta Marian Yoph-Żabiński jest 
oszczędny. Nie przejawia nadmiernych lingwistycznych skłonności, czczej zabawy językiem. Jego wiersze wyrażają 
pragnienie określenia siebie. Wyrażają potrzebę precyzyjnego poetyckiego sformułowania sensu i „... są wyższą formą 
użyteczności, są bolesnym odsłonieniem tego co zakryte... w dążeniu do zrozumienia bytu w jego, na ogół odrzuconych, 
przejawach”. Dotykając jądra prawdy, pragnie zachować twarz. Rozwiązać węzeł... 
 

Próbuję rozwiązać węzeł, 
który więzi prawdę, 
ale to, co uwalniam 
to tylko garść słów 
w języku poezji. 

 

Te słowa bliskie prawdy, 
które wyszły na jaw, 
niczego nie rozwiązują – 
stałem się więźniem, 
jak wyjść z twarzą, nie wiem. 

 

Poeta jest bardzo skromny, także i w tym co mówi: 
 

Nie jestem dobry, ani zły, 
nad wyraz... 

 

Chciał być, i był, zwyczajny, jak każdy z nas. Nie miał wygórowanych życzeń.    
Co najwyżej. 
 

...bym siedział...przy biurku 
i poezją oczyszczał się z przyziemnych myśli. 
Nic lepiej wzniośle robić nie potrafię. 

 

Bo niby jak? Skoro, mimo zmęczenia i nieopuszczającego fizycznego bólu, nie 
daje Mu spokoju pytanie: 
 

Skąd się jeszcze te skrzydła biorą we mnie 
... 
Piszę, chociaż mych olśnień nikt serio brać nie chce. 
Ponosi mnie jak długo żagli się maszt świecy 
a nad ranem wiersz chowam w mogile szuflady. 

 

Nie opuszcza Go wiara i nadzieja, ze idzie lepsze dla poezji... 
 

Wierzę, ze dla poezji znów zaświeci słońce. 
Wiersze wyjdą z szuflady – wyprostują skrzydła. 
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Lucyna Kwoszcz 
Maestro 

Pamięci Mariana Yoph-Żabińskiego 
 

Telefon. Po drugiej stronie. 
Ciepły i intrygujący głos. 
Na koniec rozmowy. Zaproszenie: 
„Zapraszam Panią, Ja i moje Stowarzyszenie” 
Sto jeden. Jadę. Do Polic. Do Niego. 
Do Stowarzyszenia. Za oknem autobusu 
ciemna listopadowa noc, 
a w myślach tysiąc gwiazd rozświetla mi drogę. 
Tak bardzo boję się krytyki. 
Rynek. Biblioteka. Schody. Mocne 
bicie serca. Poznaję Go, a On przedstawia 
mnie pozostałym Poetom. 
Częstują mnie uśmiechami i łamią 
ze mną wiersze. Czuję, że jestem w domu. 
To jedno zaproszenie. Stało się pretekstem. 
Bym mogła zostać na zawsze z jego latoroślą. 
I cieszyć się spóźnionym wierszem. 
On – Mój Mistrz niestety, 
tak szybko odszedł! 
 
Listopad 2013 r. 
 

 
 

R-żyj… 
Kącik satyryczny  
 
 

Adam Wiktor Siedlecki 
Seria: Policka Grupa Inicjatywna 
 
 

Policki Pegaz 
Marianowi Yoph-Żabińskiemu 
 

Już dorwał źrebaka 
i obciął mu skrzydła, 
dał literatom 
zamiast mydła. 
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Marian Yoph-Żabiński. Krzysztof Toboła [rys. karykatura] 30cmx20cm, 2003 r., : rysunek dostarczony przez Jolantę Tobołę, wdowę po Krzysztofie Tobole 
w dniu 7 lutego 2014 r. (kopia rys. jest zamieszczona w książce : Laur olimpijski z Puszczy Wkrzańskiej. / red. Włodzimierz Brzeziński, Edward Jędruch, 
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Zebrał i opracował Adam W. Siedlecki 
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„Chłopcze, cieszymy się, że pamiętasz o nas. My też pragniemy ocalić, 
choć na chwilę ocalić twój Białybób z dzieciństwa. Wiesz, że musisz 
przypisać się do tej ziemi. Na grobach zieleni się trawa.” 

– Marian Yoph-Żabiński [fr. z op. Ojczyzna to ty] 
 
 
 
 

Duch wolny i niespokojny. 
Marian Yoph-Żabiński 
[28.01.1947 – 14.02.2009] 
 
 
 

Trudno mi uwierzyć, że od jego niespodziewanej śmierci      
w lutym 2009 r. minie wkrótce już 5 lat. Zaledwie kilkanaście 
dni wcześniej, 28 stycznia ukończył 62 lata. Miał tyle planów, 
dla siebie i dla środowiska. Odszedł nagle. Mam tomik wierszy, 
który wciąż czekał, że kiedyś zostanie wpisana w nim dedykacja 
autorska. Nie zdążyłam go o nią poprosić. Poznałam Mariana 
jesienią 1978 roku. Był jedną z pierwszych osób, z którą przy-
szło mi współpracować, gdy wówczas, w związku z zamążpój-
ściem, przeniosłam się z Poznania do Szczecina. Wraz z Maria-
nem Adamem Kasprzykiem koordynował pracę Szczecińskiego 
Klubu Młodych Pisarzy (SKMP), działającego przy Zarządzie 
Wojewódzkim ZSMP, gdzie ja, nie mogąc pracować w szkole        
z powodu kategorycznego zakazu laryngologa, kierowałam 
Komisją Kultury. Obaj imiennicy zabiegali o stworzenie czaso-
pisma literackiego, które będzie mogło prezentować utwory szczecińskich młodych twórców. Gdy okazało się, że nie 
ma szansy na powstanie regularnego periodyku, próbowali obejść tę przeszkodę, tworząc „Almanach SKMP”. Nie udało 
mi się odnaleźć w mojej biblioteczce egzemplarzy, ale – jeśli mnie pamięć nie myli – wyszły co najmniej dwa numery 
„Almanachu” w 1979? 1980?, wydane bodajże przez WUR [Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy] ZSMP. Obaj 
Marianowie ukryli w grafice okładkowej numery I i II, zalążek periodyzacji, mając nadzieję na przekształcenie go           
w czasopismo. Przejrzałam kolekcję „Twórczość Pisarzy Ziemi Szczecińskiej”, znajdującą się w Muzeum Literackim 
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Tam także nie odnalazłam tych najwcześniejszych wydawnictw. Zachował się 
natomiast „Almanach dziecięcy SKMP przy ZSMP” (zawiera wiersze napisane przez dzieci), zredagowany przez 
Henryka Banasiewicza i z jego „Wstępem”. Na okładce tegoż almanachu, wydanego w 1986 r., odnalazłam element 
graficzny znany mi z tych zaginionych almanachów: kałamarz z zanurzonym w nim gęsim piórem. Rok wcześniej,          
w 1985 r. WUR ZSMP opublikował „Almanach SKMP 1985”. Wstęp nieujawnionego autora zawiera informacje o idei 
Korespondencyjnych Klubów Młodych Pisarzy w Polsce, a jednocześnie przedstawia niektóre z osiągnięć Szczeciń-

skiego KMP: „Pochwalmy się przy okazji Marianem Yoph-Żabińskim (autor 
czterech książek, dalsze dwie w druku), laureat wielu ogólnopolskich konkursów 
literackich”. Tomik został przygotowany przez amatora, nie mającego naj-
mniejszego pojęcia o sztuce redagowania. Marian Yoph-Żabiński działał już 
wtedy, także z Marianem Adamem Kasprzykiem (który w przyszłości stworzy 
oficynę MAK – od inicjałów swoich imion i nazwiska), w Robotniczym Stowarzy-
szeniu Twórców Kultury. Przygotowany przez niego i wydany w 1985 r. „Alma-
nach literacki a… b… c…” (Szczecin 1985) w ramach Serii Poetyckiej RSTK (tomik 
opublikowała WiMBP – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie 
w nakładzie 250 numerowanych egzemplarzy), zawiera na stronie redakcyjnej 
wszystkie potrzebne informacje. We „Wstępie” (zamieszczonym, o dziwo, dopiero 
na str. 57) Marian dzielił się swymi wątpliwościami, zrodzonymi podczas wyboru 
tekstów do druku, cyt.: „Zainteresowanych opublikowaniem swoich wierszy w alma-
nachu było około 20 autorów. Ale zaniżylibyśmy poziom wydawnictwa, samym 
autorom zaś wyrządzilibyśmy raczej niedźwiedzią przysługę, dopuszczając ich 
wszystkich do druku” (s.57). Zachowała się też w Książnicy maleńka publikacja 
(zaledwie 16 stron) z wstępem i w opracowaniu literackim M. Y.Ż (on sam używał 
takiego skrótu) pt. Szczecin odpływa ku morzu. Poetyckie zapiski poplenerowe 
(także wydana w WiMBP, Szczecin 1985). 
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Poniedziałki z muzami 

Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach zaprasza 
na cykl spotkań w każdy drugi poniedziałek miesiąca, spotkania zapowiada-
ne będą plakatami. Przy herbatce, kawie i ciasteczkach można będzie posłu-
chać tekstów lokalnych twórców, ale i innych zaproszonych gości, obejrzeć 
artystyczne zdjęcia, ciekawe rzeźby, zobaczyć artystów przy pracy. Będą to 
w pewnym sensie warsztaty słowa, a także rzeźby, malarstwa i fotografii. 
Można przynieść własne prace, przeczytać ulubione utwory, poradzić się, 
podyskutować. WSTĘP WOLNY.
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Halowy 
rekordzista Polski

Marcin Lewandowski poprawił halowy rekord Polski w biegu na 1500 metrów, osiągając dzisiaj 
w brytyjskim Birmingham czas 3:37,37. Polak wypełnił również minimum na halowy czempionat 
globu, który odbędzie się w dniach 7-9 marca w Sopocie.

Marcin Lewandowski

Mistrz Europy z Barcelony w biegu 
na 800 metrów i czwarty zawodnik 
mistrzostw świata w Moskwie na tym 
dystansie znakomicie zaprezentował 
się w dzisiejszych zawodach British 
Athletics w Birmingham. Lewandow-
ski od początku biegu znajdował się 
w czołówce. Po 4 okrążeniach prowa-
dził pacemaker – Kenijczyk Reuben 
Bett. Później inicjatywę przejął już 
jego rodak Nixon Kiplimo Chepseba. 
Kenijczyk utrzymał prowadzenie do 
mety i zwyciężył w czasie 3:37,19. Tuż 
za nim wbiegł na metę reprezentant 
Niemiec Tesfaye Homiyu, który wy-
nikiem 3:37,35 poprawił swój rekord 
życiowy. Na 3. pozycji uplasował się 
Marcin Lewandowski. Rezultat, jaki 
uzyskał Polak, jest nowym rekordem 
kraju – 3:37,37. Poprzedni wynosił 
3:37,76 i należał od dwóch lat wła-
śnie do Lewandowskiego. Dzisiejszy 
wynik Polaka jest lepszy od wskaźni-
ka PZLA (3:41,00) na halowe mistrzo-
stwa świata. Dla Marcina jest to dru-
gie minimum, gdyż niedawno udało 
mu się złamać wskaźnik w jego ko-
ronnej konkurencji – 800 metrów.

SMS Police wygrywa 
na zakończenie sezonu

To było udane zakończenie sezonu w wykonaniu zawodniczek Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
Police. Policzanki zagrały dobre spotkanie i wygrały 3:1 z Atomem II Sopot.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Police

Od samego początku toczyła się 
ciekawa i emocjonująca gra. Szczel-
ny blok, silny atak i udana zagrywka 
pozwoliły policzankom na odskocze-
nie od rywala na kilka punktów. Przy 
stanie 20:17 dla SMS gra gospodyń 
nieco się spowolniła. Wykorzystały to 
przyjezdne, które najpierw wyrówna-
ły, a potem odebrały szansę na wy-
granie pierwszej partii.
Mimo, że pierwszego seta policzanki 
przegrały, to zagrały dobrze i w na-
stępnych odsłonach było jasne, że 
SMSki nie odpuszczą. W drugim se-
cie, podobnie jak w pierwszym, toczy-
ła się wyrównana gra. W końcówce 
partii SMSki wyszły na prowadzenie 
i miały w górze piłkę setową (24:23). 
Sopocianki wyrównały, jednak w na-
stępnych dwóch akcjach były bez-
radne. SMS wygrał 26:24, a w setach 
było 1:1.
Trzecia i czwarta partia to jeszcze 
lepsza gra gospodyń. Udane kiw-
ki, szczelne bloki, precyzyjne ataki, 
a co najważniejsze trudne zagrywki 
spowodowały, że zawodniczki tre-
nera Grzegorza Wróbla nie potrafiły 
przechylić szali na swoją stronę. SMS 

wygrał obie partie 25:22 i cieszył się 
z zasłużonego zwycięstwa nad Ato-
mem 3:1.
SMS Police – Atom II Sopot 3:1 
(23:25, 26:24, 25:22, 25:22)
SMS Police: Tymosiewicz, Wiązow-
ska, Karsztun, Wojtanek, Chmielnic-

ka, Oktaba, Elko (l) oraz Bartkiewicz, 
Abramajtys, Wachel, Pulikowska, Ja-
kóbiak
Atom II Sopot: Grzmocińska, Gajew-
ska, Piotrowska, Kaczyńska, Tuchol-
ska, Majkowska, Nowak (l) oraz Kra-
sula, Urbanowicz, Mras, Kuziak (l)

Jan Matura

historia, fotografie, 
ryciny, mapy...

Obejrzyj koniecznie 
zapraszam

police750.blogspot.com
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Urwany ster 
i nieprzychylne wiatry

15 lutego Magazyn Kajakowym „WIOSŁO” podał następującą informację: „Kilka minut temu 
rozmawialiśmy z Piotrem Chmielińskim, który wraz z Andrzejem Armińskim kontroluje sytuację na 
Atlantyku. Aleksander Doba od października samotnie walczy z żywiołem. Bywają gorsze i lepsze dni. 

Olek Doba w Trójkącie Bermudzkim

Niestety ostatnio sytuacja nie wy-
gląda ciekawie. Piotr Chmieliński re-
lacjonuje prosto z Waszyngtonu:
- Potężny sztorm znowu cofa Olka. 
Silne przeciwne wiatry potrwają do 
poniedziałku. Na domiar złego Olek 
poinformował 13 lutego 2014 wieczo-
rem, że stracił ster i konieczna jest na-
prawa. Bez steru kajak nie zdoła się 
przebić w stronę pasatów. Zapadła 
decyzja o płynięciu w stronę Bermu-
dów w celu dokonania napraw. Będę 
na miejscu w poniedziałek, najpóź-
niej we wtorek. Przewidujemy 3 moż-
liwości:

1. Podpłynę do Olka na małym 
statkiem i będę mu towarzyszyć, 
żeby zgodnie z planem sam dobił do 
brzegu.

2. Jeśli trafimy na burzę, trzeba 
będzie wynająć duży statek, na po-
kładzie którego będzie można napra-
wić kajak Olka.

3. Zostawimy kajak, by ratować 
Olka, ale to jest ostateczność. Trzy-
mamy kciuki!”
Pierwotnym pomysłem Olka – po 
przepłynięciu Atlantyku – było poko-

nanie, w specjalnie dla niego zapro-
jektowanym i zbudowanym w szcze-
cińskiej stoczni Andrzeja Armińskiego 
kajaku, największego akweduktu na 
ziemi – Oceanu Spokojnego. Pro-
blemy logistyczne z dostarczeniem 
kajaka i niezbędnego sprzętu do 
Ekwadoru, gdzie wyprawa miała się 
rozpocząć, wstrzymały jednak reali-
zację tego planu. Ale nie zatrzymały 
Olka, który postanowił jeszcze raz 
popłynąć wodami Atlantyku, tym ra-
zem wybierając trasę pomiędzy naj-
bardziej oddalonymi na obu konty-
nentach punktami wybrzeża oceanu, 
które dzieli odległość ponad 9 tysięcy 
kilometrów.

W tę niezwykłą podróż wyruszył 
5 października 2013 roku. 
Już w pierwszych dniach drugiej 
atlantyckiej wyprawy pojawiły się 
problemy, które poważnie zagroziły 
jej kontynuacji – doszło do poważ-
nej awarii odsalarek wody, bez nich 
spędzenie kilku miesięcy na słonych 
wodach oceanu jest niemożliwe. Kie-
dy, dzięki sprytowi i umiejętnościom 
inżyniera Olka, urządzenia zadziałały, 

pojawił się kolejny kłopot z ładowa-
niem baterii telefonów satelitarnych 
i GPS, umożliwiającego satelitarną 
lokalizację kajakarza. Z tym też sobie 
poradził, niemniej przez kilkadzie-
siąt dni telefon satelitarny nie działał.
Niekorzystne wiatry i prądy najpierw 
przekierowały podróżnika na północ, 
oddalając go znacząco od planowa-
nego miejsca przybicia do lądu na 
Florydzie. Zaraz potem pojawiły się 
wiatry znoszące go na wschód... z po-
wrotem do Europy. W efekcie cofnął 
się ponad 200 km. Płynąc kajakiem 
trudno przeciwstawić się wiatrowi 
o sile 15 km/h, Olek walczy z wia-
trem o średnich porywach 50 km/h 
i ogromnymi falami.

13 lutego, w 133 dniu wyprawy, 
Doba poinformował, że w jego kaja-
ku popsuł się ster. Co to oznacza? 
Przy spokojnej wodzie można bez 
steru płynąć w wyznaczonym kierun-
ku. Kiedy jednak pojawiają się fale, 
to kajakarz właściwie przestaje mieć 
wpływ na to, gdzie płynie.

Według prognoz pogody do po-
niedziałku Doba będzie na łasce 
sztormu, który cofa go wgłąb Atlan-

tyku. Lepsze warunki mają pojawić 
się we wtorek i potrwać do soboty. 
Być może wtedy Dobie uda się zbli-
żyć do Bermudów, od których w tym 
momencie dzieli go ok. 300 kilome-
trów. Tam ma czekać jego przyjaciel 
Piotr Chmieliński, który odpowiada za 
sprawy związane z przyjęciem kaja-
karza po tamtej stronie Atlantyku.
Nie wiadomo jeszcze, czy naprawa 
odbędzie się na stałym lądzie, czy na 
morzu - w kierunku Polaka być może 
wypłynie statek.
- Z pewnością Aleksander Doba nie 
chciał, by sprawy przybrały taki obrót, 
ale w dalszym ciągu jego wyprawa to 
wielka rzecz. I nie skreślałbym jego 
szans na dopłynięcie do Florydy. To 
cel zakodowany w jego głowie, a on 
jest bardzo zdeterminowany - mówi 
Chmieliński.
Chmieliński to kajakarz, współzało-
życiel wyprawy Canoandes-79, któ-
ra jako pierwsza przepłynęła Kanion 
rzeki Colca w Peru; w latach 1985-86 
jako pierwszy w świecie przepłynął 
największą na ziemi rzeki - Amazon-
kę, od jej źródeł w Andach do ujścia 
w Atlantyku.

A co jeśli nie uda się naprawić kajaka 
Doby? Na pewno będzie szkoda, ale 
nie zmieni to faktu, że zostanie rekor-
dzistą pod względem samotnych dni, 

które spędził płynąc kajakiem. 15 lu-
tego mija 133. dzień od kiedy opuścił 
Lizbonę.

Wieści Polickie  -  czasopismo lokalne wydawane od 1999 roku.
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Zatrzymani z narkotykami

Jeden z nich to diler
Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie zatrzymali na terenie gminy Police 
dwóch mężczyzn, którzy posiadali przy sobie narkotyki. 24- latek trafił już do aresztu natomiast 
o rok młodszy kolega został objęty policyjnym dozorem. Za posiadanie znacznej ilości 
środków odurzających jednemu z podejrzanych grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Na koniec ubiegłego tygodnia 
kryminalni z KWP w Szczecinie na 
terenie jednej z miejscowości w gmi-
nie Police zatrzymali dwóch młodych 
mężczyzn, którzy posiadali przy sobie 
środki odurzające.
 24- latek w wynajmowanym miesz-
kaniu miał narkotyki, które schowa-
ne były plastikowych pojemnikach. 
Mundurowi podczas przeszukania 
zabezpieczyli łącznie ponad 7 gra-
mów marihuany oraz prawie 30 gra-
mów amfetaminy oraz młynek i wagę 
elektroniczną- sprzęt służący do por-
cjowania środków odurzających. Poli-
cjanci u 24- latka odnaleźli i zabezpie-
czyli także ponad 51 tysięcy złotych 
oraz euro i duńskie korony.
25 – latek miał natomiast przy sobie 
2 gramy amfetaminy, którą zakupił od 
młodszego znajomego.
Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty. 
24- latek decyzją sądu trafił na trzy 
miesiące do aresztu. Odpowie teraz 
za posiadanie znacznej ilości narkoty-

ków oraz handel. Za to przestępstwo 
grozi nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności. Natomiast starszy mężczy-

zna usłyszał zarzut posiadania środ-
ków odurzających, jest on pod poli-
cyjnym dozorem.

Z gimnazjalistami 
o cyberprzemocy

Specjalistka ds. nieletnich Ko-
mendy Powiatowej Policji w Policach 
w dniach 4 – 5 lutego br. przeprowa-
dziła spotkania z uczniami wszyst-
kich klas Gimnazjum Nr 3 w Policach 
na temat cyberprzemocy. 
Spotkania przeprowadzono na za-
proszenie dyrekcji w związku z wej-
ściem Gimnazjum Nr 3 do projektu 
„Cyfrowa szkoła”. 
Celem spotkania było m. in podnie-
sienie świadomości prawnej w zakre-
sie odpowiedzialności nieletnich za 
czyny związane z przestępczością in-
ternetową. Podobne spotkania mają 
też zapobiegać w przyszłości popeł-
nianiu tego typu przestępstw przez 
młodzież.

Policjantka wytłumaczyła również 
aspekty ochrony wizerunku i dóbr 
osobistych człowieka oraz zapoznała 

młodzież z zagrożeniami związanymi 
z cyberprzemocą.

Mam Haka na Raka 
Z policyjnym patronatem

Komenda Powiatowa Policji w Policach objęła patronatem projekt Ogólnopolskiego Programu 
dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”.

4 lutego br. podczas światowego 
dnia walki z rakiem policcy policjanci 
czynnie włączyli się w organizowany 
przez młodzież Zespołu Szkół im. 
I. Łukasiewicza w Policach happe-
ning pn. „Mam Haka na Raka”.
Młodzież poprzez lokalną kampanię 
uświadamiała mieszkańcom Polic 
i Szczecina, jak walczyć z nowotwo-
rem i jak go rozpoznać. 
W tym roku program dotyczył jed-
nego z najcięższych nowotworów 
– chłoniaka, czyli nowotworu układu 
limfatycznego. Na świecie chłoniaki 
są piątym najczęściej diagnozowa-
nym nowotworem i liczba ta niestety 
wciąż rośnie. 
Kierując się myślą, że profilaktyka no-
wotworowa to podstawowy sposób 
na walkę z chorobą, policcy policjan-
ci również uważają, iż ważne jest, aby 
wykorzystać wszelkie możliwe me-
tody do rozwoju samoświadomości 
społecznej.

Zatrzymany z marihuaną
Kryminalni z Polic zatrzymali 21 – latka, który posiadał 78 gramów marihuany. Mężczyźnie za 
posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 

Policcy kryminalni w ramach zwal-
czania przestępczości narkotykowej, 
w środę 5.02.2014r. około godz. 19.30 
przy ul. Piastów w Policach obserwo-
wali mężczyznę, który może posiadać 
przy sobie narkotyki. 

Po krótkiej obserwacji policjanci przy-
stąpili do legitymowania mężczyzny. 
Okazał się nim 21 – letni mieszkaniec 
Polic. W trakcie kontroli osobistej, 
okazało się, iż faktycznie w kieszeni 
kurtki mężczyzna posiada 7 worecz-
ków z marihuaną. 

Ponadto podczas przeszukania 
mieszkania i pomieszczeń gospo-
darczych, w szopie pod siedzeniem 
skutera ujawniono kolejnych 14 wo-
reczków z suszem. Mężczyzna został 
zatrzymany. Noc spędził w policyj-

nym areszcie. Dzisiaj zostanie prze-
słuchany.  

21 – latek odpowie za posiadanie 
znacznej ilości środków narkotycz-
nych oraz udzielanie narkotyków in-

nej osobie. Grozi mu nawet do 10  lat 
pozbawienia wolności. 

asp. Jolanta Szalińska 
oficer prasowy KPP Police 
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Jak FERIE 
to tylko w MOK!

Miejski Ośrodek Kultury w Policach, jak co roku, przygotował bardzo ciekawą ofertę dla dzieci 
i młodzieży spędzających ferie zimowe w mieście. 

Aleksandra Słowińskia

Dla dzieci i młodzieży

Ferie tematyczne stały się w Poli-
cach tradycją. Rokrocznie organizato-
rzy przygotowują moc atrakcji: występy 
sceniczne, warsztaty oraz ofertę kino-
wą, a odbiorców tychże rozrywek nie 
brakuje. Zawsze policki MOK po brzegi 
wypełnia się żądnymi wrażeń, dziećmi. 

Tak i w tym roku nie zabraknie cieka-
wych propozycji. Nadchodzący czas, 
wolny od szkoły, upływać będzie pod 
hasłem FERII BRAZYLISKICH! 
Będzie można tańczyć w rytm gorącej 

samby, do dźwięków bębnów, brać 
udział w sportowych rozgrywkach, eks-
presowej nauce języka portugalskie-
go, zmierzyć się w karaoke. A na finał 
odbędzie się karnawał rodem z Rio. 

Od poniedziałku do piątku w sali wi-
dowiskowej MOK, zawsze od godzi-
ny 11.00 startować będzie program 
sceniczny: gry, zabawy, konkursy, 
pokazy. Bezpośrednio po zakończe-
niu programu scenicznego, w kinie 
MOK odbywać się będą seanse filmo-

we. Dodatkową atrakcją będą otwarte 
warsztaty: samby, zumby, capoeiry 
oraz warsztaty dla młodych youtu-
berów prowadzonych przez V-UNIT 
i DONIA.

Serdecznie zapraszamy!

17.02- 21.02.2014
od godz. 11.00

MOK Police

Wstęp wolny.




