RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Słupsk, dnia 07 kwietnia 2016 r.
1. Wydział/jednostka
prowadząca sprawę

Wydział Geodezji i Katastru

2. Termin konsultacji

22.02.2016 r. – 14.03.2016 r.

3. Przedmiot i cel
konsultacji

Przedmiotem konsultacji były propozycje nazw i patronów dla nowych ulic i rond znajdujących się w ciągu
planowanego przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku.
Celem konsultacji było:
1) zebranie uwag i opinii mieszkańców i mieszkanek miasta Słupska na temat następujących propozycji nazw i
patronów:
Trina Papisten, Izabela Jaruga-Nowacka, Mirosława Mirecka, Zofia Kurowska, Zofia Lewenstam, Rondo Usteckie,
Wisława Szymborska, Tadeusz Konwicki, Flensburg, Cartaxo, Miast Partnerskich, 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego, Gryfitów, Bronisław Sokół, Zbigniew Religa, Jerzy Giedroyc, John Lennon, Danuta Siedzikówna, Anna
Walentynowicz, Władysław Raginis, Emilia Plater, Elżbieta Zawadzka, Kazimiera Iłłakowiczówna, Krzysztof Kieślowski,
Witold Pilecki, Zygmunt Szendzielarz, Łukasz Ciepliński, Józef Franczak, Weronika Milewska, Helena Bezeg, Teresa
Skóra, Księżna Zofia, Barbara Zielińska;
2) poznanie propozycji innych nazw dla nowych ulic i rond znajdujących się w ciągu planowanego przebiegu drogi
krajowej nr 21 w Słupsku, zgłaszanych przez mieszkańców i mieszkanki miasta Słupska;
3) poznanie propozycji lokalizacji dla nazw, o których mowa w punktach 1 i 2.
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4.Uzasadnienie/podsta Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 71/GK/2016 Prezydenta Miasta Słupska
wa prawna
z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji nazw dla nowych
(zarządzenie
ulic i rond w Słupsku.
Prezydenta, Rady
Miasta)
5. Metoda
przeprowadzenia
konsultacji (opis)

1. Udostępnienie materiałów do konsultacji w formie elektronicznej na stronach www.slupsk.pl (zakładka: Dialog)
i http://dialog.slupsk.eu wraz z:
1) propozycjami nazw i patronów dla nowych ulic i rond znajdujących się w ciągu planowanego przebiegu drogi
krajowej nr 21 w Słupsku (33 propozycje zawarte w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 71/KG/2016),
2) formularzem zgłaszania uwag, opinii i propozycji (załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 71/KG/2016) który można było
dostarczyć drogą e-mail lub złożyć w wersji papierowej do sekretariatu Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu
Miejskiego w Słupsku (pl. Zwycięstwa 3, pokój nr 313),
3) mapą poglądową zawierająca lokalizację nowych rond i ulic (załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 71/KG/2016).
Wyżej wymienione materiały były również dostępne w wersji papierowej w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu
Miejskiego w Słupsku (pl. Zwycięstwa 3, pokój nr 313).
2. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta Słupska, które odbyło się w dniu 22.02.2016 r. w Urzędzie Miejskim
w Słupsku przy pl. Zwycięstwa 3.
3. Ankieta on-line na stronie www.slupsk.pl/wybierznazwe .

6. Akcja informacyjna
(opis)

1.
2.
3.
4.
5.

Informacje zamieszczone w dniu 05.02.2016 r. na stronie www.slupsk.pl i http://dialog.slupsk.eu .
Informacje zamieszczone w dniu 11.02.2016 r. na stronie www.slupsk.pl .
Konferencja prasowa w dniu 22.02.2016 r. - informacja o rozpoczęciu konsultacji i spotkaniu
Informacje zamieszczone na oficjalnym profilu Miasta na portalu Facebook w dniach 22.02.2016 r. i 7.03.2016 r.
Informacje w lokalnych mediach (Radio Koszalin/Słupsk, Głos Pomorza).
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7. Harmonogram
Spotkanie konsultacyjne w dniu 22.02.2016 r.
spotkania/spotkań
- rozpoczęcie spotkania godz. 17.05 – powitanie uczestników i wprowadzenie przez p. Marka Biernackiego
(scenariusz konsultacji) Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska,
- prezentacja – p. Renata Dobrzyniewicz Dyrektor Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku,
- dyskusja,
- zakończenie spotkania godz. 17.45.
8. Liczba osób
biorących udział w
konsultacjach/liczba
uwag

1) mieszkańcy – 77 osób w tym 8 osób na spotkaniu konsultacyjnym
2) przedstawiciele mediów – 4 osoby w tym 3 na spotkaniu konsultacyjnym
3) osoby prowadzące spotkanie – 4 osoby
Razem – 85 osób (nie licząc osób, które wzięły udział w ankiecie internetowej stronie www.slupsk.pl/wybierznazwe.
Ponadto, w konsultacjach wzięły udział osoby, które nie są mieszkańcami miasta Słupska lub organizacją pozarządową
działającą na terenie miasta Słupska – 6 osób.
Uwagi i opinie zgłoszone przez mieszkańców
- pisemne (na formularzu) – 82
- ustne (na spotkaniu)
- 3
Propozycje zgłoszone przez mieszkańców
- pisemne (na formularzu) – 64
- ustne (na spotkaniu)
- 3
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9. Ankieta on-line,
W ankiecie internetowej na stronie www.slupsk.pl/wybierznazwe wzięło udział 5 355 osób.
liczba i rozkład głosów
poparcia.
Każda osoba mogła oddać maksymalnie 15 głosów poparcia na różne propozycje nazw i patronów wymienionych
w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 71/GK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji nazw dla nowych ulic i rond w Słupsku.
Wynik głosowania:
28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego – 25% osób biorących udział w ankiecie,
Witold Pilecki (23%), Trina Papisten (22%), Wisława Szymborska (21%),
Zbigniew Religa (18%), Bronisław Sokół (14%), John Lennon (13%), Izabela Jaruga-Nowacka (12%), Emilia Plater (12%),
Anna Walentynowicz (11%),
Gryfitów (8%), Danuta Siedzikówna (8%), Krzysztof Kieślowski (7%) Rondo Usteckie (6%), Księżna Zofia (6%),
Tadeusz Konwicki (6%) Zygmunt Szendzielarz (5%), Władysław Raginis (5%), Zofia Kurowska (5%),
Miast Partnerskich (4%), Kazimiera Iłłakowiczówna (4%), Jerzy Giedroyc (3%), Józef Franczak (3%),
Zofia Lewenstam (2%), Łukasz Ciepliński (2%), Elżbieta Zawacka (2%),
Cartaxo (1%), Teresa Skóra (1%), Flensburg (1%), Barbara Zielińska (1%), Mirosława Mirecka (1%), Helena Bezeg (1%),
Weronika Milewska (1%)
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10.
1. Zgłaszający uwagę

UWAGI I OPINIE ZGŁASZANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA
pisemnie lub ustnie na spotkaniu
2. Nazwa/patron, do
którego zgłaszane są
uwagi/opinie
Trina Papisten

3.Treść uwagi/opinii

4. Uzasadnienie dla zgłoszonej uwagi/opinii
uzasadnieniem

Dobra propozycja nazwania
słupskiego ronda.

brak

Mieszkaniec miasta
Słupska

Pomysł jak najbardziej celny
natomiast lokalizację oceniam
jako chybioną. Taka postać
powinna być patronem jednej z
ulic w Centrum Miasta.

Moim zdaniem trasy wylotowe, obrzeżne powinny mieć
nadane nazwy kierunków, miast itp. Pomysł
uhonorowania T. Papisten daje możliwość promocji
miasta poprzez np. eventy, ale nie wyobrażam sobie
średniowiecznych pikników w okolicach fabryki czy, co
gorsze, CH Jantar.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Popieram.

Chciałbym uhonorować w pamięci słupszczan spaloną na
stosie w średniowiecznym Słupsku.

Izabela JarugaNowacka

Zamiast Izabeli Jaruga –
Nowackiej i Anny Walentynowicz
jedna wspólna nazwa „Ofiar
katastrofy Smoleńskiej”

Uczczenie wszystkich ofiar katastrofy samolotu Tu-154M
bez ich wyróżniania.

Mirosława Mirecka

Brak uwag i wniosków

Mieszkanka miasta
Słupska

Mieszkaniec miasta
Słupska
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Mieszkanka miasta
Słupska

Zofia Kurowska

Dobra propozycja nazwania
słupskiego ronda.

brak

Mieszkanka miasta
Słupska

Zofia Lewenstam

Propozycja nazwy dla ronda

Z wielkim zaangażowaniem i życzliwością przez dziesiątki
lat leczyła słupskie społeczeństwo.

Mieszkanka miasta
Słupska

Rondo Usteckie

Dobra propozycja nazwania
słupskiego ronda.

brak

Mieszkaniec miasta
Słupska
Mieszkaniec miasta
Słupska

Proponuję następującą
Rondo Usteckie (lub Dwumiasta) chyba najtrafniejsze
lokalizację: Rondo oznaczone nr
nazwy ze wszystkich propozycji
12 na załączniku nr 1 do
Zarządzenia Nr 71/GK/2016
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3
lutego 2016 r

Mieszkaniec miasta
Słupska

Dobra propozycja nazwy dla
ronda.

Pozostałe nazwy (z wyjątkiem Ronda Gryfitów) mi się nie
podobają. Zawsze uważałem i uważam, że wszelkie
nazwy różnych obiektów powinny być „elektrycznie
obojętne”. Inaczej mówiąc – neutralne. Nazwy nie
powinny wzbudzać niesnasek i kłótni
– np. nr 26 czy rondo Kuklińskiego.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Skrzyżowanie ulicy Portowej z
nowym odcinkiem drogi krajowej
nr 21

Zacieśnienie współpracy obu Miast w ramach realizacji
idei Dwumiasta
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Mieszkanka miasta
Słupska

Wisława Szymborska

Dobra propozycja nazwania
słupskiego ronda.

brak

Mieszkanka miasta
Słupska

Propozycja nazwy ronda u zbiegu Po obu stronach końca ul. 11 Listopada wśród domków
ulic: 11 Listopada, J. Piłsudskiego jednorodzinnych są ulice nazwane imionami polskich
i Legionów Polskich
pisarzy i poetów. Sądzę, że rondo imienia polskiej
noblistki jest najlepszą z możliwych opcji.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Propozycja nazwy dla ronda
Rejtana/Konarskiego

Propozycja ta stanowi spójny blok nazw dla czterech
kolejnych rond: Rejtana/Banacha – Rondo Zbigniewa
Religi, Rejtana/3-go Maja – Rondo Jerzego Giedroycia,
Rejtana/Konarskiego – Rondo Wisławy Szymborskiej,
Rejtana/Grunwaldzkiej – Rondo Tadeusza Konwickiego.
Blok cywilnych, współczesnych zasłużonych nauką,
kulturą i pracą Polaków.

Mieszkaniec miasta
Słupska

al. Wisławy Szymborskiej
pomiędzy ulicami Grottgera i
Poznańską

Polska poetka, eseistka – laureatka Nagrody Nobla w
dziedzinie literatury (1996), przejazd ulicą/aleją Wisławy
Szymborskiej (przez nowy piękny wiadukt) będzie
metaforą uosobienia przekroczenia granicy między
rzeczywistością a działami literatury.
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Mieszkanka miasta
Słupska

Tadeusz Konwicki

Mieszkaniec miasta
Słupska

Nieodpowiednia nazwa do
nazwania słupskiego ronda.

Nazwa ściśle łączy się z obecnym senatorem.
Uważam, że każda nazwa powinna być związana właśnie
z naszym miastem, być znana dla społeczeństwa oraz
godna zasłużonego miana.

Propozycja nazwy dla ronda
Rejtana/Grunwaldzka

Propozycja ta stanowi spójny blok nazw dla czterech
kolejnych rond: Rejtana/Banacha – Rondo Zbigniewa
Religi, Rejtana/3-go Maja – Rondo Jerzego Giedroycia,
Rejtana/Konarskiego – Rondo Wisławy Szymborskiej,
Rejtana/Grunwaldzkiej – Rondo Tadeusza Konwickiego.
Blok cywilnych, współczesnych zasłużonych nauką,
kulturą i pracą Polaków.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Flensburg

Nazwa ma mało wspólnego z
naszym miastem i brzmi jakby
została wymyślona na siłę

Wg mnie Flensburg nie zasługuje na rondo czy ulicę w
naszym mieście, pomimo że jest miastem partnerskim.
Ulice i ronda w Słupsku powinny mieć nazwy przede
wszystkim znakomitych postaci związanych z naszym
Słupskiem, pracujących w naszym mieście, urodzonych
lub zasłużonych.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Cartaxo

Nazwa ma mało wspólnego z
naszym miastem i brzmi jakby
została wymyślona na siłę

Wg mnie Cartaxo nie zasługuje na rondo czy ulicę w
naszym mieście, pomimo że jest miastem partnerskim.
Ulice i ronda w Słupsku powinny mieć nazwy przede
wszystkim znakomitych postaci związanych z naszym
Słupskiem, pracujących w naszym mieście, urodzonych
lub zasłużonych.
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Mieszkaniec miasta
Słupska

Dobra propozycja nazwania
słupskiego ronda.

Brak

Mieszkaniec miasta
Słupska

Nazwa ma mało wspólnego z
naszym miastem i brzmi jakby
została wymyślona na siłę

Ulice i ronda w Słupsku powinny mieć nazwy przede
wszystkim znakomitych postaci związanych z naszym
Słupskiem, pracujących w naszym mieście, urodzonych
lub zasłużonych.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo Miasta Partnerskich to
dobry pomysł zastąpienia
konkretnych miast partnerskich
Słupska na nazwę ogólną

Nie wyróżni to konkretnego miasta partnerskiego kosztem
innego.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Propozycja nazwy dla nowej drogi Później nadawać nazwy poszczególnych miast – kolejnym
przez strefę.
ulicom w tej strefie.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo Miasta Partnerskich na
skrzyżowaniu alei 3-go Maja i
Tadeusza Rejtana

Wzdłuż al. 3-go Maja przebiega szlak łącznikowy
R-10 link międzynarodowego szlaku rowerowego R10.
Przy wnioskowanym rondzie powstanie również w ramach
strategicznego projektu województwa pomorskiego pn.
„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym” stacyjka rowerowa, gdzie można
urządzić informację z mapkami o wszystkich miastach
Partnerskich Miasta Słupska.

Dobra propozycja nazwania
słupskiego ronda.

brak

Mieszkaniec miasta
Słupska

Miast Partnerskich

28 Słupskiego Pułku
Lotnictwa Myśliwskiego
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Stowarzyszenie
Przyjaciół 28
Słupskiego Pułku
Lotnictwa Myśliwskiego

Propozycja Nazwania ronda u
zbiegu ulic 11 Listopada i gen.
Andersa

1.Żołnierze 28 SPLM brali czynny udział w odbudowie zniszczeń
powojennych miasta Słupska;
2. Pomagali wznosić nowe słupskie zakłady pracy np. Alka, Kapena;
3. Brali udział w I fazie budowy Szpitala Wojewódzkiego
w Słupsku;
4. Uczestniczyli w budowie linii trolejbusowych Słupska;
5. 28 splm ze swoich materiałów i swoim sprzętem budował most
Łabędzi”;
6. Udzielali pomocy organizacyjnej, sprzętowej przy budowie
Zespołu Szkół w Redzikowie, której powstanie w znacznym stopniu
odciążyło placówki oświatowe w Słupsku;
7. Pułk przez cały okres funkcjonowania Portu Lotniczego Słupsk
zabezpieczał starty, lądowania i ruch lotniczy cywilnych samolotów
pasażerskich i transportowych;
8. Posiadając stan osobowy w ilości 780 osób kadry
i pracowników cywilnych byliśmy jednym z największych zakładów
pracy na terenie Słupska;
9. Żołnierze zasadniczej służby wojskowej w czasie służby
w pułku zdobywali umiejętności i uprawnienia przydatne
w cywilu, po ukończeniu służby wtapiali się w słupską gospodarkę,
nie bez znaczenia pozostaje trud wychowawczy włożony przez
żołnierzy pułku w kształtowanie charakterów
i wychowanie dojrzewających, nierzadko krnąbrnych młodzieńców w
wieku 18 do 22 lat;
10. Stan osobowy pułku w okresie funkcjonowania oddał honorowo
trudną do oszacowania ilość krwi i osocza;
11. W uznaniu powyższych zasług dla miasta Słupska Decyzją Ministra
Obrony Narodowej z dnia 01.09.1995 r. pułk przyjął nazwę i tytuł
wyróżniający „28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego” a od
społeczności miasta Słupsk sztandar;
12. W rejonie ronda u zbiegu ulic 11 Listopada i gen. Andersa
w 15 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Wspólnot
Mieszkaniowych zamieszkują byli żołnierze i pracownicy pułku lub ich
potomkowie.
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Mieszkanka miasta
Słupska – 4 osoby w
tym 3 ustnie na
spotkaniu

Popieram

Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo oznaczone nr 11 na
Bardzo dobra propozycja
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r

Mieszkaniec miasta
Słupska

Na skrzyżowaniu ulic gen.
Władysława Andersa i
11 Listopada

Dobra lokalizacja i nazwa zgłoszona przez
wnioskodawców

Dobra propozycja nazwania
słupskiego ronda.

brak

Mieszkaniec miasta
Słupska

Gryfitów

Wieloletnie tradycje lotnicze Słupska.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo oznaczone nr 11 na
Bardzo dobra propozycja
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r

Mieszkaniec miasta
Słupska

Dobra propozycja nazwy dla
ronda.

Pozostałe nazwy (z wyjątkiem Ronda Usteckiego) mi się
nie podobają. Zawsze uważałem i uważam, że wszelkie
nazwy różnych obiektów powinny być „elektrycznie
obojętne”. Inaczej mówiąc – neutralne. Nazwy nie
powinny wzbudzać niesnasek i kłótni
– np. nr 26 czy rondo Kuklińskiego.

11/46

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Mieszkaniec miasta
Słupska

(Rondo Gryfitów) na skrzyżowaniu Od tego miejsca rozpoczyna się szlak turystyczny „Dolina
ulic
Moszczeniczki”, który jest uznawany w przewodnikach za
11 Listopada i Piłsudskiego
główny szlak prowadzący do regionalnego szlaku
turystycznego „Pierścień Gryfitów”

Mieszkaniec miasta
Słupska

Bronisław Sokół

Dobry pomysł na nazwę jednej z
ulic

Pan Bronisław wraz ze swoim wózkiem na watę cukrową
na stałe wpisał się do kultury Słupska i powinniśmy go
upamiętnić. Z tego powodu jedna z ulic powinna zostać
nazwana imieniem p. Bronisława Sokoła.

Mieszkanka miasta
Słupska

Jerzy Giedroyc

Nieodpowiednia nazwa do
nazwania słupskiego ronda

Uważam, że każda nazwa powinna być związana właśnie
z naszym miastem, być znana dla społeczeństwa oraz
godna zasłużonego miana.

Propozycja Nazwy dla ronda
Rejtana/3-go Maja

Propozycja ta stanowi spójny blok nazw dla czterech
kolejnych rond: Rejtana/Banacha – Rondo Zbigniewa
Religi, Rejtana/3-go Maja – Rondo Jerzego Giedroycia,
Rejtana/Konarskiego – Rondo Wisławy Szymborskiej,
Rejtana/Grunwaldzkiej – Rondo Tadeusza Konwickiego.
Blok cywilnych, współczesnych zasłużonych nauką,
kulturą i pracą Polaków.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Mieszkanka miasta
Słupska

Zbigniew Religa

Dobra propozycja nazwania
słupskiego ronda.
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Mieszkaniec miasta
Słupska

Mieszkaniec miasta
Słupska

John Lennon

Mieszkaniec miasta
Słupska

Mieszkaniec miasta
Słupska
Mieszkaniec miasta
Słupska

Danuta Siedzikówna

Propozycja nazwy dla ronda
Rejtana/Banacha

Propozycja ta stanowi spójny blok nazw dla czterech
kolejnych rond: Rejtana/Banacha – Rondo Zbigniewa
Religi, Rejtana/3-go Maja – Rondo Jerzego Giedroycia,
Rejtana/Konarskiego – Rondo Wisławy Szymborskiej,
Rejtana/Grunwaldzkiej – Rondo Tadeusza Konwickiego.
Blok cywilnych, współczesnych zasłużonych nauką,
kulturą i pracą Polaków.

Nazwa ma mało wspólnego z
naszym miastem i brzmi jakby
została wymyślona na siłę

Ulice i ronda w Słupsku powinny mieć nazwy przede
wszystkim znakomitych postaci związanych z naszym
Słupskiem, pracujących w naszym mieście, urodzonych
lub zasłużonych.

Ulica od DK21 w kierunku granic
miasta – przedłużenie ulicy
Banacha

Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku w sposób
naturalny rozdzielił m.in. dwa osiedla „Osiedle
Królów(Sobieskiego)” oraz „Osiedla Piosenkarzy”.
Naturalnym więc wnioskiem jest nazwanie obecnej ulicy
Banacha na odcinku od DK21 na północ ulicą Johna
Lennona – kompozytor, piosenkarz i autor tekstów, jeden
z Beatlesów.

Propozycja nazwy dla ronda na
nowej drodze przez strefę.
Rondo oznaczone nr 10 na
Bardzo dobra propozycja.
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r
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Anna Walentynowicz

Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo oznaczone nr 10 na
Bardzo dobra propozycja.
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r
Zamiast Izabeli Jaruga –
Nowackiej i Anny Walentynowicz
jedna wspólna nazwa „Ofiar
katastrofy Smoleńskiej”

Uczczenie wszystkich ofiar katastrofy samolotu Tu-154M
bez ich wyróżniania.

Nieodpowiednia nazwa do
nazwania słupskiego ronda

Uważam, że każda nazwa powinna być związana właśnie
z naszym miastem, być znana dla społeczeństwa oraz
godna zasłużonego miana.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Propozycja nazwy dla ronda
na ul. Piłsudskiego przy kościele
św. Maksymiliana Kolbego

Propozycja ta stanowi spójny blok nazw dla trzech
kolejnych rond: 11 Listopada/Andersa – Rondo Witolda
Pileckiego, 11 Listopada/Legionów – Rondo Kazimierza
Moczarskiego, Piłsudskiego/w stronę Rejtana – Rondo
Władysława Raginisa
Blok walczących bronią i umysłem o niepodległość i
przyszły kształt Ojczyzny

Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo oznaczone nr 10 na
Bardzo dobra propozycja.
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r

Mieszkaniec miasta
Słupska

Władysław Raginis
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Emilia Plater

Mieszkaniec miasta
Słupska

Mieszkanka miasta
Słupska

Elżbieta Zawadzka

Rondo oznaczone nr 10 na
Bardzo dobra propozycja.
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r
Ulica pomiędzy ulicami
Grunwaldzka a Portowa

Nazwa wzniosła podkreślająca ważność jaką była postać
Emilii Plater. Proponowany odcineg DK21 wkomponuje się
w tereny inwestycyjne Miasta Słupska. Emilia Plater jest
bohaterką narodową Polski, Białorusi i Litwy. Uwaga:
Ulicę Braci Staniuków skrócić o jeden odcinek ronda.

Nieodpowiednia nazwa do
nazwania słupskiego ronda

Uważam, że każda nazwa powinna być związana właśnie
z naszym miastem, być znana dla społeczeństwa oraz
godna zasłużonego miana.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Propozycja nazwy dla ronda na
Propozycja współgrająca z proponowaną nazwą ulicy tj.
Braci Staniuków/nowa droga przez ul. Kazimierza Moczarskiego (nowa przez strefę)
strefę

Mieszkanka miasta
Słupska

Popieram

Mieszkaniec miasta
Słupska
Mieszkaniec miasta
Słupska

Kazimiera
Iłłakowiczówna

Brak uwag i wniosków

Krzysztof Kieślowski

Propozycja nazwy dla ronda
Koszalińska/Przemysłowa

Jedyna kobieta wśród 316 cichociemnych, profesor

Rondo Krzysztofa Kieślowskiego na Postać jak najbardziej godna uhonorowania.
skrzyżowaniu ulic Tadeusza
W przyszłości można ciekawie zaaranżować rondo
Rejtana i Konarskiego
„w stylu” Kieślowskiego – trzy kolory
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Mieszkanka miasta
Słupska

Nieodpowiednia nazwa do
nazwania słupskiego ronda

Uważam, że każda nazwa powinna być związana właśnie
z naszym miastem, być znana dla społeczeństwa oraz
godna zasłużonego miana.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Propozycja nazwy dla ronda
11 Listopada/Andersa

Propozycja ta stanowi spójny blok nazw dla trzech
kolejnych rond: 11 Listopada/Andersa – Rondo Witolda
Pileckiego, 11 Listopada/Legionów – Rondo Kazimierza
Moczarskiego, Piłsudskiego/w stronę Rejtana – Rondo
Władysława Raginisa
Blok walczących bronią i umysłem o niepodległość i
przyszły kształt Ojczyzny

Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo oznaczone nr 9 na
Bardzo dobra propozycja.
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r

Mieszkanka miasta
Słupska

Witold Pilecki

Zygmunt Szendzielarz Nieodpowiednia nazwa do
nazwania słupskiego ronda

Uważam, że każda nazwa powinna być związana właśnie
z naszym miastem, być znana dla społeczeństwa oraz
godna zasłużonego miana.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Propozycja nazwy dla nowej drogi Współgrałoby z moimi propozycjami nazw występującej
przez strefę.
na niej rond tj. Elżbiety Zawadzkiej i Danuty Sędzikówny.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo oznaczone nr 6 na
Bardzo dobra propozycja
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r
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Mieszkanka miasta
Słupska

Łukasz Ciepliński

Mieszkaniec miasta
Słupska

Mieszkanka miasta
Słupska

Mieszkanka miasta
Słupska – 4 osoby

Uważam, że każda nazwa powinna być związana właśnie
z naszym miastem, być znana dla społeczeństwa oraz
godna zasłużonego miana.

Rondo oznaczone nr 3 na
Bardzo dobra propozycja
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r
Józef Franczak

Mieszkaniec miasta
Słupska

Mieszkanka miasta
Słupska

Nieodpowiednia nazwa do
nazwania słupskiego ronda

Nieodpowiednia nazwa do
nazwania słupskiego ronda

Uważam, że każda nazwa powinna być związana właśnie
z naszym miastem, być znana dla społeczeństwa oraz
godna zasłużonego miana.

Rondo oznaczone nr 1 na
Bardzo dobra propozycja
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r
Weronika Milewska

Brak uwag i wniosków

Helena Bezeg

Propozycja nazwy dla ronda (bez
wskazania którego)

Helena Bezeg – mieszkanka Słupska, wybitna znawczyni
muzykologii, przyczyniła się do rozwoju kultury
muzycznej wielu pokoleń Słupszczan, dzięki zakładaniem
chórów, kierowaniem katedrą muzyki w USM i jako
współorganizator I i kolejnych Festiwali Pianistyki Polskiej
w Słupsku.

Popieram

brak
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Mieszkanka miasta
Słupska

Propozycja nazwy dla ronda lub
ulicy

Helena Bezeg żyła w latach 1908-1995, w tym ponad 40
lat mieszkała w Słupsku. Znakomita specjalistka z
wykształceniem muzycznym, ukończyła Konserwatorium
w W-wie, organizator życia muzycznego na Ziemiach
Odzyskanych, w naszym mieście tworzyła podstawy
kultury muzycznej, zakładając wiele chórów, jako
wykładowca w SN i WSN i Kierownik Katedry Muzyki. Była
współtwórcą Festiwalu Pianistyki Polskiej od pierwszego
w 1967 r. promując Słupsk na muzycznej mapie Polski.
Wychowała wiele pokoleń ludzi wrażliwych na sztukę
muzyczną. Jej pamięć powinna być zachowana w
świadomości Słupszczan.

Mieszkanka miasta
Słupska

Propozycja nazwy dla ronda

Przyczyniła się do kształtowania kultury muzycznej i
edukacji poprzez tworzenie chórów, zespołów, Festiwalu
Pianistyki w Słupsku, nauka dzieci i młodzieży kilku
pokoleń.

Mieszkanka miasta
Słupska

Propozycja nazwy dla ronda lub
ulicy

Zasłużona dla życia kulturalnego i społecznego Słupska.

Nieodpowiednia nazwa do
nazwania słupskiego ronda

Uważam, że każda nazwa powinna być związana właśnie
z naszym miastem, być znana dla społeczeństwa oraz
godna zasłużonego miana.

Mieszkanka miasta
Słupska

Teresa Skóra
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Mieszkaniec miasta
Słupska

Księżna Zofia

Dobra propozycja nazwania
słupskiego ronda.

Brak

Mieszkanka miasta
Słupska

Propozycja nazwy dla ronda (bez
wskazania którego)

Księżna Zofia Miała ogromne zasługi dla dziejów Słupska i
Pomorza, które jej zawdzięcza pozostanie przy Polsce ok.
200 lat dłużej dzięki współpracy z dworem Jagiellonów,
które uniezależniły Pomorze od Brandenburgii. Księżna
urodziła 12 dzieci, w tym Bogusława X, który był
najwybitniejszym rządzącym na Pomorzu. Dzięki
zabiegom matki, ożenił się z córką Kazimierza
Jagiellończyka, co także wzmocniło pozycję Pomorza.
Księżna Zofia większość swojego życia mieszkała w
Słupsku, zasługuje na upamiętnienie.

Mieszkanka miasta
Słupska

Popieram

Matka Bogusława X. Była za przyłączeniem Pomorza do
Korony Polskiej.

Mieszkanka miasta
Słupska

Propozycja nazwy dla ronda (bez
wskazania którego)

Matka księcia Bogusława zasługuje, aby jedno z rond było
nazwane jej imieniem. Dbała o dobro ziem pomorskich.

Mieszkanka miasta
Słupska - 2 osoby

Popieram

brak

Mieszkanka miasta
Słupska

Propozycja nazwy dla ronda

Przyczyniła się do utrzymania polskości Pomorza.
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Mieszkanka miasta
Słupska

Propozycja nazwy ulicy lub ronda

Księżna Zofia pochodzi z rodu książąt mazowieckich,
żona Eryka II, matka Bogusława X żyjąca w XV w. Dzięki
swoim zabiegom dyplomatycznym miała ogromne zasługi
dla trwania Ziemi Słupskiej przy Polsce. Dbała o
wykształcenie Bogusława X, które otrzymał na dworze
Kazimierza Jagiellończyka pod kierunkiem J. Długosza.
Utrzymywała ścisłe kontakty z dworem Jagiellonów
wspierając ich na Pomorzu dzięki czemu zapobiegła
zagarnięciu naszego Pomorza przez Brandenburgię. Przez
większość swojego życia mieszkała w Słupsku.

Mieszkanka miasta
Słupska

Propozycja nazwy dla ronda lub
ulicy

Związana ze Słupskiem, Pomorzem, niekontrowersyjna,
łatwa do zapamiętania, przyjazna w odbiorze.

Mieszkanka miasta
Słupska

Popieram

Księżna Zofia była kobietą mądrą i zabiegała o
zabezpieczenie przyszłości dla syna Bogusława X i całego
Pomorza. To dzięki niej doszło do ścisłej współpracy z
Polską i do przedłużenia władztwa rodu Gryfitów.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Propozycja nazwy dla ronda na
skrzyżowaniu ulic Banacha/DK21

Trafna nazwa zgłoszona przez wnioskodawców. Dzięki
zabiegom księżnej zofii Pomorze pozostało przy Polsce
około 150 lat dłużej (odniesienie również do innych
znamiennych Zosienek, które przyczyniły się do rozwoju
Słupska, Pomorza – Zofia Kurowska, Zofia Lewenstam,
Barbara Zielińska – naukę gry na pianinie pobierała od
swojej babki Zofii Siemieńskiej w słupskiej szkole
muzycznej)

Barbara Zielińska

Brak uwag i wniosków
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11.

PROPOZYCJE NAZW ZGŁASZANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA
pisemnie lub ustnie na spotkaniu

1. Zgłaszający

2. Proponowana
nazwa lub patron

3. Proponowana lokalizacja dla
zgłoszonej propozycji

4. Uzasadnienie dla zgłoszonej propozycji

Mieszkańcy miasta
Słupska – 33 osoby

Geodetów
(Rondo Geodetów)

Rondo oznaczone nr 10 lub 11 na
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.

Geodeta – zawód historyczny, osoba zaufania
publicznego. Pierwsze wzmianki w literaturze ankarosumaryjskiej i Biblii. W Polsce nazwa „mierniczy”
(obecnie geodeta) pojawia się w dokumencie z 1283r. W
XVII wieku na Akademii Krakowskiej utworzono katedrę
geodezji. Jej absolwenci nosili tytuł geometry
królewskiego. Obecnie geodeta to specjalista w zakresie
pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania
map i planów do różnych celów. W praktyce niemal
wszystkie inwestycje wymagają udziału geodety.
Geodeci pracują także w urzędach – na każdym szczeblu
administracji. W każdej gminie musi być zatrudniony
przynajmniej jeden geodeta. Przed zawodem geodety
stawiane były wysokie wymagania natury moralnej, które
nie utraciły na swojej aktualności po dziś dzień.

1. Mieszkańcy miasta
Słupska – 7 osób w tym
jedna ustnie na
spotkaniu
2. Przedstawiciel
mediów - 1

Słupskich Siatkarek
(Rondo Słupskich
Siatkarek)

Skrzyżowanie ulic:
Artura Grottgera i Koszalińskiej

Siatkarki Słupskie w hali przy ul. Artura Grottgera (tuż
przy obecnym rondzie) zdobywały tytuły Mistrzyń Polski
rozsławiając Słupsk nie tylko w Polsce ale i w Europie.
Słupskie siatkarki osiągały największe sukcesy sportowe w
historii Słupska.
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Mieszkaniec miasta
Słupska

ks. Jan Giriatowicz
(Rondo ks. Jana
Giriatowicza)

Skrzyżowanie ulic: Grunwaldzkiej i Ks. Jan Giriatowicz to wieloletni mieszkaniec i proboszcz
Braci Staniuków
parafii św. Jacka, znany z szerokiej działalności
duszpasterskiej, a szczególnie społecznej z którą można
zapoznać się w wielu publikacjach na stronie
www.ksjangiriatowicz.pl

Mieszkaniec miasta
Słupska

Maksymilian Kolbe
(rondo Maksymiliana
Kolbego)

Przy kościele im. Maksymiliana
Kolbego.

I kościół i rondo przy kościele o tej samej nazwie – wg
mnie to dobra propozycja.
Święty, franciszkanin, który oddał życie w obozie
koncentracyjnym Auschwitz (zamiast innego więźnia,
ojca rodziny). Połączmy sacrum z profanum. Operując
nazwą „rondo Maksymiliana Kolbego” większość
mieszkańców od razu wiedziałaby o które rondo chodzi.

22/46

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Mieszkaniec miasta
inż. Tadeusz Szołdra
Słupska – 2 osoby w
(Rondo inż. Tadeusza
tym jedna na spotkaniu Szołdry)

Mieszkanka miasta
Słupska

Jedno z nowo powstałych rond

Arnolda Godlewskiego W okolicy ul. Stanisława
Leszczyńskiego.

Postać ta zasługuje na upamiętnienie ze względu na
posiadane zasługi dla naszego miasta, jak i dla kraju.
Tadeusz Szołdra (1931-1994) był gastronomikiem i
organizatorem gastronomii, menadżerem, współtwórcą
fenomenu tzw. „słupskiej gastronomii”. Restaurator
słupski. Twórca marki „Karczma Słupska”. Pierwsza tego
typu karczma słupska powstała w Słupsku w 1969 roku.
Była to „Karczma pod Kluką”. Później powstały one
jeszcze w wielu polskich miastach. Za granicą pod nazwą
pod nazwą „Karczma Polska” funkcjonowały w
Budapeszcie, Lipsku, Chicago, Rzymie i Mediolanie.
Szołdra wyprzedzał swoje czasy. Realizował w tamtych
czasach coś, co można dziś nazwać produktem
marketingowym i korporacją. Nazywany był „Ojcem”
słupskiej gastronomii.
Warto też wspomnieć, że utworzył w 1975 roku pierwszą
pizzerię w Polsce (najstarsza w Polsce istnieje do dziś
przy ul. Wojska Polskiego).
Jeden z pierwszych Słupszczan, współzałożyciel
Towarzystwa Przyjaciół Słupska, dyrektor Sezamoru,
internowany w stanie wojennym za działalność w
Solidarności i przeciw władzy ludowej, założyciel i szef
Słupskiego Oddziału NOT, który istnieje do dziś. Wielki
patriota słupski, fundator wota Solidarności znajdującego
się w kościele św. Rodziny. Łowczy wojewódzki, dyrektor
stoczni Ustka. Twórca tzw. „szaszłyka” na rondzie
słupskim. Zmarł w 1986 roku w wyniku choroby
odnowionej po internowaniu w Strzebielinku.
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Mieszkaniec miasta
Słupska

Słupskich Biegaczy
(Rondo Słupskich
Biegaczy)

Jedno z rond na skrzyżowaniu
RING-u z 3-go Maja, Konarskiego
lub Grunwaldzkiej albo rondo na
ul. Braci Staniuków.

Coraz więcej ludzi biegających widać nie tylko w parkach
i lasach, ale także w centrum miasta. Poza tym,
uroczystość otwarcia słupskiego ringu w grudniu na
którym wzięło udział ok. 400 startujących biegaczy. Myślę
że to dobry pomysł, także jako promocja aktywnego i
zdrowego trybu życia.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo Rzemiosła

Rondo oznaczone nr 1 na
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.

Zawsze uważałem i uważam, że wszelkie nazwy różnych
obiektów powinny być „elektrycznie obojętne”. Inaczej mówiąc
– neutralne. Nazwy nie powinny wzbudzać niesnasek i kłótni
– np. nr 26 czy rondo Kuklińskiego.

Rondo Alki

Rondo na skrzyżowaniu ulic:
Koszalińskiej i Artura Grottgera

Rondo Niepodległości

Rondo na skrzyżowaniu ulic:
11 Listopada i Andersa

Rondo Legionisty

Rondo na skrzyżowaniu ulic:
11 Listopada i Legionów Polskich

Rondo Gryfa
Pomorskiego

Rondo oznaczone nr 5 na
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.

Rondo Ogródków
Rodzinnych

Rondo oznaczone nr 6 na
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.
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Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo Darłowskie

Rondo na skrzyżowaniu ulic:
3-go Maja i Tadeusza Rejtana

Rondo Trygława

Rondo na skrzyżowaniu ulic:
Konarskiego i Tadeusza Rejtana

Rondo Wiatrów

Rondo oznaczone nr 10 na
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.

Margaret Thatcher
(ulica Margaret
Thatcher)

Odcinek drogi od ul. Braci
Staniuków do ul. Portowej lub
rondo oznaczone nr 8 lub 9 na
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.

Margaret Thatcher (1925-2013) – brytyjska polityk,
prawniczka, premier Wielkiej Brytanii, honorowa
obywatelka miasta Gdańska. Była znana ze swojej
sympatii do Polski i regionu pomorskiego. Otwarcie
popierała „Solidarność”, jako pierwszy zachodni polityk
spotkała się z przywódcą „Solidarności”. Zasługuje na
upamiętnienie ze względu na zasługi dla społeczności
lokalnej i kraju.
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Mieszkaniec miasta
Słupska

Eugeniusz Wysocki
(Rondo Eugeniusza
Wysockiego)

Mieszkanka miasta
Słupska

Władysław Szkop

Mieszkaniec miasta
Słupska

Zbigniew i Tomasz
Beksińscy
(Rondo im. Zdzisława
i Tomasza
Beksińskich)

Rondo na skrzyżowaniu ulic:
3-go Maja i Tadeusza Rejtana

Bez preferencji

Bez preferencji

Eugeniusz Wysocki (1931-2015). Zasłużony działacz
społeczny doceniony przez prezydentów Polski m.in.
Aleksandra Kwaśniewskiego złotymi krzyżami zasług dla
obronności kraju itd. Honorowy sędzia piłkarski od 1961r.
Ławnik sądowy, wieloletni pracownik pss społem, członek
towarzystwa Wilna i Grodna, członek chóru wojskowego
wzw Wiarusy.
Myślę, że nazwanie ronda imieniem mojego dziadka było
by uhonorowaniem jego działalności i zasług dla naszego
miasta i państwa jak i przypominało o nim jego
potomkom.
Władysław Szkop (1944-2015) polski polityk, lekarz, poseł
na Sejm II, III, IV i VI kadencji. Absolwent Akademii
Medycznej w Gdańsku. Ordynator w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym, w latach 1985-2000 dyrektor
obwodu lecznictwa kolejowego, członek Polskiego
Związku Łowiectwa
Zbigniew Beksiński (1929-2005) jest jednym z
najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich
artystów XX wieku. Pozostawił po sobie kilkadziesiąt
fantastycznych, intrygujących i jedynych w swoim rodzaju
obrazów, kilkaset rysunków, fotografii, a także rzeźby i grafiki
komputerowe. Na świecie doceniany już za życia. Jego
twórczość inspiruje artystów po dziś dzień.
Tomasz Beksiński (1958-1999) syn Zdzisława, dziennikarz i
propagator muzyczny, filmowy, prezenter radiowy Polskiego
Radia, felietonista, tłumacz języka angielskiego, jego
autorytet i wrażliwość muzyczna wychowała pokolenia
melomanów.
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Książę Kazimierz
Słupski
(ul. Księcia Kazimierza
Słupskiego)

Jeden z odcinków „ringu”

Książę Kazimierz IV Słupski (1351-1377) zwany też Kaźkiem
słupskim, syn księcia Bogusława V,
ur. prawdopodobnie w Słupsku, książę dobrzyński,
inowrocławski i słupski z dynastii Gryfitów, syn Bogusława V i
Elżbiety Kazimierzówny, córki Kazimierza Wielkiego. Zginął w
czasie oblężenia zamku w Złotorii, pochowany w Koronowie.
Prawdopodobnie jedyna postać tak mocno związana ze
Słupskiem, znajdująca się w podręcznikach od historii.
Tak znacząca dla historii Polski postać jak Kaźko słupski po dziś
dzień nie ma swojej ulicy we własnym mieście !!! Warto ten
błąd naprawić honorując księcia jedną z głównych arterii
miasta. Gest wzmocniłby tożsamość historyczną Naszego
Miasta, która często przekłada się na większą identyfikację
mieszkańców z miastem i zwróciłby większą uwagę następnych
pokoleń na fascynującą, ciekawą historię Pomorza Środkowego
i jego średniowiecznymi związkami z Polską.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo
im. dr Stanisława
Hirscha

Jedno z rond

Stanisław Hirsch (1921-2009) lekarz, twórca i ordynator
oddziału chorób wewnętrznych słupskiego szpitala. Przez
kilkadziesiąt lat pracował jako lekarz dla obywateli
naszego wspaniałego miasta, wiele dobrych wspomnień u
pacjentów i współpracowników lekarzy. Niezwykle
wymagający i pracowity. Będąc lekarzem jednocześnie
promował zdrowy tryb życia – uprawiał żeglarstwo i
codzienną gimnastykę. Właśnie takiej osobie powinniśmy
oddać cześć, dzięki takiemu facetowi jakim był dr Hirsch,
między innymi jestem dumny, że mieszkam w Słupsku.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo Stanisława
Hirscha

rondo oznaczone nr 4 na
Lekarz chorób wewnętrznych słupskiego szpitala
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.
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Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo gen. de
Gaulle'a

Rondo na skrzyżowaniu ulic:
3-go Maja i Tadeusza Rejtana

Więcej francaise w mieście które byli mieszkańcy Stolp
nazywali z dumą Klein Paris

Rondo Honore de
Balzac

Rondo na skrzyżowaniu ulic:
Konarskiego i Tadeusza Rejtana

Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo Kazimierza
Łyszczyńskiego

Jedno z rond

Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo im. Jerzego
Czerwińskiego

Skrzyżowanie Konarskiego-Rejtana Mieszkaniec Słupska od 1945 r. Współzałożyciel i członek
Słupskiego Towarzystwa Fotograficznego, uczestnik
słupskich festiwali pianistyki polskiej i laureat
najlepszych fotografii, współpracował z teatrem lalki
TĘCZA jako autor fotosów do spektakli, autor wielu
wystaw fotograficznych przedstawiających powojenny i
rozwijający się Słupsk. Uczestnik wielu plenerów
fotografików krajów nadbałtyckich, nagradzany przez
władze miasta. Zmarł w roku 2003.

Jestem ateistą i chciałbym żeby w Słupsku była pamięć o
ściętym toporem w średniowiecznej Polsce szlachcicu –
Kazimierzu Łyszczyńskim, za to, że napisał traktat: „De
non existentia Dei”.
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Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo im. Kazimierza Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego,
Moczarskiego
11 Listopada i Legionów Polskich

Kazimierz Moczarski – radykalny demokrata, człowiek
mądry i prawy, wewnętrznie piękny, którego życie
mogłoby posłużyć za wzorcowy los inteligenta w XX
wieku. Urodzony w W-wie w 1907 r. Wychowywany w
domu nauczycielskim w tradycjach socjalistycznych
(Piłsudski) i niepodległościowych. Ukończył prawo i
dziennikarstwo na UW. Zauroczony legendą Marszałka
wstąpił do Legionów Młodych. Potem związał się z
ruchem Klubów Demokratycznych i dalej SD.
W konspiracji – ps „Rafał” od 1940r., w Biurze Informacji
i Propagandy Komendy Głównej AK. Walczył wraz z żoną
Zofią w powstaniu warszawskim, kierował radiostacją i
redagowali „Wiadomości Powstańcze”. Aresztowany przez
UB w VIII 1945 r. Skazany kolejno na 10 lat, karę śmierci,
dożywocie i poddany 49 rodzajom ciężkich tortur.
Dodatkowo upokarzany wielomiesięcznym przebywaniem
we wspólnej celi ze zbrodniarzem Jrgenem Stroopem –
katem warszawskiego getta, nigdy nie złożył fałszywych
zeznań. W 1956r., po wyjściu na wolność, oczyszczony z
absurdalnych zarzutów. Nigdy nie zaakceptował ustroju
narzuconego Polsce w 1945r., jednak będąc twardym
legalistą, działając w SD pracował i pisał w Kurierze
Polskim. Będąc osobą powszechnie szanowaną, cieszącą
się niezależnością, w III 1968 r. potępił antysemityzm
władz, odszedł z redakcji. Lata 70-te poświęcił
dopracowaniu dzieła życia „Rozmowy z katem”. Zmarł na
raka w 1975r.
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Mieszkaniec miasta
Słupska

ul. Inżynierska

Ulica łącząca ul. Staniuków z ul.
Portową

Propozycja neutralna i bez podtekstu politycznego. Rada
Miejska uhonorowała już większość byłych lekarzy,
pierwszych słupszczan, felczerów i literatów.
Pora więc na następną grupę zawodów która w znacznym
stopniu przyczyniła się do rozwoju Słupska. Nie trzeba
nikogo specjalnie przekonywać że bez udziału tej grupy
tj. inżynierów i techników różnych specjalności rozwój
ten byłby niemożliwy.

Rondo inż. W. Smala

Rondo na ul. Przemysłowej

Wieloletni dyrektor Zakładu Energetycznego w Słupsku.

Rondo Unii
Europejskiej

Rondo przy ul. Szczecińskiej

Bo wybudowano je za pieniądze UE

Rondo Handlowców

Na osiedlu Niepodległości

Bo tam mieści się 5 Supermarketów.

Rondo Uśmiechu

Rondo na ul. Piłsudskiego

Dość panoszenia się nazw polityków różnej maści,
których każda następna władza uważa za nie swoich i
próbuje je wymienić.

Rondo Radości

Rondo na ul. Banacha

Rondo Szczęścia

Rondo na al. 3-go Maja

Rondo Naczelnej
Organizacji
Technicznej
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Mieszkaniec miasta
Słupska

ul. Ofiar Zbrodni
OUN-UPA

Ulica łącząca 3-go Maja z ul.
Piłsudskiego

11 lipiec corocznie obchodzimy rocznicę ludobujstwa
dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach
Wschodnich i w Małopolsce Wschodniej. Nazwa upamiętni
oprócz Polaków także ofiary innych narodowości.

ul. Prezydenta
Ryszarda
Kaczorowskiego

Ulica łącząca Koszalińską i
Poznańską

Prezydent RP na uchodźstwie, uczestnik walk pod Monte
Cassino.

ul. Narodowych Sił
Zbrojnych

Ulica łącząca Portową i Staniuków Polska konspiracyjna organizacja wojskowa licząca
podczas okupacji 100 tysięcy żołnierzy,wyzwoliciele
obozu dla żydów w czeskim Holiszowie.

Rondo Tadeusza
Jasińskiego

rondo oznaczone nr 1 na
13 letni obrońca Grodna w 1939 r., przywiązany jako
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr żywa tarcza przez żołnierzy Armii Czerwonej, odbity
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
przez Polaków, skonał w rękach matki...
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.

Rondo Augusta Emila
Fieldorfa

rondo oznaczone nr 2 na
Dowódca Kedywu Armii Krajowej, zamordowany przez
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr władze Polski ludowej w 1953 roku.
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.

Rondo Woodrowa
Wilsona

rondo oznaczone nr 2 na
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.

28 Prezydent USA. W 1918 r. przedstawił program zwany
Czternastoma Punktami, trzynasty dotyczył
Polski:"Powinno być utworzone niepodległe Państwo
Polskie, które powinno objąć ziemie zamieszkałe przez
ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i
bezpieczny dostęp do morza. Jego niezawisłość
polityczna, gospodarcza oraz całość terytorialna winna
być zagwarantowana układem międzynarodowym" .
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Rondo Generała
Tadeusza
Rozwadowskiego

rondo oznaczone nr 5 na
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.

(1866-1928) generał Wojska Polskiego, dowódca
oblężonego przez Ukraińców Lwowa., autor planu
kontrnatarcia w Bitwie Warszawskiej, dowódca obrony
podczas zamachu majowego.

Rondo Wiery Gran

rondo oznaczone nr 6 na
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.

(1916-2007) w tym roku przypada 100-lecie urodzin tej
wspaniałej śpiewaczki, podczas pobytu w getcie
warszawskim zorganizowała sierociniec dla dzieci
przekazując pieniądze uzyskane z koncertów w getcie na
ich rzecz.

Rondo Żołnierzy
Wyklętych

rondo oznaczone nr 7 na
Ogółowi żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia w
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr latach 1944-1963.
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.

Rondo Orląt
Lwowskich

rondo oznaczone nr 8 na
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.

Młodzi obrońcy Lwowa podczas wojny polsko-ukraińskiej
1918-19 i polsko-bolszewickiej 1920;
1421 z nich nie przekroczyło 17 roku życia, najmłodszy
miał 9 lat.

Rondo Ryszarda Siwca rondo oznaczone nr 9 na
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.

(1909-1968), żołnierz AK, filozof, 8 września 1968 r. na
Stadionie Dziesięciolecia w W-wie dokonał samospalenia
w proteście przeciw inwazji na Czechosłowację
„Opamiętajcie się, usłyszcie mój krzyk” - krzyczał.

Rondo Generał Józefa rondo oznaczone nr 12 na
Hallera
załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr
71/GK/2016 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 3 lutego 2016 r.

(1873-1960) generał Wojska Polskiego, dowódca Błękitnej
Armii, walczył z wojskami ukraińskimi i dokonał zajęcia
Pomorza, w lutym 1920 roku dokonał symbolicznych
zaślubin Polski z Bałtykiem.
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Rondo ks. Józefa
Panasia

rondo oznaczone nr 10 (lub
(1887-1940) – kapelan Legionów Polskich, w 1926 roku
dowolne) na załączniku nr 1 do
sprzeciwił się zamachowi majowemu, zamordowany w
Zarządzenia Nr 71/GK/2016
Katyniu w 1940 roku. Odznaczony wieloma orderami.
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3
lutego 2016 r.

Rondo Kazimierza
Pużaka

rondo oznaczone nr 10 (lub
(1883-1950) – polski działacz socjalistyczny, sądzony w
dowolne) na załączniku nr 1 do
procesie szesnastu w Moskwie w 1945 r.
Zarządzenia Nr 71/GK/2016
Zmarł w 1950 roku w więzieniu w Rawiczu w wyniku
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 pęknięcia aorty po zepchnięciu ze schodów, podczas
lutego 2016 r.
procesu powiedział „Jestem rzymskim katolikiem
narodowości polskiej. Więcej nic nie mam panom do
powiedzenia”.

Rondo Bitwy pod
Kłuszynem

rondo oznaczone nr 10 (lub
Bitwa 4 lipca 1610 roku przeciw wojskom rosyjskim,
dowolne) na załączniku nr 1 do
dzięki czemu Polacy potem wkroczyli do Moskwy.
Zarządzenia Nr 71/GK/2016
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3
lutego 2016 r.

Rondo Stefana
Dębickiego

rondo oznaczone nr 10 (lub
Mieszkający po wojnie w Słupsku dowódca AK Lublin
dowolne) na załączniku nr 1 do
zastrzelony przez UB w zasadzie w 1946 roku.
Zarządzenia Nr 71/GK/2016
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3
lutego 2016 r.

Rondo
Leopolda Lisa-Kuli

rondo oznaczone nr 11 (lub
Pułkownik Wojska Polskiego, brał udział w odsieczy
dowolne) na załączniku nr 1 do
Lwowa w 1919
Zarządzenia Nr 71/GK/2016
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3
lutego 2016 r.
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Mieszkaniec miasta
Słupska

Rondo Michała
Issajewicza

rondo oznaczone nr 11 (lub
(1921-2012) major WP, uczestnik zamachu na Franza
dowolne) na załączniku nr 1 do
Kutscherę, po 1945 roku pracował w Słupsku.
Zarządzenia Nr 71/GK/2016
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3
lutego 2016 r.

Rondo Łużyczan

rondo oznaczone nr 11 (lub
dowolne) na załączniku nr 1 do
Zarządzenia Nr 71/GK/2016
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3
lutego 2016 r.

Rondo Józefa
Szczyglińskiego

rondo oznaczone nr 11 (lub
Jeden z 22 zamordowanych Polaków w lasku
dowolne) na załączniku nr 1 do
Południowym w 1945 roku, członek organizacji
Zarządzenia Nr 71/GK/2016
konspiracyjnej „Bataliony Odry”.
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3
lutego 2016 r.

Rondo Ofiar
katastrofy
Smoleńskiej

Pierwsze rondo od zjazdu z DK21
jadąc z Ustki (za Rondem
Usteckim)

Uczczenie wszystkich ofiar katastrofy samolotu Tu-154M
w Smoleńsku bez ich wyróżniania.

Rondo Witkacego

Drugie rondo od zjazdu z DK21
jadąc z Ustki (za Rondem
Usteckim)

Postać rozpoznawalna i dążymy aby była kojarzona ze
Słupskiem – jak promować to przy DK21 gdzie będzie
przejeżdżało tysiące turystów nad morze.
W przyszłości można ciekawie zaaranżować rondo
„w stylu” Witkacy

Rondo Bitwy pod
Grunwaldem

Rondo na skrzyżowaniu ulic
Grunwaldzkiej i Rejtana

Styczność z ul. Grunwaldzką; jedna z największych bitew
w historii średniowiecznej Europy, „odniesienie” do
największej w historii inwestycji z budżetu miasta.

Plac o tej nazwie był po wojnie w Słupsku (lata 40),
grupa słowiańskiej ludności na terenie byłego NRD,
pomagali wojskom polskim podczas walk pod
Budziszynem
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Aleja Kazimierza
Odnowiciela

Odcinek DK21 pomiędzy 3-go Maja Odcinek drogi krajowej wskazuje na rangę patrona; ulica
i Piłsudskiego
„zamyka granicę” między osiedlami „Osiedle Królów
(Sobieskiego)” oraz „Osiedla Piosenkarzy; wskazana
postać to książę z dynastii Piastów (dziadkiem był
pierwszy król Polski Bolesław Chrobry), władca Polski w
latach 1034-1058, który przyczynił się do zmian w Polsce.
Po śmierci ojca (Mieszka II), w 1034 objął władzę w
zniszczonym kryzysem lat poprzednich państwie. W 1040
Kazimierz powrócił do kraju, przystępując do odbudowy
zniszczonej organizacji państwowej i kościelnej.
Przeniósł z Gniezna do Krakowa główny ośrodek władzy
państwowej i odnowił tamtejsze biskupstwo. Alegoria do
przeniesienia przebiegu DK21 z centrum miasta na
obecny przebieg.

Rondo Bogusława V

Rondo na skrzyżowaniu ulic
Grunwaldzkiej i Rejtana

Książę wołogosko-rugijski w latach 1326-1365, z dynastii
Gryfitów. Po podziale księstwa w 1368 – książę słupski.
W przyszłości można ciekawie zaaranżować rondo
„obrazujące” Księstwo Słupskie.

Rondo Bitwy pod
Wiedniem

Skrzyżowanie ulic Koszalińskiej i
Grottgera

Bitwa stoczona 12.09.1683 pod Wiedniem między
wojskami polsko-austryjacko-niemieckimi pod
dowództwem Jana II Sobieskiego a armią Imperium
Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Zakończyła
się klęską Osmanów, którzy od tej pory przeszli do
defensywy i przestali stanowić zagrożenie
chrześcijańskiej części Europy.
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Rondo Bitwy pod
Płowcami

Skrzyżowanie
DK21 z ul. Przemysłową.

Bitwa stoczona 27.09.1331 na polach wsi Płowce
pomiędzy wojskami Władysława Łokietka a oddziałami
zakonu krzyżackiego pod wodzą komtura krajowego
chełmińskiego Otto von Lauterberga. Krzyżacy zawarli z
czeskim królem Janem Luksemburskim sojusz przeciwko
Polsce i w myśl jego postanowień mieli 21 września
spotkać się pod Kaliszem z Czechami i następnie uderzyć
na Wielkopolskę i Kujawy. Bitwa bardzo wzmocniła
morale wojsk polskich i odbiła się głośnym echem w
Polsce. Decyzja o wycofaniu wojsk krzyżackich oznaczała
zarazem przerwanie całej kampanii na ziemiach polskich,
w związku z czym można tę bitwę uznać za sukces
strategiczny Władysława Łokietka.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Ulica Andrzeja
Czarniaka

Jedna z trzech ulic

Wieloletni rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Słupsku, wybitny historyk specjalizujący się w dziejach
Pomorza.
Pełne uzasadnienie zawiera załącznik do niniejszego
raportu.

Mieszkaniec miasta
Słupska

Bronisław Klimczak
ps. „Sokół”

Rondo lub ulica - dowolna
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12. Wynik konsultacji
(sposób
ustosunkowania się
Prezydenta Miasta do
zebranych opinii,
wniosków i propozycji
wraz
z uzasadnieniem)

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych stanowiącym załącznik
do uchwały Nr XXVI/521/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Pom. Z dnia 18 czerwca 2013 r. poz. 2535), ich wynik jest zatem ważny.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji osiągnięte zostały założone cele tj.:
1) zebrano uwagi i opinie mieszkańców miasta Słupska na temat następujących propozycji nazw i patronów:
Trina Papisten, Izabela Jaruga-Nowacka, Mirosława Mirecka, Zofia Kurowska, Zofia Lewenstam, Rondo Usteckie,
Wisława Szymborska, Tadeusz Konwicki, Flensburg, Cartaxo, Miast Partnerskich, 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego, Gryfitów, Bronisław Sokół, Zbigniew Religa, Jerzy Giedroyc, John Lennon, Danuta Siedzikówna, Anna
Walentynowicz, Władysław Raginis, Emilia Plater, Elżbieta Zawadzka, Kazimiera Iłłakowiczówna, Krzysztof Kieślowski,
Witold Pilecki, Zygmunt Szendzielarz, Łukasz Ciepliński, Józef Franczak, Weronika Milewska, Helena Bezeg, Teresa
Skóra, Księżna Zofia, Barbara Zielińska.
W wyniku przeprowadzonej ankiety on-line poznano poparcie mieszkańców miasta Słupska dla ww przedstawionych
propozycji nazw i patronów. Wynik ankiety przedstawiono na stronie 4 raportu; jest on również dostępny na stronie
www.slupsk.pl/wybierznazwe .
Poznano propozycje (mieszkańców miasta) lokalizacji dla wyżej wymienionych nazw i patronów.
Zebrane uwagi, opinie i propozycje lokalizacji przedstawiono na stronach od nr 5 do 20 niniejszego raportu.
2) poznano propozycje innych nazw dla nowych ulic i rond oraz ich lokalizację w ciągu planowanego przebiegu drogi
krajowej nr 21 w Słupsku, zgłaszanych przez mieszkańców miasta Słupska.
Zebrane propozycje przedstawiono na stronach od nr 21 do 36 niniejszego raportu.
Wszystkie uwagi i opinie, a w szczególności zgłoszone przez mieszkańców miasta Słupska propozycje nazw
i patronów dla nowych ulic i rond znajdujących się w ciągu planowanego przebiegu drogi krajowej nr 21
w Słupsku wezmą udział w dalszym procedowaniu zmierzającym do nadania nazw poszczególnym ulicom
i rondom.
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13. Planowane
działania związane
z wdrażaniem wyników
konsultacji

Propozycje nazw i patronów wymienione w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 71/GK/2016 Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji nazw dla nowych
ulic i rond w Słupsku oraz zgłoszone przez mieszkańców miasta Słupska ( przedstawiono na stronach od nr 21 do 36
niniejszego raportu) zostaną zweryfikowane przez Komisję Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego Rady
Miejskiej w Słupsku.
Po wydaniu opinii przez ww komisję Rady Miejskiej w Słupsku, Prezydent Miasta Słupska wybierze, spośród propozycji
które otrzymają pozytywną opinię, 12 propozycji nazw dla rond i 3 propozycje nazw dla ulic, a następnie przedstawi
je w formie projektu uchwały i wniesie pod obrady Rady Miejskiej w Słupsku.

Opracowanie: Wydział Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Zatwierdzam:
Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Załącznik do raportu z konsultacji społecznych
PEŁNA TREŚĆ UZASADNIENIA DLA ZGŁOSZONEJ PRZEZ MIESZKAŃCA MIASTA SŁUPSKA PROPOZYCJI NADANIA JEDNEJ
Z ULIC NAZWY : ANDRZEJA CZARNIKA
ANDRZEJ CZARNIK –
NAUCZYCIEL, HISTORYK, SPOŁECZNIK
Andrzej Ignacy Czarnik urodził się 25 listopada 1935 r. w Chełmnie, w rodzinie urzędnika skarbowego Konrada i jego żony Joanny.
Szczęśliwe, lecz krótkie dzieciństwo skończyło się wraz z wybuchem wojny. Jego ojciec, jako podporucznik rezerwy 8. pułku strzelców
konnych, został powołany do wojska i zginął w walce już w trzecim dniu kampanii wrześniowej. Po wkroczeniu Niemców do Chełmna
Joanna Czarnik wraz z Andrzejem i młodszym synem Włodzimierzem zaznała wielu upokorzeń, będących udziałem Polaków pod okupacją
niemiecką. W listopadzie 1939 r. rodzinę Czarników wyrzucono z mieszkania i skonfiskowano jej całe mienie. Po kilkumiesięcznym
aresztowaniu Joanna Czarnik została w kwietniu 1940 r. wypędzona z miasta, do którego mogła wrócić dopiero latem tego roku. Od tego
czasu rodzina mieszkała kątem u znajomych, a matka Andrzeja pracowała w różnych firmach niemieckich, starając się uchronić rodzinę
od głodu. Mimo wielu szykan i bardzo trudnych warunków bytowych, nie zgodziła się na wpisanie na niemiecką listę narodowościową.
Armia Czerwona wkroczyła do Chełmna 27 stycznia 1945 r. i od tej pory w życiu Andrzeja Czarnika zaczął się nowy etap. Zaczął
chodzić do polskiej szkoły, którą ukończył w 1948 r., po czym kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym
w rodzinnym mieście, a w 1951 r. przeniósł się do klasy pedagogicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu, gdzie rok później
przystąpił do matury. Po zdaniu egzaminu maturalnego, 1 października 1952 r. rozpoczął studia historyczne w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Gdańsku, które ukończył pod koniec czerwca 1956 r., uzyskując tytuł zawodowy magistra historii.
Pierwszą pracę podjął Andrzej Czarnik w połowie sierpnia 1956 r. w Białogardzie, gdzie został nauczycielem w Liceum
Ogólnokształcącym, a 1 września 1961 r. – w wieku 25 lat – dyrektorem tej szkoły. Funkcję tę pełnił do końca marca 1963 r. Wydaje
się, że „białogardzki” okres w życiu Andrzeja Czarnika, choć trudny, był jednym z najszczęśliwszych. Tu rozpoczął swoje dojrzałe
życie, pierwszą pracę, tu otrzymał pierwszy awans, tu także rozpoczął historyczne badania regionalne. Ale najważniejsze było chyba
to, że w Białogardzie poznał swoją przyszłą żonę Gabrielę Szczepańską, z którą ożenił się w 1958 r. Także w tym mieście przyszły na
świat obie ich córki: Dorota i Jolanta.
W dniu 1 kwietnia 1963 r. Andrzej Czarnik awansował na stanowisko starszego wizytatora w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Koszalinie.
Awans ten wiązał się z koniecznością przeprowadzenia się do Koszalina. Po dwóch latach otrzymał kolejny awans i został kierownikiem
Referatu Liceów Ogólnokształcących i Oświaty Dorosłych tego kuratorium. Pracował tam do lutego 1968 r.
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W Koszalinie Andrzej Czarnik zapoczątkował pracę naukową. Jego debiut naukowy nastąpił w 1965 r., kiedy zaczął publikować
przyczynki popularnonaukowe na łamach „Zapisków Koszalińskich”. Jednocześnie przygotowywał rozprawę doktorską pod kierunkiem
doc. dra hab. Bogusława Drewniaka o ruchu hitlerowskim na Pomorzu Zachodnim w latach 1933-1939. Obronił ją w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Gdańsku w grudniu 1967 r. i uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. W owym
czasie zajmował się naukowo historią najnowszą Pomorza Zachodniego, głównie dziejami ruchu nazistowskiego
i komunistycznego. Był także autorem artykułów przybliżających napływowej polskiej ludności przeszłość tej ziemi. Skupiał się przy
tym, co było naturalne w tym czasie, na słowiańskiej przeszłości Pomorza i jego związkach z ziemiami polskimi. O swoim ówczesnym
pisarstwie tak pisał po latach, chyba zbyt krytycznie: „Było w tym sporo przesady, a nawet naciągania faktów. Oznaczać to musiało
pomijanie lub umniejszanie dorobku cywilizacyjnego Niemców na tej ziemi. Odpowiadało to zresztą ogólnemu trendowi w kraju, w
którym władze kierowały nacjonalistyczne fobie przeciwko Niemcom wiedząc, że w tej kwestii mogą liczyć na poparcie większości
społeczeństwa. Nie ja jeden zatem popełniałem takie grzechy. Wszystko to działo się w imię uzasadnienia modnego wówczas na
ziemiach zachodnich i północnych hasła: »Byliśmy, jesteśmy, będziemy«” 1. W okresie „koszalińskim” Andrzej Czarnik był także
aktywnym działaczem społecznym: członkiem koszalińskiej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (1966-1974),
Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (KTSK). W latach 1968-1969 był sekretarzem generalnym KTSK, a w latach 1970-1975 wiceprzewodniczącym Zarządu
Głównego. W okresie pełnienia funkcji sekretarza generalnego KTSK pracował równocześnie jako dyrektor Ośrodka Badań Naukowych
(od lutego 1968 r. do końca listopada 1969 r.). Instytucja ta, funkcjonująca w strukturach KTSK, jako pierwsza organizowała badania
naukowe w województwie koszalińskim. W dniu 1 grudnia 1969 r. został mianowany docentem w Wyższej Szkole Inżynierskiej w
Koszalinie i kierownikiem Międzywydziałowego Zespołu Nauk Społeczno-Politycznych tej uczelni.
Nie pracował tam długo, bowiem 1 września 1971 r. minister oświaty i szkolnictwa wyższego mianował doc. dra Andrzeja Czarnika
prorektorem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Słupsku. Rozpoczął się nowy, „słupski” okres w jego życiu. Funkcję prorektora tej
uczelni (od 1 października 1974 r. Wyższej Szkoły Pedagogicznej) pełnił do końca sierpnia 1978 r. Równocześnie od 1 września 1973 r.
do końca stycznia 1981 r. kierował Zakładem Historii tej uczelni. W kwietniu 1974 r. przeprowadził na Uniwersytecie Gdańskim
przewód habilitacyjny na podstawie rozprawy „Prasa w Trzeciej Rzeszy. Organizacja i zakres działania” i uzyskał stopień naukowy
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku. Trzy lata później, w czerwcu
1977 r., Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych. Był pierwszym naukowcem ze
środowiska słupskiego (wraz z prof. drem hab. Zbigniewem Antonim Żechowskim), który otrzymał ten tytuł. Dnia 1 września 1978 r.
minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki mianował Andrzeja Czarnika rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku.
Funkcję tę pełnił przez trzy kadencje, do końca sierpnia 1987 r., ale tylko pierwszą z nominacji ministra. Na dwie następne,
począwszy od 1 września 1981 r. wybierany był przez społeczność akademicką. Zwieńczeniem jego kariery akademickiej stał się tytuł
naukowy profesora zwyczajnego nauk humanistycznych, który Rada Państwa nadała mu w lipcu 1987 r.
Profesor Andrzej Czarnik nie ograniczał się jednak do pracy w środowisku akademickim. Był organizatorem życia naukowego,
1 A. Czarnik, Moje powroty do przeszłości, t. 1, Dzieciństwo i młodość, Słupsk 2005, s. 240.
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kulturalnego i ruchu wydawniczego na Pomorzu Środkowym. Przewodniczył w latach 1971-1987 kolegium redakcyjnemu zasłużonej dla
Pomorza serii wydawniczej „Biblioteka Słupska”, w latach 1972-1987 kolegium redakcyjnemu „Rocznika Koszalińskiego”, a w latach
1979-1980 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Rocznika Słupskiego”. Przewodniczył także Radzie Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku i był wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Koszalińskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego. W latach 1978-1982 zasiadał w składzie kolegium redakcyjnego „Dziejów Najnowszych”, był członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce oraz w latach 1978-1980 członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk i jego Komitetu II
Wojny Światowej.
Był
także
aktywnym
działaczem
społecznym
i
partyjnym.
Do
PZPR
wstąpił
w 1960 r. i należał do niej do jej rozwiązania w styczniu 1990 r. O przystąpieniu do PZPR tak pisał w swoich wspomnieniach: „Wstępując do
partii w roku 1960 miałem już świadomość odwrotu od ideałów października 1956 roku. Ceniłem jednak przemiany, jakie się w kraju od
tego czasu dokonały. Zdawało mi się, że moja aktywność umacniać będzie reformatorskie tendencje w łonie partii. Była to wówczas
oczywista iluzja, choć w ćwierć wieku później przekształciła się w fakt” 2. Był członkiem różnych partyjnych komisji, m.in.
przewodniczącym Komisji Historycznej KW PZPR w Słupsku (1976--1980) oraz członkiem egzekutywy KW PZPR w Słupsku w latach 19861990. Działał także w Towarzystwie Szkoły Świeckiej, Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Ogólnopolskim Komitecie Pokoju, Froncie
Jedności Narodu i Patriotycznym Ruchu Odrodzenia Narodowego. W latach 1980-1984 był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku
i przewodniczącym jej dwóch komisji: odznaczeń państwowych oraz oświaty, wychowania i kultury. Był także w latach 1976-1980
wiceprzewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Pobrzeże” w Słupsku.
Profesor Andrzej Czarnik nie był jednak typem historyka partyjnego. Wysoką pozycję w strukturach ówczesnej władzy zawdzięczał
raczej swoim sukcesom naukowym i organizacyjnym. Nie przesiąknął ideologią marksistowską. Uważał się za pragmatyka, a niespożyta
energia i aktywność nie pozwalały mu na odgrywanie roli obserwatora. Zawsze dążył do tego, aby znajdować się w centrum wydarzeń.
Był człowiekiem szanowanym, docenianym i wielokrotnie nagradzanym. Został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi,
resortowymi i regionalnymi. Do najważniejszych należały: Srebrny Krzyż Zasługi (1967), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1972), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1975), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1980), tytuł honorowy „Zasłużony
Nauczyciel PRL” (1984) i Order Sztandaru Pracy II klasy (1987).
Zakończeniem jego kariery politycznej stały się wybory powszechne z 4 czerwca 1989 r. Kandydował wówczas z rekomendacji PZPR do
Senatu. Mandatu nie zdobył, jednak uzyskał dobry czwarty wynik w województwie słupskim. Głosowało na niego 22 358 wyborców,
czyli 14,29%.
Poważna choroba wyeliminowała go na kilka lat z aktywnego życia społecznego i akademickiego. Jedyną funkcją, jaką pełnił na
Uczelni, była funkcja kierownika Zakładu Historii Nowożytnej i Najnowszej Powszechnej Instytutu Historii (1 września 1988 – 31
października 1991), a następnie kierownika Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej (od 1 listopada 1991 r. do śmierci).
Dopiero w połowie lat 90. wrócił do aktywności naukowej. Napisał wówczas kilka ważnych książek i artykułów poświęconych historii
regionalnej, pamięci ojca oraz twórczości niemieckich i polskich malarzy pomorskich – Maxa Pechsteina, Gottfrieda Brockmanna, Karla
2 Ibidem, s. 238.
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Schmidta-Rottluffa i Ireny Zahorskiej. Robił to z wyraźną przyjemnością, mówiąc, że w ten sposób realizuje młodzieńcze marzenia
o studiowaniu historii sztuki. Równocześnie przybliżał nowym mieszkańcom Pomorza kulturę niemiecką i w praktyce przyczyniał się do
pojednania
polsko-niemieckiego, którego był wielkim rzecznikiem. Ostatnia jego książka to bardzo interesujący tom wspomnień, obejmujący lata
dziecinne i młodzieńcze. Opublikował ją kilka miesięcy przed śmiercią. Sprawiła mu ona wiele trudności, bowiem od kilku lat
poważnie chorował, a śmierć żony (27 grudnia 2003 r.) prawdopodobnie przyspieszyła rozwój choroby. Mimo ogromnych wysiłków, nie
zdołał jej pokonać. Zmarł 20 sierpnia 2005 r. w swoim mieszkaniu w Słupsku, w otoczeniu rodziny.
Na dorobek naukowy Profesora Andrzeja Czarnika składają się: 11 książek napisanych samodzielnie, 3 książki napisane wspólnie z
innymi autorami, 5 zredagowanych książek i 46 artykułów i recenzji. Był znawcą historii Niemiec i Polski XIX
i XX wieku, stosunków polsko-niemieckich oraz historii Pomorza.
Profesor Andrzej Czarnik uważał swoje życie za udane. Pod koniec 2003 r. udzielił wywiadu czasopismu Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej w Słupsku „Dialogowi Akademickiemu”, w którym powiedział: „Wprawdzie zabrzmi to może nieskromnie, ale uważam,
że jestem po prostu dzieckiem sukcesu. Złożyły się na to: wyjątkowo staranne, utrzymane w duchu patriotyzmu, szacunku dla
rzetelnej
pracy
i nauki, prawości wychowanie przez Matkę […]; szczęśliwe małżeństwo, udane dzieci i wnuki; sukcesy w pracy zawodowej […]; udane,
wieloletnie pełnienie obowiązków na różnych stanowiskach kierowniczych […]; kontynuowanie pracy zawodowej i naukowej w
otoczeniu życzliwych mi kolegów, współpracowników i studentów, co jest możliwe także dzięki temu, że sam pozbawiony jestem,
nierzadkiej
u nas, cechy »bezinteresownej zawiści«; pielęgnowanie ponad pół wieku trwających przyjaźni, tym cenniejszych, iż nie wolnych od
różnic w poglądach, usposobieniach, charakterach. Dzięki temu udaje mi się przeżywać kolejne etapy życia, zachowując tak ważną
dla siebie i otoczenia równowagę i pogodę w myśl anglosaskiej maksymy keep smiling”3.
Zenon Romanow
Bibliografia publikacji Andrzeja Czarnika
Monografie
Ruch hitlerowski na Pomorzu Zachodnim 1933-1939, Poznań-Słupsk 1969
(Rec.: Józef Stanielewicz, „Przegląd Zachodniopomorski” 1970, z. 2; Marian Grzęda, „Rocznik Koszaliński”, nr 7, 1971; Stanisław
Schimitzek, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, t. 23, 1971; Jan Sziling, „Zapiski Historyczne”
1971, z. 4)
3 Rektor na trudne czasy. Rozmawiały Jolanta Nitkowska-Węglarz i Daniela Podlawska, „Dialog Akademicki” 2003, nr 7, s. 8.
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Prasa w Trzeciej Rzeszy. Organizacja i zakres działania, Słupsk 1973 (na prawach rękopisu)
(Rec.: Kazimierz Bobowski, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1974, nr 4)
Szkice z dziejów Pomorza Zachodniego w latach 1939-1945, Koszalin 1975
Prasa w Trzeciej Rzeszy. Organizacja i zakres działania, Gdańsk 1976
(Rec.: Marek Andrzejewski, „Zapiski Historyczne” 1977, z. 3; Ewa Cytowska, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1977, nr 2)
Stosunki polityczne na Pomorzu Zachodnim w okresie republiki weimarskiej 1919-1933, Poznań 1983
Archangielsk wczoraj i dziś, Słupsk 1989
Lipczynek i okolice, Słupsk 1995 (współautorka Gabriela Czarnik)
Z dziennika hitlerowskiego propagandysty. Zapiski Wernera Kocha z Człuchowa
z lat 1936-1941, Słupsk 1998
(Rec.: Wojciech Skóra, „Słupskie Studia Historyczne”, nr 6, 1998; Zenon Romanow, „Przegląd Zachodniopomorski” 1999, z. 3; Zygmunt
Szultka, tamże; Tomasz Jurek, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 7, t. 2, 2000)
Ósmy strzelców konnych w marszu i boju. Działania ósmego pułku strzelców konnych na Pomorzu nadwiślańskim w dniach 1-3
września 1939 r., Słupsk 1999
(Rec.: Adolf Stachula, „Słupskie Studia Historyczne”, nr 9, 2001)
Gardna Wielka, Słupsk 2001
Bałtyckie motywy w grafice Maxa Pechsteina, Słupsk 2002 (współautorka Isabel Sellheim)
Pomorskie plenery Maxa Pechsteina, Słupsk 2003
(Rec.: Wojciech Skóra, „Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie”, t. 3, 2003)
Pomorskie motywy w twórczości Ireny Zahorskiej, Słupsk 2004 (współautorka Beata Zgodzińska)
Moje powroty do przeszłości, t. 1, Dzieciństwo i młodość, Słupsk 2005
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Zredagowane monografie
Koszalińskie. Rozwój województwa w Polsce Ludowej, Warszawa 1970
(Rec.: Stanisława Zajchowska, „Rocznik Koszaliński”, nr 7, 1971)
Dzieje ziemi szczecineckiej, Poznań 1971
Dzieje ziemi białogardzkiej, Poznań 1972
(Rec.: Eugeniusz Buczak, „Koszalińskie Studia i Materiały” 1973, nr 3)
Z badań nad społeczeństwem i kulturą Pomorza Środkowego, Słupsk 1977 (współredaktor Zbigniew Antoni Żechowski)
Obrazy Ziemi Słupskiej. Społeczeństwo-administracja-kultura, Słupsk 2003
Artykuły naukowe i rozdziały w pracach zbiorowych
Dziejowe perypetie ziemniaczanej bulwy na Pomorzu Zachodnim, „Zapiski Koszalińskie” 1965, z. 4
Uwagi w sprawie struktury organizacyjnej partii hitlerowskiej i jej formacji na Pomorzu Zachodnim (1923-1939), „Rocznik
Koszaliński”, nr 2, 1966
Antypolska propaganda organizacji rewizjonistycznych na Pomorzu Zachodnim (1933-1938), „Rocznik Koszaliński”, nr 3, 1967
Prasa spod znaku swastyki, „Zapiski Koszalińskie” 1967, z. 3
Szkoła hitlerowskich przywódców nad jeziorem Krosino, „Zapiski Koszalińskie” 1967, z. 2
Antysemityzm w działaniu (1933-1940), [w:] Zbrodnie hitlerowskie na ziemi koszalińskiej w latach 1933-1945, pod red. Andrzeja
Czechowicza, Koszalin 1968
Hitlerowska obrona Kołobrzegu w 1945 r. – rewizjonistyczne mity i rzeczywistość, „Zapiski Koszalińskie” 1968, z. 3
Hitlerowski obóz koncentracyjny w Czarnem w 1933 r., [w:] Zbrodnie hitlerowskie na ziemi koszalińskiej w latach 1933-1945, pod
red. Andrzeja Czechowicza, Koszalin 1968
Pomorze Zachodnie – baza wypadowa do hitlerowskiej agresji na Polskę w 1939 r., „Rocznik Koszaliński”, nr 4, 1968
Pomorze Zachodnie – „Raum ohne Volk” (1925-1939), „Zapiski Koszalińskie” 1968, z. 2
Powiat złotowski w okresie drugiej wojny światowej, [w:] Ziemia Złotowska, pod red. Wojciecha Wrzesińskiego, Gdańsk 1969
Zachodniopomorska KPD w walce z faszyzmem (1933-1939), „Rocznik Koszaliński”, nr 5, 1969
Polityka, metody, wykonawcy, [w:] Pogranicze i Kaszuby w latach terroru. Prześladowania polskiej ludności rodzimej Pomorza
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Zachodniego 1939-1945, pod red. Andrzeja Czechowicza, Koszalin 1970
Okres republiki weimarskiej i rządów hitlerowskich, [w:] Dzieje ziemi miasteckiej, pod red. Hieronima Rybickiego, Poznań 1971
Likwidacja prasy komunistycznej i socjaldemokratycznej w Trzeciej Rzeszy, „Rocznik Koszaliński”, nr 8, 1972
Okres republiki weimarskiej i rządów hitlerowskich, [w:] Dzieje ziemi białogardzkiej, pod red. Andrzeja Czarnika, Poznań 1972
Nauki humanistyczne – osiągnięcia i potrzeby badawcze, [w:] Osiągnięcia i potrzeby badawcze w województwie koszalińskim
(materiały z sesji naukowej), pod red. Eugeniusza Zdzisława Zdrojewskiego, Koszalin 1974 (współautorzy Tadeusz Gasztold i Janusz
Tomaszewski)
Pomorze Zachodnie w 30-leciu PRL – stan badań i postulaty badawcze, „Rocznik Koszaliński”, nr 11, 1975
Z antypolskiej działalności niemieckiego wywiadu wojskowego na Pomorzu Zachodnim (1921-1938), „Koszalińskie Studia i Materiały”
1975, nr 2
Prasa Pomorza Zachodniego w latach Republiki Weimarskiej (1919-1933), „Rocznik Koszaliński”, nr 13, 1977
„Głos Pracy” – przyczynek do współpracy niemieckiej i polskiej klasy robotniczej (1928-1932), „Rocznik Koszaliński”, nr 14, 1978
Geneza i charakter Grenzschutzu na Pomorzu Zachodnim (1923-1933), „Rocznik Koszaliński”, nr 15, 1979
Działalność reakcyjnych formacji Rossbacha na Pomorzu Zachodnim (1920-1927), „Rocznik Koszaliński”, nr 17, 1981
Lata Republiki Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy (1918-1945), [w:] Historia Słupska, pod red. Stanisława Gierszewskiego, Poznań 1981
„Głos Pracy” (Arbeiterstimme). Zur Frage der Zusammenarbeit der deutschen und der polnischen Arbeiterklasse 1928 bis 1932,
„Greifswald-Stralsunder Jahrbuch” 1982, Bd. 13/14
Okres republiki weimarskiej i rządów hitlerowskich, [w:] Dzieje Lęborka, pod red. Józefa Lindmajera i Teresy Machury, Poznań 1982
Działalność IV grupy operacyjnej niemieckiej policji bezpieczeństwa w okresie agresji na Polskę w 1939 r., „Rocznik Koszaliński”, nr
19, 1983
Germanizacja dzieci polskich w ośrodku Lebensborn w Połczynie Zdroju, „Rocznik Koszaliński”, nr 21, 1986-1987
Dwadzieścia lat Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, [w:] Dwadzieścia lat Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku 1969-1989,
Słupsk 1989
Maxa Pechsteina Madonna z Łeby, „Słupskie Studia Historyczne”, nr 8, 2000
Rowy 1934 roku w malarstwie Gottfrieda Brockmanna, „Słupskie Studia Historyczne”, nr 9, 2001
Infamia Maxa Pechsteina, [w:] Społeczeństwo, armia i polityka w dziejach Polski
i Europy. Studia z dziejów politycznych i wojskowych dedykowane Profesorowi Benonowi Miśkiewiczowi z okazji jubileuszu
siedemdziesięciolecia urodzin, pod red. Antoniego Czubińskiego, Bohdana Lapisa, Czesława Łuczaka, Poznań 2002
Pomorska twórczość Karla Schmidta-Rottluffa, „Słupskie Studia Historyczne”, nr 10, 2003
Pomorskie lata mistrza Pechsteina, [w:] Pamięci historyka polskich kresów Tadeusza Gasztolda, pod red. Józefa Lindmajera, Słupsk
2003
Rowy w twórczości Maxa Pechsteina, [w:] Obrazy Ziemi Słupskiej. Społeczeństwo-administracja-kultura, pod red. Andrzeja Czarnika, Słupsk 2003
Recenzje
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Problematyka koszalińska w „Przeglądzie Zachodniopomorskim”, „Zapiski Koszalińskie” 1965, z. 2
W kręgu rewizjonistycznych fałszerstw. Hans Edgar Jahn, Pommersche Passion,
Preetz 1964, [w:] „Zapiski Koszalińskie” 1966, z. 2
O antyhitlerowskiej opozycji na Pomorzu Zachodnim, „Zapiski Koszalińskie” 1967, z. 1
Joachim Benyskiewicz, Położenie Polaków w Marchii Granicznej w latach 1919-1943, Zielona Góra 1968, [w:] „Rocznik Koszaliński”, nr 6, 1970
Andrzej Czechowicz, „Głos Pogranicza” i „Głos Pogranicza i Kaszub” (zarys historii), Koszalin 1970, [w:] „Rocznik Koszaliński”, nr 7,
1971
Bogdan Dopierała, Polskie losy Pomorza Zachodniego, Poznań 1970, [w:] „Rocznik Koszaliński”, nr 7, 1971
Dzieje ziemi bytowskiej, pod red. Stanisława Gierszewskiego, Poznań 1972, [w:] „Rocznik Koszaliński”, nr 10, 1974
Zdzisław Borzycki, Z dziejów ruchu robotniczego na Pomorzu Zachodnim w latach 1919-1933, Szczecin 1972, [w:] „Rocznik
Koszaliński”, nr 11, 1975
Erich Murawski, Die Eroberung Pommerns durch die Rote Armee, Boppard 1969, [w:] „Koszalińskie Studia i Materiały” 1975, nr 1
Roman Hrabar, „Lebensborn” czyli źródło życia, Katowice 1975, [w:] „Koszalińskie Studia i Materiały” 1976, nr 2
Willi A. Boelcke, „Wollt Ihr den totalen Krieg?” Die geheimen Goebbels-Konferenzen 1939-1943, Stuttgart 1967, [w:] „Dzieje Najnowsze”, nr 3, 1978
Opracowali Zenon Romanow i Wojciech Skóra
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