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�Staro�æ przychodzi dopiero wtedy, gdy zaczy-
namy mieæ wiêcej wspomnieñ ni¿ marzeñ� � takie s³o-
wa skierowa³em do Mieczys³awa Jaroszewicza, ustê-
puj¹cego Dyrektora Muzeum Pomorza �rodkowego, na
spotkaniu po¿egnalnych, które odby³o siê 18 grudnia
2013 r. w salach bankietowych restauracji �Aureus�
w S³upsku.

Uroczysto�æ by³a imponuj¹ca. Zgromadzi³a nie tyl-
ko w³adze marsza³kowskie województwa pomorskiego,
samorz¹du miasta S³upska, w³adze starostwa i gmin, ale
i wiele postaci znacz¹cych na kulturalnej mapie regionu.
Przyby³y na to spotkanie tak¿e delegacje z ró¿nych in-
stytucji i muzealników z Pomorza.

Mieczys³aw Jaroszewicz, najd³u¿ej kieruj¹cy pla-
cówk¹ muzealn¹ w S³upsku, stworzy³ w tej instytucji
szczególne sanktuarium piêkna, miejsce, gdzie koncen-
truje siê ¿ycie kulturalne regionu. Postaæ Dyrektora jest
wyj¹tkowa. Jest zwi¹zany ze S³upskiem od pocz¹tku
pracy zawodowej. Tutaj wielokrotnie by³ wspó³inicjato-
rem wielu lokalnych wydarzeñ kulturalny. Po ukoñczo-
nych studiach uniwersyteckich w Poznaniu, przechodz¹c
wszystkie szczeble kariery zawodowej, w 1982 roku
zosta³ Dyrektorem Muzeum Pomorza �rodkowego
w S³upsku.

Dzisiaj, w rozmowie z Mieczys³awem Jaroszewi-
czem, wspominamy najwa¿niejsze wydarzenia w Jego
¿yciu zawodowym, a szczególnie okres 31 lat dyrekto-
rowania Muzeum Pomorza �rodkowego, uwzglêdniaj¹c
specjalnie te zas³ugi, które na trwa³e wpisa³y siê w ¿ycie
mieszkañców S³upska i regionu.

Zapyta³em Dyrektora, jakie znaczenie ma Muzeum
Pomorza �rodkowego jako placówka edukacyjno-dydak-
tyczna dla lokalnego systemu o�wiatowego i w jaki
sposób jest wykorzystana w codziennej pracy szkó³,
ODN-u i innych instytucji zwi¹zanych z edukacj¹.

� Jest to znamienny fakt � mówi Dyrektor Mu-
zeum � ¿e 70% odwiedzaj¹cych nasz¹ placówkê sta-
nowi¹ dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz
m³odzie¿ szkó³ �rednich i akademickich. Od pocz¹t-

Pracowite ¿ycie s³upskiego muzealnika

ku dzia³alno�ci Muzeum nawi¹za³o wspó³pracê ze
szko³ami, s³upskimi przedszkolami, realizuj¹c pro-
gramy nauczania przez kszta³cenie w oparciu o kon-
takt ze sztuk¹, z histori¹ i zabytkami kultury mate-
rialnej. W czasie mojego kierowania placówk¹
muzealn¹, zosta³a zaktywizowana wspó³praca w tym
zakresie, poniewa¿ jestem z zawodu nauczycielem
historii i 12 lat pracowa³em jako nauczyciel, w ró¿-
nych typach szkó³ na terenie S³upska i Kobylnicy.
Maj¹c takie do�wiadczenie, docenia³em bezpo�redni
kontakt ucznia z histori¹ poprzez wizyty w muzeum.

Dzia³ Edukacji i Promocji Muzeum organizuje zbio-
rowe zwiedzanie ekspozycji muzealnej i wystaw czaso-
wych, przygotowuje lekcje muzealne i warsztaty szcze-
gólnie dla przedszkoli. Na przyk³ad w roku 2013 odby³o
siê 350 lekcji i warsztatów muzealnych. Odp³atno�æ za
te us³ugi jest symboliczna, a uczestnicy ponosz¹ jedynie
koszty za zu¿ycie materia³ów na zajêciach warsztato-
wych. Wa¿n¹ formê edukacyjno-dydaktyczn¹ dla m³o-
dzie¿y szkó³ �rednich jest pomoc udzielana przez mu-
zeum maturzystom, wybieraj¹cym siê na studia
humanistyczne oraz udzia³ m³odzie¿y w specjalnych
koncertach, w ramach Festiwalu Pianistyki Polskiej
� Estrada M³odych w Sali Rycerskiej Muzeum.

Ciekawie uk³ada siê od wielu lat wspó³praca Mu-
zeum z O�rodkiem Doskonalenia Nauczycieli w S³up-
sku. Jest ona wielostronna i wielop³aszczyznowa, a wy-
ra¿a siê poprzez organizacjê konferencji tematycznych,
dotycz¹cych �Wielokulturowo�ci Pomorza�, z jedno-
czesn¹ prezentacj¹ zespo³ów artystycznych z Pomorza.
Przedsiêwziêcia te skierowane s¹ do nauczycieli ró¿-
nych specjalno�ci, regionalistów, historyków, polonistów.
Studenci Akademii Pomorskiej korzystaj¹ z zasobów bi-
bliotecznych Muzeum, maj¹ dostêp do historycznych
materia³ów: starodruków, inkunabu³ów, map, itp. Wy-
darzeniem szczególnym, które zaskoczy³o wszystkich
melomanów � by³a organizacja festiwalu organowego
w ko�ciele �w. Jacka, wbrew woli ówczesnych w³adz.
By³o to przedsiêwziêcie wyj¹tkowe:

� Wyj¹tkowo�æ ta mia³a podwójny wymiar �
mówi Dyrektor Jaroszewicz. � Inicjatywa zrodzi³a siê
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w 1982 roku w wyniku przyjacielskich rozmów z ów-
czesnym dyrektorem Krajowego Biura Koncertowe-
go w Warszawie, Zbigniewem Pawlickim. S³upsk by³
wówczas �bia³¹ plam¹� w pasie nadmorskim miê-
dzy Kamieniem Pomorskim a Oliw¹, je�li chodzi
o koncerty organowe. A po drugie � w czasie stanu
wojennego by³em dyrektorem WKiS UW w S³upsku.
Wed³ug ówczesnych w³adz politycznych, organizo-
wanie koncertów organowych w ko�ciele pw. �w.
Jacka, to by³o �napêdzanie� ludzi do ko�cio³a. Od-
puszczono mi, gdy zapyta³em, gdzie w S³upsku poza
ko�cio³em s¹ organy, na których mo¿na wykonywaæ
muzykê napisan¹ na ten instrument. Cieszê siê, ¿e
inicjatywa przynios³a trwa³e owoce i koncerty or-
ganowe, wzbogacone o muzykê kameraln¹, prze-
trwa³y ponad 30 lat.

Coroczny Festiwal Pianistyki w S³upsku ma te¿
wymiar podwójny. Melomani maj¹ okazjê wys³uchaæ in-
terpretacji dzie³ muzyki fortepianowej w wykonaniu czo-
³owych pianistów. Równolegle odbywaj¹ siê przes³ucha-
nie m³odych pianistów w Sali Rycerskiej Muzeum. Czêsto
pojawiaj¹ siê nowe talenty na miarê ogólnopolsk¹ i �wia-
tow¹.

� Chcia³bym zwróciæ uwagê � opowiada Dyrek-
tor � ¿e przy organizacji Festiwalu Pianistyki Pol-
skiej pracujê nieprzerwanie od 1969 roku: najpierw
jako kierownik biura, nastêpnie komisarz i do dzi�
jako cz³onek komitetu organizacyjnego oraz wice-
prezes STSK. Jako komisarz w 1975 roku, z inicja-
tywy Jerzego Waldorffa, uk³ada³em regulamin tzw.
Estrady M³odych. Z dzisiejszego punktu widzenia,
za kuriozum mo¿na uznaæ, ¿e regulamin mia³ byæ za-
twierdzony w wydziale kultury KC PZPR oraz oczy-
wi�cie w Departamencie Muzyki MKiS w Warsza-
wie. Inicjatywa piêknie zaowocowa³a i trwa do dzi�.
Wy³owiono dziêki temu przedsiêwziêciu znakomite
talenty, takie jak: Ewa Pob³ocka, Rafa³ Blechacz
i Krystian Zimmerman (mimo, ¿e nie by³ oceniany
w Estradzie, poniewa¿ by³ ju¿ kandydatem na kon-
kurs Chopinowski w Warszawie, który oczywi�cie
wygra³ �w cuglach�).

Zapyta³em dyrektora Jaroszewicza o najwiêksze
osi¹gniêcia w kierowaniu ukochan¹ placówk¹ muzealn¹,
jej zasobami i najwa¿niejsz¹ kolekcj¹ malarsk¹ Witka-
cego � jedyn¹ na �wiecie.

� Trudno mi mówiæ o najwa¿niejszym osi¹gniê-
ciu zawodowym w MP� � stwierdza Dyrektor Jaro-
szewicz. � Z perspektywy czasu oceniam, ¿e wszyst-
kie dzia³ania by³y potrzebne i celowe. Ale spróbujê
wymieniæ kilka. Przede wszystkim ca³kowita rewita-
lizacja Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich: odwodnienie
murów zamkowych, wymiana systemu grzewczego,

wymiana okien, udostêpnienie dla zwiedzaj¹cych
wie¿y zamkowej, adaptacja piwnic zamkowych na
restauracjê, nowa elewacja zamku, rewitalizacja
ogrodów zamkowych, relokacja spichlerza Richte-
ra i zagospodarowanie Placu Rybackiego. Ponadto
oczywi�cie powiêkszenie kolekcji prac St. I. Witkie-
wicza do 265 sztuk oraz organizacja konferencji
witkacowskich o charakterze miêdzynarodowym.
Doda³bym jeszcze do tych osi¹gniêæ sta³¹ ekspozy-
cjê o dziejach S³upska, powiêkszenie zbiorów mu-
zealnych z 12 tysiêcy do oko³o 35 tysiêcy ekspona-
tów, organizacjê Jarmarku Gryfitów. Przyby³y 4
restauracje i 1 hotel oraz elektrownia przy M³ynie
Zamkowym. Rozbudowano Muzeum Wsi S³owiñskiej
w Klukach � od 1 zagrody do 30 obiektów! Organi-
zowane s¹ cyklicznie imprezy plenerowe z �Czarnym
Weselem� na czele.

Mo¿na wymieniaæ jeszcze wiele inicjatyw Dyrek-
tora, zrealizowanych na chwa³ê miasta i regionu. Wspo-
mnê jedynie o najwiêkszym przedsiêwziêciu ostatnich
lat, jakim jest rozbudowa Muzeum Kultury Ludowej Po-
morza w Swo³owie. W stolicy budownictwa szachulco-
wego powsta³a Zagroda Albrechta, w której przez ca³y
rok prowadzone s¹ lekcje i warsztaty po�wiêcone ob-
rzêdowo�ci, ¿yciu codziennemu na pomorskiej wsi. Pod-
czas wakacji czeka tam na dzieci mnóstwo atrakcji.

Na zakoñczenie rozmowy zapyta³em ustêpuj¹cego
Dyrektora Muzeum o Jego marzenia.

� Moje g³ówne marzenie � mówi Mieczys³aw Ja-
roszewicz � to adaptacja do celów muzealnych
dwóch pozyskanych spichlerzy na zarzeczu. Po-
wstan¹ tam nowe ekspozycje, miêdzy innymi wszyst-
kich prac Witkacego, malarstwa XIX, XX i XXI wie-
ku z klasykami � Matejk¹, Pechsteinem, Gotliebem
itd. Ponadto w pomieszczeniach tych poka¿emy kul-
turê pomorsk¹, historiê S³upska powojennego, kar-
tografiê, a tak¿e osi¹gniêcia cywilizacyjne na Po-
morzu. W ramach S³upskiego Towarzystwa Spo³e-
czno-Kulturalnego chcia³bym nadal byæ pomocny
przy organizacji Festiwalu Pianistyki Polskiej i Fe-
stiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

¯yczê Dyrektorowi Mieczys³awowi Jaroszewiczowi
wiele sukcesów w dzia³alno�ci i wci¹¿ wielu marzeñ.ö

Zas³ugi i marzenia
Dyrektora Mieczys³awa Jaroszewicza

skrótowo przedstawi³ i opisa³

W³odzimierz Lipczyñski


