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* Kogo wybieramy? 
* Coraz więcej 

kuponów 
* Genne nagrody 

dla Czytelników 
·N asz plebiscyt osiągnął 

półmetek. Każdego 
dnia napływają do re
dakcji kolejne kupo
ny wypełnione przez 

Czytelników. Przypomnijmy, że 
na nagrody mogą liczyć te osoby, 
które nie tylko trafnie wytypują 
zwycięzcę plebiscytu, ale także · 
najciekawiej uzasadnią swój wy-
bór. -
Przełom wieków sprzyja· pod

sumowaniom, ocenom, rankin
gom. Nasz plebiscyt jest przypo
mnieniem pomorskich osobisto
ści i tych współczesnych i nieży
jących. S,Pośród nich od polowy 
grudnia wybieramy wraz z Czy-

telnikami Pomorzanina Na· 
szych Czasów. Wybieramy po
stać najwybitniejszą, powszech
nie szanowaną, która swoją 
działalnością przyczyniła się do . 
rozwoju i rozsławienia Pomorza 
Zachodniego. 
Każda epoka, kraj, region ma

ją swoich bohaterów. Takich nie 
brakuje też na Pomorzu Za
chodnim, o czyni świadczy za
mieszczona lista kandydatów. 
Niczego nie narzucamy, nie za
wężamy jej. Lista powstała z 
propozycji Czytelników oraz py
tanych osób będących autoryte
tami w swoich dziedzinach za
wodowych. I 

Oto dotychczasowe 
propozycje 

(podajemy je w kolejności alfabetycznej): 

•AnnaAug~, (/ 
reżyser teatralny 
•Leon Babiński, 

•Henryk Laskiewicz, 
historyk kultury fizycznej, kolekcjoner 
•Stanisław Latour, 
znany architekt, nauczyciel akademicki 
•Antoni Ledóchowski, 

Bartłomiej 
Sochański 
adwokat, 
były prezydent 
miasta 

Wytypowanie jed
nej osoby to dla 

mnie prawdziwy kło
pot. Myślę jednak, że 
ten tytuł należy się 
ks. arcybiskupowi 
Kazimierzowi Maj- . 
dańsklemu. Ma nie
samowitą umiejęt
ność patrzenia na 
Pomorze ponad rze
czami drobnymi i po
wszednimi. Podczas 
swoich rządów umiał 
pomieścić Szczecin 
między Ottonem z 
Bambergu, a PRL, a 
potem Solidarnością. 
Myślał zawsze glo
balnie I daleko
wzrocznie. 
Po sobie zostawił se
minarium katolickie, 
był gorącym orędow
nikiem powołania 
Uniwersytetu Szcze
cińskiego. I ika 

pierwszy rektor Akademii Handlowej w Szczecinie 
•Jan Banucha, 

kpt.ż.w„ wychowawca kilku pokoleń nawigatorów 
•Krystyna Łyczywek, 

scenograf 
•Barbara Bartkowiak, 
współtwórca PBKS SA, wiceprezes Kanadyjsko-Polskiej Fundacji 
Przedsiębiorczości 
• Tadeusz Białecki, 
historyk, autor EncykloJ>edii Szczecina 
• Irena Brodzińska, -

fotografik, publicysta, tłumacz 
•Konstanty Maciejewicz, 
kapitan kapitanów, założyciel Państwowej Szkoły Morskiej w Szczeci
nie 
•Erwin Mozolewski, 
były rektor Pomorskiej Akademii Medycznej 
•Aleksander Nowicki, 

Ewa 
Maciejewska 
koszykarka 50-lecia 
na Pomorzu 
Zachodnim 

"Ttudno wskazać 
I jednego kandyda

ta. Palmę pierwszeń
stwa do tego za
szczytnego miana 
oddaję Jednak pani 
Weronice Dowlasz. 
Jestem pełna podzi
wu dla niej. Pośwlę
cffa dzieciom niemal 
całe swoje 'życie. Tak 
długo I z takim zapa
łem prowadzi dom 
dziecka, stwarza)ąc 
w nim rodzinną at
mosferę. Niewielu 
stać byłoby na tak 
bezgraniczne odda
nie najmłodszym nie 
mogącym zaznać cie
pła domowego ogni
ska. Dlatego uwa
żam, że ten tytuł jej 
się jak najbardziej 
należy. I jat 

I 
Kandydatury 
Czytelników 
I Kandydatem pani Aliny Siedlec
kiej ze Szczecina na Pomorzanina 
Naszych Czasów jest dr Antoni 
Korniak, były długolet1,1i dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolo
nego. "Wspaniały organizator, 
człowiek całkowicie oddany pa
cjentom i służbie zdrowia". 

I ,,Nikt i nic nie może konkurować 
z dziełem Józefa Kalinowskiego, 
prezesa SM Podzamcze· twierdzi 
Stanisława Kamrowska ze Szcze
cina. ·Odbudowywana dzięki nie
mu zniszczona dzielnica Podzam
cze będzie podziwiana przez na- . 
stępne pokolenia. Jest wartościo
wym elementem w architekturze 
powojennego Szczecina. Dlatego 
uważam, że właśnie pan Józef Ka
linowski zasługuje na tytuł Pomo
rzanina Naszych Czasów". 

I Pan Kazimierz Kaźmierezyk ze 
Szczecina proponuje, by ten za. 
szczytny tytuł przyznać Stanisła
wowi Lagunowi. 
„To wielki społecznik i inicjator 
·rozwoju amatorskiego ruchu arty
stycznego wśród młodzieży Po
morza Zachodniego. 40 lata temu 
powołany przez niego w DK Kole
jarza dziecięcy zespół pieśni i tań
ca istnieje do dziś. n 

Pomorzanin Naszych Czasów 
I Czas trwania plebiscytu: 24.12.1999- 29.01.2000. 

I Uczeslnlldem plebiscytu moa być osoba pelnołetnla, która 
wypełni kupon. 

I Nagrody otrzymają osoby które trafnie wytypują zwycięzcę 
plebłscytu Pomorzanin Naszych Czasów I najClekawlej uzasadnią 
swójwjbór. 

I Oceny uzasadnień dokona Jury powołane przez Kolegium 
Redakcyjne „Głosu Szczecińskiego". 

I Nagrody - główna: zestaw kina domowego 
druga: kamera video 
trzecia: telewizor 29 call 

I Szczegółowy regulamin jest do wglądu w siedzibie redakcji. 

Poniżej zamieszczamy kupon plebiscytowy 
gwiaŻda dawnej Operetki Szczecińskiej 
• Wiesław Deptuła, 

kpt.ż.w„ autor podręczników nawigacyjnych '-
• Jan Otto, 
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kierownik katedry mikrobiologii US 
•Edward Drescher, 
specjalista chirurgii dziecięcej 
•Władysław Drobny, 
pedagog, twórca powojennej oświaty na Pomorzu Zachodnim 
• Władysław Filipowiak, 
wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, niestrudzony 
poszukiwacz śladów słowiańskich 
•Ignacy Jeż, 
ksiądz biskup, który przyczynił się do wybudowania ponad 100 kościołów 
•Józef Kalinowski, 
twórca odbudowy szczecińskiego Podzamcza 
•Ryszard Karczykowski, 
światowej sławy tenor 
•Ryszard Karger, 
żeglugowiec, były wieloletni dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej 
•Danuta Kobylińska· Walas, 
pierwsza kobieta kpt.ż.w. 
•Longin Komołowski, 
działacz związkowy, wicepremier 
•Zdzisława Ko~.acewicz-.Jach, 
kardiolog, naukowiec 
•Antoni Komiak, 
wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
•Kazimierz Kozłowski, 
dyrektor Archiwum Państwowego 
•Stanisław Krzywicki, 
dyrektor Książnicy Pomorskiej 
•Eugeniusz Kus, 
dyrektor Zamku Książąt Pomorskich 
•Gerard Labuda, 
historyk, inicjator opracowania "Dziejów Szczecina" 
•Stanisław Lagun, 
pionier Szczecina, społecznik 

były przewodniczący Rady Miasta Szczecina 
•Walerian Pawłowski, 
dyrygent Filharmonii Szczecińskiej 
• Krzysztof Piotrowski, 
prezes Stoczni Szczecińskiej P.orta Holding SA 
• Czesław Piskorski, 
autor opracowań i przewodników po Ziemi Szczecińskiej i Pomorzu 
Zachodnim 
•Stanisław Prowans, 
były rektor Politechniki Szczecińskiej 
•Ryszard Stadniuk, 
wioślarz, olimpijczyk 
•Janina Szczerska, 
pedagog, założycielka pierwszego liceum w Szczecinie 
•Bronisława Szynun.Smolska, 
jedna z pierwszych lekarek w Szczecinie, inicjatorka utworzenia 
Szpitala Wojewódzkiego 
•Jan Szyrocki, 
dyrygent, twórca chóru Politechniki Szczecińskiej 
• MarekTałasiewicz, 
były wojewoda szczeciński, wiceprezes Zarządu Stoczni Szczecińskiej 
Porta Holding SA 
•Aleksander Walczak, 
kpt.ż.w„ twórca nowoczesnego szkolnictwa morskiego 
•Aleksander Wolszczan, 
światowej sławy astronom 
•Piotr Zaremba, 
pierwszy powojenny prezydent Szczecina 
•Zbigniew Zdanowicz, 
pierwszy przewodniczący Obywatelskiego Komitetu 
Porozumiewawczego w Szczecinie 
•Tomasz ŻUk, 
lekarz, twórca szczecińskiej ortopedii 

POMORZANIN NASZYCH CZASÓW 
KUPON PLEBISCYTOWY 

Imię i nazwisko kandydata 

Uzasadnienie wyboru 

Imię i nazwisko Czytelnika 

Adres 

I-- ---
• Wypełniony kupon należy przesłać do 15 lutego 2000 r. 

pod adresem: „Głos Szczeciński" 
70-550 SZCZECIN 

pl. Hołdu Pruskiego 8. 
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