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„STOPKA” 
IM. STANIS£AWA ZAGÓRSKIEGO W £OM¯Y1 £om¿a, 14 paŸdziernika 2016 r.

MINÊ£O 
35 LAT 

„STOPKI”!

nami „Stopki”, jest jednak promo- które organizuje Towarzystwo Przy-
wanie czytelnictwa. W „Stopce” jació³ Ziemi £om¿yñskiej. W³¹cza-
ksi¹¿ka bêdzie zawsze na uprzywi- my siê w te inicjatywy skupione 
lejowanej pozycji i dziêki niej, a tak- wokó³ miasta. Przybywa ich w oka-
¿e Konkursowi im. Zygmunta Glo- mgnieniu w zwi¹zku z obchodami 
gera, realizujemy nasze g³ówne cele 600-lecia nadania £om¿y praw 
statutowe. Chcemy, aby te d³ugo- miejskich.
letnie inicjatywy mog³y nadal s³u¿yæ Obecnie priorytetem Stowa-
z po¿ytkiem kulturze. rzyszenia, zgodnie z pierwotnymi 

za³o¿eniami jest równie¿ przywróciæ 
nazwê „prasoznawcze”. Dobrze tanis³aw Zagórski by³ i zawsze 
by³oby, gdyby ta potrzeba populary-bêdzie Pierwszym Prezesem, 
zowania piœmiennictwa regionalne-Sa ja mam zaszczyt kontynu-
go w nas, ³om¿anach, a zw³aszcza owaæ to, co stworzy³ i pielêgnowa³ 
stopkowiczach, od¿y³a. przez lata. Wiele lat ¿ycia poœwiêci³ 

Oczywiœcie s¹ tak¿e inne wa¿ne pracy, która s³u¿y³a pomno¿eniu 
cele statutowe, jak rozpowszech-dorobku kultury spo³ecznoœci ³om-
nianie sztuki, st¹d w hotelu „Gro-¿yñskiej i szerzej. Pchn¹³ „Stopkê” 
mada” udostêpniliœmy kolekcjê ku nowym wyzwaniom. Tadeusz 
obrazów i rzeŸb zgromadzon¹ przez Martychewicz w swoim liœcie, 
Stowarzyszenie. Chcemy zachowaæ przys³anym wiosn¹ do Stowarzysze-
cyklicznoœæ plenerów plastycznych.nia, napisa³, ¿e kolejny raz „ciœnie 

Nie zapominajmy te¿, ¿e „Stop-mu siê na usta non omnis moriar”. To 
ka” to nie tylko dzia³alnoœæ kulturo-prawda, jesteœ obecny, Staszku, 
wa. Specjalizujemy siê w kszta³ceniu w pamiêci wielu z nas dziêki owo-
techników farmaceutycznych. Œred-com swoich dokonañ. Sta³y siê one 
nia zdawalnoœæ szkó³ „Stopki” nie Twoim ponadczasowym pomnikiem 
spada poni¿ej 90 proc. Jest to zas³ug¹ – trwalszym ni¿ tablica pami¹tkowa, 
wykwalifikowanej kadry, zaanga-któr¹ kilka tygodni temu wmu-
¿owanych pracowników. Wykszta³-rowaliœmy w budynku „Stopki”. Ta 
ciliœmy ju¿ 5449 techników farmacji, p³yta to nie jest jedyny wyraz naszej 

W artykule „Stopka ma ju¿ 20 54 ratowników medycznych i 25 przyjaŸni i uznania dla Twoich 
lat” – mo¿na powiedzieæ, naszej opiekunów medycznych.  zas³ug. Zamierzamy kontynuowaæ 
wyk³adni – jest mowa o trzech Naszym najwiêkszym d¹¿eniem stopkowe dzie³o, wspólnymi si³ami, 
filarach Stowarzyszenia, na których jest pogodziæ wiele aspektów dzia³al-wspomagani rad¹ i pomys³ami 
chcielibyœmy i teraz podpieraæ noœci Stowarzyszenia, co nie jest innych, tak ¿eby trwa³o jak najd³u¿ej.
„Stopkê”. Pierwszy filar to dzia³al- ³atwym zadaniem. Przyjmijmy to „Stopka” to sieæ szkó³ farmaceu-
noœæ wydawnicza, drugi – us³ugi jako wspólne przedsiêwziêcie. tycznych, oficyna wydawnicza, 
redakcyjne, a trzeci – oœwiata. Has³o Niech siê nam dalej szczêœci – jak prasa dawna, Konkurs o Nagrodê 
prezesa i tytu³ „Spacerkiem po mawia³ Prezes Stanis³aw Zagórski. i Medal im. Zygmunta Glogera. Jest 
£om¿y” (nawi¹zuj¹ce do pierwszej I niech na tym szczêœciu „Stopki” wszechstronna jak jej twórca, st¹d 
publikacji oficyny) nie mog³o przejœæ zale¿y nam wszystkim.nadaliœmy jej jego imiê. Zdaniem 
bez echa. Dzisiaj ³om¿anie czytaj¹ 

Pierwszego Prezesa najbardziej 
Spacer z Jelonkiem po zabytkach Prof. dr hab. Ludwik Malinowski

kulturotwórcz¹ form¹ Stowarzysze-
£om¿y Gabrieli Szczêsnej i chêtnie 

nia, która powsta³a wraz z narodzi-
uczestnicz¹ w spacerach po mieœcie, 
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ZNAJDUJEMY 
LUDZI 

¯YCZLIWYCH
fragmenty artyku³u „Stopka ma ju¿ 20 lat” 

opublikowanego w „Zeszytach
£om¿yñskich”, nr 1/13/2002

sesjê glogerowsk¹ zbiory szkiców, Spacerkiem 
ksi¹¿ki podejmuj¹ce najwa¿niejsze po wydawnictwie jak nam siê wydaje, tematy doty-
cz¹ce kultury.

Najwiêcej radoœci przysparza 
nam dzia³alnoœæ wydawnicza, ale te¿ 
wymaga ogromnego wysi³ku. Trzy filary „Stopki”
Zapocz¹tkowaliœmy j¹ skromniut-
kim tomikiem, a w³aœciwie broszur¹ Stopka ma trzy filary, na których 
Spacerkiem po £om¿y Niny Omel- opiera siê jej dzia³alnoœæ. Pierwszy – 
czenko. PóŸniej, jak¿eby inaczej, dzia³alnoœæ wydawnicza. Drugi – 
przysz³a kolej na miniaturki Rok us³ugi poligraficzne i redakcyjne. 
polski, Pieœni kurpiowskie. Trzeci – oœwiata. Nim doszliœmy 

Wkrótce po tym zaczê³a siê w dzia³alnoœci oœwiatowej do 
nasza wielka przygoda z Kuchni¹ obecnych sukcesów, równie¿ eks-topka ma ju¿ dwadzieœcia lat, 
polsk¹ regionaln¹. Wykorzystuj¹c perymentowaliœmy. A¿ wreszcie które niczym w piosence 

pojawi³a siê koncepcja Sminê³y jak jeden 
utworzenia sieci poli-dzieñ. Te dwadzieœcia 
cealnych szkó³ farma-lat nic pewnie nie 
ceutycznych. Mamy ich znacz¹ w skali wiecz-
obecnie dziesiêæ w ca-noœci, ale w skali ¿ycia 
³ym kraju, a jedenasta cz³owieka to prawie 
(gdañska) w organi-po³owa œwiado mej 
zacji. Prawie ka¿da wêdrówki przez ten 
z nich powsta wa ³a najlepszy ze œwiatów.
w zwarciu z urzêdnika-Ró¿ne zdarzenia 
mi, ka¿da wymaga³a og-i epizody z tego okresu 
romnych starañ, cierpli-przynosi pamiêæ. 
woœci, przekonywania, W pierwszym za-
argumentacji, walki na ³o¿ycielskim spotkaniu 
paragrafy. Jak na razie w czytelni-archiwum 
wychodzimy obronn¹ „Kontaktów” uczestni-
rêk¹ i tak¿e w tych czy³o 21 osób. Naro-
urzêdach znajdujemy dziliœmy siê, tak to siê 
ludzi ¿yczliwych. wtedy mówi³o, z wy-

nasze przyjacielskie kontakty z me- Tak siê sk³ada, ¿e mamy szczê-raŸnie wyartyku³owanej potrzeby 
diami, rozpisywaliœmy konkurs na œcie do ludzi. Mówi¹c o tym, myœlê pobudzania, zbierania i upowszech-
najbardziej atrakcyjne potrawy szczególnie o Profesorze Tazbirze, niania piœmiennictwa regionalnego 
regionalne, którego plon stanowi³ i dokumentalnego. o Jego cierpliwoœci dla nas i bez-
wstêpne tworzywo przygotowywa-W praktyce mia³o to oznaczaæ interesownej pomocy w ka¿dej spra-
nej ksi¹¿ki. Nap³ynê³o 42 tysi¹ce podjêcie dzia³alnoœci wydawniczej, wie wa¿nej dla funkcjonowania 
zg³oszeñ. Tak urodzi³ siê bestseller, inspirowanie i ho³ubienie dokumentu „Stopki” i Oficyny Wydawniczej. 
który mia³ kilka wydañ i ³¹czny czy to w postaci pamiêtników, S³owa podziêkowania nale¿¹ siê 
nak³ad przesz³o 450 tysiêcy. dzienników czy reporta¿y. te¿ prof. prof. Samsonowiczowi, 

Coraz czêœciej wydajemy te¿ W zamierzeniach by³o równie¿ Go³êbiowskiemu, Malinowskiemu, 
ksi¹¿ki na zlecenie autorów, na ich utworzenie zmikrofilmowanego Dobroñskiemu, Gnatowskiemu… 
koszt. To najmniejsze ryzyko. zbioru prasy dawnej (miêdzywo- S³owa podziêkowania kierujemy te¿ 

W jednej dziedzinie nie chcemy jennej) z regionu pó³nocno-wschod- pod adresem Ministerstwa Kultury, 
jednak ust¹piæ. Chodzi o ksi¹¿ki niego. które niezale¿nie od zmieniaj¹cej siê 
prezentuj¹ce pamiêtniki i eseistykê. Czytelniê prasy dawnej – po- nazwy, by³o i jest dla nas dobrym, 
St¹d szeœciotomowa, jak ktoœ nazwa³ wiedzmy szczerze skromn¹ – utwo- niezawodnym partnerem.
pomnikowa seria Wschodnich losów rzyliœmy. Mamy mikrofilmy z rocz- Tworzymy razem coœ w rodzaju 
Polaków, trzytomowa seria Zachod-nikami wielu tytu³ów. Czytelniê doœæ sojuszu dla kultury, dla której, jak 
nich losów Polaków i dwutomowa chêtnie odwiedzaj¹ przyszli magis- wieszcz¹ znawcy, nadesz³y ciê¿kie 
Przemiany polskie. Jak ¿yjesz, Pola-trowie i doktorzy, których interesuje dni i lata próby. 
ku? St¹d przygotowywane na ka¿d¹dawne ¿ycie w zwierciadle prasy.

Stanis³aw A. Zagórski
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