
CCooddzziieennnniiee  nnoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  nnaa  wwwwww..eecchhooggoorrzzoowwaa..ppll

r  e  k  l  a  m  a

● MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ●                                        ● KWIECIEŃ 2015  ● NR 4/2015 

r  e  k  l  a  m  a

Tak i my przeplatamy nasze
portalowe teksty w tym wyda-
niu gazety. Oczywiœcie w naj-
bli¿szych dniach najwa¿nie-
jsze s¹ œwiêta, dlatego po-
lecamy okolicznoœciow¹
rozmowê z kulturoznawc¹ o
wy¿szoœci naszych œwi¹t
Wielkiej Nocy nad innymi
œwiêtami… lub na odwrót. Nie
zaszkodzi przy tym wybraæ
siê za naszym poœrednictwem
na wycieczkê do Jerozolimy.

Ponadto w numerze nie-
zwykle ciekawa rozmowa z
prof. Dariuszem Rymarem o
pocz¹tkach polskiego Gorzo-
wa, które przegra³ swe szanse
i mo¿liwoœci z Zielon¹ Gór¹.
Komu jak komu, ale œwiat³emu
historykowi, który od lat bada
dokumenty i zna siê na lu-
dziach, warto uwierzyæ…

Niedawno, bo w marcu ob-
chodzi³ swoje 80. urodziny Ed-
ward Dêbicki, a 8 kwietnia
przypada Œwiatowy Dzieñ Ro-

mów. Z tej okazji przypomina-
my rozmowê z najbardziej
znanym gorzowskim Romem,
który sam ka¿e nazywaæ siê
Cyganem. 

Filharmonia Gorzowska to
nasza duma i s³awa czy raczej
kula u nogi? O tym w rozmo-
wie z Ma³gorzat¹ Per¹ i Moni-
ka Woliñsk¹, które rz¹dz¹ i dy-
ryguj¹ nasza filharmoni¹, a o
której czêsto w Polsce i na
œwiecie mówi siê bardzo
dobrze, a w Gorzowie czasa-
mi mówi siê Ÿle…

Dzisiaj gorzowscy siatkarze
pod szyldem GTPS walcz¹
nie tyle o ligowe awanse, co o
przetrwanie. A przecie¿ jesz-
cze niedawno grali z najlep-
szymi zespo³ami kraju.
W³aœnie w kwietniu mija 21 lat
od zdobycia srebrnego meda-
lu mistrzostw Polski. Przypo-
minamy o tym w reporta¿u o
Marku Czubiñskim, który w
tym czasie by³ ju¿ dzia³aczem

ZKS Stilon, ale wczeœniej jako
znakomity siatkarz budowa³
podwaliny pod ten wielki suk-
ces. 

To tylko niektóre z wielu cie-
kawych publikacji naszej ga-
zety, która jak czytelnicy za-
pewne ju¿ zauwa¿yli, jest do
czytania, a nie tylko prze-
gl¹dania. Ponadto znaj-
dziecie tutaj Pañstwo teksty
portalowych blogów, ko-
mentarze, kronikê poli-
cyjn¹, a nawet okolicz-
noœciow¹ krzy¿ówkê. Mi³ej
œwi¹tecznej lektury! Przy
okazji zachêcamy do co-
dziennego zagl¹dania na
www.echogorzowa.pl, gdzie
mo¿na na bie¿¹co œledziæ
gorzowskie ¿ycie wczoraj i
dziœ. W papierowym wyda-
niu gazety mo¿emy za-
mieœciæ ledwie skromn¹
czêœæ tego, co jest na
portalu.

REDAKCJA

Świąteczne
czytanie
gazety
Kwiecień plecień, wciąż przeplata. Trochę zimy, trochę lata…

Radosnych i spokojnych
œwi¹t Wielkiej Nocy!



w 1.04.
1896 r. - przy obecnej ul. Kosynie-
rów Gdyńskich, uruchomiono
zakład wodociągowy i oddano do
użytku kanalizację uliczną. W 1958
r. powstało Miejskie Przedsiebior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji,
dziś spółka PWiK.
2002 r. - połączono w jeden
wszystkie gorzowskie szpitale.

w 2.04.
1973 r. - powstała orkiestra „Ode-
on”, jako Gorzowska Orkiestra Ka-
meralna istniała formalnie do
chwili powstania Filharmonii Go-
rzowskiej w 2011 r.
1976 r. - ruszyła produkcja w nowo
zbudowanym Zakładzie Stolarki
Budowlanej przy ul. Bierzarina; po
sprzedaży zakładów duńskiej fir-
mie w 2004 r. obiekt popadł w rui-
nę i już nie istnieje.
1987 r. zm. Tadeusz Byrski (81 l.),
dyrektor teatrów w Kielcach, Poz-
naniu, Łodzi i Gdańsku,, reżyser
filmowy i radiowy, w l. 1962-1966
współtwórca sukcesów artystycz-
nych Teatru im Juliusza Osterwy w
Gorzowie pod kierownictwem jego
żony Ireny Byrskiej (1901-1997).
2013 r. zm. dr. Piotr Franków (75
l.),  nauczyciel i historyk, b. dyrek-
tor SP nr 8 (1970-1984) i WOM
(1984-1991), działacz TMLiKPW. 

w 4.04.
2009 r. zm. Janusz Hrybacz (84 l.),
nauczyciel, kombatant, pionier
miasta, kolekcjoner wilnianów,
założyciel i b. prezes gorzowskiego
oddziału Polskiego Towarzystwa
Archeologicznego i Numizmatycz-
nego (1966-1987).

w 5.04.
97. lat temu ur. się Janina Trojan,
pionierka Gorzowa, nestorka foto-
grafików, współzałożycielka go-
rzowskiego oddziału PTF, następ-
nie Gorzowskiego Towarzystwa Fo-
tograficznego, zm. w ubr.
75. lat temu ur. ks. prałat Witold
Andrzejewski, kanonik honorowy
kapituły katedralnej, b. kapelan
gorzowskiej „Solidarności”, od
1989 r. - proboszcz w kościele p.w.
Niepokalanego Poczęcia NMP w
Gorzowie, b. aktor gorzowski
(1960-1966), zm. w lutym 2015 r.

w 8.04.
1945 r. - Leon Kruszona, później-
szy wiceprezydent miasta, przypro-
wadził drugą 21-osobową grupę
operacyjną z Wągrowca.
2004 r. - z okazji Światowego Dnia
Romów Poczta Polska wydała kar-
tę pocztową z wizerunkiem Bro-
nisławy Wajs-Papuszy, gorzow-
skiej poetki cygańskiej.
2009 r. - na placu Grunwaldzkim
uruchomiono nową fontannę
1928 r. ur. się Irena Paroń,
współorganzatorka, kierownik
amatorskiego teatru dramatyczne-
go w Osiedlu Poznańskim, zm. w
2000 r.
1938 r. ur. się Jerzy Szabłowski, b.
kierownik stadion i b. kierownik
drużyny żużlowej Stali, jedyny
działacz, który mógł się poszczy-
cić, iż przyczynił się do zdobycia
przez Stal wszystkich siedmiu
złotych medali Drużynowych Mist-
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Pod koniec stycznia 20-
osobowy zespó³ lekarzy uro-
logów, anestezjologów i per-
sonelu bloku operacyjnego,
któremu przewodniczy³ nowy
ordynator Oddzia³u Urologii i
Onkologii Klinicznej - Andrzej
Kaczmarek, wszczepi³ chore-
mu na raka mê¿czyŸnie
sztuczny pêcherz. Choæ w in-
nych klinikach w kraju taki
zabieg jest niemal standar-
dem, w lecznicy w Gorzowie
zosta³ przeprowadzony po
raz pierwszy. 

- Do tej pory nie by³o wa-
runków, aby tego typu zabie-
gi przeprowadzaæ. Kadra le-
karska by³a mocno uszczu-
plona, a dotychczasowa
sytuacja finansowa szpitala
nie pozwala³a na zakupy
sprzêtu niezbêdnego do
tego typu przedsiêwziêæ -
mówi Andrzej Kaczmarek,
szef gorzowskich urologów. 

Rzeczywiœcie. Oddzia³ Uro-
logii i Onkologii Urologicznej
by³ jedynym, który nie by³ re-
montowany od czasu wybu-
dowania w 1986 roku leczni-
cy. W lutym 2014 r. (niespe³na
pó³ roku po przekszta³ceniu
szpitala w spó³kê prawa
handlowego) oddzia³ zosta³
wyremontowany i przebudo-
wany. Brak obci¹¿eñ komorni-
czych pozwala³ na gospoda-
rowanie pieniêdzmi i stworzy³
warunki do inwestowania w
sprzêt i ludzi. 

W listopadzie 2014 r. na
oddziale pojawi³ siê Andrzej
Kaczmarek, a wraz z nim
nowi specjaliœci urolodzy.
Dziœ oddzia³ ma piêciu
doœwiadczonych urologów i
dwóch asystentów, którzy

pod czujnym okiem specja-
listów zdobywaj¹ specjali-
zacjê. Takie warunki pozwa-
laj¹ na podejmowanie no-
wych wyzwañ i planowanie
skomplikowanych operacji. 

- Operacja wszczepienia
pêcherza zastêpczego
trwa³a osiem godzin. Z kilku-
metrowego jelita cienkiego
wyciêliœmy ponad pó³metro-
wy fragment. Z niego stwo-
rzyliœmy zbiornik. Praca wy-
maga³a precyzji. Dla nasze-
go pacjenta to by³o jedyne
wyjœcie. Cierpia³ na raka
pêcherza naciekaj¹cego
œciany, a wiêc wymaga³ ra-

dykalnego wyciêcia pêche-
rza, ³¹cznie z prostat¹ i roz-
wa¿enia rozwi¹zania za-
stêpczego, czyli wy³onienie
stomii. Zdecydowaliœmy siê
na inne rozwi¹zanie. Sztucz-
ny pêcherz z jelita zosta³ ze-
spolony z cewk¹. Tym sa-
mym odtworzone zosta³y na-
turalne drogi odp³ywu
moczu. Dziœ pacjent czuje
siê dobrze - dodaje Andrzej
Kaczmarek. 

To nie jedyna nowoœæ na
gorzowskiej urologii. Od kilku
tygodni oddzia³ ma te¿ apa-
rat do ESWL (urz¹dzenie do
pozaustrojowego rozkrusza-

nia kamieni nerkowych ul-
tradŸwiêkami). To najmniej
inwazyjna metoda leczenia
kamicy nerkowej, która w
wielu przypadkach pozwala
na unikniêcie operacji. Ul-
tradŸwiêki przenikaj¹ do
wnêtrza cia³a i pod kontrol¹
rentgenowsk¹ lub ultrasono-
graficzn¹ s¹ skupiane na ka-
mieniu, powoduj¹c jego roz-
pad. Drobne fragmenty roz-
bitego kamienia zostaj¹
wydalone z moczem drog¹
naturaln¹. 

Do wykonywania badañ i
zabiegów wykonywanych na
oddziale i w pracowniach pa-

cjenci s¹ kierowani przez po-
radniê urologiczn¹. Przyszpi-
talna poradnia urologiczna
(o statusie poradni woje-
wódzkiej) dysponuje tak¿e
jedynym w regionie cysto-
skopem „giêtkim”, który w
ma³oinwazyjny sposób po-
zwala na wykonywanie ba-
dania pod kontrol¹ toru wi-
zyjnego. 

Na Oddziale Urologii i On-
kologii Urologicznej leczy siê
œrednio 150 pacjentów mie-
siêcznie. U wiêkszoœci z nich
(ok. 80 proc.) leczone s¹ no-
wotwory.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Dla pacjenta to było
jedyne wyjście
To jest kolejny sukces lekarzy z gorzowskiego szpitala. Takiej operacji tutaj wcześniej nie było.

Ordynator Andrzej Kaczmarek przy aparacie ESWL
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Ponad 37 mln euro plus kil-
kadziesi¹t milionów z³otych
koniecznego wk³adu w³asne-
go, to ci¹gle jednak jest
du¿o, by myœleæ o rozwoju
komunikacji tramwajowej w
mieœcie. Tak przynajmniej
mówi¹ fachowcy od trans-
portu, którzy znaj¹ siê na
rzeczy.

Tym tropem id¹, zdaje siê,
miejscy urzêdnicy, którzy

zmodyfikowali koncepcjê in-
westycyjnych zamierzeñ w
tym zakresie. Ma nie byæ
centrum przesiadkowego w
miejscu dzisiejszego dworca
PKS, bo i wydawa³o siê ono
zbêdne, i nazbyt kosztowne.
Nie bêdzie te¿ prawdopo-
dobnie nowej linii tramwajo-
wej w okolice szpitala przy
Dekerta, bo nie wystarczy
pieniêdzy, no i trudno. Te

umowne 200 mln w
zupe³noœci jednak wystarcza
na remonty dotychczaso-
wych torowisk i trakcji oraz
zakup nowych tramwajów.
No i jest szansa, ¿e powsta-
nie nowa linia na Górczynie,
która ma prowadziæ od ul.
Walczaka przez Cze-
reœniow¹, Pi³sudskiego i
Górczyñsk¹ z powrotem na
Walczaka, czyli przez tereny,

gdzie codziennie przemiesz-
czaj¹ siê tysi¹ce gorzowian. 

Nowa linia na Górczynie
jest tam wrêcz niezbêdna i
oznacza rozwój komunikacji
tramwajowej w Gorzowie.
Dziêki temu utrzymywanie
tramwajów w mieœcie odzys-
kuje znowu sens, który za-
traci³o ju¿ dawno na ul. Wal-
czaka, gdzie nie ma ju¿ daw-
nego Stilonu i w ogóle nie

ma Stolbudu oraz Silwany.
Dobrze by³oby przy tym, o ile
tylko jest mo¿liwe, pomyœleæ
o przesuniêciu pêtli tramwa-
jowej trochê dalej w kierunku
wylotu na Gdañsk, bo i Go-
rzów przez te lata posun¹³
siê trochê dalej. I np. z do-
tychczasowej pêtli do urzêdu
pracy czy na osiedle Bermu-
dy zrobi³ siê kawa³ drogi.

JAN DELIJEWSKI

Przez lata Gorzów posunął się dalej
Bêdzie mniej pieniêdzy na realizacjê wielkiego planu transportowego.



rzostw Polski (1969, 1973, 1975,
1976, 1977, 1978, 1983), zm. w
2011 r.
1956 r. - Marek Osiński, b. piłkarz
wodny Stilonu, członek kadry naro-
dowej i uczestnik ME juniorów i se-
niorów (1976, 1977, 1981), zm. w
2012 r. 
2007 r. zm. Wincenty Zdzitowiecki
(66 l.), pisarz, poeta i dziennikarz. 

w 9.04.
1968 r. - władze miejskie otrzy-
mały zgodę Ministerstwa Kultury i
Sztuki na rozbiórkę zabytkowego
Arsenału.
1984 r. - ks. bp Wilhelm Pluta po-
święcił kościół parafialny pw. NMP
Królowej Polski przy ul. Żerom-
skiego.
2001 r. - ruszył Lubuski Ośrodek
Regionalny TVP w Gorzowie.

w 10.04.
1984 r. - w gorzowskim teatrze
odbyła się premiera „Przygód
dobrego wojaka Szwejka” z Mar-
kiem Pudełko w roli tytułowej;
wyreżyserowany przez Bohdana
Mikucia spektakl miał 27 przedsta-
wień dla pon. 8 tys. widzów. 
1991 r. zm. Marian Kaiser (58 l.),
pionier i legenda gorzowskiego
żużla, wychowanek Stali (1950-
1953), następnie zawodnik Legii
Warszawa i Wybrzeża, od 1966 na
emigracji w Niemczech.
2010 r. zm. Anna Maria Borowska
(81 l.), współorganizatorka i wice-
prezes Gorzowskiej Rodziny Katyń-
skiej; zginęła wraz z wnukiem Bar-
toszem w katastrofi smoleńskiej.

w 11.04.
1944 r. ur. Ryszard Sapkowski,
nauczyciel i rysownik, uczeń Jana
Korcza, pracował m.in. w II (1969-
1972 i IV LO oraz w PWSZ, zm. w
2008 r.
2001 r. zm. Bolesław Kowalski (60
l.), artysta-plastyk, pierwszy szef
delegatury ZPAP, pierwszy plastyk
miejski (1975-1976); jest autorem
m.in. sgraffito na Starym Rynku
(Obotrycka), które przedstawiaj pa-
noramę Gorzowa. 
2007 r.  zm. Wacław Niewiarowski
(65 l.), b. wojewoda gorzowski
(1991-1992), następnie wiceminis-
ter i minister w rządzie J. Olszew-
skiego i H. Suchockiej, jeden z naj-
lepszych racjonalizatorów w histo-
rii „Stilonu”, szachista, działacz
struktur poziomych PZPR, później
działacz opozycyjny, b. sekretarza
KM PZPR (1981), usunięty w sta-
nie wojennym.

w 12.04.
1951 r. - utworzone zostały Go-
rzowskie Zakłady Włókien Sztucz-
nych, później ZWCh „Stilon”.

w 13.04.
1816 r. ur. Hermann Paucksch,
syn tokarza, założyciel zakładów
mechanicznych w Gorzowie, fun-
dator fontanny na Starym Rynku,
honorowy obywatel miasta, zm. w
1899; w 1896 r. z okazji swych 80
urodzin ofiarował miastu środki na
budowę fontanny; została ona uru-
chomiona w 1897 r., rzeźby, które
zdemontowano w 1941 r., zrekon-
struowano w 1997 r.
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- Czym dziœ s¹ œwiêta
Wielkiej Nocy?

- Z pewnoœci¹ dla chrzeœci-
jan nadal maj¹ silny walor sa-
kralny wynikaj¹cy z religii. Ale
od pewnego czas obserwuje
siê zatracenie przekonania,
¿e to s¹ najwa¿niejsze œwiêta
religijne w ca³ym roku. Dzieje
siê to w przeciwieñstwie do
Koœcio³ów wschodnich, czyli
prawos³awia i grekokatolicyz-
mu, czy zachodu - protestan-
ckich, gdzie œwiadomoœæ
wagi tych œwi¹t jest ogromna i
nadal bardzo ¿ywa. W
Koœciele katolickim ta œwiado-
moœæ od jakiegoœ czasu za-
czyna zanikaæ. W kulturze za-
chodu, tak¿e i w Polsce, za-
czyna dominowaæ w
celebrowaniu œwi¹t element
zabawy, karnawa³u. Zatraca
siê element sacrum,
wa¿noœci, celebry, choæby
przez to, ¿e stawia siê pytanie
o wy¿szoœci œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia czy Wielkiej
Nocy. Drugim elementem, jaki
siê tu pojawia, jest podejœcie
do œwi¹t jak do popkultury.
Stawia siê na zaj¹czki, ka-
czuszki i inne tego typu ele-
menty. Zaczyna dominowaæ
ca³a sfera reklamy, œwiêta siê
komercjalizuj¹. No i trzeci¹
kwesti¹ jest podejœcie do tych
akurat œwi¹t jako do czasu
wolnego, czasu, który siê

przyjemnie spêdza, odpoczy-
wa i raczej nie myœli o ich sa-
kralnym wymiarze. Mo¿emy
wymieniæ trzy podejœcia. Jed-
no na pewno sakralne, celeb-
racyjne, drugie popkulturowe
a trzecie weekendowe. 

- Z czego wynikaj¹ te
zmiany?

- Sk³ada siê na to szereg
ró¿nych procesów. Od jakie-
goœ czasu z dum¹ podkreœla-
my, ¿e Polska le¿y w Europie
Zachodniej, na pewno mo¿na
tak powiedzieæ o Polsce Za-
chodniej. I u nas zaczyna siê
dziaæ to samo, co w Europie
Zachodniej, czyli odchodzi siê
od celebry, sacrum, w stronê
popkultury, trywializacji.

- Czy ten proces bêdzie
trwa³ nadal?

- Tak jak wiêkszoœæ zjawisk,
œwiat, a za tym kultura, ca³y
czas ewoluuje. Mo¿emy siê z
tym zgodziæ, lub nie, ale te
zmiany nadal bêd¹ siê
pog³êbiaæ, rozwarstwiaæ i ju¿
zreszt¹ widaæ trzy wyraŸne
kierunki, w jaka stronê to
idzie,  takie wyspy. Pierwsza
to wyspa, gdzie œwiêta s¹ ce-
lebrowane bardzo ortodoksyj-
nie, z pe³nym zachowaniem
tradycji, wymogów religijnych.
Druga wyspa, to taka, gdzie
œwiêta traktowane s¹ w taki
popkulturowy sposób, bez
wiêkszego przywi¹zania do

celebry. No i trzecia wyspa,
gdzie te wczeœniej wymienio-
ne elementy bêd¹ siê przeni-
kaæ. 

- Z czego taka polaryzacja
wynika?

- Obrzêdy, tak¿e obrzêdy re-
ligijne, s¹ czêœci¹ kultury, a ta,
jak ju¿ wczeœniej zazna-
czy³em, podlega nieustannym
zmianom. Obchody œwiat, ja-
kichkolwiek zreszt¹, wygl¹daj¹
inaczej, ni¿ 50 lat temu, czy
te¿ 100 lat temu. Jeszcze ja-
kieœ 40 lat temu w Bia³ostoc-
kiem przy okazji œwi¹t Wielka-
nocnych odbywa³y siê religijne
inscenizacje, które by³y bardzo
wa¿nym elementem obcho-
dów. Dziœ to zanika

Kultura jest bardzo plastycz-
na. Zmienia siê nieustannie.

Ludzie, zbiorowiska ludzkie
nie s¹ homogeniczne, za-
mkniête w sobie. Na sposób
funkcjonowania nas maj¹
wp³yw tak¿e ludzie z innych
kultur. I nie mam tu na myœli
jakichœ egzotycznych, jak Bali
czy Japonia. Chodzi o ludzi,
którzy zaczynaj¹ mieszkaæ w
Polsce, przyjechali z niezbyt
daleka, ale maj¹ swoje zwy-
czaje i one te¿ maj¹ wp³yw na
nasze zachowania.

- Czy myœli pan, ¿e to
zeœwiecczenie, sekularyza-
cja obrzêdu pójdzie dalej,
nadal bêdzie postêpowa³o?

- Jak ju¿ mówi³em, na pew-
no bêd¹ takie obszary, gdzie
tradycyjne, religijne, wrêcz or-
todoksyjne obchodzenie œwi¹t
siê utrzyma. Ju¿ bowiem wi-
daæ bardzo dok³adnie, ¿e ta-
kie wyspy, wspólnoty, s¹ i na-
wet nie chodzi o wskazywanie
takich œrodowisk palcem. S¹
te¿ wyspy bardziej liberalne,
no i te ostatnie, gdzie dominu-
je ju¿ tylko popkultura. Pisze o
tym prof. Wojciech Jerzy
Burszta w swojej ksi¹¿ce „Kot-
wice pewnoœci. Wojny kulturo-
we z popnacjonalizmem w
tle”.

- Ale nawet jeœli przyj¹æ
podejœcie popowe do œwi¹t,
ich obchodzenia, to ca³y
czas s¹ one elementem tra-
dycji, czegoœ wspólnego.

- Ale¿ naturalnie. Tradycja
jest bowiem bardzo istotna.
Bez niej nie ma wspólnego
d³ugiego trwania. Jeœli nie ma
tradycji, nie ma korzeni, wów-
czas siê to przek³ada na brak
wspólnoty. Bez tradycji coœ siê
rozpada, nie ma wspólnych
elementów czytelnych dla
wiêkszego spo³eczeñstwa.
Bez tradycji ostan¹ siê tylko
malutkie grupki, jak wspólnota
jednej wsi. Tradycja jest ko-
dem kulturowym, sposobem
komunikowania siê wiêkszego
spo³eczeñstwa. 

- Czy wiêc tradycja pójdzie
w stronê karnawa³u?

- Ona jest karnawa³em.
Przecie¿ œwiêta Wielkiej Nocy
to tradycja chrzeœcijañska. Ale
z drugiej nawi¹zuj¹ do staro-
rzymskich, czy staroger-
mañskich zwyczajów prze-
chodzenia zimy w wiosnê, tak
wiêc o ró¿nych sk³adnikach
mowa.

- Czyli wiêc jednak zostaje
nam tradycja. Czy ona te¿
siê zmieni?

- Nie jestem wró¿k¹ i nie
umiem tego przewidzieæ. Nie-
zmiernie trudno przewidywaæ
choæby procesy ekonomicz-
ne, a co mówiæ o zmianach w
kulturze czy tradycji. Czas to
poka¿e.

- Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³a: RENAT OCHWAT

Bez tradycji nie ma korzeni,
nie ma wspólnoty
Rozmowa z dr Maciejem Dudziakiem, kulturoznawcą z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie. 

Przede wszystkim za
sto³em. Oj, nie potrafimy siê
oprzeæ pokusom œwi¹teczne-
go sto³u, folgujemy sobie, za-
klinaj¹c siê przy tym, ¿e po
œwiêtach bêdziemy jeœæ tylko
zdrowo, dietetycznie, a nawet
mo¿e siê odchudzaæ. 

Najlepiej wiec spo¿ywaæ
œwi¹teczne frykasy z umia-
rem, pij¹c przy tym du¿o
wody, która wype³nia ¿o³¹dek,
daje uczucie sytoœci i przy-
spiesza metabolizm. Miêsa i
wêdliny - z natury t³uste i kalo-
ryczne - dobrze jest
uzupe³niaæ warzywnymi sa³at-
kami z naturalnym jogurtem i
du¿¹ iloœci¹ œwie¿ych zió³
(pietruszka, bazylia), co
u³atwi trawienie i zmniejszy
zawartoœæ przyjêtych kalorii.
Zdrowsza jest tu wo³owina i

drób ni¿ tak preferowana
przez nas wieprzowina. Z
ciast natomiast wybierajmy te

mniej s³odkie (z mniejsz¹
iloœci¹ cukru) i w mniejszych
kawa³kach. Jedzmy za to

du¿o owoców, w tym jab³ek,
które nie tylko maj¹ cenne wi-
taminy, ale i moc uzdrawiania

uk³adu pokarmowego, ze
wzglêdu m.in. na zawarty w
nich b³onnik.

Do dobrego jedzenia nie za-
szkodzi wypiæ lampkê wy-
trawnego wina lub szkla-
neczkê dobrego piwa, albo i
kieliszek czegoœ mocniejsze-
go. Byle nie za du¿o! W nie-
wielkiej iloœci pomo¿e na tra-
wienie. Wiêkszej iloœci,
zw³aszcza mocnego alkoholu,
zdecydowanie nie polecamy,
gdy¿ mo¿e nam zaszkodziæ,
choæ przez jak¹œ chwilê roz-
weseli…

Smacznego jajka, bez które-
go nie by³oby œwi¹t Wielkiej
Nocy, a przynajmniej
œwi¹tecznego œniadania! Jed-
no czy drugie - samo w sobie
- na pewno nie zaszkodzi…

KAJA

Rozkosze i przekleństwo
świątecznego stołu
No i znowu mamy œwiêta! Nasze ulubione. Rodzinne, radosne i bogate. 

Dr Maciej Dudziak, 
kulturoznaca
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Z by³ego Empiku zniknê³a
Ma³pka, z drugiej pierzei
ul. Chrobrego te¿ nikn¹
sklepy. Magistrat musi w
tempie ekstra szybkim
zacz¹æ dzia³aæ, bo w in-
nym przypadku w równie
ekstra szybkim tempie
œródmieœcie naprawdê sta-
nie siê slumsem. Nie,
Bo¿e broñ, nie p³aczê za
sieciówk¹ typu Ma³pka.
Ale skoro w³aœnie Ma³pka
zniknê³a z centrum i to za-
ledwie po kilku
miesi¹cach, znaczy, ¿e
rzeczywistoœæ jest chyba
trochê mocniej prze-
ra¿aj¹ca, ani¿eli siê nam
wszystkim do tej pory zda-
wa³o. Bo skoro sporej sieci
siê nie op³aca prowadziæ
tutaj, w tak eksponowanym
miejscu, sklepu, to ju¿ chy-

ba mo¿na zwyczajnie
zacz¹æ siê baæ. 

Zreszt¹ ze œcis³ego œród-
mieœcia znikaj¹ kioski Ru-
chu, jak ja je potocznie
okreœlam, bo zwyczajnie
nie wiem, jak je nale¿y te-
raz nazywaæ. W mojej bez-
poœredniej okolicy znika ko-
lejny rodzinny sklepik, bo
w³aœcicielom nie udaje siê
ju¿ wi¹zaæ koñca z koñcem.
O pustoszej¹cych kolejnych
pomieszczeniach przy
Chrobrego pisaæ nie bêdê,
bo to bana³ oczywisty jest. 

RENATA OCHWAT

w 14.04.
1890 r. - uruchomiona została rzeź-
nia miejska; jej obiekty zostały ro-
zebrane w 2005 r., a na ich miej-
scu powstała galeria „Askana”,
pozostała jedynie  wieża ciśnień z
przeł. XIX/XX w.

w 15.04.
1962 r. - drużyna Stali zadebiuto-
wała w I lidze na żużlu, przegry-
wając wyjazdowy mecz w Często-
chowie z „Włókniarzem” 35:42;
gorzowianie pozostawali w ekstra-
klasie przez 40 lat. 
1999 r. - gorzowscy saperzy po raz
ostatni obchodzili Dzień Sapera.
1929 r. ur. Ludwina Nowicka, ak-
torka gorzowska (1961-1962,
1980-1990), absolwentka I LO
(1949),  współtwórczyni i animator
wielu teatrów amatorskich w Go-
rzowie zm. w 2005 r.
1999 r. zm. Mieczysław Miszkin
(63 l.),  nauczyciel i publicysta, go-
rzowski działacz kultury, b. kierow-
nik Wydziału Kultury PMRN (1963-
1966), nauczyciel w II Lo (1974-
1977) i Liceum Medycznym
Pielegniarstwa (1`978-1990),
współpracownik „Ziemi Gorzow-
skiej”, „Stilonu Gorzowskiego” i
„Traktu”.

w 16.04.
1999 r. zm. - Stefan Wachnowski
(77 l.), dziennikarz lubuski,
brydżysta, organizator i pierwszy
redaktor naczelny tygodnika „Zie-
mia Gorzowska” (1979-1982).

w 17.04.
1989 r. - Energopol 5 rozpoczął pa-
lowanie Warty pod budowę
wschodniej przeprawy mostowej;
Most Lubuski otwarto w 1999 r.
1993 r. - bp Józef Michalik, od
1986 r. ordynariusz gorzowski, któ-
ry przeniósł swą siedzibę do Zielo-
nej Góry, został mianowany arcy-
biskupem metropolitą przemyskim
obrządku łacińskiego. 

w 18.04.
1984 r. - ruszyła pierwsza obrabiar-
ka w nowo zbudowanych obiektach
ZM „Gorzów” na Baczynie.

w 19.04.
2004 r. - gorzowskie koszykarki z
AZS PWSZ po sześciu latach po-
nownie awansowały do ekstraklasy.

w 20.04.
1923 r. - zapadła ostateczna decyz-
ja o budowie nowej siedziby władz
miejskich, czyli ratusza przy ul.
Obotryckiej; inwestycję ukończono
w październiku 1924 r.
1947 r. - na zakończenie Tygodnia
Ziem Odzyskanych w Gorzowie
odbył się 40-tysięczny wiec miesz-
kańców Ziemi Lubuskiej z udziałem
Władysława Gomułki, ówczesnego
ministra Ziem Odzyskanych. 
1983 r. - ukazał się pierwszy nu-
mer „Szańca”, pisma Ruchu Młod-
zieży Niezależnej, początek działal-
ności RMN.
1907 r. ur. mjr Jan Kazimierz Mic-
kunas, b. kwalerzysta i trener jeź-
dziectwa, woldenberczyk, b. dyrek-
tor Państwowego Technikum Ra-
chunkowości Rolnej w Zieleńcu
(1957-1961), zm. w 1973 r.
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Mam tutaj na myœli niedaw-
ne informacje, ¿e zmienia siê
polityka wynajmu miejskich
lokali u¿ytkowych, które stoj¹
puste i nie zarabiaj¹ ani dla
miasta, ani dla mieszkañców.
Ma byæ znacznie taniej - na-
wet o po³owê, proœciej - na-
wet bez przetargu i wygodniej
- dla wszystkich.

To dobry sygna³, który mo¿e
byæ impulsem do o¿ywienia
zamieraj¹cego œródmieœcia.
Je¿eli jednak ktoœ myœli, ¿e
takie dzia³anie za³atwi sprawê
i rozwi¹¿e problem, to jest ra-
czej w b³êdzie. Tu trzeba
kompleksowych dzia³añ,
w³¹cznie z rewitalizacj¹ obiek-
tów, chodników i dróg, a tak¿e
szeroko rozumian¹ promocjê,
chocia¿by w postaci organizo-
wanych ostatnio happenin-
gów na ul. Chrobrego. Znako-
micie w te potrzeby i oczeki-
wania wpisuje siê tak¿e
pomys³ radnych PO, by w
œródmieœciu pierwsze 15 mi-
nut parkowania by³o
bezp³atne. Sama obni¿ka
czynszów nie sprawi, ¿e

wróc¹ tam klienci, choæ kup-
cy i us³ugodawcy mog¹ tam
chcieæ wracaæ. Klienci siedz¹
i krêc¹ siê po galeriach, acz-
kolwiek jak zrobi siê cieplej
chêtnie przejd¹ siê na Chrob-
rego, £okietka, Pocztow¹ czy
Hawelañsk¹. Ale musi ich
tam spotkaæ coœ przyjemne-
go, ³adnego i taniego. I nie
mo¿e byæ jak z ubieg³orocz-
nymi lodami w zabytkowej
bimbie na We³nianym Rynku,

gdzie latem podawano lody
dopiero po godz. 12.00. To
siê nie mog³o udaæ.

Obni¿ka czynszów i zmiany
zasad wynajmowani miej-
skich lokali do dopiero pierw-
szy krok. Za nim wiêc powin-
ny pójœæ nastêpne. I dobrze
by³oby, ¿eby by³y przemyœla-
ne i skoordynowane, pod
nadzorem urzêdników, ale z
udzia³em ludzi z miasta.

JAN DELIJEWSKI

Po prostu lubimy œmieciæ.
Tak ju¿ mamy, bo tak zosta-
liœmy wychowani, nauczeni i
mamy na to spo³eczne przy-
zwolenie. Ba, nawet prawo
nie jest konsekwentnie i
skutecznie egzekwowane w
tym zakresie, co wynika
w³aœnie z tego przyzwole-
nia.

Wystarczy rozejrzeæ siê
dooko³a, ¿eby przekonaæ siê
³atwo, ¿e tak siê dzieje i tak
jest. Wszêdzie œmieci, œmie-
ci i œmieci. Co prawda, to
tak¿e kwestia dok³adnoœci i
czêstotliwoœci sprz¹tania
miejskich ulic, chodników i
parków, ale i nieustanne
sprz¹tanie niewiele tu
pomo¿e, je¿eli œmiecenia
jest wiêcej. Inna sprawa, ¿e
do œmiecenia prowokuje
czêsto brak koszy na
uczêszczanych przez pie-
szych traktach. S¹ takie
miejsca w mieœcie, gdzie ze
œwiec¹, latark¹ i reflektorem
mo¿na szukaæ kosza na
œmieci i siê nie znajdzie. A
szkoda.

Idzie wiosna i w mieœcie
mniej lub bardziej odbêdzie
siê wiosenne sprz¹tanie.
Mam przynajmniej tak¹ na-
dziejê. Warto przy tej okazji,
by odpowiednie s³u¿by
przyjrza³y siê rozmieszcze-
niu i funkcjonalnoœci koszy
na œmieci w mieœcie. Bo
skoro klient pod krawatem
jest mniej awanturuj¹cy siê,

niekoniecznie tylko w re-
stauracji, to i przechodzieñ,
widz¹c kosz, nie wyrzuci
byæ mo¿e papierka byle
gdzie, a nawet jeœli to zrobi,
to mo¿e ktoœ zwróci mu
uwagê na niestosowne za-
chowanie. I niekoniecznie
musi to byæ policjant czy
stra¿nik miejski.

JAN DELIJEWSKI

Sama obniżka
czynszów nie sprawi,
że wrócą klienci
Bardzo mnie cieszy, ¿e nowa w³adza ma nowe podejœcie do problemów miasta. 

Takie napisy na lokalach użytkowych często można spotkać
w ostatnich latach.
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A jak jest już gdzieś kosz na śmieci, to bywa przepełniony…
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Klient pod krawatem
jest mniej awanturujący 
W naszej codziennej kulturze bycia i ¿ycia jest œmiecenie. 
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Oczywiœcie z niezwykle
interesuj¹ca propozycj¹. A
to z zaproszeniem na jakieœ
niesamowite pokazy za-
chêcaj¹c do zakupu nie-
zwykle potrzebnej mi rze-
czy, albo z ofert¹ zmiany
operatora sieci komórkowej
na korzystnych warunkach.
Czasami by³ to telefon w
najmniej odpowiednim mo-
mencie, najzwyczajniej w
œwiecie mi przeszkadza³ i
moja irytacja w zwi¹zku z
tym by³a ogromna. Czêsto
wiêc dawa³em temu upust,
co nie przeszkadza³o dzwo-
ni¹cej (dzwoni¹cemu) za-
chêcaæ mnie dalej do jej
s³uchania. Najczêœciej
koñczy³o siê tym , ¿e siê
zwyczajnie roz³¹cza³em.

Teraz jest lepiej. W
¿ycie wesz³o prawo, które
nakazuje takim telefo-
nokr¹¿com, zwanym tele-
marketerami, zapytaæ
mnie uprzejmie, czy
wyra¿am zgodê na przed-
stawienie mi oferty hand-
lowej. A poniewa¿ na ogó³
nie wyra¿am, to nastêpu-
je koniec rozmowy i tele-
fonokr¹¿ca siê roz³¹cza.
Ci¹gle mnie jednak zasta-
nowia, sk¹d oni maj¹ nie
tylko mój prywatny numer
telefonu, wiedz¹, ¿e jes-

tem mieszkañcem Gorzo-
wa i na dodatek niektórzy
wrêcz znaj¹ moje nazwi-
sko. Coœ mi tu nadal nie gra
i wietrzê jakieœ nadu¿ycie,
jeœli nie z³amanie prawa.
Przecie¿ moje dane osobowe
podlegaj¹ ochronie, a tu ktoœ
swobodnie nimi dysponuje.

Rozumiem, ¿e ktoœ tam
pracuje i próbuje zarobiæ
parê groszy na ¿ycie, bo
taka jest jego praca. Ale
mam to zwyczajnie gdzieœ.
Proszê do mnie nie dzwo-
niæ z ¿adnymi zaproszenia-
mi, zachêtami i wyj¹tkowy-
mi okazjami. Jak bêdê po-
trzebowa³, sam je znajdê!

JAN DELIJEWSKI

Proszę do mnie
nie dzwonić 
z zaproszeniami!
Do tej pory niemal nie by³o dnia, ¿eby ktoœ do
mnie nie dzwoni³. 

Telefonokrążcom mówię sta-
nowcze: nie!
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Dalej dzieje się
coś złego
Mam na myœli centrum naszego miasta. 

reklama 
www.echogorzowa.pl

519 462 660



w 21.04.
1249 r. - książę Bolesław Rogatka
podpisał dokument oddający
połowę Ziemi Lubuskiej wraz z
połową Lubusza arcybiskupowi
Magdeburga, Willibrandowi, w
zamian za pomoc w wojnie z bra-
tem Henrykiem; granice ziemi lu-
buskiej sięgały obecnych rogatek
Gorzowa. 
1989 r. - MRN ustaliła nazwy kil-
kunastu nowych ulic na tzw. jed-
nostce A Górczyna oraz na Pias-
kach, powstały m.in. ul. Dekerta,
Dowbora Muśnickiego, Komisji
Edukacji Narodowej, a także Ale-
ja Odrodzenia Polski.
2000 r. - siatkarze Stilonu zostali
wicemistrzami Polski; pierwszy
sukces gorzowskich siatkarzy w
ekstraklasie.
1945 r. ur. Marek Pudełko, aktor,
nestor gorzowskiej sceny (1976-
2003), zm. w 2011 r.
1955 r. ur. Jerzy Krajewski, b. ka-
jakarz i trener kajakarzy Admiry,
zm. w 2013 r. 

w 22.04.
2009 r. - obok przedszkola przy
ul. Wiejskiej posadzono pierwsze
drzewko renety landsberskiej.
1999 r. zm. Lucjan Leśniewski
(69 l.), dwukrotny komendant
hufca ZHP w Gorzowie (1956-
1957 i 1960-1973).

w 23.04.
1909 r. ur. Florian Kroenke, ho-
norowy obywatel Gorzowa, b.
burmistrz Wągrowca, organizator
polskiej administracji w Gorzo-
wie, pełnomocnik rządu na ob-
wód gorzowski i pierwszy staros-
ta, b. wicewojewoda poznański i
kierownik Ekspozytury Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie (w
latach 1946-1949), zm. w 2004 r.
1991 r. zm. Tadeusz Stercel (63
l.), pionier gorzowskiego żużla
(1947-1962), zawodnik Unii,
Gwardii i Stali(1949-1959). 
1994 r. zm. Wiesław Strebejko
(49 l.), artysta plastyk, sceno-
graf, plakacista, zasłużony
działacz gorzowskiej kultury,
ostatni prezes GTSK.

w 24.04.
1971 r. - powołana została filia
WSWF w Poznaniu, obecnie In-
stytut Wychowania Fizycznego
AWF
1979 r. - Gorzów stał się miastem
stutysięcznym.

w 25.04.
1947 r. - rozkazem MON-u 4.
Łużycki Pułk Saperów pod do-
wództwem płk. Franciszka Ozie-
rańskiego został przeniesiony z
Poznania do Gorzowa i zajął daw-
ne koszary im. Strantza; początek
polskiego garnizonu. 
1981 r. - poświęcono sztandar ZR
„Solidarność” w Gorzowie,
odbyło się I Walne Zebranie De-
legatów NSZZ ,,Solidarność’’ Re-
gionu Gorzowskiego.
1993 r. - na cmentarzu komunal-
nym odsłonięto pomnik pamięci
pomordowanych w l. 1939-1956,
ufundowany przez  Związek Sybi-
raków i Gorzowską Rodzinę Ka-
tyńską.
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- Nie obawia siê pani, ¿e,
bêd¹c nawet najbardziej
aktywnym wojewod¹ w
Polsce, pani misja potrwa
zaledwie kilka miesiêcy i
tak naprawdê niewiele
zdo³a pani zrobiæ dla na-
szego województwa?

- Zdajê sobie sprawê, ¿e
nowe wybory parlamentarne
wi¹¿¹ siê z dymisj¹ rz¹du i
jednoczesn¹ dymisj¹
wszystkich wojewodów.
Trudno w tej chwili spekulo-
waæ, co wydarzy siê po wy-
borach, ale staram siê o tym
nie myœleæ. Przysz³am do
urzêdu z konkretnymi zada-
niami do zrealizowania i nie
wybiegam w przysz³oœæ.
Mam nadziejê, ¿e nawet jak
bêdê musia³a odejœæ st¹d
pod koniec roku, to pozosta-
wiê za sob¹ korzystne roz-
wi¹zania, zw³aszcza w dzie-
dzinie bezpieczeñstwa i roz-
woju województwa. Na tym
mi najbardziej zale¿y. Od
pocz¹tku postawi³am te¿ na
aktywnoœæ. W ci¹gu piêciu
tygodni odby³am kilkadzie-
si¹t spotkañ. Czasami docie-
ram w miejsca, których jesz-
cze nigdy nie wizytowa³ wo-
jewoda. Nie siedzê za
biurkiem. Staram siê oso-
biœcie byæ tam wszêdzie,
gdzie tylko mogê i cieszê siê
z kolejnych zaproszeñ. Na
przyk³ad od starostów.
Dobra wspó³praca z samo-
rz¹dowcami jest dla mnie
bardzo wa¿na i skupiam siê
na zagadnieniach, które s¹
w moich kompetencjach.
Chcê pomóc na tyle, na ile
mogê i ju¿ s¹ tego pierwsze
efekty. Ponadto jestem prze-
konana, ¿e nawet jak za mo-
jej obecnoœci zostan¹ roz-
poczête pewne projekty, a
nie zd¹¿ê ich zakoñczyæ, to
moja nastêpczyni lub na-

stêpca bêdzie mia³ u³atwione
zadanie. 

- Dwukrotnie mia³a ju¿
pani okazjê rozmawiaæ z
prezydentem Gorzowa,
który przedstawi³ m.in.
wizjê rozwoju miasta. Jak
pani podobaj¹ siê te po-
mys³y i na ile w ich realiza-
cji mo¿e pomóc wojewo-
da?

- Oczywiœcie nie moj¹ rol¹
jest wchodzenie w kompe-
tencje prezydenta Jacka
Wójcickiego, a tak¿e ocenia-
nie jego wizji rozwoju mias-
ta, aczkolwiek przyznam, ¿e
jest interesuj¹ca. Nowy pre-
zydent jest na stanowisku
dopiero trzy miesi¹ce i na ra-
zie trudno oceniaæ efekty
jego dzia³añ, ale zadeklaro-
wa³am chêæ wspierania go w
wa¿nych sprawach. Jako
wojewoda mogê pomóc pre-
zydentowi mówiæ jednym
g³osem w urzêdzie mar-
sza³kowskim w istotnych za-
gadnieniach dla Gorzowa.
Kolejna sprawa to wspiera-
nie prezydenta chocia¿by w
pañstwowych urzêdach,
zdobywanie na ciekawe pro-
jekty œrodków ministerial-
nych. Ale nie tylko. Ju¿ siê
porozumieliœmy w sprawach
organizacyjnych w zakresie
wspólnych obchodów

wa¿nych œwi¹t, ¿eby poka-
zaæ jednoœæ. Lubuskie jest
województwem dwóch stolic
i kto próbuje to negowaæ,
dzia³a na nasz¹ niekorzyœæ.
Prawda jest taka, ¿e im
wiêksze jest wsparcie
ró¿nych œrodowisk politycz-
nych, tym ³atwiej jest przeko-
naæ do swoich racji. Nawet w
Warszawie taki g³os jest bar-
dziej s³yszalny i w takich sy-
tuacjach mo¿na wiêcej
osi¹gn¹æ.

- I jeszcze jedno. Nie ma
pani ¿alu do swojej mamy
za to, ¿e nie zosta³a pani
gorzowiank¹?

- Nawi¹zuje pan do daw-
nych dziejów, kiedy mój tata
dosta³ propozycjê pracy w
Gorzowie i zachêca³ mamê
do przeprowadzki, która aku-
rat otrzyma³a ofertê pracy w
szkole w £agowie. Nie prze-
kona³ jej, widaæ, ¿e w naszej
rodzinie to kobiety rz¹dz¹...
¯alu oczywiœcie nie mam,
gdy¿ £agów jest piêkn¹ miej-
scowoœci¹, dobrze tam siê
czujê, choæ muszê przepro-
wadziæ siê do Gorzowa, bo
codzienne dojazdy s¹
mêcz¹ce. W jedn¹ stronê
jest to godzina podró¿y au-
tem. Od poniedzia³ku za-
mieszkam ju¿ w Gorzowie. 

RB

w trzy pytania do...

- Jak pan trafi³ do Gorzo-
wa?

- Pochodzê z przedmieœæ
Pekinu. To ogromna aglome-
racja. Moi rodzice z³amali
obowi¹zuj¹ce przepisy i
mam jeszcze siostrê i brata.
Przepisy dotycz¹ce regulacji
urodzin w moim kraju to te-
mat na d³u¿sz¹ opowieœæ.
By³o nam ciê¿ko i jedynym
ratunkiem na poprawê sytua-
cji materialnej by³ wyjazd do
innego kraju. Wielu znajo-
mych decydowa³o siê na Af-
rykê lub Azjê. Ja chcia³em do
Europy. Trafi³em na ludzi, któ-
rzy wiele mówili o Polsce i jej
wielkim potencjale. Mówili, ¿e
w Niemczech lub Francji
bêdê kolejnym walcz¹cym o
egzystencjê, a Polska ma
wielki potencja³.  Prawie 10
lat temu wyl¹dowa³em w
Warszawie. Mieszka³em w
kilku wiêkszych miastach. O
Gorzowie opowiada³o kilku
kolegów. Bywam tu czêsto. 

- Polska i Chiny ogromnie
siê ró¿ni¹. D³ugo pan siê
dostosowywa³ do naszych
realiów?

- Wbrew pozorom ludzie s¹
podobni. Oczywiœcie inna
jest kuchnia, zwyczaje, styl
¿ycia, ale ³atwo siê do was
dostosowaæ. Wychowy-
wa³em siê w bloku podob-
nym do tych, które s¹ na go-
rzowskich osiedlach. Miesz-
kali w nim robotnicy z
fabryki, w której pracowa³ oj-
ciec. By³o ciasno, ale
weso³o. Moje polskie miesz-
kanie wydaje mi siê ogrom-
ne, z czego œmiej¹ siê polscy
znajomi. Mówi¹, ¿e dwa po-
koje z kuchni¹ i ³azienk¹ to
kurnik, klitka czy jakoœ tak
siê u was mówi. Mia³em
trochê problemów z jêzy-
kiem, ale po miesi¹cu potra-
fi³em siê po polsku dogadaæ.

Mówi¹, ¿e jak dobrze opanu-
je siê mandaryñski, a póŸniej
jeszcze ze dwa jêzyki, to na-
stêpne przychodz¹ ³atwo.
Chyba tak jest. Lubiê polskie
œwiêta i uroczystoœci i wasz¹
otwartoœæ. Nied³ugo bêdê
œwiêtowa³ chiñski nowy rok.
Nadchodzi dobry rok kozy. A
w Gorzowie czujê siê bardzo
dobrze. Miasto jest ³adne i
ma du¿o przestrzeni. 

- Czego najbardziej panu
u nas brakuje?

- U nas pod ka¿dym do-
mem ludzie rano spotykaj¹
siê i æwicz¹ ró¿ne rodzaje
gimnastyki. Robi¹ to wszyscy
i dzieci, i starcy. Mo¿na nau-
czyæ siê wielu rzeczy. Spot-
kaæ ekspertów od masa¿u i
ludowej medycyny. W Polsce
nie ma takiego zwyczaju.
Czasem, gdy zwracam na
coœ uwagê i mówiê, ¿e jest
nie tak, to s³yszê, ¿e wierzê
w jakieœ przes¹dy Feng Szui.
Niektórzy przy tym maj¹ pro-
blemy z moim imieniem i na-
zwiskiem. T³umaczê, ¿e
identycznie nazywa siê zna-
ny chiñski re¿yser i zarówno
jego, jak i moje jest zeuropei-
zowane, bo tak naprawdê
nazywamy siê zupe³nie
ró¿nie. W Polsce jest po pro-
stu inaczej, ale ³atwo to zaak-
ceptowaæ.

RAR

W Polsce jest 
po prostu inaczej
Anga Li, chińskiego przedsiębiorcy 
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Chcę mówić z prezydentem
Gorzowa jednym głosem
Katarzyny Osos, Wojewody Lubuskiego
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w 26.04.
2008 r. - po wygranej w Lesznie
koszykarki AZS PWSZ zajęły III
miejsce w ekstraklasie, zdoby-
wając pierwszy medal MP w histo-
rii gorzowskiej koszykówki.

w 27.04.
1958 r. - w miejscu dawnej „Café
Voley” i „Polonii” otwarta została
kawiarnia „Wenecja”, założona
przez Spółdzielnię Usług Różnych;
był to jeden z najpopularniejszych
lokali w Gorzowie, nazwa
nawiązywała do werandy zbudo-
wanej na palach nad rozlewiskiem
Kłodawki, lokal funkcjonował do
1969 r.
1959 r. - Unia Gorzów rozegrała na
własnym stadionie przy ul. Myśli-
borskiej spotkanie towarzyskie z
mistrzem Polski, drużyną ŁKS, zor-
ganizowane przez kierownika sek-
cji piłkarskiej Unii, Gertrudę Przy-
bylską, wygrali goście 7:1, hono-
rową bramkę dla gorzowian zdobył
Marian Cichosz. 
1987 r. - MRN powołała Klub Mysli
Twórczej „Lamus” oraz nazwała
szereg ulic na Karninie, w rejonie
al. Niepodległości na Górczynie i w
rejonie ul. Owocowej na Piaskach.
1989 r. - mec. Jerzy Wierchowicz
wniósł do Sądu Wojewódzkiego
pozew przeciwko Zakładowi Elek-
trycznemu w Gorzowie, któremu
podlegała Elektrociepłownia, o za-
niechanie naruszania jego dóbr
osobistych poprzez zanieczyszcza-
nie środowiska; był pierwszy pro-
ces sądowy o zatruwanie środo-
wiska, rozprawa została wyznaczo-
na już 7.06., ale powód. zmuszony
został wystąpić o jej odroczenia z
powodu powołania na ćwiczenia
wojskowe.

w 28.04.
2002 r. - premier Leszek Miller
wziął udział w otwarciu Centrum
Rehabilitacyjno-Sportowego
„Słowianka”.

w 29.04.
1951 r. - ks. Edmund Nowicki, od-
sunięty przez władze administrator
diecezji gorzowskiej, mianowany
został przez papieża Piusa XII koa-
diutorem niemieckiego biskupa
Gdańska M. Spletta z prawem na-
stępstwa.
1962 r. - na stadionie przy ul.
Śląskiej odbył się pierwszy
żużlowy mecz I-ligowy, w którym
debiutująca w rozgrywkach
drużyna Stali uległa Sparcie
Wrocław 32:45.

w 30.04.
1964 r. - w gorzowskim teatrze
odbyła się premiera komedii Hieroni-
ma Lubomirskiego „Don Alvares” w
reż. Ireny Byrskiej, jedyny gorzowski
spektakl pokazany na żywo w telewiz-
ji; rolę tytułową grał Witold Andrze-
jewski, wówczas aktor teatru, później
kanonik i proboszcz w Gorzowie 
1974 r. - uroczyście otwarto Park Ko-
pernika, który „Stilon” przekazał
miastu.
2011 r. - piłkarze GKP rozegrali
swój ostatni mecz w I lidze, prze-
grywając na własnym boisku z
KSZO Ostrowiec1:2; następne me-
cze oddano walkowerem. n

KALENDARIUM
Kwiecień 2015

Dosz³o do tego w wyniku
dzia³añ operacyjnych. Poli-
cjanci zatrzymali na terenie
Sulechowa ma³¿eñstwo: 43-
letni¹ kobietê, 48-letniego
mê¿czyznê oraz ich dwóch
synów 21-latka i 15-latka. Jak
ustalili funkcjonariusze, rodzi-
na zajmowa³a siê domow¹
upraw¹ konopi indyjskich. Po
wejœciu do mieszkania poli-
cjanci znaleŸli krzak konopi
ukryty w specjalnie do tego
celu zmodyfikowanej szafie w
sypialni. Domownicy stworzyli
takie warunki, ¿eby przyspie-
szyæ tempo jej wzrostu. W
szafie, w której ros³a roœlina,
znajdowa³a siê specjalna folia
i lampa nagrzewaj¹ca stymu-
luj¹ca wzrost. Oprócz tego
policjanci znaleŸli tak¿e ponad
60 gramów suszu - marihua-
ny. Wszyscy cz³onkowie rodzi-
ny zostali zatrzymani. 15-latek
trafi³ do policyjnej izby dziec-
ka, natomiast jego rodzice i
starszy brat zostali zatrzymali

w policyjnej izbie zatrzymañ
zielonogórskiej komendy. W
trakcie prowadzonego
postêpowania policjanci bêd¹
ustalaæ role poszczególnych
cz³onków w narkotykowym
„biznesie”, a tak¿e kto zajmo-
wa³ siê rozprowadzaniem su-
szu uzyskanego z roœlin. 

Wszyscy zatrzymani
us³yszeli zarzuty uprawy ko-
nopi. Nieletni bêdzie odpowia-
da³ jako sprawca czynu karal-

nego. Jego sprawa trafi do
S¹du Rodzinnego, który oceni
jego stopieñ demoralizacji i
ewentualnie zastosuje odpo-
wiednie œrodki wychowawcze.
Za uprawê konopi wed³ug
Ustawy o przeciwdzia³aniu
narkomanii grozi kara pozba-
wienia wolnoœci do lat trzech.
Sprawa jest rozwojowa i jest
prowadzona pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej w
Œwiebodzinie.                        n

Rodzinny
narkobiznes 
w domowej szafie 
Policjanci zatrzymali czteroosobow¹ rodzinê podejrzan¹ o uprawê konopi. 
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Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Więcej na ww.echogorzowa.pl

Teraz grozi mu do oœmiu lat
wiêzienia. A by³o tak. Stra¿
po¿arna przyjê³a zawiado-
mienie o po¿arze. Mia³o do
niego dojœæ w zsypach na
œmieci w bloku przy ul. Zub-
rzyckiego. Trzy zastêpy
stra¿aków przyjecha³y we
wskazane miejsce. Ku ich
zdziwieniu nigdzie nie by³o
widaæ ani ognia, ani dymu.
Sprawdzono kilka klatek
schodowych i zsypów. Nie
da³o siê nawet wyczuæ zapa-
chu spalenizny. W miêdzy-
czasie na miejscu pojawili siê
tak¿e policjanci z Komendy
Miejskiej. Funkcjonariusze po
rozmowie ze stra¿akami do-
szli do wniosku, ¿e dosz³o do
fa³szywego zg³oszenia.
Sprawdzili okoliczne klatki
schodowe. W jednej z nich
natrafili na nietrzeŸwego 27-
latka. Okaza³o siê, ¿e kilka
minut wczeœniej by³ z nim
tak¿e jego 19-letni kolega.
Mê¿czyzna nie by³ w stanie
powiedzieæ, gdzie uda³ siê
jego znajomy. Policjanci po

kilku minutach natrafili jednak
na 19-latka. Ten by³ trzeŸwy.
Po rozmowie z mê¿czyznami
funkcjonariusze ustalili, ¿e
mog¹ byæ to osoby odpowie-
dzialne za wezwanie
stra¿aków, dlatego zostali za-
trzymani w gorzowskiej ko-
mendzie. 

W trakcie przes³uchania
okaza³o siê, ¿e 19-latek, wy-
chodz¹c z klatki schodowej,
wpad³ na pomys³, aby poin-

formowaæ o po¿arze, którego
nie ma. Chcia³ to zrobiæ z cie-
kawoœci. W trackie rozmowy
z dy¿urnym Stra¿y Po¿arnej
poda³ wymyœlone dane oso-
bowe. Teraz za fa³szywe za-
wiadomienie grozi mu do
oœmiu lat wiêzienia. Prokura-
tor zastosowa³ wobec niego
dozór. 27-latek, który nie zna³
zamiarów kolegi, zosta³
przes³uchany w charakterze
œwiadka. n

Ci¹g zdarzeñ rozpocz¹³
siê od kontroli drogowej,
któr¹ chcieli przeprowa-
dziæ policjanci w jednym z
miasteczek woj. lubuskie-
go. Uwagê funkcjonariu-
szy patroluj¹cych teren
zwróci³ kieruj¹cy samo-
chodem osobowym, który
na widok radiowozu nagle
zawróci³. Mundurowi ru-
szyli za oddalaj¹cym siê
pojazdem. Kierowca nie
reagowa³ na sygna³y do
zatrzymania. Kiedy nie
mia³ ju¿ mo¿liwoœci konty-
nuowania ucieczki samo-
chodem, wysiad³ i ucieka³
pieszo. Po krótkiej chwili
zosta³ zatrzymany przez
policjantów. Jak siê oka-
za³o, 50-letni obywatel
Niemiec kierowa³ pojaz-
dem pomimo orzeczonego
przez s¹d zakazu. To nie
jedyne przewinienie, ja-
kiego siê dopuœci³. W trak-
cie legitymowania okaza³
policjantom podrobione
prawo jazdy. W zatrzyma-
nym pojeŸdzie znajdowa³
siê równie¿ m³ody
pasa¿er, obywatel Rumu-
nii. W rozmowie z nim po-

licjanci ustalili, ¿e przyje-
cha³ z Berlina z 50-latkiem
i spotyka³ siê z mê¿czyz-
nami, a w zamian za to
otrzymywa³ pieni¹dze. W
zwi¹zku z podejrzeniem
pope³nienia przestêpstwa
sutenerstwa przez obywa-
tela Niemiec, do dalszego
dzia³ania wkroczyli funk-
cjonariusze wydzia³u kry-
minalnego. 

Zebrany i zabezpieczony
materia³ dowodowy oraz
przeprowadzone dzia³ania
w tej sprawie pozwoli³y na
przedstawienie 50-latkowi
prokuratorskiego zarzuty
u³atwiania i czerpania ko-
rzyœci maj¹tkowej z upra-
wiania prostytucji przez
20-latka. Mê¿czyzna od-
powie nie tylko za sute-
nerstwo i kuplerstwo, za
które grozi do trzech lat
wiêzienia, ale tak¿e za kie-
rowanie pojazdem pomimo
orzeczonego zakazu (za
co gro¿¹ trzy lata wiêzie-
nia) i podrobione prawo
jazdy, za które kodeks kar-
ny przewiduje nawet do
piêciu lat pozbawienia wol-
noœci. n

Obaj nie byli w stanie sa-
modzielnie siê poruszaæ.
Jeden z nich by³ agresyw-
ny i trafi³ do Ambulatorium
Kontrolowanego TrzeŸwie-
nia. Drugi, z poranion¹
twarz¹, zosta³ odwieziony
do szpitala. Wynik bada-
nia trzeŸwoœci zaskoczy³. 

O dwóch nietrzeŸwych
na ul. Targowej w Kostrzy-
nie n/O policjanci dowie-
dzieli siê od przechodnia.
Na miejscu zastali
mê¿czyzn, którzy nie byli
w stanie poruszaæ siê o
w³asnych si³ach. Starszy z
nich, 49-latek, na widok
mundurowych sta³ siê
agresywny. Na nic zda³y
siê rozmowy, aby
mê¿czyzna siê uspokoi³,
dlatego trafi³ do Ambulato-
rium Kontrolowanego
TrzeŸwienia. Nie chcia³
poddaæ siê badaniu na za-
wartoœæ alkoholu w orga-

nizmie. Po wytrzeŸwieniu
bêdzie musia³ wyt³uma-
czyæ siê policjantom z
wczorajszego zachowa-
nia. 

Zanim jednak funkcjona-
riusze zajêli siê awanturni-
kiem, wezwali pogotowie,
bo jego 37-letni znajomy
mia³ poranion¹ twarz i wy-
maga³ interwencji lekarza.
Ratownicy zadecydowali,
¿e nale¿y zabraæ go do
szpitala. Tam okaza³o siê,
¿e mê¿czyzna ma w orga-
nizmie ponad 6 promili al-
koholu. Tylko dziêki szyb-
kiej interwencji, w odpo-
wiednim momencie trafi³
pod opiekê lekarza.     n

Niemiec odpowie
za sutenerstwo 
i kuplerstwo
Policjanci zatrzymali podejrzanego o
u³atwianie i czerpanie korzyœci maj¹tkowych z
uprawiania prostytucji przez inn¹ osobê. 

Dla żartu wezwał
straż pożarną
Zadzwoni³ po stra¿aków z ciekawoœci, tak dla hecy. 

Fo
t. 
Ar
ch

iw
um

 p
ol
icj
i

Nietrzeźwy z 6 promilami
i poraniona twarzą
Policjanci zostali wezwani na interwencjê do
dwóch nietrzeŸwych.

czytaj  
www.echogorzowa.pl

codziennie nowe 
informacje, opinie, 

komentarze 
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Pocz¹tek roku 2015, to mo-
ment rozpoczêcia bardzo in-
tensywnych dzia³añ zwi¹za-
nych z realizacj¹ przed-
siêwziêcia pn. „Redukcja
emisji zanieczyszczeñ powiet-
rza w œródmieœciu Gorzowa
Wlkp.” Projekt jest wspó³finan-
sowany ze œrodków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach Programu „Likwida-
cja niskiej emisji wspieraj¹ca
wzrost efektywnoœci energe-
tycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych Ÿróde³ energii.
Czêœæ 1) Program pilota¿owy
KAWKA” oraz œrodków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze, po-
wszechnie nazywanego
„KAWK¥”. Przedsiêwziêcie
jest realizowane na obszarze
dzielnicy Nowe Miasto, w któ-
rej zosta³ naruszony dopusz-
czalny poziom py³ów zawie-
szonych  PM10 i PM 2,5 oraz
poziom zanieczyszczenia
dwutlenkiem wêgla.

Ju¿ w  styczniu 2015 Zak³ad
Gospodarki Mieszkaniowej w
Gorzowie Wlkp., pe³ni¹cy funk-
cjê Operatora dzia³aj¹cego w
imieniu Miasta Gorzowa Wlkp.,
skompletowa³ pe³n¹ dokumen-
tacjê projektow¹ wraz z pozwo-
leniami na budowê dla budyn-
ków z kwarta³u X, XI, XIX i XX. 

W dniu 2 lutego 2015 zosta³
og³oszony przetarg na reali-
zacjê robót budowlanych w
tych kwarta³ach. Oznacza to,
¿e mieszkañcy ulic 30-Stycz-
nia, £okietka, Drzyma³y, Bo-
rowskiego, D¹browskiego,
Mieszka I i Chrobrego  bêd¹
jako pierwsi uczestniczyli w
pracach polegaj¹cych na wy-
konaniu instalacji centralnego
ogrzewania i instalacji ciep³ej
wody u¿ytkowej i demonta¿u
pieców wêglowych, zarówno w
budynkach Wspólnot Mieszka-
niowych jak i w budynkach ko-
munalnych.

Termin rozpoczêcia robót bu-
dowlanych w 50 budynkach
jest przewidywany na marzec
2015.

Po wyborze wykonawcy ro-
bót, wszyscy mieszkañcy ob-
szaru, w którym roboty bêd¹
realizowane zostan¹ poinfor-
mowani o terminie prowadze-
nia prac w ich miejscu za-
mieszkania.

Szczegó³owy harmonogram
realizacji ustali wykonawca na
bazie uzgodnieñ z dzia³aj¹cym
w imieniu Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej In¿ynierem

Kontraktu. Prace bêd¹ prowa-
dzone równolegle we wszyst-
kich czterech kwarta³ach.
Obecnie przewiduje siê, ¿e
najbardziej intensywne
dzia³ania bêd¹ mia³y miejsce
do koñca lipca 2015, a w
zwi¹zku z tym wszystkich
mieszkañców prosimy o za-
pewnienie dostêpu do lokali
objêtych Zadaniem i Przed-
siêwziêciem.

W miesi¹cu maju 2015 prze-
widuje siê rozpoczêcie robót w
kolejnych 24 budynkach, w
kwartale XV obejmuj¹cym
ulicê Drzyma³y i 30-go Stycznia
oraz w kwartale XXIV, tj. przy
ulicy Kosynierów Gdyñskich ,
Mieszka I  i Mickiewicza..

W porozumieniu z Partnerem
Przedsiêwziêcia, PGE Elektro-
ciep³owni¹ Gorzów Wlkp.,
ustalono harmonogram
w³¹czania budynków z kwar-
ta³ów X, XI, XV, XIX, XX, XXIV
do sieci cieplnej. Wspólne
dzia³ania zwi¹zane t¹ czêœci¹
robót s¹ planowane na okres
od sierpnia do paŸdziernika
2015 roku.

Niezwykle istotnym warun-
kiem powodzenia dzia³añ oraz
skutecznego i sprawnego pro-
wadzenia planowanych prac
jest wspó³dzia³anie ze strony
mieszkañców budynków w
kwarta³ach X, XI, XV, XIX, XX i
XXIV.

Ze swojej strony Zak³ad Gos-
podarki Mieszkaniowej dekla-
ruje, ¿e do³o¿y wszelkich sta-

rañ, aby uci¹¿liwoœci zwi¹zane
z remontem minimalizowaæ,
poprzez wyznaczenie ram
czasowych dla wykonywania
prac, wprowadzenie zasad
utylizacji odpadów oraz po-
przez zobowi¹zanie wykonaw-
cy do stosowania regu³y pro-
wadzenia robót w budynku w
sposób ci¹g³y, a¿ do
osi¹gniêcia ich odpowiedniego
zaawansowania w celu doko-
nania odbioru.

Jednoczeœnie Zak³ad Gospo-
darki Mieszkaniowej zwraca
siê do mieszkañców o przygo-
towanie lokali do prac
maj¹cych na celu wykonanie

instalacji, co w praktyce ozna-
cza zapewnienie dostêpu do
wszystkich pomieszczeñ w lo-
kalach oraz ods³anianie œcian i
pod³óg.

Po zakoñczeniu prac miesz-
kañcy kwarta³ów X, XI, XV, XIX
i XX, XXIV  bêd¹ korzystali z
nowoczesnych ekologicznych
systemów grzewczych w swo-
ich domach. Zmiana ta po-
zwoli jednoczeœnie na
wy³¹czenie eksploatowanych
obecnie na tym obszarze ko-
minów, co przyniesie wy-
miern¹ korzyœæ mieszkañcom
ca³ego miasta.

Wyeliminowanie procesu
spalania wêgla w 74 budyn-
kach prze³o¿y siê na znacz¹ce
ograniczenie emisji py³ów w
strefie, w której zosta³ naruszo-
ny dopuszczalny poziom py³ów
zawieszonych  PM10 i PM 2,5
oraz poziom zanieczyszczenia
dwutlenkiem wêgla, powodo-
wane g³ównie spalaniem
wêgla w obiektach dotychczas
ogrzewanych piecami. Bêdzie
to realna korzyœæ nie tylko dla
mieszkañców obszaru o naj-
wy¿szych przekroczeniach
emisji, ale wp³ynie na poprawê
jakoœci powietrza  w ca³ym
mieœcie. 

Najbardziej po¿¹danym re-
zultatem tego dzia³ania
bêdzie ograniczenie skut-
ków zdrowotnych  wyni-
kaj¹cych z niskiej emisji. W
zwi¹zku z tym,  równie¿ w
roku 2015 rozpoczê³a siê
kampania edukacyjno-infor-
macyjna, w ramach której
mieszkañcy Gorzowa bêd¹
mieli okazjê szerzej zapo-
znaæ siê z konsekwencjami
niskiej emisji, sposobami
przeciwdzia³ania (tak¿e
przyjêtymi dla Gorzowa
Wlkp.) oraz z korzyœciami
zdrowotnymi i spo³ecznymi
wynikaj¹cymi z jej eliminacji.

W ramach kampanii prowa-
dzonej przez Lidera Zadania i
Przedsiêwziêcia Miasto Go-
rzów Wlkp. do r¹k miesz-
kañców trafi¹ ulotki i broszury,
a szerzej temat zostanie za-

prezentowany na ³amach pra-
sy regionalnej.

Z uwagi na koniecznoœæ
budzenia œwiadomoœci, po-
trzeb  i wiedzy w zakresie
dzia³añ ekologicznych, w
styczniu 2015 odby³a siê w
Urzêdzie Miasta Gorzowa
Wlkp. konferencja prasowa
informuj¹ca  o rozpoczêciu
kampanii, równie¿ w styczniu
zosta³y og³oszone konkursy
promuj¹ce ograniczanie niskiej
emisji  dla uczniów gorzow-
skich szkó³ i ich nauczycieli.

Niezaprzeczaln¹ ogromn¹ ko-
rzyœci¹ spo³eczn¹ dla miesz-
kañców jest tak¿e sposób finan-
sowania przedsiêwziêcia, w któ-
rym 45 % wartoœci wspólnych
dzia³añ Lidera Miasta Gorzów
Wlkp. oraz Partnera PGE Gór-
nictwo i Energetyka Konwencjo-
nalna S.A. stanowi dotacja
NFOŒiGW, a 45% to po¿yczka z
WFOŒIGW w Zielonej Górze.
Udzia³ w³asny 

w wysokoœci 10% zapewni³o
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

Zak³ad Gospodarki Mieszka-
niowej w Gorzowie Wlkp. za-
prasza wszystkich miesz-
kañców Gorzowa Wlkp. a
zw³aszcza mieszkañców z ob-
szaru Nowego Miasta do
wspó³dzia³ania, bo „KAWKA”
JEST DOBRA DLA WSZYST-
KICH.

Kontakt: kawka@zgm.go-
rzow.pl 

BARBARA SUCHOGÓRSKA

„KAWKA” jest dobra 
dla wszystkich
Zanieczyszczone powietrze w centrum miasta wszystkim daje siê we znaki.

Zanieczyszczone powietrze w centrum miasta wszystkim daje się we znaki.
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Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101, 
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl  
zgm.gorzow.pl 

Program Realizacji 
Œwiadczeñ Wzajemnych 
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ 
zaleg³ych nale¿noœci. 

Wiêcej na 
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/ 
tel. (095) 73-87-125 
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl

Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129, 
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-139, 
73-87-142, 73-87-145
adm1@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm1/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A 
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-151, 
73-87-155, 73-87-156
adm2@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm2/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-162, 
73-87-165, 73-87-176
adm3@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm3/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180, 
73-87-182 do 184, 
73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm4/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. GwiaŸdzista 4
tel. (95) 73-87-203 do 205, 
73-87-209 do 211
adm5@zgm.gorzow.pl >
zgm.gorzow.pl 

Bêdzie to realna
korzyœæ nie tylko dla

mieszkañców.

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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- Wœród wszystkich naro-
dów to w³aœnie Cyganie do-
stali szczególny dar, ¿e s¹
tak umuzykalnieni?

- To fakt. Cyganie s¹ jednak
leniwymi ludŸmi. S¹ bardzo
zdolni, ale zdolnoœci trzeba po-
przeæ prac¹, a tego po prostu
siê nie chce. W mojej ga³êzi ro-
dziny Wajsów byli bardzo pra-
cowici ludzie. Dziêkujê Bogu,
¿e urodzi³em siê w tak wspa-
nialej rodzinie. W czasach mo-
jej m³odoœci prawie jedna trze-
cia rodziny umia³a pisaæ i czy-
taæ, a w innych taborach by³
cmentarzyk, wszyscy podpisy-
wali siê krzy¿ykami. U nas nau-
ka przechodzi³a z dziada na
ojca. W moim rodzie by³y
szlachcianki gdzieœ po drodze
w¿enione w znakomite rody.

- Wspomnijmy wiêc Kresy,
a szczególnie Ka³usz, mias-
to, w którym pan siê urodzi³.

- Ka³usz pamiêtam jak przez
mg³ê. Jakiœ domek, rzeczka,
mostek. Pamiêtam mi³e rzeczy,
ale równie¿ wojenne tragedie,
takie jak egzekucje. Ka³usz to
takie miasteczko, jak w dzisiej-
szej Polsce Wieliczka. S¹ tam
ogromne kopalnie soli. Moje
marzenie mo¿e uda siê w tym
roku zrealizowaæ i odwiedziæ
miejsca, w których mieszka³em
podczas wojny. Nawet wczoraj
przegl¹da³em ukraiñsk¹ mapê i
próbowa³em je odszukaæ. Nie-
stety, nie jest to ³atwe, bo po-
zmieniano nazwy miej-
scowoœci.

- Zapewne mi³e wspomnie-
nia przyæmione s¹ tymi wo-
jennymi. W tych stronach
przecie¿ wydarzy³y siê naj-
wiêksze zbrodnie Niemców,
banderowców i sowietów.

- Partyzantka polska i rosyj-
ska sprzyja³a nam i pomaga³a.
Zreszt¹ partyzanci chowali siê
w lasach tak samo jak my. Na-
tomiast z r¹k Niemców i bande-
rowców na Wo³yniu zginê³a
du¿a czêœæ mojej rodziny. Za-
mykali nas w gettach i mordo-
wali zarówno jedni, jak i drudzy.
Po tej wojnie wracaæ tam jest

bardzo trudno. Pamiêtam, ¿e
jako dziecko prowadzony przez
ojca za r¹czkê, przeskaki-
wa³em przez pomordowanych
ludzi. Widzia³em, jak mordowa-
no kobiety. Pi³owano je pi³ami. 

- Te wspomnienia s¹ ci¹gle
œwie¿e, mimo up³ywu tylu
lat?

-Teraz, w starszym wieku, od-
czuwam to bardziej ni¿ za
m³odu. Kiedyœ goni³o siê tu i
tam, kopa³o pi³kê i czas jakoœ
p³yn¹³ inaczej, ³atwiej by³o za-
pomnieæ o tym, co dzia³o siê
jeszcze wczoraj. Teraz, gdy
piszê wspomnienia, to wszyst-
ko powraca.

- Dlatego zacz¹³ pan pisaæ
ksi¹¿ki? 

- Teraz piszê ksi¹¿kê o daw-
nych czasach. Powstaj¹ ró¿ne
mity i z prawdy ma³o co zosta-
nie. Ka¿dy dodaje coœ zmyœlo-
nego i ca³a Polska bêdzie
zna³a nieprawdziw¹ historiê.

- Dotyczy to równie¿ Bro-
nis³awy Wajs, znanej jako
Papusza?

- Oczywiœcie. Papuszê
dobrze zna³em, bo to przecie¿
moja ciotka. Obawiam siê, ¿e
ona ju¿ od samej m³odoœci by³a
nerwowo chora. Stale robi³a ja-
kieœ wyg³upy, przez które
wszyscy mieliœmy póŸniej
k³opoty. Nie by³a ona taka
idealna, jak teraz siê pisze. Byli
lepsi od niej, jak chocia¿by jej
brat. Ona by³a bardzo œmia³a i

trochê niepoczytalna. No, ale
Ficowski zrobi³ z niej naj-
wiêksz¹ poetkê a wiêkszoœæ
wierszy sam napisa³.

- Czyli ksi¹¿ki o niej i film
nie zawieraj¹ prawdy?

-Teraz pisze siê zupe³n¹ nie-
prawdê. Niedawno rozmawia³a
ze mn¹ pani, która napisa³a
ksi¹¿kê o Papuszy. Siedzia³a
w tym samym miejscu co pan i
s³ucha³a. Napisa³a rzeczy nie-
prawdziwe, o których nie po-
winno siê pisaæ chocia¿by dla-
tego, ¿e uderzaj¹ w tabu na-
szego rodu. Je¿eli opisuje, ¿e
mój wujek uderzy³ Papuszê
tak, ¿e ona zemdla³a, a póŸniej
ca³owa³ jej stopy, to jest coœ
wbrew wszystkim zwyczajom.
Nie mo¿na robiæ czegoœ takie-
go, bo ten cz³owiek jest potem
skalany. Zreszt¹ Papusza
mia³a bardzo rozbujane wizje.
By³a mitomank¹. Nie powinno
siê o takich rzeczach pisaæ,
nawet je¿eli Papusza pisa³a o
tym w swoim pamiêtniku.

- Jak to siê sta³o, ¿e z ¿ycia
taborowego wyrós³ tak wy-
kszta³cony muzyk jak pan? 

- W 1953 przyjechaliœmy tu-
taj, a nied³ugo póŸniej zabro-

niono jeŸdziæ taborami. Ja w
1963 poszed³em do szko³y
muzycznej. Wujkowie i Papu-
sza siê pok³ócili i pojechali za-
mieszkaæ do Nowej Soli i
¯agania, a ja by³em tym Gor-
baczowem, który pierestrojkê
zrobi³.

- Zmieni³ sposób ¿ycia?
- Tak. W tym czasie nie by³o

jeszcze nakazu, aby osiedlaæ
siê gdziekolwiek na sta³e. Wuj-
kowie chcieli mieæ akordeo-
nistê w orkiestrze taborowej.
Nauczyli mnie graæ, ale to
mnie nie zadowala³o, chcia³em
nauczyæ siê o wiele wiêcej.
Dlatego poszed³em do szko³y
muzycznej. Do grania w tabo-
rowej orkiestrze zupe³nie nie
by³o to potrzebne.

- Mówi siê o Cyganach i
Romach. Czy jest miêdzy
nimi jakaœ ró¿nica?

- Ja nie jestem zwolennikiem
okreœlenia Rom, dlatego ¿e
jestem przyzwyczajony z dzia-
da pradziada do s³owa Cygan.
Uznano, ¿e kojarzy siê ono z
jakimœ krêtactwem, nierób-
stwem, ogólnie rzecz bior¹c, z
negatywn¹ postaci¹ cz³owie-
ka. Wymyœlono wiêc s³owo

Rom. Wymyœlili to m³odsi Cy-
ganie. S³owo Rom przet³uma-
czone na polski to nic innego
jak Cygan. Jak pan powie Cy-
gan, to te¿ nikt siê nie obrazi.
Redaktorzy wahaj¹ siê, jak
mówiæ, a mo¿na tak i tak.
M³odsza generacja bardziej
jest za okreœleniem Rom i ja
te¿ czasami go u¿ywam. Jak
chc¹, niech maj¹. ¯ycie ci¹gle
goni do przodu.

- Je¿eli mówimy o Cyga-
nach, to trudno nie zapytaæ o
tajemnicze umiejêtnoœci cy-
nowania. Fachowcy twierdz¹,
¿e nawet najnowsze techno-
logie nie potrafi¹ zast¹piæ cy-
gañskich kotlarzy, a cy-
gañska patelnia przewy¿sza
jakoœci¹ wszystkie najnow-
sze produkty.

- Nie by³a to moja profesja,
ale interesowa³o mnie wszyst-
ko. Nauczy³em siê jednak po-
bielania patelni i przeró¿nych
konstrukcji. Wiem, na czym to
polega. 

- Na czym?
- Jest to nasza s³odka tajem-

nica. Rzeczywiœcie dzisiejsza
technika robi wszystko, ale nie
potrafi zrobiæ tego, co robi siê
od wieków rêcznie. Nie da siê
przy jej pomocy zrobiæ tego, co
Cygan cierpliwie i starannie
robi rêcznie. To tak samo, jak
w poezji. Nie robi siê tego tak
hurtowo, jak np. k³adzie drogê. 

- Czy oprócz tworzenia mu-
zyki te¿ pan coœ pobieli³,
czyli pocynowa³?

- Cyganie przewa¿nie pra-
cowali w piekarniach. Cyno-
wanie zapewnia³o wysoki sto-
pieñ higieny. W Skwierzynie
by³a masarnia i trzeba by³o
pobieliæ haki. Tam mnie nau-
czyli to robiæ. Jak zwykle
by³em dociekliwy i chcia³em
zmodernizowaæ stary spo-
sób. Zawiesi³em hak na
kawa³ku drutu, nastêpnie
topi³em go w p³ynnym metalu
i wyci¹ga³em. Dobrze, mówili,
ale zobacz, tu jeszcze trzeba
popracowaæ. Pokazywali przy
tym niedopracowane miejsca.
Jeszcze modernizowa³em
technologiê, jednak zbyt
du¿ych efektów nie by³o. W
ka¿dym razie nie by³o to takie
proste. Trzeba by³o bardzo
dok³adnie przygotowaæ po-
wierzchnie i precyzyjnie nad
tym pracowaæ. (…) n

Edward Dębicki to postać wybitna i doceniana w romskim świecie, ale także i w Gorzowie. Za działalność na rzecz Romów
nagrodzony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Glorią Artis, jest Honorowym Obywatelem Gorzowa. Ma na
koncie wiele piosenek, kilka płyt, udział w filmach. Napisał dwa tomy wspomnień oraz wydał kilka tomików wierszy. 

fo
t. 
Ry

sz
ar
d 
Ro

m
an

ow
sk
i

Gdzie zamieszka Cygan 
musi być pięknie
Z Edwardem Dêbickim rozmawia Ryszard Romanowski

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Dole i niedole cygańskiego życia 
na naszej ziemi

8 kwietnia obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Romów. 
4 marca 2015 r. 80. urodziny œwiêtowa³ Edward Dêbicki, 

za³o¿yciel zespo³u Terno, organizator spotkañ 
zespo³ów cygañskich Romane Dyvesa. 



Jesteœmy wszak pracowici i
zaradni, pracujemy znacznie
ciê¿ej ni¿ Niemcy, a mamy
marne efekty. Pytamy: gdzie
tkwi¹ Ÿród³a tej mizerii?  Po-
równajmy wiêc dwa modele
gospodarcze: ten polski, który
znamy z w³asnego ¿ycia i nie-
miecki, który da³ dobrobyt i he-
gemonistyczn¹ przewagê Nie-
mcom w Europie.

Model gospodarki niemiec-
kiej nosi nazwê skoordynowa-
nej spo³ecznej gospodarki ryn-
kowej. Od czasu koncepcji
gospodarczej Bismarcka,
póŸniej po II. Wojnie Œwiatowej
dziêki strategii rozwoju Nie-
miec ministra gospodarki Lud-
wiga Erharda, póŸniejszego
kanclerza, do tej pory ¿aden
rz¹d niemiecki nie odwa¿y³ siê
tego prorozwojowego modelu
zmieniæ. Niemcy cicho, spokoj-
nie i konsekwentnie budowali
silny model spo³ecznej gospo-
darki rynkowej oparty na czte-
rech g³ównych filarach:  1.na
w³asnym handlu i silnej bazie
eksportowej; 2.na w³asnych
niemieckich bankach; 3.na
w³asnym przemyœle proek-
sportowym kooperuj¹cym z
ponad 3. mln ma³ych firm w
wiêkszoœci rodzinnych; 4.na
w³asnej bazie naukowobadaw-
czej generuj¹cej tysi¹ce wyna-
lazków i patentów.  

W tym czasie niemiecki prze-
mys³ sta³ siê najnowoczeœnie-
jszym, z sieci¹ zak³adów filial-
nych w œwiecie, w tym z
ogromn¹ iloœci¹ w Polsce.
Utworzono system przedstawi-
cielstw handlowych zapew-
niaj¹cych dynamiczny eksport
i nap³yw œrodków pieniê¿nych
z ca³ego œwiata.  Ten system
zapewnia jak najlepsze warun-
ki rozwoju ka¿demu Niemcowi.
Niemcy s¹ krajem zwi¹zko-
wym, a ka¿dy land pod-
porz¹dkowany jest naczelnej
regule ³adu. Na czele tego na-
rodowego ³adu, w interesie
Niemców, stoi kanclerz i  rz¹d -
niezale¿nie jaka opcja politycz-
na rz¹dzi.

Niemiecka gospodarka jest
wolna, rynkowa, patriotycznie
„tward¹ rêk¹” sterowana i
powi¹zana z w³asnym banko-
wym systemem finansowania.
Ma³ych firm jest ponad 90%,
maj¹  udzia³ 70% w zatrudnie-
niu, 40% w inwestycjach, 48%
w  PKB brutto i daj¹ ogromne
wp³ywy do bud¿etu. Ma³e firmy
od dawna maj¹ ca³y szereg
programów wspieraj¹cych je
przez narodowe banki, które
troszcz¹ siê o rozwój rodzin-
nych niemieckich firm. Warto

przeczytaæ ksi¹¿kê prof. St.
Flejterskiego i I. Romiszew-
skiej  p.t. Niemiecki System
Bankowy.

Lokomotywami   ci¹gn¹cymi
ca³¹ niemieck¹ gospodarkê s¹
wielkie niemieckie firmy trans-
narodowe, jak np. Volksvagen,
Daimler, Siemens, BMW,
Deutsche Telekom, Krupp,
Deutsche Bahn, Bosch, banki,
miêdzynarodowe sieci handlo-
we i kilkadziesi¹t innych. To ro-
dowe srebra Niemiec. S¹
powi¹zane w system  z ma³ymi
i œrednimi, daj¹ w efekcie prze-
wag¹ eksportow¹, napêdzaj¹
rozwój.

Gospodarce niemieckiej
wszystko jest potrzebne,
bior¹ nasze za bezcen, choæ
niewiele ju¿ zosta³o. Kanclerz
Niemiec jeŸdzi po œwiecie,
za³atwia rynek zbytu, uzgadnia
jak¹œ rurê, która przy okazji
blokuje polski port, w UE wal-
czy o pozycjê dla  Niemców.
Swoimi wp³ywami likwiduje
polskie stocznie, dobiera siê
do naszych kopalñ wprowa-
dzaj¹c limitowanie CO2, by za-
blokowaæ polski wêgiel i otwo-
rzyæ rynek zbytu niemieckim
producentom  turbin wiatro-
wych i systemów solarnych.
Kanclerz Niemiec twardo
za³atwia sprawy dla Niemców,
na pijar nie ma czasu, udosko-
nala ci¹gle niez³y samo-
napêdzaj¹cy siê i skoordyno-
wany model  niemieckiej gos-
podarki, szuka rynków zbytu.
Gdzieœ po drodze naszych po-
klepie, stanowisko im obieca,

da im siê na minutê z sob¹ sfo-
tografowaæ. W tym czasie w
Polsce likwiduje siê kolejne
stocznie, fabryki, kopalnie i
banki, sprzedaje cementownie
i kopalnie ¿wiru, ¿e nie ma z
czego autostrad budowaæ -
najdro¿sze na œwiecie.
Dobrano siê do ostatnich na-
szych rodowych sreber, jak
choæby do upadaj¹cego LOT,
do hut i przemys³u spo¿ywcze-
go, do zak³adów elektronicz-
nych i gospodarstwa domowe-
go, do Polskiej Miedzi itd.
Szczyt klimatyczny UE okrzyk-
niêto wielkim sukcesem, ale
nie dopowiedziano, ¿e to by³
sukces Niemiec. Dziêki temu
sukcesowi ju¿ prawie nie
mamy swojego sektora ener-
getycznego i  czeka nas pod-
wy¿ka cen energii. W ramach
walki z CO2, czyli z naszym
narodowym bogactwem -
wêglem, wydamy z bud¿etu na
modernizacjê  energetyki kilka-
set mld z³. Sukces pomylono z
pora¿k¹. Byliœmy potêg¹ œwia-
ta w wêglu, miedzi i siarce,
pierwsz¹ œwiatow¹ potêg¹ w
produkcji srebra(!), w rolnictwie
i sadownictwie, ale i to nie po-
mog³o. Zosta³y lasy i ziemia
orna - ale chyba i na te srebra
przyjdzie tragiczny czas. 

Niemcy sobie ze swoj¹
Deutsche Bahn  nieŸle radz¹,
ich kolej jest najlepsza w UE.
Jak wejdzie po 2019 roku do
Polski to bêdzie gwoŸdziem do
trumny PKP. Polski Rz¹d ma z
PKP k³opot, dorobi³ siê niemal
kolejowej masy upad³oœciowej,

któr¹ Niemcy chêtnie przejm¹.
Gorzowska kolej nawet z War-
szaw¹ ma marne po³¹czenie,
a nasi spiesz¹ siê, by jeszcze
zd¹¿yæ zafundowaæ Niemcom
po³¹czenie Gorzowa Wlkp. z
Berlinem, byœmy tam jeŸdzili
na zakupy i dobili naszymi
rêkami resztki naszego hand-
lu.  Nasi maj¹ coraz wiêkszy
deficyt bud¿etowy, bo nie ma
du¿ych firm  p³ac¹cych podatki
do bud¿etu. Niemcy maj¹
nadp³ynnoœæ finansow¹, a w
2015 roku bêd¹ mieæ nad-
wy¿kê bud¿etow¹. W UE bro-
ni¹ i chroni¹ swoje interesy.
Uderzaj¹ bardzo skutecznie
w chyba ostatni¹ ju¿ siln¹
ga³¹Ÿ naszej gospodarki na
tle UE, to jest transport
ciê¿arowy. Nawet ustalaj¹
nam stawki p³ac dla naszych
przewoŸników. Nasi s¹ bez-
radni. Zad³u¿yli Polskê na
trzysta lat, doprowadzili do
upadku przemys³, sprzedali
nam prawie wszystko, a pa-
kietem klimatycznym nas
„dor¿n¹”.  Nie mam takiej wy-
obraŸni, ¿eby poj¹æ co bêdzie
dalej.      

Model polskiej gospodarki
spo³ecznej i rynkowej jest
gwarantowany Konstytucj¹ RP,
i przy którym ka¿dy rz¹d „grze-
bie” jak mu siê podoba. Ten
model gospodarki nie jest sko-
ordynowany, jest chaotyczny.
Ró¿nica w modelach polskim i
niemieckim jest fundamental-
na. Brak systemowych
powi¹zañ miêdzybran¿owych i
z systemem zasilania finanso-

wego. My prawie nie mamy
swoich banków, a teraz to na-
wet swojego przemys³u. 

W Polsce, po 1989 roku uza-
le¿niono nas gospodarczo od
zachodniego s¹siada, jego
handlu i nadmiernego importu
d³awi¹cego resztki naszej gos-
podarki. Wystawiono nas na
³askê obcych banków mówi¹c
g³upowato, ¿e nie jest wa¿ne
czyje one s¹. U nas zabrak³o
patriotyzmu gospodarczego,
Niemcy maja go w nadmiarze.
Nasz system pañstwa nie wy-
musza rz¹dzenia skoordyno-
wanego zgodnie z racjê stanu.
Nasza gospodarcza racja sta-
nu jest nie zdefiniowana.
Nasz¹  gospodarkê pozosta-
wiono niewidzialnej rêce rynku,
gdzie obce rekiny bior¹
wszystko.

Gorzów Wlkp. mia³ system
powiazañ i swoje srebra rodo-
we jak np. Ursus, Silwana, Sti-
lon, Gozamet, spó³dzielcza i
pañstwowa sieæ handlowa, sil-
ne banki. Po 1989 to wszystko
zaczê³o marnieæ bo ideologia
liberalna stawa³a si¹ wa¿nie-
jsza od ekonomii. Ten dorobek
pokoleñ sta³ siê dziwnym
k³opotem i zamiast modernizo-
waæ i unowoczeœniaæ postano-
wiono go systematycznie likwi-
dowaæ, sprzedawaæ i z tego
doraŸnie zasilaæ coraz w¹tlej-
szy samorz¹dowy i centralny
bud¿et. Obce firmy nawet nam
œmiecie z Gorzowa wywo¿¹ i
zyski do siebie transferuj¹.
Ustawa o zamówieniach pub-
licznych zosta³a tak skonstruo-
wana jakby w interesie obce-
go kapita³u. Firmy polskie, któ-
rych nie zlikwidowano,
pozosta³y na obrze¿ach gos-
podarki ledwo wegetuj¹c.
Gospodarka wbrew ekonomii,
a prawo przeciw zdrowemu
rozs¹dkowi i narodowym inte-
resom. Pokazuj¹ to m.in. ana-
lizy prof. Modzelewskiego, ra-
porty o zad³u¿eniu prof. Bal-
cerowicza, opracowania prof.
Ko³odki czy ksi¹¿ka prof.
Kie¿una p.t. Patologia Trans-
formacji. 

Czy w tych  warunkach Go-
rzów Wlkp. mo¿e wybiæ siê na
gospodarczy rozwój i dobro-
byt? 

Bez aktywnej polityki rz¹du
Gorzów sam gospodarczo siê
nie podniesie i œrodki UE  nie
wystarcz¹. G³ówne czynniki
rozwoju  znajduj¹ siê w
rêkach polityków w Warsza-
wie. Prawie ka¿de miasto w
Niemczech ma swoj¹ Spar-
Kasse lub bank municypalny -
s¹ przez to niezale¿ni finanso-

wo. Buduj¹ na potêgê handlo-
we przedstawicielstwa i filie
produkcyjne poza granicami,
by œci¹gaæ fundusze do
swych central w Niemczech.
Niemieckie firmy skooperowa-
ne s¹ ze swoimi filiami w
ma³ych miastach daj¹c im si³ê
rozwoju. Wielkie przedsiêbior-
stwa dysponuj¹ w³asnymi
bankami, choæby Volksvagen.
Przedsiêbiorca niemiecki jest
szczególnie chroniony -
wiedz¹ to Polacy wspó³pra-
cuj¹cy z niemieckimi firmami  i
zmuszeni w trakcie tej
wspó³pracy dociekaæ swoich
racji. Wrogie dzia³anie banku
wobec niemieckiej firmy jest
niemo¿liwe, taki akt uznano
by za gospodarczy sabota¿. U
nas bank w ka¿dej chwili,
mo¿e wystawiæ kredytowanej
firmie bankowy nakaz egzeku-
cyjny i oszuka , jak np. franko-
wiczów i opcjami. W taki spo-
sób zlikwidowano wiele firm.
Wielkie, ma³e i œrednie nie-
mieckie firmy maj¹ przymus
zrzeszania siê w  izbach
przemys³owo-handlowych
lub w izbach rzemieœlni-
czych, które pilnuj¹ ich
bran¿owych interesów. To ich
wzmacnia. U nas jakby na
z³oœæ  wszystko odwrotnie
Ministerstwa zatrudniaj¹
tysi¹ce urzêdników i nie ma z
kogo tworzyæ zespo³ów mo-
delowania gospodarki na
wzór Niemiec. Chcia³oby siê
naszym politykom podpowie-
dzieæ: uczcie siê systemowe-
go modelowania gospodarki
od zachodniego s¹siada, lub
w ostatecznoœci lekcjê
œci¹gnijcie od  Chiñczyków,
Koreañczyków, Turków, a
mo¿e od ratuj¹cych swoj¹
gospodarkê Wêgrów, Chor-
watów czy Greków. 

Dochodzimy do wniosku, ¿e
g³ówn¹ przyczyn¹ naszej mar-
nej prêdkoœci rozwoju jest
wadliwy model gospodarczy.
Szanowni politycy, ten model
polskiej gospodarki nale¿y
gruntownie zmieniæ. Zacznij-
cie jak Niemcy od has³a: „ban-
ki, banki ponad wszystko”. O
bankach i pieni¹dzach na-
piszê w nastêpnym wydaniu
echogorzowa.pl.

Póki co, na dobrobyt w Go-
rzowie przyjdzie nam d³ugo
czekaæ z nadziej¹, ¿e  ktoœ
m¹dry, jak w okresie miêdzy-
wojennym ministrowie Kwiat-
kowski i Grabski, oczywiœcie
wymuszaj¹c przyzwolenie
UE, w koñcu  ten gospodar-
czy model chaosu  naprawi.

AUGUSTYN WIERNICKI

Politykom pod rozwagę: 
dwa modele - dwie prędkości
Wracaj¹c z podró¿y po Niemczech do Gorzowa  czujemy dyskomfort i niepokój. Bo przecie¿ u nas te¿ mog³o by tak byæ, a nawet lepiej. 

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982
przedsiębiorca i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny, doradca wojewody w latach
2000-2001, społecznik, od 1992r. prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata
Krystyna.
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-Filharmonia Gorzowska
dzia³a ju¿ ponad trzy lata.
Czy pañ zdaniem wpisa³a siê
ju¿ w pejza¿ kulturowy mias-
ta?

Ma³gorzata Pera - Myœlê, ¿e
tak, choæ na pewno nie jest to
tak silne zakorzenienie, jak in-
stytucje, które dzia³aj¹ w Go-
rzowie od lat. Jednak po tym,
co widzê, po zainteresowaniu
melomanów, czasami niestety
musimy odsy³aæ grupy s³ucha-
czy, bo zwyczajnie nie ma ju¿
biletów na dane wydarzenie,
mogê powiedzieæ, ¿e tak. Przy-
je¿d¿aj¹ do nas grupy z Myœli-
borza, Miêdzyrzecza, Miêdzy-
chodu. Ludzie planuj¹ sobie
wizyty w FG. Zreszt¹ jak poka-
zuj¹ najnowsze tendencje, lu-
dzie staj¹ siê wygodni. Wol¹
pójœæ do galerii, ni¿ chodziæ od
sklepu do sklepu. I to siê
przek³ada na Gorzów. Bo skoro
maj¹ filharmoniê tu¿ pod bo-
kiem, w Gorzowie, to czêœciej
siê tu wybior¹ ni¿ do Szczeci-
na, Poznania czy Zielonej
Góry. Inna rzecz, ¿e sam budy-
nek jest ³adny, mówi¹ o tym
nasi goœcie, którzy lubi¹ tu wra-
caæ. Zreszt¹ bry³a zyska³a kilka
nagród architektonicznych. 

Monika Woliñska - Mo¿e
ma³o kto wie, ale do nas przy-
je¿d¿aj¹ tak¿e melomani spo-
za regionu, ze Szczecina, Poz-
nania, Zielonej Góry czy War-
szawy, czyli z miast, które maj¹
filharmoniê. Do naszych fanów
nale¿y pisarka Monika Szwaja,
która bez przerwy, jak tylko wi-
dzi, ¿e coœ siê fajnego w FG
dzieje, to przyje¿d¿a, ma³o
tego, przywozi ze sob¹ grupê
przyjació³. To te¿ jest powód
dla którego mo¿emy byæ z tej
filharmonii dumni.

- Jak panie oceniaj¹ to, co
siê wydarzy³o za waszej ka-
dencji, jako szefowych Fil-
harmonii Gorzowskiej?

Monika Woliñska - Na pierw-
szym miejscu postawi³abym
dzia³ania edukacyjne. Staramy
siê, aby filharmonia by³a przy-
jazna ludziom, aby do niej przy-
chodzili. Bardzo du¿o inwestu-
jemy w edukacjê najm³odszych.
Odbywaj¹ siê koncerty familij-
ne, Muzyczne Raczkowanie,
Akademia Muzyki. Nale¿y
wspomnieæ spektakularne wy-
darzenie, jakim  by³a „Królewna
Œnie¿ka”, w której udzia³ wziêli
gorzowianie. A dla doros³ych,
za najwa¿niejsze wydarzenie
uwa¿am przyjazd do Gorzowa,
na pierwszy koncert w Polsce,
Thomasa Hampsona. Kiedy
napisa³am do niego mail z za-
proszeniem, to powiedzia³, ¿e
dla niego Gorzów jest in the
middle of nowhere (nigdzie -
red.). A teraz jest naszym am-

basadorem. Pisa³ o nas na
swojej stronie, na Facebooku .
Podziwia³ budynek, orkiestrê.

Ma³gorzata Pera - Trzeba tu
dodaæ, ¿e Thomas Hampson
zwiedzi³ Gorzów, osobiœcie
oprowadza³yœmy go i jego
¿onê po mieœcie. 

- Fama niesie, ¿e Thomas
Hampson modli³ siê w go-
rzowskiej katedrze…

Monika Woliñska - Tak, by³
w katedrze gorzowskiej. Byli-
œmy tam razem. Byliœmy przy
Dzwonie Pokoju, potem zjedli-
œmy razem pyszny obiad i Tho-
mas Hampson wcale nie chcia³
jechaæ do Drezna, tak mu by³o
dobrze w Gorzowie. Niew¹tpli-
wie ka¿dy z goœci, który u nas
koncertuje, czy maestro Tade-
usz Struga³a, czy maestro An-
toni Wit, czy maestro Kazimierz
Kord lub te¿ inni dyrygenci oraz
soliœci chwal¹, mówi¹ bardzo
piêknie o Gorzowie, o filharmo-
nii i to nie tylko o orkiestrze, ale
i o budynku, ogólnej atmosfe-
rze, o akustyce i bardzo
chêtnie chc¹ tu wróciæ. Oprócz
tych czysto uczuciowych
prze¿yæ, jakie odbieramy na
koncertach, to s¹ dla nas bar-
dzo wa¿ne opinie.

Ma³gorzata Pera - Uwa¿am,
¿e atmosfera, jak¹ staramy siê
tu tworzyæ i zapewniaæ zarów-
no naszym goœciom, jak i
wszystkim widzom, którzy od-
wiedzaj¹ filharmoniê, jest na
tyle dobra, ¿e rzeczywiœcie
wszyscy czuj¹ siê tu dobrze.
Dlatego uwa¿am za
krzywdz¹ce opinie, które siê
gdzieœ tam pojawiaj¹, ¿e arty-
œci dostaj¹ swoje honoraria i
dlatego chwal¹ FG. A przecie¿
czêsto s¹ to ju¿ takiej klasy ar-
tyœci, z takim dorobkiem, ¿e oni
naprawdê ju¿ nic nie musz¹.
Bo nie musz¹ przyjechaæ, nie
musz¹ tu wyst¹piæ, ani te¿ po
wystêpie nie musz¹ chwaliæ.
Niektórzy znani s¹ z tego, ¿e
jak im siê coœ nie podoba, to
mówi¹ o tym wprost, bez
ogl¹dania siê na okolicznoœci i
miejsce, bez wzglêdu na ga¿ê,
honorarium, jakie dostaj¹…

- Dla przyk³adu maestro
Krzysztof Penderecki, który
te¿ mocno chwali³…

Ma³gorzata Pera - Na
przyk³ad. Bo chwali³ orkiestrê,
chwali³ akustykê sali i to by³o
dla nas wielkie wyró¿nienie.
Ale dla nas licz¹ siê na równi z
artystami melomani, którzy do
nas przychodz¹. Zreszt¹
ws³uchujemy siê w ich uwagi,
dla przyk³adu w kwestii robie-
nia zdjêæ podczas koncertu czy
funkcjonowania kawiarenki.

- Artyœci chwal¹, melomani
te¿, a politycy czy decydenci
potrafi¹ powiedzieæ „filhar-

monia obni¿y³a loty”, albo ¿e
jest Ÿle postrzegana w œro-
dowisku. Sk¹d siê bior¹ ta-
kie opinie?

Ma³gorzata Pera - Z niewie-
dzy, po prostu z niewiedzy. Je-
œli chodzi o decydenta, który
zauwa¿y³, ¿e filharmonia
obni¿y³a loty, od marca 2013
roku, czyli od chwili, kiedy jes-
tem dyrektorem, widzia³am go
tylko raz. Myœlê, ¿e to jest tak,
¿e komuœ coœ siê wydaje na ja-
kiœ temat, no bo w „œrodowisku
siê mówi”, cokolwiek owo œro-
dowisko oznacza, ktoœ puœci
jak¹œ plotkê i to siê niesie.
Mo¿e jest te¿ i tak, ¿e ktoœ nie
ma pomys³u na interpelacjê,
wiêc  rzuca jakieœ has³o i tak
rodz¹ siê krzywdz¹ce opinie .
A to powoduje, ¿e ludzie, któ-
rzy tu rzeczywiœcie chodz¹ i ko-
rzystaj¹ z naszej oferty, s¹ za-
skoczeni i zdziwieni tego typu
opiniami, dodam, nieuprawnio-
nymi, ani niepodpartymi ¿adny-
mi faktami. Bo takie has³a s¹
krzywdz¹ce zarówno dla nas,
tu pracuj¹cych, ale te¿ i dla sa-
mych uczestników. 

- Pani profesor, bol¹ takie
opnie?

Monika Woliñska - Ju¿ teraz
nie. W sumie jest to przykre,
ale ja bardzo obiektywnie siê
odnoszê do rzeczywistoœci.
Znam siê na tym, co robiê i
mogê stwierdziæ, czy ta filhar-
monia obni¿a loty, czy te¿ nie.
Wiem te¿ jak¹ pracê wk³adamy
w to, ¿eby by³o coraz lepiej. No
i powtórzê, mamy o nas pozy-
tywne opinie artystów wielkie-
go formatu. I jeœli taki artysta
potwierdza, ¿e idziemy w
dobrym kierunku, jesteœmy
œwietnym zespo³em, no to
przepraszam, ale takie plotecz-
ki œrodowiskowe œwiadcz¹ nie-
stety tylko o tych plotkuj¹cych. 

- Pani dyrektor, u¿y³a pani
trafnego okreœlenia, ¿e poja-
wia siê zagro¿enie. Ostatnio
w „œrodowisku” us³ysza³am,
¿e filharmoniê trzeba zlikwi-
dowaæ, bo jest zbyt kosztow-
na w utrzymaniu i pogr¹¿a
ca³¹ lokaln¹ kulturê, w³aœnie
ze wzglêdu na koszty.

Ma³gorzata Pera - Rozpatru-
jemy owo zagro¿enie w dwóch
kategoriach. Po pierwsze
mo¿emy oczywiœcie zburzyæ
filharmoniê, tylko po co. By³oby
to g³upot¹ zwyk³¹, gdyby ktoœ
chcia³ to zrobiæ. Natomiast dru-
ga strona medalu jest taka, i¿
nale¿y pamiêtaæ, ¿e pracuj¹ tu
ludzie, szeœædziesi¹t kilka osób
oddaje tej pracy ca³e serce.
Mam na myœli administracjê i
orkiestrê. To muzycy, którzy
postanowili przekonstruowaæ
swoje ¿ycie i zwi¹zaæ siê z tym
a nie innym zespo³em. Oni
zmienili swoje miejsca za-
mieszkania, to ludzie spoza
Gorzowa, nierzadko z daleka,
jak choæby z Japonii czy Chin.
W³aœnie oni postanowili przyje-
chaæ tu, bo uwierzyli, ¿e na ta-
kim œciernisku mo¿na stworzyæ
dobry, wartoœciowy zespó³. I to
s¹ m³odzi ludzie, nieznaj¹cy
tego „œrodowiska”, ponadprze-
ciêtnie wra¿liwi, w³aœnie dlate-
go, ¿e s¹ artystami, wiêc oni
przyjmuj¹ te wszystkie kwestie
bardzo osobiœcie. Takie stwier-
dzenia burz¹ spokój. Dlatego
myœlê, ¿e tak po ludzku, te oso-
by, które wyg³aszaj¹ takie
stwierdzenia - Filharmonia do
likwidacji - powinny siê zasta-
nowiæ nad swoimi s³owami. Bo
mo¿e nie wiedz¹, ile krzywdy
takie rzucane w przestrzeñ
s³owa mog¹ narobiæ krzywdy.
No i na koniec, dla mnie osta-
teczn¹ instancj¹, jest organ
prowadz¹cy, czyli Urz¹d Mias-
ta, a jak do tej pory od prezy-
denta Jacka Wójcickiego nie
us³ysza³am s³owa o tym, ¿e lik-
widuje instytucjê.

Monika Woliñska - Takie
plotki poniek¹d te¿ przek³adaj¹
siê na pracê orkiestry. Ja jed-
nak chcia³abym podkreœliæ coœ
innego, myœlê, najwa¿niejsze-
go w tej kwestii. A mianowicie
to, ¿e ta filharmonia jest ju¿
ambasadorem Gorzowa. Drugi
aspekt jest taki, ¿e w krajach
wysokorozwiniêtych wszyscy
wiedz¹, ¿e kultura nie jest do-
chodowa. I wszyscy wiedz¹, ¿e
kulturê trzeba dotowaæ. Nato-
miast tam, gdzie siê uda³o

osi¹gn¹æ poziom, kultura, uwa-
ga (!), przynosi zyski. Nale¿y
iœæ w tê stronê, bo Gorzów wi-
zerunkowo ma chyba niewiele
poza kultur¹ do pokazania. Je-
œli to miasto bêdzie sta³o kul-
tur¹, to bêdzie siê wyró¿nia³o
spoœród innych i to jest bardzo
wa¿ny argument w kwestii
tego, aby Gorzów zaistnia³ w
œwiadomoœci Polski i œwiata,
jako miasto, które ma piêkn¹ fil-
harmoniê i œwietn¹ orkiestrê.
Poczekajmy, bo mo¿e siê zda-
rzyæ taki moment, kiedy za-
czniemy przynosiæ zyski. Do
kultury jednak z regu³y siê
dop³aca, bo to jest inwestycja w
nas samych, dbanie o to¿sa-
moœæ, a to jest najwa¿niejsze.

- No to porozmawiajmy te-
raz o planach.

Monika Woliñska - Nic nie
zdradzê, bo na to jeszcze za
wczeœnie. Planujemy przysz³y
sezon podobnie jak ten, czyli
bêd¹ programy edukacyjne,
bêd¹ koncerty symfoniczne.
Wiemy, ¿e jest olbrzymie zapo-
trzebowanie na  koncerty l¿ej-
sze typu opera, operetka, wiêc
one te¿ bêd¹. Jedn¹ rzecz
mogê zdradziæ. Pierwszy kon-
cert w przysz³ym roku, tu¿ po 1
stycznia odbêdzie siê w wiede-
ñskim stylu. Konwencja bêdzie
zale¿a³a od tego, co nam pod-
powiedz¹ melomani. Mo¿e
bêdziemy chcieli przyjœæ na ten
koncert w piêknych sukniach i
we frakach? Nie wiem jeszcze,
ale na pewno taki wiedeñski
wieczór siê odbêdzie.

- Monika Woliñska dyry-
guj¹ca od pulpitu tak¿e
wyst¹pi w sukni?

- Pomyœlê o tym (œmiech). Ale
tylko jeden utwór (maestra za-
wsze dyryguje w czarnym fraku
- red.). Wracaj¹c jednak do se-
zonu, ¿yczylibyœmy sobie np.
symfonii Gustawa Mahlera,
mo¿e w kontekœcie wspó³pracy
z inn¹ orkiestr¹ coœ takiego siê
uda. Jeszcze jedn¹ rzecz, co
do planów mogê ujawniæ. Szy-
kujemy siê do nagrania p³yty.
Znajd¹ siê na niej utwory pol-
skich zdobywców Oscarów za
muzykê. Bêdzie muzyka kom-
pletnie dziœ zapomnianego
Bronis³awa Kapera, Jana A.P.
Kaczmarka oraz  Leopolda
Stokowskiego. 

- A jakie plany ma dyrektor
naczelna?

- Chcia³abym bardzo, abyœmy
wyjechali w tourne, nawet
gdzieœ za granicê. Chcia³abym,
aby siê trafi³ nam sponsor stra-
tegiczny, ale w warunkach go-
rzowskich to bêdzie raczej trud-
ne. No i dlatego skupiamy siê
bardziej na wnioskach do
ró¿nych instytucji na poszcze-
gólne wydarzenia. Chcieliby-

œmy, aby Akademia Muzyki
przyjê³a kszta³t  dzia³aj¹cej w
S³owiance - szko³y nauki
p³ywania, która obejmuje
wszystkich drugoklasistów.
Taka akademia znakomicie
dope³ni³aby kszta³cenie, bo z
artystycznym w szko³ach nie
jest najlepiej. Oczywiœcie pla-
nujemy powiêkszenie orkiestry,
zale¿y nam na trochê wiêk-
szym kwintecie oraz instru-
mentach dêtych. Bo to podnosi
poziom orkiestry oraz u³atwi
planowanie afisza. No i oczywi-
œcie odbêdzie siê trzecia edy-
cja Festiwalu Muzyki
Wspó³czesnej im. Wojciecha
Kilara, która ma tê muzykê
przybli¿aæ. Zreszt¹ afisz
ca³oroczny jest tak uk³adany,
¿e te¿ taka muzyka jest pre-
zentowana. Festiwal z preme-
dytacj¹ nie zosta³ dookreœlony,
jako prezentuj¹cy wy³¹cznie
muzykê polsk¹, bo zale¿y nam
na prezentacji wspó³czesnej
muzyki europejskiej. 

- No i jeszcze jedna kwes-
tia. Od jakiegoœ czasu z
du¿ej orkiestry FG p¹czkuj¹
takie ma³e sk³ady. Jak dyry-
gent ocenia tak¹ aktywnoœæ
muzyków?

Monika Woliñska - To jest
dla mnie wielka radoœæ. W pro-
cesie ka¿dego kszta³cenia
wa¿ne jest dla muzyka, aby
du¿o gra³. I to zw³aszcza w
sk³adach kameralnych. I je¿eli
dotknie opery, muzyki rozryw-
kowej, to wtedy staje siê w
pe³ni wykszta³conym muzy-
kiem. Ja siê z tych ma³ych
sk³adów bardzo cieszê, bo one
pobudzaj¹ do ci¹g³ej pracy, do
utrzymywania kondycji. Jeœli
ktoœ to kocha, to ja nigdy mu
tego nie zabroniê. Mamy teraz
nowy zespó³ kameralny instru-
mentów dêtych, który ju¿ za-
czyna jeŸdziæ na konkursy. Po-
wiem wiêcej, ja bym marzy³a,
¿eby ka¿dy muzyk gra³ w ja-
kimœ zespole kameralnym. 

Ma³gorzata Pera - Oczywi-
œcie taka dzia³alnoœæ nie
mo¿e kolidowaæ z dzia³alno-
œci¹ podstawow¹ orkiestry. A
takie ma³e sk³ady promuj¹ in-
stytucjê dodatkowo, bo ³atwiej
im zagraæ poza murami filhar-
monii, w innych wnêtrzach.
Dla przyk³adu w Jazz Clubie
Pod Filarami, który goœci³ i
mam nadziejê jeszcze bêdzie
goœci³ naszych kameralistów
we w³asnej siedzibie. Powodu-
je to, ¿e nieco inna grupa ludzi
ma okazjê tej muzyki
pos³uchaæ i byæ mo¿e ktoœ za-
chêcony wystêpem kameral-
nym, nastêpnym razem wybie-
rze siê do FG na koncert sym-
foniczny.

- Dziêkujê za rozmowê.

Filharmonia jest już marką
kulturalną Gorzowa
Rozmowa z Ma³gorzat¹ Per¹ - dyrektor naczeln¹ Filharmonii Gorzowskiej i Monik¹ Woliñsk¹ - naczelnym dyrygentem FG

Małgorzata Pera i Monika Wolińska tym razem bez orkiestry
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Blisko 170 obrazów
zmar³ego 30 lat temu Jana
Korcza, pierwszego profesjo-
nalnego malarza w powojen-
nym Gorzowie ukazuje jego
dzie³o. To pejza¿e, kwiaty,
prace na papierze, a nawet
jeden akt pokazuj¹, jak roz-
leg³e by³o to dzie³o w³aœnie.

Jan Korcz, zmar³y 30 lat
temu gorzowski malarz, zna-
ny jest przede wszystkim
jako malarz gorzowskich i
podgorzowskich pejza¿y. Od
lat zajmuj¹cy siê jego sztuk¹
krytycy nazywali go „gorzow-
skim postimpresjonist¹”. Jed-
nak autor wstêpu do nie-
zmiernie wysmakowanego
katalogu towarzysz¹cego
wystawie, Andrzej Haegen-
barth wywraca tê tezê, po-
niewa¿ sytuuje twórczoœæ
Korcza w estetyce kolorys-
tów, którzy byli niezmiernie
popularni tu¿ przed II wojn¹ i
jeszcze jakiœ czas po jej za-
koñczeniu.

Widoki Gorzowa i okolic

Najwiêksz¹ czêœæ prac
zgromadzonych w Spichle-
rzu, a pochodz¹cych ze
zbioru Muzeum Lubuskiego
im. Jana Dekerta oraz, co
niezmiernie cenne, z pry-
watnych kolekcji gorzowian,
to w³aœnie pejza¿e. I to
miejsc znanych, oraz takich,
które ju¿ zniknê³y, poniewa¿
zmieni³ siê uk³ad urbanis-
tyczny miasta, poniewa¿
zmieni³ siê równie¿ wygl¹d
rzek czy podgorzowskich
wsi. Jednak to one, malowa-
ne charakterystyczn¹
plam¹, sprawiaj¹, ¿e
w³aœnie przy nich zwie-
dzaj¹cy zatrzymuje siê
najd³u¿ej, rozpoznaje miejs-
ca, lub te¿ siê domyœla,
gdzie Mistrz Jan malowa³

swoje prace. Warto tylko
przypomnieæ, ¿e Jan Korcz
malowa³ w terenie, na uli-
cach, skwerkach, placach.
Bo tylko taki sposób malo-
wania najbardziej go intere-
sowa³. I choæ malarz zmar³
30 lat temu, to jednak wielu
gorzowian pamiêta niewyso-
kiego pana, zawsze ubrane-
go w garnitur, charaktery-
styczny kapelusz i z rogowy-
mi okularami na nosie, jak
stoi gdzieœ w mieœcie i sku-
piony na tym, co robi, utrwa-
la miejskie i podmiejskie wi-
doki. 

I miasto na obrazach mist-
rza Jana jest piêkne, koloro-
we, jakby odrealnione, bo
jak pisze Andrzej Haegen-
barth, cytuj¹c Krzysztofa
Kostyrkê: „Motyw obrazu by³
pretekstem. Natomiast
przedmiot kompozycji wi-
nien byæ w sposób osobisty,
indywidualnie prze¿yty tak,
aby uchwyciæ nieznany
aspekt rzeczywistoœci od-
twarzanej. Obraz kapiœci
traktowali jako w jednolity
sposób zakomponowan¹
p³aszczyznê”. I takie
w³aœnie s¹ pejza¿e Jana
Korcza. Jednolite, skoñczo-
ne pod wzglêdem kompozy-
cji i w wiêkszoœci p³askie.

Ale ca³y czas bardzo atrak-
cyjne w odbiorze.

Kwiaty i akt jeden

Drugim, wiod¹cym tema-
tem, jaki jest reprezentowany
na tej bogatej retrospektywie,
s¹ kwiaty. Za³o¿enie kompo-
zycyjne tych prac jest z
regu³y takie samo. To kwiet-
ne bukiety stoj¹ce w wazo-
nie, nierzadko wzbogacone o
jakiœ drobny przedmiot, cza-
sem owoc. Technika wykona-
nia jest dok³adnie taka sama,
jak w przypadku pejza¿u. To
szeroka plama, rozpoznawal-
na na pierwszy rzut oka. To
bardzo dekoracyjne, co nie
znaczy z³e czy banalne ma-
larstwo. Owe bukiety uwodz¹
kompozycj¹, kolorem, wyko-
naniem. Ca³y czas zachwy-
caj¹, lub mog¹ zachwyciæ.

Jednak rodzynkiem wysta-
wy, któr¹ mo¿na ogl¹daæ do
koñca maja, jest akt. Artysta
zatytu³owa³ go „Odpoczy-
nek”. Gorzowski historyk
sztuki Janusz Michalski, za-
stanawia siê nad inspiracj¹
tego wybitnie odrêbnego w
twórczoœci Korcza obrazu.
Bo rzeczywiœcie, jest on jedy-
ny. Jego zdaniem, Jan Korcz
musia³ siê w tym przypadku
inspirowaæ francuskimi im-

presjonistami. I rzeczywiœcie,
mo¿na mówiæ o inspiracji ob-
razami Auguste Renoira czy
Henri Marie Raymond de
Toulouse-Lautrec-Montfa.
Oczywiœcie to tylko inspira-
cja, ale zakomponowanie
modelki, jej upozowanie,
sposób pokazania naprowa-
dzaj¹ na francuskich mist-
rzów XIX wieku. I trzeba
przyznaæ, dobra to inspiracja.

Portret, autoportret,
portret

Wa¿nym elementem
sk³adowym tej niezmiernie
ciekawej retrospektywy s¹
portrety i autoportrety Jana
Korcza. Portrety wysz³y z r¹k
nie¿yj¹cego ju¿ gorzowskie-
go malarza Boles³awa Ko-
walskiego oraz ucznia i
ostatniego opiekuna artysty,
malarza Juliusza Piechockie-
go. Jest tak¿e kilka autoport-
retów. W tym akwarela na
papierze, na której widaæ
g³owê skupionego mê¿czyz-
ny o przenikliwym spojrzeniu
i ze zmarszczonym czo³em.
Ta praca pokazuje bardzo
dok³adnie myœlenie Korcza o
w³asnej sztuce. Ów przenikli-
wy wzrok, skupienie na
szczególe, którego na tej
akwareli nie ma, dokumentu-

je podejœcie artysty do malo-
wanego przedmiotu. Maksy-
maln¹ koncentracjê. Podob-
nie mistrz Korcz wygl¹da na
portretach wykonanych przez
Kowalskiego i Piechockiego.
Takiego Korcza, w³aœnie sku-
pionego, mo¿na te¿ zoba-
czyæ na znanych gorzowia-
nom zdjêciach Jerzego Szal-
bierza. Na ka¿dym niski,
drobny pan w garniturze, nie-
od³¹cznym kapeluszu i w
okularach zawsze jest ma-
ksymalnie skupiony. Nie jest
wa¿ne, czy rozmawia z kimœ,
czy tylko siedzi przy kawiar-
nianym stoliku, zawsze jest
skoncentrowany. Podobnego
Korcza mo¿na ogl¹daæ na
zdjêciach innego legendar-
nego gorzowskiego fotogra-
fa, Waldemara Kuæki, który
sportretowa³ mistrza Jana
podczas pracy. Malarz jest
na nich tak zajêty swoj¹
prac¹, ¿e zupe³nie nie do-
strzega tego, co siê wokó³
niego dzieje, nawet znajome-
go fotografa, który go portre-
tuje.

Z tych tubek 
wyczarowywał pejzaże

Na wystawie nie mog³o za-
brakn¹æ pami¹tek po mala-
rzu. W szklanej gablotce

mo¿na zobaczyæ ów s³ynny
czarny filcowy kapelusz, oku-
lary, skrzynkê z tubkami z nie
do koñca wyciœniêtymi farba-
mi. Jest tak¿e paleta oraz kil-
ka pêdzli. To drobny element,
ale jak wa¿ny. Bo pokazuje
coœ, co Jan Korcz u¿ywa³, to
przejaw pietyzmu do osoby,
która by³a wa¿na w Gorzo-
wie, po której zachowa³a siê
nie tylko interesuj¹ca spu-
œcizna artystyczna, ale i takie
w³aœnie banalne i niebanal-
ne jednoczeœnie przedmio-
ty. I tylko pogratulowaæ mu-
zealnikom, ¿e o nie zadbali. 

Wystawa czynna bêdzie w
Spichlerzu do koñca maja,
tak wiêc ka¿dy zaintereso-
wany œwiatem Jana Korcza
bêdzie mia³ doœæ czasu, aby
wystawê obejrzeæ, a warto.
I na zwiedzanie nale¿y so-
bie zarezerwowaæ doœæ
czasu, bo trochê trwa, za-
nim siê wszystkie prace
obejrzy. 

Dobrze siê dzieje, ¿e mu-
zealnicy w taki sposób
uczcili wa¿n¹ rocznicê, dla
gorzowskiej kultury, ¿e
w³aœnie w taki sposób przy-
pomnieli i kolejny raz upa-
miêtnili malarza, wa¿nego
dla pejza¿u kulturowego
Gorzowa. Urz¹dzili wielk¹
wystawê, siêgnêli do pry-
watnych zbiorów, przygoto-
wali wysmakowany katalog,
zaprosili do napisania s³owa
o artyœcie krytyka sztuki An-
drzeja Haegenbartha i zde-
cydowali, ¿e ekspozycja
musi potrwaæ kilka miesiêcy
(do koñca maja 2015 r.),
aby maksymalnie wielu go-
rzowian, a mo¿e i nie tylko
gorzowian obejrza³o tê
wskroœ interesuj¹c¹ wy-
stawê.

RENATA OCHWAT

Tylko taki sposób malowania
najbardziej go interesował 
Wielka retrospektywa mistrza Jana Korcza w Spichlerzu. Takiej wystawy w Gorzowie chyba jeszcze nie było.
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- Obchodzona w tym roku
70 rocznica zmiany pa-
ñstwowoœci naszego mias-
ta jest dobr¹ okazj¹ do roz-
mowy o pocz¹tkach Gorzo-
wa. Jak wygl¹da³ ten
pocz¹tek?

- Bardzo dobre pytanie.
Trzeba powiedzieæ, ¿e Go-
rzów by³ bardzo zniszczony.
By³o to bowiem pierwsze
wiêksze niemieckie miasto,
które zosta³o zajête na szlaku
do Berlina. Skutkowa³o to
zniszczeniem, dokonanym
przecie¿ nie w trakcie walk,
tylko ju¿ po nich. Kiedy poja-
wi³a siê tu polska administra-
cja w koñcu marca 1945 roku,
nie odziedziczy³a tego, co
zostawili tu niemieccy gospo-
darze, tylko zupe³nie inna ja-
koœæ. Podkreœlam to, ponie-
wa¿ polska administracja na
czele z Florianem Kroenke,
który by³ póŸniej liderem œro-
dowiska pionierskiego, uczy-
ni³a wiele, aby Gorzów by³ za-
raz po wojnie najwiêkszym
oœrodkiem na Ziemi Lubu-
skiej, i tak siê sta³o. Natomiast
w 1950 roku Gorzów przegra³
tê swoj¹ szansê o sto³ecz-
noœæ województwa. 

- A dlaczego?
- Jedn¹ z przyczyn na pew-

no by³o to, ¿e to miasto nie
by³o w stanie siê rozwin¹æ do
poziomu sprzed wojny, czyli
do liczby 50 tys. mieszka-
ñców. W roku 1950 mia³ oko³o
30 tys. mieszkañców. Podkre-
œliæ nale¿y, ¿e gdyby miasto
nie by³o a¿ tak zniszczone po
wojnie, to szybko by
osi¹gnê³o poziom sprzed woj-
ny. Sta³o siê jednak inaczej.
Dla porównania Zielona Góra
mia³a przed wojn¹ mia³a 26
tys. mieszkañców. Po wojnie
potencja³y obu miast szybko
siê zrówna³y. 

- Czy o utracie sto³eczno-
œci zadecydowa³o tylko
zniszczone centrum?

- To stale nie jest jasne. W
swojej najnowszej ksi¹¿ce,
która uka¿e siê na koniec
marca, te¿ siê tym problemem
zajmujê. Mam tak¹ now¹
tezê, ¿e niew¹tpliwie Gorzów
w 1945 roku sta³ siê stolic¹
Ziemi Lubuskiej za spraw¹
sprawnie dzia³aj¹cej polskiej
administracji. Sprzyja³y temu
w³adze poznañskie z woje-
wod¹ Feliksem Widy-Wirskim.
Pierwsze do¿ynki Ziemi Lubu-
skiej odby³y siê tu. Otwarto
Teatr Ziemi Lubuskiej, Muze-
um Ziemi Lubuskiej. To by³o
zwieñczenie pierwszego eta-
pu, podkreœlenie znaczenia
tego najwa¿niejszego oœrodka
Ziemi Lubuskiej. Potem jest
proces powstawania ekspozy-
tury wojewódzkiej, jedynej,
jaka zadzia³a³a z czterech
uchwalonych dla ziem za-
chodnich, choæ w³adze woje-
wództwa poznañskiego nie-

chêtnie na to patrzy³y. A ta
ekspozytura by³a zapowiedz¹
korekty terytorialnej kraju, bo
ekspozytury powo³ywano tam,
gdzie województwa by³y bar-
dzo du¿e. Tu by³ podatny
grunt, aby tak¹ ekspozyturê
otworzyæ. No i jeszcze jedna
wa¿na sprawa - grupa Floria-
na Kroenkego by³a powi¹zana
z ministrem ziem odzyska-
nych, wicepremierem i sekre-
tarzem generalnym PPR,
W³adys³awem Gomu³k¹. On
by³ prawdziwym patronem
tych zmian, które zachodzi³y
na Ziemi Lubuskiej w tym cza-
sie. I dlatego powsta³a ekspo-
zytura i by³a broniona, mimo
nacisków Poznania na jej likwi-
dacjê. Ale zanim dojdziemy do
roku 1950, trzeba pamiêtaæ, co
siê wydarzy³o w roku 1948.
Wtedy nast¹pi³ upadek
W³adys³awa Gomu³ki, to by³
proces trwaj¹cy od czerwca
1948 do stycznia 1949. Naj-
pierw Gomu³kê odsuniêto od
sekretarzowania PPR, potem
zlikwidowano Ministerstwo
Ziem Odzyskanych, oskar¿ono
go o „odchylenie prawicowo-
nacjonalistyczne”. No i wów-
czas ze stanowiska usuniêto
Floriana Kroenkego. Wcze-
œniej zreszt¹ usuniêto go z
partii, zreszt¹ spotka³o to bar-
dzo wielu ludzi zwi¹zanych z
Gomu³k¹. I w taki sposób,
uk³ad gorzowski utworzony
trochê ponad g³owami Pozna-
nia, nagle siê zawali³. I jak po-

kazuj¹ dokumenty, w³aœnie
gdzieœ w koñcu 1948 roku  po
raz pierwszy ujrza³a œwiat³o
dzienne koncepcja wojewódz-
twa lubuskiego ze stolic¹ w
Zielonej Górze. Wczeœniej
mówi³o siê o województwie,
ale z Gorzowem, jako stolic¹.
Kto zdecydowa³ o zmianie lo-
kalizacji stolicy? Nie wiado-
mo, bo nie ma na ten temat
¿adnych dokumentów. Jest
dokument z 1949 roku, w któ-
rym ju¿ oficjalnie siê mówi o
nowym województwie w³aœnie
ze stolic¹ w Zielonej Górze.
Mnie siê wydaje, ¿e decyzja
polityczna tu by³a najwa¿nie-
jsza. Argumenty by³y takie, ¿e
Zielona Góra jest centralnej
po³o¿ona, lepiej skomuniko-
wana, ale w tak¹ motywacjê
nawet prof. Hieronim Szcze-
gó³a (historyk z Uniwersytetu
Zielonogórskiego - red.) nie
bardzo wierzy. To by³a decyz-
ja polityczna. Inna rzecz, ¿e
gdyby w tamtym czasie Go-
rzów odzyska³ poziom 50 tys.
mieszkañców, to raczej niko-
mu wówczas nie przysz³oby
do g³owy lokowaæ stolicy wo-
jewództwa w Zielonej Górze.
To tak jak ze Szczecinem i
Gdañskiem, wielkimi miasta-
mi le¿¹cymi na uboczu, ale
oczywistym jest, ¿e w³aœnie
tam ulokowano stolice woje-
wództw. Zreszt¹ Poznañ za-
akceptowa³ decyzjê utworze-
nia nowego województwa z
tak¹ a nie inn¹ stolic¹. Zmie-

ni³y siê czasy, jêzyk, zacz¹³
siê czas budowania totalitar-
nego pañstwa. 

- W 1950 roku powstaje
województwo, zielonogór-
skie z Zielon¹ Gór¹ jako
stolic¹ i do 1975 roku jest to
status quo. Zielona Góra
kwitnie, a w Gorzowie co?

- No Gorzów te¿ siê rozwija
dziêki inwestycjom w prze-
mys³. Podtrzymano dawne
landsberskie tradycje miasta
przemys³owego. W Zielonej
Górze impulsem do rozwoju
by³o budowanie administracji,
ró¿nych urzêdów, innych œro-
dowisk powi¹zanych z tymi
urzêdami. W Gorzowie to by³
przemys³: Stilon, Silwana,
Zak³ady Mechaniczne, które w
latach 60. prze¿ywa³y rozkwit.
Za tymi inwestycjami sz³y z ko-
lei inwestycje w budownictwo
mieszkaniowe. Przecie¿ w
tamtym czasie przybywa³o do
2 tys. mieszkañców rocznie.
Gorzów siê rozwija³.

- Prawda, ale zabrak³o
dobrej uczelni wy¿szej,
d³ugo w mieœcie by³y tylko
dwa Licea Ogólnoksz-
ta³c¹ce. Œrodowisko nauko-
we nie istnia³o. O kultural-
nym te¿ mo¿na zapomnieæ.
Gorzowianie za ten okres
1950-75 maj¹ poczucie
krzywdy, ³¹cznie z tak¹, ¿e
stolica w Zielonej Górze wy-
wioz³a z gorzowskiego szpi-
tala nowoczesny stó³ chirur-
giczny…

- Fakt potwierdzony w doku-
mentach. No tak. To by³y inne
czasy. Jeœli chodzi o szko³y
wy¿sze, to trudno siê dziwiæ.
Zreszt¹ my gorzowianie nie
mo¿emy mieæ pretensji, ¿e
Zielona Góra dosta³a tê histo-
ryczna szansê i j¹ wykorzys-
ta³a. Owszem, jest poczucie
¿alu. Ale trudno sobie wyob-
raziæ, ¿e za takim rozdaniem
sta³y jakieœ elity zielonogór-
skie, bo w 1950 roku takowe
chyba nie istnia³y. To by³a de-
cyzja polityczna i koniec. Ta-
kie by³y czasy. Zreszt¹ skoro
w tamtym czasie mo¿na by³o
powo³aæ wy¿sz¹ uczelniê, to
naturalnym by³o, ¿e powsta-
nie ona w stolicy, czyli w Zie-
lonej Górze. Przecie¿ w cza-
sach, kiedy myœmy zaczynali
studia, by³o tylko 11 uniwersy-
tetów, zreszt¹ wszystkiego
by³o mniej. Natomiast
uwa¿am za wielki b³¹d spo-
sób, w jaki budowano to woje-
wództwo. Budowali je ju¿ lu-
dzie z Zielonej Góry i w spo-
sób, jaki je robili, no to ju¿
kwestia dyskusyjna. I tu
w³aœnie symbolem jest ten
stó³…

- W Gorzowie mówi siê -
ukradli…

- Fakt. Osobiœcie ubolewam,
¿e nie zachowano tradycji pio-
nierskich Gorzowa, ¿e za-
czêto tworzyæ now¹ to¿sa-
moœæ regionu. Skoro w Go-
rzowie dzia³a³o Muzeum Ziemi
Lubuskiej, czy Teatr Ziemi Lu-

buskiej, to nale¿a³o je tu zos-
tawiæ…

- Wszystko pojecha³o do
Zielonej Góry.

- Uwa¿am, ¿e to by³ b³¹d.
Owszem, ktoœ mo¿e powie-
dzieæ, ¿e to by³y czasy pa-
ñstwa totalitarnego i nie by³o
takich mo¿liwoœci. Mnie jed-
nak siê wydaje, ¿e niektóre
rzeczy mo¿na by³o zachowaæ,
szanuj¹c dorobek tych pio-
nierskich lat, które zakoñczy³y
siê w 1948 roku. Nie wszystko
trzeba by³o zaczynaæ od
nowa. A tak zamiast integracji
z regionem by³a pog³êbiaj¹ca
siê niechêæ, a efektem jest to,
¿e przymiotnik lubuski jedno-
znacznie kojarzy siê tylko z
po³udniow¹ czêœci¹ woje-
wództwa. A przecie¿ trzeba
pamiêtaæ, ¿e w latach 1945-
50 w Gorzowie by³o kilkadzie-
si¹t ró¿nych inicjatyw z przy-
miotnikiem lubuski. Dziœ nie
ma prawie ¿adnego. Fakt,
czêœæ instytucji musia³a zos-
taæ przeniesiona do nowej
stolicy, ale czy wszystkie? 

- No i mamy tak¹ historiê.
Od 1950 do 1975 wojewódz-
two zielonogórskie, potem
do 1999 roku gorzowskie, a
od 1999 na powrót wspólne,
tyle ¿e lubuskie. Jak pan wi-
dzi miejsce Gorzowa w tym
województwie w³aœnie?

- Na to pytanie odpowiedŸ
jest trudna, bo sytuacja jest
dynamiczna. Inna odpowiedŸ
by³aby piêæ lat temu, inna na
pewno za kolejnych piêæ lat.
Uwa¿am, ¿e województwo lu-
buskie ma sens, bo Gorzów
odnosi z tego faktu wci¹¿ ko-
rzyœci. 

- Proszê wyliczyæ.
- Choæby istnienie ró¿nych

jednostek administracji pa-
ñstwowej, jak urz¹d woje-
wódzki, policja, stra¿ po¿arna,
kilka innych, jak kuratorium.
Oczywiœcie trwa sytuacja,
któr¹ mo¿na nazwaæ prze-
ci¹ganiem liny. Naturalnie
martwi mnie zanikanie czy te¿
przenoszenie pewnych insty-
tucji do Zielonej Góry, bo to
os³abia pozycjê miasta. No
choæby ostatnie informacje na
temat przenosin Kostrzyñsko-
S³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej pod Zielon¹
Górê i to nie bardzo wiadomo,
dlaczego.

- Ale nale¿y zauwa¿yæ
jedn¹ kwestiê. W Zielonej
Górze istniej¹ elity, które t¹
Zielon¹ Górê promuj¹. Dla
nich nie liczy siê przyna-
le¿noœæ polityczna czy sym-
patie, kwesti¹ jednocz¹c¹
jest miasto i dla niego goto-
wi s¹ na wiele. Tego nie ma
u nas.

- W ostatnim czasie w³aœnie
na ten temat rozmawia³em z
kilkoma osobami. Zgadzam
siê w zupe³noœci. Nie ma w
Gorzowie elit. A dok³adniej, to

Czym zachęcać młodych do powrotu, koleją z XIX-wieku?
Z dr. hab. Dariuszem A. Rymarem, dyrektorem Archiwum Pañstwowego w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat
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one s¹ bardzo s³abe, skonflik-
towane. Jest wiele osób, które
maj¹ dorobek naukowy czy
zawodowy i te osoby maj¹
prawo do tego, aby czuæ siê
elit¹ tego miasta. Nie ma na-
tomiast czegoœ takiego, co
mo¿na nazwaæ reprezentacj¹
tego miasta, lobby na rzecz
Gorzowa, czy jakieœ forum wy-
miany myœli na rzecz Gorzo-
wa. Nie ma medium, na
³amach którego mo¿na by³oby
prezentowaæ problemy, ale i
sukcesy miasta. Bo te media,
które s¹, s¹ pochowane w In-
ternecie. A przecie¿ o wiele
wiêksze znaczenie ma wyda-
wany na papierze tygodnik
czy jakaœ inna gazeta. Powta-
rzam, jako œrodowisko Go-
rzów zwyczajnie nie istnieje. 

- Mnie zastanawia, dlacze-
go tego œrodowiska nie ma?

- Dobre pytanie. Nie wiem.
Faktem jest, ¿e nie s³yszy siê
zwartego g³osu Gorzowa. No
mamy nowego prezydenta na
przyk³ad. A jak do tej pory nie

s³ysza³em jego g³osu w tym
kontekœcie. Oczywiœcie to nie
jest krytyka prezydenta. Bo
powtórzê, nie ma elity w mie-
œcie, która mówi³aby w intere-
sie Gorzowa. Mnie zwyczajnie
zaskakuj¹ takie pomys³y, jak
niedawne oœwiadczenie
trzech prominentnych gorzo-
wian, œwietnie w mieœcie zna-
nych, ¿e nie ma znaczenia na-
prawdê, sk¹d jest wojewoda,
bo licz¹ siê kompetencje. Dzi-
wi mnie, ¿e ktoœ nie rozumie
znaczenia lansowania go-
rzowskich elit. Czy w 125-ty-
siêcznym mieœcie nie znajdzie
siê nikt na tyle kompetentny,
aby byæ wojewod¹. To jest
jednak interes Gorzowa, po to
by³ zawarty ten delikatny kom-
promis w Parady¿u. Umiejs-
cowienie urzêdów w Gorzo-
wie i Zielonej Górze mia³o ja-
kiœ sens. Mo¿e trzymajmy siê
tych kompromisów. 

- Czy s¹dzi pan, i¿ w mie-
œcie jest szansa na stworze-
nie siê silnej elity. W Zielo-

nej Górze oparciem dla elit
jest Uniwersytet Zielono-
górski. My mamy dwie
wy¿sze szko³y, ale ¿adna z
nich nie ma takiego znacze-
nia, jak UZ. 

- No AWF to wydzia³ za-
miejscowy, czyli niesamo-
dzielna uczelnia. Trzeba pa-
miêtaæ, ¿e uczelnie wy¿sze
¿yj¹ swoim ¿yciem, zawsze
zreszt¹ tak by³o. Najwa¿nie-
jszym zadaniem uczelni jest
uczenie, prowadzenie progra-
mów badawczych, wydawa-
nie publikacji. Ale fakt, te¿
bym oczekiwa³ od uczelni,
która ma ju¿ 17 lat i w³asne
œrodowisko naukowe, g³osu
w sprawach miasta. Tym bar-
dziej, ¿e jest to samodzielna
uczelnia maj¹ca prawo do
wyra¿ania w³asnej opinii. No i
rzeczywiœcie przyda³by siê
ten g³os na tematy wa¿ne dla
miasta. 

- Skoro uczelnia milczy, to
czy silna elita mo¿e po-
wstaæ bez niej.

- A to ju¿ jest inna sprawa.
Kiedyœ Gorzów mia³ swoj¹ re-
prezentacjê. Bo istnia³a  „Ga-
zeta Wyborcza” z siln¹ re-
dakcj¹. By³ tygodnik „Ziemia
Gorzowska”, sporo innych ini-
cjatyw wydawniczych. By³a
Telewizja Vigor. By³y ró¿ne
œrodowiska, które lepiej lub
gorzej ale jakoœ zajmowa³y
ró¿ne stanowiska. A dziœ „Zie-
mi Gorzowskiej” dawno nie
ma. Lokalna Wyborcza to
dwie karteczki gdzieœ tam w
œrodku g³ównego grzbietu.
Jest co prawda telewizja, ale
to wszystko jest jakieœ takie
porozbijane, zmarginalizowa-
ne. Licz¹ siê jakieœ partykula-
ryzmy, jakieœ dziwne interesy,
jednak te media siê skomer-
cjalizowa³y i nie stanowi¹ ta-
kiego parcia, jak to kiedyœ
by³o. Nie ma spo³ecznego ru-
chu na rzecz miasta, bo jest
za³atwianie swoich spraw.
Kiedyœ by³o Forum na rzecz
Gorzowa, dziœ nawet tego nie
ma. A dziœ likwiduje siê kolej-

ne po³¹czenia kolejowe, a ja
nie s³ysza³em jakiegoœ zma-
sowanego protestu. Bo mo¿e
tak ma byæ, mo¿e maja
nikn¹æ kolejne po³¹czenia, bo
dlaczego nie? Gorzowska ko-
lej jest sprowadzona do szy-
nobusów, bo ja od dawna nie
widzia³em normalnego
poci¹gu z wagonami. Za jakiœ
czas kolei w Gorzowie
zupe³nie nie bêdzie i bêdzie-
my sobie doje¿d¿ali do
Krzy¿a samochodami. Nie
ma ¿adnego krzyku w tej
sprawie. A przecie¿ wrzawê
trzeba o takie sprawy podno-
siæ, mo¿e jakiœ protest. Ju¿ w
50.roku argumentem za
sto³ecznoœci¹ Zielonej Góry
by³o po³o¿enie i lepsza komu-
nikacja. A u nas od 70. lat nic
siê nie zmieni³o, i mamy kolej
z XIX wieku. Bez ¿adnej ko-
munikacji, bez ¿adnego in-
westowania w infrastrukturê.
Zreszt¹ i do dziœ ³atwiej jest
dojechaæ do Berlina ni¿ do
Warszawy. 

- Czarne scenariusze.
- Czarne. Potrzebne jest ja-

kieœ ruszenie, jakieœ g³oœne
lobbowanie na rzecz miasta.
Ró¿ne interesy powoduj¹, ¿e
g³os w sprawie miasta nie jest
jednolity, zwarty, tylko podzie-
lony. Przegrywamy kolejne
szanse i jakoœ siê z tym go-
dzimy, bo nawet nikt nie po-
krzyczy z tego powodu. A
mo¿e powinniœmy jak¹œ de-
monstracjê uczyniæ z tego po-
wodu. My Gorzowianie w in-
teresie Gorzowa. ¯eby nie
degradowa³o siê miasto. No
bo co ja mam powiedzieæ
moim dzieciom, które doras-
taj¹? Po co one maja tu wra-
caæ, do czego? Czym mam
ich zachêciæ do powrotu?
Skoro, ¿e powtórzê 70 lat po
wojnie nadal proœciej doje-
chaæ do Berlina ni¿ stolicy na-
szego kraju. Czym zachêciæ
do pozostania tutaj? No
czym?

- Dobre pytanie. Dziêkujê
za rozmowê.
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Zaraz jednak dodaje, ¿e jak
ka¿dy ch³opak, chcia³ zostaæ
pi³karzem. Jest to postaæ œwiet-
nie znana w gorzowskim œro-
dowisku sportowym, choæ jako
sportowiec najwiêksze sukcesy
odnosi³, reprezentuj¹c barwy
Stali-Stocznia Szczecin. - W la-
tach 70. nie by³o u nas silnej
dru¿yny, nie brakowa³o za to
utalentowanych juniorów -
mówi i zaraz dodaje, ¿e w 1976
roku wraz z Ireneuszem
K³osem oraz Romanem Bo-
rówko wyst¹pi³ w reprezentacji
województwa zielonogórskiego
w mistrzostwach Polski 17-lat-
ków. - To by³o w Bia³ymstoku.
Wywalczyliœmy z³oty medal i
ca³a trójka zosta³a powo³ana do
reprezentacji kraju. W sumie w
reprezentacji Polski juniorów
wyst¹pi³em w 37 meczach -
przypomina.

Marek Czubiñski urodzi³ siê
18 czerwca 1959 r. w Gorzo-
wie. Z siatkówk¹ pierwszy raz
zetkn¹³ siê w SP nr 16, gdzie
do jej uprawiania zachêci³ go
Stanis³aw Wojciechowicz. Z
pocz¹tku by³a to zabawa. Z
czasem wci¹gn¹³ siê, bo - jak
zauwa¿a - mia³ szczêœcie do
trenerów. Po Wojciechowiczu
by³ Brunon Krupa, potem Ma-
rian Œwi¹tek. I ten ostatni
uzna³, i¿ ambitny m³odzienia-
szek, który swoj¹ przygodê za-
czyna³ jako atakuj¹cy, powinien
zacz¹æ szkoliæ siê na pozycjê
rozgrywaj¹cego. Dodatkow¹
dla niego motywacj¹ by³y suk-
cesy polskiej reprezentacji,
która akurat w Meksyku w
1974 roku wywalczy³a mistrzo-
stwo œwiata, a dwa lata pó-
Ÿniej mistrzostwo olimpijskie w
Montrealu.

- Nie by³em wysoki jak na
siatkarza, a trener Œwi¹tek
czêsto powtarza³, ¿e kto ska-
cze wysoko, ten skacze krótko.
Poza tym by³ to czas, gdy gra-
no na dwóch rozgrywaj¹cych,
aczkolwiek na brak talentów na
jedn¹ z najwa¿niejszych pozy-
cji siatkarskich w Gorzowie nie
narzekano - t³umaczy. 

Rzeczywiœcie, obok Czubi-
ñskiego byli to wspomniani
jego koledzy z zespo³u: Irene-
usz K³os, Roman Borówko
oraz najstarszy z nich Marek
Cholawo. Wszyscy byli œwiet-
nie wyszkoleni technicznie, nic
dziwnego, ¿e po udanych mist-
rzostwach kraju kluby zaczê³y
przygl¹daæ siê gorzowskim
ch³opakom. Najszybciej rodzin-
ne miasto opuœci³ K³os. Chc¹c
siê rozwijaæ, wyjecha³ do Gwar-
dii Wroc³aw. Pozostali chcieli
zostaæ w domu, wierzyli, ¿e
uda siê tu zbudowaæ fajny ze-
spó³, ale w pewnej chwili odpu-
œcili. Nie mog¹c wywalczyæ z
AZS AWF awansu do II ligi,
równie¿ spakowali manatki i
wyjechali. - Ja uczyni³em to w
ostatniej klasie technikum. By³a
to dosyæ odwa¿na decyzja, bo
przed sob¹ mia³em koñcówkê

szko³y i maturê - mówi M. Czu-
biñski.

Wyje¿d¿aj¹c w 1978 r., Czu-
biñski, Borówko, Cholawo, a
tak¿e bêd¹cy z nimi Antoni
Bernacki, trafili do Chemika
Police. Jeszcze na dobre nie
zadomowili siê w nowym klu-
bie, a ju¿ musieli zmieniæ bar-
wy. By³ to efekt decyzji Woje-
wódzkiej Federacji Sportu w
Szczecinie, która przekaza³a
sekcjê do Stali-Stocznia.
Pocz¹tkowo dru¿yna z gorzo-
wianami w sk³adzie balanso-
wa³a miêdzy drug¹ i pierwsz¹
lig¹. Stabilizacja nast¹pi³a w
1982 r., a najwiêkszy sukces
pojawi³ siê trzy lata póŸniej, kie-
dy szczecinianie siêgnêli po
mistrzostwo kraju. 

- Wczeœniej mieliœmy
br¹zowy medal. Potem ju¿ jako
kierownik dru¿yny Stilonu cie-
szy³em siê z dwóch kolejnych
kr¹¿ków, ale ta radoœæ nie by³a
tak spektakularna. Wiêksz¹ sa-
tysfakcjê przynosz¹ laury wy-
walczone na parkiecie - uwa¿a
Czubiñski, który bardzo chcia³
w tym okresie wyjechaæ do ligi
zachodniej. Mia³ nawet propo-
zycje, lecz w³adze w kraju by³y
nieugiête i nie da³y zezwolenia.
Zale¿a³o mu równie¿ na wiêk-
szym mieszkaniu ni¿ to, które
mia³ w Szczecinie. Jak przypo-
mina, akurat urodzi³ mu siê dru-
gi syn i dotychczasowe warunki
mieszkaniowe by³y kiepskie. W
Gorzowie natomiast siatkówka
prze¿ywa³a renesans. Stilon
znalaz³ siê w drugiej lidze i
chcia³ jak najszybciej awanso-
waæ do ekstraklasy. Dzia³acze
klubu zachêcili Marka Czubi-
ñskiego do powrotu, obiecuj¹c
mu pomoc w za³atwieniu wiêk-
szego mieszkania. On sam te¿
chcia³ wróciæ na stare œmieci i
wspomóc kolegów w walce o
ekstraklasê. Obie strony szybko
siê dogada³y, choæ oferta finan-
sowa by³a ni¿sza od tej, jak¹
mia³ w Szczecinie. Do dzisiaj
uwa¿a, ¿e post¹pi³ s³usznie, bo
pieni¹dze nie zawsze s¹ naj-
wa¿niejsze.

- Stworzy³ siê tu naprawdê
fajny zespó³ - kontynuuje. -
Przede mn¹ ze Szczecina
przyszli Jan Gumienny, Jacek
KuŸmiñski, wróci³ Marek Cho-
lawo. Dziêki ¿yczliwoœci wielu
ludzi uda³o siê zamieniæ miesz-
kanie, z czego by³em, a przede
wszystkim rodzina, bardzo za-
dowolony. I marzenie w postaci
awansu spe³ni³o siê po dwóch
latach. Szkoda tylko, ¿e przy-
goda z najwy¿sz¹ klas¹ roz-
grywkow¹ trwa³a tylko sezon.
Coœ nam nie wysz³o. Mieliœmy
dobry zespó³, co pokaza³y po-
jedyncze mecze z ówczesnymi

potentatami - Legi¹ Warszawa
czy Hutnikiem Kraków. Oba
wygraliœmy przed w³asn¹ pub-
licznoœci¹, ale zawaliliœmy
sprawê w potyczkach ze s³ab-
szymi. Zabrak³o jeszcze jedne-
go doœwiadczonego gracza.
Dzia³acze œci¹gnêli z Warsza-
wy dwóch obiecuj¹cych siatka-
rzy, Witolda Romana i Marcina
Zarzyckiego, ale ekstraklasa
stanowi³a dla nich jeszcze zbyt
wysokie progi - t³umaczy.

Po spadku rozpoczê³y siê w
klubie nerwowe ruchy, podzi-
êkowano kilku starszym siatka-
rzom, w tym Czubiñskiemu.
Nie pozosta³o mu nic innego,
jak wyjechaæ do Pi³y, gdzie
przez rok gra³ w drugoligowym
Polamie. Potem razem z Cho-
law¹ zapakowali siê i polecieli
do Kanady. Tam wystêpowali w
Polonii Toronto oraz grywali w
turniejach pla¿owych. Na-
stêpny etap to roczne wystêpy
w Orle Miêdzyrzecz i powrót do
Stilonu. Ale nie jako zawodnik,
bo ju¿ 1990 roku Marek Czubi-
ñski postanowi³ zakoñczyæ ka-
rierê sportow¹. I otrzyma³ pro-
pozycjê od ówczesnego dyrek-
tora ZKS Stilonu Marka
Polskiego, ¿eby zaj¹³ siê

za³atwianiem… deficytowych
towarów.  

- By³a to fajna praca, gdy¿
jeszcze nie wszystko mo¿na
by³o kupiæ na rynku i moim za-
daniem by³o zdobywanie oraz
przecieranie szlaków do firm, z
którymi podejmowaliœmy
wspó³pracê. W nastêpnym
roku Ryszard Œwi¹tkiewicz,
który by³ wtedy kierownikiem
zespo³u, odszed³ na emeryturê
i mi zaproponowano tê funkcjê.
By³ to trudny moment dla na-
szej dru¿yny, która spad³a do
drugiej ligi, gdy¿ brakowa³o pie-
niêdzy na dalsz¹ egzystencjê.
Pamiêtam, jak dyrektor Polski
powiedzia³ do mnie krótko:
,,Marek, znajdziesz pieni¹dze,
siatkówka zostanie uratowana”
- uœmiecha siê. 

Z tym znajdowaniem wów-
czas nie by³o a¿ tak Ÿle. Pry-
watny sektor gospodarki obie-
cuj¹co siê rozwija³ i w³aœciciele
firm chêtnie pomagali. Niestety,
w kolejnych latach sytuacja fi-
nansowa sekcji, jak i ca³ego
klubu stawa³a siê coraz trud-
niejsza. Bez pomocy zak³adu
macierzystego siatkówka
szybko zniknê³aby znowu z
gorzowskiej mapy sportu. W
sumie kierownikiem sekcji by³
dziesiêæ lat. Zdarza³o siê, ¿e w
trudnych chwilach bra³ na barki
odpowiedzialnoœæ za prowa-
dzenie zespo³u. Tak by³o w
1995 r. po nag³ym odejœciu
Huberta Wagnera. I co cieka-
we, siatkarze pod wodz¹ Czu-
biñskiego zajêli pi¹te miejsce
w ekstraklasie - najwy¿sze
wówczas w historii klubu. Nie-
stety, w 1995 roku zaraz po
przyjœciu trenera Waldemara
Wspania³ego, nagle dwóch
zawodników Roman Bartuzi i
Jaros³aw Wojczuk opuœci³o
klub i przenios³o siê do Szcze-
cina, choæ klub by³ ju¿ z nimi
dogadany w sprawach finanso-
wych. Tak¿e przez d³ugi czas
nie gra³ Karol Hachu³a i w
efekcie w nastêpnym roku ze-
spó³ spad³ do serii ,,B”, ale tylko
na jeden sezon. 

- Co ciekawe, ten spadek by³
pocz¹tkiem budowy najlepszej
dru¿yny w historii sekcji, w któ-
rej znalaz³o siê miejsce te¿ dla
m³odych zawodników, choæby
Sebastiana Œwiderskiego -
opowiada dalej M. Czubiñski. -
Dzisiaj po prawie 20 latach od
tamtego momentu mo¿emy
powiedzieæ, ¿e wysz³o to nam
na dobre. Szybko powrócili do
nas Bartuzi, Wojczuk i Hachu³a
oraz Tomasz Borczyñski - wyli-
cza.

Na pocz¹tku 1997 roku nasi
siatkarze byli liderami grupy B
pierwszej ligi, czyli formalnie
drugiego szczebla rozgrywek.
Sam ich awans do fina³u Pu-
charu Polski w Radomiu by³
du¿¹ niespodziank¹. Kiedy w
meczu o wejœcie do œcis³ego
fina³u przysz³o im zagraæ z Ya-
walem Czêstochowa, nikt im
nie dawa³ ¿adnych szans. W
czêstochowskiej ekipie prowa-
dzonej przez trenera Sta-
nis³awa Goœciniaka (mistrza
œwiata z Meksyku) gra³o sze-
œciu ówczesnych reprezentan-
tów Polski.

- Nie przestraszyliœmy siê ich,
bo czuliœmy siê mocni - opo-
wiada Marek Czubiñski. - Poza
tym niczym nie ryzykowaliœmy.
Za pora¿kê nikt nam by g³ów
nie urwa³. A po wygranej by³em
pewny, ¿e zdobêdziemy trofe-
um, gdy¿ ch³opaki byli na fali. I
zdobyliœmy ten puchar, a mi od
razu przypomnia³ siê 1985 rok,
kiedy to jako zawodnik prze-
gra³em ze Stal¹-Stocznia fina³
w Kielcach. Jechaliœmy tam w
roli zdecydowanych faworytów,
a skoñczy³o siê na klêsce.
Sprawê pokpiliœmy w meczu z
Resurs¹ £ódŸ. Przegrywaj¹c,
zrobiliœmy wspania³y prezent…
Waldkowi Wspania³emu, który
ze swoimi siatkarzami z
P³omienia Milowice by³ ju¿ spa-
kowany. Po jego przyjœciu do
Stilonu co rusz œmia³ siê ze
mnie, ¿e wtedy tak frajersko
oddaliœmy puchar. Ale to jest
w³aœnie urok sportu…

Potem by³y dwa medale w li-
dze. Najpierw br¹zowy, a w
2000 roku ju¿ pod skrzyd³ami
trenera Andrzeja Kaczmarka
zdobyli srebrny. By³o to dok³ad-
nie 21 kwietnia 2000 r., kiedy
Stilon Gorzów zosta³ wicemist-
rzem Polski. Dzisiaj rzecz nie
do pomyœlenia… Do tego
dosz³y wystêpy w europejskich
pucharach. By³y to jednak bar-
dzo mi³e z³ego pocz¹tki. Bo-
wiem po zdobyciu wicemistrzo-
stwa Polski rozpocz¹³ siê
okres... likwidacji klubu. Marek
Czubiñski opowiada, ¿e fatal-

nie siê czu³, kiedy, szukaj¹c
sponsorów, musia³ przedsta-
wiaæ siê jako kierownik KS Sti-
lon w likwidacji. 

- Trochê dziwiono siê, ¿e w
ogóle zawracam im g³owê. My-
œla³em, ¿e, maj¹c atut w
postaci tego wicemistrzostwa,
³atwiej bêdzie namówiæ firmy
do sponsorowania. W Gorzo-
wie zawsze by³y trudnoœci z po-
zyskiwaniem œrodków na sport,
gdy¿ liczba dzia³aj¹cych tu
wiêkszych firm by³a znikoma.
¯eby walczyæ o medale, trzeba
by³o mieæ dwóch-trzech du¿ych
sponsorów z Polski, a wszyst-
kie drogi prowadzi³y do… War-
szawy. Robiliœmy bardzo du¿o,
¿eby kogokolwiek przekonaæ,
lecz nie by³o to proste - przypo-
mina.

To by³ koniec nie tylko wielkie-
go siatkarskiego Stilonu, ale i
przygody naszego rozmówcy z
siatkówk¹. Musia³ nauczyæ siê
¿yæ inaczej. Przyznaje, ¿e
³atwo nie by³o. Ima³ siê ró¿nych
zajêæ. Próbowa³ dzia³aæ na
w³asn¹ rêkê. Za³o¿y³ nawet
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ale
zrezygnowa³ z niej. Od wielu lat
pracuje w jednej z gorzowskich
firm samochodowych. Ma
dwóch synów, ale ¿aden nie
poszed³ w jego œlady. Tomasz
kiedyœ gra³ w pi³kê, potem wyje-
cha³ do pracy w Islandii. Po-
wróci³ niedawno, po oœmiu la-
tach i pracuje w Gorzowie jako
informatyk. Micha³ z kolei za-
wsze traktowa³ sport rekreacyj-
nie. Teraz mieszka w Poznaniu
i pracuje w agencji reklamowej. 

- Mo¿e mój wnuk, Nikodem,
kiedyœ zainteresuje siê siat-
kówk¹. Na razie, jak kiedyœ ja,
przejawia chêci w kierunku fut-
bolu - mówi dziadek, którego
dzisiaj pró¿no spotkaæ na me-
czach siatkarskich w Gorzo-
wie. Nie oznacza to, ¿e zapom-
nia³ o ulubionej dyscyplinie.

- Œledzê wszystkie wa¿nie-
jsze wydarzenia, bardzo
prze¿ywa³em grê naszej repre-
zentacji podczas mistrzostw
œwiata. Interesujê siê rozgryw-
kami w PLS, ale tymi ni¿szymi
ligami ju¿ mniej. Ró¿nica po-
ziomu sportowego jest spora.
Utrzymujê ponadto ci¹g³y kon-
takt ze œrodowiskiem siatkar-
skim, zw³aszcza z Waldkiem
Wspania³ym i Andrzejem
Kaczmarkiem. I ci¹gle wierzê,
¿e kiedyœ wielka siatkówka
wróci do Gorzowa. Warunkiem
jest nowa hala, bo wówczas
³atwiej bêdzie i zbudowaæ
dru¿ynê, i pozyskaæ sponso-
rów - koñczy. 

ROBERT BOROWY
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Kto skacze wysoko, ten skacze krótko
- Siatkówka zawsze by³a moj¹ pasj¹ - mówi Marek Czubiñski, który by³ siatkarzem znakomitym i dobrze pamięta tamte czasy.

Stilon Gorzów z Pucharem Polski 1997. Stoją od lewej: Marcin Zarzycki (II trener), Waldemar
Wspaniały (trener), Zdzisław Olejnik, Nikołaj Mariaskin, Karol Hachuła, Marcin Kobiałko,
Roman Bartuzi, Arkadiusz Wodniczak (masażysta), Marek Czubiński (kierownik drużyny). W
dolnym rzędzie: Sebastian Świderski, Jerzy Zwierko, Radosław Maciejewicz, Eryk Matuszak,
Tomasz Borczyński, Jarosław Wojczuk.

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

Do dzisiaj uwa¿a, ¿e
post¹pi³ s³usznie, bo

pieni¹dze nie zawsze s¹
najwa¿niejsze.

Hasło: Wielkanocne pisanki
Rzędami: srebro, włosie, ladaco, chciwy, szala, slogan, szosa, Tosca,
papacha, ekierka, spazm, czapa, kozaki, szyld, warkot, Lechia, okonie, niecka.
Kolumnami: pejsik, rzadzizna, opaska, pchacz, beatles, Askana, alchemik,
owoc, tlen, latawiec, poncho, zszycie, gąsior, siewka, kopalniak, niania.
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Przygotowania rozpoczê³y siê
jednak krótko po zakoñczeniu
24 imprezy. Sprzyjaj¹ca, ciep³¹
jesieñ i pocz¹tek zimy wyko-
rzystano na modernizacje lot-
niska w Trzebiczu Nowym.
Ogromne wra¿enie robi nowy,
wielki hangar. Zawi¹za³a siê
spó³ka Agroturlot i ci¹gle trwa
poszukiwanie sponsorów. Nie
jest to zbyt trudne, bo wiele firm
zdaje sobie sprawê, ¿e piknik
jest doskona³¹ okazj¹ do za-
prezentowania siê nie tylko w
Polsce i nie tylko w œwiecie lot-
niczym. Organizator i po-
mys³odawca imprezy Ryszard
Chwalisz jest w kontakcie z pi-
lotami, którzy czêsto odwiedza-
li imprezy w Trzebiczu. Ju¿ wia-
domo, ¿e wielu z nich zrezyg-
nuje z przeró¿nych zaproszeñ i
planów, aby pojawiæ siê na jubi-
leuszowej imprezie.

Impreza od lat jest jedyn¹
okazj¹ ogl¹dania rzadkich i cie-
kawych statków powietrznych
oraz legendarnych pilotów. Nie-
wiele jest miejsc, gdzie mo¿na
porozmawiaæ z pilotami i kon-
struktorami oraz z bliska

ogl¹daæ polski motoszybowiec
Fregata, który dziwnym
zrz¹dzeniem losu bardziej zna-
ny jest w Anglii ni¿ w Polsce.
Co roku piknik odwiedza dr.
Zbigniew Czerwik, pionier mo-
tolotniarstwa. W Trzebiczu
bywa³y francuskie wiatrakow-
ce, a od kilku lata bywaj¹ tak¿e
mocno zaawansowane tech-
nicznie polskie konstrukcje.
Mo¿na by³o ogl¹daæ w akcji za-
bytki lotnictwa, po¿arnicze Dro-
madery, balony i skoki spado-
chronowe. Obok pasa w niebo
wzbija³y siê sterowane radiem
modele. Wieczory umila muzy-
ka  wykonywana przez uznane
gwiazdy sceny i estrady.

Podczas kilku ostatnich pikni-
ków ulubieñcem publicznoœci
by³ niemiecki pilot akrobacyjny,
m.in. mistrz Czech Uwe Zim-
mermann.
- Rozmawia³em z nim i za-

pewnia³, ¿e bêdzie na 25 pikni-
ku. Zrezygnuje ze startu w wy-
œcigu motocyklowym na cze-
skim torze, ¿eby do nas
przylecieæ - mówi³ niedawno
Ryszard Chwalisz. Po latach

doskona³y pilot przyzna³ siê do
swojej drugiej pasji. Okazuje
siê, ¿e od lat startuje w wyœci-
gach motocyklowych na
najs³ynniejszych torach i czêsto
staje na podium. Ostatnio je-
Ÿdzi w serii mistrzostw maszyn
dwucylindrowych o pojemnoœci
do 700 ccm. Obserwuj¹c wyni-
ki, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e
jego rozleg³e zainteresowania
nie pozwalaj¹ na zbyt d³ugie
jazdy treningowe a wiêkszoœæ

torów jak np. s³ynny Nurbur-
gring wymaga wielu godzin
pracy. Ka¿da z rund sk³ada siê
z dwóch wyœcigów i Uwe, który
w ubieg³ym sezonie mia³ od-
leg³y numer 52, zwykle pierw-
szy wyœcig koñczy³ gdzieœ w
pierwszej dziesi¹tce. Zapewne
traktowa³ go jako ostry trening.
W drugim wyœcigu walczy³ z
powodzeniem o miejsce na po-
dium i zwykle to mu siê uda-
wa³o. Ten doskona³y pilot i mo-

tocyklista na dobre zwi¹za³ siê
z Polska poprzez ¿onê, z któr¹
mieszka w Koszalinie. 

Publicznoœæ w Trzebiczu No-
wym kojarzy go wy³¹cznie jako
doskona³ego pilota fascy-
nuj¹cej maszyny marki Extra.
Samolot ten u¿ywany by³ przez
s³ynn¹ akrobacyjn¹ grupê
¯elazny, która równie¿ goœci³a
tutaj. Przede wszystkim zbudo-
wana w Niemczech maszyna
znana jest z Red Bull Air Ra-

ces. Extra przez wiele lat nie
mia³a sobie równych w tej lotni-
czej Formule 1. My nie musimy
jeŸdziæ na zawody do USA lub
Abu Dabi, bo mo¿emy ogl¹daæ
ten niesamowity samolot w
Trzebiczu Nowym i wyobra¿aæ
sobie tam uczucie
przeci¹¿enia rzêdu 6 G. Co-
dziennie podczas pikniku Uwe
startowa³ po kilka razy, prezen-
tuj¹c niezwykle figury akrobacji
lotniczej. Zabiera³ równie¿ na
pok³ad najodwa¿niejszych
mi³oœników lotnictwa. Zasiada-
li przed nim w kabinie z wo-
reczkiem na szyi, aby nie po-
brudziæ kokpitu w razie k³opo-
tów z ¿o³¹dkiem. Po
wyl¹dowaniu wychodzili z ka-
biny czêsto bladzi, ale zawsze
dumni, ¿e przez kilkanaœcie
minut mogli drwiæ z grawitacji.
Takich wra¿eñ nie dostarcza
¿adna inna impreza lotnicza.
Wszystko wskazuje na to, ¿e
w sierpniu bêdzie mo¿na po-
rozmawiaæ z Uwe Zimmer-
mannem równie¿ o motocy-
klach.  

RYSZARD ROMANOWSKI

Jedną z gwiazd jubileuszowego pikniku będzie niewątpliwie Uwe Zimermann
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Pokaz niezwykłych samolotów 
oraz legendarnych pilotów
Do jubileuszowego pikniku lotniczego w Trzebiczu Nowym jeszcze sporo czasu. Nikt tu jednak nie czeka na ostatnią chwilę.
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Dla tych, co lubi¹ egzotykê i
chwilkê zadumy jest te¿ wy-
marzonym miejscem pobytu,
jest jakby centrum kosmosu.
Ten œrodek œwiata wyznacza
specjalny wskaŸnik w Bazyli-
ce Grobu Pañskiego w Jero-
zolimie.

W wielk¹ podró¿ ¿ycia
wyje¿d¿am z lotniska Katowi-
ce-Pyrzowice. W niebo
uniós³ mnie samolot Boenig
737-800 na 189 miejsc. Jes-
tem w grupie pielgrzymkowej
z Kustodii Ziemi Œwiêtej w
Krakowie, czyli z franciszka-
nami, a przewodzi nam fan-
tastyczny przewodnik ojciec
dr Feliks Rachwalik. Lecê do
Tel-Awiwu, a dok³adnie do
Lod.

Akwedukt na początek

Pierwszy przystanek w Ce-
zarei Nadmorskiej, aby zoba-
czyæ stary rzymski akwedukt.
Widok ju¿ jest wart ca³ego
zachodu i czekania mie-
si¹cami na wyjazd. Akurat
w Izraelu koñczy siê sza-
bat. Na pla¿y sporo ludzi,
jedz¹, k¹pi¹ siê, piknikuj¹.
Zanurzam rêce w Morzu
Œródziemnym. Ktoœ trochê
brodzi, wszyscy zbieraj¹
muszelki. Zachwyt pe³en.
Po kwadransie znów do au-
tokaru i jedziemy tu¿ nad
morzem do Hajfy. To naj-
wiêkszy port Izraela i jed-
noczeœnie najwiêksze
zag³êbie hi-tech. Przeszklo-
ne wie¿owce na skraju
miasta maj¹ wszystkie zna-
ne loga. Jest Google,
jest…, no jednym s³owem
wszystko jest. A nasz prze-
wodnik mówi, ¿e w tym kra-
ju jest takie powiedzenie - W
Jerozolimie siê modl¹, w Tel

Awiwie bawi¹, a w Hajfie pra-
cuj¹.

Z zawodzeniem muezzina

Z Hajfy ruszamy ku Nazare-
towi. Pierwsze spostrze¿enie
jest takie, ¿e wszystkie mias-
ta i osiedla mijane po drodze
s¹ takie same. To znaczy
prostok¹tne piaskowe domki
lub domy z bateriami
s³onecznymi na dachach i
bañkami na wodê. General-
nie nie jest piêknie, bo
wszechogarniaj¹cy ba³agan,
ale co tam, jesteœmy wszak
w Azji, co prawda tej Mniej-
szej, ale jednak w Azji. W
nocy budzi mnie czysty,
g³oœny i chrapliwy zaœpiew
muezzina. No tak, jestem w
Azji.

Jezioro i Tiberias

Kolejny dzieñ to wyprawa
nad Jezioro Genezaret zwa-
ne tak¿e Tyberiadzkim lub
Galilejskim. To tu Chrystus
chodzi³ po falach oraz po-
ucza³ œw. Piotra, jak ma ³owiæ
ryby, aby sieci nie by³y puste.
Tu warto zobaczyæ Kafar-
naum, czyli zabytkowe mias-
to zachowane do poziomu
œcian z zabytkow¹ synagog¹.
Miejscem opiekuj¹ siê fran-
ciszkanie, wiêc jest utrzyma-
ne w porz¹dku i ³adzie. Ró¿ni
siê od innych tym, ¿e domy
budowane by³y z czarnego
bazaltowego kamienia, co
jest rzadkoœci¹ w tym nie-
zwyk³ym kraju. W koñcu pod-
je¿d¿amy do przystani, tu
³adujemy siê na barkê. Naj-
pierw na maszt idzie flaga Iz-
raela, potem pada komenda
do hymnu i na maszt idzie
flaga polska, a ca³a barka
œpiewa, mocno zreszt¹ wzru-

szona, Mazurka D¹browskie-
go. Wra¿enie jedyne w so-
bie. Rejs trwa oko³o 40 mi-
nut. Mamy szczêœcie. Jest
piêkna pogoda, widaæ Tibe-
rias, czyli Tyberiadê, Na ho-
ryzoncie majacz¹ Wzgórza
Golan, te same, gdzie przez
lata stacjonowa³y nasze Nie-
bieskie He³my. Widaæ nawet
ujœcie rzeki Jordan, która
przez jezioro przep³ywa.A¿ w
koñcu cumujemy. Jesteœmy
w kibucu Ein-Gev. Tu zwy-
czajowy posi³ek. Jemy Rybê
œw. Piotra. Przysmak. 

Jordan, Morze Martwe 
i Qumran

Kolejny dzieñ to ju¿ droga
do Betlejem. Ale po drodze
Jerycho, czyli najstarsze
miasto œwiata. Takie typowo
arabskie, gdzie mo¿na zoba-
czyæ starych Arabów w chus-
tach okreœlanych przez nas
jako arafatki. Siedz¹ przed
jakimiœ sklepikami, pij¹ kawê,
gadaj¹ ze znajomymi. Po
drodze przepiêkny b³êkitny
meczet. Jesteœmy ju¿ na Za-
chodnim Brzegu, czyli tere-
nach doœæ spornych, a za
chwilê wjedziemy do Autono-
mii Palestyñskiej. 

Jedziemy nad Morze Mar-
twe. Nieruchoma tafla wiel-
kiego jeziora, w której taplaj¹
siê ci, co mog¹ do niej wejœæ.
Nie ma ¿adnych solnych wy-
kwitów, ale trudno siê dziwiæ.
Pora deszczowa jest i wody
wiêcej ni¿ zwykle. Po k¹pieli i
posi³ku jedziemy do ska³
Qumran. To tu odnaleziono
s³ynne zwoje, które do dziœ
mo¿na zobaczyæ w Muzeum
Izraela w Jerozolimie. Robi-
my zdjêcia i ju¿ znów w auto-
karze.

Kierunek Betlejem, ale
przez sanktuarium

Wygodna autostrad ³¹cz¹ca
Jordaniê, a w³aœciwie Am-
man i Jerozolimê, wiedzie
wœród skalistych wzgórz pu-
styni Judzkiej. W pewnej
chwili po lewej stronie widaæ
jakieœ zbudowania. A nasz
przewodnik, nieoceniony oj-
ciec Feliks z zagadkow¹
mina oznajmia - Pojedziemy
w jedno miejsce. I nasz auto-
kar skrêca w lewo w doœæ
wyboist¹ dro¿ynê, aby po pi-
êciu minutach dowieŸæ nas
do meczetu. A przewodnik
objaœnia, ¿e w³aœnie jeste-
œmy w miejscu, gdzie znajdu-
je siê jeden z domniemanych
grobów proroka Moj¿esza,
ale œwiêtego w obrz¹dku
islamskim. Miejsce jest prze-
piêkne. Zamkniêta budowla
w kwadracie, po dziedziñcu
podejœæ mo¿na do okna,
gdzie widaæ trumnê przykryt¹
zielon¹ kap¹ ze z³otymi wy-
haftowanymi literami po
arabsku a nad ni¹ otwarty
Koran. No zachwyt pe³en. 

Najważniejsze kościoły
chrześcijańskiego świata

S¹ dwa. Jeden to Bazylika
Narodzenia Pañskiego w
Betlejem, a drugi to Bazylika
Grobu Pañskiego w Jerozoli-
mie. Oddalone od siebie o
zaledwie 9 km, le¿¹ w
ró¿nych œwiatach. Bo Betle-
jem to Autonomia Palestyñs-
ka odgrodzona od Izraela
wysokim murem, ale i p³otem z
zasiekami oraz posterunkiem
granicznym, a druga le¿y w
sercu Jerozolimy, tej nieuzna-
wanej przez wspó³czesny œwiat
faktycznej stolicy Pañstwa Izra-
el. W jednej Zbawiciel siê uro-
dzi³, w drugiej, która jest zna-
kiem Jego ostatecznego
mêczeñstwa i œmierci, skona³ i
zosta³ pochowany.

Oba koœcio³y, obie bazyliki
wo³aj¹ o pomstê do nieba.
Bo obie brudne s¹, zara¿one
jakby tr¹dem rozpadu. W
obu krêc¹ siê dziesi¹tki
p¹tników, wiernych, sprag-
nionych wra¿eñ turystów? W
obu brakuje tej powagi, jak¹
maj¹ choæby nasze polskie
sanktuaria. Niedaleko szu-
kaæ, wystarczy pomyœleæ o
Rokitnie. 

Miejsca inne niż kościoły

Nocna wizyta w ramach
wycieczki Jeruzalem by
Night wiedzie do Knesetu,
czyli siedziby izraelskiego
parlamentu. Kneset jest
ma³y, ale piêkny. Potem prze-
jazd przez dzielnicê ¯ydów

ortodoksyjnych Mea Schea-
rim, czyli tê, któr¹ siê zna z
filmów. To tak, jakby nagle
cz³owiek znalaz³ siê w XIX
wieku w starej dzielnicy
¿ydowskiej w Lublinie. Lu-
dzie ubrani w cha³aty, kape-
lusze, czapki z lisa - to
mê¿czyŸni, albo te¿ w d³ugie
suknie i peruki - to kobiety,
gdzieœ siê spiesz¹, biegn¹,
do sklepu, starej ¿ydowskiej
jatki znanej z filmu „Oczy
szeroko otwarte” i nagle do-
œwiadcza tego, ¿e to siê dzie-
je naprawdê. ¯e tam siê jest.
A ¿e w autobusie, có¿ trud-
no, tam samemu raczej
wchodziæ nie jest wskazane.
¯ydzi ortodoksyjni nie lubi¹
innych i potrafi¹ byæ agre-
sywni.

Byæ w Jerozolimie i nie byæ
przy Œcianie P³aczu, to nie
byæ w Jerozolimie. By³am
tam dwa razy. Za ka¿dym tar-
ga³y mn¹ mocne emocje. Nie
umiem tego wyt³umaczyæ.
By³am mocno wzruszona.

No i w koñcu Yad-Waszem.
Miejsce, gdzie s¹ drzewa
oliwne z tabliczkami „Spra-
wiedliwy miêdzy narodami
œwiata” Wzgórzu Herzla,
twórcy wspó³czesnego syjo-
nizmu. To miejsce, które by³o
trzecim dla mnie wa¿nych
powodem, po Jeziorze Ge-
nezaret, Œcianie P³aczu i
Wzgórzu Meczetów, na które
nie dane mi by³o wejœæ, aby

moja droga do Izraela mia³a
sens. 

Droga Krzy¿owa
Ukoronowaniem wyjazdu -

pielgrzymki przecie¿ by³a
Droga Krzy¿owa ulicami Sta-
rej Jerozolimy, miasta prze-
dziwnego, podzielonego mi-
êdzy nacje i religie. I kiedy
tam szliœmy, od tej stacji
pierwszej, zaczynaj¹cej siê
od Bramy Lwów, od miejsca,
gdzie jest wejœcie na Wzgó-
rze Meczetów, dawniej
Œwi¹tynne, gdzie w pi¹tki
mog¹ wejœæ tylko muzu³ma-
nie, a wejœæ pilnuj¹, jak i do
katolickich miejsc kultu, poli-
cjanci i wojskowi, czu³am, ¿e
to jest w³aœnie ten œrodek
œwiata, to miejsce pocz¹tku i
koñca. I szkoda tylko, ¿e tak
trudno siê porozumieæ. Prze-
szliœmy Drogê wij¹c¹ siê mi-
êdzy kramami, po arabskim
suku. No i ona te¿ zmusza
do myœlenia.

A potem ju¿ lotnisko im. Da-
wida Ben-Guriona, czyli Ben
Gurin Airoprt. Odprawa by³a
bezproblemowa, bo to sza-
bat, sobota. A na ostatniej
bramce, od wysokiego funk-
cjonariusza Pañstwa Izrael
us³ysza³am parê mi³ych s³ów
i takie po¿egnanie - Say hello
to Zibi Boniek. Jak bêdê
mia³a okazjê, to na pewno
powiem. Ale wiem, ¿e za ja-
kiœ czas znów powiem Sze-
ma Israel.

RENATA OCHWAT

Moja wymarzona podróż 
do środka ziemi
Dla wyznawców trzech wielkich religii to miejsce jest œrodkiem œwiata. Dla innych to miejsce także jest warte odwiedzenia.

Jerozolima – miasto podzielone między nacje i religie
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Nie być przy Ścianie Płaczu, to nie być w Jerozolimie
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Sport buduje
tożsamość 

Gorzowski sport przeżywa
najtrudniejszy okres w swojej
powojennej historii. Z jednej
bowiem strony szkoły cierpią
na brak sportowej infrastruk-

tury, co świetnie oddaje raport przygotowany przez
doświadczonego trenera i wychowawcę młodzieży
Mariana Henniga, a z drugiej  strony coraz większą
zapaść przeżywa sport wyczynowy, przez kilkadzie-
siąt lat będący chlubą mieszkańców naszego miasta.
Sport szkolny i szkolna infrastruktura sportowa to w
100 procent zadanie dla miasta, choć tutaj sytuacja
powoli zmienia się na lepsze. Kiedy ja chodziłem do
szkoły podstawowej, to ledwie dwie czy trzy podsta-
wówki miały własne sale gimnastyczne, a dzisiaj jest
to standard. Brakuje jednak profesjonalnych przy-
szkolnych  boisk, basenów, o boiskach całorocznych
nie wspominając. Jednak sport wyczynowy to problem

o wiele większy i niczego nie zmienia w tej ocenie no-
woczesny stadion żużlowy, bo każdy wie, że nie  jest
on wielofunkcyjny i nawet ligowych spotkań piłkarskich
nie da się na nim rozgrywać. Tu główne problemy są
dwa - baza sportowa i finansowanie klubów ligowych. 

Brak stadionu piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia,
jaki mają Kielce, Bielsko-Biała czy Gliwice, jest oczywis-
ty, bo nie da się zbudować silnej piłki bez stadionu z
oświetleniem, podgrzewaną murawą czy całorocznym
boiskiem treningowym. Dzisiaj piłkarze „Stilonu”, aby ro-
zegrać sparringi przed sezonem,  muszą jechać do Bar-
linka czy Międzyrzecza, co jest i kłopotliwe, i kosztowne,
a przede wszystkim wstydliwe. Również brak hali wido-
wiskowo-sportowej jest dokuczliwy, choć znacznie
mniej niż brak stadionu. Koszykarki PWSZ mają własną
halę, ale tak naprawdę jest to tylko trochę zmodernizo-
wana hala zbudowana przed wojną na potrzeby przeby-
wających w koszarach żołnierzy. Wspomnieć też należy
o boisku lekkoatletycznym, ale to bardziej potrzeba es-
tetyczna (obecny obiekt przy ulicy Dąbrowskiego to za-
puszczona ruina ) niż sportowa. (lekkoatletów ci u nas

niewielu) Jeśli chodzi o wyczyn, to złote lata 70. i 80. już
nigdy nie wrócą, ale pilnie potrzeba zatrzymać upadek
dyscyplin, które dla gorzowian są ważne. Żużel daje so-
bie radę. Klub ma wypasiony stadion, pełnymi garścia-
mi korzysta z pomocy finansowej miasta (dotacje, utrzy-
manie stadionu, dochody z Grand Prix, organizowanie
przez miasto sponsorów). W tym roku nie powinno być
gorzej niż w obfitującym w sukcesy roku 2014. Ale już
koszykarki, siatkarze, piłkarze nożni, o piłkarzach
ręcznych nie mówiąc, ledwie zipią lub właśnie
wyciągają nogi (siatkarze).

Czy wspomniane kluby powinny liczyć na pomoc
miasta? Z pewnością tak, jeśli chodzi o budowę bazy i
jej utrzymanie. Z pewnością też tak, jeśli chodzi o
współfinansowanie bieżącej działalności wyczynowej -
i tak się dzieje. Tyle tylko, że ta pomoc wystarczy tylko
i wyłącznie na wegetację. Kluby muszą więc liczyć na
siebie i pomoc miasta nie tyle bezpośrednią, ile po-
średnią - miasto ma bowiem o wiele większe możliwo-
ści namawiania sponsorów (dużych firm
inwestujących w Gorzowie i okolicach) niż same klu-

by. Władze miasta muszą jak najprędzej się określić-
jak widzą przyszłość gorzowskiego sportu we wszyst-
kich wymienionych tu kwestiach. Od lat w sprawie
sportu panuje chaos, tymczasowość i działanie od przy-
padku do przypadku. Tego problemu nie rozwiążą jed-
nak kolejne powoływane przez prezydenta miasta ko-
misje. To sam prezydent musi mieć wizję sportu w mie-
ście i musi ją jak najszybciej przedstawić środowiskom
sportowym. Sport bowiem to kwestia dla funkcjonowa-
nia miasta ważna, jeśli nie najważniejsza, budująca
jego tożsamość i dumę. Kto tego nie rozumie - nie rozu-
mie współczesnego miasta. W tym kontekście patrzę z
przerażeniem na panią wiceprezydent mającą patronat
nad sportem, która, jak wynika z jej dotychczasowych
wypowiedzi, nie wie o nim nic. Jej okrągłe, nic nie
znaczące wypowiedzi na ten temat stają się przedmio-
tem żartów, ale jak tak dalej pójdzie - ona pierwsza stra-
ci parasol ochronny przysługujący nowemu. Bo sport, w
przeciwieństwie do innych dziedzin, nie znosi przestoju,
a kibice to naród wyjątkowo niecierpliwy i gwałtowny.

JERZY SYNOWIEC

...Z MIŁOŚCI DO GORZOWA �

Nasze lata,
nasze
wspomnienia

Rzadko słuchamy star-
szych. Nawet, gdy mówią o
rzeczach ważnych. Bagateli-

zujemy wspomnienia o pierwszym nauczycielu, księ-
dzu, o wspólnych pracach w polu i zabawach, o orga-
nizowaniu szkół, straży pożarnej, czy banków
spółdzielczych. Sam zrozumiałem jak te historie są
ważne, dopiero gdy w ubiegłym roku uczestniczyłem
w spotkaniach w związku z rocznicami wybuchu woj-
ny, powstania warszawskiego, świętowania zakoń-
czenia wojny. Opowieściom, które snuto, towarzy-

szyła satysfakcja, zadowolenia, niekiedy duma, ale
równie często łzy.

70 lat w życiu państwa i regionu to okruch czasu. W
życiu człowieka - nieprzerwanie długi strumień epizo-
dów, ludzi, miejsc powoli odchodzący w niepamięć. A
przecież to właśnie te miejscowości i wydarzenia, a
nade wszystko ludzie tu przybyli „stworzyli” nasz
czas. Dali nam wszystko, co mogli byśmy poszli dalej:
mądrzejsi, uważniejsi, piękniejsi w swoich byciu lubu-
szaninem, realizujący marzenia. 

Atmosfera tych opowieści spowodowała, że bar-
dzo chciałem, aby bieżący rok stał się momentem,
być może ostatnim z udziałem „Pionierów Polskoś-
ci”, w którym uczcimy 70-lecie polskiej administracji
na ziemiach zachodnich. Abyśmy wszyscy zoba-
czyli drogę, jaką region przeszedł. Jak wiele zrobi-

liśmy wspólnie, choć niemalże wszystko nas
różniło. 

Poprosiłem prezydenta RP Bronisława Komorowskie-
go o patronat i obecność podczas głównych uroczystoś-
ci. Bo bardzo chciałem, aby nasze obchody, ocalając pa-
mięć o lubuskich pionierach, stały się jednocześnie ele-
mentem promocji regionu. Tak, jak promują nas dziś
wybitni lubuscy sportowcy, artyści, ludzie biznesu, którzy
swój sukces łączą z naszym województwem. Jestem
wciąż przekonany, że to, co pozostanie po obchodach -
przejdzie do historii. Naszej, wspólnej historii pisanej
każdym dniem i przez każdego. Obchody widziałem,
jako roczny otwarty cykl imprez, który rozpocznie koncert
- dzieło napisane specjalnie na tą okazję przez Adama
Bałdycha - dzisiaj naszą największą międzynarodową
sławę. I to dzięki Bogusiowi Dziekańskiemu, który stwo-

rzył klub o międzynarodowej renomie i nigdy nie chciał z
Lubuskiego wyjechać. Miałem nadzieję, że poprzez mu-
zykę w sposób najbardziej wyrazisty odwołamy się do
różnych tradycji, kultury i wrażliwości tych, którzy jako
pierwsi zjawili się na Ziemiach Zachodnich. 

Liczyłem na otwarcie szuflad, wyjęcie zdjęć, napisa-
nie wspomnień, by kruchość odchodzącego czasu nie
przeminęła. I patrząc na wiele samorządowych
działań i pionierów - mam wielką nadzieję, że zapi-
szemy te 70 lat jako swój czas. Czas, który dał przy-
szłość naszym dzieciom, otworzył drogę do Europy.
Pionierzy pięknie go wykorzystali. Gdy o tym myślę -
zdumiewa mnie i zachwyca ich niezłomna wola two-
rzenia Polski gdzieś tu, gdzie wcześniej nie byli i nie
wiedzieli, co ich czeka. 

JERZY OSTROUCH

...PO PROSTU LUBUSKIE �

Na stacji
Krzyż

Powieść Zdzisława Mo-
rawskiego „Klątwa na stacji
Krzyż” nie zostanie już do-
kończona. Nie ma już
Zdzisława, nie ma też „stacji

Krzyż”. To znaczy jest miejscowość Krzyż Wlkp. i jest
mała, zapyziała stacyjka o tej nazwie.

Mojej stacji Krzyż już nie ma. Przez lata należała
do najważniejszych węzłów kolejowych Polski. Jed-
nym tchem wymieniało się Koluszki, Jaworzynę
Śląską i właśnie Krzyż. Wielka i piękna to była stacja.
Zaprawdę piękna. Fakt, że często brudnawa, ale
pełna ludzi przez całą dobę. Pociągi wjeżdżały, wy-
jeżdżały manewrowały, syczały i sapały. Bo parowo-
zy jeszcze były. Jadąc z gór, znad morza, czy ze sto-
licy już na wiele kilometrów przed nią myślało się o
niej z drżeniem serca. Czy zdążymy na przesiadkę?!
Czy do Gorzowa dojedziemy „z marszu”, czy czeka
nas wielogodzinne czekanie na następny pociąg.
Krzyż to była prawdziwa brama do Gorzowa. To był
pierwszy kontakt z ludźmi tego miasta. Krzyż to była
też jedna, wielka loteria. Czy zdążymy na połączenie,
czy pociąg wjedzie na swój nakazany peron, czy na

inny? A inny peron, to bieganie góra-dół po drewnia-
nych schodach. Nerwy i gorączkowe szukanie swoje-
go pociągu w tumanach pary. JEST. Albo nie ma.
Boże to nie ten peron! Dzieci jakby się więcej wtedy
rodziło, a walizek na kółkach nie było. Płacz, krzyki,
bełkot zapowiedzi z megafonów. „Czamadany”, wa-
lizki, plecaki, kajaki i rowery. Stacja Krzyż loterią była
jeszcze z innego powodu. Stacja miała restaurację.
Dużą, ogromną, zawsze prawie pełną czekających
na przesiadkę pasażerów. Brali ci tacy dwie herbaty
na czterech i trzy godziny do pociągu „na Gorzów”
przesiedzieli. Żywiły się tam drużyny konduktorskie i
torowe.

Wizyta w restauracji była obowiązkowa. Tam były
golonki! Ale czy starczy dla mnie? To był dylemat już
od Szamotuł. Potem zaczęła się era bigosu i zupy
grochowej. Nawet gdy czas oczekiwania na pociąg
nie był długi, albo nawet gdy pociąg „na Gorzów” stał
już „pod parą”, biegło się na bigos lub grochówkę.
„Pani mogę poza kolejką? Pociąg mi stoi”. Zazwyczaj
mogłem. Ludzie byli chyba bardziej życzliwi. Smak
pamiętam do dzisiaj. Było jeszcze podziemne przejś-
cie między peronami dla pieszych. Z sufitu wiecznie
kapała woda, grożąc zawaleniem. Jak ze 40 lat temu
je zamknięto, tak nigdy już nie zostało otwarte. Ruch
odbywał się po kładce. Drewnianej, wydającej dud-

niące dźwięki od setek biegnących po niej ludzi. Z
czasem kładka uległa modernizacji. Jest betonowa,
nie wydaje dźwięków. Pozostała równie groźna i
trudna do wejścia z bagażami jak poprzednia. 

Często była też ta stacja - „fatamorganą”. Migała
przed oczyma, gdy wyrwany ze snu mijałem ostatnie
latarnie peronowe. Był okres, że przynajmniej raz w
miesiącu do Gorzowa z Rembertowa dojeżdżałem.
Zmęczony, budziłem się często dopiero w Choszcz-
nie. Towarzystwo, koledzy... W Warszawie Zachod-
niej otwierał swoje podwoje wagon restauracyjny...
Wydłużało to znacznie podróż. W czasie i przestrze-
ni. Była też na dworcu ciepła „świetlica”, a w niej cza-
sopisma, książki, telewizor. I co ciekawe, ludzie czy-
tali. Umieli! Były pomieszczenia dla matek z małymi
dziećmi. Ciepłe, miłe, zadbane. To był czas koszmar-
nego „realnego socjalizmu”. Tego, co musiał odejść.
Był niesprawiedliwy, nie dbał o ludzi, nie dawał
społeczeństwu szans rozwoju. Pensje były głodowe,
a wszechobecna bezpieka podsłuchiwała i zamykała,
kogo tylko się dało. Tak teraz uczą. 

W ostatnią sobotę odwiedziłem w nocy „stację
Krzyż”. Olbrzymia ruina, strasząca oczodołami okien
pustych sal i restauracji. Przy starej zamkniętej na
cztery spusty toalecie stoi „toytoyka”. Taka jak na bu-
dowie. Jeszcze bardziej śmierdząca niż stara ubika-

cja. Małe pomieszczenie z zamkniętymi kasami, bo i
po co mają być otwarte, poprzedzielane zostało
koszmarnymi kratami ze stali zbrojeniowej i kłódkami
jak pięści. Za kratą ubikacja z dumnym napisem -
„Toaleta płatna 2 zł u sprzedawcy w kiosku”. Realny
kapitalizm. Pozostałe napisy jakby już z mniej realne-
go świata. Przy zamkniętej kasie pocieszająca infor-
macja, że „Najbliższa kasa biletowa, w której można
nabyć bilet w komunikacji krajowej, czynna w godz.
00:00-24:00 znajduje się na stacji Poznań
Główny”. Trochę daleko, cholera. Jest też napis
trochę tajemniczy, a przynajmniej wywołujący wie-
le pytań i skojarzeń. W regulaminie stacji w pun-
kcie „zakazów” jest podpunkt 14. Zabrania się...
„zakłócania krzykiem, odrażającym wyglądem i
wonią dóbr osobistych osób uprawnionych do ko-
rzystania z dworca”. Jak błyskawica przeleciało mi
przez głowę wiele pytań. Czy mogę tu być, czy nie
? Kto z moich znajomych może, a kto na pewno
nie może przebywać na dworcu w Krzyżu Wlkp.?
Całą powrotną drogę do Gorzowa grupowałem w
myślach znajomych na kategorie, kto krzykliwy,
kto odrażający, kto się rzadko myje.
Przekładałem, przerzucałem, skreślałem,
wciągałem na listę. Listę utajniłem.

PIOTR STEBLIN KAMIŃSKI

...OSTATNI PRZY STOLIKU NR 1
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Lot ćmy 
do ognia

Już się rozpo-
częła kolejna
kampania wybor-
cza, a ciągle
słychać odgłosy

wyborów samorządowych. Niedawno z
funkcji szefa miejskiej organizacji (czy jest
jeszcze cos takiego w Gorzowie?) SLD
zrezygnował Marcin Kurczyna. Oficjalnym
powodem jest niemożliwość pogodzenia
obowiązków zawodowych z wypełnianiem
funkcji przywódcy partii mieście. Na pewno
tak jest w istocie, bo Marcin Kurczyna jest
wziętym prawnikiem, specjalistą od prawa
samorządowego, prowadzącym obsługę
prawną kilku lokalnych samorządów, co
związane jest z koniecznością częstych
wyjazdów poza miasto. Jeśli się jeszcze
weźmie pod uwagę fakt, że jest on także
radnym rady miasta, szefem klubu w tej ra-
dzie, ojcem dwóch dorastających córek, to
faktycznie jak na jednego człowieka obo-
wiązków trochę zbyt wiele. Sądzę jednak,
że rezygnacja Marcina Kurczyna z funkcji
wynika także z poczucia odpowiedzialności
za kiepski wynik partii w listopadowych wy-
borach do samorządu. Osiągnięcia go-
rzowskiego SLD w tym względzie są, mó-
wiąc wprost, bardzo słabe, bo trzech rad-
nych w Radzie Miasta to wynik niewątpliwie
mało satysfakcjonujący. Marcin Kurczyna
wziął to na klatę i postanowił swoją rezyg-
nacją stworzyć możliwość do wykazania
się innym działaczom partii, tym bardziej,
że okazją do tego będą nie tylko nieodległe
w czasie wybory prezydenta Rzeczypospo-
litej, ale i jesienne wybory parlamentarne.

Pewnie, że za wynik wyborczy zawsze
odpowiada kierownictwo partii na każdym
szczeblu jej funkcjonowania. Dlatego rozu-
miem i szanuję decyzję pana Kurczyny, ja-
koś jednak nie widzę podobnego poczucia
odpowiedzialności u innych działaczy. Za-
miast tego widać chęć rozliczania partyj-
nych kolegów zwłaszcza za skutki swoich
własnych decyzji. Upieram się, bowiem
przy opinii, że jednym z głównych powo-
dów kiepskiego wyniku wyborczego go-
rzowskiej lewicy był fakt wystawienia
dwóch konkurujących ze sobą list wybor-
czych odbierających sobie wzajemnie
głosy. To naprawdę rzadki fenomen, by z
kandydatami SLD do Rady Miasta
współzawodniczyli członkowie władz woje-
wódzkich partii, osoby funkcyjne w tej par-
tii, wieloletni radni od zawsze kojarzeni z
SLD. Efekt był taki, że 3,5 tys. głosów od-
danych na kandydatów z Komitetu Wybor-
czego Tadeusza Jędrzejczaka zostało
zmarnowanych, bo żaden z nich nie zdobył
mandatu. Te 3,5 tys. głosów mogło prze-
cież zasilić elektorat SLD-owski, co w spo-
sób znaczący zmieniłoby wynik wyborczy
tej partii. Niewątpliwym błędem było też
niewystawienie własnego kandydata w wy-
borach na prezydenta miasta. Mógłby nim
oczywiście zostać Tadeusz Jędrzejczak,
gdyby zdecydował się wystartować pod
szyldem SLD, jednak jego koncepcje i kal-
kulacje polityczne tej możliwości nie
uwzględniały, co zresztą nie przeszkadza
mu dziś sprawować radnego sejmiku woje-
wódzkiego z mandatu SLD. Dziwne.

Akceptację dla takich działań wyraził szef
SLD w regionie, nie konsultując zresztą
swych pomysłów z miejscowymi działacza-
mi. Nie pytając nikogo w mieście, szybko

ogłosił, że kandydatem SLD na prezydenta
Gorzowa jest Tadeusz Jędrzejczak, co wy-
wołało opór części ogniw partii widoczny
potem w trakcie kampanii wyborczej, gdy
jego kandydatura była wyraźnie kontesto-
wana w niektórych kręgach partyjnych.
Dziś czołowy działacz komitetu Jędrzejcza-
ka, jednocześnie członek władz wojewódz-
kich SLD twierdzi, że 17% poparcia uzys-
kanego przez Tadeusza Jędrzejczaka w
wyborach na prezydenta Gorzowa to ewi-
dentny sukces. Taka opinia pokazuje kom-
pletne oderwanie od rzeczywistości i brak
refleksji nad skutkami swoich decyzji. Uni-
kanie odpowiedzialności za wynik wybor-
czy charakteryzuje władze partii zarówno w
centrali, jak i w regionach. Dlatego usuwa
się z partii oponentów i tych, którzy ośmie-
lają się wyrazić krytyczne zdanie o wyniku
wyborczym. Przewodniczący Miler, jak i
przewodniczący Wontor mają się dobrze, a
ich opinia, że z oceną sytuacji w partii na-
leży się wstrzymać do czasu wyborów par-
lamentarnych oznacza, że chcą zachować
status quo, oznaczający możliwość decy-
dowania o kształcie list wyborczych. Tyle,
że po jesiennych wyborach może być i tak,
że nie będzie czego oceniać, bo partii po
prostu już nie będzie. Dzisiejsza sytuacja
uwidacznia wyraźnie podziały w partii,
brak pomysłów programowych i personal-
nych (kandydatura Magdaleny Ogórek na
prezydenta RP), co słabo rokuje na przy-
szłość. A może rzeczywiście trzeba takie-
go katharsis w postaci absolutnej klęski
wyborczej lewicowych formacji, by potem
na gruzach zbudować coś całkiem nowe-
go i świeżego. Czy to się może udać?
Sądzę, że wątpię.

JERZY KUŁACZKOWSKI

...RACJE, AKCJE I REAKCJE �

Idę na Idę
No może nie idę, bo już byłem, ale warto i należy ten

film zobaczyć. Nie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą,
że jest to film antypolski, gdyż utrwala stereotyp Polaka
antysemity. Uważam, że to film arcypolski, gdyż ukazu-
je właśnie polski antysemityzm. On był powszechnie
obecny tak w czasach II Rzeczpospolitej, podczas oku-

pacji, jak i w PRL-u. A także i dzisiaj miewamy jego objawy. Przez lata komuniz-
mu byliśmy okłamywani przez reżimowych historyków, ale przyznajmy, że to
kłamstwo z radością przyswajaliśmy, że w Polsce nigdy antysemityzmu nie było,
a jeżeli był, to jako zjawisko marginalne. To nieprawda, przypomnijmy przykłado-
wo getta ławkowe na uczelniach, działalność księdza Kolbego, pogromy, za oku-
pacji - powszechne szmalcownictwo, płonące stodoły na Podlasiu, Jedwabne, w
PRL pogrom kielecki w lipcu 1946, marzec 1968 itd. 

A propos Jedwabnego, w 2000 roku uczestniczyłem w odsłonięciu pomnika-
kamienia ustawionego na miejscu stodoły, w której miejscowa ludność spaliła
swoich żydowskich sąsiadów w roku 1941. Pomnik ten stoi w szczerym polu, tuż
za rogatkami miasteczka. Na rynku prezydent Kwaśniewski wygłosił przemówie-
nie. Przepraszał naród żydowski za tę zbrodnię. Na rynku była i słuchała prze-
mówienia niewielka grupa mieszkańców. Prezydentowi odpowiedziało milczenie.
Kiedy delegacja z prezydentem, z przedstawicielami parlamentu, także episko-
patu, ruszyła pieszo w kierunku pomnika, by dokonać jego uroczystego odsłonię-
cia, nikt z miejscowych się do nas nie przyłączył... 

Dzisiaj mierzymy się z tą haniebną kartą naszej historii i nie zaprzeczajmy
temu, co było. Nie zasłaniajmy się drzewkami zasadzonymi w ogrodzie Instytutu
Yad Vashem, choć dobrze, że te polskie są tam tak liczne.  

JERZY WIERCHOWICZ

...NADZIEJA DLA GORZOWA �

< Blogi na echogorzowa.pl
Na portalu echogorzowa.pl swoje blogi prowadzi wielu znanych go-

rzowian. Oprócz tych zaprezentowanych tutaj pisze także wielu innych.
Oczywiście pisać może każdy, kto tylko ma coś do  powiedzenia, prze-
kazania innym. Zainteresowanych prowadzeniem bloga na naszym
portalu prosimy o kontakt z redakcją, po wcześniejszym zapoznaniu się
z regulaminem portalu.

REDAKCJA
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Dosz³o do tego, ¿e naukê
tzw. ekonomicznej jazdy wpro-
wadzono do obowi¹zkowego
programu szkolenia kandyda-
tów na kierowców. Umiejêtno-
œci te egzekwowane bêd¹ na
egzaminach.

Po zapoznaniu siê tym, cze-
go oczekuje siê od kursantów,
nie mog³em wyjœæ ze zdumie-
nia. Tym bardziej, ¿e prze-
szed³em szkolenia w tym za-
kresie organizowane przez
Mercedesa i Skoda Auto. Obie
te firmy szkoli³y kierowców,
którzy ju¿ od lat posiadaj¹ pra-
wo jazdy i dobrze sobie radz¹
z samochodami. Testowy Mer-
cedes Vito wype³niony by³
aparatur¹ pomiarow¹ anali-
zuj¹c¹ chwilowe i œrednie
zu¿ycie paliwa oraz wszystkie
wa¿ne parametry silnika w
czasie rzeczywistym. Wydruk,
a nie ucho i oko instruktora,
wskazywa³, czy adept opano-
wa³ sztukê ecodrivingu, nie
morduj¹c przy okazji mecha-
nizmów samochodu. Wystar-
czy sobie wyobraziæ m³odego
kierowcê, który nieporadnie
wyrusza na drogê i zamiast na
niej koncentruje siê na wska-
zaniach obrotomierza. Polski
prawodawca za³o¿y³, ¿e cha-
rakterystyka wszystkich silni-
ków jest identyczna przy okre-
œlonych obrotach. Pilnemu

adeptowi nie przyjdzie nawet
do g³owy, ¿e jad¹c na pi¹tym
biegu 30 km/h, z silnikiem, któ-
ry krêci siê oko³o 1500 obr./
min, po prostu go do¿yna. W
rzeczywistym ruchu
panuj¹cym na polskich dro-
gach pozbawia siê równie¿
mo¿liwoœci przyœpieszenia. W
wielu bowiem przypadkach
nie gwa³towne hamowanie a
dodanie gazu i szybkie omini-
êcie przeszkody zapobiega
tragediom. Miêdzy bajki

nale¿y w³o¿yæ opiniê, ¿e b³ys-
kawicznie zmienimy bieg i
uciekniemy. Nie zapominajmy,
¿e jeszcze trzeba odpowied-
nio wczeœnie zobaczyæ za-
gro¿enie, co przy wpatrywaniu
siê w obrotomierz bêdzie bar-
dzo trudne. Lepiej jest w przy-
padku rzadkich na naszych
drogach aut z automatycznymi
skrzyniami biegów, które s¹
zreszt¹ dyskryminowane
przez twórców przepisów do-
tycz¹cych nauki jazdy.

Z punktu widzenia silnika te¿
nie jest dobrze. Pojazdy prze-
je¿d¿aj¹ce tysi¹ce kilometrów
wy³¹cznie na niskich obrotach
bêd¹ niedosmarowane. Po-
dobno wydatek pomp olejo-
wych jest tak du¿y a oleje tak
dobre, ¿e niczym to nie grozi.
Rodzi siê pytanie dlaczego,
gdy zapanowa³a moda na
wyd³u¿anie okresu zmian ole-
ju, wiele silników renomowa-
nych producentów trafi³o na
czarn¹ listê najbardziej awa-

ryjnych. Te same silniki, gdy
wymieniano w nich olej co 10
lub 15 tys. km, cieszy³y siê opi-
ni¹ niezawodnych. Nie wspo-
minam tu o normalnym dla
wszystkich silników t³okowych
niewywa¿eniu, które nasila siê
w okreœlonym zakresie obro-
tów, dzia³aj¹c niszcz¹co na
uk³ad korbowo-t³okowy. Dziêki
nowoczesnym uk³adom wtry-
skowym, ko³om dwumasowym
itp. nie czuje siê szarpania i
nie s³ychaæ stuków, ale pro-
blem nadal wystêpuje. 

Kolejn¹ ofiar¹ ecodrivingu
s¹ akumulatory. Kierowcy do-
syæ powszechnie narzekaj¹
na ich obni¿aj¹c¹ siê jakoœæ,
nie bior¹c pod uwagê faktu,
¿e we wspó³czesnych samo-
chodach przeogromnie
wzros³a liczba odbiorników
pr¹du, podczas gdy akumu-
latory prawie siê nie zmie-
ni³y. Pr¹du ma wystarczyæ
nam na uruchomienie samo-
chodu, a póŸniej o wszystko
zadba alternator, który do
tego na³aduje akumulator.
Tymczasem chorobliwa
oszczêdnoœæ paliwa i pseu-
doekologia sprawiaj¹ , ¿e
nasz rezerwuar pr¹du jest
ci¹gle niedo³adowany. Gdy po
raz pierwszy jego napiêcie
spadnie poni¿ej 12,5 V, za-
cznie siê powolna œmieræ. W

efekcie po roku lub dwóch mu-
simy kupiæ nowy. Urz¹dzenie
zawiera o³ów i toksyczne
zwi¹zki siarki. Trzeba je zutyli-
zowaæ, a wyprodukowanie no-
wego te¿ nie jest obojêtne dla
œrodowiska. Ponadto w katali-
tycznych uk³adach wydecho-
wych w sposób naturalny zbie-
ra siê woda, dzia³aj¹c korozyj-
nie. Wystarczy spojrzeæ na
rury wydechowe niektórych
aut, których kierowcy zmusze-
ni s¹ np. podczas pokonywa-
nia podjazdu mocniej wcisn¹æ
gaz. Fontanna wody z rury po-
zwala poznaæ, ¿e pojazdy te
s¹ na co dzieñ  eksploatowa-
ne g³ównie na niskich obro-
tach i nied³ugo bêd¹ musia³y
przejœæ kosztown¹ naprawê.
Samochody, mechaniczne
ofiary urzêdowej wersji ecodri-
vingu te¿ szybko znajd¹ siê na
z³omowisku. Zast¹pi¹ je nowe
modele i producenci zanotuj¹
kolejne zyski. Gdzie tu ekolo-
gia? 

Jak mawia jeden z moich
przyjació³ mechaników, samo-
chód musi coœ paliæ, jak nie
paliwo to zawory. Trudno temu
zaprzeczyæ. Szkoda, ¿e ecod-
rivingu nie zostawiono eksper-
tom z renomowanych szkó³
doskonalenia techniki jazdy, a
zajêli siê nim faceci zza biurek.

RYSZARD ROMANOWSKI

Szkoda, że ecodrivingu nie zostawiono ekspertom.
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Ecodriving w Polsce staje się
zwyczajnie niebezpieczny
Coraz popularniejsze robi siê pojêcie ecodrivingu. 

Szukanie miejsca parkingo-
wego nale¿y do czasoch³on-
nych i frustruj¹cych czynno-

œci, poza tym powoduje nie-
potrzebne koszty i zanie-
czyszczanie œrodowiska. W

przysz³oœci czujniki - zainsta-
lowane w nawierzchni lub
umieszczone w je¿d¿¹cych

samochodach - bêd¹ auto-
matycznie identyfikowaæ
albo rozpoznawaæ wolne

miejsca parkingowe i prze-
sy³aæ tê informacjê do sieci.
Dziêki wyeliminowaniu okab-
lowania mocno ograniczono
ryzyko wyst¹pienia awarii,
np. w czasie prowadzonych
w pobli¿u prac ziemnych.

Czujniki w nawierzchni
maj¹ dzia³aæ przez kilka lat
dziêki ma³emu zapotrzebo-
waniu na energiê. Mimo to
rozs¹dne by³oby wprowa-
dzenie mo¿liwoœci ³adowania
bez demonta¿u czy k³opotli-
wej wymiany akumulatorów,
np. przy wykorzystaniu me-
tody indukcyjnej raz na dwa
lata albo rzadziej. Inaczej nie
ma to ekologicznego sensu.

Asystenci kierowcy, czyli
urz¹dzenia pomagaj¹ce kie-
rowcy, wkraczaj¹ w kolejn¹
strefê i maj¹ u³atwiaæ lu-
dziom wyszukiwanie miejsc
parkingowych. Jak pokazuje
przyk³ad samego parkowa-

nia, elektronika potrafi
znacznie u³atwiaæ codzienne
czynnoœci zwi¹zane z eks-
ploatacj¹ pojazdu i znacznie
rzadziej ni¿ cz³owiek „miewa
gorsze dni” (awarie). Wystar-
czy jednak, ¿e opad³y liœæ
przykryje czujnik w na-
wierzchni i wolne miejsce
bêdzie zg³aszane jako zaj-
ête. Analogicznie ktoœ mo¿e
postawiæ na detektorze kar-
ton. Takie problemy trzeba
bêdzie dopiero rozwi¹zaæ, a
weryfikacja wolnych miejsc
za pomoc¹ informacji od sa-
mochodów wydaje siê
dobrym rozwi¹zaniem. 

Źród³o: BANKKIEROWCY.PL 

Automatyczne wyszukiwanie
miejsc parkingowych
Czujniki w nawierzchni i w pojazdach przekażą informację o wolnych miejscach parkingowych.
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czytaj na 
www.echogorzowa.pl

codziennie nowe 
informacje, opinie, 

komentarze 
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Na inauguracyjne spotkanie
w marcu 1980 r. w Klubie
Nauczyciela, po prasowym
zaproszeniu, przygotowa³ tur-
niej krzy¿ówkowy z nagroda-
mi. I tak siê zaczê³a nasza
historia. Jurek opowiedzia³ o
golubskiej biesiadzie i po-
wstaj¹cym ruchu szaradziar-
skim. Tego dnia powo³aliœmy do
¿ycia Gorzowski Klub Szara-
dzistów. Jego za³o¿ycielami zos-
tali: Jerzy Cwojdziñski („Cwo-
jer”), Bogus³aw Nowak („BeN”,
„NOBOR”, „Jabon”), Marian
Rutkowski („Marcyœ”), Zenon Ci-
chy („Zenci”), Piotr Franków i
ówczesny kierownik Klubu Nau-
czyciela - Aleksy Burak.

Na patronkê wybraliœmy
Atenê - greck¹ boginiê, która
u Homera jest bogini¹ wojny,
roztaczaj¹c¹ opiekê na wo-
jownikami i przynosz¹c¹ im
zwyciêstwo. Z czasem sta³a
siê bogini¹ m¹droœci. Jak¿e
trafny okaza³ siê to wybór, po-
kaza³y kolejne lata. Pierw-
szym prezesem zosta³ oczy-
wiœcie niezapomniany „Cwo-
jer”. Szefowa³ klubowi do
jesieni 1987 r., tj. do czasu
zmiany naszego instytucjo-
nalnego opiekuna. Pa³eczkê
prezesa przekaza³ Bo-
gus³awowi Nowakowi. No-
wym opiekunem klubu zos-
ta³ Wojewódzki Dom Kultury.
Pod jego patronatem pozos-
tawaliœmy przez kolejne sie-
dem lat. Od 1994 r. wspiera
nas Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Zbig-
niewa Herberta, gdzie ze stro-
ny Pana Edwarda Jaworskie-
go, dyrektora tej placówki i
jego podw³adnych, mamy
wsparcie i zrozumienie dla
tego rodzaju aktywnoœci
spo³ecznej.

Od pocz¹tku powstania
w³¹czyliœmy siê w organizacjê
imprez szaradziarskich o za-
siêgu ogólnopolskim. W listo-
padzie 1981 klub by³ organi-
zatorem I Zjazdu Federacji
Klubów Szaradzistów, która
zosta³a zarejestrowana w To-
runiu 12 paŸdziernika 1981 r.
oraz III Ogólnopolskiej Biesia-
dy Szaradzistów, a w roku
1982, 1990 i 1995 organizato-
rem Ogólnopolskiego Turnieju
Kompozycji Krzy¿ówki. W
1984 r. klub by³ inicjatorem i
organizatorem I Ogólnopol-
skiego Turnieju Szaradziar-
skiego Szkó³ Œrednich. 

W dorobku mamy m.in. zwy-
ciêstwo dru¿ynowe w biesia-
dzie w roku 1980 i 1986; dru-
gie miejsce - 1982 i 1984;
trzecie miejsce - 1985; szeœæ
razy stawaliœmy na
najwy¿szym stopniu podium
OTKK: 1980-1982, 1991-
1992, 1996; trzy razy na dru-
gim - 1984, 1989 i 1997 i sie-
dem razy na trzecim - 1983,
1985, 1987, 1990, 1994,
2010 i 2013. Czo³owymi za-
wodnikami reprezentuj¹cymi
klub w turniejach ogólnopol-
skich byli: Jerzy Cwojdziñski,
Bogus³aw Nowak, Marian
Rutkowski, Zenon Cichy, Je-
rzy Schroeder, Tadeusz
Pe³ka, Leszek Nowak, Zbig-
niew Wo³asiewicz („Zbi-wo”),
Walenty Siemaszko, Czes³aw
Wê¿yk („Czew”), Marian Fe-

duszka („Fedon”). Z dru¿yny
tej odeszli, niestety ju¿ na za-
wsze, Jerzy Cwojdziñski
(1999) i Tadeusz Pe³ka
(2007). Zbigniew Wo³asiewicz
(„Zbi-wo”), Walenty Siemasz-
ko, Czes³aw Wê¿yk („Czew”),
Marian Feduszka („Fedon”). Z
dru¿yny tej odeszli, niestety
ju¿ na zawsze, Jerzy Cwojdzi-
ñski (1999) i Tadeusz Pe³ka
(2007).

W latach 1986-2012 klub by³
organizatorem 14 eliminacji
strefowych Szaradziarskich
Mistrzostw Polski, które w
pocz¹tkowym okresie by³y
tak¿e Otwartymi Szaradziar-
skimi Mistrzostwami Gorzowa
Wlkp. Z czasem mistrzostwa
te uzyska³y status samodziel-
nego, corocznego turnieju. 

Wiele lokalnych imprez
szaradziarskich nie mog³oby
siê odbyæ, gdyby nie organi-
zatorskie zaanga¿owanie ty-
powych „szaradzistów-roz-
wi¹zywaczy”. W grupie tej
wyró¿niaj¹cymi siê „ateñczy-
kami” byli Zbigniew ¯bikow-
ski, Jan K³osowski, Jerzy
Pilc i Ryszard Wachuda, a
tak¿e wspieraj¹cy dzia³al-
noœæ klubow¹ Robert Ma-
æka³a, w zakresie dokumen-
towania imprez okoliczno-
œciowymi dyplomikami
uczestnictwa oraz Maciej
Fleischer - prezes zarz¹du
GKSGKiU „Kontra”. 

BOGUS³AW NOWAK

25. lat Gorzowskiego
Klubu Szaradzistów
„ATENA”
Ideê zorganizowania klubu przywióz³ Jerzy Cwojdziñski z I Biesiady
Szaradziarskiej w Golubiu-Dobrzyniu. 
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Rozwiązanie krzyżówki na stronie 14
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