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Mowa, rzecz jasna, o Aka-
demii Gorzowskiej, która
ma rozpocząć swoją
działalność 1 października
2016 roku. Po latach gada-
nia i pozornego działania
byłby wreszcie efekt, o jaki
w tym wszystkim chodzi. I
niech malkontenci mówią
co chcą, ale przynajmniej
dla mnie będzie to krok mi-
lowy w historii miasta, choć
jego skutki odczujemy do-
piero za kilka, a nawet za
kilkanaście lat. Bo akade-
mickość miasta to podsta-
wa wszechstronnego roz-
woju, o czym dobrze
wiedzą chociażby w Zielo-
nej Górze.

Jeżeli rzeczywiście 1 paź-
dziernika tego roku PWSZ
stanie się akademia, bę-
dzie to olbrzymia osobista
zasługa poseł i minister
Elżbiety Rafalskiej, która
robi to, czego nie mogli lub
nie chcieli zrobić parlamen-
tarzyści gorzowscy w po-
przednich latach. Byłaby to
również duża zasługa
obecnych władz uczelni z
rektor prof. Elżbietą Sko-
rupską - Raczyńską na cze-
le, które od kilka lat czynią

stosowne  przygotowania,
kładąc przy tym duży na-
cisk na rozwój kierunków
technicznych, co za-
uważają i doceniają już nie
tylko gorzowscy pracodaw-
cy. Oczywiście w początko-
wym okresie  będzie to aka-
demia trochę na wyrost i na
kredyt, ale jestem głęboko
przekonany, że w zapowia-
danym trzyletnim okresie
przejściowym spełni wszel-
kie formalne wymogi i nie-
formalne oczekiwania. Aby
jednak tak się stało, nie-
zbędna jest daleko idąca
pomoc ze strony miasta
oraz samorządu wojewódz-
twa, który już nawet zdaje
się złożył deklaracje w tej
sprawie. Zresztą, łaski nie
robi, po latach wspierania
zielonogórskiej uczelni go-
rzowskiej akademii też się
coś należy. Teraz ruch na-
leży do władz Gorzowa.

I pamiętajmy przy tym, że
Uniwersytet Zielonogórski
też powstał na wyrost i na
kredyt, i ciągle ma jakieś pro-
blemy, ale nie przeszkadza
mu to się rozwijać na pożytek
i chwałę Zielonej Góry

JAN DELIJEWSKI

1 października 2016 r.
PWSZ stanie się
Akademią Gorzowską?!
Nowy rok akademicki studenci PWSZ mają rozpocząć już w Akademii Gorzowskiej. 

Więcej na s. 9

Akademickość  podstawą
wszechstronnego rozwoju
To rzeczywiście byłoby wydarzenie roku, który
ledwo co się zaczął.   
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ww  1.02.
1970 r. - Teatr im. Osterwy wy-
stawił 3-aktową komedię mu-
zyczną „Gwałtu co się dzieje”
wg Aleksandra Fredry, w adap-
tacji i reżyserii Lecha Komar-
nickiego, z muzyką Seweryna
Krajewskiego i piosenkami
Krzysztofa Dzikowskiego; go-
rzowska inscenizacja cieszyła
się niezwykłą popularnością,
wystawiano ją 40 razy dla
14.489 widzów. 
1975 r. - oddano nowy odcinek
torów na ul. Walczaka i nową,
czwartą już w mieście pętlę
tramwajową przy ul. Szarych
Szeregów, jednocześnie przed-
łużono linię nr 1.
1984, Benedykt Wiśniewski
został prezydentem Gorzowa;
funkcję tę pełnił do grudnia
1985 r.
1992, wprowadzono obowiąz-
kowe oznakowanie gorzowskich
taksówek w postaci żółtych na-
klejek na drzwiach z numerem i
herbem miasta.
1993, otwarta została pierwsza
stołówka dla ubogich zorgani-
zowana przez Gorzowskie Sto-
warzyszenie Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna.
ww  2.02.
1844, założone zostało Towa-
rzystwo Upiększania Miasta,
które działało do 1941, przyczy-
niając się walnie do powstania
licznych parków i zieleńców.
3.02.
1979, zarząd KS AZS AWF po-
wołał sekcję wioślarską; są to
początki wyczynowego sportu
wioślarskiego w Gorzowie.
1934, ur. Ryszard Świątkie-
wicz, nauczyciel, b. siatkarz i
trener siatkarzy Unii i Stilonu
(1969-1972, 1985-1987), zm. w
1998 r.
ww  4.02.
2011, pożar strawił osiem me-
talowych bud i pięć kramów na
targowisku przy głównej bra-
mie cmentarnej na ul. Żwiro-
wej.
1952, ur. Bolesław Proch, b.
żużlowiec gorzowski (1977-
1980), zm. w 2012 r.
ww  5.02.
1969, powołany został Społecz-
ny Komitet Budowy Międzysz-
kolnego Ośrodka Sportów Wod-
nych pod przewodnictwem Bo-
lesława Stockiego; zbudowany
został nad Wartą przy ul. Fab-
rycznej.
1864, ur. Karl Teike, niem.
muzyk i kompozytor, b. poli-
cjant w Ulm i Poczdamie, od
1909 r. - woźny powiatowy w
Gorzowie, autor marszów,
m.in. popularnego w świecie
marsza „Alte Kameraden”, zm.
w 1922 r. 
ww  6.02.
1978, rozpoczęto budowę Cen-
trum Administracyjno-Hand-
lowe przy Jagiellończyka,
ostatecznie powstał tylko
gmach LUW, oddany 
w 1986 r.
1914, ur. Kazimierz Wnuk,
oryginał, bohater wielu aneg-
dot, w których występuje jako
Szymon Gięty, zm. w 1998 r.
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- To by³ super ksi¹dz, ¿ycz-
liwy, zawsze uœmiechniêty,
maj¹cy czas dla ka¿dego -
wspominaj¹ ordynariusza
wierni z parafii przy ul. Wo-
skowej. To za jego czasów
przy koœciele Chrystusa Kró-
la stan¹³ obelisk poœwiêcony
ksiêdzu Kazimierzowi £abi-
ñskiemu, oblatowi, który wy-
dawa³ „Tygodnik Katolicki” i
do dziœ zachowa³ siê we
wdziêcznej pamiêci parafian.
To za czasów ksiêdza pro-
boszcza wówczas jeszcze,
odby³ siê remont wie¿y ko-
œcio³a przy ul. Woskowej. To
ksiêdzu Tadeuszowi Lity-
ñskiemu chcia³o siê animo-
waæ kilka wspólnot parafial-
nych. To na niego czekali
wierni podczas pos³ugi dusz-
pasterskiej zwanej kolêd¹.
Bo jak podkreœlaj¹, mia³
czas i chêæ spotykaæ siê z
wiernymi.

Ingres, czyli uroczyste ob-
jêcie obowi¹zków biskupa
diecezjalnego przez ceremo-
nialne wprowadzenie nowe-
go ordynariusza do katedry
oraz potwierdzenie
pos³uszeñstwa kleru i œwiec-
kich odby³o siê 5 stycznia
2016 r. w katedrze gorzow-
skiej. W uroczystoœciach
wziê³y zarówno osoby du-
chowne, jak i œwieckie. Msza

taka ma zawsze bardzo pod-
nios³y charakter, odbywa siê
w pe³nej celebrze. Dlatego
obecni na niej byli tak¿e
przedstawiciele Episkopatu
Polski.  Nowego biskupa
Diecezji Zielonogórsko-Go-
rzowskiej  przywita³ biskup
Stefan Regmunt, natomiast
abp Celestino Migliore, nun-
cjusz apostolski w Polsce,
odczyta³ papiesk¹ bullê no-
minacyjn¹ i przekaza³ bp.
Tadeuszowi Lityñskiemu
pastora³, jako znak w³adzy
biskupiej.

Ksi¹dz Tadeusz Lityñski
urodzi³ siê 14 czerwca 1962
roku w Ko¿uchowie. Jest ab-
solwentem Technikum Elek-
trycznego w Zielonej Górze
oraz Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Parady¿u.
Œwiêcenia kap³añskie ode-
bra³ w katedrze gorzowskiej
z r¹k ówczesnego biskupa
Józefa Michalika. Potem stu-
diowa³ jeszcze w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskiem
oraz na Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie.

Pos³ugê kap³añsk¹ pe³ni³
jako wikariusz w O³oboku,
G³ogowie, by³ proboszczem
w Ochli oraz w gorzowskiej
parafii Chrystusa Króla. Po-
nadto by³ notariuszem S¹du
Koœcielnego w Gorzowie

oraz póŸniej sêdzi¹ i
obroñc¹ wêz³a ma³¿eñskie-
go.

28 kwietnia 2012 papie¿
Benedykt XVI mianowa³ go
biskupem pomocniczym die-
cezji zielonogórsko-gorzow-
skiej ze stolic¹ tytularn¹ Ce-
merinianus. Œwiêcenia bis-
kupie otrzyma³ 16 czerwca
2012 w katedrze Wniebowzi-
êcia Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny w Gorzowie Wielkopol-
skim. Udzieli³ mu ich arcybis-
kup Celestino Migliore,
nuncjusz apostolski w Pol-
sce, z towarzyszeniem arcy-
biskupa Andrzeja Dziêgi,
metropolity szczeciñsko-ka-
mieñskiego, i Stefana Reg-
munta, biskupa diecezjalne-
go zielonogórsko-gorzow-
skiego. Jako zawo³anie
biskupie przyj¹³ s³owa „Ad-
veniat Regnum Tuum”
(PrzyjdŸ Królestwo Twoje).

23 listopada 2015 papie¿
Franciszek ustanowi³ go bis-
kupem diecezjalnym diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej.
Na funkcji tej przysz³y ordy-
nariusz zast¹pi³ ksiêdza bis-
kupa Stefana Regmunta,
który zrezygnowa³ z pe³nie-
nia obowi¹zków ordynariu-
sza po bardzo ciê¿kiej cho-
robie.

ROCH

W katedrze powitaliśmy
nowego biskupa
Dotychczasowy biskup pomocniczy Tadeusz Lityñski przej¹³ obowi¹zki biskupa diecezjalnego.

Bp. Tadeusz Lityński, ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej.
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- To by³ dla naszej strefy bar-
dzo dobry rok - mówi Roman
Dziduch, wiceprezes Kostrzy-
ñsko-S³ubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. I przyta-
cza liczby. 19 wydanych ze-
zwoleñ na wartoœæ inwesty-
cyjn¹ na ponad 700 milionów
z³otych co powinno przynieœæ
w sumie 650 nowych miejsc
pracy.

- Po³owa zezwoleñ jest wtór-
nych, co pozwala dzia³aj¹cym
ju¿ w strefie firmom na rozsze-
rzenie dzia³alnoœci, ale po³owa
jest nowych, co pokazuje, ¿e
KSSSE nadal jest atrakcyjna
dla inwestorów - dodaje pre-
zes.

Najbardziej zadowoleni
mog¹ byæ pracownicy, gdy¿
rosn¹ce inwestycje zwiêkszaj¹
tak¿e atrakcyjnoœæ wyboru
miejsc pracy. Skoñczy³y siê
bowiem czasy tzw. niskop³at-

nych miejsc, zaczynamy w
wielu obszarach mieæ rynek
pracownika, nie pracodawcy,
ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e firmy
coraz mocniej poszukuj¹
dobrze wykszta³conych osób.
Dlatego w ocenie prezesa Ro-
mana Dziducha najwa¿nie-
jsze, ¿eby tworzyæ kierunki sto-
sowne do oczekiwañ przedsi-
êbiorców. Tylko takim
dzia³aniem zatrzymamy naj-
bardziej zdoln¹ lubusk¹ m³od-
zie¿, której musimy daæ mo¿li-
woœæ podnoszenia kwalifikacji
na ka¿dym szczeblu. 

- Ponadto jak rozwiniemy
edukacjê techniczn¹ inwesto-
rzy bêd¹ to widzieli i ³atwiej
bêd¹ mogli podejmowaæ de-
cyzje o dzia³alnoœci na naszym
obszarze - kontynuuje prezes.
- Na razie mamy k³opoty, bo w
niektórych obszarach rynek
pracy zosta³ wrêcz wyssany.

Brakuje fachowców w zawo-
dach typowo mechanicznych,
jak œlusarzy, spawaczy, spe-
cjalistów od obróbki skrawa-
niem metalu, monterów. To po-
woduje, ¿e niektórzy inwesto-
rzy zastanawiaj¹ siê, czy nie
pójœæ do stref znajduj¹cych siê
na bardziej zaludnionych ob-
szarach ni¿ Lubuskie. Dlatego
ca³y czas zachêcam w³adze
samorz¹dowe i oœwiatowe na
terenie ca³ego województwa o
takie dzia³anie, ¿eby edukowaæ
w powi¹zaniu do potrzeb ryn-
kowych - t³umaczy.

Wszystko wskazuje na to, ¿e
rozpoczêty 2016 rok powinien
byæ dla KSSSE jeszcze lepszy.
Pierwszym takim sygna³em
by³a decyzja gorzowskich rad-
nych o wyra¿enie zgody na po-
szerzenie podgorzowskiej stre-
fy na potrzeby dzia³aj¹cej ju¿
tam spo¿ywczej firmy WitPol.

Dziêki temu ma powstaæ nowa
hala i oko³o 100-120 nowych
miejsc pracy. WitPol zajmuje
siê produkcj¹ pieczywa chrup-
kiego oraz wafli.

- Inwestycja bêdzie warta 35
milionów z³otych, ale dla nas
najwa¿niejsze jest, ¿e po-
wstan¹ zupe³nie nowe miejsca
pracy - mówi £ukasz Marcin-
kiewicz, wiceprezydent Go-
rzowa. - Zak³ad ma byæ zorga-
nizowany na ponad szeœciu
hektarach przy ulicy Fieldorfa-
Nila. Mam nadziejê, o ile firma
posiada ju¿ pe³n¹ dokumen-
tacjê, ¿e powstanie jeszcze w
tym roku. Sama budowa to
kwestia kilku miesiêcy - pod-
kreœli³, zwracaj¹c przy tym
uwagê, ¿e tego rodzaju
dzia³anie korzystnie wp³ynie na
rozwój gospodarczy regionu,
bêdzie tak¿e stanowi³o o atrak-
cyjnoœci inwestycyjnej miasta.

Prezes Roman Dziduch przy-
znaje, ¿e KSSSE ju¿ w tej
chwili jest zaanga¿owana w
kilka du¿ych projektów, które
powinny jeszcze w pierwszym
pó³roczu skoñczyæ siê inwesty-
cjami. Ale strefie zale¿y na
ka¿dym kliencie, nawet tym
najmniejszym, bo - jak mówi
nasz rozmówca - im wiêcej ich
pojawi siê u nas, tym wiêcej
bêdzie ró¿norodnych miejsc
pracy. To z kolei pozwoli na
systematyczne zmniejszanie
bezrobocie w województwie lu-
buskim.

- Tak naprawdê jedyn¹ nie-
wiadom¹ jest, w jakim kierun-
ku pójdzie polityka w zakresie
wspierania zagranicznych in-
westycji, a tak¿e jaki bêdzie
zewnêtrzny odbiór tych dzia³añ
przez samych inwestorów - ko-
ñczy.

RB 

Jest zgoda, będzie inwestycja i nowe miejsca pracy
Jednym z filarów gorzowskiej gospodarki jest Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.



1936, ur. Henryk Kempa, b.
prezydent miasta (1973-1978),
b. sekretarze KMiP PZPR
(1972-1973, 1978-1979), b.
prezes WZSP (1981-1990),
pierwszy prezes Wojewódzkiej
Rady Łowieckiej, zm. w 2004 r. 
1853, zm. Theodor Heinrich
Otto Burchardt (81 l.), świato-
wej sławy sadownik, twórca re-
nety landsberskiej, b. syndyk
miejski (1804-1834) i notariusz
(1815-1845).
1999, zm. Gerard Nowak (65
l.), b. tenisista stołowy, trener
i działacz łuczniczy, b. prezes
OZTS i SKŁ OSiR.
ww  7.02.
1965, hokeiści gorzowscy wy-
stąpili po raz pierwszy w bar-
wach Stilonu, remisując na
własnym lodowisku ze Spartą
Złotów 1:1; na przebieg meczu
wpływ miała... odwilż.
1990, zm. Bolesław Pernalski
(59 l.), jeden z pierwszych
żużlowców Stali (1951-1955).
ww  8.02.
1957, na Wydziale Włókienni-
czym GZWSz (Stilon) wybuchł
jednodniowy strajk, powołano
31-osobowy komitet strajkowy,
który wysunął 19 postulatów, w
tym żądanie podniesienia płac
zasadniczych, ograniczenie za-
trudnienia wśród pracowników
umysłowych i postulaty socjal-
ne; strajk zakończył się porozu-
mieniem.
1980, ukazał się pierwszy nu-
mer tygodnika „Ziemia Go-
rzowska”; ukazywał się do 
2009 r. 
1987, zm. Papusza, wł. Broni-
sława Wajs (79 l.), poetka cy-
gańska, przez wiele lat związa-
na z Gorzowem (1953-1981).
ww  9.02.
1898, zawarta została umowa
ze spółką „Helios” w Kolonii-
Ehrenfeldt na budowę trakcji
tramwajowej i elektryfikację
miasta; tramwaje ruszyły
29.07.1899 r., a 1.09. popłynął
pierwszy prąd do mieszkań. 
64. lata temu ur. Tadeusz Koło-
dziejski, ślusarz i b. działacz
związkowy, b. przewodniczący
MKZ (1980-1981) i wiceprze-
wodniczący Zarządu Regional-
nego NSZZ „Solidarność”, or-
ganizator strajku w ZM „Go-
rzów” w grudniu 
1982 r. 
ww  10.02.
1929, w Gorzowie zanotowano
29,2 stopnie mrozu; najniższa
temperatura w historii mias-
ta. 
1971, z powodu niskich wy-
płat w „Silwanie” zastrajko-
wały tkaczki; był to drugi
strajk w historii tego zakładu.
1972, minister gospodarki ko-
munalnej zezwolił przezna-
czyć teren poniemieckiego
cmentarza w Gorzowie na cele
użyteczności publicznej; w la-
tach 1972-74 powstał tu Park
Kopernika
1934, ur. Michał Puklicz, artys-
ta plastyk, scenograf teatralny,
b. kierownik pracowni malar-
skiej w Teatrze im. Osterwy
(1961-1992), zm. w 2002 r. 
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Po dwa w ka¿d¹ stronê.
Najbli¿sze licz¹c od strony
centrum znajd¹ siê przy
K³odawce na wysokoœci
£okietka. Ma to byæ kolejny
krok, po usuniêciu barierek
na torowisku, w kierunku
o¿ywieniu deptaka, który
przez lata umiera³ a¿ galerie
handlowe wymiot³y st¹d ruch
do reszty. Nie wiem tylko czy
nowe przystanki coœ tu
dadz¹, ale próbowaæ mo¿na.

Sporo jednak wody up³ynie
jeszcze w K³odawce nim na
Chrobrego powróci handel i
us³ugi, a wraz z nimi ¿ycie,
jak to drzewiej bywa³o. O ile
za naszego ¿ycia w ogóle
tak siê stanie. Zreszt¹, ba-
rierki i przystanki, to dopiero
pocz¹tek ca³ego procesu re-
witalizacji tej czêœci miasta,
która kiedyœ by³a nowoczes-
na i piêkna i znowu mo¿e
byæ piêkna, choæ stara. Trze-
ba jednak na to lat, pieni-
êdzy i pomys³ów. Pieni¹dze
ponoæ siê znajd¹ z puli
rz¹dowej, nad pomys³ami

pracuj¹ urzêdnicy i specjali-
œci, a czas te¿ siê znajdzie,
choæ z cierpliwoœci¹ u nas
gorzej. 

O ile Chrobrego trzeba ju¿
reanimowaæ, to Sikorskiego
mo¿na jeszcze ratowaæ.
St¹d wzi¹³ siê pomys³ zrobie-

nia tutaj deptaka. Niedawno
policzono tam samochody i
wysz³o, ¿e mimo sporego
natê¿enia ruchu na odcinku

Od Cichoñskiego do katedry
da siê  zrobiæ ci¹g pieszo-
tramwajowy. Trzeba jednak
wpierw zmieniæ trochê orga-
nizacjê ruchu,  przebudowaæ
s¹siednie ulice, w tym Ja-
gie³³y, wybudowaæ rondo
przy Bia³ym Koœció³ku i po-
zwoliæ tam na przejazd z
Walczaka na Warszawska,
ale tak¿e w druga stronê. O
deptaku na Sikorskiego za
katedra w kierunku Rolnika
na razie nie ma mowy, bo to
ju¿ nie te warunki i mo¿liwo-
œci. Przede wszystkim ze
wzglêdu na dojazd do Mos-
tu Staromiejskiego, którêdy
wiedzie droga na Zawarcie.
Potrzebny jest wiêc nowy
most i nowe drogi, a to ju¿
pieœñ odleg³ej przysz³oœci,
któr¹ tylko niepoprawni
optymiœci próbuj¹ teraz za-
nuciæ.

Dobre i to, co siê dzieje i
dziaæ bêdzie, bo wreszcie po
latach zastoju  coœ siê dzie-
je. 

JAN DELIJEWSKI

Dobre i to, co się dzieje, 
bo wreszcie coś się dzieje
Na Chrobrego mia³y siê pojawiæ lub ju¿ siê pojawi³y cztery nowe przystanki tramwajowe. 

Sporo jeszcze wody upłynie w Kłodawce nim na Chrobrego wróci prawdziwe życie.
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Ale nieco wiêcej gorzowian
odesz³o. Urz¹d Stanu Cywil-
nego podsumowa³ wydarze-
nia. Dobra wiadomoœæ jest
taka, ¿e USC zanotowa³
1526 aktów urodzenia no-
wych obywateli. Ale 197
dzieci urodzi³o siê za gra-
nic¹, a ich rodzice poprosili o
wpis do polskich ksi¹g. Po-
nad 40 procent pociech
przysz³o na œwiat w rodzi-
nach, które nie s¹
ma³¿eñstwami. I jak porów-
naæ do lat ubieg³ych, gdzie
ten procent by³ taki sam,
mo¿na mówiæ o sta³ej ten-
dencji.

Do ³ask na dobre wróci³y
tradycyjne imiona, jakie ro-
dzice nadaj¹ swoim pocie-
chom. W ubieg³ym roku
dziewczynki to: Hanie, Julki,
Lenki, Zoœki, Zuzie, Maje i
Amelki a ch³opcy to: Antki,
Filipy, Jaœki, Kubusie, Alki,
Wiktorki i Kacperki. Nie poja-
wiaj¹ siê ju¿ egzotyki w stylu
Vanessa, Jesica czy Brian.
Jak t³umacz¹ urzêdnicy,
odesz³a moda wraz z brazy-
lijskimi serialami.

Ślub nadal w modzie,
rozwód też

Nadal trwa dobra passa jeœli
chodzi o œluby. W zesz³ym
roku na œlubnym kobiercu
stanê³o 526 par, spoœród któ-
rych 285 wybra³o œlub konkor-
datowy, co oznacza, ¿e za-
warty tylko w koœciele, ale z
moc¹ prawn¹ cywiln¹. Byli
jednak i tacy, którzy ze œlubu
zrezygnowali w ostatniej
chwili. A¿ 68 par nie stawi³o
siê w USC, mimo ¿e mia³y
za³atwione wszelkie formalno-
œci. Natomiast a¿ 326 par
wziê³o œlub po raz pierwszy. 

USC zanotowa³, ¿e a¿ 242
pary by³y w tym samym wie-
ku. Najczêstsza ró¿nica pomi-
êdzy ma³¿onkami to jeden lub
dwa lata ró¿nicy, choæ zdarzy³
siê œlub, gdzie ró¿nica wieku
wynios³a a¿ 43 lata. 

Po raz pierwszy tak¿e
urzêdnicy zauwa¿yli, ¿e
zwiêksza siê liczba par,
gdzie starsz¹ stron¹ jest ko-
bieta. I ró¿nice s¹ spore, bo
siêgaj¹ od trzech do 15 lat. 

Jednak gorzowianie nie tyl-
ko bior¹ œluby. Tak¿e siê roz-
wodz¹. W ubieg³ym roku
USC zanotowa³ a¿ 215
orzeczeñ rozwodowych, co

w porównaniu do zawartych
œlubów stanowi proporcjê 45
procent. Jak pokazuj¹ dane,
taki stan, taka proporcja roz-
wodów do œlubów utrzymuje
siê od kilku lat. 

Też nas ubywa

Urzêdnicy informuj¹, i¿ w
ubieg³ym roku odesz³o 1719
osób. Najwiêcej, bo 593 oso-
by, to byli ludzie w wieku od
61 do 70 lat, 548 osób mia³o
powy¿ej 71 lat. 455 osób to
byli ludzie w wieku 41-60 lat.
Ale odesz³o te¿ 27 osób w
wieku od jednego do 20 lat.
Najwiêcej zmar³ych mia³o
status osoby ¿onatej, w na-
stêpnej kolejnoœci by³y wdo-
wy i zamê¿ne. 

Urz¹d Stanu Cywilnego
ca³y czas tak¿e wprowadza
do Systemu Rejestrów Pa-
ñstwowych dane z lat po-
przednich, tak aby ³atwiej
by³o korzystaæ z dokumen-
tów, kiedy na przyk³ad
mieszka siê na koñcu kraju,
a metryka czy œwiadectwo
œlubu znajduje siê na drugim
koñcu. Obecnie mo¿na

za³atwiæ przes³anie doku-
mentów do USC tego mias-
ta, w którym siê mieszka, a
ca³a operacja nie trwa d³u¿ej
ni¿ kilka godzin. Ale tak¿e z
takich us³ug i to w rosn¹cej
liczbie korzystaj¹ gorzowia-
nie mieszkaj¹cy za granic¹.

Były rocznice, 
będą rocznice

W 2015 roku odby³o siê kilka-
naœcie uroczystoœci jubileuszu
d³ugoletniego po¿ycia
ma³¿eñskiego, w których ponad
400 par odnowi³o przysiêgê
ma³¿eñsk¹. Du¿ym zaintereso-
waniem cieszy³y siê jubileusze
50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego,
gdzie przyznawane by³y meda-
le za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie przez prezydenta
RP. Na rok 2016 chêæ udzia³u w
uroczystoœciach rodzinnych ju-
bileuszu d³ugoletniego po¿ycia
ma³¿eñskiego zg³osi³y 56 pary
ma³¿eñskie. W 2015 roku
odby³o siê równie¿ cztery uro-
czystoœci setnej rocznicy uro-
dzin. Jubileusze USC urz¹dza
na ¿yczenie samych jubilatów. 

ROCH

Jak dziewczynka, to Zuzia,
jak chłopczyk, to Antek
Ponad pó³tora tysi¹ca dzieci urodzi³o siê w 2015 roku w Gorzowie. 

Do łask na dobre wróciły tradycyjne imiona nadawane dzieciom.
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ww  11.02.
1982, z inicjatywy m.in. Zbig-
niewa Petriego powstał Klub
Biegacza im. Bronisława Mali-
nowskiego.
2008, rozpoczął się rozruch
fabryki monitorów tajawańskie-
go koncernu TPV Displays Pol-
ska.
ww  12.02.
1958, Zenon Bauer został prze-
wodniczącym Prezydium MRN
w Gorzowie; swą funkcję głowy
miasta pełnił 11 lat.
2005, zm. dr n. med. Wiesław
Greczner (80 l.), twórca go-
rzowskiej ortopedii.
ww  13.02.
1913, ur. Andrzej Wołkowski,
długoletni reprezentant Polski
w hokeju na lodzie, olimpij-
czyk, ostatni trener hokeistów
Stilonu (1974-1982), zm. w
1995 r.
1918, ur. Franciszek Paroń,
pionier Gorzowa i Osiedla Poz-
nańskiego, b. sołtys, jeden z
organizatorów OSP i jej komen-
dant, współtwórca teatru ama-
torskiego, którym kierował w
1948-1960, zm. w 1996 r.
2008, zm. Ryszard Sapkowski
(64 l.), nauczyciel i rysownik,
uczeń Jana Korcza, b. nauczy-
ciel zajęć technicznych w II LO
(1969-1972), SN i IV LO. 
86. lat temu ur. się Ursula Has-
se-Dresing, rodowita landsber-
czanka, z zawodu nauczycielka,
działaczka ziomkostwa lan-
dsberczan, ostatnia przewod-
nicząca BAG (1984-2010), zwo-
lenniczka zbliżenia z Polską,
organizatorka wielu wspólnych
przedsięwzięć w Herfordzie i
Gorzowie; zm. w 2015 r. 
ww  14.02.
1889, ur. Bekir Radkiewicz,
imam, pionier miasta, ducho-
wy przywódca ludności tatar-
skiej w Gorzowie, zm. w 1987
r.
2013, zm. Józef Prońko (93 l.),
pionier miasta, żużla i gorzow-
skiej motoryzacji, ojciec zna-
nych gorzowskich muzyków,
Krystyny, Piotra i Wojciecha
(1951-1994).
ww  15.02.
1990, powstał Gorzowski Klub
Sportowy „Gorzovia”. 
1993, kuria gorzowska przenie-
siona została do Zielonej Góry.
ww  17.02.
1986, rozpoczęła działalność
Szkoła Podstawowa nr 20 przy
ul. Szarych Szeregów 7.
1927, ur. Władysław Klimek,
nauczyciel działacz katolicki,
radny RM I kadencji, założy-
ciel i wieloletni prezes od-
działu Polskiego Związku Es-
perantystów oraz Klubu Inteli-
gencji Katolickiej, działacz
„Wspólnoty Polskiej”, zm. w
2000 r.
1989, zm. Sylwester Koralew-
ski (67 l.), znany gorzowski fo-
tograf, pionier miasta.
ww  18.02.
1946, filmem „Pastuch i świ-
niarka” zainaugurowana zos-
tała działalność kina „Capitol”
przy ul. Wawrzyniaka; istniało
do końca 1979 r.
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- Czy artyœci, ludzie kultu-
ry s¹ w Gorzowie docenia-
ni?

- Wiceprezydent miasta Ja-
nusz Dreczka zapytany, dla-
czego na stypendia dla artys-
tów przewidziano kwotê dzie-
siêciokrotnie ni¿sz¹ ni¿ dla
sportowców odpowiedzia³:
bo takie s¹ uwarunkowania
historyczne. Je¿eli padaj¹ ta-
kie s³owa to trudno mówiæ o
budowaniu odpowiedniego
klimatu dla rozwoju kultury. I
niestety, wielu zdolnych ar-
tystów wyje¿d¿a z Gorzowa i
szuka szczêœcia w innych
miastach. A naprawdê warto
wiedzieæ, ¿e tam, gdzie nie
ma odpowiedniej gleby, tam
nie rosn¹ nowe idee. Bez no-
wych idei nie ma z kolei fer-
mentu artystycznego oraz
myœlowego. Z twórczej pracy
artystów korzystaj¹ wszyscy.
Spo³eczeñstwo otrzymuje
przestrzeñ do dyskusji, w
trakcie których zachodz¹ in-
terakcje miêdzy ludŸmi. Sztu-
ka powoduje, ¿e uczymy siê
kreatywnoœci, abstrakcyjne-
go i równie¿ krytycznego my-
œlenia, ale jednoczeœnie em-
patii. Bez tego nie mo¿na wy-
kszta³towaæ wspólnoty
samorz¹dowej. Kultura jest
dla mieszkañców i stanowi
integraln¹ czêœæ rozwoju
miast. Jako miasto nie
mo¿emy pozwoliæ sobie na
marnowanie potencja³u, a
przede wszystkim odp³yw ko-
lejnych kreatywnych ludzi.
- Stowarzyszenie Sztuka
Miasta wystosowa³o do
prezydenta petycjê w spra-
wie podniesienia stypen-
diów i nagród kulturalnych.
Jest pani zadowolona z
reakcji prezydenta?

- Petycja to jedno, ale
wa¿niejsze by³o wprowadze-
nie tej sprawy do debaty pub-
licznej i cieszê siê, ¿e prezy-
dent Jacek Wójcicki pozytyw-

nie odniós³ siê do akcji, cze-
go efektem jest zapewnienie
podniesienia kwot na stypen-
dia. Musimy wiedzieæ, ¿e pe-
tycja to nie jest jakaœ walka
kogoœ z kimœ. Jest to jeden
ze sposobów na podjêcie ko-
munikacji obywateli z
w³adz¹. Ka¿dy ma do tego
prawo. Cieszê siê ponadto,
¿e w ramach konsultacji
spo³ecznych uda³o siê wy-
pracowaæ nowe warunki
przyznawania stypendiów na
przysz³oœæ, czego efektem
jest nowa uchwa³a. W mojej
ocenie bardzo dobra, pozwa-
laj¹ca z nadziej¹ spogl¹daæ
na rozwój twórczoœci w mie-
œcie.
- Jakie s¹ najwa¿niejsze
zapisy tej uchwa³y?

- Zniesiony zosta³ limit wie-
kowy dla kandydatów. Po-
przednio o takie stypendia
mog³y staraæ siê osoby zaj-
muj¹ce siê twórczoœci¹ arty-
styczn¹ czy upowszechnia-
niem kultury do 30. roku
¿ycia. Wczeœniej stypendium
by³o tak naprawdê zapo-
mog¹, gdy¿ stanowi³o jedy-
nie dofinansowanie do reali-
zowanego przez artystê
dzia³ania. W tej chwili wyso-
koœæ otrzymanego stypen-
dium mo¿e przyczyniæ siê do
zabezpieczenia realizacji
ca³ego procesu. Oznacza to,
¿e wczeœniej mo¿na by³o sta-
raæ siê co najwy¿ej o niewiel-
kie dofinansowanie na
przyk³ad do wydania ksi¹¿ki,
teraz bêdzie mo¿na liczyæ na
pomoc tak¿e w obszarze in-
dywidualnego rozwoju. Jak
zdolny artysta chce malowaæ
obrazy powinien mieæ mo¿li-
woœæ rozwiniêcia swoich
zdolnoœci na ró¿nych warsz-
tatach. Z tego wczeœniej w
Gorzowie nie zdawano sobie
sprawy, teraz taka szansa siê
pojawia.

RB 

- Czym zajmuje siê wojewódzki konsul-
tant medycyny ratunkowej?

- Jest to funkcja maj¹ca wspomagaæ decyz-
je wojewody w tym konkretnym zakresie me-
dycyny. A jak ona jest wa¿na œwiadczy fakt,
¿e dzia³alnoœæ konsultanta medycyny ratun-
kowej jako jedyna jest regulowana przez pra-
wo, dok³adnie przez ustawê o pañstwowym
ratownictwie medycznym. I tak, konsultant
nadzoruje sposób organizacji zgodnoœci z
prawem systemu pañstwowego ratownictwa
medycznego w województwie, czyli szpitalne
oddzia³y ratunkowe i zespo³y ratownictwa me-
dycznego. Konsultant rozstrzyga wszelkie
spory dotycz¹ce zaniedbañ ze strony lekarzy,
ratowników, pielêgniarek. Doradza wojewo-
dzie we wszelkich sprawach organizacyjnych,
udziela pomocy dyrektorom, ordynatorom od-
dzia³ów szpitalnych, odpowiada za specjali-
zacje lekarzy oraz ca³y system nauczania w
tym obszarze. To nie jest ³atwa praca, a
mogê coœ na ten temat powiedzieæ, gdy¿
funkcjê t¹ pe³ni³em przez ostatnich kilkana-
œcie lat z pó³toraroczn¹ przerw¹, kiedy zos-
ta³em odwo³any przez wojewod¹ Jerzego
Ostroucha. Dodam jeszcze, ¿e od kilku lat
przygotowujemy siê do prawdziwej rewolucji
w zakresie dzia³ania systemu ratownictwa
medycznego w regionie. Stworzyliœmy cen-
trum powiadamiania ratunkowego, od 1 grud-
nia 2015 roku na terenie urzêdu wojewódz-
kiego dzia³a skoncentrowana dyspozytornia
medyczna, która na razie obejmuje swoj¹ ko-
ordynacj¹ dotychczasowy rejon dzia³ania
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Gorzowie, ale bêdziemy powoli przejmowa-
li pozosta³e rejony operacyjne. Najbli¿sze
miesi¹ce to tak¿e prace przy tworzeniu bazy
HENS.
- Karetkami najczêœciej je¿d¿¹ ratownicy
medyczni, bo brakuje lekarzy. Dlaczego
tak siê dzieje?

- Jest to ta czeœæ medycyny, która nie cieszy
siê popularnoœci¹ wœród lekarzy. Powiem
wprost, ¿e jest to wredny kawa³ek chleba,
gdzie nie mo¿na liczyæ na miejscu zdarzenia
na szybk¹ pomoc kolegów specjalistów, do
tego trzeba najczêœciej dzia³aæ w ogromnym
stresie. W takich sytuacjach odpowiedzial-
noœæ jest najwy¿sza i wielu lekarzy rezygnuje
z tej pracy. Rezygnuj¹ te¿, bo nie maj¹ spe-
cjalizacji, choæ ich doœwiadczenie w pracy w
pogotowiu jest czêsto spore. Mamy w kraju
olbrzymi niedobór specjalistów medycyny ra-
tunkowej. Potrzeba na obecn¹ chwilê oko³o
dwóch tysiêcy lekarzy, a wykszta³conych jest
niespe³na 900. Je¿eli chodzi o nasze woje-
wództwo poziom organizacji nie jest gorszy
od tego, co mamy w innych czêœciach kraju.
Powiem nawet nieskromnie, ¿e nasza Woje-
wódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w
zakresie zespo³ów ratownictwa medycznego
nale¿y do liderów. Posiadamy systemy elek-
troniczne, które w kraju s¹ dopiero wprowa-
dzane. To z naszych doœwiadczeñ korzysta³y
zespo³y pracuj¹ce w ministerstwie zdrowia.
Natomiast pod wzglêdem kadrowym jest
du¿o gorzej jak w kraju. Specjalistów medy-
cyny ratunkowej jest poni¿ej 20, a potrzeby
siêgaj¹ ponad 150. Mamy kilku szkol¹cych
lekarzy, na których musimy dmuchaæ i chu-
chaæ. Niestety, lekarza nie da siê zmusiæ,
¿eby szkoli³ siê w tej dziedzinie, a nastêpnie
pracowa³. I nie pomagaj¹ tu nawet specjalne
warunki. Czêsto bywa, ¿e specjalistami me-

dycyny ratunkowej s¹ lekarze maj¹cy inne
specjalizacje i z chêci¹ powracaj¹ do szpitali
czy otwieraj¹ prywatne gabinety, gdzie du¿o
spokojniej siê pracuje. Uwa¿am, ¿e dobrym
posuniêciem by³oby uznanie za lekarzy sys-
temowych tak¿e specjalistów innych specjali-
zacji, np. anestezjologów. 
- Jaki ma pan pomys³, ¿eby zmieniæ ten
stan rzeczy w naszym województwie i czy
pacjenci nie musz¹ siê obawiaæ, ¿e w
wa¿nym dla nich momencie mo¿e za-
brakn¹æ fachowej pomocy?

- Od razu odpowiem, ¿e nie musz¹ siê oba-
wiaæ. Najchêtniej poœci¹ga³bym m³odych lu-
buszan, którzy w³aœnie pokoñczyli medycynê,
maj¹ za sob¹ sta¿ i chcieliby powróciæ w ro-
dzinne strony. Ale nie jest to takie proste, o
czym przekona³em siê, kiedy mój syn po
przejœciu edukacyjnej œcie¿ki postanowi³ po-
zostaæ we Wroc³awiu i tam rozpocz¹æ pracê
w klinice. Bêdê jednak dalej zachêca³, poka-
zywa³, ¿e jest to praca ciekawa, w trakcie któ-
rej mo¿na siê sporo nauczyæ i szybko nabraæ
doœwiadczenia. Muszê równie¿ zburzyæ
kr¹¿¹cy stereotyp, jakoby w medycynie ra-
towniczej by³o tylko Ÿle. Takie opowieœci s¹
wysy³ane przez starszych lekarzy oraz…
media. Proszê mnie dobrze zrozumieæ, nie
krytykujê pracy dziennikarzy, bo wiem, ¿e
sensacj¹ jest to, ¿e facet pogryz³ psa, a nie
pies faceta. Chcê tylko zwróciæ uwagê, ¿e
tylko w naszym województwie ratujemy set-
ki, tysi¹ce istnieñ ludzkich, natomiast sen-
sacj¹ jest to jak karetka spóŸni siê 20 minut,
bo nie mog³a przejechaæ przez zakorkowane
miasto, albo - co siê niestety czasami zda-
rza siê - jeden ze cz³onków za³ogi by³ po
wp³ywem alkoholu. W œwiat idzie negatywny
obraz medycyny ratowniczej, pomimo wielu
prób z naszej strony, ¿eby pokazywaæ te¿
pozytywne aspekty. Bezpieczeñstwo, póki
co, nie jest zagro¿one, gdy¿ mamy œwietnie
wyszkolonych ratowników medycznych i ich
jest odpowiednia iloœæ, bo ponad 300. Do
tego oczekuj¹cych jest oko³o 50 i gdy tylko
zwalnia siê miejsce natychmiast jest uzu-
pe³niane. Kompetencje ratowników zosta³y
na tyle rozszerzone, ¿e ich przygotowanie
gwarantuje przeprowadzenie ka¿dej akcji na
najwy¿szym poziomie.

RB

Sensacją jest to, że facet pogryzł
psa, a nie pies faceta
Trzy pytania do doktora Andrzeja Szmita, wojewódzkiego konsultanta medycyny
ratunkowej

Z twórczej pracy
artystów korzystają
wszyscy
Trzy pytania do Aliny Czyżewskiej, aktorki
zaangażowanej w ruch  społeczny Ludzie dla Miasta 
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1920, ur. Józef Prońko, pionier
miasta, żużla i gorzowskiej mo-
toryzacji, ojciec znanych muzy-
ków, zm. w 2013 r. 
1938, ur. Wojciech Jurasz, b.
żużlowiec Stali (1959-1972),
zm. w 2007 r.
ww  19.02.
1945, do Gorzowa dotarła 18-
osobowa grupa kolejarzy
wągrowieckich, którą przypro-
wadził Władysław Zastrożny.
2005, po 40 latach funkcjono-
wania zamknięty został kultowy
bar mleczny „Agata” przy Wod-
nej 14; placówka została prze-
niesiona na ul. Sikorskiego.
1925, ur. Kazimierz Wiśniew-
ski, pionier miasta i gorzow-
skiego żużla, były żużlowiec
Unii, Gwardii (1949-1950) i
Stali (1950-1956), następnie
trener, twórca szkółki żużlowej,
nauczyciel Jancarza, Migosia,
Padewskiego, Dziatkowiaka,
zm. w 1996 r.
ww  20.02.
1976, z nowego dworca PKS
odjechały pierwsze autobusy;
przeprowadzka dworca z ul.
Strzeleckiej odbyła się w nocy.
2004, otwarte zostało Centrum
Logistyczne firmy „Mars” w
Gorzowie; baza urządzona zos-
tała na terenie „Zrembu”, a fir-
ma „Mars”, założona w 1991 r.
przez Zdzisława Kałamagę po-
zsiadała w tym momencie 270
salonów sprzedaży w zachod-
niej Polsce i zatrudniała 1600
osób.
2009, zm. Jerzy Ćwikła (62 l.),
nauczyciel, trener pływacki;
zginął w wypadku samochodo-
wym.  
ww  21.02.
1987, zm. Irena Dowgielewicz
(69 l.), pisarka gorzowska, au-
torka m.in. tomiku „Stadion
dla biedronki” i  powieści
„Krajobraz z topolą”. 
ww  22.02.
1972, otwarto restaurację z ka-
wiarnią „Kosmos” na osiedlu
Słonecznym; był to drugi w
mieście lokal z dancingiem, w
latach 90. przebudowany na re-
staurację „Woroneż”, obecnie
Centrum Pomocy Bliźniemu im.
Jana Pawła II
2000 r. zm. Edward Szyc (67
l.), b. pracownik „Stilonu”
(1956-1990), od sierpnia do
grudnia 1981 r. - dyrektor na-
czelny, odwołany w stanie wo-
jennym za przeciwstawienie się
pacyfikacji zakładu.
ww  23.02.
1917, ur. Paweł Macierzewski,
kolejarz, pionier miasta, orga-
nizator sportu, honorowy prezes
GOZPN; był członkiem pierw-
szej drużyny wągrowieckich ko-
lejarza, grał w pierwszym me-
czu piłkarskim kolejarzy z Ar-
mią Czerwoną, zm. w 1992 r.
ww  24.02.
1998, zamknięty został basen
odkryty przy ul. Energetyków.
1947,ur. Jerzy Szalbierz, ar-
tysta-fotografik, współtwórca
i pierwszy fotoreporter tygod-
nika „Ziemia Gorzowska”,
prezes Oddziału ZPAF, zm. w
1997 r.
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- Dlaczego gorzowski sport, zw³asz-
cza w grach zespo³owych, nie potrafi
poradziæ sobie w dzisiejszych warun-
kach i wynikami zszed³ do poziomu
tego, co mieliœmy w latach powojen-
nych?

- Entuzjazm sportowców, trenerów i
dzia³aczy zosta³ ograniczony z chwil¹ pro-
fesjonalizacji tej dziedziny ¿ycia i dzisiaj,
¿eby odnosiæ sukcesy na najwy¿szym
szczeblu trzeba zainwestowaæ w wynik.
Gorzów nie nale¿y do du¿ych oœrodków
przemys³owych, nie jest siedzib¹ spó³ek
Skarbu Pañstwa ani wielkich koncernów.
Praktycznie od chwili zakoñczenia wojny
zalicza siê do miast robotniczych, z nie-
wielkimi dochodami spo³eczeñstwa. ¯eby
liczyæ siê w rywalizacji sportowej, zw³asz-
cza w sportach zespo³owych, trzeba po-
siadaæ odpowiednio wysokie bud¿ety.
Oczywiœcie do tego potrzebna jest te¿ no-
woczesna organizacja klubów, ale bez
funduszy daleko siê nie zajedzie. Dlatego
w naszych warunkach tak wa¿ne jest od-
powiednie wsparcie z samorz¹du. Wia-
domo, ¿e bud¿et miasta nie jest z gumy,
st¹d zrozumia³e jest to, ¿e pojawi³y siê
propozycje, zmierzaj¹ce do promowania
wybranych dru¿yn. Na obecn¹ chwilê s¹
to ¿u¿el, koszykówka ¿eñska, pi³ka
no¿na, mo¿e nied³ugo pi³ka rêczna. I
je¿eli samorz¹d podejmie decyzjê o wi-
docznym wspieraniu tych dyscyplin, to
jestem przekonany, ¿e powrócimy do
czasów sprzed kilku lat, kiedy s³ynêliœmy
w kraju z silnego sportu. Je¿eli pozosta-
niemy na obecnym poziomie - cudów nie
bêdzie, a Gorzów na w³asne ¿yczenie
sprowadzi siê do roli miasta powiatowe-
go.
- Czy polski ¿u¿el w wymiarze krajo-
wym rzeczywiœcie znalaz³ siê na
ostrym zakrêcie, jak to sugeruje wielu
publicystów i kibiców?

- W mojej ocenie nie. Od ponad 20 lat
s³yszê, ¿e ¿u¿el corocznie upada, a - jak
widaæ - ma siê naprawdê nieŸle. Obecny
obraz jest trochê za mocno wypaczany, a
bierze siê on z tego, ¿e ze sporym opó-
Ÿnieniem tak naprawdê dopiero teraz
wiele oœrodków przechodzi okres przebu-
dowy. Na najwy¿szym szczeblu rozgry-
wek ju¿ du¿o rzeczy zosta³o uporz¹dko-
wanych, choæ do idea³u nadal sporo bra-
kuje. Najwa¿niejsze by³o powiedzenie
,,stop’’ tym oœrodkom, których ambicje s¹
wysokie, ale drogi prowadz¹ce do profes-
jonalizmu nadal krête. By³o to widoczne
na przyk³adzie Stali Rzeszów, ale naj-
wa¿niejsze, ¿e jako œrodowisko potrafimy
ju¿ zadzia³aæ i w konsekwencji rzeszo-
wianie nie pojad¹ w ekstralidze. Martwiê
siê trochê takimi klubami jak GKM Gru-
dzi¹dz czy ROW Rybnik, których bud¿ety
w du¿ej czêœci s¹ oparte na œrodkach sa-
morz¹dowych i tam jeszcze nie ma my-
œlenia wolnorynkowego, ale miejmy na-
dziejê, ¿e zacznie to siê zmieniaæ. W
ka¿dym razie w ekstralidze mamy osiem
dru¿yn o stabilnych bud¿etach, a
dzia³acze doskonale wiedz¹, ¿e wszelka
odpowiedzialnoœæ finansowa spoczywa
na nich imiennie. Wiedz¹ te¿, ¿e nikt ich
nie dopuœci do rozgrywek, jak nie bêd¹
mieli zbilansowanych bud¿etów. Po
przyk³adach innych zespo³ów, jak Wy-

brze¿e Gdañsk czy W³ókniarz Czêsto-
chowa widaæ, ¿e wyci¹gaj¹ oni wnioski z
czasów radosnej zabawy i po przepusz-
czeniu ich przez czyœciec powoli zaczy-
naj¹ zmierzaæ we w³aœciwym kierunku.
Jestem przekonany, ¿e teraz przyjdzie
czas na oœrodki z ni¿szych lig i za jakiœ
czas wszystko bêdzie na nowo pouk³ada-
ne.
- To mo¿e do tego momentu nale¿y
podj¹æ trudn¹, ale chyba konieczn¹
decyzjê o zamkniêciu ekstraligi, wzo-
rem choæby Polskiej Ligi Siatkówki
czy Turon Basket Ligi?

- Trudno w tej chwili odpowiedzieæ jed-
noznacznie na to pytanie, gdy¿ mamy do
czynienia z problemem wielow¹tkowym.
W mojej ocenie najpierw musimy odpo-
wiedzieæ na pytanie, dok¹d p³yniemy?
Brakuje wizji rozwoju rozgrywek na 5,10,
mo¿e 15 lat. Je¿eli bêdziemy potrafili
zbudowaæ tak¹ mapê drogow¹, wtedy
bêdziemy wiedzieli co mamy robiæ w naj-
bli¿szej perspektywie i w takiej sytuacji
mo¿e okazaæ siê, ¿e zamkniêcie ekstrali-
gi na kilka sezonów jest w³aœciwym kie-
runkiem. Ale robiæ to nie wiedz¹c co nas
czeka za rok jest dzia³aniem zbyt ryzy-
kownym. Niestety, nie znam nikogo, kto
chcia³by zmierzyæ siê ze zbudowaniem
wizji rozwoju naszych rozgrywek ligo-
wych na najbli¿sze lata. S³ysza³em tylko,
¿e centrala jest zdeterminowana, ¿eby
utrzymaæ podzia³ na trzy ligi - po osiem w
ekstralidze i I lidze oraz pozosta³e zespo³y
w drugiej. Oczywiœcie jest to mo¿liwe za
rok, je¿eli dru¿yny z Gniezna, Ostrowa
czy Lublina wykaraskaj¹ siê z k³opotów i
powróc¹ do rozgrywek. Dla mnie naj-
wa¿niejsze jest zachowanie na jak naj-
wy¿szym poziomie okrêtu flagowego, któ-
rym jest ekstraliga. Ona ma skupiaæ
uwagê na sobie, budowaæ si³ê i presti¿
ca³ej dyscypliny. I je¿eli tak uczynimy, wte-
dy nale¿y j¹ zamkn¹æ i zezwalaæ na starty
w niej dru¿ynom spe³niaj¹cym wszystkie
wymagania licencyjne oraz sportowe.
Oczywiœcie przez pojêcie zamkniêcie nie
rozumiem ci¹g³ego utrzymywania tej sa-
mej liczby dru¿yn. W sposób naturalny
mo¿na ligê powiêkszaæ, oczywiœcie do
rozs¹dnych rozmiarów.

RB

- Niedawno ujawni³ pan auto-
ra hejtu dotycz¹cego pana, co
w konsekwencji pokaza³o, ¿e
jednak mo¿na walczyæ z obra-
Ÿliwymi wpisami w internecie.
W jaki sposób?

- Dróg jest kilka. Jednym ze
sposobów jest wynajêcie hakera,
który móg³by to ustaliæ, lecz nie
jest to do koñca zgodne z pra-
wem i na pewno nie polecam
tego pomys³u. Mo¿na zg³osiæ siê
do administratora portalu, na
którym ów wpis siê znajduje,
lecz jest to procedura d³ugotr-
wa³a i w³aœciciele nie s¹ skorzy
do wspó³pracy. Na skutek moich
dzia³añ w tej sprawie wypowie-
dzia³ siê Naczelny S¹d Administ-
racyjny, który wskaza³ naj-
prostsz¹, najskuteczniejsz¹ i do
tego bezp³atn¹ drogê dzia³ania.
Je¿eli ktoœ czujê siê znies³awio-
ny, kogoœ obrzucono obelgami,
w pierwszym rzêdzie powinien
zwróciæ siê do policji lub prokura-
tury o ustalenie adresu IP kom-
putera, z którego zosta³ wys³any
hejt oraz danych w³aœciciela.
Dalszy bieg zdarzeniu mo¿e na-
daæ tylko osoba pokrzywdzona,
poniewa¿ s¹ to postêpowania
prowadzone z oskar¿enia pry-
watnego. 
- Jest pan prawnikiem, do
tego osob¹ powszechnie
znan¹ i policja czy prokuratura
zawsze powa¿nie potraktuje
pañski wniosek. A jak podej-
dzie do sprawy zwyk³ego Ko-
walskiego? 

- Przy pomocy organów œciga-
nia ustali³em wielu hejterów, po-
mog³em te¿ moim klientom,
wœród których by³y osoby znane,
ale i tak¿e nieznane szerszej
opinii. Gwarantujê, ¿e policja zaj-
muje siê ka¿dym takim przypad-
kiem, bez wzglêdu na to, kto go
zg³asza. Oczywiœcie przy zacho-
waniu podstawowego warunku.
Wpis czy wpisy musz¹ nosiæ
znamiona przestêpstwa. Na
przyk³ad znies³awienia. S¹ to ta-
kie informacje, które naruszaj¹
godnoœæ cz³owieka, stanowi¹
wprost obelgê, utrudniaj¹ funk-
cjonowanie danej osoby w opinii
publicznej. Policja czy prokuratu-
ra musi najpierw zweryfikowaæ
treœæ wpisu, ustaliæ czy mieœci
siê on w granicach potencjalne-
go przestêpstwa. Informacja, ¿e
ktoœ ma du¿y nos, ostaj¹ce uszy
czy jest brzydki lub stary albo nie
p³aci alimentów, to trochê za
ma³o, zw³aszcza jeœli pisz¹cy te
s³owa osobnik pisze prawdê.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e w sieci po-
jawiaj¹ siê ponadto prawdziwe
wpisy w interesie publicznym, a
ktoœ mo¿e je odbieraæ jako
znies³awienie. Poprzez hejt
mo¿na równie¿ naruszyæ dobra

osobiste i wtedy osoba pokrzyw-
dzona ma prawo domagaæ siê
ustalenia hejtera. Bywa, ¿e nie
zawsze uda siê dojœæ do spraw-
ców, zw³aszcza tych korzys-
taj¹cych z publicznych miejsc,
jak kawiarenki internetowe czy
miejsca pracy. 
- Pozostaje sprawa publicz-
nego ujawnienia danych. Jak¹
mamy pewnoœæ, ¿e osoba,
której dane otrzymaliœmy z po-
licji jest odpowiedzialna za ne-
gatywny wpis niezgodny z
prawem i czy upubliczniaj¹c o
niej informacje nie nara¿amy
siê na z³amanie prawa?

- Ujawnienie czegoœ z³ego,
przestêpstwa, wykroczenia nie
jest czymœ niew³aœciwym. Prze-
cie¿ pozaprawne dzia³anie jest
czynem spo³ecznie szkodliwym.
Mo¿emy to œmia³o robiæ, po-
têpiaæ i za to nie grozi nam odpo-
wiedzialnoœæ. Przy czym proszê
zwróciæ uwagê, ¿e przy ujawnia-
niu informacji otrzymanych z po-
licji czy prokuratury nie informu-
jemy, ¿e w³aœciciel adresu kom-
puterowego IP na pewno
dokona³ znies³awiaj¹cego nas
wpisu, bo oczywiœcie móg³ to
zrobiæ ktoœ inny. W takich sytua-
cjach mo¿emy ujawniæ adres i
w³aœciciela, natomiast na g³owie
w³aœciciela le¿y sprawa wskaza-
nia konkretnej osoby. W moim
przypadku w³aœcicielka przy-
zna³a siê do tego, ¿e osobiœcie
dokona³a wpisu. Cieszê siê, ¿e
zewsz¹d s³yszê, i¿ iloœæ hejtów
ostatnio zmala³a, przynajmniej w
naszym œrodowisku. Moim ce-
lem jest uzmys³owienie wszyst-
kim, którzy obra¿aj¹ innych ludzi,
chowaj¹c siê za ró¿nymi nicka-
mi, ¿e nie s¹ anonimowi i bez-
karni. Jak ktoœ w zaciszu domo-
wym pisze z babci komputera
musi byæ przygotowany, ¿e jego
namierzenie nie jest dzia³aniem
skomplikowanym.

RB

Obrażanie w sieci 
nie jest anonimowe 
i bezkarne
Trzy pytania do Jerzego Synowca, prawnika i radnego
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Ekstraliga ma budować siłę 
i prestiż całej dyscypliny
Trzy pytania do Ireneusza Macieja Zmory, prezesa KS Stal Gorzów
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r  e  k  l  a  m  a

ww  25.02.
1972, z inicjatywy prodziekana
doc. dr. Bernarda Woltmanna
powstał środowiskowy Klub
Uczelniany AZS WSWF z cztere-
ma sekcjami: gimnastyczna ko-
biet i mężczyzn, siatkówki
mężczyzn i strzelecka. 
1993, odbył się wykład inaugu-
racyjny Uniwersytetu III Wieku
w Gorzowie.
1912, ur. Maria Janicka, pionier-
ka Gorzowa i „Stilonu”, organi-
zatorka m.in. PCK, działaczka
związku kynologicznego i organi-
zatorka pierwszych wystaw psów
w Gorzowie, zm. w 1973.
ww  26.02.
1910, ur. Aleksander Fogiel, b.
aktor gorzowski (1979-1980),
słynny odtwórca roli Maćka z Bog-
dańcach w ekranizacji Krzyżaków
z 1960 r., zm. w 1996 r.
1911, ur. Karol Lamprecht,
pionier miasta i działacz spor-
towy, b. dyrektor MPGK (1947-
1954) i MPK (1954-1955), dzia-
łacz SD, b. radny MRN (1961-
1965 i 1969-1973) i WRN
(1965-1969), wystąpił w roli
sędziego w pierwszym meczu pi-
łkarskim w 1945 r., a 1957 został
pierwszym prezesem nowo otwo-
rzonego podokręgu gorzowskiego
OZPN, zm. w 1984 r.
ww  27.02.
1939, Łucjan Lepka (1908-
1974), założyciel firmy „Alba”,
uzyskał w Poznaniu zezwolenie
na działalność przemysłową; ju-
bileusz najstarszej gorzowskiej
firmy.
2002, w Gorzowie odbyło się re-
ferendum w sprawie odwołania
prezydenta Jędrzejczaka, niewa-
żne z powodu niskiej frekwencji
(92% za odwołaniem przy 15,5%
udziale uprawnionych).
2002, nad Gorzowem i okolicą
przeszła kolejna wichura z wy-
ładowaniami atmosferycznymi;
wiatr, który sięgał 75 km/h, ze-
rwał dach w centrum miasta,
powyrywał drzewa; na Ziemię
Lubuską przyleciały bociany. 
1926, ur. inż. Zbigniew Hawe-
łka, organzator i pierwszy dy-
rektor Przedsiębiorstwa Wod-
cociągów i Kanalizacji (1958-
1990), zm. w 2012 r.
ww  28.02.
1948, ur. Ryszard Major, aktor i
reżyser, b. dyrektor Teatru im.
Osterwy (1995-2002), zm. w 2010 r.
2005, zm. Janina Szachno (77
l.), pionierka miasta, legendarna
fanka żużla 
2012, zm. Marek Osiński (56 l.),
b. piłkarz wodny Stilonu, członek
kadry narodowej in uczestnik ME
juniorów i seniorów (1976, 1977,
1981). n
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Najczêœciej bogac¹ siê w
³atwy sposób kosztem osób w
podesz³ym wieku. Tylko w
ci¹gu kilku dni  na prze³omie
listopada i grudnia ubr. w woje-
wództwie lubuskim by³o 18
prób oszustwa „na wnuczka” i
„policjanta”. Niestety trzech se-
niorów da³o wiarê oszustom
oddaj¹c im oszczêdnoœci swo-
jego ¿ycia. Dwoje mieszka-
ñców Zielonej Góry i Miêdzy-
rzecza straci³o w sumie 125
tys. z³otych. 

Najpierw uleg³o im dwóch se-
niorów z Zielonej Góry. Ofiar¹
metody „na wnuczka” pad³a
71-letnia kobieta, która przeka-
za³a 35 tys. z³otych. Kolejny
w³aœciwie identyczny przypa-
dek mia³ miejsce nastêpnego
dnia Tym razem 76-letni
mê¿czyzna przekaza³ oszus-
tom 50 tys. z³otych. Ten dzieñ
by³ równie¿ pechowy m.in. dla
87-letniego mieszkañca Mi-
êdzyrzecza. Zadzwoni³ do nie-
go mê¿czyzna i poda³ siê za
policjanta. Poinformowa³, ¿e
jego syn spowodowa³ wypadek
i za „ciche za³atwienie sprawy”,
musi wp³aciæ za niego kaucjê w

wysokoœci 40 tys. z³. Mê¿czyz-
na d³ugo siê nie zastanawia³ i
ju¿ po kilku minutach przyniós³
pieni¹dze w umówione miejs-
ce. Policjanci ustalili, ¿e w tym
samym dniu podobnych telefo-
nów na terenie Miêdzyrzecza
by³o znacznie wiêcej. Do ko-
mendy zg³osi³o siê ³¹cznie a¿
siedem osób. W tych przypad-
kach przestêpcy usi³uj¹cy
wy³udziæ pieni¹dze mówili, ¿e
s¹ wnukami i potrzebuj¹
wsparcia finansowego swoich
bliskich, wymyœlaj¹c przy tym
rozmaite historie, z których wy-
nika³o, ¿e je¿eli im nie pomog¹,
to bêd¹ mieli ogromne proble-
my. Na szczêœcie starsze oso-
by nie da³y siê nabraæ. Dopyty-
wa³y, z kim dok³adnie rozma-
wia³y, chcia³y znaæ szczegó³y,
albo krótko kwitowa³y, ¿e nie
maj¹ pieniêdzy lub po prostu
roz³¹cza³y siê. 

„To ja twój wnuczek” - takie
s³owa, wypowiedziane przez
zachrypniêtego mê¿czyznê,
us³ysza³y w s³uchawce telefonu
kolejne dwie starsze kobiety,
mieszkanki powiatu œwiebodzi-
ñskiego. W trzecim przypadku

zachrypniêty g³os przedstawi³
siê jako bratanek. W ka¿dym z
przypadków rozmowy by³y tak
prowadzone, aby kobiety same
rozpozna³y, kto do nich dzwoni
sugeruj¹c, ¿e rozmawiaj¹ z
wnuczkiem lub bratankiem.
Jednak tym razem, czujnoœæ
pañ nie pozwoli³a oszustom na
realizacjê ich niecnych planów.
Kiedy kobiety zorientowa³y siê,
¿e nie rozmawiaj¹ z rodzin¹
fa³szywi wnuczkowie roz³¹czali
siê. 

PóŸniej, na szczêœcie nieuda-
ne przypadki, podobnych prze-
stêpstw policjanci odnotowali
na terenie Gorzowa i Nowej
Soli. Dlatego apelujemy o
uwagê i rozs¹dek. Najlepszym
sposobem, aby nie daæ siê
oszukaæ jest ograniczone za-
ufanie. Pieni¹dze przekazujmy
tylko wtedy, gdy jesteœmy w stu
procentach pewni, ¿e trafi¹ one
do odpowiedniej osoby. Poli-
cjant, czy funkcjonariusz in-
nych s³u¿b nigdy nie poprosi
nas o pieni¹dze. Pamiêtajmy,
aby o ka¿dej próbie podobne-
go oszustwa powiadomiæ po-
licjê.   n

Wszyscy zostali zatrzymani
przez gorzowskich policjantów
zajmuj¹cych siê zwalczaniem
przestêpczoœci narkotykowej
jeszcze w 2015 roku. Dwóch
g³ównych podejrzanych trafi³o
do aresztu. Kilkumiesiêczna
praca mundurowych z Komen-
dy Miejskiej Policji w Gorzowie
Wlkp. sprawi³a, ¿e na rynek nie
trafi³y kolejne narkotyki, które
by³y ju¿ przygotowane do
sprzeda¿y. 

Gorzowscy policjanci zaj-
muj¹cy siê zwalczaniem prze-
stêpczoœci narkotykowej
spraw¹ zajêli siê jeszcze w
2014 roku. Ju¿ wtedy by³o wia-
domo, ¿e w przestêpczy pro-
ceder mo¿e byæ zamieszanych
nawet kilka osób. W kwietniu i
czerwcu 2015 r. policjanci za-

trzymali w zwi¹zku ze spraw¹
piêæ osób. Kolejne szeœæ osób
zatrzymano w póŸniejszym
czasie. Uwa¿ani za „mózg”
rozbitej grupy 25-latek i jego o
dwa lata m³odszy wspólnik tra-
fili do aresztu. Dilerzy rozpro-
wadzili kilkadziesi¹t gram mari-
huany, z których mo¿na by³o
zrobiæ nawet kilkaset dzia³ek
narkotyków o czarnorynkowej
wartoœci oko³o 7 tys. z³otych. 

Prze³omowy moment sprawy
przyszed³ w po³owie 2015 r.
Wówczas zebrane dowody
by³y na tyle wystarczaj¹ce, aby
zatrzymaæ piêæ osób. W cza-
sie jednego z zatrzymañ
g³ówny podejrzany, 25-latek
próbowa³ unikn¹æ odpowie-
dzialnoœci chowaj¹c siê przed
policjantami za ³ó¿kiem w

mieszkaniu rodziców, a narko-
tyki wyrzuci³ przez okno. To
jednak nie umknê³o uwadze
policjantów i narkotyki zosta³y
zabezpieczone. Czarnorynko-
wa wartoœæ zabezpieczonej
marihuany to oko³o 5 tys.
z³otych. Mê¿czyzna by³ bardzo
zdeterminowany, aby unikn¹æ
odpowiedzialnoœci wiêc próbo-
wa³ uciec w czasie doprowa-
dzenia do komendy. To jednak
nie przynios³o mu spodziewa-
nego rezultatu, bo w konsek-
wencji trafi³ do policyjnego
aresztu. Wszystkie zatrzyma-
ne osoby us³ysza³y w sumie 44
zarzuty z tego 29 zarzuty
g³ówny podejrzany. 

Za handel narkotykami grozi
nawet do 10 lat pozbawienia
wolnoœci. n

Policjanci zatrzymali wtedy
dwóch mê¿czyzn, którzy vw
sharanem przewozili kradzio-
ne na terenie Niemiec elektro-
narzêdzia. Okaza³o siê rów-
nie¿, ¿e w aucie, którym siê
poruszali, by³y zamontowane
kradzione czêœci samochodo-
we. Ustalenia kryminalnych
doprowadzi³y do 30-letniej ko-
biety, która z udzia³em mê¿a i
za poœrednictwem swojej fir-
my rejestrowa³a pojazdy
wczeœniej sprowadzane z
Wielkiej Brytanii. Inne samo-
chody by³y znacznie uszko-
dzone i trafia³y do Polski z kra-
jów Europy Zachodniej. Pojaz-
dy nieprzystosowane do ruchu
prawostronnego odpowiednio
modyfikowano, a nastêpnie
wystawiano na sprzeda¿ na
portalach internetowych.
Czêœci u¿yte do tej zmiany, jak
wstêpnie ustalono, pochodzi³y
z aut skradzionych na terenie
Unii Europejskiej. Inne ele-
menty pojazdów zosta³y rów-
nie¿ wystawiane na sprzeda¿. 

Policjanci komendy woje-
wódzkiej ustalili i zabezpieczyli
25 pojazdów, które zosta³y
sprzedane. Czêœci w tych au-
tach pochodzi³y z kradzie¿y.
Kolejne szeœæ aut, m.in. audi,
bmw i vw sharan z posesji
g³ównego podejrzanego trafi³y
na parkingi strze¿one. Œledczy
zabezpieczyli oko³o 700
czêœci samochodowych. Do
sprawy zatrzymali ³¹cznie 16
podejrzanych osób. 6 z nich
by³o tymczasowo aresztowa-
nych. 30-letni szef grupy przez
rok przebywa³ w areszcie.
Us³ysza³ zarzut kierowania
zorganizowan¹ grup¹ prze-
stêpcz¹. Jej celem by³o naby-
wanie pojazdów skradzionych

na terenie Niemiec, Holandii i
Czech. Ponadto grupa zajmo-
wa³a siê demontowaniem tych
aut na czêœci, usuwaniem da-
nych identyfikacyjnych, przy-
gotowaniem czêœci i ich sprze-
da¿¹. Zadania w grupie by³y
œciœle podzielone. Czêœæ z po-
dejrzanych zajmowa³a siê do-
starczaniem skradzionych po-
jazdów, kolejni je odbierali i
rozkrêcali. 30-latek zajmowa³
siê organizowaniem ca³ego
procederu. Legalizowa³ i
sprzedawa³ pojazdy z pomoc¹
swojej ¿ony. 

Szef przestêpczego proce-
deru us³ysza³ tak¿e zarzut pa-
serstwa 102 pojazdów takich
marek jak audi, bmw, vw, seat
czy skoda. Auta te pochodzi³y
z kradzie¿y, których dokonano
na terenie krajów europej-
skich. Ich ³¹czna wartoœæ to
oko³o 10 milionów z³otych. Po-
nadto mê¿czyzna us³ysza³ za-
rzut udzielania korzyœci
maj¹tkowej - chcia³ wrêczyæ
policjantom 13 tys. z³otych.
Kolejne zarzuty dotycz¹ oszu-
stwa internetowego oraz po-
siadania nielegalnych progra-
mów komputerowych. 13 osób
us³ysza³o zarzuty udzia³u w
zorganizowanej grupie prze-
stêpczej oraz paserstwa po-
jazdów. W czasie prowadzo-
nego œledztwa zabezpieczo-
no mienie o ³¹cznej wartoœci
ponad 630 tys. z³otych. Pro-
kuratura Okrêgowa w Gorzo-
wie Wlkp. w grudniu 2015 r.
skierowa³a w tej sprawie akt
oskar¿enia przeciwko 15
osobom. Za kierowanie
grup¹ przestêpcz¹ grozi do
10 lat wiêzienia. Za udzia³ w
niej do 5 lat pozbawienia wol-
noœci. n

Policjanci rozpracowali
dilerów narkotykowych
£¹cznie postawiono 44 zarzuty dla 11 podejrzanych o handel narkotykami. 

Fałszywy policjant 
i wnuczek dalej oszukują
Pomimo nieustannych próœb i apeli o rozwagê oszuœci nadal wy³udzaj¹ pieni¹dze.

Rozbita została
zorganizowana
grupa przestępcza
Sprawa mia³a swój pocz¹tek jeszcze w  styczniu 2012 roku. 
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Dodatek mieszkaniowy to for-
ma œwiadczenia pieniê¿nego
wyp³acanego przez gminê, któ-
re pozwala na utrzymanie
mieszkania nawet wówczas,
gdy najemca lub w³aœciciel nie
s¹ wstanie tego dokonaæ w
pe³ni z w³asnych œrodków.
Sytuacja taka mo¿e byæ spo-
wodowana wieloma czynni-
kami, nisk¹ rent¹ czy emery-
tur¹, utrat¹ pracy lub niskim
poziomem wynagrodzenia
uniemo¿liwiaj¹cym zaspoko-
jenie podstawowych potrzeb
rodziny.  

Wa¿ne jest to, aby zdawaæ
sobie sprawê z mo¿liwoœci
otrzymania takiego œwiadcze-
nia i ubiegaæ siê o nie naj-
szybciej na ile to mo¿liwe,
gdy nasza sytuacja finansowa
siê pogorszy. Pierwszym syg-
na³em tego, ¿e mamy k³opoty

z domowym bud¿etem mog¹
byæ pojawiaj¹ce siê zaleg³oœci
w op³atach za mieszkanie,
mimo chêci bie¿¹cego ich
uregulowania. Nale¿y pami-
êtaæ, ¿e zaleg³oœci lubi¹
rosn¹æ szybko, a czym one
s¹ wiêksze, tym trudniej  je
póŸniej sp³aciæ. Pierwsze
wezwania do zap³aty powinny
byæ dla nas impulsem do za-
stanowienia siê nad nasz¹
sytuacj¹. Nie powinniœmy
czekaæ, a¿ najemca czy
zarz¹dca naszego mieszka-
nia rozpocznie dochodzenie
swoich nale¿noœci na drodze
s¹dowej, bo to mo¿e siê sko-
ñczyæ egzekucj¹ komornicz¹
a nawet eksmisj¹.

Aby siê ubiegaæ o przyzna-
nie dodatku mieszkaniowego
nale¿y z³o¿yæ odpowiedni
wniosek wraz z dokumenta-

mi potwierdzaj¹cymi, ¿e
spe³niamy ustawowo okre-
œlone warunki. Po
rozwa¿eniu z³o¿onego
wniosku i jego weryfikacji
Prezydent Miasta wydaje de-
cyzjê o tym, czy dodatek zo-
stanie przyznany i w jakiej
wysokoœci. Wnioski o przy-
znanie dodatku mieszkanio-
wego nale¿y sk³adaæ w Dziale
Dodatków Mieszkaniowych
przy Gorzowskim Centrum
Pomocy Rodzinie znajduj¹cy
siê przy ul. Teatralnej 26. Tam
równie¿ odbierzemy decyzje
po rozpatrzeniu wniosku. W
wszelkich sprawach zwi¹za-
nych z ubieganiem siê o do-
datek mieszkaniowy, w szcze-
gólnoœci jeœli chodzi o pobra-
nie wniosku i pomoc w jego
wype³nieniu, mo¿na siê zwró-
ciæ do pracownika administra-

cji, zajmuj¹cego siê naszym
rejonem, Dodatek mieszka-
niowy przyznaje siê na wnio-
sek osoby uprawnionej do do-
datku mieszkaniowego. (…)

W przypadku, gdy nie wi-
dzimy mo¿liwoœci utrzyma-
nia samodzielnie swojego lo-
kalu, a nie spe³niamy kryte-
riów aby otrzymaæ dodatek
mieszkaniowy np. po-
wierzchniowych, mo¿emy
staraæ siê zamieniæ swój lo-
kal ma mniejszy. Korzyœci z
takiej zamiany mo¿e byæ kil-
ka. Mniejszy lokal uprawnia
nas do otrzymania dodatku
mieszkaniowego, generuje
mniejsze koszty utrzymania,
dodatkowy gdy nasz lokal
by³ zad³u¿ony, druga strona
zamiany mo¿e dokonaæ
sp³aty tego zad³u¿enia.
Nale¿y pamiêtaæ jednak, ¿e

szanse na zamianê maj¹ lo-
kale, które nie s¹ nadmiernie
zad³u¿one. Realia rynku
obrotu nieruchomoœciami s¹
takie, ¿e mieszkania z za-
leg³oœciami, które by³y nie
sp³acane przez lata maj¹
znikome szanse na znalezie-
nie osoby chêtnej na za-
mianê z sp³at¹ ca³ej
zaleg³oœci. Na temat mo¿li-
woœci zamiany mieszkania
mo¿emy siê dowiedzieæ
wiêcej w Biurze Zamiany
Mieszkañ na ulicy Wawrzy-
niaka 4 lub telefonicznie pod
numerem 95 738 71 29 lub
95 736 21 00.

BOŻENA HOŁÓWKO

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy
Nie wszyscy o tym wiedz¹ i byæ mo¿e ca³kiem sporo trac¹ zupe³nie niepotrzebnie.
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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. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,   
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/

I  mo¿e to uczyniæ wobec
osoby, która notorycznie
zak³óca spokój i ogólnie
przyjêty regulamin w budyn-
ku.

- Mamy s¹siada, który no-
torycznie spóŸnia siê i to bar-
dzo mocno z p³aceniem
czynszu. Bywa, ¿e przez rok
zaleg³oœæ wisi. Tak byæ nie
powinno - opowiadaj¹
mieszkañcy kamienicy przy
ul. 30 Stycznia. - Jest taka
procedura, która pozwala
dochodziæ wspólnotom swo-
ich praw - podpowiadaj¹
specjaliœci. Ale jak siê oka-
zuje, mieszkanie mo¿na
straciæ nie tylko za d³ugi.

Licytacja za długi

- Kilka razy do roku wciela-
my w ¿ycie procedurê odzys-
kania zad³u¿onego lokalu od
w³aœciciela - mówi Pawe³ Ja-
kubowski, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej,
który poprzez Administracje
Domów Mieszkalnych
zarz¹dza wiêkszoœci¹ ka-
mienic w mieœcie. Z regu³y w
budynkach tych funkcjonuj¹
wspólnoty sk³adaj¹ce siê z
w³aœcicieli wykupionych
mieszkañ oraz ADM, który
jest przedstawicielem miasta
jako w³aœciciela mieszkañ
komunalnych. - Mieszkanie
nawet to wykupione na w³as-
noœæ mo¿na odzyskaæ, jeœli
w³aœciciel nie p³aci czynszu.
Jeœli zad³u¿enie osi¹ga doœæ
wysoki pu³ap, wówczas
zwo³ujemy posiedzenie
wspólnoty. Ta podejmuje

uchwa³ê o skierowaniu spra-
wy do s¹du o licytacjê lokalu
na poczet zad³u¿enia. Jeœli
s¹d zas¹dzi taki wyrok, wów-
czas kierujemy sprawê do
komornika, ten mieszkanie
licytuje. No i z tej kwoty
potr¹camy zad³u¿enie,
resztê kwoty, jeœli bêdzie
otrzymuje by³y w³aœciciel. No
i oczywiœcie, musi siê z zaj-
mowanego lokalu wyprowa-
dziæ - mówi Pawe³ Jakubow-
ski i od razu zastrzega, ¿e
choæ takie licytacje siê odby-
waj¹, to jednak nieczêsto. -
Poza tym proszê, pamiêtaæ,
¿e to jednak trochê trwa, taki
proces mo¿e potrwaæ rok i
d³u¿ej - mówi. Ale, jak doda-
je, widmo s¹du bywa sku-

tecznym straszakiem na
opornych w p³aceniu.

Za wrzaski też można na
bruk

- Mieliœmy takiego lokatora,
który skutecznie zatruwa³
¿ycie innym. By³y imprezy,
wulgarne wrzaski, dziwne to-
warzystwo siê tu schodzi³o.
W koñcu wspólnota siê
zebra³a i postanowi³a zrobiæ
z delikwentem porz¹dek -
opowiada przedstawicielka
jednej z poznañskich firm
zajmuj¹cych siê administra-
cj¹ mieszkaniami (nie chce
danych w mediach).

Okazuje siê, ¿e tak samo
mo¿na post¹piæ w przypad-
ku w³aœciciela mieszkania

we wspólnocie, któr¹ admi-
nistruje ADM. - Procedura
jest taka sama, jak w przy-
padku mieszkania zad³u¿one-
go. Najpierw musi siê zebraæ
wspólnota i podj¹æ stosown¹
uchwa³ê. Potem sprawa trafia
do s¹du, s¹d zas¹dza licy-
tacjê mieszkania. Sprawa
trafia do komornika, ten
przeprowadza licytacjê, pie-
ni¹dze zostaj¹ przekazane
by³emu ju¿ w³aœcicielowi -
t³umaczy dyrektor Jakubow-
ski.

Zastrzega jednak, ¿e w za-
sobach ZGM jeszcze takiego
przypadku nie by³o, co nie
znaczy, ¿e jest on
niemo¿liwy. - Myœlê, ¿e w
skrajnych przypadkach ju¿

sama uchwa³a wspólnoty o
wdro¿eniu procedury eksmi-
syjnej powinna podzia³aæ na
danego w³aœciciela jak kube³
zimnej wody - dodaje dyrek-
tor ZGM.

Administratorzy potwier-
dzaj¹, ¿e zdarzaj¹ siê skar-
gi na Ÿle zachowuj¹cych siê
mieszkañców, ale t³umacz¹,
¿e wspó³lokatorzy radz¹ so-
bie, wzywaj¹ policjê. Jed-
nak jak na razie ¿adna ze
wspólnot nie zdecydowa³a
siê na taki radykalny krok. -
Dobrze jednak wiedzieæ, ¿e
takie rozwi¹zanie jednak
jest - mówi¹ ludzie z ka-
mienic, w których s¹ wspól-
noty.

ROCH

Mieszkanie można stracić
i to nawet za wrzaski
Kilka mieszkañ w roku odzyskuje ZGM od w³aœcicieli. 
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Mieszkanie można stracić za długi, ale i za uprzykrzanie życia sąsiadom.

www.echogorzowa.pl
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Podczas przemian ustrojo-
wych, pocz¹wszy od 1989
roku, polskie  rodziny mu-
sia³y siê przystosowaæ do
nowych liberalnych warun-
ków spo³eczno-zawodowych
i  diametralnie innych gospo-
darczych. Spo³eczna zdol-
noœæ adaptacyjna aktywnych
zawodowo mieszkañców
przemys³owego Gorzowa
zosta³a zak³ócona ogromn¹
skal¹ likwidowanych przedsi-
êbiorstw. Zapewne wiêk-
szoœæ z nich, którzy utracili
od wielu lat piastowane funk-
cje i zawody, stali siê z dnia
na dzieñ wrêcz niepotrzebni,
a bieda zajrza³a do ich do-
mów. Wiele rodzin wpada³o
w ogromne k³opoty egzys-
tencjalne, szczególnie tê nie-
dolê prze¿ywa³y dzieci. Lu-
dziom tym zawali³ siê œwiat,
co aktywniejsi wyje¿d¿aj¹ za
prac¹ na zachód, inni ³api¹
ka¿d¹ pracê, ¿eby prze-
trwaæ. W³aœnie wtedy po-
trzebna by³a polityka wspar-
cia rodzin, szczególnie tych
wychowuj¹cych ma³e dzieci.
Pomoc nie przychodzi³a. Za-
pomniano o nich przez 25
lat, nie podjêto ¿adnych
dzia³añ, by tê os³abion¹ ro-
dzinê wzmocniæ, by ich dzie-
ci i wnuki nie ucieka³y z kra-
ju, a niektóre z nich nie
wchodzi³y na drogê patologii
spo³ecznej. Dzieci rodzi siê
coraz mniej, dziecko to kosz-
towna inwestycja, na któr¹
coraz wiêcej m³odych
ma³¿eñstw nie staæ.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e libe-
ralizm tak ma i bêdzie to
prawda. Ale ludzi na pastwê
brutalnego wolnego rynku
nie nale¿a³o wystawiaæ - na-
wet z humanitarnego punktu
widzenia. Nale¿a³o daæ im
skuteczn¹ ochronê - tego
zabrak³o. Jak pisze prof.
Pawe³ Bo¿yk w swej ksi¹¿ce
Apokalipsa wg. Paw³a. Jak
zniszczono nasz kraj ”(…)
naiwnie uwierzyliœmy w ra-
dosn¹ przysz³oœæ”. Ma racjê.
Bo oto jeden z Polaków sta-
wia pytanie, które obiega
ca³¹ Polskê: „jak ¿yæ panie
premierze?”  Mimo powiêk-
szaj¹cego siê marginesu
biedy, jeden sektor ma siê
bardzo dobrze - alkoholowy.
Notujemy  wzrost spo¿ycia
alkoholu, Polacy przepijaj¹
ok. 20 mld z³otych, a suma
kosztów i strat towa-
rzysz¹cych pijañstwu si-
êga astronomicznej kwoty
ok. 50 mld. z³otych. Pro-
blem alkoholowy w Polsce
kosztuje nas tyle, co roczny
niedobór bud¿etu pañstwa. 

S³yszymy w ostatnich la-
tach, ¿e gospodarka polska
siê rozwija, PKB roœnie z
perspektyw¹ „zielonej wy-

spy”, a tu nagle minister
Rz¹du RP mówi, ¿e jest pra-
wie 7 milionów osób  bardzo
biednych i zagro¿onych
ubóstwem, w tym ok. 2 milio-
ny dzieci, którym trzeba po-
móc. Premier polskiego
Rz¹du podczas debaty w
UE, pod prêgie¿em UE i
przewodnictwem Niemca J.
Schultza  powiedzia³a niedo-
informowanym europos³om,
¿e wiele polskich  dzieci jest
biednych, a du¿¹ czêœæ
spo³eczeñstwa dotknê³a nie-
sprawiedliwoœæ maj¹ca sw¹
genezê jeszcze z okresu
transformacji, ¿e trzeba du¿o
jeszcze naprawiæ. Czêœæ
spo³eczeñstwa poprawi³o
swoj¹ sytuacje bytow¹, ale
równoczeœnie poszerzy³ siê
obszar polskiej biedy i pato-
logii spo³ecznej, pijañstwo i
narkomania, ludzie chorzy
czêsto nie wykupuj¹ le-
karstw bo nie maj¹ za co.
Nic tak nie demoralizuje
spo³eczeñstwa jak bezrobo-
cie, alkohol i praca za marn¹
p³acê. Te trzy czynniki
zbieg³y siê naraz w rzeczy-
wistoœci wielu polskich ro-
dzin. Po 25 latach bolesnych
zmian i szokowej transforma-
cji pojawia siê minister
Rz¹du RP z Gorzowa Wiel-
kopolskiego, która postana-
wia podj¹æ siê wyrównania
rachunku krzywd rodzinom
wychowuj¹cym dzieci. 
Warto zapoznaæ siê z do-
kumentem „Rodzina 500
plus” wydanym przez Minis-
terstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej. Wprowadzo-

nych bêdzie do systemu
opieki ok 16-20 mld z³. w
ci¹gu roku. Dziêki temu za-
gro¿enie dzieci ubóstwem
spadnie o ponad 55%. W
Gorzowie tym programem
objêtych bêdzie kilka tysiêcy
dzieci. To jest rzeczywiœcie
terapia szokowa tak¿e dla
gospodarki, z dobrodziej-
stwem dla rodzin i dzieci.
Dlaczego ten pomys³
rz¹dz¹cy nie wprowadzili  20
czy 8 lat temu? Mieli tak¹
mo¿liwoœæ, a z szansy jed-
nak nie skorzystali. Pani mi-
nister nale¿y siê podziêko-
wanie, to dobra decyzja.
Wszystko co wydaje siê
genialne i spo³ecznie uza-
sadnione zawsze ma swo-
je zagro¿enia, program
500+ równie¿. Trzeba przy-
pomnieæ, ¿e w Polsce po
1989 roku upada gospodar-
ka przemys³owa, staczamy
siê na margines w miêdzy-
narodowym udziale produk-
cji przemys³owej, sprzedano
i zmarnotrawiono ca³e filary i
lokomotywy polskiej gospo-
darki. Z Polski zrobiono kraj
neokolonialnego wyzysku
pracy. Nie ca³y przemys³ jed-
nak upad³, jest ga³¹Ÿ, która
ma siê bardzo dobrze - alko-
holowa. Szczycimy siê swoj¹
potêg¹ w produkcji alkoholu
w Europie i œwiecie. Narodo-
wa marka Niemiec to Merce-
des, w Korei Samsung, w
Szwecji Volvo, a w Polsce al-
kohol. Wstyd. Tê potêgê al-
koholu widzimy wszêdzie. W
Gorzowie przy niemal ka¿dej
klatce schodowej i na

ka¿dym rogu ulicy czyha i
zaprasza  sklep z alkoholem.
Za Sasów nas rozpijano,
pod zaborami i za komuny
nas rozpijano, a w ci¹gu
ostatnich 25 lat zrobiliœmy w
pijañstwie znacz¹cy krok na-
przód. Spo¿ycie alkoholu ro-
œnie osi¹gaj¹c obecnie ok 11
litrów alkoholu w przeliczeniu
na spirytus, ONZ podaje 13
l. Tylko w 2013 roku w Pol-
sce przyby³o 140 tysi¹ce no-
wych sklepów sprzeda¿y na-
pojów alkoholowych. Du¿a
czêœæ rodzin, która
spe³niaj¹c kryterium do-
chodowe skorzysta z po-
mocy programu 500+ ,
obci¹¿ona jest problemem
alkoholowym. Ile z tego fun-
duszu 500+ rodzina, która
otrzyma te 500 z³otych na
pierwsze dziecko, a mo¿e na
drugie, trzecie i wiêcej, prze-
znaczy na alkohol? Czy sko-
rzystaj¹ dzieci czy przemys³
spirytusowy? Rz¹d musi od-
powiedzieæ na te pytania i
powzi¹æ odpowiednie kroki
zaradcze. Inaczej zamiast
pomóc  dzieciom wzmocni
patologiê, ostro¿nie licz¹c
30% tych funduszy pop³ynie
rzek¹ wódki, a zyski prze-
mys³u alkoholowego zasil¹
zachodnie raje podatkowe.
Realia s¹ smutne. W Polsce
jest ponad 1 milion czynnych
alkoholików i ok. 4 miliony
pij¹cych ryzykownie, czyli
bêd¹cych na drodze do uza-
le¿nienia. Po prostu du¿a
czêœæ osób te swoje 500+
przepije. Co robiæ? Równo-
legle nale¿y w Polsce

wdro¿yæ program ograni-
czenia pijañstwa, podob-
nie jak to zrobiono w
Szwecji w okresie miêdzy-
wojennym, w USA, czy dzi-
siaj w Finlandii. Przepijano
tam wszystko, w pierwszej
kolejnoœci pieni¹dze z syste-
mu pomocy. W roku 1922
grupa Szwedów z ruchu
trzeŸwoœci wymog³a na
w³adzy opracowanie progra-
mu ograniczenia spo¿ycia al-
koholu wywo³uj¹cego patolo-
gie spo³eczne. Kobiety pi³y
na równi z mê¿czyznami.
Dzieci rodzi³y siê z proble-
mami rozwojowymi, mikro
wadami oraz z objawami ze-
spo³u p³odowego FAS.
Wprowadzono przepisy sku-
tecznie ograniczaj¹ce iloœæ
punktów sprzeda¿y alkoholu
i dostêpnoœæ do niego.
Wywo³ano tym ogromny rej-
wach lobby alkoholowego.
Zarzucano dzia³aniom trze-
Ÿwoœciowym, ¿e ograniczaj¹
wolnoœæ obywatelom, ¿e kto
nie chce to mo¿e przecie¿
nie piæ, ¿e ogranicza siê wol-
ny rynek, ¿e powstanie szara
strefa w obrocie alkoholem,
bimbrownictwo i miêdzynaro-
dowy przemyt. Dzia³acze trze-
Ÿwoœciowi nie dali siê zastra-
szyæ. Nie uda³o im siê wpro-
wadziæ pe³nej prohibicji, ale
uzyskano ustawê znacznie
ograniczaj¹c¹ iloœci punktów
sprzeda¿y alkoholu. Dzisiaj w
ma³ych szwedzkich  miejsco-
woœciach nie ma sklepów ze
sprzeda¿¹ alkoholu, a  w piêæ
razy wiêkszym od Gorzowa
mieœcie Malmö jest tylko 7. W
Gorzowie Wlkp. jest ich ok.
260. Problem alkoholowy w
Szwecji jest dzisiaj margi-
nalny, naród dorobku nie
przepija, ekonomia dobro-
bytu siê rozwija, a szwedzki
poziom ¿ycia jest wzorcem
dla nas i przyk³adem
pouk³adanego spo³ecze-
ñstwa dla œwiata. Udowod-
niono, ¿e iloœæ sprzeda¿y al-
koholu jest silnie skorelowa-
na z iloœci¹ punktów
sprzeda¿y i ³atwoœci¹ do-
stêpu do alkoholu.W Gorzo-
wie jest jedno i drugie, st¹d pi-
jañstwo ogromne, a z badañ
wynika, ¿e pij¹ ju¿ dzieci. W
szko³ach gimnazjalnych po al-
kohol siêga 70 % m³odzie¿y, w
liceach du¿o wiêcej. Badania
zdrowotnoœci dzieci s¹ prze-
ra¿aj¹ce. Sektor alkoholowy z
tych 20 mld. z³otych pomocy,
ostro¿nie licz¹c przejmie 30%
,  jaki bêdzie efekt programu?
„Pani minister, proszê przestu-
diowaæ doœwiadczenie Szwe-
cji poniewa¿ oni wprowadzali
podobny program. Pomyœleæ o
upadaj¹cej alkoholowo Pol-
sce.” Rz¹d musi zmieniæ
ustawê o wychowaniu w trze-

Ÿwoœci i przeciwdzia³aniu alko-
holizmowi. Wtedy siê uda. To
nie samorz¹dy maj¹ decydo-
waæ o iloœci punktów sprze-
da¿y alkoholu, tê kwestiê ma
regulowaæ jednoznacznie i
bezwzglêdnie ustawa. Samo-
rz¹dy mia³y dotychczas prawo
do tych regulacji i z tego prawa
korzysta³y tak, ¿e nast¹pi³
wzrost iloœci sklepów z alkoho-
lem do rozmiarów monstrual-
nych. Osobnym problemem
jest fundusz przeznaczany
na profilaktykê alkoholow¹,
zwany kapslowym. To ogrom-
ne pieni¹dze - ponad 700 mln
z³ rocznie w skali kraju. Jego
wysokoœæ w poszczególnych
gminach zale¿y od liczby wy-
danych zezwoleñ na sprzeda¿
alkoholu oraz wartoœci tej
sprzeda¿y. W Gorzowie to kil-
ka milionów. Im wiêcej skle-
pów z alkoholem i wiêcej
spo¿ywamy alkoholu tym
wiêkszy fundusz ma gmina na
profilaktykê. Ten szatañski po-
mys³ lobby alkoholowego
powi¹zania wielkoœci fundu-
szu gminnego na profilaktykê
ze wzrostem sprzeda¿y alko-
holu trzeba jak najszybciej
zmieniæ. Gminy wzrostem
sprzeda¿y alkoholu repero-
wa³y ich ci¹gle ma³e bud¿ety.
Je¿eli nie ograniczymy
spo¿ycia alkoholu to program
500+, zamiast pomóc tym
najs³abszym rodzinom czêsto
z problemami alkoholowymi,
tak naprawdê doleje „paliwa”
do powiêkszenia siê obszaru
patologii. Najpierw w pol-
skich gminach trzeba ograni-
czyæ spo¿ycie alkoholu jak w
Szwecji, USA czy obecnie w
Finlandii gdzie s¹ takie same
problemy z nadu¿ywaniem
alkoholu jak w Gorzowie. Lik-
widacja punktów sprzeda¿y
wysokoprocentowych  napo-
jów alkoholowych nie mo¿e
spowodowaæ upadku ma³ych
sklepów spo¿ywczych. Nale¿y
stworzyæ mechanizm pomocy
tym sklepom by zachowa³y
sprzeda¿ spo¿ywcz¹ i inn¹,
ale ju¿ bez alkoholu. Powinna
to byæ  dotacja wyrównuj¹ca
stratê sklepu w zwi¹zku z lik-
widacj¹ bran¿y alkoholowej.
Zaoszczêdzone pieni¹dze
wydawane na alkohol ³atwo
zasil¹ konsumpcjê art.
spo¿ywczych, a tak¿e fun-
dusz dóbr luksusowych pobu-
dzaj¹c polsk¹ produkcjê.
Nale¿y najpierw przeczytaæ
raport Petera Andersena o pi-
jañstwie. Obserwuj¹c pro-
blem alkoholowy w Gorzo-
wie mo¿na wnioskowaæ, ¿e
ograniczenie pijañstwa
bêdzie  z korzyœci¹ dla ro-
dzin i ich dzieci, rozwoju
miasta i poprawy naszego
poziomu ¿ycia. 

AUGUSTYN WIERNICKI

Czy 500+ popłynie w Polskę rzeką alkoholu?
Problem polega na tym, by pomagaæ nie szkodz¹c przy tym.

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od
1982 przedsiębiorca i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny, doradca woje-
wody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r. prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy
Bliźniemu im. Brata Krystyna.
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Jeœli nie wydarzy siê nic nad-
zwyczajnego, oczywiœcie.  To
wrêcz sensacyjna, ale bardzo
dobra wiadomoœæ, jak¹ przeka-
za³y na pocz¹tku stycznia
w³adze uczelni, a potwierdzi³a
minister rodziny, pracy i polityki
spo³ecznej El¿bieta Rafalska.

- Trzeba dzia³aæ metod¹ faktów
dokonanych, a nie tylko dysku-
towaæ i rozmawiaæ - powie-
dzia³a na dzisiejszej konferencji
minister El¿bieta Rafalska, za-
powiadaj¹c jednoczeœnie, ¿e
niebawem w sejmie znajdzie
siê odpowiednia ustawa, a po
jej przyjêciu akademia otrzy-
mana trzyletni okres na pe³ne
dojœcie do spe³nienia wszyst-
kich warunków formalnych, w
tym otrzymanie prawa do dok-

toryzowania na dwóch wy-
dzia³ach!

Rektor PWSZ prof. El¿bieta
Skorupska-Raczyñska przypo-
mnia³a, ¿e idea utworzenia aka-
demii na bazie PWSZ i ZWKF
pojawi³a siê ju¿ w 2006 roku,
lecz w tamtym czasie uczelnia
dysponowa³a wyj¹tkowo skrom-
nymi mo¿liwoœciami. 

- Patrz¹c z perspektywy czasu
mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿adna z
tych uczelni nie by³a wtedy przy-
gotowana do takiego rozwi¹za-
nia. Przez osiem lat w naszej
placówce na tyle du¿o siê zmie-
ni³o, ¿e dzisiaj - jak swego czasu
zwróci³ uwagê rektor tarnowskie-
go PWSZ - nasza jednostka o
lata œwietlne wyprzedza podob-
ne uczelnie w kraju. Doszliœmy

jednak do œciany i wiêcej zrobiæ
ju¿ nie mo¿emy. Dlatego popro-
siliœmy polityków o pomoc - po-
wiedzia³a profesor, zwracaj¹c siê
w stronê minister El¿biety Rafal-
skiej.

- Przypomnê, ¿e kiedy pod-
czas kampanii wyborczej w Go-
rzowie pojawi³a siê kandydatka
na premiera, obecnie ju¿ premier
Beata Szyd³o mia³o miejsce
spotkanie w PWSZ - mówi mi-
nister. - Pani premier zapozna³a
siê z dorobkiem uczelni oraz z
ide¹ utworzenia akademii. I wy-
razi³a poparcie dla takiego za-
miaru, dlatego teraz intensywnie
dzia³amy w tym kierunku. Mamy
pe³n¹ œwiadomoœæ, jak wa¿na
dla dalszego rozwoju nauki oraz
ca³ego miasta jest akademia -

doda³a El¿bieta Rafalska i jedno-
czeœnie przedstawi³a plan
dzia³ania. Jeszcze przed œwiêta-
mi Bo¿ego Narodzenia odpo-
wiednie dokumenty, w tym pro-
jekt ustawy z uzasadnieniem
trafi³ do kancelarii Rady Mini-
strów oraz ju¿ bezpoœrednio do
ministra nauki i szkolnictwa
wy¿szego Jaros³awa Gowina.
O sprawie zostali poinformowali
szef klubu parlamentarnego PiS
prof. Ryszard Terlecki oraz
przewodnicz¹cy komitetu
sta³ego Rady Ministrów Henryk
Kowalczyk. Potrzebny jest jesz-
cze list poparcia ze strony
pos³ów i stanowisko ministra
Gowina. Po zebraniu tych doku-
mentów ca³oœæ zostanie z³o¿ona
u marsza³ka sejmu. 

- W dalszej kolejnoœci zostanie
przyjêta ustawa i od paŸdzierni-
ka PWSZ bêdzie mog³a roz-
pocz¹æ dzia³alnoœæ jako Akade-
mia Gorzowska - zapewnia mi-
nister, zdaniem której sprawê tê
mo¿na by³o za³atwiæ ju¿ przynaj-
mniej rok temu, ale brakowa³o
wtedy woli politycznej ze strony
ówczesnej koalicji rz¹dz¹cej.

Bardzo zadowolony z takie-
go obrotu jest wojewoda
W³adys³aw Dajczak, który
uwa¿a, ¿e powo³anie nowej
uczelni jest dzia³aniem na
rzecz zrównowa¿onego roz-
woju województwa i budowy
wspólnoty spo³ecznej.

- Musimy dzia³aæ na rzecz rów-
nych warunków w taki sposób,
¿eby nikt nie czu³ siê wykluczony.

Dlatego istotnym punktem roz-
woju akademickoœci jest zatrzy-
manie m³odych Lubuszan, któ-
rzy maj¹ aspiracje kszta³cenia
siê w dobrych kierunkach, a za
tym ³atwiej bêdzie zachêcaæ in-
westorów gospodarczych do lo-
kowania swoich firm w regionie.
Spodziewam siê, ¿e odpowied-
ni¹ pomoc w rozwoju akademii
udziel¹ w³adze samorz¹du woje-
wódzkiego, jak to ma miejsce w
przypadku uczelni zielonogór-
skiej - doda³ wojewoda.

Przy tej okazji warto przypo-
mnieæ, ¿e PWSZ od d³u¿szego
czasu stawia mocno tak¿e na
kierunki techniczne, a in¿yniero-
wie z Gorzowa z powodzeniem
radz¹ ju¿ sobie na rynku pracy.

RB

1 października 2016 r. PWSZ 
stanie się Akademią Gorzowską?!
Nowy rok akademicki studenci PWSZ mają rozpocząć już w Akademii Gorzowskiej. 

- Idea utworzenia Akade-
mii Gorzowskiej pojawi³a
siê ju¿ w 2006 roku, ale w
tamtym czasie zarówno
PWSZ, jak i ZWKF nie by³y
przygotowane na taki krok.
Co siê zmieni³o od tamtego
czasu, ¿e dzisiaj PWSZ jest
gotowa budowaæ akademiê
w³asnymi si³ami?

- Najlepiej wszelkie zmiany
zobrazuj¹ liczby. Kiedy zos-
ta³am skierowana przez
ówczesnego rektora prof. Ze-
nona G³odka do komisji przy-
gotowuj¹cej wniosek o utwo-
rzenie akademii by³am jedy-
nym pierwszoetatowym
samodzielnym pracownikiem
naukowym w naszej uczelni.
Mieliœmy wtedy zaledwie
piêæ kierunków kszta³cenia,
trzy instytuty, a w gronie kad-
ry naukowej wœród pracowni-
ków pierwszoetatowych jed-
nego profesora, 26 doktorów
i ponad stu magistrów. Obec-
nie mamy 14 kierunków stu-
diów pierwszego stopnia i
dwa drugiego stopnia. Kadrê

w oko³o 90 procentach sta-
nowi¹ pracownicy pierw-
szoetatowi. I w tym gronie
mamy 25 profesorów zwy-
czajnych i nadzwyczajnych
oraz 78 doktorów. W zakre-
sie dzia³alnoœci naukowej od
2007 roku zorganizowaliœmy
³¹cznie 167 konferencji. Dla
porównania do 2007 roku ta-
kich konferencji by³o zaled-
wie 28. Nasze wydawnictwo
dotychczas wyda³o 227
tytu³ów prac o ³¹cznym
nak³adzie 40 tysiêcy egzem-
plarzy. Na rozwój naukowy
kadry w ci¹gu ostatnich
oœmiu lat wydaliœmy z w³as-
nych œrodków ponad 2 milio-
ny z³otych. Przypomnê, ¿e
jako uczelnia zawodowa nie
otrzymujemy ¿adnych dotacji
na rozwój naukowy.
Znacz¹ce zmiany zasz³y w
zakresie prawa i struktury
uczelni. Wspomnê choæby o
uruchomieniu Akademickie-
go Centrum Badañ Jêzyko-
znawczych, otworzyliœmy La-
boratorium Œrodowiskowe. W

lipcu ubieg³ego roku z³o¿yli-
œmy wniosek o parametry-
zacjê i niebawem powinni-
œmy otrzymaæ wynik. Jeste-
œmy ju¿ przygotowani do
z³o¿enia wniosku o uzyska-
nie prawa do doktoryzowania
w zakresie jêzykoznawstwa.
Kolejne wnioski o parametry-
zacjê bêd¹ dotyczy³y wy-
dzia³u ekonomicznego oraz
wydzia³u administracji i bez-
pieczeñstwa. Ten pierwszy

zapewne z³o¿ymy w marcu
lub w kwietniu, drugi we
wrzeœniu. Wniosek o prawa
do doktoryzowania w zakre-
sie nauk o zarz¹dzaniu
mo¿emy wnieœæ na pocz¹tku
2017 roku. Jako PWSZ zrobi-
liœmy wszystko co by³o w na-
szej mocy. Przy obecnym
statusie uczelni zawodowej o
dalszym rozwoju nie mamy
co marzyæ. Dlatego przygoto-
waliœmy projekt ustawy, uza-

sadnienie oraz dokumenty
prezentuj¹ce charaktery-
stykê uczelni. Ca³oœæ przeka-
zaliœmy minister El¿biecie
Rafalskiej z nadziej¹, ¿e
szybko uda siê powo³aæ Aka-
demiê Gorzowsk¹.
- Gdzie w tym wszystkim
jest miejsce dla gorzow-
skiego ZWKF?

- Ponad dwa lata temu po-
jawi³ siê projekt w³¹czenia tej
jednostki w struktury naszej
placówki. Mia³o to nam u³at-
wiæ zmianê statutu uczelni z
wy¿szej zawodowej na aka-
demick¹. Obie szko³y
wy¿sze podjê³y odpowiednie
uchwa³y, ale z czasem oka-
za³o siê, ¿e w³adze pozna-
ñskiego AWF postanowi³y
wycofaæ siê z tego projektu
lub po prostu przeczekaæ, a
czas nie jest naszym sprzy-
mierzeñcem. Jak wiadomo,
rozmowy zosta³y praktycznie
zawieszone, gdy¿ wszelkie
proœby z naszej strony natra-
fia³y na opór. Miejsce go-
rzowskiego wydzia³u AWF

jest w dalszym ci¹gu u nas.
Jesteœmy otwarci na rozmo-
wy i realizowanie wczeœniej
przyjêtych ustaleñ. Oczywi-
œcie szanujemy prawo
ka¿dej uczelni do w³asnego
rozwoju. Jak wspomnia³am,
jako PWSZ osi¹gnêliœmy
szczyt naszych mo¿liwoœci,
bo prawo nie sprzyja dalsze-
mu rozwojowi. Mo¿emy zdy-
namizowaæ dzia³ania, ale tyl-
ko po zmianie statusu. Wy-
daje mi siê, ¿e rozmowy z
w³adzami poznañskiego
AWF ³atwiej bêd¹ przebie-
gaæ w momencie, kiedy zo-
staniemy ju¿ akademi¹.
- Je¿eli 1 paŸdziernika ru-
szy akademia, jak¹ tak na-
prawdê uczelniê skoñcz¹
obecni studenci PWSZ?

- Student PWSZ wraz z roz-
poczêciem nowego roku sta-
nie siê studentem akademii.
Nawet, jeœli bêdzie to dla nie-
go ostatni semestr, to po jego
ukoñczeniu otrzyma dyplom
absolwenta akademii.

RB

Jako PWSZ osiągnęliśmy szczyt naszych możliwości
Trzy pytania do prof. El¿biety Skorupskiej - Raczyñskiej, rektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie

Dowodem na to są nie tylko
słowa znawców szkolnictwa
wyższego w kraju, ale rów-
nież zdobywane certyfikaty i
wyróżnienia. I tak Fundacja
Rozwoju Edukacji i Szkolnict-
wa Wyższego przyznała
PWSZ w Gorzowie certyfikat
„Uczelnia Liderów 2014” oraz
wyraziła głębokie uznanie
dla działań w zakresie two-

rzenia na uczelni warunków
do rozwoju akademickiej
przedsiębiorczości, kreowa-
nia wśród studentów umiejęt-
ności i kompetencji o wyso-
kim poziomie użyteczności
rynkowej, budowania oferty
edukacyjnej zgodnie z po-
trzebami otoczenia społecz-
no-gospodarczego oraz
umacniania marki uczelni

jako instytucji otwartej na wy-
zwania i tendencje rynkowe. 

Z kolei w roku akademickim
2013/2014 pierwsi absol-
wenci kierunku Mechanika i
Budowa Maszyn w Wydziale
Technicznym PWSZ w Go-
rzowie obronili prace dyplo-
mowe otrzymując tytuł zawo-
dowy inżyniera. Promotorzy
prac dyplomowych zgłosili

trzy prace do Ogólnopolskie-
go Konkursu o dyplom i na-
grodę Prezesa SIMP na naj-
lepszą pracę dyplomową o
profilu mechanicznym, wyko-
naną i obronioną w krajowej
wyższej szkole technicznej.
Wśród wyróżnionych zna-
lazły się prace: Projekt kon-
strukcyjny mobilnego
urządzenia do czyszczenia

plaż nadmorskich, autor Ja-
cek Ponomarenkow, promo-
tor Prof. dr hab. inż. Woj-
ciech Kacalak; Układ pozy-
cjonowania w systemach
akwizycji obrazu, autorzy
Patrycja Wojnowska, Ra-
dosław Pusz, promotor prof.
nadzw. dr hab. inż. Tomasz
Królikowski; Projekt i budowa
edukacyjnej drukarki 3D, au-

torzy Jacek Krosta, Piotr Pia-
secki, promotor prof. nadzw.
dr hab. inż. Tomasz Króli-
kowski. Praca inżyniera Jac-
ka Ponomarenkowa uzyskała
wyróżnienie I stopnia, auto-
rzy pozostałych dwóch  pra-
ce otrzymali dyplomy uzna-
nia za zakwalifikowanie się
do etapu finałowego.

ZET

Inżynierowie z PWSZ zdobywają wyróżnienia
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Gorzowie wyraŸnie wyró¿nia siê na tle innych szkó³ tego typu w Polsce. 

Prof. Elżbieta Skorupska - Raczyńska, rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, konsekwentnie dąży do akademii.
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- Jak d³ugo dzia³asz w
œwietlicy Jaskó³ka?

- Od dwóch lat. Prowadzimy
j¹ wspólnie z Monik¹ Korop-
czuk. Ona zwi¹zana jest z Ja-
skó³k¹ d³u¿ej. Ja pojawi³am siê
we wrzeœniu 2013 roku. Obie
jesteœmy psychologami. 
- Czym Jaskó³ka ró¿ni siê
od innych œwietlic w mie-
œcie?

- Tym, ¿e jest œwietlic¹ specy-
ficzn¹, poniewa¿ przeznaczo-
na jest dla dzieci, które straci³y
kogoœ bliskiego, mamê, tatê,
babciê, dziadka, rodzeñstwo,
albo kogoœ, kto z danym dziec-
kiem mieszka³. Powstaje strata,
rodz¹ siê problemy emocjonal-
ne, dziecko wymaga specjalnej
opieki, innej, ani¿eli dzieci, któ-
re nie doœwiadczy³y takich
prze¿yæ, potrzebuje wsparcia i
to bardzo szerokiego. Dodam
tylko, ¿e Jaskó³ka jest jedyn¹
tak¹ œwietlic¹ w ca³ym regionie.
- Jak wiele dzieci przycho-
dzi do Jaskó³ki?

- W tej chwili mamy oko³o 30
podopiecznych w wieku od pi-
êciu do 18 lat. Spotykamy siê
raz w tygodniu, to jest w œrody
po po³udniu w naszej siedzibie
w budynku hospicjum. Nie
oznacza to, ¿e co tydzieñ przy-
chodz¹ wszyscy. 
- Czy tylko gorzowskie
dzieci i m³odzie¿ s¹ waszymi
podopiecznymi?

- W wiêkszoœci tak, ale
doje¿d¿aj¹ do nas dzieci z bez-
poœredniej okolicy, z Sulêcina,
Strzelec Krajeñskich, Witnicy. Z
regu³y jest tak, ¿e wczeœniej
ktoœ z bliskich tych dzieci w ja-
kiœ sposób otar³ siê o hospi-
cjum. By³ pacjentem oddzia³u
stacjonarnego hospicjum lub
pod opiek¹ hospicjum domo-
wego. Gdy odszed³, nasza po-
moc jest kontynuowana i kieru-
jemy j¹ w stronê tych, którzy

zostali. Dla doros³ych w ra-
mach hospicjum dzia³a grupa
wsparcia, a dla dzieci funkcjo-
nuje œwietlica Jaskó³ka. Zdarza
siê równie¿, ¿e do œwietlicy tra-
fiaj¹ dzieci, których bliscy nie
mieli stycznoœci z hospicjum.
S¹ kierowane przez psycholo-
gów czy pedagogów szkol-
nych, albo po prostu ktoœ z oto-
czenia tych dzieci us³ysza³ o
naszej dzia³alnoœci. Œwietlica
jest otwarta dla ka¿dego dziec-
ka, które straci³o kogoœ bliskie-
go i potrzebuj¹ wsparcia.
- Na czym polega to wspar-
cie?

- Obejmuje kilka obszarów.
Przede wszystkim to pomoc
psychologiczna, wsparcie, któ-
re pomaga prze¿yæ stratê oso-
by bliskiej. Chodzi o wzmocnie-
nie pozytywnego myœlenia,
uwierzenie w siebie, dobre do-
œwiadczenia, porzucenie styg-
matu - jestem sierot¹. I robimy
to w ró¿nych sposób. Prowa-
dzimy zajêcia fotograficzne, ta-
neczne, teatralne, kulinarne. I
dla przyk³adu - najpierw gotuje-
my wspólnie w œwietlicy coœ

prostego, aby ka¿dy móg³ siê
nauczyæ, a potem ka¿de dziec-
ko mo¿e ten przepis powtórzyæ
w domu. W taki sposób
wzmacniamy pozytywne na-
stawienie do rzeczywistoœci
ka¿dego z osobna. Dbamy te¿
o stronê duchow¹, organizuje-
my spotkania z siostr¹ za-
konn¹. Nie zapominamy o roz-
mowach, grach planszowych,
gdy jest ciep³o spêdzamy czas
na dworze, spacerujemy po
Gorzowie, poznajemy ciekawe
miejsca. Poza tym organizuje-
my wyjazdy kolonijne.
Wyje¿d¿amy do D³ugiego. Za-
wsze jest te¿ wycieczka w cie-
kawe miejsce. W tym roku
zwiedzaliœmy zamek w Kórni-
ku, w ubieg³ym - pojechaliœmy
do Poznania do ZOO. W trak-
cie roku szkolnego organizuje-
my wyjœcia w ró¿ne miejsca,
jak kino, teatr. To te¿ jest pew-
nego rodzaju pomoc oferowa-
na ca³ej rodzinie, bo wiele osób
boryka siê z problemami finan-
sowymi. Jak odchodzi jedna
osoba, to zostaje samotny ro-
dzic z pojedyncz¹ pensj¹. A

dzieci mo¿e byæ dwoje lub tro-
je. St¹d takie nasze dzia³ania,
aby niwelowaæ przepaœci. W
tym roku dla przyk³adu poje-
chaliœmy na Miko³ajki do K³odo-
wy, do Nadleœnictwa. Leœnicy
przygotowali spotkanie, my
paczki dla naszych podopiecz-
nych. A skoro o lasach mowa,
to byliœmy te¿ na grzybach.
Wiosn¹ natomiast wybieramy
siê do Parku Narodowego Uj-
œcie Warty. Dzia³añ wspie-
raj¹cych mo¿e byæ bardzo
du¿o i bardzo ró¿nych.
- W jaki sposób dzieci tra-
fiaj¹ do was?

- Jak ju¿ mówi³am, jedn¹ z
dróg jest fakt, ¿e ktoœ mia³ ju¿
kontakt z hospicjum. Ale
wiedz¹ o nas te¿ szkolni peda-
godzy czy psychologowie dzie-
ciêcy. I oni te¿ kieruj¹ do nas,
kiedy stwierdz¹, ¿e jest taka
potrzeba.
- A jest taka potrzeba?
- Myœlê i wiem, ¿e jest. Inne

œwietlice dzia³aj¹ce w Gorzo-
wie s¹ œwietlicami œrodowisko-
wymi, nie daj¹ tak szerokiego
wsparcia psychologiczno-pe-

dagogicznego, jak my. Podkre-
œlam, my przede wszystkim po-
magamy przejœæ przez ten
trudny czas, jakim jest ¿a³oba
po stracie osoby najbli¿szej lub
bardzo bliskiej. Potem poma-
gamy siê wyzbyæ stygmatu, ja-
kim mo¿e byæ sieroctwo. Stara-
my siê wzmocniæ dzieci, daæ im
pozytywne doœwiadczenia,
trochê radoœci. Jestem psycho-
logiem i psychoterapeut¹, wiêc
sama prowadzê terapiê. Ale
wspiera nas ca³a rzesza wolon-
tariuszy. W tym gronie s¹ oso-
by doros³e o ró¿nych specjali-
zacjach, jak pedagodzy, tera-
peuci. Oni te¿ prowadz¹
zajêcia z dzieæmi, na przyk³ad
o autoprezentacji czy zdrowym
stylu ¿ycia.  Poza tym mamy
wolontariuszy m³odzie¿owych.
Oni dzia³aj¹ na zasadzie „Star-
szej siostry, starszego brata”.
Pomagaj¹ w lekcjach, troszcz¹
siê, wspólnie spêdzaj¹ czas,
bawi¹ siê. Wolontariuszami s¹
uczniowie gorzowskich szkó³,
g³ównie gimnazjów i szkó³ po-
nadgimnazjalnych. Bardzo ak-
tywne s¹ wolontariuszki z ga-
stronomika. Dziewczyny raz w
miesi¹cu prowadz¹ zajêcia ku-
linarne. Wspólnie z dzieæmi z
Jaskó³ki przygotowywaliœmy na
przyk³ad w³osk¹ bruschettê,
polsk¹ sa³atkê czy owocowy
deser. Mamy tak¿e wsparcie
od naszych by³ych podopiecz-
nych, tych, którzy u nas uczyli
siê, jak ¿yæ po stracie bliskich.
Odwiedzaj¹ nas i dziel¹ siê
tym, co u nich s³ychaæ, jak so-
bie radz¹. 
- Jednym s³owem pomaga-
cie skutecznie.

- Trudno powiedzieæ, bo to
trudno oceniæ. Skutecznoœci
nie mo¿na zmierzyæ albo
zwa¿yæ. Ale jestem przekona-
na, ¿e chyba jednak robimy
coœ dobrego. Kiedy patrzê, jak

te dzieci sobie radz¹ w grupie,
w rodzinie, wœród kolegów, to
jednak nam chyba wychodzi to,
co robimy. Dodam tylko, ¿e
przy okazji pomocy dzieciom,
pomagamy te¿ i rodzicom. Do
niedawna by³a taka szko³a dla
doros³ych, te¿ uczyliœmy ich, jak
prze¿ywaæ stratê i ból, jak w po-
jedynkê wychowywaæ dziecko,
na co zwracaæ baczniejsz¹
uwagê. Rodzice opowiadali o
ró¿nych trudnoœciach, ale i
dzielili siê drobnymi sukcesami,
ciekawymi spostrze¿eniami.
Mogli zobaczyæ i s³yszeæ, jak w
podobnej sytuacji radz¹ sobie
inni, mogli wymieniæ siê do-
œwiadczeniami. Choæ obecnie
szko³y nie ma, to jednak jeœli
komuœ konsultacja z doros³ych
jest potrzebna, to jej nie odma-
wiamy. Rodzice i opiekunowie,
którzy przyprowadzaj¹ dzieci
te¿ nawi¹zali miêdzy sob¹
wyj¹tkow¹ wiêŸ. By³o to wi-
doczne na przyk³ad podczas
spotkania op³atkowego. Roz-
mawiaj¹ o trudnych i przyjem-
nych sytuacjach, przy³¹czyli siê
tak¿e do akcji, której celem by³o
przygotowanie paczki œwi¹tecz-
nej dla rodziny, bêd¹cej pod
nasz¹ opiek¹. Tam mama
sama wychowuje troje dzieci. 
- Jeœli ktoœ nie ma kontaktu
z hospicjum, szko³a o was
nie wie, to jak siê mo¿e o
was dowiedzieæ?

- Ca³y czas prowadzimy akcjê
informacyjn¹. Roznosimy ulotki
do ró¿nych miejsc. Od czasu do
czasu przypominaj¹ o nas
ksiê¿a w koœcio³ach. Mamy
swoj¹ podstronê na stronie inter-
netowej hospicjum. Mnie osobi-
œcie zale¿y bowiem, aby trafia³o
do nas jak najwiêcej osób, bo
trauma po odejœciu kogoœ bliskie-
go jest bardzo wielka i czasami
trudno sobie z tym poradziæ. 
- Dziêkujê. n

Jaskółka pomaga dzieciom,
które straciły bliskich
Z Agnieszk¹ Dobosiewicz, która prowadzi œwietlicê dla dzieci, które straci³y kogoœ bliskiego, rozmawia Renata Ochwat

Agnieszka Dobosiewicz na co dzień  jest dziennikarką Radia Zachód, ale też psychologiem i
psychoterapeutką. 
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Po prostu był Gorzów. Do-
piero później Wielkopolanie,
którzy organizowali tu polskie
życie sprawili, że do Gorzowa
dopisano Wielkopolskę i
mamy Gorzów Wielkopolski.
W owym czasie może było to
potrzebne i politycznie uza-
sadnione, ale dzisiaj nie znaj-
duje już żadnego uzasadnie-

nia, poza przyzwyczajeniem
szczególnie starszych miesz-
kańców, którzy kierują się
często sentymentem i  miłymi
wspomnieniami. Tymczasem
dzisiaj Wielkopolska w na-
zwie Gorzowa degraduje
miasto i szkodzi mieszkań-
com wprowadzając w błąd lu-
dzi w Polsce i na świecie, a

także utrudniając nam co-
dzienne życie.

Czy nie śmiesznie, dziwnie i
głupio brzmi oraz wygląda np.
Lubuski Urząd Wojewódzki w
Gorzowie Wielkopolskim? A
przecież taka jest jego oficjal-
na nazwa. Ale Lubuski on czy
Wielkopolski? No i gdzie ten
Gorzów Wielkopolski właści-

wie leży? W Wielkopolsce czy
na Ziemi Lubuskiej? Jeszcze
ciekawiej brzmieć może na-
zwa naszej przyszłej akade-
mii, co to powstać ma jeszcze
w tym roku: Akademia Go-
rzowska Wielkopolska. Bo
przecież literalnie rzecz
biorąc, skoro nazwa ma po-
chodzić od nazwy miasta, tak

oficjalnie powinna się chyba
nazywać…Na szczęście,
mam nadzieję, nikomu nie
przyjdzie to głowy. I nie tylko
dlatego ,że nie brzmiałoby to
dumnie.

Skoro na co dzień, w
różnych rozmowach i rela-
cjach,  nie używamy w nazwie
ani Wielkopolski, ani też na-

wet skrótu Wlkp., to pora naj-
wyższa uczynić to jak najbar-
dziej oficjalnie, rezygnując z
Wielkopolski w nazwie i wra-
cając do historycznego Go-
rzowa. Dla wygody oraz lep-
szego wykorzystania szans
rozwoju i  skutecznej promocji
naszego miasta.

JAN DELIJEWSKI

Akademia Gorzowska Wielkopolska  nie zabrzmi dumnie
Kiedy po II wojnie światowej do naszego miasta na Wartą zawitała Polska, Landsberg stał miastem Gorzów. 
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- Po oœmiu latach opuœci³
pan fotel wicewojewody.
¯al?

- Nie, nawet siê
ucieszy³em. Do w³adzy przy-
sz³a nowa opcja polityczna,
która stawia na w³asne kadry
i jest to naturalne w polityce.
Poza tym osiem lat pracy na
tym stanowisku nadwyrê¿y³o
moje si³y, bo nie nale¿ê ju¿
do m³odzieniaszków. Przez
cztery lata do gabinetu na
trzecim piêtrze wchodzi³em
po schodach. Od czterech
lat ju¿ tylko schodzê, a na
górê je¿d¿ê wind¹.
- Pracê wicewojewody da
siê porównaæ do pracy dy-
rektora i prezesa du¿ej fir-
my, bo przez ponad 40 lat
zarz¹dza³ pan Pañstwo-
wym Oœrodkiem Maszyno-
wym w Strzelcach Kraje-
ñskich?

- Myœlê, ¿e jest to praca
trudniejsza. Tylko w 2015
roku jako urz¹d wojewódzki
obróciliœmy ponad miliardem
z³otych. Ka¿da z³otówka ma
swoje przeznaczenie i trzeba
precyzyjnie trzymaæ siê
przepisów. Tu jest naprawdê
du¿a odpowiedzialnoœæ. Pro-
wadzenie firmy jest bardziej
wymierne. Bêd¹c na rynku
trzeba umieæ siê do niego
dostosowaæ w taki sposób,
¿eby na koñcu mieæ dodatni
wynik finansowy. Dzia³alnoœæ
gospodarcza uwalnia intere-
suj¹ce pomys³y, wrêcz wy-
musza do szukania optyma-
lizacji produkcji czy us³ug,
zachêca do innowacyjnych
rozwi¹zañ. W administracji
natomiast najwa¿niejsze s¹
przepisy, które nie zawsze
bywaj¹ w pe³ni czytelne, a
tym bardziej elastyczne.
Zdarza siê, ¿e dzia³aj¹c w
dobrej wierze mo¿na ³atwo
pope³niæ b³¹d. Ponadto w
urzêdzie jest wiele proble-
mów, poczynaj¹c od gospo-
darki nieruchomoœciami,
koñcz¹c na wydawaniu oby-
watelstw czy zatrudnianiu
obcokrajowców. W ka¿dym
przypadku wszelkie
dzia³ania nale¿y przygotowy-
waæ z myœl¹ o… kontro-
luj¹cych. Jak nie bêd¹ mieli
uwag wszystko jest w
porz¹dku. Pracê wicewoje-
wody traktowa³em niczym
student przygotowuj¹cy siê
do egzaminów. Po odrobie-
niu ka¿dego zadania w napi-
êciu czeka³em na ocenê wy-
stawian¹ przez organy nad-
zoruj¹ce. Dochodz¹ do tego
liczne kontakty z ludŸmi.
Czêsto ich roszczenia oraz
nieprzyjmowanie do wiado-
moœci, ¿e wojewoda pew-
nych spraw nie mo¿e za³at-
wiæ bywa uci¹¿liwe i czêsto

koñczy siê zdaniem ,,a pan
nie chce mi pomóc’’. A ja
zwyczajnie nie mog³em.
- Czy odejœcie z urzêdu
wojewódzkiego jest dla
pana równoznaczne z
odejœciem z polityki?

- To zale¿y jak to rozumieæ.
Dzia³aæ w Polskim Stronnic-
twu Ludowym zapewne
bêdê, ale nie ci¹gnie mnie
ju¿ do bardziej aktywnego
uczestnictwa w ¿yciu poli-
tycznym. Nie widzê siebie
ju¿ na ¿adnych powa¿nie-
jszych stanowiskach.
Wszêdzie nastêpuje zmiana
pokoleniowa i skupiê siê na
przekazywaniu doœwiad-
czeñ, bêdê stara³ siê poma-
gaæ m³odszym kolegom w
partii z pozycji cz³onka
zarz¹du wojewódzkiego. (…)
- Kiedy zaanga¿owa³ siê
pan w politykê?

- Z ruchem ludowym jes-
tem zwi¹zany praktycznie od
zawsze, bo ju¿ dziesiêæ dni
po skoñczeniu 18 lat
wst¹pi³em do Zjednoczone-
go Stronnictwa Ludowego.
By³em wtedy na studiach i z
kolegami za³o¿y³em ko³o
ZSL na Politechnice Pozna-
ñskiej. Traktowano nas jak
takich odszczepieñców. W
dawnych czasach starto-
wa³em do rady miasta, rady
powiatu, ale o powa¿nej poli-
tyce mo¿emy mówiæ chyba
dopiero z chwil¹ nastania
nowych czasów. I w 1989
roku w czêœciowo wolnych
wyborach wystartowa³em na
senatora. Od tamtej pory
startowa³em we wszystkich
mo¿liwych wyborach do sej-
mu, senatu oraz sejmiku.
Nawet wtedy, kiedy nie
chcia³em, ale - jak to siê ³ad-
nie mówi - partia tego
chcia³a, bo chodzi³o o g³osy.
- W latach 1993-97 by³
pan pos³em. Jak wspomi-
na pan tamten czas?

- Jako dobry dla Polski, bo
potrafiliœmy ze sob¹ rozma-
wiaæ. Jak obserwujê dzisiej-
szy sejm, ale i poprzedniej
kadencji, mam wra¿enie, ¿e
jest to jakaœ szkó³ka z inter-
natem o zaostrzonym rygo-
rze. Ze smutkiem przypat-
rujê siê samoograniczaniu
praw przez pos³ów i senato-
rów. Powiem wprost, ale 20
lat temu mieliœmy du¿o
wiêcej swobody, dziêki cze-
mu ³atwiej by³o za³atwiæ wie-
le istotnych spraw dla kraju.
Pracowa³em w komisjach z
ludŸmi wszystkich opcji poli-
tycznych i dyskusja zawsze
sprowadza³a siê do przed-
stawiania argumentów. Kie-
dyœ ostro dyskutowaliœmy na
temat s³ynnego ,,popiwku’’,
czyli podatku od zbyt wyso-

kich wynagrodzeñ. Proszê
mi wierzyæ, nie by³o po-
dzia³ów partyjnych. Jacek
Kuroñ mnie popiera³ a pre-
mier Tadeusz Mazowiecki
by³ przeciwny. Obaj z tej sa-
mej partii. Pos³owie tych sa-
mych klubów mieli ró¿ne
zdania i starali siê przekony-
waæ najpierw siebie, potem
innych. Kolejny przyk³ad.
Ówczesnym ministrem pracy
i polityki socjalnej by³
nie¿yj¹cy ju¿ Andrzej
B¹czkowski. I na jednej z ko-
misji, gdzie rozmawialiœmy o
sprawach bud¿etu, by³ ostro
atakowany przez swoich
pos³ów, a ja go wtedy bro-
ni³em, t³umacz¹c, ¿e nie
mo¿e wiêcej wydawaæ ni¿
mamy. Powiem szczerze, ¿e
mnóstwo spraw omawiali-
œmy w kuluarach czy nawet
podczas spotkañ towarzy-
skich. To wtedy prze³amywa-
liœmy lody i w trakcie posie-
dzeñ plenarnych ³atwiej by³o
o kompromis, choæ by³a spo-
ra grupa pos³ów, która przed
kamerami chcia³a pokazaæ
siê ró¿nym lobby. 
- Obecnie trzeba ¿yæ jak
w klasztorze, bo inaczej
mo¿na znaleŸæ siê na ,,ta-
œmach prawdy’’?

- Widaæ, ¿e dawne czasy
bezpowrotnie przesz³y do
historii. Dzisiaj w ka¿dej
chwili mo¿na zostaæ
przy³apany z kieliszkiem w
rêku, a przecie¿ w gronie
pos³ów te¿ powinna byæ za-
sada, ¿e jest czas pracy i
czas wypoczynku. Nied³ugo
nie bêdzie mo¿na stan¹æ
obok pos³a z innej partii, bo
wokó³ tego narosn¹ liczne le-
gendy. Inna sprawa, ¿e poli-
tycy sami siê nakrêcaj¹.
Bywa, ¿e zamiast powie-
dzieæ wprost prawdê zaczy-
naj¹ krêciæ, lawirowaæ i daj¹
po¿ywkê mediom oraz kon-
kurencji politycznej.
- Potem by³ pan radnym i
wiceprzewodnicz¹cym sej-
miku wojewódzkiego. Dla-
czego to nasze wojewódz-
two ci¹gle ma pod górkê?

- Dwustolicowoœæ woje-
wództwa powoduje, ¿e za-

wsze tworzy siê okreœlona
bariera. W przypadku woje-
wództw z jedn¹ stolic¹
wszyscy dmuchaj¹ w jedn¹
tr¹bkê, u nas w dwie. Z dru-
giej strony dziêki dwóm stoli-
com jest rywalizacja i to jest
naprawdê pozytywne. Mamy
pod górkê, bo najwiêkszym
problemem s¹ ludzie, nie
system. Je¿eli ludzie nie po-
trafi¹ dojœæ do porozumienia,
to wtedy nie pomog¹ najlep-
sze rozwi¹zania i pomys³y.
Jak do mnie przychodzili sta-
rostowie, burmistrzowie, wój-
towie i prosili o za³atwienie
sprawy, nie interesowa³o
mnie, z jakich s¹ opcji.
G³owi³em siê, jak mogê im
pomóc? I tylko o to w tym
chodzi. ¯eby osoby zasia-
daj¹ce w odpowiednich in-
stytucjach dzia³ali na rzecz
województwa, a nie danej
partii czy miasta. Inaczej po-
wstaj¹ niesnaski, ¿e jedni
maj¹ wszystko, drudzy nic.
Przez minione lata pozna³em
mnóstwo urzêdników i nie
mam powodów twierdziæ, ¿e
s¹ oni ,,be’’. Owszem, jest
niewielka grupa, która dmu-
cha tylko w swoj¹ tr¹bkê, ale
reszta to uczciwi i profesjo-
nalnie przygotowani do pra-
cy ludzie, którzy dzia³aj¹
wed³ug przyjêtych norm
prawnych. Je¿eli na przyk³ad
na ,,schetynówki’’ najwiêcej
pieniêdzy trafia do Nowej
Soli to tylko dlatego, ¿e tam
potrafi¹ najlepiej przygoto-
waæ projekty a nie dlatego,
¿e ktoœ tak chce. I gdybym
nawet bardzo nie lubi³ prezy-
denta Nowej Soli, to nie ma
to ¿adnego znaczenia dla
wyników z³o¿onych projek-
tów. (…)
- Z którym wojewod¹ pra-
cowa³o siê panu najlepiej?

- Pe³n¹ kadencjê przepra-
cowa³em z Helen¹ Hatk¹ i w
tym czasie w pe³ni siê
,,u³o¿yliœmy’’. Ka¿dy zawsze
ma coœ za uszami, ale pora-
dziliœmy sobie z tym i tê ka-
dencjê oceniam wysoko. W
przypadku Marcina
Jab³oñskiego mogê powie-
dzieæ, ¿e mia³ on ca³kowicie

inn¹ filozofiê zarz¹dzania.
Musia³em siê do tego dosto-
sowaæ. Jerzy Ostrouch stara³
siê kontynuowaæ politykê
Jab³oñskiego, lecz na wiele
rzeczy mia³ inne widzenie,
co powodowa³o, ¿e d³ugo
musieliœmy siê docieraæ. Ka-
tarzyna Osos, to z kolei
m³oda, inteligentna osoba,
staraj¹ca siê szybko poznaæ
wszelkie problemy. By³a jed-
nak zbyt krótko, ¿eby mo¿na
j¹ oceniæ.
- Ka¿da zmiana rz¹du naj-
czêœciej wi¹¿e siê z wy-
mian¹ kadr na wa¿nych i
mniej wa¿nych posadach
pañstwowych. Kiedyœ to
siê zmieni i nie przyna-
le¿noœæ partyjna, a kompe-
tencje bêd¹ decydowa³y o
tym, kto bêdzie na
wa¿nych stanowiskach
publicznych?

- Ostatnio us³ysza³em, ¿e
po zmianie w³adzy w
urzêdzie wojewódzkim niko-
go z PSL-u nie zwolni¹, bo
Œwirepo nikogo nie zatrudni³
ze swoich. To taka ironia, ale
zdecydowana wiêkszoœæ lu-
dzi tu zatrudnionych to s¹
specjaliœci na swoich stano-
wiskach i nie widzê powo-
dów, ¿eby ich wymieniaæ ze
wzglêdu na inne wyniki wy-
borów. Oczywiœcie, ze
wzglêdów politycznych wy-
mianie powinni ulec wojewo-
da, jego zastêpca i dyrektor
generalny. Reszta to ju¿ pra-
cownicy merytoryczni. Tako-
wi powinni byæ te¿ w innych
miejscach, jak choæby w
ró¿nych agencjach, gdzie
swego czasu stworzono za
du¿o stanowisk politycznych.
I tam siedz¹ tacy z nadania,
staraj¹ siê coœ robiæ, ale nie
twórczo. IdŸmy dalej, hurto-
wo zwalnia siê prezesów,
cz³onków zarz¹dów i cz³on-
ków rad nadzorczych w
spó³kach Skarbu Pañstwa.
To jest nasze nieszczêœcie,
ale jestem przekonany, ¿e
kiedyœ to siê zmieni. Zapew-
ne z chwil¹, gdy praca w
s³u¿bie pañstwowej, w
spó³kach przestanie byæ at-
rakcyjna. Ju¿ widzê, ¿e nie
mamy czyszczenia stano-
wisk do sprz¹taczek, jak to
kiedyœ bywa³o. To dobry
znak. (…) 
- Co teraz bêdzie pan po-
rabia³? 

- Mam ju¿ swoje lata i
muszê trochê popracowaæ
nad zdrowiem, a tak¿e wokó³
domu. Przez lata od³o¿y³o
siê wiele spraw do za³atwie-
nia. I wreszcie trochê poœpiê,
choæ zawsze by³em i jestem
skowronkiem. Do tej pory co-
dziennie wstawa³em do pra-
cy o 3.33 w nocy, na emery-

turze planujê wyd³u¿yæ sobie
spanie do 5.30.
- Nie mogê nie zapytaæ o
pañskie s³ynne nalewki.
Od kiedy zajmuje siê pan
ich tworzeniem?

- Od ponad 40 lat, a
wszystko zaczê³o siê od wy-
jazdu poci¹giem przyjaŸni do
ZSRR, dok³adnie do Mosk-
wy, Leningradu i Wilna. Nie
ukrywam, ¿e towarzystwo, z
którym by³em, nie odma-
wia³o sobie trunków. G³ównie
czystej wódki. Ja natomiast
by³em zwolennikiem wytraw-
nego wina, ale trudno by³o
mi na tej wycieczce odmó-
wiæ, bo zaraz by³bym jakiœ
podejrzany. Mój organizm ta-
kiego alkoholu nie tolerowa³ i
ju¿ w Moskwie czu³em siê
Ÿle, a w Leningradzie bardzo
Ÿle. I w Wilnie postanowi³em,
¿e ju¿ nigdy nie siêgnê po
wysokoprocentowe trunki w
bia³ym kolorze. Po powrocie
do domu wzi¹³em siê za ro-
bienie nalewek. Wzi¹³em
jedn¹ z ksi¹¿ek Aleksandra
O¿arowskiego, mi³oœnika i
znawcy zió³ i tak zacz¹³em
opracowywaæ w³asne recep-
tury. Szybko znaleŸli siê zna-
jomi, którzy polubili te nalew-
ki, co tylko motywowa³o mnie
do wymyœlania kolejnych
przepisów. I tak zacz¹³em
pracowaæ nad nowymi, te
stare odk³ada³em. Przed te
ponad 40 lat dopracowa³em
siê ponad stu receptur.
- Sprawia panu satys-
fakcjê obdarowywanie go-
œci swoimi nalewkami?

- Na pocz¹tku moimi
,,klientami’’ byli g³ównie kole-
dzy, którzy raczej nie mieli
wysublimowanego smaku i
oni szli bardziej na iloœæ. Nie
rozumieli, ¿e nalewki s¹ do
degustacji. Z czasem to siê
zmieni³o, ja naprawdê uwiel-
biam robiæ te nalewki i kiedy
zauwa¿y³em, ¿e domowe
magazyny zaczynaj¹ byæ bo-
gato zaopatrzone uzna³em,
¿e powinien tymi trunkami
siê podzieliæ. Kiedy przy-
chodz¹ na przyk³ad œwiêta
wrêczam goœciom nalewki
wigilijne, które przygotowujê
ze œwi¹tecznych owoców za-
kupionych rok wczeœniej.
Przygotowujê do tego spe-
cjalne buteleczki, na których
razem z ¿on¹ w³asnorêcznie
piszemy ¿yczenia. Kiedyœ
zacz¹³em wrêczaæ takie upo-
minki na oficjalnych spotka-
niach i to zadzia³a³o niczym
magnes. Nie mog³em za-
przestaæ, bo wszyscy chwali-
li moje wyroby, co sprawia³o
mi satysfakcjê. Teraz rocznie
obdarowujê ponad setkê lu-
dzi.
- Dziêkujê za rozmowê. n

Jest niewielka grupa, która
dmucha tylko w swoją trąbkę
Z Janem Œwirepo, by³ym wicewojewod¹ lubuskim, rozmawia Robert Borowy

Jan Świrepo, były wicewojewoda lubuski.
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- Jakie ¿yczenia us³ysza³
pan z okazji Nowego Roku?

- Wytrwa³oœci w tym co robiê
i ¿ebym nie poddawa³ siê w
realizacji za³o¿onych celów.
Us³ysza³em równie¿, ¿ebym
zbytnio nie przejmowa³ siê
krytyk¹ dla zasady, ale bym
ws³uchiwa³ siê w meryto-
ryczn¹ ocenê pracy. ¯yczono
mi te¿ wiêcej wolnego czasu,
to jak raz bardzo trafione
¿yczenia. Z ka¿dym dniem
jest coraz lepiej, wprowadzo-
ne zmiany procentuj¹ i mam
nadziejê, ¿e nied³ugo wszyst-
ko zdo³am tak pouk³adaæ, ¿e
bêdê koñczy³ dzieñ pracy po
dziesiêciu godzinach. 
- Lubi pan rozmawiaæ z
mieszkañcami?

- Bardzo. Najczêœciej pyta-
nia zadaj¹ osoby starsze i
rozmowa z nimi zawsze jest
konstruktywna. Nie stroniê
równie¿ od rozmów z m³ody-
mi. Ostatnio zatrzymali mnie
kibice Stilonu i dobrze nam
siê rozmawia³o, g³ównie o
tym, co dalej ze stadionem
przy ul. Olimpijskiej. Wyja-
œni³em im, ¿e chcemy etapo-
wo modernizowaæ obiekt.
- Co najbardziej zaskakuje
pana w takich rozmowach?

- Skrajnoœæ. ¯yjemy w
dwóch œwiatach - wirtualnym
oraz realnym. I one bardzo
mocno siê ró¿ni¹. W tym
pierwszym zderzam siê z ga-
lopuj¹c¹ krytyk¹, có¿ trudno
jest mi siê do wielu zarzutów
ustosunkowaæ w sytuacji, kie-
dy wiêkszoœæ adwersarzy
publikuje anonimowo. Potem
wychodzê na ulicê i spotykam
siê z zupe³nie innym œwiatem.
Spokojnym, merytorycznym,
nie bezkrytycznym, ale bar-
dzo konstruktywnym. Miesz-
kañcy po prostu wspaniale
“monitoruj¹” miasto, wszelkie
jego wymiary i aspekty. Z dru-
giej strony kieruj¹ wobec mnie
spor¹ dawkê zaufania i apro-
baty dla tego co wspólnie ro-
bimy. Rozumiej¹, ¿e istotnych
zmian nie da siê zrobiæ w
ci¹gu roku. 
- Z czego nasi mieszkañcy
s¹ najbardziej zadowoleni?

- Z tego, ¿e stajemy siê
wspólnot¹, bo choæ wszystko
co nas otacza jest wa¿ne, naj-
wa¿niejszy zawsze by³, jest i
bêdzie cz³owiek. Uwa¿am i w
rozmowach czêsto jest to
podnoszone, ¿e nie wolno za-
pominaæ o relacjach miêdzy-
ludzkich. Dlatego tak wa¿ne
s¹ lokalne wydarzenia. Pierw-
szym sygna³em by³ orszak
Trzech Króli, potem mieliœmy

Dzieñ Dziecka, wspania³e Dni
Gorzowa i bogate w liczne im-
prezy zakoñczenie wakacji.
Przy okazji us³ysza³em od
mieszkañców wiele pozytyw-
nych s³ów, które mnie zasko-
czy³y. Nigdy bym nie spodzie-
wa³ siê, ¿e zamkniêcie mostu
na kilka dni wyzwoli tyle
dobrej energii wœród ludzi. Ta-
kie drobne rzeczy potrafi¹ na-
daæ pozytywny ton miejskie-
mu ¿yciu i choæ przez chwilê
wygraæ bitwê œwiata  prawdzi-
wego z  wirtualnym. 
- A jakie uwagi najczêœciej
rozmówcy kieruj¹ w pañsk¹
stronê?

- Zdecydowanie zachêcaj¹
mnie do maksymalizacji re-
montów dróg, chodników, z
niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na
rewitalizacjê. Ale jest jeszcze
druga grupa spraw, o której
publicznie nie rozmawiamy,
gdy¿ nie dotyczy zbiorowoœci
lokalnej, a wskazanych z
imienia i nazwiska mieszka-
ñców czy konkretnych rodzin.
Chodzi o k³opoty mieszkanio-
we. W tej chwili kilka setek ro-
dzin pilnie potrzebuje miesz-
kañ, z czego pierwsza setka
na liœcie oczekuj¹cych wege-
tuje w ur¹gaj¹cych warun-
kach i im nale¿y pomóc na-
tychmiast.
- Dlatego podj¹³ pan
trudn¹ decyzjê o zmianie
zasad sprzeda¿y lokali ko-
munalnych?

- Tak, i to z dwóch powodów.
Po pierwsze w naszych loka-
lach zamieszkuj¹ osoby, 

z których czêœæ staæ na za-
kup mieszkañ czy to na rynku
pierwotnym czy wtórnym.
Je¿eli natomiast ktoœ nie chce
siê rozstawaæ z dotychczaso-

wym lokalem, w który przez
lata inwestowa³ i chcia³by
mieæ go na w³asnoœæ, to i tak
otrzyma przy zakupie spor¹
bonifikatê, dochodz¹c¹ do 50
procent. Po drugie, jako mias-
to przygotowujemy siê do
du¿ego projektu remontów
mieszkañ i potrzebujemy na
ten cel minimum 10 milionów
z³otych. Chcemy skorzystaæ z
funduszu municypalnego rea-
lizowanego przez Bank Gos-
podarstwa Krajowego. W tym

kierunku powo³ana zostanie
odpowiednia spó³ka, która
bêdzie mog³a równie¿ remon-
towaæ mieszkania w substan-
cji mieszanej, czyli w tych bu-
dynkach, gdzie czêœæ miesz-
kañ jest prywatnych. Bardzo
bym chcia³, ¿ebyœmy dziêki tej
inicjatywie wyremontowali 

w 2016 roku przynajmniej
sto mieszkañ. Tak¿e
pieni¹dze pozyskane z ewen-
tualnej sprzeda¿y mieszkañ
bêd¹ przeznaczane na re-
monty. Myœlimy nad wprowa-
dzeniem kolejnych preferencji
dla rodzin oczekuj¹cych, by
mog³y dostaæ mieszkanie
wczeœniej w ramach remontu
we w³asnym zakresie. 
- Czyli g³os mieszkañców
jest s³yszany w magistra-
cie?

- Bardzo dobrze. Wszystkie
informacje p³yn¹ce do nas
ró¿nymi kana³ami 

s¹ rejestrowane i dok³adnie
analizowane.
- Bo raczej co innego
mówi¹ przedstawiciele ,,Lu-
dzi dla Miasta’’. Czy nale¿y
przez 
to rozumieæ, ¿e macie inne
pomys³y na miasto, a mo¿e
nast¹pi³o zwyk³e zderzenie
ze œcian¹ o nazwie ,,admini-
stracja’’?

- Myœlê, ¿e problemy tkwi¹
w zbyt ma³ej wiedzy, a ja nie
mam mo¿liwoœci informowa-
nia stowarzyszenia o wszyst-
kich szczegó³ach. Moim zda-
niem myœlenie o rozwoju
miasta pozosta³o takie same
jak rok temu, natomiast drogi
prowadz¹ce do celu s¹ ró¿ne.
Zdaniem jednych nale¿y iœæ
zawsze t¹ najprostsz¹, ale z
pozycji magistratu nie zawsze
mo¿na to czyniæ. Gorzów jest
potê¿nym organizmem, które-
go ot tak, z dnia na dzieñ, nie
mo¿na przestawiæ na inne
tory. To jest proces, który
musi trwaæ, ale jestem prze-
konany, ¿e w którymœ mo-
mencie wsi¹dziemy do tego
samego pojazdu i pojedziemy
t¹ sam¹ drog¹.
- A mo¿e po prostu idea³y
prezentowane przez ludzi,
którzy zachêcili pana 
do startu w wyborach, w
niektórych obszarach roz-
mijaj¹ siê z tym co s³yszy
pan od mieszkañców, nie-
koniecznie popieraj¹cych
program LdM?

- LdM ma wyrazisty pomys³
na miasto i nie zapominam o
tym, ¿e ten program jest
tak¿e moim programem. Zos-
taj¹c jednak prezydentem

muszê ws³uchiwaæ siê w g³os
wszystkich mieszkañców,
równie¿ tych, którzy maj¹
inn¹ wizjê. Muszê i chcê
s³uchaæ nie tylko zwolenników
ró¿nych partii, ale tak¿e tych,
co nie poszli do wyborów.
Ka¿dy chce ¿yæ w mieœcie
wed³ug w³asnego uznania.
Oczywiœcie jest to nierealne,
dlatego sztuk¹ jest znajdowa-
nie kompromisów. Tam, gdzie
tematy s¹ spójne, nie ma
wiêkszych problemów z poro-
zumieniem siê, co widaæ po
bud¿ecie, w którym pojawi³y
siê propozycje wszystkich klu-
bów radnych na kwotê ponad
50 milionów z³otych. Gorzej
wygl¹da to w sprawach roz-
bie¿nych. Nie mo¿na wtedy
twardo obstawaæ przy swoim,
nale¿y szukaæ rozwi¹zañ. A i
tak na samym koñcu decyzjê
muszê podj¹æ osobiœcie.
- Co pan s¹dzi o zachowa-
niu siê dwóch radnych, któ-
rzy racvzej nie zostaliby
radnymi, gdyby nie LdM, a
dzisiaj machaj¹ na po¿eg-
nanie w stronê tych, 
co ciê¿ko pracowali na ich
wybór?

- Je¿eli Ÿle siê czuli w obec-
nym klubie radnych to nie by³o
sensu, ¿eby pozostawali tam
d³u¿ej, skoro mog¹ realizowaæ
swój program w innych uwa-
runkowaniach.
- Mogli zrezygnowaæ i daæ
innym szansê.

- Mogli, ale oni te¿ wnieœli
du¿o pracy w kampaniê wy-
borcz¹ i w bardzo dobry wy-
nik LdM, tak¿e w jakimœ stop-
niu pomogli mi wygraæ wybory

prezydenckie. Dlatego nie
mo¿na odbieraæ im tego
mówi¹c, ¿e nic nie zrobili.
Proszê te¿ pamiêtaæ, ¿e LdM
sk³ada siê ze specyficznej
grupy ludzi. £¹czy ich pogl¹d
na miasto, dzieli œwiato-
pogl¹d. Tam s¹ osoby od
skrajnej prawicy do skrajnej
lewicy. I czasami mo¿e to
mieæ wp³yw na pewne roz-
dŸwiêki. Ja o panach Piotrze
Zwierzchlewskim i Prze-
mys³awie Granacie mam bar-
dzo dobre zdanie. Obaj s¹ za-
anga¿owani w pracê na rzecz
miasta i jestem przekonany,
¿e tak pozostanie.
- Czêsto mówi pan, ¿e pra-
ca na stanowisku prezyden-
ta jest ciê¿ka. Ale co bar-
dziej mêczy - sama praca,
czy p³yn¹ce z zewsz¹d na-
rzekania i utyskiwania?

- Najwiêkszym obci¹¿eniem
jest odpowiedzialnoœæ. Ko-
muœ mo¿e siê wydawaæ, 

¿e prezydent siedzi w gabi-
necie i popija kawê, a reszta
pracuje na niego. U mnie tak
nie jest, ale nawet gdyby by³o,
to trzeba pamiêtaæ, ¿e za
wszystkie decyzje przygoto-
wane przez pracowników ja
biorê odpowiedzialnoœæ.
Oczywiœcie s¹ organy nadzo-
ru dzia³alnoœci jednostek sa-
morz¹du terytorialnego, s¹
te¿ s¹dy, ale one zajmuj¹ siê
analiz¹ prawn¹, ja zaœ mam
tutaj na myœli dzia³ania fak-
tyczne. Mam spore doœwiad-
czenie samorz¹dowe, wiem
jak funkcjonuj¹ du¿e miasta i
wiem, w jakim miejscu powin-
no siê stan¹æ, ¿eby we

w³aœciwym kierunku po-
pchn¹æ lokomotywê zmian.
Sam jednak tego nie zrobiê, a
w takim mieœcie jak Gorzów
nie wszyscy - o czym wspom-
nieliœmy wczeœniej - s¹ gotowi
pchaæ lokomotywê w tym sa-
mym kierunku. 
- Radni PiS zachêcaj¹
pana do bardziej zdecydo-
wanych dzia³añ w zakresie
powo³ania w mieœcie Aka-
demii Gorzowskiej i stwo-
rzenia lepszych warunków
do inwestowania w naszym
mieœcie. Nie s¹ to rozs¹dne
propozycje?

- Zacznê od kwestii gospo-
darczych, bo w tym obszarze
naprawdê du¿o siê dzieje, ale
dopóki nie zostanie podpisa-
na ostateczna umowa z in-
westorem i nie zostanie wbita
w ziemiê pierwsza ³opata, do-
póty nie bêdê ¿adnych infor-
macji ujawnia³. Mieliœmy ju¿
takie sytuacje, ¿e byliœmy tu¿,
tu¿ i inwestor rezygnowa³, a w
mieœcie ju¿ niektórzy dzielili
nowe miejsca pracy. Mogê
zapewniæ, ¿e prowadzimy
rozmowy na wielu szczeb-
lach, z inwestorami ró¿nych
ga³êzi przemys³u. Jesteœmy
przygotowani na przyjêcie na-
stêpnych firm, oferuj¹cych
ciekawe miejsca pracy, nieko-
niecznie niskop³atne. Musimy
jednak przyj¹æ do wiadomo-
œci, ¿e Gorzów nie wypada
najlepiej w profesjonalnych
rankingach europejskich i
przez to nie jesteœmy a¿ tak
atrakcyjnym miejscem do in-
westowania, jak przyk³adowo
Poznañ. Dlatego staramy siê

Wsiądziemy do tego samego pojazdu
i pojedziemy tą samą drogą
Z Jackiem Wójcickim, prezydentem Gorzowa, rozmawia Robert Borowy

Prezydent J. Wójcicki: za wszystkie decyzje przygotowane przez pracowników ja biorę odpowie-
dzialność.
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Komuœ mo¿e siê 
wydawaæ, ¿e prezydent

siedzi w gabinecie 
i popija kawê, a reszta

pracuje na niego.
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zmieniæ parametry oceny,
zw³aszcza w zakresie pono-
szonego przez inwestorów ry-
zyka. Nie jest to proste, trud-
no ¿eby u nas stopa zwrotu
dla inwestora by³a na tak wy-
sokim poziomie jak np. w sto-
licy. Podobnie wygl¹da spra-
wa z wynajêciem hali produk-
cyjnej. W Poznaniu inwestor
zrobi to du¿o szybciej ni¿ w
Gorzowie.
- To czym mo¿emy za-
chêciæ inwestorów?

- Na pewno odpowiedzialn¹
polityk¹ podatkow¹. I nie cho-
dzi tu tylko o inwestorów ze-
wnêtrznych, ale tak¿e lokal-
nych. Trwaj¹ prace nad przy-
gotowaniem takiej polityki, ale
wymaga to wielu dzia³añ oraz
zgody Urzêdu Ochrony Kon-
sumenta i Konkurencji.
- Kiedy bud¿et miasta za-
cznie odczuwaæ wzrost do-
chodów z podatków PIT 
i CIT?
- Skokowych wzrostów ra-

czej nie bêdzie, ale nale¿y iœæ
w kierunku stabilnego rozwo-
ju poprzez mikro, ma³e i œred-
nie przedsiêbiorstwa, bo to
jest podstawa jakoœci gospo-
darczej w mieœcie. Jestem
przekonany, ¿e zbli¿aj¹ce siê
inwestycje miejskie na kwotê
oko³o miliarda z³otych spowo-
duj¹ du¿y wzrost rozwoju
firm, które otrzymaj¹ lepsze
warunki. Choæby w postaci
przyjaznej przestrzeni pub-
licznej, która bêdzie impul-
sem do kreowania nowych
miejsc inwestycyjnych w
ró¿nej postaci.
- A co z akademi¹?
- Miniony rok by³ dobrym

czasem na wyciszenie emocji
i dok³adnemu przyjrzeniu siê
raz jeszcze naszym mo¿liwo-
œciom. Przed rokiem w trakcie
sesji sejmiku wojewódzkiego
szefowie PWSZ i poznañskie-
go AWF toczyli miêdzy sob¹
dosyæ ostr¹ dyskusjê, po
wys³uchaniu której, niewielu
wierzy³o, ¿e mo¿e jeszcze
dojœæ do wspó³pracy pomi-
êdzy tymi uczelniami. Dzisiaj

wiemy, ¿e jest to jak najbar-
dziej realne. PWSZ nied³ugo
z³o¿y wniosek o przyznanie
prawa do doktoryzowania siê
na kierunku jêzykoznawstwa.
- Czyli budowa akademii
poprzez po³¹czenie PWSZ i
ZWKF?

- Wydaje mi siê, ¿e droga do
powstania akademii jest jed-
na, wyznaczona przez PWSZ.
Nic nie stoi na przeszkodzie,
¿eby z czasem do nowej
uczelni przy³¹czy³ siê ZWKF.
- Nie boi siê pan, ¿e od-
dzia³ TVP zostanie przenie-
siony do Zielonej Góry, de-
weloper wybuduje na miej-
skiej dzia³ce budynek
handlowy lub mieszkalny, 
a lokal przy ul. Warszaw-
skiej zostanie sprzedany?

- Wyrazi³em zgodê na
odst¹pienie od bonifikaty pod
warunkiem zainwestowania 

w powstanie oddzia³u TVP
w lokalu przy ul. Warszaw-
skiej. Je¿eli telewizja sprzeda 

te pomieszczenia przed
wrzeœniem 2016 roku bêdzie
musia³a dokonaæ zwrotu boni-
fikaty. 
- Zgoda, ale jak wstrzyma
siê z t¹ procedur¹ do wrze-
œnia to potem bêdzie mog³a
to uczyniæ bez konsekwen-
cji.

- Niestety, nie mamy ¿ad-
nych mo¿liwoœci odzyskania
tej nieruchomoœci, tak 

to zosta³o zapisane w doku-
mentach wiele lat temu. Po
up³ywie dziesiêciu lat od za-
kupu telewizja bêdzie mog³a
zrobiæ z tym co chce. Ale jes-
tem dobrej myœli, ¿e oddzia³
TVP pozostanie w Gorzowie i
zacznie dzia³aæ w nowej sie-
dzibie. 
- Co nas, gorzowian, cze-
ka w 2016 roku?

- Ogromne korki, zw³aszcza
kiedy zamkniemy ulice War-
szawsk¹ i Walczaka, 

a bêdziemy musieli za-
mkn¹æ je równoczeœnie od
Filharmonii Gorzowskiej do
ul. Pi³sudskiego. Remont po-
trwa d³ugo, byæ mo¿e nawet

rok. Przypuszczam, ¿e korki
bêdziemy mieli te¿ w momen-
cie przebudowy mostków na
ul. Borowskiego. £atwiej
bêdzie na Zawarciu w trakcie
remontów ulic Fabrycznej i
Towarowej, bo tam mamy
wiêcej dróg alternatywnych,
które mog¹ przej¹æ ruch. Do
tego kontynuowany bêdzie
program ,,KAWKA”, ruszy
przebudowa estakady kolejo-
wej. Z drugiej strony czeka
nas du¿o dobrych wydarzeñ
spo³ecznych, artystycznych,
kulturalnych, sportowych. Na-
tomiast w magistracie przygo-
towujemy siê do wydatkowa-
nia ogromnej puli œrodków eu-
ropejskich. Dla urzêdników
jest to najwiêksze wyzwanie.
Do tej pory poszczególne wy-
dzia³y zajmowa³y siê przygo-
towywaniem dokumentacji w
swoich obszarach, teraz trze-
ba to zebraæ w jedn¹ ca³oœæ.
Proszê pamiêtaæ, ¿e realiza-
cja jednej du¿ej inwestycji
mo¿e byæ finansowana z kilku
Ÿróde³, a ka¿de z nich to jest
osobny projekt. To oznacza
przeprowadzenie kilku
ró¿nych przetargów, co za
tym idzie, bêd¹ ró¿ne nadzo-
ry, odbiory. I bardzo wa¿ne
jest takie u³o¿enie prac, ¿eby
mieszkañcy widzieli jedn¹
sprawnie dzia³aj¹c¹ budowê.
Od 2017 roku ruszymy z tymi
inwestycjami, dlatego ju¿
nale¿y przygotowaæ siê do
tego, ¿e przez najbli¿sze kilka
lat Gorzów bêdzie wielkim
placem budowy. 
- Gorzów w ostatnich la-
tach nie w pe³ni potrafi³ po-
zyskiwaæ œrodki unijne z
ró¿nych powodów. Co zro-
biæ, ¿eby w nadchodz¹cej
perspektywie finansowej
wykorzystaæ wszystkie
mo¿liwoœci, a bêdzie ich
wyj¹tkowo du¿o?

- Przede wszystkim zacz¹æ,
jak w znanym powiedzeniu
„wysy³aæ losy”, czyli sk³adaæ
dobre projekty. Mo¿e to ba-
nalna rzecz, ale w ostatnich
latach nie sk³adaliœmy wnio-

sków choæby na programy w
ramach Euroregionów. Ktoœ
powie, ¿e tam wielkich pieni-
êdzy siê nie dostaje. Rzeczy-
wiœcie, z perspektywy prezy-
denta zarz¹dzaj¹cego pó³mi-
liardowym bud¿etem,
przyk³adowo 10 tysiêcy
z³otych na realizacjê jakiegoœ
zadania mo¿e jest ma³¹
kwot¹, ale z perspektywy or-
ganizacji, zajmuj¹cej siê
dzia³aniami spo³ecznymi, te
pieni¹dze s¹ znacz¹ce i
dobrze wykorzystane mog¹
przynieœæ wiele korzyœci. Pa-
miêtajmy równie¿, ¿e takich
projektów mo¿na sk³adaæ set-
ki, tysi¹ce i po podsumowaniu
mo¿e siê okazaæ, ¿e jako
miasto mo¿emy pozyskaæ do-
datkowych kilka milionów, a to
ju¿ jest spora kwota. Ma³o do-
tychczas korzystaliœmy z Lu-
buskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Byæ
mo¿e wynika³o to, z tego, ¿e
miasto skupia³o siê na du¿ych
projektach i nie przywi¹zywa-
no wiêkszej roli do drobnych
inwestycji. Œrodki unijne znaj-
duj¹ siê w ró¿nych oœrodkach
w³adzy. Na szczeblu central-
nym mo¿na korzystaæ ze
œrodków rz¹dowych i ministe-
rialnych. Na szczeblu regio-
nalnym mamy potê¿ne obec-
nie fundusze zarówno w Zin-
tegrowanych Inwestycjach
Terytorialnych oraz w konkur-
sach. S¹ te¿ wspomniane
programy transgraniczne, w
wiêkszoœci na zadania ,,miêk-
kie’’. Jest jeszcze jedno
Ÿród³o, bezpoœrednio realizo-
wane przez komisjê euro-
pejsk¹, ale pozyskanie z nie-
go pieniêdzy jest trudne i
skomplikowane. Bêdziemy
jednak aplikowaæ po œrodki
tak¿e bezpoœrednio w Bru-
kseli.
- Dziêkujê za rozmowê.

Od redakcji: Dziœ ju¿ wie-
my, ¿e PWSZ zmierza do
akademii bez ogl¹dania siê
na AWF, o czym piszemy w
innym miejscu.

Wsiądziemy do tego samego pojazdu
i pojedziemy tą samą drogą
Z Jackiem Wójcickim, prezydentem Gorzowa, rozmawia Robert Borowy

r  e  k  l  a  m  a

Bonifikaty nie
dla wszystkich
W Gorzowie zmieniły się zasady sprzedaży lokali
komunalnych.

Jak przypomina Barbara Na-
piórkowska, dyrektor gospo-
darki nieruchomościami, na-
sze miasto od ponad 20 lat
sprzedawało mieszkania na
bardzo preferencyjnych wa-
runkach (z bonifikatą do-
chodzącą do 85 procent war-
tości mieszkania) i w tym okre-
sie wielkość zasobów
zmniejszyła się blisko o
połowę. Wpływ na to miało
spore zainteresowanie najem-
ców, ale i słabe tempo przyby-
wania nowych lokali. Z tego
powodu kilka lat temu wstrzy-
mano sprzedaż mieszkań w
ponad 400 budynkach, które
trafiły w skład docelowego za-
sobu mieszkaniowego miasta.
Były to głównie wieżowce oraz
budynki, w których miasto
miało przynajmniej 50-procen-
towy udziału w wspólnocie.

Prezydent Jacek Wójcicki
uznał, że sprzedaż mieszkań
powinna być kontynuowana,
ale na bardziej korzystnych
warunkach dla miasta. Z przy-
jętej niedawno uchwały w
sprawie zasad sprzedaży lo-
kali mieszkalnych wynika, że
obecnie głównym kryterium
wysokości udzielonej bonifika-
ty jest czas trwania umowy
najmu lokalu, a nie wiek bu-
dynku. W przypadku, gdy
umowa trwa krócej niż pięć lat
– bonifikaty nie udziela się. 

W tej chwili, jeżeli okres
umowy najmu jest krótszy niż
pięć lat można złożyć wniosek
o wykup, ale za pełną cenę.
Dopiero po tym okresie
wchodzą bonifikaty, choć ich
wysokość jest zdecydowanie
niższa aniżeli miało to miejsce
do tej pory. Pierwszy próg to
10 procent dla najemców
mających staż powyżej pięciu
lat i krótszy niż 10 lat. Kolejne
okresy różnicujące wysokość
bonifikaty zawierają się w
przedziałach: 10-20 lat – 20%
bonifikaty, 20-30 lat – 30% bo-
nifikaty, 30-40 lat – 40% bonifi-
katy i powyżej 40 lat – 50%
bonifikaty. W przypadku
rozłożenia spłaty ceny na raty
wysokość bonifikaty obniża
się o pięć procent. Warto też
pamiętać, że jeżeli w lokalu, w
okresie ostatnich 10 lat prze-
prowadzony został remont ze
środków miasta – stawkę pro-

centową obniża się o udział
kosztów remontu w cenie lo-
kalu – z zaokrągleniem w górę
do jednego procenta.

Nikt nie ukrywa, że działanie
to sprawi, że znacznie spadnie
zainteresowanie kupnem loka-
li komunalnych, a co za tym
idzie – wolniej będzie się
zmniejszać ilość mieszkań po-
zostających w zasobie miasta.
Prezydent Wójcicki mówi
wprost, że potrzeby w mieście
są tak duże, że nie może ono
pozwolić sobie na pozbywanie
się mieszkań. Z drugiej strony
potrzebne są środki na remont
większości z nich, gdyż znaj-
dują się one w tak kiepskim
stanie, że nie można się do
nich wprowadzić, a lista ocze-
kujących rośnie.

W uchwale wprowadza się
ponadto możliwość udzielenia
wyższej bonifikaty (maksymal-
nie 99%) dla najemców szcze-
gólnie zasłużonych dla miasta.
Ten tryb udzielenia bonifikaty
wymagać będzie jednak pozy-
tywnych opinii komisji rady
miasta właściwych w spra-
wach gospodarki i rozwoju
oraz budżetu i finansów.

Nie wszystkie mieszkania
będą mogły być obiektem
sprzedaży. Z uwagi na uwa-
runkowania przestrzenne, stan
techniczny i przeznaczenie
budynku sprzedaży nie podle-
gają w budynkach położonych
na obszarze, którego przezna-
czenie w miejscowym planie
zagospodarowania prze-
strzennego jest inne niż
mieszkalne; w budynkach,
gdzie planowany jest inny spo-
sób zagospodarowania tere-
nu; w budynkach przeznaczo-
nych zarządzeniem prezyden-
ta do rozbiórki; docelowo
przeznaczone na zaspokaja-
nie potrzeb mieszkaniowych
poprzez najem; w obiektach
niemieszkalnych, np. w
szkołach, przedszkolach, przy-
chodniach itp.; oddane w na-
jem na czas oznaczony; nie
będące lokalami samodzielny-
mi w rozumieniu ustawy z dnia
24 czerwca 1994r. o własności
lokali, z wyjątkiem lokali zby-
wanych w celu poprawienia
warunków zagospodarowania
lokalu przyległego.

RB
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To przede wszystkim roczni-
ca… w³aœnie czego? W latach
s³usznie minionych w ostatnich
dniach stycznia ka¿dego roku
Gorzów obchodzi³ œwiêto „wy-
zwolenia miasta spod niemiec-
kiego jarzma”. Tak przynaj-
mniej nam wmawiano a¿ siê
okaza³o, ¿e nie by³o to wyzwo-
lenie, a zajêcie tych ziem spo-
wodowane nie tylko wzglêda-
mi wojennymi, ale i polityczny-
mi. £atwo nie by³o równie¿ z
ustaleniem poprawnej daty. Z
jednej strony obchody odby-
wa³y siê najczêœciej 31 stycz-
nia, z drugiej jedna z gorzow-
skich ulic zosta³a nazwana 30
stycznia, co wielu odbiera³o, i¿
to w³aœnie tego dnia 1945 roku
mia³y miejsce w ówczesnym
jeszcze Landsbergu historycz-
ne wydarzenia. Przez dzie-
si¹tki lat poprawna by³a ponad-
to wersja o ciê¿kich walkach, w
wyniku których czêœæ miasta
mocno ucierpia³a. 

Kiedy historycy mogli wresz-
cie bez skrêpowania zabraæ w
tej sprawie g³os, dowiedzieli-
œmy siê, ¿e jako takich walk nie
by³o a inicjatorem spalenia
miasta byli jego ,,wyzwolicie-
le’’, czyli Armia Czerwona. A
co do daty, to te¿ w¹tpliwoœci
ju¿ nie ma, ¿e wojska radziec-
kie wkroczy³y do miasta wie-
czorem 30 stycznia, nie napo-
tykaj¹c praktycznie na ¿aden
opór. 

Sk¹d wziê³o siê tyle niedo-
mówieñ, przeinaczeñ, wymie-
szania faktów? Zajrzyjmy do
pierwszych numerów ,,Ziemi
Lubuskiej’’ ze stycznia 1946
roku i przyjrzyjmy siê, co cieka-

wego pisa³ wtedy jedyny ty-
godnik ukazuj¹cy siê w mie-
œcie.

W 5 numerze z 27 stycznia
1946 w odezwie do mieszka-
ñców prezydent miasta Piotr
Wysocki ustanowi³ dzieñ 30
stycznia 1946 roku dniem wol-
nym od pracy, co pokazuje, ¿e
pionierzy nie mieli ¿adnych
w¹tpliwoœci co do dnia zdoby-
cia miasta. Prezydent nakaza³
zamkniêcie zak³adów pracy,
sklepów oraz poleci³ udekoro-
waæ miasto flagami pañstwo-
wymi i portretami najwy¿szych
dostojników kraju. Wezwa³
równie¿ mieszkañców do wzi-
êcia udzia³u w uroczystoœciach
w celu ,,zadokumentowania’’
polskoœci tych ziem oraz przy-
jaŸni dla narodu radzieckiego,
jak to siê wtedy ³adnie mówi³o. 

O szczegó³ach obchodów
pierwszej rocznicy wyzwolenia
(zdobycia) Gorzowa mo¿emy
przeczytaæ ju¿ w nr 6 ,,Ziemi
Lubuskiej’’, który ukaza³ siê 3
lutego 1946 roku. I tak, w arty-
kule zatytu³owanym ,,Impo-
nuj¹ce uroczystoœci w Gorzo-
wie’’ czytamy: 
,,Uroczystoœci rocznicy zaj-
êcia Gorzowa rozpoczê³y siê
Msz¹ œw. w Katedrze z
udzia³em w³adz miejskich, po-
wiatowych, organizacji
spo³ecznych i politycznych,
harcerstwa i innych. Po sko-
ñczonym nabo¿eñstwie ruszo-
no pochodem na cmentarz po-
leg³ych ¿o³nierzy radzieckich
przy ul. Chrobrego.
Na trybunie ukazuje siê p³k.
Dragun, komendant sowiec-
kiego garnizonu, który w

d³u¿szym przemówieniu, prze-
rywanym oklaskami zebranych
t³umów - zobrazowa³ dzieje
ostatniej wojny i stosunek wza-
jemny dwóch bratnich naro-
dów polskiego i radzieckiego.
W trakcie przemówienia - przy
huku salw - ods³oniêty zosta³
pomnik na cmentarzu. Na-
stêpnie zabra³ g³os prezydent
miasta ob. Wysocki, major Ko-
nopka, komendant miasta, rot-
mistrz Adamczyk, komendant
RKU, ob. Malinowski, sekre-
tarz powiatowy PPR. Wszyscy
mówcy zgodnie akcentowali
ofiary i trudy jakie ponios³a Ar-
mia Czerwona i Wojsko Pol-
skie w wojnie o oswobodzenie
Europy. Przemówienia koñczo-
no okrzykami na czeœæ wo-
dzów i rz¹dów obu sprzymie-
rzonych narodów.
Z kolei nast¹pi³a defilada
przed os³oniêtym pomnikiem.
Jako pierwszy przemaszero-
wa³ batalion wojsk radzieckich,
nastêpnie - wœród oklasków -
pluton Milicji Obywatelskiej i
oddzia³ SOK z sztandarem na
czele, partie polityczne, harcer-
stwo i inni.
Dalsza czêœæ uroczystoœci
odby³a siê przed Zarz¹dem
Miejskim, gdzie nast¹pi³o

ods³oniêcie tablicy pami¹tko-
wej.
Popo³udniu uroczyst¹ akade-
miê rozpoczêto odegraniem
hymnów pañstwowych - pol-
skiego i radzieckiego. Referat
historyczny wyg³osi³ mgr St.
Paternowski. Nastêpnie pose³
do Krajowej Rady Narodowej i
przewodnicz¹cy Woj. Rady
Narodowej ob. Piêkniewski w
obszernym i treœciwym wywo-
dzie naszkicowa³ historiê sto-
sunków polsko-radzieckich od
czasów dawnych do obecnej
chwili. Poruszy³ równie¿ dzieje
polityki wewnêtrznej i zagra-
nicznej okresu sanacji, który
doprowadzi³ Polskê do upad-
ku. Akademiê - przeplatan¹
muzyk¹ orkiestry symfonicz-
nej, deklamacjami, œpiewem
solowym - zakoñczono odœpie-
waniem Roty.
Dzieñ 30 stycznia pozostanie
Gorzowianom jako dzieñ wy-
zwolenia Gorzowa na d³ugo w
pamiêci.’’

Uff, pozosta³, ale czy w takim
klimacie, jakby chcia³ autor re-
lacji sprzed 70 lat? Zapewne
nie. ,,Ziemia Lubuska’’ nie
ograniczy³a siê do tej jednej re-
lacji, przedstawi³a równie¿ na
pierwszej stronie historiê ,,pa-
miêtnego dnia’’. Przebrniêcie

przez ca³y artyku³ jest bardzo
uci¹¿liwe, dlatego przypomina-
my jego fragment, zwracaj¹c
uwagê na cztery elementy. Po
pierwsze, data 30 stycznia nie
podlega³a wtedy ¿adnej inter-
pretacji. Nasi pionierzy, jak te¿
ówczesne w³adze doskonale
pamiêta³y, kiedy wojska ra-
dzieckie wkroczy³y do Lan-
dsberga.  Po drugie, Gorzów
by³ w tym momencie stolic¹
Ziemi Lubuskiej, co autorzy ar-
tyku³u podkreœlili w tekœcie
dwukrotnie. I trzecie wreszcie,
w 1946 roku w propagando-
wym artykule nikt jeszcze nie
ukrywa³, ¿e wojska radzieckie
opanowa³y nasze miasto bez
walki. I po czwarte wreszcie,
ówczesna propaganda mocno
podkreœla³a powrót Gorzowa
do macierzy. 
,,Dzieñ 30 stycznia 1945 r.
sta³ siê dla stolicy Ziemi Lubu-
skiej - Gorzowa - historyczn¹
dat¹. Po siedmiuset latach pa-
nowania niemieckiego, bez-
wzglêdnej eksterminacyjnej
polityki krzy¿acko-pruskiej zie-
mie te wróci³y znowu do ma-
cierzy Polski i s¹ od tej chwili
jej sk³adow¹ integraln¹
czêœci¹. Mimo kilkuwiekowego
panowania niemieckiego i zna-
nych nam wszystkim metod,
jakie wra¿y wróg stosowa³, by
wytêpiæ i zatrzeæ polskoœæ tych
ziem, my Polacy z dum¹
stwierdziæ musimy, ¿e prze-
trwaliœmy, ¿e byliœmy, ¿e jeste-
œmy i pozostaniemy ju¿ na za-
wsze.
Sojusznicza bohaterska Ar-
mia Czerwona i waleczne na-
sze Wojsko Polskie sformowa-

ne na terenach Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, w zwyciêskim
swym pochodzie zadaj¹c krok
za krokiem potê¿ne i druz-
goc¹ce ciosy hordom hitlerow-
skim, mia¿d¿y³y wojenn¹ ma-
chinê niemieck¹. Od Wo³gi po
£abê obficie la³a siê krew
¿o³nierzy radzieckich i pol-
skich. Tysi¹ce drogich nam cia³
¿o³nierskich zasia³y olbrzymie
te przestrzenie, id¹c ochotnie
do boju z has³em za ,,Nasz¹ i
Wasz¹ Wolnoœæ’’
Dzieñ 12 stycznia 1945 to
dzieñ rozpoczêcia wspania³ej -
od przyczó³ków na Wiœle -
ofensywy, przedostatniej w
strasznej wojnie, jak¹
zach³anny wróg rozpêta³. W
b³yskawicznym, rekordowym
tempie wojska polskie i ra-
dzieckie przepêdzi³y wroga z
ziem polskich i wkroczy³y na
tereny równie¿ polskiej, do
których mieliœmy zawsze
s³uszne, historyczne prawo.
Wróg zdemoralizowany,
zmêczony, zdezorientowany
ciosami jakie na niego bezus-
tannie spada³y cofa³ siê w
pop³ochu i niszczy³ za sob¹
bezmyœlnie kraj. Dnia 30
stycznia 1945 r. sprzymierzo-
ne wojska nacieraj¹c od
wschodu i pó³nocy, b³yska-
wicznym manewrem opano-
wa³y bez walki nasze miasto.
Przesta³ istnieæ niemiecki
Landsberg - narodzi³ siê pol-
ski Gorzów. (…).

A jednak Gorzów…  Bez
Wielkopolski, która doklejona
do Gorzowa zosta³a znacznie
póŸniej.

ROBERT BOROWY

W roku 70-lecia polskiego
Gorzowa Archiwum Pa-
ñstwowe przygotowa³o wy-
stawê i wyda³o ksi¹¿kê
„Sk¹d jesteœmy, czyli jak ro-
dzi³ siê polski Gorzów”. 

Na ok³adce zdjêcie ju¿
stoj¹cej doro¿ki z koniem.
WoŸnica jeszcze trzyma lej-
ce w rêku, jedni pasa¿erowie
siedz¹, ktoœ wysiada, jesz-
cze inni ju¿ stoj¹ obok
doro¿ki. Po prostu dojechali.
Tak metaforycznie pokazano
pocz¹tek naszego miasta.

Kolejne rozdzia³y zawie-
raj¹ krótkie omówienie danej
tematyki oraz du¿o reprodu-
kowanych dokumentów lub
zdjêæ ze szczegó³owymi
podpisami. A tytu³y roz-
dzia³ów to np.: „Administra-
cja pañstwowa”, „Zniszcze-
nia wojenne”, „Wysiedlenie
ludnoœci niemieckiej”,
„Osadnictwo polskie”, „Orga-
ny bezpieczeñstwa”, „Za-
opatrzenie miasta” i dalej ko-

lejno poszczególne dziedzi-
ny ¿ycia od przemys³u i wy-
twórczoœci po sport. Ostatni
rozdzia³ nosi zachêcaj¹cy
tytu³ „Co przywieŸli w swoich
baga¿ach wysiedleñcy”. 

Z zainteresowaniem czy-
tam wprowadzenia do roz-
dzia³ów i przegl¹dam ilustra-
cje. By pokazaæ sposób pre-
zentacji, przedstawiê
informacje zawarte w roz-
dziale o kulturze. Najpierw -
¿e przed przejêciem miasta
przez polsk¹ administracjê
nie by³o tu ¿adnych przeja-
wów polskiego ¿ycia kultural-
nego. Potem o powstaniu
pierwszych instytucji kultury
otwartych 8 wrzeœnia 1945
roku: Teatru Ziemi Lubuskiej
i Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Na ¿ycie kulturalne du¿y
wp³yw mia³y stowarzyszenia
i organizacja spo³eczne,
przede wszystkim Polski
Zwi¹zek Zachodni, którego
przewodnicz¹cym by³ Ed-

mund Grudziñski. Z darów
cz³onków PZZ w Poznaniu
powsta³a pierwsza gorzows-
ka biblioteka. W Domu
Spo³ecznym przy ul. £okiet-
ka 24 organizowano „œrody
literackie”, kursy, odczyty i
inne imprezy. W tym rozdzia-
le tylko jedno zdjêcie z
otwarcia muzeum, ale du¿o
reprodukcji ciekawych doku-
mentów. Trochê trudno od-
czytaæ te pisma w pomniej-
szeniu, ale jeœli naprawdê
bêd¹ komuœ potrzebne, ar-
chiwum na pewno udostêp-
ni. A tu m.in.: 

· odrêczne pismo do
Urzêdu Wojewódzkiego w
Poznaniu informuj¹ce o
otwarciu i zbiorach Muzeum
Ziemi Lubuskiej (nie by³o
wówczas w urzêdzie maszy-
ny do pisania?);

· upowa¿nienie dla refe-
rentki Starostwa Powiatowe-
go Marii Rechberg do zaj-
êcia pracowni oraz mate-

ria³ów malarskich po Niemcu
prof. Boettgerze w zwi¹zku z
przyjazdem do Gorzowa ar-
tystów plastyków (czy na-
prawdê przyjechali? Co po-
zosta³o po niemieckim mala-
rzu?);

· Pismo z 26 kwietnia skie-
rowane do Milicji Obywatel-
skiej z proœb¹ o ustawienie
posterunku ochronnego
przy domu przy ul. Rich-
strasse 8 (obecnie ul. Sikor-
skiego) w celu zabezpie-
czenia biblioteki i zbiorów
niemieckiego kolekcjonera
prof. Ogoleita (czy wysta-
wiono taki posterunek? Bib-
lioteka i zbiory sp³onê³y w
lipcu 1945 roku);

· Protokó³ przejêcia ksi-
êgozbioru przedwojennych
bibliotek Towarzystwa His-
torii Nowej Marchii oraz Bib-
lioteki Ludowej przez dele-
gatkê Ministerstwa Oœwiaty
Romanê Szczêœniakow¹.
Ksiêgi z tego zbioru trafi³y

do wielu bibliotek w Polsce
(jaka szkoda, ¿e nie pozos-
tawiono ich w Gorzowie!); 

· Wyci¹g z artyku³u pt. „Sto-
lica Ziemi Lubuskiej”, który
ukaza³ siê w „G³osie Wielko-
polskim” 6 sierpnia 1945
roku krytykuj¹cy zbyt opie-
sza³e „usuwanie œladów nie-
mczyzny” i zmiany nazw ulic
w mieœcie. 

Takie dokumenty mówi¹
równie du¿o o pocz¹tkach
¿ycia w mieœcie jak fakty.
Warto siê nad nimi pochyliæ,
zastanowiæ, jak siê wtedy
¿y³o, co by³o najwa¿niejsze,
a czego z dzisiejszej per-
spektywy po prostu ¿al. 

Ksi¹¿ka, która z za³o¿enia
mia³a przede wszystkim to-
warzyszyæ wystawie, z cza-
sem zyska³a ca³kiem samo-
dzielne znacznie. Jest po
prostu interesuj¹cym pod-
rêcznikiem i przewodnikiem
po dniach pierwszych w na-
szym mieœcie. 

Redakcjê ksi¹¿ki prowa-
dzi³a Anna Jodko, a w opra-
cowaniu tekstów wspoma-
ga³y j¹ Teresa Kuciak i Jo-
lanta Miszczuk, opiekê
merytoryczn¹ nad ca³oœci¹
sprawowa³ dr hab. Dariusz
Aleksander Rymar. 

Ta ksi¹¿ka powinna byæ w
ka¿dej szkolnej bibliotece, a
tak¿e w wielu bibliotekach
prywatnych, bo jest nam
przecie¿ najbli¿sza. 

rrr
„Sk¹d jesteœmy, czyli jak ro-

dzi³ siê polski Gorzów”, wy-
dawca Archiwum Pañstwowe
w Gorzowie Wielkopolskim,
Naczelna Dyrekcja Archiwów
Pañstwowych, Gorzów Wlkp.
2015, 108 s.

Wystawê i ksi¹¿kê dedyko-
wano Stanis³awie Janickiej,
pionierce gorzowskiej archi-
wistyki. 

O ksi¹¿kê zapytaæ trzeba w
archiwum.   

KRYSTYNA KAMIÑSKA

Jak przed laty narodził się polski Gorzów
30 stycznia to nie tylko nazwa jednej z ulic w centrum miasta. 

Przewodnik po dniach pierwszych Gorzowa
Z pewnym opóŸnieniem przedstawiam ksi¹¿kê, któr¹ powinien poznaæ ka¿dy mieszkaniec Gorzowa i ka¿dy regionalista.
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Znajomi zapamiêtali go
jako mi³ego, sympatycznego
starszego pana. Dziœ rzadko
kto pamiêta, ¿e Aleksander
Fogiel przez rok wystêpowa³
w gorzowskim teatrze.

- Kiedy zobaczy³am pana
Fogla na ulicy, jak kupowa³
chleb w sklepie, by³am tak
bardzo zaskoczona. No bo
jak to tak, so³tys z „Samych
swoich” i Maæko z Bogdañca
z „Krzy¿aków” nagle kupuje
pieczywo w centrum Gorzo-
wa - opowiada Maria Zieliñs-
ka, sta³a bywalczyni gorzow-
skiego Teatru Osterwy.

Ściągnął go Bohdan
Mikuć

Bardzo znanego aktora
charakterystycznego, jakim
przez ca³e swoje aktorskie
¿ycie by³ Aleksander Fogiel,
do Gorzowa œci¹gn¹³ Boh-
dan Mikuæ w 1979 roku.
Wtedy jeden z ciekawszych
re¿yserów tamtych czasów
zacz¹³ pe³niæ rolê dyrektora
gorzowskiej sceny i za-
pragn¹³ wzmocniæ swój
nowy zespó³ aktorami z
£odzi, których zna³ z pracy w
tamtejszym Teatrze Nowym.
W³aœnie Aleksander Fogiel
by³ jednym z nich. Gra³ na
deskach Osterwy przez je-
den sezon.

- W Gorzowie raczej ni-
czym szczególnym nie
b³ysn¹³. Ot, grywa³ w
ró¿nych spektaklach, ale tyl-
ko tyle - opowiada Krystyna
Kamiñska, dziennikarka, któ-
ra w tamtych czasach pisy-
wa³a recenzje teatralne. Ale
to ona opowiada anegdotkê,
któr¹ Aleksander Fogiel
t³umaczy³, sk¹d siê wzi¹³ w
mieœcie nad Wart¹. - Opo-
wiada³ zawsze, ¿e mia³ z

USA wracaæ do Polski tym
samym samolotem, którym
lecia³a Anna Jantar, i który
siê rozbi³ tu¿ pod Warszaw¹.
No i dodawa³, ¿e w³aœnie
dlatego móg³ u nas praco-
waæ - mówi Krystyna Ka-
miñska. 

Jednak okazuje siê, ¿e to
tylko wymyœlona historyjka,
bo samolot rozbi³ siê w mar-
cu 1980 roku, czyli wtedy,
kiedy ³ódzki aktor koñczy³
pracê w gorzowskim teatrze.
Ale czego siê nie robi dla
sztuki…

Taki miły, starszy 
i życzliwy pan

W taki w³aœnie sposób pa-
miêtaj¹ osobê Aleksandra
Fogla w Teatrze. - Ja jeszcze
wówczas tam nie praco-
wa³am, ale bywa³am, bo mój
m¹¿ Eugeniusz Paukszto,
aktor Osterwy, gra³ z nim w
jednej sztuce - opowiada
Leokadia Tyborska, dziœ kie-
rownik dzia³u promocji i
obs³ugi widzów. I mówi, ¿e to
by³ mi³y, ¿yczliwy, uœmiech-
niêty i niczym siê nie
wyró¿niaj¹cy aktor, który nie
wykorzystywa³ fakt, ¿e jest
znany i to z du¿ych filmo-
wych hitów. Podobnie o nim
mówi Teresa Lisowska, ak-
torka Osterwy, której
nie¿yj¹cy m¹¿ Tadeusz
Ga³ecki tak¿e gra³ w spek-
taklu z Foglem. - Sam fakt,
¿e nie pamiêtam ¿adnych
anegdotek, pokazuje, ¿e nic
siê podczas jego pobytu
szczególnego nie wyda-
rzy³o, nie by³o ¿adnych
skandali, czy jakichœ innych
wydarzeñ - mówi. Ale trudno
siê dziwiæ, bo kiedy Fogiel
przyjecha³ do Gorzowa, mia³
69 lat.

Natomiast Roma Kobus,
która w tamtych czasach
pracowa³a w Teatrze Oster-
wy dodaje do tych opisów
jeszcze jedn¹ rzecz. - On siê
generalnie nie chwali³ tym,
¿e by³ bratem Mieczys³awa

Fogga, bardzo znanego pio-
senkarza. Ale tak po praw-
dzie, to ja siê tego faktu do-
wiedzia³am w³aœnie od niego
- mówi.

W rzeczywistoœci Aleksan-
der Fogiel by³ bratem stry-

jecznym Mieczys³awa Fog-
ga, który faktycznie nazywa³
siê Fogiel, a Fogg by³ jego
pseudonimem scenicznym,
który w pewnym momencie
stal siê nazwiskiem.

Z Cichońskiego 
po pieczywo

Filmowy so³tys z „Samych
swoich” oraz wójt z „Rzeczy-
pospolitej babskiej” czy Ma-
æko z Bogdañca z
„Krzy¿aków” mieszka³ w Go-
rzowie tak, jak inni aktorzy, w
s³u¿bowym mieszkaniu przy
ul. Cichoñskiego. Okreœlenie
mieszkanie, to trochê na wy-
rost. Bo to jeden pokój z ko-
rytarzykiem, który pe³ni rolê
kuchenki oraz z maleñk¹
³azienk¹. - Nie wybrzydza³ -
mówi Roma Kobus. 

Udaje siê jeszcze spotkaæ
gorzowian, którzy go z tam-
tych czasów pamiêtaj¹, jak
robi³ drobne zakupy, w³aœnie
pieczywo, jakiœ ser czy wa-
rzywa na pobliskim rynecz-
ku. - Proszê pamiêtaæ, ¿e to
by³y inne czasy, ni¿ dziœ. Ku-
powanie ¿ywnoœci to by³o
wyzwanie, bo sklepy by³y
puste - zaznacza Maria Zie-
liñska.

Pani Ewa (nie chce nazwis-
ka e mediach) opowiada, jak
widywa³a Aleksandra Fogla
w drodze do i z teatru. Jak
t³umaczy, sama mieszka
przy ul. Cichoñskiego, wiêc
to raczej ¿adna sztuka nie
by³a. I te¿ przyznaje, ¿e kie-
dy pierwszy raz ³ódzkiego
aktora zauwa¿y³a na go-
rzowskiej ulicy, to te¿ by³a
bardziej, ni¿ zdziwiona. 

Aleksander Fogiel
po¿egna³ siê z gorzowskim
Osterw¹ wiosn¹ 1980 roku.

RENATA OCHWAT

Taki miły pan, który był
znany z filmów
Opowiada³, ¿e do Gorzowa móg³ przyjechaæ, poniewa¿ nie wsiad³ do samolotu, który siê rozbi³ pod Warszaw¹. 

Niezapomniany Maćko z Bogdańca  w Krzyżakach
Aleksandra Forda.
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Sołtys z kultowej komedii „Sami swoi” grał również na
gorzowskiej scenie.
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Urodził się 26 lutego 1910 roku w
Siedlcach, zmarł 17 stycznia 1996
roku w Łodzi. Jego rodzice
pracowali na kolei, on sam
skończył Technikum Kolejowe w
rodzinnych Siedlcach. Ale o
drodze życiowej zadecydował
kurs w Miejskiej Szkole Rysunku i
Zdobnictwa w Warszawie. To on
dał mu pracę w teatrach
warszawskich jako dekorator.
Debiutował w teatrach Wojska
Polskiego, w których występował
aż do zakończenia II wojny
światowej, gdzie pracował
jednocześnie jako aktor i
scenograf. Pracę w teatrze godził
z pracą na kolei. W czasie wojny
na polecenie gen. Karola
Świerczewskiego zakładał
Frontowy Teatr Artylerii II Armii
Wojska Polskiego. Po II wojnie
pracował w różnych teatrach,
kierował między innymi teatrem
dla dzieci Pleciuga.
W Gorzowie przebywał w sezonie
1979-80. Zagrał w sześciu
spektaklach: „Czapa czyli śmierć
na raty Janusza Krasińskiego, do
tego spektaklu opracował też
scenografię; „Proces o cień osła”
Friedricha Durrenmatta;
„Wańkowicz krzepi” Krzysztofa
Kąkolewskiego i Melchiora
Wańkowicza; „Obrona Ksantypy”
Ludwika Hieronima Morstina i to
tu zagrał jedyną znaczącą rolę w
Gorzowie, czyli samego
Sokratesa; „Procedura” Jana
Pawła Gawlika. Potem pracował
jeszcze w Teatrze w Kaliszu oraz
w Teatrze Powszechnym w
Łodzi. Jego ostatnią rolą była
postać mężczyzny w oficerkach w
„Dniu dłuższym niż stulecie”
Aleksandra Wikina. Premiera
miała miejsce 20 marca 1988
roku, kiedy aktor miał już 78 lat.

Aleksander Fogiel 
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Pan w meloniku, pani, która
zaprzyjaŸni³a siê z ³ab-
êdziem, rysownik, który ko-
cha koty, pani z Letniej oraz
œpiewak - ³¹czy ich jedno - s¹
niekonwencjonalni. Zoba-
czy³a ich i pokaza³a Dominka
Muniak.

- Przez ró¿owe okulary wi-
dzi siê inaczej, radoœniej, do-
strzega siê niepospolitych lu-
dzi. Mnie ludzie fascynuj¹,
dlatego ich dostrzeg³am -
mówi Dominika Muniak, au-
torka filmu-dokumentu „Go-
rzów w ró¿owych okularach”.
I przekonuje, ¿e w Gorzowie
takich ludzi, jak jej bohatero-
wie jest wiêcej, trzeba tylko
chcieæ ich dostrzec.

Melonik i kręcony
secesyjny wąs

Pana w meloniku raczej
trudno przeoczyæ. Bywa w
ró¿nych miejscach, na wysta-
wach, w filharmonii, na uli-
cach miasta. Od typowych
przechodniów wyró¿nia go
wygl¹d. Bo zwykle ubrany
jest w strój wzorowany na ten
noszony na prze³omie XIX i
XX wieku. Nosi bowiem sur-
duty, fulary, melonik. Na no-
sie ma okr¹g³e okulary w
drucianej oprawie, o jakich
mówi siê stale lenonki, ale
nieco wiêksze, ni¿ nosi³ lider
The Beatles. A jak do tego
do³o¿yæ charakterystyczny
dla epoki cienki krêcony
w¹sik, to jest komplet. Tak
wygl¹dali d¿entelmeni epoki
secesji. Oto Adam Lewan-
dowski, rzeczywiœcie niepo-
spolity gorzowianin.

On sam mówi, ¿e jest nie z
tego czasu, nie z czasów
kanciastych mebli, szybkiego
œwiata ogl¹danego przez In-
ternet. Swój œwiat, œwiat swe-
go mieszkania urz¹dzi³ te¿ w
stylu secesji. Stoj¹ u niego
stylowe meble, o których
umie zajmuj¹co opowiadaæ,
pije czerwone wino ze stylo-
wego kieliszka, na stole przy-
krytym œnie¿nobia³ym obru-
sem stoj¹ dwa wieloramien-
ne kandelabry. Pal¹ siê
œwiece, a co jakiœ czas odzy-
wa siê kominkowy zegar wy-
bijaj¹cy up³ywaj¹cy czas.

Pan Adam prowadzi do
swojej pracowni, gdzie na
przywrócenie do ¿ycia cze-
kaj¹ kolejne stare sprzêty.
W³aœciciel opowiada o nich,
pokazuje, co trzeba zrobiæ. I
deklaruje, kilka razy, ¿e nie
chce ¿yæ w naszym œwiecie,
chcia³by siê przenieœæ do
czasów, które najbardziej mu
siê podobaj¹, w których, jak
s¹dzi, czu³by siê najlepiej. 

Dziarki i przyjaźń 
z łabędziem

Latem ³atwo zauwa¿yæ, ¿e
oprócz warkoczyków Bar-
barê Latoszek wyró¿niaj¹ te¿
tatua¿e, o których mówi

pieszczotliwie dziarki. Jej
niewielkie mieszkanie zasta-
wione jest dziesi¹tkami pu-
charów zdobytych przez ni¹,
jej nie¿yj¹cego ju¿ mê¿a
Bogdana oraz córkê na za-
wodach wêdkarskich. Bo
Barbara Latoszek by³a kie-
dyœ w kadrze narodowej
wêdkarzy sportowych. Jej
m¹¿ by³ spinningowcem, ona
sama o sobie mówi, ¿e by³a
sp³awikowcem. Ma nawet na
swoim koncie liczne tytu³y
mistrzowskie. Jej przygoda z
wêdkarstwem zaczê³a siê w
dzieciñstwie, kiedy za wêdkê
robi³a leszczynowa witka,
sznurek zastêpowa³ nylo-
now¹ ¿y³kê, a haczykiem
by³a przemyœlnie zagiêta
szpileczka. Jednak od lat ju¿
nie wêdkuje. Ma inne pasje.

Barbara Latoszek bowiem
maluje. Jej akwarele, rysunki
pokazuj¹ œwiat, którego ju¿
nie ma. Przypomina, jak
wygl¹da³ Gorzów jej dzieci-
ñstwa, miasto, które jak
sama mówi, kocha najbar-
dziej. Na jej pracach mo¿na
zobaczyæ ulicê Wa³ Okrê¿ny
w czasach, kiedy tam jesz-
cze sta³y kamienice. Potem
te kamienice w stanie
rozk³adu, na chwilkê przed
wyburzeniem. Ale s¹ te¿ i
inne zau³ki i uliczki. W jej pra-
cach Gorzów staje siê mias-
tem magicznym. - Lubiê to
bardzo. Zawsze malowa³am,
kiedy by³am nieszczêœliwa.
A¿ moja córka zwróci³a na to
uwagê. Teraz malujê tak¿e i
wtedy, kiedy nie czujê siê
nieszczêœliwa - mówi do ka-
mery Dominiki Muniak. 

I w³aœnie z malarstwem
zwi¹zana jest jej nietypowa
przyjaŸñ z ³abêdziem. Miesz-
ka on na jeziorze Reczynek
w Oœnie Lubuskim, gdzie

Barbara Latoszek od lat je-
Ÿdzi na plenery malarskie.
Wystarczy, ¿e siê pojawi na
pla¿y, zawo³a, a ³abêdŸ wraz
ze swoj¹ rodzin¹ pojawia siê
natychmiast. I niezwyk³ym
jest patrzeæ, jak ³abêdzie, te
dumne i piêkne ptaki jedz¹
chleb z jej rêki. £abêdzie,
które jak maj¹ ma³e, nie po-
zwalaj¹ siê zbli¿yæ cz³owie-
kowi na zbyt blisko. Barbarze
Latoszek siê to uda³o. A Do-
minika Muniak to utrwali³a
swoj¹ kamer¹. Ostatnio do
ró¿nych tatua¿y, jakie ma,
do³o¿y³a dziarkê w³aœnie z
³abêdziem. - Bo wiem, ¿e te-
raz za ka¿dym razem bêdê
mog³a sobie z nim porozma-
wiaæ - mówi do kamery i
pieszczotliwym gestem doty-
ka du¿y tatua¿ na prawej
rêce.

Ale to nie koniec nie-
zwyk³ych historii, jakie siê z
Barbar¹ Latoszek wi¹¿¹.
Oprócz pucharów za wêdkar-
skie osi¹gniêcia, rysunków i
obrazów, w jej niewielkim, jak
sama mówi, mieszkaniu s¹
albumy. A w nich fotografie
zwierz¹t - psy z regu³y maj¹
na imiê Tinka. Ale ka¿de
zdjêcie jest opatrzone histo-
ri¹, anegdot¹, opowiastk¹.
Bo jak mówi, chcia³aby, aby
kiedyœ jej wnuczka siêgnê³a
do tych albumów i stwier-
dzi³a, ¿e babcia dokona³a
niebywa³ej rzeczy.

Tak jest, kiedy siê patrzy na
Barbarê Latoszek, która w
tym wszystkim ma jeszcze
czas, aby czynnie dzia³aæ w
Robotniczym Stowarzysze-
niu Twórców Kultury oraz w
Kole Gospodyñ Miejskich. Bo
taka jest Barbara Latoszek,
zakrêcona, zalatana, ale jed-
noczeœnie wprowadzaj¹ca
spokój. Po prostu pani z war-

koczykami, ale i dziarkami,
które widaæ, kiedy staje siê
ciep³o i po ulicach chodzi w
krótkim rêkawie.

Natura kota i fascynacja
szynowymi

Koty s¹ wszêdzie. Widaæ je
na ulicach, je¿d¿¹ tramwaja-
mi, poci¹gami, pojawiaj¹ siê
w najbardziej nieoczekiwanej
scenerii. Rysuje je i maluje z
upodobaniem Miko³aj Lesz-
czyk, ilustrator i przysz³y
twórca komiksów. Bo ma na-
dziejê, ¿e w koñcu wpadnie
mu do g³owy ciekawy pomys³
na komiks w³aœnie. Do kame-
ry Dominiki Muniak wprost
mówi, ¿e lubi koty, koty go
fascynuj¹ i dlatego tak czêsto
siê u niego pojawiaj¹. Wypo-
wiada te¿ niezmiernie wa¿na
kwestiê, ¿e wie, i¿ mo¿e siê
wydawaæ dziwny, ale dobrze
jest, kiedy ludzie siê ró¿ni¹,
bo nie ma nic gorszego,
ani¿eli to, ¿e wszyscy s¹ tacy
sami.

W jego domu rezyduje kot.
W jego pracach tak¿e koty s¹
g³ównymi bohaterami. Kolej-
nymi bohaterami s¹ miasta i
pojazdy na szynach. - Lubiê
poci¹gi, zw³aszcza te stare
lokomotywy, parowozy, tam
tyle siê dzieje. To taki œwiat,
który ju¿ niezmiernie trudno
jest spotkaæ na ¿ywo, ale
jaki¿ fascynuj¹cy - mówi do
kamery. 

W swoich pracach ³¹czy
œwiaty odleg³e, jak choæby
styl miasta wzorowany na
Nowym Jorku, ale nie tym
znanym, tylko tym ukry-
tym. Z Barbar¹ Latoszek
³¹czy go te¿ i to, ¿e
uwiecznia Gorzów, te
zak¹tki, które odchodz¹ w
zapomnienie, ale i te, któ-
rych ju¿ nie ma.

A jak ma czas, to siêga po
ulubione komiksy. Lubiê ten
œwiat, jest mi bliski i mam na-
dziejê, ¿e kiedyœ sam coœ ta-
kiego napiszê. Komiks. Ca³y
czas czekam, ¿eby pomys³
wpad³ mi do g³owy. Bo
chcia³bym byæ ilustratorem -
mówi. I opowiada, jak w cza-
sie studiów pozna³ zasady
pracy z narzêdziami malar-
skimi, jak siê ich uczy³, jak
poznawa³ ograniczenia, ale i
mo¿liwoœci papieru do akwa-
reli, ró¿nych o³ówków, kre-
dek, pisaków. I nagle okazuje
siê, ¿e ten œwiat jest fascy-
nuj¹cy.

Pani na Letniej

Pani¹ Aniê znaj¹ wszyscy.
Wszyscy, znaczy bywalcy
Letniej, ostatniego w mie-
œcie miejsca, gdzie mog¹ siê
spotykaæ ludzie, którzy lubi¹
innych, ale niekoniecznie
przekonuj¹ ich inne restau-
racje, puby, bary czy podob-
ne miejsca. Pani Ania, to
Aniela Widera, która od po-
nad æwierci wieku szefuje
Letniej. A do Letniej œci¹gaj¹
ci, którzy niekoniecznie dali
sobie radê po prze³omie de-
mokratycznym i wszystkimi
zmianami, jakie wówczas
zasz³y. Ale do Letniej zacho-
dzili tak¿e artyœci. Bywa³ tam
Boles³aw Kowalski, zreszt¹
jego zdjêcie miga na filmie.
Zachodzili tam inni, ju¿
nie¿yj¹cy cz³onkowie s³ynne-
go „Stolika nr 1”. 

- Ja nie mam w³asnego
¿ycia, bo moje ¿ycie to Let-
nia. Wiedz¹ o tym wszyscy.
Jak ktoœ chce mnie spotkaæ,
to wie, ¿e ja tu jestem - mówi
do kamery Dominiki Muniak. 

Opowiada, jak reaguj¹ na
ni¹ klienci, w istocie bywal-
cy, którzy przychodz¹ tu naj-

pierw na kawê i gazetê, bo
gazeta czeka na nich za-
wsze, potem wracaj¹ na
piwo, a latem na tañce.
Letnia bowiem jest
skrzy¿owaniem kawiarni,
miejsca, gdzie mo¿na coœ
smacznego zjeœæ z naj-
dziwniejszym dancingiem
na œwiecie. I obowi¹zuje
mir miejsca. Tu nie ma bó-
jek, tu nie ma zwad. Bo jak
siê coœ dzieje, pani Ania
wkracza i sytuacja siê
uspokaja. A jednoczeœnie
ci sami ludzie przychodz¹ i
opowiadaj¹ jej o sprawach
najwa¿niejszych, granicz-
nych. A pani Ania zawsze
znajdzie czas, aby ich
pos³uchaæ. Pocieszyæ.

O Anieli Widerze bywalcy
mówi¹ ? królowa. Ona sama
siê z tym okreœleniem nie
zgadza. - Jaka tam królowa.
Ja nic nie mam - mówi. Ale
jak ktoœ s³usznie zauwa¿y³, z
regu³y tak jest, ¿e królowe
nic nie maj¹.

Muzyka moje życie

„Granada” to tylko
przyk³ad. Tadeusz Woliñski
potrafi zaœpiewaæ wszystko.
Zanim zacz¹³ œpiewaæ, robi³
wszystko. Trochê ³obuzowa³,
potem strzela³ z ³uku, potem
jeszcze coœ. Ale w koñcu
uzna³, ¿e muzyka, a zw³asz-
cza œpiew to jego bajka, jego
¿ycie. Skoñczy³ klasê œpie-
wu u prof. Eligiusza Sowy w
szkole muzycznej. Potem
mia³ zwi¹zki z chórem Can-
tabile, a teraz robi coœ na
w³asny rachunek. Ma w re-
pertuarze zarówno pieœni
neapolitañskie, jak i wenec-
kich gondolierów, ale i wiel-
kie arie. Gra na gitarze i te¿,
jak zechce, œpiewa nieusta-
wionym g³osem. Ale wie i
mówi o tym do kamery, ¿e
œpiew to coœ, co jest mu naj-
bli¿sze.

Pozszywani w jedno

Dominika Muniak pokaza³a
piêcioro niezwyk³ych gorzo-
wian. Zrobi³a film, który war-
to obejrzeæ ze wzglêdu na
bohaterów i wyczucie
re¿yserki. Widaæ, ¿e autorka
dok³adnie wie, co i jak chce
pokazaæ, choæ nie wszystko
jej wysz³o jak nale¿y. Warsz-
tat to jednak sprawa wtórna,
choæ wa¿na. Warsztatu
mo¿na siê nauczyæ. Jak
ktoœ chce, oczywiœcie. Nie
mo¿na siê natomiast nau-
czyæ wra¿liwoœci i podejmo-
wania tematów. Ich dostrze-
gania, ich wyboru. A Domi-
nika Muniak to ma. I choæby
dlatego warto ten film zoba-
czyæ. A potem pójœæ na jej
kolejny film i stwierdziæ, no,
no. To ju¿ w pe³ni profesjo-
nalne jest. Nie mam
z³udzeñ, tak bêdzie. 

RENATA OCHWAT

W różowych okularach widać inaczej
To niezwyk³a opowieœæ o niezwyk³ych ludziach, których czêsto nie zauwa¿amy.

Od lewej stoją: Tomasz Woliński, Dominika Muniak, Adam Lewandowski, Mikołaj Leszczyk, Barbara Latoszek, Aniela Widera.
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Wiosn¹ 2007 roku robili go
z w³asnej inicjatywy i za
w³asne pieni¹dze, by opo-
wiedzieæ o k³opotach Alika
Maciejewskiego, ich przyja-
ciela i aktora gorzowskiego
teatru, z uzyskaniem pol-
skiego obywatelstwa. Tym-
czasem ¿ycie przynios³o nie-
spodziewane zakoñczenie.  

Urodzony w Wilnie,
dzieciństwo 
w Kazachstanie

Aleksander Maciejewski
(popularnie - Alik) urodzi³ siê
27 marca 1955 roku w Wil-
nie, w polskiej rodzinie. Gdy
inne rodziny wyje¿d¿a³y na
Zachód, do Polski, Stanis³aw
Maciejewski, póŸniej ojciec
Alika, ciê¿ko chorowa³. Mat-
ka nie zdecydowa³a siê zos-
tawiæ mê¿a. Stanis³aw wy-
zdrowia³, ale konsekwentnie
odmawia³ przyjêcia obywa-
telstwa radzieckiego. Za to
dosta³ karê 10 lat pracy w
kopalni z³ota w dalekim Ka-
zachstanie. Syn Aleksander
urodzi³ siê, gdy ojca ju¿ uwi-
êziono. A poniewa¿ nie móg³
potwierdziæ ojcostwa, dziec-
ko nie dosta³o metryki uro-
dzenia. 

Gdy Alik mia³ rok, matka
zdecydowa³a siê pojechaæ
do mê¿a w Kazachstanie. Tu
metrykê wystawiono, ale po-
tem okaza³o siê, ¿e gdzieœ
zaginê³a, co mia³o dalekie
konsekwencje. Ojciec ciê¿ko
pracowa³, ¿y³o siê biednie, w
domu rodzice czasami mó-
wili po polsku, ale gdyby siê
to ujawni³o, czeka³aby ich
sroga kara. Alik mówi³ tylko
po rosyjsku.

Do Polski 

Mia³ siedem lat, gdy po
d³ugich staraniach rodzice
otrzymali zezwolenie na trzy-
miesiêczny przyjazd do Pol-
ski na zaproszenie rodziców
ojca Alika, którzy mieszkali w
okolicach Lidzbarka Warmi-
ñskiego i tam pracowali w
PGR. Rodzina dosta³a 10
dni na przejazd z miejsca za-
mieszkania do granicy. Przy-
jechali dnia jedenastego. Na
szczêœcie pogranicznik mia³
polskie korzenie. Zezwoli³ na
wjazd do Polski. Choæ dziad-
kowie mieszkali bardzo
skromnie i ciê¿ko pracowali,
ma³y Alik by³ zachwycony
polskim œwiatem. Jego rodzi-
ce te¿. Zdecydowali: niech
siê dzieje co chce, ale nie
wróc¹ ani do Kazachstanu,
ani do Wilna. Po siedmiu

miesi¹cach przysz³a milicja,
zabrano matkê na
przes³uchanie. D³ugie i upo-
karzaj¹ce. A¿ przyszed³
wy¿szy rang¹, który w
umêczonej Gieni rozpozna³
kole¿ankê ze szko³y.
Nara¿aj¹c siê na wiele
k³opotów, da³ pañstwu Ma-
ciejewskim kartê sta³ego po-
bytu. Na tej podstawie rodzi-
ce Alika mogli podj¹æ pracê i
zabiegaæ o w³asne mieszka-
nie. 

Zgubić wschodni zaśpiew

Alik dorasta³. Marzy³y mu
siê morza i oceany. Przyjêto
go do technikum ¿eglugi
œródl¹dowej we Wroc³awiu.
Co prawda do morza jeszcze
daleko, ale szko³a dawa³a in-
ternat, wy¿ywienie, umundu-
rowanie, a by³y to dla niego
wówczas znacz¹ce wartoœci. 

Jêzyka polskiego nauczy³
siê szybko, by³ przecie¿
dzieckiem, ale najtrudniej
by³o zgubiæ wschodni za-
œpiew i przedniojêzykow¹
wymowê „³”. W szkole wy-
stêpowa³ na akademiach,
lubi³ poezjê, a ¿e mia³ bardzo
³adny timbre g³osu, pani od
polskiego namówi³a go, aby
wyst¹pi³ w ogólnopolskim
konkursie recytatorskim.
Wtedy do takiego konkursu
stawa³o tysi¹ce uczestników,
by³o kilka etapów rywalizacji.
Alik wygra³ ogólnopolski kon-
kurs. Jeden z jurorów, znany
aktor Kazimierz Rudzki,

przekona³ go, ¿e powinien
studiowaæ w szkole aktor-
skiej. W³aœnie skoñczy³
wroc³awskie technikum i za-
stanawia³ siê, co robiæ dalej.
Pojecha³ do Krakowa i choæ
znów rywalizacja by³a
potê¿na, zda³. On, ch³opak z
Kazachstanu, potem z PGR-
u, który nie umia³ po polsku,
a na robaka niezbêdnego do
³owienia ryb na wêdkê za-
wsze mówi³ „czerwiak”. W
Kazachstanie by³ pogardli-
wie nazywany „Paliak”, tu na
niego - tak¿e z pogard¹ -
mówiono „Ruski”, a on czu³
siê zwyk³ym „czerwiakiem”.
St¹d tytu³ filmu. 

Gdy by³ na drugim roku stu-
diów, wyst¹pi³ w filmie Ag-
nieszki Holland „Niedzielne
dzieci”, a wtedy studenci nie
mogli graæ ani w filmie, ani w
teatrze. Wyrzucono go ze
szko³y. Mimo braku ukoñczo-
nych studiów w 1976 roku
Andrzej Rozhin przyj¹³ go
Teatru im. Juliusza Osterwy
w Gorzowie, którym wów-
czas kierowa³, a Agnieszka
Holland, która tu debiutowa³a
jako re¿yser teatralny, obsa-
dzi³a go w roli g³ównej w
sztuce Mro¿ka „Emigranci”. 

Uprawnienia aktorskie Ale-
ksander Maciejewski uzyska³
w 1987 roku. Pracowa³ w kil-
kunastu teatrach, zagra³ w
kilku filmach, a¿ na sta³e
wróci³ w³aœnie do Gorzowa.
Na ró¿nych scenach zagra³
co najmniej 200 ról. 

Bezpaństwowiec 

O obywatelstwo polskie za-
biega³, gdy tylko skoñczy³ 18
lat. Ojciec zmar³ wczeœniej,
matka uzyska³a obywatelstwo
w koñcu lat 70., ale jemu
ci¹gle odmawiano prawa by-
cia Polakiem. A to z powodu
zagubionej metryki. W dale-
kim Kazachstanie administra-
cja miejscowa w zasadzie nie
dzia³a³a, dziecko nie urodzi³o
siê tam, a o jakimœ zaœwiad-
czeniu wydanym przed laty
nikt nie pamiêta³. Tymczasem
status bezpañstwowca bar-
dzo Alikowi przeszkadza³.
Najbardziej, gdy teatr
wyje¿d¿a³ na wystêpy do Wil-
na. On, urodzony w Wilnie,
¿eby jechaæ do swojego
miasta musia³ uzyskaæ: wizê
wyjazdow¹ z Polski, wizê
przyjazdow¹ do Polski i wizê
wjazdow¹ na Litwê. O Berli-
nie móg³ tylko pomarzyæ. Dla
cz³owieka bez dowodu oso-
bistego w³asne mieszkanie,
konto w banku, w swoim cza-
sie kartki ¿ywnoœciowe - to
by³y czêsto progi trudne do
przekroczenia. 

Podania pisa³ on, podania
pisa³a dyrekcja teatru. Bez
efektu. Kancelaria prezydenta
pañstwa domaga³a siê metry-
ki urodzenia, a wnikliwe roz-
patrzenie sprawy odk³ada³a
na póŸniej.  T³umaczono: ko-
lejka jest d³uga. 

Za artystyczne osi¹gniêcia
Alik Maciejewski dosta³ od

prezydenta Gorzowa jego na-
grodê - „Motyla”, od widzów w
teatrze - „Pierœcieñ Melpome-
ny”, bo te nagrody nie wyma-
gaj¹ posiadania dowodu oso-
bistego. Minister kultury da³
mu nawet medal „Zas³u¿ony
Kulturze Gloria Artis”. Jego
„bezpañstwowoœæ” przynios³a
mu jedn¹ korzyœæ: dosta³ Me-
dal Zas³ugi dla Kultury Pol-
skiej, jaki nadaje siê tylko cu-
dzoziemcom krzewienie kul-
tury polskiej. Piêknie mówi³
klasyczne polskie wiersze, jak
nikt inny spoœród miejscow-
ych aktorów potrafi³ wyczaro-
waæ rytm wiersza z podkre-
œleniem tzw. œredniówki. By³
Polakiem z krwi i koœci. Tylko
bez dowodu osobistego i pra-
wa nazwania siê Polakiem.

Niespodziewane
zakończenie 

Film Moniki i Zbyszka mia³
byæ w³aœnie o tym, jak trudno
dostaæ polskie obywatelstwo.
Przed wakacjami 2007 roku
film by³ na ukoñczeniu. Auto-
rzy pokazali osadzenie Alika
w polskiej kulturze, jego pracê
w teatrze, z podañ i listów
matki wydobyli jej têsknotê za
prawem do nazwania siê
Polk¹, dotarli do zdjêæ z ka-
zachskiej kopalni z³ota, by
podkreœliæ tragiczny los rodzi-
ny i jej determinacjê, by za-
mieszkaæ w Polsce. Zabrak³o
kilku ujêæ, by pokazaæ Alika
jak najbardziej aktualnie.
Tymczasem on wróci³ z waka-

cji nadmiernie odchudzony.
Wiedzieli, ¿e zabiega³, aby
zgubiæ kilka kilogramów, ale
jego wygl¹d zbyt odbiega³ od
wczeœniejszych zdjêæ. - Niech
trochê przytyje - zdecydowali.
Tymczasem on chud³ nadal.
Okaza³o siê, ¿e to nie dba³oœæ
o figurê, a choroba. ¯e to rak. 

Dyrektor Jan Tomaszewicz
napisa³ kolejne odwo³anie do
pana prezydenta. Osobiœcie
interweniowa³ w kancelarii. 

Decyzja o przyznaniu Ale-
ksandrowi Maciejewskiemu
polskiego obywatelstwa pre-
zydent Lech Kaczyñski podpi-
sa³ 12 grudnia 2007 roku. Alik
zmar³ dwa dni póŸniej. Nie
mia³ œwiadomoœci, ¿e oficjal-
nie zosta³ Polakiem.   

Cenne obywatelstwo  

Ten film trzyma za gard³o,
mimo ¿e jego podstawowe
przes³anie sta³o nie nie-
aktualne. Polskie obywatel-
stwo, status nam urodzonym
w Polsce, wydaje siê - jak po-
wietrze - czymœ naturalnym,
ma³o istotnym. Tymczasem
dla Alika Maciejewskiego - a
tak¿e zapewne innych osób
urodzonych poza Polsk¹ -
okaza³o siê tak wa¿ne. I nie
tylko ze wzglêdu na konto w
banku, ale jako prawo do na-
zwania siebie Polakiem. Z dru-
giej strony jak¿e bezduszne s¹
administracyjne m³yny, które
odrzucaj¹ proœby istniej¹cego,
¿ywego, zas³u¿onego cz³owie-
ka, który nie ma jednego pa-
pierka - metryki urodzenia.
(…).

Film nieobecny

„Czerwiak” Moniki Kowal-
skiej i Zbyszka Sejwy wkrótce
po ukoñczeniu pokazywany
by³ na kilku festiwalach,
gdzieœ zdoby³ nagrodê,
gdzieœ wyró¿nienie, ale teraz
prezentowany bywa tylko na
zamkniêtych seansach.
Ostatnio autorzy zdecydowali
siê pokazaæ go s³uchaczom
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. (…). 

Ten film powinna zakupiæ
nasza biblioteka lub inna in-
stytucja kultury, aby zawsze
by³ dostêpny, aby mo¿na go
by³o pokazywaæ bez ograni-
czeñ. Ten film to wa¿ny doku-
ment naszej lokalnej kultury. 

KRYSTYNA KAMIÑSKA  
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Jakże cenne polskie
obywatelstwo
Monika Kowalska i Zbyszek Sejwa rzadko pokazuj¹ swój film pt. „Czerwiak”.

A. Maciejewski bez metryki urodzenia nie mógł  być Polakiem.
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- Panie Leszku, jakiœ czas
temu odebra³ pan bardzo
presti¿ow¹ nagrodê za
dzia³ania na rzecz mniej-
szoœci narodowych oraz za
dzia³alnoœæ na rzecz upo-
wszechniania kultury. Co
to za nagroda?

- Muszê powiedzieæ, ¿e
sam by³em mocno zaskoczo-
ny, ¿e j¹ dosta³em. Próbo-
wa³em pytaæ znajomych, czy
ktoœ mnie aby nie nomino-
wa³. Ale nikt siê nie przyzna³.
Okazuje siê, ¿e to jest na-
groda Fundacji POLCUL z
Australii, która przez wiele
lat nagradza³a i wspiera³a lu-
dzi, którzy dzia³ali na rzecz
spo³eczeñstwa obywatelskie-
go. Jak siê w naszym kraju
zmieni³ system, fundacja po-
stanowi³a nagradzaæ ludzi
kultury. Wybór odbywa siê w
taki sposób, ¿e jest w kraju
piêciu konsultantów fundacji,
i tylko oni maj¹ prawo
zg³aszaæ kandydatów do na-
grody. Usi³owa³em siê dowie-
dzieæ od tej mojej konsultant-
ki, jakim sposobem ja siê
znalaz³em, ale nie chcia³a
powiedzieæ. W sumie to bar-
dzo sympatyczne, ¿e ktoœ
dostrzeg³ to, co ja robiê ca³y
czas. Razem ze mn¹ tê na-
grodê dosta³o osiem osób za
ró¿ne dzia³ania, jak pomoc
spo³eczna, dzia³ania na
rzecz wyci¹gania ludzi z nar-
komanii, dzia³ania w kultu-
rze, na styku ró¿nych kultur.
Te nagrody s¹ przyznawane
dwa razy do roku, wiosn¹ i
jesieni¹.
- I to by³o docenienie
pana dzia³añ na rzecz
mniejszoœci narodowych?

- Nie tylko, bo za dzia³ania
spo³eczne, kulturalne oraz
w³aœnie na rzecz mniejszoœci
narodowych. 
- Ale w Gorzowie jest pan
znany g³ównie z tego, ¿e
wspó³pracuje pan z mniej-
szoœciami, a w³aœciwie z
Cyganami. Jak to siê za-
czê³o?

- Zaczê³o siê dosyæ dawno.
Jeszcze kiedy dyrektorem
wydzia³u kultury w Urzêdzie
Wojewódzkim by³ pan Ed-
ward Korban. Któregoœ roku
przyszed³ do nas Edward
Dêbicki i powiedzia³ memu
szefowi, ¿e chcia³by prze-
nieœæ tabor na scenê. Mówi³
o swoich s³ynnych wujkach,
harfistach taborowych i takie
inne historie i dlatego
chcia³by zrobiæ festiwal. Ed-
ward Korban odes³a³ go do
mnie. Usiedliœmy razem, za-
czêliœmy rozmawiaæ. W
pierwszej chwili powie-
dzia³em, ¿e trzeba siê jakoœ
zorganizowaæ, a nie zaczy-
naæ od festiwalu, ¿e trzeba
powo³aæ stowarzyszenie.
Napisa³em wówczas przez
jedn¹ noc statut stowarzy-

szenia. Edward wzi¹³ ten
statut i pojecha³ do Minister-
stwa Spraw Wewnêtrznych,
bo wówczas w gestii tego¿
ministerstwa le¿a³y sprawy
mniejszoœci. Wróci³ za dwa
dni, pytam jak by³o, a Dêbic-
ki na to, ¿e pierwsz¹ rzecz,
jak¹ us³ysza³ w minister-
stwie, to pytanie, kto mu taki
dobry statut napisa³. A po-
tem us³ysza³, ¿e tu siê
wszystko zgadza, za
wyj¹tkiem jednego, w statu-
cie nie mo¿e byæ zapisane,
i¿ stowarzyszenie bêdzie
prowadziæ zespó³ artystycz-

ny profesjonalny. Bo stowa-
rzyszenia musz¹ dzia³aæ
spo³ecznie. Na co Dêbicki
powiedzia³ mu, ¿e on po to
¿yje i tworzy oraz ma swoich
artystów, ¿eby zarabiaæ, bo
to jest jedyny jego sposób na
zarabianie pieniêdzy, jedyne
Ÿród³o utrzymania. No i dzi-
êki temu zapisowi nic Dêbic-
ki wówczas w Warszawie nie
za³atwi³. To chyba by³a jakaœ
koñcówka lat 80. A kiedy
zacz¹³ siê czas schy³ku mi-
nionej epoki, czyli 89 rok,
znów wróciliœmy do idei festi-
walu. Statut by³ gotowy,
zmieniliœmy tylko nazwê i
s¹d w Gorzowie zatwierdzi³
stowarzyszenie. No i mo¿na

by³o robiæ festiwal. Zreszt¹ z
tym pierwszym, to by³y same
œmiesznostki. 
- Czyli na przyk³ad co?
- Ci¹gle jakoœ nie mo¿na

by³o go zacz¹æ. Wszyscy dy-
rektorzy instytucji mówili, ¿e
póŸniej i póŸniej. Któregoœ
dnia przyszed³ Dêbicki i
znów zada³ pytanie - to co,
robimy festiwal, i w koñcu
us³ysza³, tak, tak, robimy. No
to ja znów zasiad³em do ma-
szyny do pisania i dawaj wy-
pisywaæ zaproszenia. Ed-
ward poda³ mi trzy cztery ad-
resy, w tym obecnie bardzo
dobrze znany w Gorzowie
Kaly Jag z Budapesztu. W
miêdzyczasie jeszcze poje-
chaliœmy do Pragi szukaæ
czeskich Cyganów. No i poz-
naliœmy zespó³ Khamoro,
który zreszt¹ przyjecha³. Ale
musieliœmy mu pod granicê
podstawiæ autokar, bo tak
sobie za¿yczyli. W ka¿dym
razie by³o tych zespo³ów kil-
ka. Jak wysy³aliœmy te za-
proszenia, to ustaliliœmy datê
na od 15 do 18 sierpnia. W
ka¿dym razie Kaly Jag mia³
wyst¹piæ w niedzielê. Festi-
wal siê zaczyna, a wêgier-
skich Cyganów nie ma. Przy-
jechali w poniedzia³ek rano.
Okaza³o siê, ¿e ja siê w da-
cie pomyli³em, bo popat-
rzy³em na kalendarz i
owszem, ale na lipcowy. Ko-
niec koñców by³ taki, ¿e Kaly
Jag wyst¹pi³ w Jazz Clubie
Pod Filarami. Koncert wy-
szed³ znakomicie. Ludzie siê
bawili, zespó³ te¿ by³ zado-

wolony. I tak to siê zaczê³o,
no i tak to trwa.
- Panie Leszku, ale pan
zajmuje siê nie tylko kon-
taktami artystycznymi.
Pan ma z Romami sta³y
kontakt, taki codzienny.
Jak trzeba, to pan za nimi
staje, bywa pan w ich do-
mach. ZaprzyjaŸni³ siê pan
z nacj¹, która raczej trudno
siê zaprzyjaŸnia. Jak siê to
panu uda³o?

- Fakt. Oni maj¹ odrobinê
inn¹ duszê. Bo jak siê im za-
ufa, to oni zaufaj¹ temu ko-
muœ. Prawda, bywa³em w kil-
ku romskich domach, lody
rzeczywiœcie zosta³y
prze³amane, ale faktycznie,
bardzo trudno siê z Romami
zaprzyjaŸnia. Oni s¹ bardzo
czêsto zamkniêci we w³as-
nych krêgach. Trochê w
prze³amaniu barier pomóg³ i
festiwal, bo jak ju¿ zaczêli-
œmy robiæ ten festiwal, to
obudowaliœmy go imprezami
towarzysz¹cymi, które poka-
za³y, ¿e Cyganie to nie tylko
œpiew i taniec, czyli tabor na
scenie. Okaza³o siê, ¿e s¹
poeci, których ca³kiem sporo
jest. Wcale nie jest tak, ze
oni nie pisz¹, nie maluj¹.
By³o tych imprez towa-
rzysz¹cych festiwalowi spo-
ro. Potem dosz³a Papusza,
bo siê jednak okaza³o, ¿e
ona swoje wiersze zapisy-
wa³a. Co prawda Zdzis³aw
Morawski twierdzi³, ¿e widzia³
jej tylko taki koœlawy podpis. 
- Kiedy wysz³o, ¿e Papu-
sza jednak pisa³a?

- Podczas filmu pt. „Papu-
sza”. To tam pokaza³y siê
kartki z zapisanymi wiersza-
mi. Okaza³o siê, ¿e twórcy
filmu trafili na nie w Muzeum
Literatury. No to pojechali-
œmy do Warszawy, ja,
S³awomir Jach i Marian
£azarski. W papierach, które
zosta³y po Julianie Tuwimie
zachowa³a siê te¿ teczka z
papierami po Papuszy. Tam
by³y listy pisane do Tuwima
w³aœnie oraz wiersze, w tym
ten najs³ynniejszy „Z Papu-
szy g³owy u³o¿ony” po cy-
gañsku napisany. Pracowni-
cy muzeum byli na tyle
uprzejmi, ¿e odbili na ksero
te wszystkie papiery. Trafi³y
one do gorzowskiej bibliote-
ki. Pomyœla³em, ¿e skoro s¹
te listy, to mo¿e byæ coœ
wiêcej i zacz¹³em szukaæ.
Napisa³em te¿ do pana Je-
rzego Ficowskiego (odkryw-
ca i pierwszy t³umacz Papu-
szy - red.), poprosi³em te¿
Dêbickiego, ¿eby wyst¹pi³ do
Ficowskiego, bo oni siê przy-
jaŸnili. I pan Ficowski
przys³a³a kilka stroniczek pa-
miêtnika Papuszy i coœ tam
jeszcze. 
-Po co pan to robi³? Z za-
interesowania?

- Ano nie wiem. Tak
wysz³o. Z zainteresowania.
Kiedy pracowa³em przy or-
ganizacji festiwalu, pozna-
wa³em kolejne zespo³y, kolej-
nych artystów. Byliœmy na-
wet w Monachium na
najwiêkszym festiwalu œwia-
ta. I tam siê wydarzy³o coœ

niebywa³ego. Pogoda by³a
piêkna, s³oñce, coœ cudow-
nego. Jak tylko Dêbicki
wszed³ na scenê z zespo³em
i powiedzia³ s³owo Papusza,
nagle siê piek³o rozpêta³o.
B³yskawice, grzmoty, ule-
wa…
- Kl¹twa Papuszy…
- Tak. Wtedy napisa³em

„Duch Papuszy na festiwa-
lu”. To by³a œwietna impreza,
mia³a mieæ kontynuacjê, ale
nic z tego nie wysz³o. Na
drugiej edycji Cygan zastrze-
li³ Cygana, policja ca³¹ noc
przes³uchiwa³a uczestników,
organizatorzy siê wycofali z
organizacji i tak to siê sko-
ñczy³o.
- Ale wróæmy do Gorzo-
wa. Pan w tym romskim
œwiecie tkwi ju¿ bardzo
d³ugo. Jak pan ocenia go-
rzowian, ich podejœcie do
mniejszoœci tak romskiej,
jak i innych? S¹ spolegliwi
i tolerancyjni wobec in-
nych?

- Tak. Tak jest. Zreszt¹
mam tak¹ socjotechnikê, ¿e
kiedy tylko mówiê o Cyga-
nach, czy te¿ piszê, to za-
wsze podkreœlam, ¿e tu ¿yj¹
tolerancyjni i otwarci ludzi. I
powtarzam to do bólu. Lu-
dzie sami siê przekonywali,
¿e Romowie s¹ spokojni,
¿yczliwi, nie pij¹, nie
krzycz¹. No i zwyczajnie
trzeba ich szanowaæ. Pami-
êtam, jak w pocz¹tkach lat
80. Odeon i Terno jecha³y na
koncerty na Ukrainê. No i
znana gorzowska dzienni-
karka Irena Adamczuk te¿
mia³a jechaæ. Ale nie chcia³a
z Cyganami. Wzbrania³a siê
mocno. Okaza³o siê jednak,
¿e nie mia³a wyjœcia. Jak
wrócili, to nie mog³a siê na-
chwaliæ ca³ej trasy i Cyga-
nów, którzy zachowywali siê
bez zarzutu. Opowiada³a, ¿e
by³o fantastycznie. A Odeon
ledwo wyjecha³ z Gorzowa, a
ju¿ wszyscy pijani byli…
(œmiech). Ten stereotyp
z³ego Cygana jednak nadal
mocno tkwi, ale mo¿na go
z³amaæ. Mnie siê uda³o
trochê wczeœniej. Najpierw z
obowi¹zków zawodowych
wszed³em w kontakty z
mniejszoœciami, a potem to
ju¿ siê przyjaŸnie
ponawi¹zywa³y.
- A mówi pan w romani?
- Parê s³ów mówiê, witam

siê z nimi w ich jêzyku…
- Czy Cyganie to jedyna
mniejszoœæ, z któr¹ pan
wspó³pracuje?

- Nie, jeszcze dochodzi Lit-
wa. Z Litwinami wspó³pra-
cujê chyba nawet d³u¿ej, ni¿
z Romami. Nazywa siê to
Stowarzyszenie Litwinów w
Polsce. I ten kontakt te¿ siê
wzi¹³ z tego, ¿e pracowa³em
w wydziale kultury Gorzow-
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Ten stereotyp z³ego
Cygana jednak nadal

mocno tkwi, ale mo¿na
go z³amaæ.

Leszek Bończuk urodził się w 1949 roku w Myśliborzu. Skończył wychowanie muzyczne na Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Od 1975 roku mieszka i pracował w Gorzowie, najpierw w wydziale kultury Gorzowskiego Urzędu Wojewódzkiego, potem w
wydziale polityki społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przez lata zasiadał w jury SMAK w Myśliborzu. Jeden z
aktywniejszych animatorów kultury. Ma na swoim koncie także kilka publikacji poświęconych Romom i osobno Bronisławie
Wajs-Papuszy. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci.
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skiego Urzêdu Wojewódz-
kiego. Ale zacz¹æ trzeba, ¿e
w Pszczelniku pod Myœlibo-
rzem 17 lipca 1933 roku roz-
bili siê litewscy lotnicy, którzy
lecieli z Nowego Jorku do
Kowna. Ca³a trasa liczy³a po-
nad 4 tys. km, a im zabrak³o
raptem 650. I oni, czyli Ste-
ponas Darius i Stasys Gire-
nas, s¹ dla Litwinów praw-
dziwymi bohaterami. Ich wi-
zerunki s¹ wszêdzie, na
banknotach, zdjêciach,
wszêdzie. Przyje¿d¿ali do
nas do wydzia³u kultury dele-
gacje z Sejn, aby wyraziæ
zgodê na otwarcie izby mu-
zealnej w Pszczelniku. I to
trwa³o dosyæ d³ugo. A¿ w ko-
ñcu wszystkie w³adze siê
zgodzi³y i ona powsta³a,
gdzie jest nawet kawa³eczek
tego samolotu, bo byæ mo¿e
nie wszyscy wiedz¹, ¿e po
katastrofie Litwini przyjechali
i zabrali go na Litwê do Kow-
na. Tam w Pszczelniku jest
te¿ pomnik otoczony takim
okrêgiem. I to jest Litwa. Bo
Litwini ten grunt dostali naj-
pierw na 99 lat…
- Czyli Litwini maj¹ kolo-
niê w Polsce?

- Tak. Jak siê pytam - ile
macie kilometrów kwadrato-
wych powierzchni, to zawsze
odpowiadaj¹ ¿e 65 tysiêcy i
te 950 metrów pod Pszczel-
nikiem w Polsce (œmiech).
Kilka lat temu Litwini dostali
tê ziemiê w wieczyste u¿yt-
kowanie. Jeszcze za po-
przednich czasów, kiedy
pierwszy raz wyra¿ano
zgodê na u¿ytkowanie tej
ziemi, to na uroczystoœci po-
jecha³ najwy¿szy garnitur
urzêdników, wszyscy, którzy
siê liczyli. No i przyjecha³a
ca³a rzesza Litwinów, by³o
ich coœ ze 3 tysi¹ce. Stali
wewn¹trz tego okrêgu z li-
tewsk¹ flag¹, bez ¿adnej
gwiazdy, i œpiewali ten wów-
czas zakazany hymn Litwy.
A ¿eby by³o zabawniej, to

pan Tomaszewski, rzeŸbiarz
ludowy odtworzy³ tak¹ ka-
pliczkê z Chrystusikami na
górze. No i wœród uczestni-
ków tamtych wydarzeñ by³
konserwator zabytków
W³adys³aw Chrostowski, a
obok niego sta³ komendant
wojewódzki milicji Lech Ko-
siorowski. I w pewnym mo-
mencie Kosiorowski do
Chrostowskiego - Konserwa-
torze, czy ty widzisz, to, co ja
widzê? O te Chrystusiki sz³o.
Na co Chrostowski - Ale to-
warzyszu komendancie, na
szczêœcie tylko my dwaj to
widzimy… (œmiech). No i Ko-
siorowski by³a taki zadowolo-
ny z tej odpowiedzi. 
- Panie Leszku, o panu
siê mówi, ¿e pan jest oj-
cem i matk¹ chrzestn¹ wy-
promowania Pszczelnika…

- Ojcem chrzestnym to by³
Zenon Nowopolski. On tam-
têdy czêsto chodzi³. Zreszt¹
ja te¿ tam czêsto
zagl¹da³em, bo rodziców
mia³em w Myœliborzu, a pra-
cowa³em w Dêbnie, po dro-
dze by³ Pszczelnik. A w so-
boty to tam siedzia³ taki Ju-
lian Senvaitis, pod pa³atk¹ i
kto tam podjecha³ pod po-
mnik, to on zaraz t³umaczy³,
opowiada³, o co chodzi z tym
miejscem. Ja go kiedyœ za-
pyta³am, po co on to robi. No
i us³ysza³em, ¿e on by³ na Li-
twie skautem i przysiêga³, ¿e
do koñca ¿ycia bêdzie broni³
pamiêci i honoru kraju. A po-
niewa¿ mieszka³ w Stargar-
dzie, wiêc niedaleko, to so-
bie w soboty najpierw na ro-
werku, a potem na
motorowerku doje¿d¿a³. No i
rzecz zabawna. Walerian
Senvaitis by³ sekretarzem
wojewody wileñskiego, który
przyjecha³ do nas, do
Pszczelnika na uroczystoœci
rocznicowe. Zapyta³em go,
czy nasz pan Julian to rodzi-
na. Okaza³o siê, ¿e tak, ¿e
ca³y czas go szukali. Ale siê

jednak nie spotkali, bo naj-
pierw Juliana wywieŸli na
Syberiê, potem po zamiesz-
kach Czerwca 1958 w³adza
zapuszkowa³a go na 12 lat i
te¿ œladu po nim nie by³o.
Pan Julian zmar³ dok³adnie
na dwa dni przed przyjaz-
dem sekretarza. Takie rze-
czy siê tu zadziewaj¹. A wra-
caj¹c do Nowopolskiego,
zmusi³em go, ¿eby napisa³
ksi¹¿eczkê o tych wypad-
kach. No i tak to z tymi Litwi-
nami siê toczy. Dali mi nawet
jakieœ dwa odznaczenia,
Gwiazdê Dyplomacji Litew-
skiej (œmiech). No i Litwini
chêtnie przyje¿d¿aj¹ na Wi-
giliê Narodów…
- No w³aœnie, jest te¿ pan
ojcem chrzestnym Wigilii
Narodów. Po co panu jesz-
cze i to?

- Po to, ¿eby coœ wiêcej ro-
biæ z mniejszoœciami i grupa-
mi etnicznymi, których tutaj
jest wyj¹tkowo du¿o. Bo s¹
Cyganie, Litwini, Ukraiñcy,
£emkowie…. Zaprosiliœmy
te¿ przedstawicieli D¹brówki
Wielkopolskiej, przyje¿d¿aj¹
¯ydzi ze Szczecina, przy-
je¿d¿aj¹ Górale Czadeccy,
nawet Boœniaków pod Bo-
les³awcem znalaz³em i te¿
przyje¿d¿aj¹. W przypadku
¯ydów pomyœla³em, ¿e nie
maj¹ Bo¿ego Narodzenia,
ale maj¹ Œwiêto Chanuka.
No i im siê ten pomys³ bar-
dzo spodoba³. Przyje¿d¿aj¹ i
bardzo dobrze. Jakby by³o
wiêcej pieniêdzy, to sprowa-
dzilibyœmy i Tatarów, którzy
przez lata byli spor¹ mniej-
szoœci¹ w mieœcie.
- Panie Leszku, ale to
jeszcze nie wszystko. Bo
przecie¿ pan jest jeszcze
aktywny na scenie mu-
zycznej.

- Jestem muzykiem z wy-
kszta³cenia. Trochê ró¿nych
zespo³ów w swoim ¿yciu po-
prowadzi³em. Przez dziesiêæ
lat by³em wizytatorem w

szko³ach artystycznych. No i
siê przys³u¿y³em do otwarcia
Szko³y Muzycznej w Strzel-
cach Krajeñskich.
- A teraz jest pan zaan-
ga¿owany w organizacjê
festiwalu „Sacrum non
profanum” w Szczecinie-
Trzêsaczu.

- Ano jestem. By³em kiedyœ
na wczasach w Trzêsaczu.
No i szliœmy z ¿on¹, a tu pla-
kat, na którym stoi, Miêdzy-
narodowy Festiwal Przez
Muzykê do Œwiata Wartoœci.
Patrzê, a organizatorem jest
mój kolega ze studiów, dziœ
profesor Bogdan Boguszew-
ski. Pos³ucha³em tego festi-
walu. Spotka³em siê z Bog-
danem przed koœció³kiem,
pogadaliœmy chwilkê i pierw-
sze, co mu powiedzia³em, to
¿e nazwa jest z³a, bo za
d³uga. Wtedy mu wymyœli³em
ten tytu³ Sacrum Non Profa-
num. I natychmiast zg³osi³
siê z protestem Kraków, ¿e
oni maj¹ festiwal Sacrum
Profanum i ¿e mamy zmie-
niæ nazwê. No to im
wyt³umaczyliœmy, ¿e my
mamy Non Profanum i dali
sobie spokój. A poniewa¿
nie mia³ kto o tym pisaæ,
wysz³o, ¿e ja. I od lat piszê
do „Kuriera Szczeciñskiego”.
Przecie¿ tam ca³a czo³ówka
polska, ale i nie tylko przy-
je¿d¿a.
- Chce siê panu ca³y czas
tak intensywnie dzia³aæ?

- Ja ju¿ jestem na emerytu-
rze.
- Ale ci¹gle pana nie ma.
A to jakiœ festiwal, a to
podró¿e za granicê, a to
znowu coœ…

- No bo ten poprosi, tamten
poprosi. Mam zamiar daæ
sobie spokój do stycznia. Ja
zreszt¹ mam co robiæ, mam
potê¿n¹ dzia³kê. Wina teraz
robiê, nalewki. 
- Jednym s³owem pan siê
nie nudzi na emeryturze.

- Nie. Nie mam czasu.     n
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Choæ cennego dokumentu
nie dosta³, to jednak jest z
tarcz¹. Przed nim ¿aden inny
obywatel tego miasta tego nie
osi¹gn¹³, nie by³ po prostu no-
minowany. Trzyma³am kciuki
za B³a¿eja Króla w sprawie
Paszportu. Nie tym razem jed-
nak. Ale i tak mu gratulujê tego,
¿e znalaz³ siê w œcis³ej trójce.
Znam kilku artystów w Polsce,
którzy tak¿e osi¹gnêli ten pu³ap
co Król i do dziœ pisz¹ w swoich
CV, ¿e maj¹ nominacjê do
Paszportu Polityki. Tak wiêc
mamy i my w mieœcie artystê z
tarcz¹. Bo tylko tak mo¿na mó-
wiæ. A ¿e przypomnê, s¹ tacy,
co nie chcieli z Królem
wspó³pracowaæ, bo mówili, ¿e
on amator jest. No có¿, takiego

amatorstwa to ja ka¿demu
¿yczê… Ka¿demu artyœcie
znaczy, a nie tym, co myœl¹, ¿e
znaj¹ siê na kulturze. 

Powtarzam raz jeszcze,
GRATULACJE! Królowi oczy-
wiœcie.

RENAT OCHWAT

Jej cz³onkowie wspó³tworzyli
m.in. takie formacje jak
Kawa³ek Kulki, UL/KR, Waka-
cje, Drekoty czy Kamiñski i
Bro¿ek. Zespó³ dzia³a od
2009 roku. W 2010 ukaza³ siê
ich debiutancki mini-album
“Boli mnie serce i dusza”.
Obecnie grupa wydaje kolejny
longplay p.t. „The Best Of
¯ó³te Kalendarze”, na którym
zgodnie z tytu³ow¹ deklaracj¹
znalaz³y siê najlepsze piosen-
ki zespo³u z kilku ostatnich lat. 

Wydana crowdfundingowo
p³yta mia³a premierê 15 stycz-
nia i jest do kupienia w sklepie
internetowym wydawnictwa
Thin Man Records, a od 5 lu-
tego sklepach muzycznych na
terenie kraju. Album nagrywa-
no w latach 2012-2014 w Tar-
tak Rekords w Redzie, Willi

FSC w Sopocie, Miejskim
Centrum Kultury w Gorzowie
oraz w mieszkaniach prywat-
nych. 

W sk³ad zespo³u wchodz¹:
Magda Tur³aj - œpiew, klawi-
sze; Maurycy Kiebzak-Górski
- œpiew, klawisze, bas, progra-
mowanie; Wojciech Bro¿ek -
œpiew, gitara; Jan Mróz - kla-
wisze, fx.

ZET

Mimo wszystko
sukces wielki
Mam na myœli to, ¿e  B³a¿ej Król znalaz³ siê w
œcis³ej czo³ówce Paszportów Polityki. 

Żółte Kalendarze
z nową płytą
¯ó³te Kalendarze to grupa z³o¿ona z czo³owych
postaci gorzowskiej sceny alternatywnej. 

Już sama nominacje do
Paszportu Polityki była wiel-
kim sukcesem i uznaniem
dla dorobku B. Króla.
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Płyta z najlepszymi piosenkami
zespołu jest już do kupienia.
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Od kilku lat obserwujemy
wyraŸny kryzys, co jest
szczególnie widocznie w
grach zespo³owych, ale w i
sportach indywidualnych
2015 rok nie by³ najlepszy. Na
szczêœcie mamy sportowców,
którzy dzielnie bronili honoru
Gorzowa, choæ nie zawsze
gorzowianami s¹, a jedynie
reprezentuj¹ nasze kluby. Ale
to g³ównie dziêki nim mamy
mo¿liwoœæ emocjonowania
siê ciekawymi wydarzeniami.
Przypomnijmy sobie
najwa¿niejsze sukcesy i
pora¿ki minionego roku. 

W grach zespo³owych najwi-
êcej radoœci sprawili nam sza-
chiœci Stilonu. Królewska gra
nie jest mo¿e najbardziej wi-
dowiskow¹ dla kibiców dyscy-
plin¹, ale z satysfakcj¹ ode-
braliœmy br¹zowy medal na-
szych szachistów. To ju¿ 11
kr¹¿ek w ich w kolekcji. Na
przestrzeni ostatniego 25-le-
cia wywalczyli oni szeœæ
z³otych, jeden srebrny i cztery
br¹zowe medale.  

r r r
Jedn¹ z najbardziej

wiod¹cych gorzowskich dys-
cyplin pod wzglêdem popular-
noœci jest oczywiœcie koszy-
kówka kobiet. 2015 rok dla
naszych dziewcz¹t by³ bardzo
trudny. O ile jeszcze na
pocz¹tku roku emocjonowali-
œmy siê walk¹ akademiczek o
awans do strefy medalowej, o
tyle jesieni¹ przysz³o nam
prze³kn¹æ wiele gorzkich
pigu³ek. Przypomnijmy, ¿e se-
zon 2014/15 gorzowianki za-
koñczy³y na pi¹tej pozycji,
przegrywaj¹c walkê o miejsce
w czwórce najlepszych z
ekip¹ CCC Polkowice.
Wyst¹pi³y równie¿ w turnieju
fina³owym Pucharu Polski w
Bydgoszczy, ale nie odegra³y
tam wiêkszej roli. Sezon
2015/16 podopieczne trenera
Dariusza Maciejewskiego
rozpoczê³y s³abo i w efekcie
na 13 spotkañ wygra³y zaled-
wie trzy. Lepiej by³o w sporcie
m³odzie¿owym. AZS PWSZ
zosta³ uznany za najlepszy
klub w Polsce szkol¹cy m³ode
koszykarki. Zosta³o to poparte
szóstym ju¿ w historii srebr-
nym medalem juniorek star-
szych w mistrzostwach kraju.

r r r
¯u¿lowi mistrzowie Polski z

2014 roku tym razem mieli
trudniejszy sezon. Ich
postawa w rozgrywkach ligo-
wych mocno rozczarowa³a ki-
biców, gdy¿ zamiast walczyæ
o obronê mistrzowskiego
tytu³u stalowcy musieli skupiæ
siê na walce o utrzymanie siê
w ekstralidze. By³y natomiast
sukcesy w innych rozgryw-
kach. W finale ¯u¿lowej Ligi
Mistrzów gorzowianie uplaso-
wali siê na drugiej pozycji. In-
dywidualnie najwiêksz¹
gwiazd¹ ca³ego gorzowskie-

go sportu okaza³ siê Bartosz
Zmarzlik. Jego zwyciêstwo w
Grand Prix Challenge w Ryb-
niku i awans do cyklu Grand
Prix to wydarzenie, które
wzbudzi³o podziw ca³ego
¿u¿lowego œwiata. Do tego,
jako pierwszy wychowanek
Stali, wywalczy³ indywidualne
mistrzostwo œwiata juniorów,
trzeci raz w karierze siêgn¹³
po dru¿ynowe mistrzostwo
œwiata U-21. Zmarzlik b³ysz-
cza³ równie¿ na krajowych to-
rach, czego efektem by³o wy-
walczenie wicemistrzostwa
Polski seniorów indywidualnie
i w parach (razem z Krzysz-
tofem Kasprzakiem i Toma-
szem Gapiñskim). Po raz
pierwszy w karierze zosta³ te¿
m³odzie¿owym indywidual-
nym mistrzem Polski, a do ko-
lekcji dorzuci³ z³oto w parach
juniorów (wraz z Adrianem
Cyferem i Rafa³em Karcz-
marzem). Uzupe³niaj¹c listê
sukcesów naszych ¿u¿low-
ców w 2015 roku trzeba
wspomnieæ o br¹zowym me-
dalu w IMP zdobytym przez
Gapiñskiego.

r r r
Najlepsza gorzowska kaja-

karka Karolina Naja w tym
sezonie nie wzbogaci³a swo-
jego dorobku o medal mist-
rzostw œwiata (dwukrotnie
czwarta), ale zdo³a³a wywal-
czyæ nominacjê olimpijsk¹ i
siêgn¹æ po dwa medale mist-
rzostw Europy. Bardziej cen-
ny, z³oty, wywalczy³a w dwój-
ce z Beat¹ Miko³ajczyk na
olimpijskim dystansie 500
metrów, natomiast na dystan-
sie dwa razy d³u¿szym obie
panie siêgnê³y po srebrny
kr¹¿ek. Do tego warto dodaæ
br¹zowy medal zdobyty pod-
czas I Igrzysk Europejskich w
czwórce na 500 metrów oraz
dwie drugie pozycje w Pucha-
rze Œwiata.

Wiktor G³azunow (AZS
AWF Gorzów) przywióz³ z
mistrzostw œwiata, które
odby³y siê w Mediolanie,
srebrny medal w konkurencji
kanadyjkowych dwójek na
500 metrów. Jego partnerem
w osadzie by³ Vincent S³omi-
ñski ze Stomilu Poznañ. Go-
rzowianin ma równie¿ zwyci-
êstwo w Pucharze Œwiata w
C-2 na 200 metrów.

Kolejny z naszych kajakar-
skich asów Pawe³ Kaczma-
rek wywalczy³ olimpijsk¹ no-
minacjê podczas mistrzostw
œwiata seniorów, gdzie w K1
na 200 metrów by³ siódmy.
Ponadto wraz z koleg¹ klubo-
wym z AZS AWF Grzego-
rzem Bierza³o zosta³ m³od-
zie¿owym wicemistrzem
œwiata na 200 metrów. Obaj
na tym samym dystansie wy-
walczyli m³odzie¿owe mist-
rzostwo Europy a dodatkowo
Kaczmarek zdoby³ srebro w
jedynce na tej samej impre-
zie.

Kajakarstwo dalej jest jedn¹
z wiod¹cych gorzowskich
dyscyplin o czym œwiadczy
kilkadziesi¹t medali mist-
rzostw Polski w ro¿nych kate-
goriach wywalczonych przez
reprezentantów trzech na-
szych klubów - AZS AWF, Ad-
miry oraz G’Power.

Mieliœmy równie¿ chwilê ra-
doœci podczas
m³odzie¿owych mistrzostw
œwiata w wioœlarstwie, kiedy
to polska osada dziewcz¹t
dop³ynê³a do mety na pierw-
szej pozycji, a wœród
p³yn¹cych by³a reprezentan-
tka AZS AWF Olga Michal-
kiewicz.

r r r
Bardzo s³aby sezon w eks-

traklasie zaliczyli waterpoliœci
GKPW 59 Gorzów, którzy w
20 meczach nie zdo³ali zdo-
byæ choæby jednego punktu i

zakoñczyli rywalizacjê na
ostatniej, szóstej pozycji.

r r r
Pi³karze Stilonu i Piasta wy-

stêpuj¹cy w rozgrywkach
trzeciej ligi prezentowali siê w
tym sezonie przeciêtnie, choæ
inn¹ miar¹ nale¿y ich oce-
niaæ. Przed rozpoczêciem se-
zonu 2014/15 Stilon nie kry³
aspiracji walki o awans do
drugiej ligi, lecz ju¿ jesieni¹
praktycznie straci³ te nadzieje.
Wiosn¹ gra³ du¿o lepiej i osta-
tecznie zaj¹³ czwarte miejsce.
Piast przez ca³y sezon pre-
zentowa³ siê ambitnie, ale…
spad³ z trzeciej ligi. Trzy ty-
godnie póŸniej okaza³o siê,
¿e nadal mo¿e wystêpowaæ w
tej klasie rozgrywek ze
wzglêdu na wycofanie siê eki-
py MKS O³awa.

W obecnym sezonie walka
idzie przede wszystkim o
utrzymanie siê w zreformowa-
nej trzeciej lidze. I wszystko
wskazuje na to, ¿e jedynie
Stilon jest w stanie sprostaæ
temu zadaniu. Po 19 kolej-
kach plasuje siê na siódmej
pozycji (ostatniej gwaran-
tuj¹cej utrzymanie) z dorob-
kiem dziesiêciu zwyciêstw,
czterech remisów i piêciu
pora¿ek. Piast ma piêæ zwy-
ciêstw, piêæ remisów oraz
dziewiêæ pora¿ek, jest dopie-
ro na 15 miejscu i ma niewiel-
kie nadzieje na pozostanie na
trzecim froncie.

Godne podkreœlenia jest
zdobycie w mijaj¹cym roku
przez Stilon Pucharu Polski
na szczeblu okrêgowym. W
finale w S³oñsku nasi pi³ka-
rze pewnie pokonali Mieszko
Konotop 5:0. Ponadto w
Centralnej Lidze Juniorów
wystêpowali nasi m³odzi
pi³karze, ale nie posz³o im
tam najlepiej i zajêli ostatnie
miejsce w grupie zachod-
niej.

Mieliœmy jeszcze pi³karki
TKKF-Stilon, ale one tak¿e
rozczarowa³y. Wiosn¹ nie
zdo³a³y uratowaæ ekstraligi i
zajmuj¹c ostatni¹ pozycjê
opuœci³y szeregi najlepszych.
Obecnie wystêpuj¹ w grupie
pó³nocnej I ligi i po rundzie je-
siennej plasuj¹ siê na spad-
kowym, dziewi¹tym miejscu
ze skromnym dorobkiem pi-
êciu punktów wywalczonych
w dziewiêciu meczach.

r r r
2015 rok by³ udany dla

szczypiornistów Stali Gorzów,
którzy powrócili do rywalizacji
ligowej i ju¿ w pierwszym se-
zonie wywalczyli awans do
drugiej ligi. Obecnie wy-
stêpuj¹ w grupie pomorskiej i
ju¿ dzisiaj wiadomo, ¿e pod-
opieczni trenera Janusza
Szopy o awans do pierwszej
ligi powalcz¹ z ekip¹ GKS
¯ukowo.

r r r
To by³ smutny rok dla go-

rzowskiej siatkówki. Wiosn¹
GTPS znakomicie spisywa³
siê w rozgrywkach drugiej ligi
i dotar³ do fina³owego turnieju
o awans do I ligi. W decy-
duj¹cym meczu nasz zespó³
nie sprosta³ w Katowicach
tamtejszym Czarnym i prze-
sta³ istnieæ. W jego miejsce
powo³ano nowy klub UKS
Set, który skupi³ siê na szko-
leniu m³odzie¿y i grze w trze-
ciej lidze.

r r r
W rozgrywkach ligowych

startowali te¿ przedstawiciele
innych, mniej ju¿ popularnych
dyscyplin, lecz wiêkszych
sukcesów nie odnieœli, choæ
warto przypomnieæ, ¿e nasi
bularze KS Petanque
S³owianka siêgnêli po klubo-
we wicemistrzostwo Polski.

r r r
Nie zabrak³o sukcesów w

sportach z udzia³em zawodni-

ków niepe³nosprawnych. Ich
lista jest doprawdy impo-
nuj¹ca, ale te najwa¿niejsze
laury sta³y siê udzia³em na-
szych medalistów mistrzostw
œwiata. W rozegranych w ka-
tarskim Ad-Dausze mistrzo-
stwach nasi reprezentanci
wywalczyli piêæ medali, w tym
dwa z³ote i trzy br¹zowe. Na-
szymi bohaterami zostali Ma-
ciej Lepiato i Bartosz Tysz-
kowski. Ten pierwszy w sko-
ku wzwy¿ nie tylko szybko
zapewni³ sobie z³oty medal,
ale pobi³ równie¿ rekord œwia-
ta wynikiem 2,18 m. Bartosz
Tyszkowski pchn¹³ kulê na
odleg³oœæ 13,43 m co równie¿
jest rekordem globu. Do tego
zosta³ wybranym najlepszym
polskim sportowcem w ple-
biscycie Przegl¹du Sportowe-
go i TVP. £ukasz Mamczarz
w skoku wzwy¿ uzyska³ rezul-
tat 1,78 m, co da³o mu trzeci¹
pozycjê. W biegu na 200 m
na trzeciej pozycji liniê mety
min¹³ Mateusz Michalski.
Kolekcjê medalow¹ uzupe³ni³
Marek Wietecki, który zaj¹³
trzecie miejsce w rzucie dys-
kiem, wynikiem 44,76 m. Do
tej kolekcji gorzowianie dorzu-
cili siedem medali w Soczi,
gdzie odby³y siê zawody
IWAS Word Games.

r r r
Mieliœmy poza tym liczne

sukcesy w sportach walki, jak
choæby w Koszalinie, gdzie
odby³y siê I mistrzostwa Euro-
py w brazylijskim jiu jitsu Gi
(w kimonach) i NoGi (bez ki-
mon) federacji CBJJP. Za-
wodnicy startowali w kategorii
juniorów i seniorów. W zawo-
dach wyst¹pi³o oœmiu repre-
zentantów Jamniuka Gorzów
oraz piêciu zawodników Pre-
toriana Gorzów. Ci pierwsi
siêgnêli po szeœæ medali
(cztery z³ote i po jednym
srebrnym oraz br¹zowym),
drudzy po cztery medale (je-
den srebrny i trzy br¹zowe).
Gorzowskimi mistrzyniami
Europy zosta³y Aleksandra
Dopiera³a w wadze do 64 kg
oraz Edyta Nowacka w ka-
tegorii wagowej + 70 kg. Po-
nadto po z³ote medale siêg-
nêli Pawe³ Krawczuk i
£ukasz Pietrykowski. Spo-
ro sukcesów odnieœli gorzo-
wscy judocy, karatecy, kic-
kboxerzy i inni przedstawi-
ciele sportów walki w innych
imprezach, w tym mistrzo-
stwach Polski.

Oczywiœcie to nie wszystkie
sukcesy i pora¿ki gorzow-
skich sportowców, ale wszyst-
kich przypomnieæ siê nie da.
Warto jeszcze tylko dodaæ, ¿e
z br¹zowym medalem mist-
rzostw œwiata pi³karzy
rêcznych z Kataru powróci³ w
2015 r. Jerzy Buczak, wielo-
letni fizjoterapeuta polskiej re-
prezentacji.

ROBERT BOROWY

Sportowe sukcesy i porażki 2015 roku
Za nami kolejny rok. Jaki on by³ dla gorzowskich sportowców, dzia³aczy i kibiców?

Szachiści Stilonu bez rozgłosu zdobywają swoje kolejne medale mistrzostw Polski.
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Bezdyskusyjne ju¿ s¹ zalety
opon zimowych, których mie-
szanka gumowa zaczyna
przewy¿szaæ tê stosowan¹ w
letnich ju¿ w temperaturze 7
stopni. Im zimniej tym bar-
dziej rosn¹ ró¿nice na ko-
rzyœæ opon zimowych. Nie
ma przy tym du¿ego znacze-
nia  œnieg. Wa¿na jest tempe-
ratura. Je¿eli chcemy jeŸdziæ
przede wszystkim po œniegu
powinniœmy wybraæ wyspe-
cjalizowan¹ konstrukcje opon
zimowych. Warto równie¿ pa-
miêtaæ, ¿e dysponuj¹c jedy-
nie par¹ opon zimowych za-
wsze zak³adamy j¹ na tyln¹
oœ. Zwolennicy zak³adania na
przedni¹ powinni przeanali-
zowaæ podrêczniki fizyki dla
szkó³ podstawowych.

Je¿eli mamy opony letnie
lub uniwersalne bêdziemy je-
Ÿdziæ uwa¿niej i na ogó³ wol-
niej wy³¹cznie wtedy, gdy uda
siê uruchomiæ samochód.
Wraz ze spadkiem tempera-
tury rosn¹ opory silnika i po-
trzeba wiêkszych wartoœci
tzw. pr¹du rozruchowego,
aby nim zakrêciæ. Wspó³czes-
ne akumulatory s¹ jakoœcio-
wo bardzo dobre, ale maj¹

swój czas pracy. Nawet oso-
bom o du¿ej wiedzy trudno je
zdiagnozowaæ chocia¿by dla
tego, ¿e zwykle nie ma w nich
dostêpu  do elektrolitu.  Nie
mo¿emy uzupe³niæ jego po-
ziomu a przede wszystkim
sprawdziæ gêstoœci.  Dlatego
przy kilkukrotnej konieczno-
œci do³adowywania warto po-
myœleæ o zakupie nowego
akumulatora.  ¯ywotnoœæ ba-
terii  ³atwo mog¹ znacznie
przed³u¿yæ w³aœciciele gara¿y

z gniazdkiem elektrycznym.
Znacznie potania³y urz¹dze-
nia do ³adowania, których
uk³ady elektroniczne symu-
luj¹ dzia³anie instalacji samo-
chodu. Wygl¹da to w przy-
bli¿eniu tak, ¿e po pod³¹cze-
niu urz¹dzenie utrzymuje
akumulator w sta³ej sprawno-
œci. Do³adowuje go i roz³ado-
wuje tak jak dzieje siê to pod-
czas jazdy.  Jest to rozwi¹za-
nie szczególnie cenne dla
motocyklistów i w³aœcicieli aut

kolekcjonerskich czyli wszyst-
kich, nie eksploatowanych w
zimie pojazdów.  Wystarczy
dysponowaæ ma³o u¿ywanym
gniazdkiem, do którego
mo¿emy pod³¹czyæ akumula-
tor. Mo¿emy zapomnieæ o ko-
niecznoœci jego do³adowywa-
nia. Wiosn¹ od³¹czamy kable
i dysponujemy w pe³ni spraw-
nym Ÿród³em pr¹du.

Kiedy jednak akumulator
odmówi w zimie pos³usze-
ñstwa, nie próbujmy auta z

katalizatorem uruchamiaæ na
tzw. pych. W wiêkszoœci przy-
padków uszkodzimy kosztow-
ny katalizator. Potrzebne s¹
kable rozruchowe.  Jednak¿e
kabel kablowi nierówny. Tanie
produkty czêsto odmawiaj¹
pos³uszeñstwa. W trudnej sy-
tuacji okazuje siê,  ¿e w gru-
bej izolacji kryje siê kilka dru-
cików, które nie wytrzymuj¹
natê¿enia przep³ywaj¹cego
pr¹du. Kupuj¹c kable nale¿y
zwróciæ szczególn¹ uwagê
na ich jakoœæ.

Szeroko reklamowane s¹
przeró¿ne p³yny odporne na
mróz i odmra¿acze. Nawet,
gdy nimi dysponujemy, nie
zapominajmy o tym aby nie
spuszczaæ zamarzniêtych,
napêdzanych elektrycznie
szyb dopóki nadwozie
dobrze nie rozmarznie. Skle-
jone lodem prowadnice
³atwo doprowadz¹ do uszko-
dzenia kosztownych mecha-
nizmów.

Warto specjalnymi prepara-
tami lub gliceryn¹ albo ole-
jem silikonowym przesmaro-
waæ uszczelki drzwi i pokry-
wy baga¿nika. Je¿eli
przymarzn¹, to zwykle przy

próbie otwarcia zostan¹
zniszczone.

Wilgoæ we wnêtrzu auta
osiada na uszczelkach, szy-
bach i wielu innych elemen-
tach. Gdy zamarznie mo¿e
byæ niebezpieczna i nieprzy-
jemne. Jednym z jej  zimo-
wych Ÿróde³ s¹ ub³ocone i
oœnie¿one buty pasa¿erów a
tak¿e oddechy osób przeby-
waj¹cych w kabinie. Niegdyœ
dobrze sprawdza³y siê
pod³o¿one pod dywaniki ga-
zety. Papier gazetowy ma
pewne w³aœciwoœci higrosko-
pijne i dobrze wch³ania wil-
goæ. Niestety gazet w na-
szych domach jest coraz
mniej. Reklamy drukowane
s¹ na papierach kredowych,
które s³abo siê sprawdzaj¹
jako poch³aniacze wilgoci.
Warto zainwestowaæ w spe-
cjalnie do tego celu przezna-
czone produkty.  Dzia³aj¹ one
nie gorzej ni¿ niegdyœ gazety.
Usuniêcie choæ czêœci wilgoci
z auta u³atwi nam ¿ycie nie
tylko w zimie. Spowolni
znacznie zachodz¹ce w sta-
lowych elementach procesy
korozyjne.

RYSZARD ROMANOWSKI

Rozpêtana wokó³ koncernu
wrzawa dotycz¹ca zani¿enia
faktycznych wartoœci emisji
tlenków azotu wydaje siê
mieæ odwrotne od przewidy-
wanych skutki. Na wielu ryn-
kach sprzeda¿ samochodów
koncernu VW wzros³a. Wska-
zuje to na fakt, i¿ wiêkszoœæ
u¿ytkowników samochodów

zdaje sobie sprawê z niedo-
skona³oœci pomiarów i zniko-
my ich wp³yw na jakoœæ po-
wietrza. Wnioski wyci¹gnê³a
równie¿ Komisja Europejska,
która chce w tym roku wpro-
wadziæ zupe³nie nowy i bar-
dziej zbli¿ony do realiów sys-
tem pomiarów sk³adu emito-
wanych przez silniki spalin.

Koncern VW zamierza w
zakwestionowanych silni-
kach  o pojemnoœci 1,6  l
montowaæ regulator
przep³ywu przed przep³ywo-
mierzem oraz zaktualizowaæ
ich oprogramowanie. Regu-
lator przep³ywu to tuleja ze
specjalnie zaprojektowan¹
siatk¹. Ten plastikowy ele-

ment wart jest kilka centów.
Ca³a naprawa serwisowa nie
potrwa d³u¿ej ni¿ godzinê. W
silnikach o pojemnoœci 2 l
wystarczy zaktualizowaæ
oprogramowanie. Czas trwa-
nia tej operacji przewiduje
siê na nie d³u¿ej ni¿ 30 min.
Metoda przywrócenia naj-
mniejszych diesli koncernu o

poj. 1,2 l do obowi¹zuj¹cych
norm mia³a byæ przedstawio-
na na pocz¹tku tego roku.

Nowe samochody grupy
VW stanowi¹ niewielki pro-
cent aut je¿d¿¹cych po pol-
skich drogach. Wœród nich
jeszcze mniejsz¹ grupê sta-
nowi¹ te nie spe³niaj¹ce nor-
my. Badania techniczne
przechodz¹ bez trudu za-
równo auta dwudziestokilku-
letnie jak i te najnowsze. Nie
jest tajemnic¹, ¿e  po na-
szych drogach jeŸdzi najwi-
êcej samochodów, które
dawno przekroczy³y 10 lat i
zwykle nie spe³niaj¹ ¿adnych
wspó³czesnych norm. 

- Przepisy dotycz¹ce
sprzêtu mamy takie, jak w
ca³ej Europie. Je¿eli przy-
je¿d¿a siê na badanie samo-
chodem rocznika, w którym
obowi¹zywa³a np. norma
Euro 4, to samochód powi-
nien spe³niaæ wymagania tej
normy. Chodzi o sk³ad spa-
lin, filtry DOPF itd.  U nas na
ogó³ nikt nie sprawdza czy
tak jest, czy filtry dzia³aj¹ czy
s¹ zdezaktywowane.  Patrzy
siê czy jest ,,pucha’’. Je¿eli
w jej miejsce jest wstawiona

jakaœ rura to zwróc¹ na to
uwagê. Badanie sk³adu spa-
lin przeprowadza siê  wyryw-
kowo. Tak sprecyzowane s¹
przepisy. W praktyce nikt
tego nie bada.  S¹ na sta-
cjach analizatory spalin.
Czêsto zapewne niespraw-
ne, bo jak tygodniami z nich
siê nie korzysta, to nie wia-
domo czy zadzia³aj¹. Je¿eli
zaœ nie ma w³¹czonej na de-
sce rozdzielczej kontrolki
Check Engine to niczego siê
nie sprawdza, mimo ¿e w pra-
wie ka¿dym aucie jest gniazd-
ko diagnostyczne, za pomoc¹
którego mo¿na poznaæ para-
metry silnika i ewentualne
b³êdy jego dzia³ania.  Jak kon-
trolka nie œwieci to uwa¿a siê,
¿e wszystko jest w porz¹dku.
Tak to u nas wygl¹da i dziwny
jest ha³as wokó³  VW.  Tytu³y w
stylu ,,VW truje œrodowisko’’
s¹ w tym wypadku œmieszne.
Tym bardziej, ¿e w tzw. aferze
Volkswagena chodzi
wy³¹cznie o przekroczenie
norm tlenków azotu - mówi
in¿. Marek Rada diagnosta i
rzeczoznawca samochodo-
wy.

RYSZARD ROMANOWSKI

Bezdyskusyjne już są zalety opon zimowych.
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Porady dla zmotoryzowanych
na zimowy czas
Na temat u¿ytkowania auta zim¹ napisano wiele, ale warto przypomnieæ kilka zasad. 
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Afera spowodowała… wzrost sprzedaży grupy VW
Volkswagen ma przywróciæ silniki diesla do stanu odpowiadaj¹cego obowi¹zuj¹cym normom emisji spalin. 
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