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Rondo w naturalny sposób zmusza do
spowolnienia jazdy i baczniejszej uwagi
oraz sprawia, że ruch staje się bardziej
płynny. Niestety, nie wszystkie spraw-
dzają się  lub sprawdzały w praktyce.
Zdarzają się bowiem tam wypadki, naj-
częściej prowokowane przez kierowców
wymuszających pierwszeństwo. Tak
właśnie dzieje się m.in. na rondzie
Gdańskim i na ul. Wyszyńskiego, gdzie
wjazd i wyjazd w linii prostej bezmyśl-
nych kierowców ogłupia i pcha pod znaj-
dujące się już na rondzie pojazdy. 

Wypadki i stłuczki na gorzowskich ron-
dach są więc wypadkową zachowania
kierowców, ale i  rond pomyślanych i
zbudowanych bez wyobraźni. A już
szczytem braku wyobraźni był na ron-
dzie przy Wyszyńskiego ten wielki ko-
piec, który przesłaniał widok ronda poza
wjazdem na nie. Wjeżdżający na rondo
nie widział bowiem czy ktoś mu za chwi-
le  nie wyskoczy z drugiej strony przeci-
nając tor jego jazdy i jadąc spokojnie
wiele ryzykował. Obniżenie kopca po-
prawiło widoczność na tyle, że tylko wa-
riat lub zwyczajnie niekompetentny kie-
rowca nie jest teraz w stanie niczego
tam nie przewidzieć i nie zauważyć.

W sierpniu na skrzyżowaniu ul. Kom-
batantów, Okulickiego i Jana Pawła II
ma także powstać rondo, które jednak

na dobra sprawę rondem nie będzie.
Proponuje się bowim jedynie o wymalo-
wanie jakiegoś kółka czy kropki na środ-
ku skrzyżowania i kolejną zmianę orga-
nizacji ruchu. Mocno się jednak oba-
wiam, że takie niby rondo, bo tylko
wymalowane i oznakowane tutaj nie wy-
starczy  na gorzowskich kierowców. Tu
potrzeba czegoś więcej, by to rondo było
rondem i spełniło swe zadanie. I nie trze-
ba wcale specjalnie drogich inwestycji,
skoro ma być i tak rondem tymczasowym,
do czasu wybudowania tam torowiska
tramwajowego i nowego skrzyżowania.
Wystarczy, owszem, mała wysepka, ale z
jakimiś przestrzennymi elementami zwra-
cającymi już z daleka na siebie uwagę  i
zmuszającymi kierowców choćby nawet
tylko do lekkich objazdów prawo. To może
być większy gazon z kwiatami lub jakieś
drzewko w donicy obstawione mniejszymi
kwiatami. Choćby takie jak ostatnio poja-
wiły się na Chrobrego.

Kiedy przed blisko rokiem ostrzegałem,
że tak będzie na tym skrzyżowaniu, jak
jest i było, to nikt mnie słuchał. Może te-
raz ktoś posłucha od razu lub wymyśli
coś lepszego. Same znaki pionowe i po-
ziome tu nie pomogą, a o zdrowie i życie
gorzowian tu chodzi. O samochodach
już nie wspomnę.

JAN DELIJEWSKI

Zawsze znajdzie jakieś
zajęcie i zawsze będzie 
to sport
Bartek Zmarzlik, żużlowiec jakiego nie znacie… na s.21.

Tu trzeba czegoś więcej, by rondo
spełniło zadanie
Obrodziło nam rondami, bo są bardziej bezpieczne, jako
skrzyżowania.  
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ww  1.08.
1977 r. - do Gorzowa przyłączono
wsie Chróścik, Karnin, Małyszyn,
Zieleniec oraz część sołectw Ba-
czyna, Chwalęcice, Kłodawa,
Santocko, Wawrów i Wieprzyce;
powierzchnia miasta wzrosła z
54 do 78 km kw.
1886 r. ur. Włodzimierz Korsak,
pisarz, podróżnik i  przyrodnik,
przez blisko 25 lat związany z Go-
rzowem, zm. w  Krakowie w 1973
r.
ww  2.08.
2007 r. - po 59 latach zakończyło
działalność kino „Słońce”.
1988 r. zm. Kazimierz Nir (73 l.),
łucznik i trener łucznictwa,
działacz WZSN „Start”, wielo-
krotny reprezentant barwy Polski
na ME inwalidów.
1993 r. zm. Zygmunt Dolinkie-
wicz (48 l.), nauczyciel wf w SP
nr 9 i 15, szkoleniowiec piłkarzy
ręcznych; od 1994 r. w SP 15 od-
bywają się ogólnopolskie turnie-
je młodzików jego imienia. 
ww  3.08.
1997 r. - stadion żużlowy przy ul.
Śląskiej otrzymał imię Edwarda
Jancarza.
1974 r. zm. dr Władysław Przy-
bylski (55 l.), pionier Gorzowa,
dyrektor Obwodowej Przychodni
PKP (1948-1974), współorgani-
zator, zawodnik i prezes moto-
klubu „Unia”; zginął  
w wypadku samochodowym. 
ww  4.08.
1987 r. zm. Edward Borowski (48
l.), elektryk z EC w Gorzowie, w
1980 r. członek MKS, od 1981 r. -
przewodniczący Zarządu Regionu
Gorzowskiego NSZZ „Solidar-
ność”, następnie w strukturach
podziemnych.
2011 r. zm. Marek Pudełko (66
l.), aktor, nestor gorzowskiej
sceny; w Gorzowie z krótkimi
przerwami od 1976 r. 
ww  5.08.
1949 r. - z inicjatywy Ligi Kobiet
w ramach aktywizacji zawodo-
wej kobiet powstała Robotnicza
Spółdzielnia Pracy  Rymarsko-
Galanteryjna, dziś „Asko-Świt”. 
1917 r. ur. Jerzy Uniecki, stoma-
tolog i pionier Gorzowa, b.
żużlowiec, działacz sportów mo-
toryzacyjnych, współzałożyciel i
prezes Motoklubu Unia, kierow-
nik sekcji żużlowej Gwardii i Sta-
li, od 1956 r. - w Szczecinie, zm.
w 1983 r.
ww  7.08.
1915 r. ur. Bolesław Kasierski,
kolejarz i działacz sportowy,
długoletni zawiadowca stacji No-
we Drezdenko, zawodnik MKS
Lubuszanin i następnie sędzia
piłkarski, b. członek zarządu
PZPN i GOZPN w Gorzowie
(1976-1991), b. przewodniczący
Okręgowego Kolegium Sędziów,
zm. w 1995 r. 
1927 r.  ur. Stefan Kwaśny, le-
gendarny toromistrz Stali, wielo-
krotnie honorowany tytułem naj-
lepszego toromistrza w kraju,
zm. w 1990 r.
1932 r.  ur.  Roman Dragon,
„Dragoner”, b. piłkarz,  czołowy
zawodnik Unii Gorzów, z którą
awansował w 1959 r. do II ligi,
zm. w Chorzowie w 1985 r.
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Poznanie nowoczesnych
metod leczenia, wymiana
doœwiadczeñ w zakresie wy-
sokospecjalistycznych tech-
nik leczenia z wykorzysta-
niem telemedycyny, oraz or-
ganizacja sta¿y i praktyk, to
g³ówne za³o¿enia porozu-
mienia o wspó³pracy miêdzy
Wielospecjalistycznym Szpi-
talem Wojewódzkim w Go-
rzowie Wlkp. a Klinik¹ we
Frankfurcie nad Odr¹. Poro-
zumienie  podpisali 19 lipca
br. prezesi obu lecznic. 

- Dziœ formalnie podpisuje-
my dokument, ale faktyczna
wspó³praca zaczê³a siê kilka
miesiêcy temu. Przedstawi-
ciele gorzowskiej lecznicy
byli we Frankfurcie i na miej-
scu  poznawali specyfikê tej
kliniki. Gdy okaza³o siê, ¿e
wiele nas ³¹czy postanowili-
œmy nadaæ tej wspó³pracy
bardziej formalny wymiar -
mówi³ podczas uroczystego
podpisania porozumienia
Jerzy Ostrouch, prezes Wie-
lospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. 

Ordynatorzy oddzia³ów
neurochirurgii, neurologii,
ortopedii, radioonkologii a
tak¿e radiologii i neurora-
diologii ze szpitala we
Frankfurcie nad Odr¹ wraz
z prezesem lecznicy zoba-
czyli jak wygl¹da i funkcjo-
nuje szpital wojewódzki w
Gorzowie. Okazuje siê obie
placówki wiele ³¹czy. Obie
s¹ spó³kami prawa handlo-
wego. Podobna jest te¿ ich
wielkoœæ i struktura od-
dzia³ów. 

- Chcemy wykorzystaæ te
podobieñstwa i rozwijaj¹c¹
siê wspó³pracê m.in. do wy-
mieniania siê wiedz¹ me-
dyczn¹. Dziêki temu porozu-
mieniu przedstawicielom
konkretnych oddzia³ów w
naszych lecznicach ³atwiej
bêdzie wspó³pracowaæ tak¿e
w zakresie nowoczesnych
metod terapeutycznych.
Obie strony chc¹, aby pa-
cjenci czuli siê lepiej zaopat-
rzeni pod k¹tem dostêpnoœci
do us³ug medycznych - po-
wiedzia³ podczas wtorkowe-
go spotkania Mirko Papen-
fuß, prezes Kliniki we Frank-
furcie nad Odr¹.  

Goœcie z Niemiec chwalili
mo¿liwoœci gorzowskiej lecz-
nicy z zakresie mo¿liwoœci
przekazywania obrazu i
dŸwiêku z sali operacyjnej w
dowolne miejsce na œwiecie,
tak¿e na urz¹dzenia mobil-
ne. - To œwietne narzêdzie w
konsultowaniu tzw. trudnych
przypadków. Chcielibyœmy
to wykorzystaæ - doda³ szef
niemieckiej kliniki. 

Podpisanie porozumienia i
wynikaj¹ca z niego
wspó³praca pozwalaj¹ na
zwiêkszenie zakresu us³ug i
wprowadzenia takich metod
leczenia jakich oczekuj¹ pa-
cjenci. A coraz czêœciej
mo¿na spotkaæ mieszka-
ñców obu stron polsko-nie-
mieckiej granicy zarówno w
polskich jaki i niemieckich
szpitalach. 

- To porozumienie ma
s³u¿yæ wszystkim. Nie tylko
ordynatorom, czy kadrze
medycznej. Jego beneficjen-
tami maj¹ byæ przede

wszystkim odbiorcy œwiad-
czonych przez nas us³ug
czyli pacjenci. Ustawiczne
kszta³cenie lekarzom czy
pielêgniarkom nie jest obce.
To jeden ze sta³ych elemen-
tów podnoszenia kwalifika-
cji, oraz dbania o jakoœæ i
bezpieczeñstwo stosowa-
nych przez nas procedur -
powiedzia³ Piotr Gratkowski,
z-ca dyrektora ds. lecznict-
wa gorzowskiego szpitala. -
Dzieli nas granica i rzeka
Odra, ale jak przyjrzymy siê
dok³adniej z klinik¹ we
Frankfurcie mamy wiele
wspólnego. Teraz musimy
tej wspó³pracy nadaæ bar-
dziej konkretny kszta³t. Ale
to siê bêdzie dzia³o ju¿ na
poziomie poszczególnych
oddzia³ów - doda³ dyrektor
medyczny gorzowskiej lecz-
nicy. 

Prezes Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Wojewódzkie-
go liczy na wspó³pracê w
dziedzinie radioterapii i w

zakresie stosowania teleme-
dycyny w procesie leczenia. 

- To co nas bardzo cieszy,
to deklaracja naszych part-
nerów dotycz¹ca wspó³pra-
cy w zakresie radioterapii.
Dla nas to jest priorytet, ale
nie chcemy wywarzaæ otwar-
tych drzwi. Chcemy korzys-
taæ z doœwiadczeñ naszych
niemieckich kolegów. To dla
nas du¿a szansa, a od na-
szych partnerów us³yszeli-
œmy wiele s³ów
œwiadcz¹cych o chêci po-
dzielenia siê swoj¹ wiedz¹ i
doœwiadczeniem tak¿e w tym
zakresie - zapewni³ prezes. 

Na œcis³¹ wspó³pracê z
partnerami zza Odry liczy dr
Saturnin Putowski, ordyna-
tor Oddzia³u Neurochirurgii i
Neurotraumatologii gorzow-
skiego szpitala. 

- Bardzo liczê na wymianê
doœwiadczeñ w zakresie do-
skonalenia technik operacyj-
nych m.in. w zakresie chirur-
gii krêgos³upa. Jest szereg

dostêpów do krêgos³upa,
których my w naszym szpita-
lu nie stosujemy, a nasi kole-
dzy z Niemiec robi¹ to z po-
wodzeniem. S¹ to trudne do-
stêpy do krêgos³upa przez
brzuch czy klatkê piersiow¹.
Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e
im bardziej poszerzamy
spektrum mo¿liwoœci tym
wiêcej korzyœci ma pacjent,
a na jego zadowoleniu za-
le¿y nam najbardziej - mó-
wi³. 

Obie strony maj¹ te¿ na-
dziejê na to, ¿e w celu reali-
zacji wspólnych zamierzeñ
bêd¹ mog³y korzystaæ ze
œrodków unijnych. To poza
niezbêdn¹ wiedz¹ mog³oby
przynieœæ równie¿ wymierne
korzyœci np. w postaci nowo-
czesnego sprzêtu s³u¿¹cego
jeszcze bardziej komplekso-
wemu zabezpieczeniu po-
trzeb zdrowotnych mieszka-
ñców obu stron polsko-nie-
mieckiej granicy.  

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Z myślą o pacjentach
ponad granicami
To porozumienie ma przynieœæ wymierne korzyœci.

Prezesi obu lecznic Jerzy Ostrouch i Mirko Papenfuß  podpisują porozumienie o współpracy.
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ww  8.08.
1977 r. - w następstwie ponad 6-
godzinej wieczorno-nocnej burzy
z ulewą w Gorzowie odnotowano
77,4 mm opadu; jest to rekord w
historii miasta.
2013 r. - w Gorzowie zniesiono
zakaz deptania po trawnikach i
skwerach.
ww  9.08.
1947 r. - powstały Gorzowskie
Warsztaty Mechaniczne, Sp. z o.
o. Wieprzyce, która dała
początek zakładom „Zremb”.
1984 r.  - podczas towarzyskiego
meczu z Włochami w Gorzowie,
który reprezentacja Polski wy-
grała 81:27, Edward Jancarza
doznał groźnej kontuzji, która
przyspieszyła koniec jego kariery
na torze; Włosi wystawili bardzo
młody, niedoświadczony zespół,
wyposażony w doskonałe maszy-
ny z silnikami GM i Weslake,
właśnie niedoświadczenie
Włocha, było m.in. przyczyną
tragicznego wypadku, do jakiego
doszło w 10. wyścigu.
1992 r. - w Gorzowie odnotowano
37,3o - najwyższą temperaturę w
mieście od 33 lat.
ww  10.08.
1945 r. - w browarze przy ul. Po-
cztowej w Gorzowie, należącym
dawniej do braci Gross, wzno-
wiono produkcję piwa; później
była tu już tylko rozlewnia piwa
HSI „Odnowa”.
1947 r. - na bieżni lekkoatletycz-
nej stadionu przy ul. Myślibor-
skiej zorganizowano pierwszy
Złoty Puchar Ziemi Lubuskiej na
żużlu; wygrali leszczynianie, naj-
lepszy z gorzowian, Antoni Kapus-
ta, zajął III miejsce. 
1948 r.- na bazie Spółdzielni Pra-
cy „Dąb” powstał Zakład Produk-
cji Elementów Budowlanych Sto-
larnia i Parkieciarnia, później
„Stolbud”, który istniał do 2003 r.
1959 r.  - na stadionie przy ul.
Myśliborskiej zapowiedziano at-
rakcyjny Mecz Piłki Nożnej pomi-
ędzy „Górnik” Zabrze - „Unia”
Gorzów. W drużynie „Górnika”
zobaczymy reprezentantów Pol-
ski: Gawlika, Pohla, Jankowskie-
go, Lentnera, Floreńskiego; wy-
nika spotkania nie zachował się.
2000 r. - oddano do użytku Rondo
Santockie. 
ww  11.08.
1999 r. zm. Edmund Zborowski
(88 l.), blacharz, pionier gorzow-
skiego tenisa,  który w 1949
przeprowadził odbudowę i reno-
wację kortów tenisowych w Par-
ku Słowiańskim.
ww  12.08.
1921 r. ur. Sylwester Koralew-
ski, fotograf, pionier Gorzowa,
założyciel firmy „Foto-Koralew-
ski”, zm. w 1989
ww  13.08.
1950 r. - z okazji 5-lecia ZKS
„Kolejarz” w Gorzowie zorgani-
zowano pierwszy na Ziemi Lubu-
skiej wielki mityng  lekkoatle-
tyczny.
1971 r. - do pierwszego
wieżowca przy placu Staromiej-
skim wprowadzili się pierwsi lo-
katorzy.
2000 r. - bp Adam Dyczkowski
konsekrował kościół pw. św. Ma-
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Do tej pory tej klasy znale-
zisk geologicznych w Polsce
nie by³o. A sta³o siê to akurat
u nas w czerwcu 2016 r., na
budowanej w³aœnie nowej
nitce obwodnicy. Kiedy ko-
parka na budowanej nowej
nitce S3 ko³o Gorzowa od-
kry³a nagle koœci, nikt nie
przypuszcza³, ¿e bêdzie to
odkrycie tej klasy. - To pierw-
sze takie znalezisko koœci
zwierzêcia w osadach geolo-
gicznych pochodz¹cych z te-
go samego czasu, w jakim to
zwierzê ¿y³o - mówi dr Ja-
nusz Badura z Pañstwowego
Instytutu Geologicznego -
Pañstwowego Instytutu Ba-
dawczego  we Wroc³awiu.
Razem z nim koœci noso-
ro¿ca z terenu przysz³ej S3
wykopywali dr Krzysztof Ste-
faniak z Uniwersytetu
Wroc³awskiego, Urszula Ra-
tajczak, doktorantka w
Zak³adzie Paleozoologii Uni-
wersytetu Warszawskiego
oraz dr Krzysztof Urbañski z
Pañstwowego Instytutu Geo-
logicznego- Pañstwowego
Instytutu Badawczego  we
Wroc³awiu.

Wroc³awscy naukowcy po-
szczególne koœci szkieletu
wydobywali z ziemi i natych-
miast pakowali w plastikowe
worki. - To rodzaj konserwa-
cji. Jakbyœmy ich nie w³o¿yli
do worków, to mog³yby siê
rozpaœæ - t³umaczyli. Poka-
zywali, co ju¿ uda³o siê wy-
dobyæ. By³y to miêdzy innymi
koœci miednicy, paliczki, ko-
œci ¿eber i inne. Naukowcy
maj¹ nadziejê, ¿e uda siê
wydobyæ ca³y szkielet.

Koœci zostan¹ przewiezio-
ne do Wroc³awia i poddane
dok³adnemu badaniu, które
pozwoli precyzyjnie okreœliæ
wiek i p³eæ zwierzêcia oraz w
jaki sposób ono zginê³o. Jak
przypuszcza dr Krzysztof
Stefaniak, kompleksowe ba-
danie szkieletu mo¿e po-
trwaæ nawet do dwóch lat. 

Naukowcy interesowali siê
budowan¹ S3 ju¿ wczeœniej.
- Budowana trasa przeciê³a
krawêdŸ wysoczyzny wraz z
pradolin¹. Ods³oni³o siê je-
zioro spod l¹dolodu, potem
pokaza³a siê warstwa torfu i
kolejne jezioro. I to jezioro
pochodzi sprzed z epoki, w
której my ¿yjemy. Badanie
tego jeziora pozwoli okreœliæ,
w jakim punkcie klimatycz-
nym jesteœmy - mówi dr Ja-
nusz Badura. 

I cierpliwie t³umaczy, ¿e w
tamtym czasie, czyli 125 tys.
lat temu na tych ziemiach
by³o na tyle ciep³o, ¿e ¿y³y
nosoro¿ce, tygrysy i inne
ciep³olubne zwierzêta. St¹d

w³aœnie koœci nosoro¿ca,
który najprawdopodobniej
utopi³ siê w tym jeziorze. 

Naukowcy podkreœlaj¹, ¿e
sprawne wydobycie koœci z
warstw torfu i piachu sta³o
siê mo¿liwe dziêki pomocy
Jerzego Po³omskiego, in-
spektora nadzoru, który
przydzieli³ im koparkê, co
maksymalnie usprawni³o
prace. 

Okazuje siê, ¿e przebada-
nie koœci starego nosoro¿ca,
ale te¿ i pozosta³oœci œlima-
ków czy ³usek ma olbrzymie

znaczenie dla nauki. Bo po-
zwoli na odpowiedŸ na bar-
dzo wiele pytañ - jak choæby
o zmianê szaty roœlinnej na
tych terenach, bêdzie wiado-
mo, jak¹ temperaturê mia³o
to jezioro oraz czy by³o bez-
odp³ywowe czy te¿
przep³ywowe. Bo jak siê oka-
zuje, ca³a ta wiedza wp³ywa
na stan nauki wi¹¿¹cy siê z
chwil¹ obecn¹.

Na chwilê obecn¹ nie wia-
domo, co bêdzie dalej z tym
szkieletem. - W Niemczech
dla przyk³adu przy okazji ta-

kich znalezisk robi siê spe-
cjaln¹ wystawê, która przy-
ci¹ga turystów. Taki szkielet
mo¿e byæ nie lada atrakcj¹
turystyczn¹ - mówi Wawrzy-
niec Zieliñski, w³aœciciel fir-
my Poraj, który ju¿ zapowia-
da, ¿e replika nosoro¿ca
pojawi siê w jego gospodar-
stwie ogrodniczym w Waw-
rowie jako jedna z atrakcji. 

Wroc³awscy naukowcy
tak¿e nie umieli powiedzieæ,
co dalej. - To ju¿ musz¹ zde-
cydowaæ w³adze. Macie tu
pod bokiem znakomitego

specjalistê, który nam rekon-
struowa³ zwierzêta do Ja-
skini NiedŸwiedziej. Mam
na myœli Krzysztofa Kuchnio
z Nowin Wielkich. Taki zre-
konstruowany nosoro¿ec
móg³by byæ naprawdê nie
lada atrakcj¹ - mówi dr
Krzysztof Stefaniak.

Wiadomo na pewno, ¿e
naukowcy pojawi¹ siê u nas
z odczytem na temat tego
sensacyjnego znaleziska.

RENATA OCHWAT

Od redakcji: Po publikacji
tego tekstu na portalu echo-
gorzowa.pl otrzymaliœmy
maila, którego treœæ publiku-
jemy poni¿ej w ca³oœci.
Chcia³bym w moim mailu
odnieœæ siê do artyku³u p.
Renaty Ochwat dotycz¹cego
znaleziska szkieletu noso-
ro¿ca sprzed 125 tys. lat.
Ca³a zas³uga przypisana
zosta³a geologom z Pa-
ñstwowego Instytutu Geolo-
gicznego - Pañstwowego In-
stytutu Badawczego z
Wroc³awia oraz badaczom z
Uniwersytetu Wroc³awskie-
go. Niestety w tym wszyst-
kim pominiêta zosta³a osoba
dra Andrzeja Piotrowskiego
z Oddzia³u Pomorskiego
Pañstwowego Instytutu
Geologicznego - Pañstwo-
wego Instytutu Badawcze-
go w Szczecinie, którego
bez w¹tpienia nale¿y
uwa¿aæ za odkrywcê tego
stanowiska. 
Trochê to przykre, ¿e dr
Andrzej Piotrowski - nauko-
wiec z ogromn¹ wiedz¹ i
doœwiadczeniem, który
trzeba to rzec, przewidzia³
wyst¹pienie takiego znale-
ziska w tym rejonie - który
przez wiele lat bada³ okoli-
ce Gorzowa Wielkopolskie-
go i odkry³ wy¿ej wspom-
niane stanowisko intergla-
cja³u eemskiego nie zosta³
zaproszony do badañ ani
nawet nie zosta³ wspomnia-
ny w tekœcie.
Chcia³bym równie¿
odes³aæ Pañstwa do publi-
kacji autorstwa dra Andrze-
ja Piotrowskiego “Osady or-
ganiczne interglacja³u em-
skiego w Rac³awiu ko³o
Gorzowa Wielkopolskiego” z
2010 r. opublikowanej w ma-
teria³ach zjazdowych Pol-
skiego Towarzystwa Geolo-
gicznego opisuj¹cej jedno ze
stanowisk interglacja³u eem-
skiego z rejonu Gorzowa
Wielkopolskiego.

mgr PAWEŁ SYDOR 
Program Geologia Morza

Pañstwowy Instytut Geologiczny -
Pañstwowy Instytut Badawczy

Oddzia³ Pomorski

Szkielet nosorożca sprzed
125 tys. lat na trasie S3!
Specjaliœci którzy wykopywali koœci nosoro¿ca na trasie S3 mówi¹ zgodnie - rewelacja.
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Gdyby nie budowa obwodnicy Gorzowa kości nosorożca dalej leżałyby w ziemi. 
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Do tej pory tej klasy znalezisk geologicznych w Polsce nie było.
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W. Zieliński miał wielkie szczęście trzymając w ręku kości nosorożca sprzed tysięcy lat.
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ksymiliana Kolbe w Gorzowie,
budowany w latach 1986-1994.
2011 r. - Stilon Gorzów, następca
GKP, wystartował w rozgrywkach
IV ligi piłkarskiej.
2011 r. - otwarto wschodnią
część zmodernizowanego bulwa-
ru nad Wartą.
2008 r. zm. Róża Aleksandrowicz
(75 l.), kupiec, b. radna WRN i
RM, b. przewodnicząca gminy
muzułmańskiej w Gorzowie.
ww  14.08.
2004 r.  - gorzowska wyprawa
wysokogórska pod kierownic-
twem Jana Palejczyka zdobyła
Elbrus (5642 m), najwyższy
szczyt Kaukazu; na szczycie stan-
ęli także Edyta Świderska, Mi-
chał Palejczyk, Artur Brykner,
Tomasz Walkowiak, Grzegorz
Palka, Krzysztof Mazurek, To-
masz Wojcieszyński; Artur Bryk-
ner zjechał z góry na desce
snowbordowej, skręcając sobie
nogę.
ww  15.08.
1945 r. - kardynał August Hlond,
prymas Polski, powołał admini-
strację kościelną na Ziemiach
Odzyskanych; utworzona została
Administracja Apostolska Lubus-
ka, Kamieńska i Prałatury Pil-
skiej z siedzibą w Gorzowie; Go-
rzów został przekazany protoko-
larnie przez  sowieckie władze
wojskowe administracji polskiej;
poświęcono kościół pw. MB
Anielskiej, obecnie Wniebowzi-
ęcia NMP w Osiedlu Poznańskim;
w mieście odbyła się pierwsza
impreza muzyczna 
1952 - rozpoczęto budowę linii
tramwajowej od ul. Warszaw-
skiej przez Podmiejską i Po-
morską do bramy GZWS przy ul.
Walczaka.
1972 r. - Wytwórnia Elementów
Prefabrykowanych w Gorzowie
rozpoczęła produkcję płyt syste-
mu WUFT; z płyt tych zbudowano
m. in. Osiedle Staszica. 
1992 r. - nadany został pierwszy
program Telewizji Vigor; telewiz-
ja ta funkcjonowała do 2000 roku
ww  16.08
1950 r. zm. Władysław Andryka
(22 l.), chorąży AK, przywódca
organizacji „Młode Pokolenie
Walczy”; zginął podczas próby
aresztowania przez funkcjonariu-
sza UB w kinie „Capitol”.  
ww  17.08.
1908 r. ur. wg wersji autobiogra-
ficznej - Papusza, czyli Bro-
nisława Wajs, pierwsza cygańs-
ka poetka pisząca w języku rom-
skim, przez blisko 30 lat
związana z Gorzowem, zm. w
1987 r. w Inowrocławiu.
ww  18.08.
1989 r. - powstało Gorzowskie
Porozumienie Środowisk  Nieza-
leżnych  (GPŚN); utworzyły je:
Klub Chrześcijańsko-Demokra-
tyczny, Gorzowski Klub Politycz-
ny „Ład i Wolność” oraz RMN,
miała to być płaszczyzna dyskusji
i współdziałania środowisk
przełamujących dotychczasowy
monopol polityczny PZPR oraz
działających na rzecz państwa
obywatelskiego; GPŚN weszło
następnie w skład Komitetu Oby-
watelskiego.
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- W 2007 roku mia³ pan propozycjê
objêcia funkcji wiceprezydenta
miasta, ale odmówi³ pan ówczesne-
mu prezydentowi Tadeuszowi
Jêdrzejczakowi. Co siê zmieni³o od
tamtej pory, ¿e teraz przyj¹³ pan
ofertê od prezydenta Jacka Wójcic-
kiego?

- Rzeczywiœcie, chyba po trzech mie-
si¹cach bycia radnym prezydent
Jêdrzejczak z³o¿y³ mi tak¹ propozycjê,
ale ju¿ wtedy wiedzia³em, ¿e bardzo
trudno bêdzie nam kolegialnie
wspó³pracowaæ. Potem dzia³a³em
praktycznie w pojedynkê i przeko-
na³em siê, ¿e tak naprawdê niczego
konstruktywnego nie zdzia³am, a bar-
dzo chcia³em coœ zmieniæ w Gorzowie.
Bez pomocy partii politycznej czy sil-
nego ugrupowania spo³ecznego nawet
najlepsze pomys³y nie trafi¹ na podat-
ny grunt. Prezydent Wójcicki chce roz-
szerzaæ pole porozumienia, co otwiera
du¿e mo¿liwoœci do skutecznego
dzia³ania. St¹d jego propozycja jest
pod wieloma wzglêdami ciekawa.
¯eby by³a jasnoœæ, jestem bezpartyjny
o okreœlonych pogl¹dach centro-pra-
wicowych. Jestem jednak gotowy
wspó³pracowaæ z ka¿dym, kto chce
wreszcie wyrwaæ to nasze miasto z
zapaœci.
- Co chcia³by pan konkretnie zro-
biæ dla naszego miasta?

- Przez ostatnie lata mog³em co naj-
wy¿ej wypowiadaæ siê medialnie o tym
co mnie boli i co chcia³bym zmieniæ.
Teraz dosta³em szansê konkretnego
dzia³ania. Mam znajomych, kolegów w
ró¿nych partiach politycznych i chcê z
nimi wspó³pracowaæ. Dobrze mi siê
rozmawia z prezydentem Wójcickim,
który czuje potrzebê okreœlonych
zmian. A skoro mówimy o konkretnych
zadaniach to jest ich kilka. Przede
wszystkim musimy ruszyæ z rozwojem
gospodarczym. Wiem, ¿e jest to has³o
wymieniane przez wielu, ale nie ka¿dy
rozumie jak je przekuæ w praktyczne
dzia³anie. W mojej ocenie trzeba stwo-
rzyæ w³aœciwe warunki dla rozwoju
drobnej przedsiêbiorczoœci. I w tym
kierunku ju¿ zaczynamy dzia³aæ. Dalej,
centrum miastem musi siê o¿ywiæ, bo
to jest serce Gorzowa. Bez tego nigdy
nie bêdziemy przyjaznym oœrodka dla

nikogo. I najwa¿niejsza sprawa, musi-
my pozyskaæ jak najwiêksze œrodki
unijne w tym tak naprawdê ostatnim
rozdaniu. Równie¿ musimy zmieniæ
dysproporcjê podzia³u œrodków woje-
wódzkich. Faktem jest, ¿e przez ostat-
nie lata mia³em i mam krytyczny sto-
sunek do pracy zarz¹du województwa,
zw³aszcza tej pracy, któr¹ daje siê za-
obserwowaæ z pozycji mieszkañca
Gorzowa. Wystarczy spojrzeæ, ile pie-
niêdzy w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat
wp³ynê³o na inwestycje w Zielonej Gó-
rze, a ile w Gorzowie i ka¿dy wtedy
zrozumie moje niezadowolenie. Nie
znaczy to, ¿e bêd¹c teraz wiceprezy-
dentem skupiê siê na dalszym kryty-
kowaniu. Chcê szukaæ porozumienia,
jestem gotowy na wspó³pracê z za-
rz¹dem województwa, bo tu nie chodzi
o prowadzenie wojny, ale zrówno-
wa¿ony rozwój ca³ego regionu. Wiem,
jak to zrobiæ, mam równie¿ deklaracjê
pomocy z ró¿nych œrodowisk rz¹do-
wych i samorz¹dowych, ale proszê na
razie zwolniæ mnie z odpowiedzi na
pytanie, w jaki sposób chcia³bym dojœæ
do tego porozumienia, bo pewne spra-
wy wymagaj¹ negocjacji kuluarowych.
- Pañskim zdaniem zaprezentowa-
ny przez prezydenta Wieloletni Plan
Inwestycyjny jest dobrym dokumen-
tem czy nale¿y go zmodyfikowaæ?

- Ka¿dy tego rodzaju dokument za-
wiera kierunki dzia³añ, stanowi bazê
dla rozwoju. ¯ycie potrafi jednak za-
skakiwaæ i czasami wymusza okreœlo-
ne zmiany. Powiem krótko, ¿e plan ten
wymaga korekt w obszarze inwestycji
gospodarczych. Wszelkie wydatki za-
wsze s¹ dostosowywane do kondycji
finansowej miasta i im bêdzie ona lep-
sza, tym ³atwiej bêdzie realizowaæ sta-
wiane sobie cele. Dlatego bardzo
wa¿ne jest zwiêkszanie maj¹tku mias-
ta choæby poprzez uzbrajanie terenów
inwestycyjnych. To bêdzie nios³o za
sob¹ wzrost cen nieruchomoœci oraz
³atwiej bêdzie przyci¹gn¹æ inwestorów
przemys³owych. Mam pewne pomys³y,
jak to wszystko pouk³adaæ, ale jest to
zwi¹zane ze wspó³prac¹ z instytucjami
rz¹dowymi, dlatego najpierw muszê
zorientowaæ siê, na jak¹ w tym zakre-
sie pomoc miasto mo¿e liczyæ.

RB

Nie chodzi o wojnę, ale zrównoważony
rozwój regionu
Trzy pytania do Artura Radzińskiego, zastępcy prezydenta Gorzowa
ds. gospodarki
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- Na czym polega nauka wed³ug
metody przedstawionej przez
w³osk¹ lekarkê Mariê Montesso-
ri? 

- Mówi¹c najkrócej jest to system
pozwalaj¹cy uczyæ dzieci poprzez
zabawê. Metoda ta pozwala do-
trzeæ do ka¿dego dziecka w sposób
indywidualny. Prowadz¹c zajêcia
nale¿y korzystaæ z takich pomocy
dydaktycznych, ¿eby dzieci mog³y
uczyæ siê poprzez doznania senso-
ryczne. I to ró¿nych przedmiotów, w
tym podstawowych, jak matematy-
ka czy jêzyk polski. Dzieci przy tej
metodzie korzystaj¹ z przygotowa-
nych materia³ów, wybranych æwi-
czeñ a tak¿e kart pracy i innych
materia³ów specjalnie zredagowa-
nych dla nich przez nauczycieli. Po-
dam taki prosty przyk³ad. Ucz¹c siê
geografii, ró¿nych kontynentów,
flag ró¿nych pañstw czyni¹ to po-
przez uk³adanie map w formie puz-
zli. Proszê wierzyæ, ale takie nau-
czanie przynosi du¿o lepszy efekt
ni¿ tradycyjne. Dalej, ucz¹c siê tab-
liczki mno¿enia preferujemy kilka
metod, w zale¿noœci od potrzeby
danego dziecka. Nigdy nie wolno
uczyæ na pamiêæ, bo to nie jest
trwa³e. Trzeba preferowaæ logiczne
myœlenie. Materia³ Montessori jest
tak skonstruowany, ¿e jedno wyni-
ka z drugiego. Ca³oœæ jest tak
po³¹czona, ¿e jak dziecko idzie
okreœlon¹ drog¹ to wch³ania
wiedzê nie do koñca zdaj¹c sobie z
tego sprawê. Moja córka, która za-
czyna uczyæ siê t¹ metod¹, a ma
dopiero trzy latka, zna ju¿ litery pi-
sane, które bez problemów znajdu-
je w otoczeniu. Z drukowanymi jest
gorzej, ale dlatego, ¿e ma³e dzieci
rozumiej¹ tylko to co jest pisane, bo
same tworz¹c rysunki najczêœciej
wykonuj¹ ruchy koliste. Chodzi o to,
¿eby pod¹¿aæ za dzieckiem. Skoro
maluchy ju¿ w wieku trzech lat s¹
gotowe poznawaæ litery trzeba je
tego uczyæ, ale tylko poprzez za-
bawê. Bo one wtedy tym siê zainte-
resuj¹. Wa¿ne te¿, ¿eby nie poga-
niaæ dzieci. Jedno jest lepsze z ma-
tematyki, drugie z geografii, trzecie

lepiej pisze i niech ka¿de idzie swo-
im tempem.
- Dlaczego w szerszym zakresie
nie powstaj¹ szko³y ucz¹ce
wed³ug tej metody?

- Na œwiecie jest ich kilkadziesi¹t
tysiêcy, w Polsce równie¿ zaczy-
naj¹ powstawaæ. S¹ nawet licea i
gimnazja ucz¹ce wed³ug tej peda-
gogiki, ale tak naprawdê jesteœmy
dopiero na pocz¹tku drogi. Mo¿e
dlatego, ¿e ta metoda jest jeszcze
s³abo rozpowszechniona. Mamy ju¿
jednak szko³y w okolicach du¿ych
miast. W Gorzowie te¿ prowadzimy
na razie nauczanie w klasach po-
cz¹tkowych w jednej tylko szkole.
Du¿o jest natomiast przedszkoli, w
tym równie¿ w naszym wojewódz-
twie.
- A jak organizacyjnie wygl¹da
nauka, bo skoro nauczyciel musi
wiêcej czasu przeznaczaæ ka¿de-
mu dziecku indywidualnie, to za-
pewne klasy licz¹ ma³o uczniów?

- Niekoniecznie, klasy mog¹ li-
czyæ nawet do 25 dzieciaków. Inna
jest natomiast sama organizacja
pracy oraz iloœæ nauczycieli. Pod-
stawa programowa jest prowadzo-
na z wychowawc¹, ale inne zajêcia
z ró¿nymi nauczycielami. Kiedy
przychodz¹ æwiczenia nastêpuje
podzia³ dzieci na ró¿ne grupy, za-
le¿nie od przedmiotów i ka¿dy pra-
cuje swoim tempie. Bywa, ¿e jeden
uczeñ pracuje nad swoim zada-
niem d³u¿ej, a w tym czasie jego
kolega koñczy i przechodzi do za-
dania z innego przedmiotu. Nie ma
tu ograniczeñ czasowych w tej
postaci, ¿e mija 45 minut i koñczy
siê jeden przedmiot a zaczyna siê
drugi i jakieœ tam sprawy nie zos-
ta³y dokoñczone. Metoda ta pozwa-
la uczniom klas pocz¹tkowych na
opanowanie materia³u, z jakim po-
tem w du¿ej czêœci spotykaj¹ siê w
publicznej szkole w klasach od
czwartej nawet do szóstej. Wynika
to z tego, ¿e tak naprawdê przera-
biamy wiêcej materia³u, stosuj¹c
równie¿ dzia³ania pobudzaj¹ce do
natychmiastowego wykorzystywa-
nia nabywanej wiedzy.

RB

Dziecka nie należy poganiać, 
za nim trzeba podążać
Trzy pytania do Eweliny Błaszczyk, nauczycielki pedagogiki
według Marii Montessori 
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1926 r. ur. Bolesław Stocki, nau-
czyciel, kombatant AK, twórca
gorzowskiego kajakarstwa, bu-
downiczy Międzyszkolnego
Ośrodka Sportów Wodnych, zm.
w 1999 r.
ww  19.08.
1998 r. - podczas spotkania par-
lamentarzystów i wojewodów z
Gorzowa i Zielonej Góry, w
obecności biskupa A. Dyczkow-
skiego, w Gorzowie podpisano
wspólną deklarację, w której
opowiedziano się za równomier-
nym rozłożeniem kompetencji i
odpowiedzialności pomiędzy
obydwa miasta-stolice nowego
regionu
ww  20.08.
1946 r. - Szkoła Muzyczna zajęła
budynek przy ul. Chrobrego 3,
gdzie mieści się do dziś.
1937 r. ur. Edmund Migoś, żużlo-
wiec, zawodnik Stali Gorzów,
trzykrotny medalista MŚ, mistrz
Polski z 1970 r., zm. w 2006 r.
1946 r. ur. Edward Jancarz,
żużlowiec, zawodnik Stali Go-
rzów i Wimbledon, 12-krotny me-
dalista MŚ, 11-krotny uczestnik
IMŚ, dwukrotny mistrz Polski
(1975 i 1983),  trzykrotny zdo-
bywca „Złotego Kasku”, zm. w
wyniku zabójstwa  w 1992 r.
ww  21.08.
1998 r. - w odremontowanym
pałacyku przy ul. Kazimierza
Wielkiego odbyły się pierwsze
śluby. 
ww  22.08.
1997 r.  - dokonano napadu na
oddział banku GBS  przy ul.
Małorolnych; łupem bandytów
padło 100 tys. zł. 
ww  23.08.
1960 r.  - oddano do użytku nową
szkołę na Wieprzycach, dziś SP
nr 12 przy ul. Dobrej.
1976 r. - do użytku oddano dwa
nowe budynki szkolne; SP nr 9
przy ul. Nowej 7 i SP nr 11 przy
ul. Stanisławskiego.
ww  24.08.
1989 r. - „Ziemia Gorzowska”
opublikowała list otwarty
sierżanta sztab. Maraka Surma-
cza do obywatela Prezesa Rady
Ministrów gen. broni Czesława
Kiszczaka w sprawie nieprze-
strzegania prawa przez funkcjo-
nariuszy kierownictwa gorzow-
skiego WUSW.
1994 r. -  Henryk  Maciej  Wo-
źniak  został  prezydentem  Go-
rzowa;  swą funkcję pełnił do
15.06.1998 r.
ww  25.08.
1989 r. - ks. Witold Andrzejewski
został proboszczem parafii NP
NMP przy ul. Mieszka I, ks. Eu-
geniusz Drzewiecki - parafii MB
Różańcowej na Siedlicach; a ks.
Władysław Pawlik -nowej parafii
Pierwszych Polskich Męczenni-
ków na Górczynie. 2010 r. - me-
cenas Stanisław Żytkowski został
honorowym obywatelem Gorzo-
wa.
1915 r. ur. Otton Warda, ślusarz,
pionier miasta i ZM „Gorzów”,
działacz PPS, b. prezes Stali
(1951), zm. w 1987 r.
ww  26.08.
1989 r.  - rozpoczął się I Między-
narodowy Przegląd Cygańskich
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- Panie prezesie, czy skala ludzkiej
biedy w Gorzowie, z któr¹ ma pan co-
dziennie do czynienia, uleg³a wyhamo-
waniu dziêki Programowi Rodzina
500+?

- Na wyraziste efekty zapewne przyjdzie
nam jeszcze trochê poczekaæ, bo jest to
program maj¹cy przynieœæ korzyœci w kil-
ku p³aszczyznach. Na razie mo¿emy mó-
wiæ tylko o pierwszym szybkim zastrzyku
finansowym dla najubo¿szych. Program
co prawda dotyczy praktycznie wszystkich
rodzin maj¹cych przynajmniej dwójkê nie-
pe³noletnich dzieci, ale z mojego punktu
widzenia liczy siê g³ównie pomoc tym, któ-
rzy codziennie walcz¹ o przetrwanie. I od
momentu kiedy zaczêto w Gorzowie
wyp³acaæ pierwsze pieni¹dze przed moim
biurem, gdzie zawsze mia³em du¿e kolejki
potrzebuj¹cych, zniknê³y kobiety z dzie-
æmi. Nie przychodz¹ ju¿ po parê z³otych
na jedzenie czy op³aty. Oczywiœcie s¹
jeszcze rodziny, korzystaj¹ce z naszej po-
mocy, ale z nimi ju¿ zupe³nie inaczej siê
teraz rozmawia. Oni nie s¹ ju¿ w despera-
cji, zaczynaj¹ na nowo uœmiechaæ siê,
wierzyæ w sens ¿ycia. To pokazuje, ¿e
Program Rodzina 500+ niesie w sobie nie
tylko finansow¹ pomoc, lecz w dalszej per-
spektywie czasu, przynajmniej u czêœci
rodzin, odbuduje poczucie godnoœci i wia-
ry w siebie. Ka¿dy, kto krytykuje ten pro-
gram nie rozumie jego sensu wprowadze-
nia.
- Trwaj¹ wakacje. Du¿o dzieci i m³od-
zie¿y bêdzie goœci³o w tym sezonie w
prowadzonym przez wasze stowarzy-
szenie oœrodku kolonijnym pod Or³em
Bia³ym w D³ugiem?

- Przez ca³e wakacje przewinie siê kom-
plet, czyli oko³o tysi¹ca, bo takie s¹ mo¿li-
woœci oœrodka. On ju¿ teraz pêka w
szwach i nie mo¿emy ju¿, niestety, przyj¹æ
wiêcej chêtnych. W tej grupie oko³o trzystu
s¹ to dzieci z biednych rodzin i pe³ne lub
czêœciowe koszty ich pobytu pokryje Sto-
warzyszenie. Ponadto oœrodek, który musi
zarobiæ na w³asne utrzymanie, przyjmie
dzieci i m³odzie¿ z ró¿nych stron kraju, bo
zd¹¿yliœmy wyrobiæ sobie markê bardzo
solidnego i profesjonalnie zarz¹dzanego

oœrodka w kraju. Grupy s¹ ró¿ne, kierowa-
ne przez oœrodki opieki spo³ecznej, para-
fie, kluby sportowe. Co ciekawe, najmniej
z naszej oferty korzystaj¹ gorzowianie.
Nie wiem czemu, ale przyje¿d¿aj¹ do nas
grupy z Gdañska, Poznania, Szczecina,
zdarza siê, ¿e nawet zagraniczne. Dla
mnie rozpocz¹³ siê w³aœnie najgorêtszy
czas w roku. Od blisko 20 lat nie mogê
wyjechaæ na ,,prywatny’’ urlop, bo
spêdzam ten czas zawsze z dzieæmi i
m³odzie¿¹, ale jest to dla mnie najwiêksza
nagroda.
- Zosta³ pan powo³any przez premier
Beatê Szyd³o do  Rady G³ównej do
Spraw Spo³ecznej Readaptacji i Pomo-
cy Skazanym, która dzia³a przy Minis-
terstwie Sprawiedliwoœci. Czym zajmu-
je siê ta komisja i jak¹ rolê przewidzia³a
dla pana pani premier?

- Komisja zajmuje siê ró¿nymi sprawami,
przede wszystkimi problemami ludzi, któ-
rzy zb³¹dzili w ¿yciu, zostali skazani, ale
przychodzi taki czas, ¿e trzeba im pomóc
w ponownej adaptacji spo³ecznej. Ale chy-
ba jeszcze wa¿niejsze jest wskazywanie
przyczyn takiego stanu rzeczy. Celem ko-
misji jest szukanie odpowiedzi na pytanie,
dlaczego ludzie trafiaj¹ do wiêzieñ? Co
jest tego powodem? A skoro ktoœ ju¿ zej-
dzie na z³¹ drogê, to czemu potem ma
du¿e k³opoty z readaptacj¹? OdpowiedŸ
na to ostatnie pytanie jest co do zasady
znana. Wiêkszoœæ wraca do swojego œro-
dowiska i ponownie wpada w k³opoty.
Ka¿dy cz³owiek rodzi siê dobry, ale w któ-
rymœ momencie ¿ycia czêœæ ludzi schodzi
na z³¹ drogê i dlatego wiêzienia s¹ prze-
pe³nione. Najpowa¿niejszym problemem
s¹ tak zwane czynniki kryminogenne, któ-
re kiedyœ zosta³y wmontowane w system
spo³eczny. G³ównym ich przyczyn¹ jest pi-
jañstwo i narkomania. Inne problemy to
bezrobocie wœród m³odych ludzi oraz emi-
gracja najzdolniejszej m³odzie¿y. Jako ra-
da mieliœmy ju¿ pierwsze posiedzenie i za-
powiedzia³em, ¿e chcê zajmowaæ siê
przyczynami, i wskazywaæ rozwi¹zania,
dziêki którym przynajmniej w czêœci
bêdzie mo¿na ograniczaæ patologie.

RB

Człowiek rodzi się dobry, ale niektórzy
schodzą na złą drogę
Trzy pytania do Augustyna Wiernickiego, prezesa Stowarzyszenia
Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
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- Jak d³ugo trwa³y starania,
¿eby zmodernizowaæ skatepark
w Parku Kopernika?

- Historia jest d³uga i siêga jesz-
cze czasów, kiedy tak¹ próbê pod-
jêli moi koledzy chyba osiem lat
temu. Czynili cuda, zbierali podpi-
sy, pisali petycje, chodzili
wszêdzie, gdzie by³a nawet mini-
malna szansa za³atwienia tej spra-
wy. Potem do³¹czy³em do nich,
by³em gotowy wchodziæ nie tylko
drzwiami, ale i oknami, ¿eby do-
pi¹æ celu. Najczêœciej odbijaliœmy
siê od œciany, choæ traktowano
nas grzecznie, ale wiecznie tylko
obiecywano. Taka pierwsza realna
szansa pojawi³a siê w 2013 roku.
Nasz projekt wygra³ w bud¿ecie
obywatelskim, ale za otrzymane
30 tysiêcy z³otych mogliœmy zrobiæ
jedynie projekt. Tak te¿ siê sta³o i
maj¹c ten dokument rozpoczêli-
œmy dalsz¹ bataliê. Miasto nadal
by³o przychylne, ale na obietni-
cach zawsze siê koñczy³o.
- Pojawi³ siê pomys³, ¿eby ska-
tepark wpisaæ do strategii roz-
woju gorzowskiego sportu i tu-
rystyki, co siê nawet uda³o. Czy
w tym momencie uwierzy³eœ, ¿e
sprawa jest ju¿ na ostatniej pro-
stej?  

- Nie za bardzo. Rozbudowa
obiektu zosta³a wpisana bez okre-
œlenia daty inwestycji. Ma³o tego,
u¿yto tam s³ów ,,budowa nowe-
go’’, a nam chodzi tylko o rozbu-
dowê obecnego. Nie chcemy
zmieniaæ obecnego miejsca, które
jest bardzo przyjemne, zaciszne,
a przede wszystkim nasze zabawy
nikomu nie przeszkadzaj¹. Jak
znam ¿ycie, zapewne corocznie ta
sprawa by³aby ok³adana na bok.
Dlatego wraz z przyjació³mi pod-
jêliœmy decyzjê, ¿e zg³osimy pro-
jekt do bud¿etu obywatelskiego,
do kategorii ogólnomiejskiej. Przy-
znajê, ¿e mia³em spore poparcie
ró¿nych œrodowisk, organizacji, a

nawet radnych. Pomyœla³em sobie
równie¿, ¿e jak wygramy nikt nie
zlekcewa¿y g³osów mieszkañców.
I w tej chwili chcia³bym bardzo po-
dziêkowaæ gorzowianom, którzy
oddali g³osy na nasz¹ inwestycjê,
która zwyciê¿y³a w tym bud¿ecie.
Mogê zapewniæ, ¿e nie jest to g³os
oddany na darmo. Bêdziemy z
ch³opakami bardzo intensywnie
dzia³aæ, ¿eby po remoncie ten
obiekt sta³ siê wizytówk¹ miasta.
Ju¿ teraz obiecujê, ¿e bêdziemy
starali siê równie¿ uczestniczyæ w
kolejnej edycji bud¿etu, ale w ka-
tegorii projektów miêkkich. Mo¿e
zdo³amy wygraæ pieni¹dze na fas-
cynuj¹ce imprezy. Gorzów ma
szansê staæ siê jednym z wa¿nie-
jszych oœrodków dla sportów eks-
tremalnych.
- Na inwestycjê przeznaczo-
nych zostanie 734 tysi¹ce
z³otych. Co za to mo¿na zrobiæ?

- Projekt mamy, ale trzeba
bêdzie zapewne go uaktualniæ
do dzisiejszych potrzeb. Nie
wchodz¹c w szczegó³y tech-
niczne mogê œmia³o powie-
dzieæ, ¿e bêdzie to skatepark
porównywalny do tych, jakie s¹
w innych miastach. I jestem
pewny, ¿e bêdzie cieszy³ siê
du¿ym zainteresowaniem rów-
nie¿ przyjezdnych mi³oœników
sportów ekstremalnych. Myœlê,
¿e w kolejnych latach bêdziemy
chcieli wyst¹piæ jeszcze o do-
datkowe œrodki, gdy¿ marzy mi
siê budowa dodatkowej infra-
struktury w postaci oœwietlenia,
³aweczek choæby dla tych
mieszkañców, którzy lubi¹ spa-
cerowaæ po parku i bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ zajrzenia do nas.
Jak ju¿ zakoñczymy wszystkie
prace oczywiœcie zaprosimy go-
rzowian na pokazy i wtedy prze-
konaj¹ siê, ¿e warto by³o g³oso-
waæ na nasz projekt.

RB

Stać się jednym z ważniejszych
ośrodków sportów ekstremalnych
Trzy pytania do Wojciecha Pięty, inicjatora rozbudowy
skateparku w Gorzowie 
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reklama www.echogorzowa.pl
519 462 660
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Zespołów Pieśni i Tańca, obec-
nie „Romane Dyvesa”.
ww  27.08.
2001 r. - Gorzów jako pierwsze
miasto w kraju rozpoczął akcję
znakowania psów przy pomocy
identyfikatorów mikroprocesoro-
wych, wszczepianych pod skórę
ww  28.08.
1913 r. ur. Witold Karpyza, pio-
nier Gorzowa, nestor gorzow-
skich nauczycieli i instruktorów
harcerskich, podróżnik, rysow-
nik, gawędziarz i pamiętnikarz,
zm. w 2009 r.
ww  30.08.
1959 r. - odbyły się pierwsze
Mistrzostwa Gorzowa na żużlu;
imprezę wygrał przebywający na
urlopie wojskowym Bronisław
Rogal z Legii, który jeżdżąc na
Rotrax JAP-ie był klasą dla sa-
mego siebie i zdobył komplet
punktów, drugie miejsce zajął
Tadeusz Stercel, trzeci był Jerzy
Flizikowski, na dalszych miejs-
cach uplasowali się kolejno: Mie-
czysław Cichocki, Edmund Mi-
goś, Edward Pilarczyk, Jerzy Pa-
dewski, Zdzisław Boniecki, Jan
Stanisławski, Franciszek Słobo-
dzian, Wojciech Jurasz i Bogdan
Szafrański
1989 r.  - w 4. rundzie (1/16 fi-
nału) Pucharu Polski Stilon Go-
rzów uległ na własnym boisku
Ruchowi Chorzów i odpadł z roz-
grywek; spotkanie obserwowało
ponad 10 tys. widzów.
2013 r. zm. Stanisław Wojciecho-
wicz (78 l.), nauczyciel i działacz
sportowy, nauczyciel wf w Tech-
nikum Ekonomicznym (1954-
1955), następnie w Liceum Peda-
gogicznym i w II LO (1973-1977),
pionier stilonowskiej siatkówki,
pierwszy przewodniczący Woje-
wódzkiej Federacji Sportu,
urzędujący wiceprzewodniczący
WFS oraz ZO Szkolnych Zespołów
Sportowych (1986-1990).
ww  31.08.
1969 r.  - rozebrany został zabyt-
kowy Arsenał.
1982 r. - w rocznicę podpisania
porozumień gdańskich w śród-
mieściu Gorzowa doszło do starć
zwolenników „Solidarności” z
milicją; oddziały ZOMO zaatako-
wały tłum, które zgromadził się
przy katedrze; po spacyfikowaniu
Starego Rynku walki przeniosły
się na inne ulice miasta, na ul.
Chrobrego i sąsiednich zbudowa-
no kilka barykad.
1989 r. - w rocznicę Porozumień
Sierpniowych na cmentarzu ko-
munalnym odsłonięto pomnik na
grobie Edwarda Borowskiego.
1992 r. - zarejestrowana została
spółka Radio Gorzów, której
pierwszy udziałowcami zostali
kuria biskupia, wojewoda go-
rzowski, Urząd Miejski, Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich, To-
warzystwo Przyjaciół KUL i osoby
prywatne.
2002 r. - otwarte zostały ulice
Piłsudskiego i Górczyńska, wzbo-
gacone o drugie jezdnie, dwa
ronda i dwa przejścia podziemne
1930 r. ur. Edmund Wadzyński,
pionier gorzowskiego hokeja, bu-
downiczy „Lostostilu”, zm. w
2013 r. n

KALENDARIUM
Sierpień 2016

Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Więcej na ww.echogorzowa.pl

Pieszo, konno, na motorach 
i rowerach oraz z powietrza
22. Przystanek Woodstock był także dla policji ogromnym wyzwaniem.

Na Woodstocku służbę pełniła ogromna rzesza policjantów w cywilu i mundurach. Służbę pełnili pieszo, w samochodach, na motorach i rowerach, w łod-
ziach i śmigłowcach. Po raz pierwszy na Przystanku Woodstock pojawiły się patrole konne. Funkcjonariusze ze Szczecina i Poznania na koniach najczęściej
spotkać można było w okolicznych lasach wokół festiwalu. 
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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/

Nie ma opóźnień w
przyłączaniu kolejnych kamie-
nic do miejskiej sieci ciepłowni-
czej.

- Wszystko idzie zgodnie z
założonym polanem. Nie ma-
my żadnych opóźnień. I
wszystko wskazuje na to, że
pierwsze węzły zostaną
podłączone już w sierpniu –
mówi Maria Góralczyk-Kraw-
czyk, wicedyrektor Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej. 

Przypomina, że w ubiegłym
roku do miejskiego ciepłociągu
włączonych zostało 74 budyn-
ki, a w tym roku planowanych
jest kolejnych 96 kamienic.

Każdy decydował
samodzielnie

Przypominamy, że celem
projektu jest zmniejszenie i
ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń powietrza, które
można osiągnąć, likwidując
piece – główne źródło ciepła w
mieszkaniach na Nowym Mie-
ście. O przyłączeniu do progra-
mu decydował właściciel, w
przypadku mieszkań komunal-
nych, było to miasto, czyli

ZGM. W przypadku mieszkań
zakupionych na własność,
każdy właściciel. 

Jednak jak się okazuje, w po-
przednim roku część prywat-
nych właścicieli w ostatniej
chwili się wycofała z decyzji.
Można to także uczynić i w tym
roku. 

ZGM informuje, iż w przypad-
ku chęci udziału w programie
oraz zmiany swojej decyzji do-
tyczącej podłączenia lokalu do
miejskiej sieci ciepłowniczej na-
leży się skontaktować z właś-
ciwą Administracją Domów
Mieszkalnych lub koordynato-
rem programu KAWKA najpóź-

niej do 1 sierpnia. Telefon do
koordynatora to 607-115-667.

Najpierw rury, potem ciepło

W tym roku prace przy
podłączaniu KAWKI wyglądają
następująco. Najpierw ekipa
budowlańców zakłada piono-
we ciągi ciepłownicze, następ-

nie podłączane są kolejne
mieszkania, ale ciepła woda
popłynie w nowych rurach do-
piero wczesną jesienią, bo jak
podkreślają fachowcy z ZGM,
dopiero późnym latem i
wczesną jesienią uruchomione
zostaną węzły ciepłownicze. 

W tym roku miejskie ciepło
popłynie do takich kamienic: 30
Stycznia 8, 9, 10, 11, 12, 13,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,
26; ul. Armii Polskiej 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 36, 39, 40; ul. Borow-
skiego 11, 12, 13, 14-15, 16,
17, 33, 37; ul. Chrobrego 17,
18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28,
29, 34; ul. Jagiełły 5; ul. Kosy-
nierów Gdyńskich 93; ul. Krzy-
woustego 4b, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 14, 15, 17, 20, 21, ul.
Łokietka 6, 9, 10, 11, 21, 24,
25, 26, 31, 34, 35, 36; ul.
Mieszka I 61, 62, 62 oficyna,
63, 64, 64a, 76, 68, 69. 

Ostatni etap włączania No-
wego Miasta do miejskiego
ciepłociągu nastąpi w przy-
szłym roku.

ROCH

KAWKA hula zgodnie
z planem
Pierwsze węzły cieplne zostaną zamontowane już w sierpniu. 

Najwiêksz¹ popularnoœci¹
wœród poszukuj¹cych miesz-
kañ do zamiany ciesz¹ siê lo-
kale, które trzeba remonto-
waæ. I nie ma znaczenia, jak
du¿e s¹ to mieszkania.

- To fakt, najchêtniej ludzie
bior¹ lokale do remontu - po-
twierdza Marcin Smela, kie-
rownik Biura Zamiany Miesz-
kañ w Zak³adzie Gospodarki
Mieszkaniowej. Do tego biu-
ra trafiaj¹ wszyscy, którzy
chc¹ siê z ró¿nych powodów
zamieniæ na lokale. 

- Lokal do remontu ozna-
cza, ¿e nie ma podczas za-
miany drugiej strony, z któr¹
trzeba siê dogadywaæ,
uzgadniaæ szczegó³y - t³uma-
czy Marcin Smela. I opowia-
da, ¿e jak trafia do nich zain-
teresowany wymian¹, to cza-
sami biuro pokazuje mu po
kilkanaœcie ró¿nych lokali,
zanim zapadnie decyzja. -
No i z regu³y jest tak, ¿e dana
osoba wraca do pierwszej
propozycji, o ile jest aktualna

- mówi kierownik Biura Za-
miany Mieszkañ. 

Powodzeniem ciesz¹ siê
te¿ lokale zad³u¿one. - Jeœli
ktoœ szuka konkretnego
mieszkania w konkretnym
miejscu, jest gotowy sp³aciæ
zad³u¿enie siêgaj¹ce nawet
kilkudziesiêciu tysiêcy - mówi
Marcin Smela. Ale jak siê
okazuje, problemem mo¿e

byæ dogadanie siê z d³u¿ni-
kiem, który mo¿e nie zaak-
ceptowaæ warunków zamia-
ny. - Nie ma przymusu, to s¹
dobrowolne decyzje - pod-
kreœla Marcin Smela.

Od stycznia do chwili obec-
nej w mieœcie dokonano 15
zamian, co znaczy, ¿e
w³aœcicieli zmieni³o 30
mieszkañ. W ka¿dym z tych

przypadków pracownicy biu-
ra poœredniczyli przy ca³ym
procederze. 

Obecnie w Biurze Zamiany
Mieszkañ jest ponad 300
ofert i obejmuj¹ one teren
ca³ego miasta, choæ relatyw-
nie najwiêcej jest z Zawarcia
oraz centrum. 

Warto przypomnieæ, ¿e do
ubieg³ego roku Biuro Zamia-

ny Mieszkañ zajmowa³o siê
g³ównie mieszkaniami komu-
nalnym. Zmiana przepisów
sprawi³a, ¿e mo¿na zamie-
niaæ siê równie¿ mieszkania-
mi spó³dzielczymi-lokator-
skim oraz spó³dzielczymi-
w³asnoœciowymi. 

Inna nowela przepisów o
zmianach sprawi³a, ¿e
mo¿na zamieniæ mieszkania
nie tylko w obrêbie jednego
miasta, ale na terenie ca³ego
kraju.. - Do ubieg³ego roku
nie mogliœmy siê zajmowaæ
takimi zamianami, teraz jest
to mo¿liwe - potwierdza Mar-
cin Smela.

Biuro nie zajmuje siê jedy-
nie zamianami mieszkañ z
TBS czyli Towarzystw Bu-
downictwa Spo³ecznego, po-
niewa¿ sytuacja prawna tych
mieszkañ jest zbyt skompli-
kowana. I jak dodaje Marcin
Smela mo¿e byæ zbyt kosz-
towna dla potencjalnych
chêtnych.

ROCH

Ludzie chcą mieszkań
do remontu
Nie ma przymusu, to s¹ dobrowolne decyzje

W tym roku miejskie ciepło oraz woda popłynie do 96 budynków na Nowym Mieście.
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Obecnie w Biurze Zamiany Mieszkań jest ponad 300 ofert.
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- Wicepremier i minister
rozwoju Mateusz Mora-
wiecki stwierdzi³, ¿e ist-
niej¹ narzêdzia do jeszcze
wiêkszego zaktywizowania
dzia³alnoœci Specjalnych
Stref Ekonomicznych. Ja-
kie s¹ to narzêdzia?

- Obecnie powstaje nowa
koncepcja rozwoju SSE i w
tej chwili znajdujemy siê na
etapie debaty. Za wczeœnie
jest, ¿eby wskazywaæ kon-
kretne rozwi¹zania. Sporo
jednak rozmawiamy na te-
mat po³o¿enia wiêkszego
nacisku na nieco inne
ga³êzie gospodarki, do któ-
rych nale¿y skierowaæ
wiêksz¹ pomoc publiczn¹.
Oczywiœcie pod warunkiem
ulokowania inwestycji w pod-
strefach. Cieszê siê, ¿e dzi-
siaj nie rozmawiamy na te-
mat czy SSE s¹ potrzebne, a
dyskutujemy o lepszym wy-
korzystaniu ich potencja³u.
Warto tutaj wróciæ jeszcze
do 2009 roku, kiedy po-
wsta³a obecnie obo-
wi¹zuj¹ca koncepcja dzia³al-
noœci SSE. Ju¿ wtedy na
etapie projektowania nie bra-
kowa³o g³osów, ¿e to nie jest
w³aœciwy kierunek rozwoju.
Do dzisiaj te wytyczne, które
przyjêto w pewnych obsza-
rach s¹ hamulcem do loko-
wania nowych inwestycji.
- Konkretnie?
- Choæby bardzo precyzyj-

nie ustalone kryteria dla in-
westorów. Wymienianie
dok³adnych kwot inwestycji
czy wolumenu zatrudnienia
nie sprzyja elastycznoœci w
negocjacjach. Do tego do-
chodzi ró¿nicowanie gruntów
pod k¹tem praw w³asnoœci. I
takie miêdzy innymi kryteria
ograniczaj¹ dostêp dla szer-
szego grona przedsi-
êbiorstw. Szczególnie tych
mniejszych i œrednich.
Czêsto nie s¹ one w stanie
spe³niæ wskazanych w pra-
wie warunków, a przecie¿ to
takie firmy maj¹ stanowiæ
si³ê rozwoju gospodarczego
kraju. Mam nadziejê, ¿e w
ci¹gu kilku najbli¿szych ty-
godni wypracujemy optymal-
ny model, a do koñca roku
zaczniemy pracowaæ w opar-
ciu o nowe warunki. Jestem
przekonany, ¿e przygotuje-
my bardzo korzystne roz-
wi¹zania, bo wreszcie w mi-
nisterstwie zaczêto s³uchaæ
praktyków.
- Jednym z podstawo-
wych celów rz¹dowego
planu na rzecz rozwoju
jest budowanie polskiego
kapita³u. Jak wiadomo, bu-
duje siê go m.in. poprzez
stworzenie dla inwestycji

œcie¿ek trwa³ego wzrostu.
Czy poprzez SSE taka bu-
dowa kapita³u jest mo¿li-
wa?

- Najcenniejszym kapita³em
jest myœl, a nie zawsze sowi-
te konto w banku. Ktoœ, kto
potrafi antycypowaæ zdarze-
nia gospodarcze, wyprzedziæ
obecn¹ sytuacjê kilka lat do
przodu, ten ma du¿¹ szansê
okazania siê lepszym od
konkurencji. Premier Mate-
usz Morawiecki proponuje
iœæ w³aœnie w tym kierunku,
wskazuj¹c jednoczeœnie
wprost, w których dziedzi-
nach gospodarczych powin-
niœmy budowaæ rodzimy ka-
pita³. Co wiêcej, wzrost musi
byæ zdrowy, przez to nie po-
winien opieraæ siê na
po¿yczkach, i to najczêœciej
denominowanych w walu-
tach obcych, a na
oszczêdnoœciach. Tak jak
ma to miejsce w Niemczech.
I SSE s¹ znakomitym miejs-
cem do budowy takich inwe-
stycji. Nasza Strefa mo¿e ju¿
siê pochwaliæ bardzo wyso-
kim procentem inwestycji
krajowych w stosunku do za-
granicznych i chcemy, ¿eby
te proporcje stale ros³y. Dla-
tego, o czym ju¿ wspom-
nia³em, jestem zwolennikiem
otwarcia SSE równie¿ dla
przedsiêbiorców dyspo-
nuj¹cych relatywnie niskim
kapita³em. Jest to bardzo is-
totne szczególnie na naszej
œcianie zachodniej, gdzie
tym przedsiêbiorcom, po-
przez dzia³alnoœæ w Stre-
fach, ³atwiej by³oby rozsze-
rzyæ ekspansjê choæby o
eksport na Zachód. To z ko-
lei budowa³oby wspomniany
kapita³. 
- W Niemczech, o których
pan mówi, inwestorzy za-
nim rusz¹ z dzia³alnoœci¹
czêsto mog¹ liczyæ na
publiczn¹ pomoc. U nas
ulgi otrzymuje siê g³ównie
w sytuacji osi¹gniêcia ren-
townoœci i zdolnoœci po-
datkowej. Czy Polskê staæ,
¿eby pójœæ w tym samym
kierunku co nasi zachodni
s¹siedzi?

- Niedawno nasz¹ spó³kê
odwiedzili profesorowie nie-
mieccy z Uniwersytetu Euro-
pejskiego Viadrina z Frank-
furtu nad Odr¹. Wskazali, ¿e
w niemieckich warunkach
du¿o proœciej jest dzia³aæ, a
u nas pomoc mo¿na uzyskaæ
dopiero na samym koñcu
ca³ego procesu gospodar-
czego. Powiem wprost, jak
prowadzimy rozmowy z po-
tencjalnymi zagranicznymi
inwestorami, wielu z nich nie
kryje zaskoczenia, ¿e w Pol-

sce pomoc publiczna jest na
tak skromnym poziomie. Po-
mimo tego potrafimy ich
przyci¹gaæ, ale skoro mo¿na
stworzyæ lepsze warunki w
interesie wszystkich, nale¿y
to uczyniæ. 
- Nowoczesna gospodar-
ka polega na podziale spe-
cjalizacji i nasz region rów-
nie¿ musi szukaæ
wiod¹cych bran¿. Czy tak
siê dzieje?

- W przygotowywanej kon-
cepcji bardzo silny nacisk
jest k³adziony na specjaliza-
cje. Chcemy, ¿eby przedsi-
êbiorstwa œciœle wspó³praco-
wa³y i wspiera³y rozwój
szkolnictwa zawodowego
oraz wy¿szego na terenie
swojej dzia³alnoœci. Oczywi-
œcie zakres tej wspó³pracy
na odpowiadaæ interesom
firm. Czyli przyk³adowo w
Kostrzynie powinniœmy
d¹¿yæ do stworzenie silnego
oœrodka edukacji w papier-
nictwie. I to zawodowego, a
mo¿e w przysz³oœci równie¿
wy¿szego. W województwie
lubuskim mamy sporo firm z
przemys³u automotive,
szczególnie usadowionych w
rejonie Nowej Soli. W Gorzo-
wie dominuj¹ bran¿e: meta-
lowa, elektroniczna, meb-
larska i automotive, a w
S³ubicach logistyczna i
transportowa. Przyk³adów
mo¿na podaæ wiele, bo tych
bran¿ jest sporo, ale szkol-
nictwo nie nad¹¿a za rozwo-
jem gospodarczym. Dlatego
musimy to wszystko skorelo-
waæ, bo to jest najlepsza
droga do zwi¹zania obec-
nych inwestorów z regionem
na d³ugie lata, a tak¿e za-
chêt¹ do przyjœcia kolejnych.
- Czy gorzowskie Cen-
trum Edukacji Zawodowej i
Biznesu mo¿e t¹ lukê edu-
kacyjn¹ wype³niæ?

- Na terenie naszego woje-
wództwa w sprawie rozwoju
szkolnictwa wiele ju¿ zrobio-
no, ale faktem jest, ¿e w Go-
rzowie ten rozwój zosta³ na
kilka lat niepotrzebnie wyha-

mowany. Kiedy powstawa³a
koncepcja utworzenia CEZ
staraliœmy siê dowiedzieæ, w
jakim kierunku ma ona pójœæ
i na ile bêdzie spójna z wy-
maganiami rynkowymi. Do-
piero teraz dowiedzieliœmy
siê, ¿e samorz¹d jest otwar-
ty na ró¿ne rozwi¹zania. To
dobrze, ale miasto musi
trochê przyœpieszyæ
dzia³ania i pamiêtaæ, ¿e pew-
ne rzeczy w edukacji tech-
nicznej wymagaj¹ dzisiaj in-
nego, bardziej pragmatycz-
nego podejœcia. Sami
zrobimy sobie krzywdê,
je¿eli na bie¿¹co nie bêdzie-
my wystarczaj¹co wnikliwie
obserwowaæ zmian na rynku
pracy i dostosowywaæ do te-
go szkolnictwa zawodowego.
Musimy unikaæ sytuacji, ¿e
m³odzi ludzie s¹ kszta³ceni,
a potem maj¹ trudnoœci z od-
nalezieniem siê na rynku
pracy, bo innowacyjnoœæ
gospodarcza wyprzedza
szkolnictwo. 
- Dla gospodarczego roz-
woju pó³nocnej czêœci wo-
jewództwa, jak i samej
KSSSE, bardzo wa¿na jest
budowa nowej przeprawy
drogowej w Kostrzynie. O
tym mówi siê od lat, ale
tylko siê mówi. Czy s¹ ju¿
konkretne plany?

- Przez lata tylko mówiono,
to fakt. Teraz pojawi³y siê ju¿
konkretne rozwi¹zania i
mam nadziejê, ¿e ró¿nica
pomiêdzy tym co by³o a co
jest, zosta³a zauwa¿ona.
Niedawno zorganizowaliœmy
w tej sprawie spotkanie. Za-
prosiliœmy na nie równie¿ go-
œci niemieckich, reprezen-
tuj¹cych samorz¹dy lokalne,
przedsiêbiorców oraz Hansa
Georga von der Marwitza,
pos³a do Bundestagu. I on
stwierdzi³, ¿e drogowy i kole-
jowy most na Odrze w Kost-
rzynie jest kwesti¹ bardzo is-
totn¹ tak¿e dla Brandenbur-
gii. Zreszt¹ Niemcy s¹ ju¿ do
tego przygotowani. Bêd¹cy
w ich w³adaniu most kolejo-
wy zostanie wybudowany

ci¹gu dwóch lat. Most drogo-
wy jest w naszej gestii, ale
Niemcy wybudowali ju¿ do
niego drogê dojazdow¹.
Obecna przeprawa drogowa
znajduje siê w tak op³aka-
nym stanie, ¿e w ocenie spe-
cjalistów wystarczy
powa¿niejsza powódŸ i
mo¿e ona zabraæ szcz¹tki
tego mostu ze sob¹ do Ba³ty-
ku. Przez to niezrozumia³ym
jest zachowanie siê samo-
rz¹du wojewódzkiego, który
chce budowaæ za 100 milio-
nów nowy most w miejscow-
oœci Milsko, a ten kostrzyñski
zosta³ odstawiony w k¹t,
choæ by³by tañszy i po wielo-
kroæ wa¿niejszy. Dzisiaj nie
ma ju¿ dyskusji co zrobiæ,
ale kiedy zrobiæ. I na tym na-
szym spotkaniu wreszcie
pad³y konkretne s³owa. W
zielonogórskim oddziale Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad powo³ana
zosta³a grupa, która zajmie
siê przygotowaniem ca³ej do-
kumentacji, a podsekretarz
stanu w Ministerstwie  Infra-
struktury i Budownictwa Je-
rzy Szmit powiedzia³, ¿e
most ma zostaæ wybudowa-
ny do 2022 roku. W trakcie
prac inwestycyjnych ma byæ
procedowana i przygotowa-
na do realizacji obwodnica
Kostrzyna, której wybudowa-
nie jest zaplanowane do
2024 roku. Jako spó³ka
chcielibyœmy szybciej, gdy¿
jest to sprawa strategiczna.
Pó³nocna czêœæ wojewódz-
twa potrzebuje tego mostu
jak cz³owiek tlenu. Inaczej
siê udusimy.
- Czy dobrze siê sta³o, ¿e
w Gorzowie przyjêto nowe
uchwa³y zwalniaj¹ce no-
wych inwestorów w czêœci
od podatku od nierucho-
moœci, tak¿e tych co bêd¹
chcieli inwestowaæ w pod-
strefie?

- Ka¿de dzia³anie przy-
nosz¹ce ulgê jest ze wszech
miar w³aœciwe. Zw³aszcza,
¿e inne samorz¹dy czyni¹ to
samo i chc¹c byæ konkuren-
cyjnym wobec nich, trzeba
coœ daæ od siebie.  W Gorzo-
wie musimy liczyæ sami na
siebie, gdy¿ nigdy nie mieli-
œmy i nadal nie mamy
szczêœcia do oœrodków ze-
wnêtrznych. Nie wiem, czy
zaproponowany przez samo-
rz¹d poziom zwolnieñ podat-
kowych jest wystarczaj¹cy,
bo efekty bêd¹ widoczne do-
piero za jakiœ czas. Nato-
miast samo obni¿enie podat-
ków jest o tyle istotne, ¿e w
Polsce przedsiêbiorcy maj¹
bardzo du¿e obci¹¿enia fis-
kalne. 

- S³owem, tylko dzia³ania
kompleksowe nios¹ w so-
bie wartoœæ, z któr¹ powin-
no wychodziæ siê do in-
westorów. Mam na myœli
ulgi podatkowe, wysokiej
jakoœci szkolnictwo zawo-
dowe i wy¿sze, odpowied-
nia infrastruktura. Do tego
powinniœmy doliczyæ tak¿e
atrakcyjne z punktu widze-
nia tereny. Czy w Gorzowie
s¹ takie?

- S¹ i w tej chwili prowadzi-
my rozmowy z w³adzami
miasta nad wypracowaniem
najlepszej koncepcji. Do cza-
su sfinalizowania umowy nie
chcia³bym wchodziæ w
szczegó³y. Mogê natomiast
powiedzieæ, ¿e najlepsze te-
reny le¿¹ jak najbli¿ej drogi
S-3. Bardzo dobrze siê sta³o,
¿e rusza odwodnienie za-
chodniej czêœci miasta, bo to
pozytywnie wp³ynie na za-
gospodarowanie podstrefy.
Dodam jeszcze, ¿e atrakcyj-
ny teren powinien byæ p³aski
i oczywiœcie uzbrojony w in-
frastrukturê techniczn¹ oraz
w odpowiedniej odleg³oœci
od zabudowañ mieszkal-
nych. Dlatego nie wchodzi w
rachubê szukanie terenów
po pó³nocnej i wschodniej
czêœci miasta, bo to zwiêk-
sza³oby ruch samochodów
ciê¿kich przez miasto.
- W tej chwili musimy
nadrabiaæ stracony czas.
Kiedy Gorzów bêdzie móg³
wyjœæ z naprawdê atrak-
cyjn¹ ofert¹ do inwesto-
rów?

- Mam nadziejê, ¿e w ci¹gu
dwóch lat. Je¿eli nikt nie za-
trzyma przygotowywanego
procesu, a zagro¿enia s¹
ró¿ne, to niebawem bêdzie-
my mieli ciekawe propozycje
dla chc¹cych u nas inwesto-
waæ. Wspomnê jeszcze o
akademii, poniewa¿ z punktu
widzenia rozwoju miasta jest
to chyba najwa¿niejszy filar.
Oczywiœcie pod warunkiem
budowy przysz³oœciowych
dla gospodarki kierunków
technicznych. Uczelnia do-
skonale wie, jakim szlakiem
ma pod¹¿aæ i dziêki temu
ca³e miasto zostanie podnie-
sione na zupe³nie inny po-
ziom. Mówi¹c o kierunkach
technicznych mam na myœli
rozwój w zakresie informaty-
ki, logistyki, zaawansowa-
nych procesów automatyki,
mechaniki, elektryki itd. Dla-
tego sprawa rozwoju akade-
mii musi byæ dla miasta prio-
rytetowa. Jako KSSSE rów-
nie¿ chcemy w³¹czyæ siê, w
miarê naszych mo¿liwoœci,
we wspieranie tych inicjatyw. 
- Dziêkujê za rozmowê.

W Gorzowie musimy liczyć
sami na siebie
Z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozmawia Robert Borowy

K. Kielec: Dzisiaj nie ma już dyskusji co zrobić, ale kiedy zrobić.
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Spo³eczeñstwo zrozu-
mia³o, ¿e to rz¹dzenie do ni-
czego dobrego nie prowadzi,
¿e z tego prócz zad³u¿enia
miasta i pañstwa poprawy
warunków ¿ycia nie bêdzie,
¿e strategia oparta o inwe-
stycje nieprodukcyjne i poli-
tyka pijaru te¿ nas nie przy-
bli¿y do czo³owych gospoda-
rek Europy. Spo³eczeñstwo
powiedzia³o w³adzy ”doœæ,
sprawdzamy”. Efektem tego
by³y zmiany po wyborach
samorz¹dowych w Gorzowie
w 2014 roku, jak i w 2015 w
wyborach do sejmu, senatu i
na prezydenta Polski. W³ad-
ze prze¿y³y szok. By³y pew-
ne, ¿e tylko one maj¹ mono-
pol na racje, na w³adzê i
niekwestionowane uwielbie-
nie. Spo³eczeñstwo nierych-
liwe, ale… wyrok wyda³o z
lekcj¹ pokory. Na obiek-
tywn¹ ocenê obecnie
rz¹dz¹cych Gorzowem
przyjdzie czas zapewne po
pó³metku ich kadencji.
Musz¹ siê do tej oceny szy-
kowaæ, bo kryteria mog¹ byæ
surowe, wynik bolesny, a
czasu ma³o. Pisaliœmy w
jednym z artyku³ów Echa-
Gorzowa.pl, ¿e efektywnoœæ
gospodarczo-spo³eczna
miasta zale¿y w du¿ym
stopniu od rozwi¹zañ syste-
mowych, jakie samorz¹dom
serwuj¹ w³adze centralne.
Dlatego dokonamy próby
oceny tego co ju¿ uda³o
siê zrobiæ, po pó³ roku
urzêdowania, rz¹dowi pre-
mier Beaty Szyd³o.

Z poprzedni¹ liberaln¹
ekip¹ rz¹dz¹c¹ Polsk¹ by³o
coœ niezrozumia³ego. Mieli
nadmiar inicjatyw pozornego
dzia³ania. Wszystko mia³a
za nich za³atwiæ ”niewidzial-
na rêka rynku” - rz¹d w³aœci-
wie nie mia³ co robiæ. Ta nie-
widzialna rêka sprawnie
sprzedawa³a maj¹tek naro-
dowy, by mieæ œrodki na
dalsz¹ likwidacjê gospodarki
i zad³u¿anie u bankierów.
W³asnych banków pozbyto
siê w pierwszej kolejnoœci.
Premier Beata Szyd³o roz-
poczê³a urzêdowanie od
exposé pe³ne obietnic i
deklaracji zmian na lep-
sze. Przeciwnicy nie brali te-
go wszystkiego powa¿nie,
wyœmiewali, przeszli na po-
zycjê totalnej opozycji i  po-
stanowili utr¹caæ ka¿d¹ ini-
cjatywê nowego rz¹du z
myœl¹ czynienia wszystkie-
go, aby siê czasem im coœ
nie uda³o. To ewenement na
skalê œwiatow¹ dzia³aæ prze-
ciw poczynaniom rz¹du nie
bacz¹c, ¿e wystêpuj¹ tym
przeciw spo³eczeñstwu,
przeciw Polsce. Czy  mo¿li-

we jest takie totalne
dzia³anie niemieckiej opozy-
cji przeciw rz¹dowi Niemiec,
przeciw kanclerz Angeli
Merkel? Czy jest to mo¿liwe
w Szwecji, Norwegii, Szwaj-
carii, Finlandii czy USA?
Jest jednak mo¿liwe w Pol-
sce. Ktoœ powie: sorry, tak¹
mamy opozycjê. Sukces
rz¹du przek³ada siê na po-
prawê kondycji ka¿dego
miasta, wsi, ka¿dego obywa-
tela. Wiêc czekaliœmy, tak¿e
tu w Gorzowie Wlkp., na
dobre zmiany ka¿dego z po-
przednich rz¹dów niezale¿nie
od naszych sympatii politycz-
nych. Czekamy kolejny raz,
tym razem na sukces rz¹du
premier Beaty Szyd³o.
¯aden rz¹d nie obieca³
spo³eczeñstwu tak wiele,
jak ten obecny. Ma siê
wra¿enie, ¿e s¹ to obiecanki
wyborcze, a po wyborach
bêdzie jak zwykle. Minê³o
ponad 6 miesiêcy od po-
wo³ania rz¹du premier
Beaty Szyd³o. A jednak…
Polskê skierowano na
drogê solidnego remontu.
„Jestem wœciek³y, bo
ci¹gle s³ysza³em: tego siê
nie da zrobiæ, bo kryzys. A
dziœ siê okazuje, ¿e jednak
mo¿na.(…) I pytam: jak to
jest, ¿e my nie mogliœmy, a
im wychodzi? „ - mówi po-
se³ PSL Eugeniusz K³opo-
tek (wSIECI nr28/2016).
Zobaczmy co pose³ E.
K³opotek uwa¿a, ¿e” oni nie
mogli, a im wychodzi”.                                                                                                     
Jeden z najwa¿niejszych,
program 500+ wspieraj¹cy
rodziny wychowuj¹ce dzieci

wszed³ w ¿ycie od 1 kwiet-
nia. Blisko 3 mln rodzin i 4
mln dzieci bêdzie otrzymy-
wa³o to wsparcie z funduszu
22 mld z³ rocznie. Jest to
niewiele w stosunku do tego
co kradn¹ z Polski gangi fi-
nansowe. Wed³ug ekono-
misty Janusza Szewczaka
program min. El¿biety Rafal-
skiej Rodzina 500+ napêdza
ponadto gospodarkê i ju¿
daje wyniki.                                                                                                                                                     
Ustawowo zakazano za-
bierania przez s¹dy dzieci
rodzinom ze wzglêdu na
biedê, postawiono na po-
moc tym dysfunkcyjnym
rodzicom przez objêcie
ich szczególn¹ trosk¹ so-
cjaln¹. Rodzicom pozosta-
wiono te¿ decydowanie czy
pos³aæ  6-latki do szkolnej
pierwszej klasy. 
Wesz³a w ¿ycie ustawa o
podatku bankowym i w ko-
ñcu banki, firmy ubezpiecze-
niowe i firmy po¿yczkowe ju¿
w tym roku odprowadz¹ do
bud¿etu ok. 5 mld z³. Do-
tychczas zyski filialnych
banków z Polski by³y prze-
sy³ane do ich zachodnich
central.  Rz¹d wprowadzi³
podatek od supermarke-
tów, który obowi¹zuje od 1
lipca br., planowane wp³ywy
z tego tytu³u do koñca roku
wynios¹ oko³o 1 mld z³. Ten
podatek ominie nasze rodzi-
me ma³e sklepy i poprawi ich
kondycjê na rynku konkuren-
cji, a wiele z nich przestanie
byæ puste. W drugiej
po³owie tego roku wejdzie
ograniczenie stosowania
cen transferowych, g³ównie

przez podmioty zagranicz-
ne, przeciw omijaniu podat-
ków. Wprowadzane s¹ prze-
pisy nadzoru uszczelniaj¹ce
pobór podatku VAT, co po-
winno jeszcze w tym roku
daæ dodatkowe kilka miliar-
dów z³otych dochodów. Do-
tychczas przy jakimœ ci-
chym przyzwoleniu, pa-
ñstwo nasze, nasza
gospodarka traci³a 100
mld z³ rocznie. Jedni robili
fortuny na niep³aceniu po-
datków uciekaj¹c do tzw. ra-
jów podatkowych, ksiêguj¹c
„lewe” faktury kosztowe, inni
robili fortuny  naliczaj¹c so-
bie olbrzymie podatki, które
nielegalnie mo¿na by³o od
pañstwa odzyskaæ. Okaza³o
siê przyk³adowo, ¿e w ostat-
nich latach Polska sta³a siê
potêg¹ eksportow¹… smar-
tfonów i telefonów komórko-
wych, których w ogóle  nie
produkuje! Firma zarejestro-
wana we W³oszech ekspor-
towa³a do Polski olbrzymie
iloœci papierosów i ¿¹da³a z
tego tytu³u od polskiego pa-
ñstwa zwrotu gigantycznej
sumy VAT. Problem w tym,
¿e z W³och ¿adne papierosy
nigdy do naszego kraju nie
trafi³y i nie zosta³y sprzeda-
ne. Ekonomista Janusz
Szewczak podaje wiele in-
nych przyk³adów takich
gangsterskich dzia³añ grup
przestêpczych, jak tytoniowe,
alkoholowe i paliwowe. Do
Polski codziennie wje¿d¿a³o
500 cystern z nielegalnym
paliwem (money.pl). Warto
przeczytaæ „Banksterzy. Kuli-
sy globalnej zmowy” Janu-

sza Szewczaka, wyd. Bia³y
Kruk, 2016. NIK przedstawi³
raport „O przeciwdzia³aniu
wprowadzaniu do obrotu
gospodarczego faktur VAT
dokumentuj¹cych czynnoœci
fikcyjne”, z których wynika,
¿e w roku 2014 wartoœæ fik-
cyjnych faktur, oszustw i
wy³udzeñ wynosi³a 33 mld
z³, a w roku 2015 ju¿ ponad
80 mld z³! Jedna z faktur fik-
cyjnej dostawy opiewa³a na
kwotê 1 mld 165 mln z³.
Funkcjonariusze pañstwowi
najwy¿szego szczebla, apa-
rat œcigania przestêpstw i
sprawiedliwoœci tego nie wi-
dzieli?  To nale¿y zbadaæ i
ujawniæ! 

Zapytano premiera Wêgier
Wiktora Orbana, sk¹d we-
Ÿmie pieni¹dze na swoje
programy naprawy pañstwa.
On odpowiedzia³: „wystar-
czy, ¿e ukrócê okradanie
mojego spo³eczeñstwa”.
Polski rz¹d musi zrobiæ to
samo. Wesz³a ju¿ spec.
ustawa, która ma te prze-
krêty podatkowe ukróciæ.
Pozostaje jeszcze problem
firm zachodnich, sieci hand-
lowych i hipermarketów, któ-
re czêsto podatku CIT nie
p³ac¹. Najwiêcej p³aci³y go
polskie spó³ki energetyczne
- Orlen, KGHM, Energa,
PZU, Tauron, a nie firmy za-
graniczne najbardziej do-
chodowe. To El Dorado ju¿
siê koñczy. Wiele firm,
szczególnie zachodnie, ze
strachu zaczê³y p³aciæ po-
datki co zmniejszy³o deficyt
bud¿etowy o ok. 20 mld z³. w
pierwszym pó³roczu br. Jak
tak dalej pójdzie to bêd¹ pie-
ni¹dze na odbudowê Polski i
znikn¹æ mo¿e deficyt
bud¿etu pañstwa. „(…) jed-
nak mo¿na.(…)”- mówi pose³
PSL E. K³opotek. Sejm
uchwali³ ustawê o jednora-
zowym dodatkowym
wsparciu dla emerytów do
400 z³ o niskich œwiadcze-
niach poni¿ej 2 tys. z³.
Wesz³a ustawa o w³¹cze-
niu prokuratury do minis-
terstwa sprawiedliwoœci,
która pozwoli na znacznie
sprawniejsze œciganie prze-
stêpstw i poprawê ich wykry-
walnoœci, szczególnie tych
najbardziej groŸnych.
Uchwalono bardzo wa¿n¹
ustawê o ochronie polskiej
ziemi, z jednej strony zaka-
zuj¹cej przez najbli¿sze 5 lat
sprzeda¿y ziemi pañstwowej
obcym i spekulantom, a
tak¿e uniemo¿liwiaj¹cej le-
galizacjê tzw. transakcji
s³upowych, które UE szacuje
w Polsce na oko³o 200 tysi-
êcy hektarów, a poprzednia
koalicja przyzwoli³a na

sprzedanie przez 8 lat pa-
ñstwow¹ ziemiê a¿ za 20
mld z³. 
Ustawa o powrocie do
poprzedniego wieku eme-
rytalnego, kobiety w wieku
60 lat, a mê¿czyŸni 65 lat,
wesz³a ju¿ do realizacji.
Prezydent Andrzej Duda
z³o¿y³ projekt ustawy o pod-
wy¿szeniu kwoty wolnej od
podatku do 8 tysiêcy z³otych,
wejdzie od 1 stycznia 2017
roku. Obni¿ono podatek CIT
dla ma³ych firm z 19% na
15%. Prezydent przedstawi³
projekt ustawy „frankowej” o
pomocy w sp³acie tzw. kre-
dytów frankowych po „spra-
wiedliwym kursie”,  jest wiêc
realna szansa na udzielenie
pomocy oszukanym oko³o
700 tysi¹com rodzin, które
znalaz³y siê w tragicznej
bankowej pu³apce kredyto-
wej. Od 1 wrzeœnia br.
wchodzi ustawa o darmo-
wych lekach dla osób po
75. roku ¿ucia. Znacznie
poprawi ona komfort ¿ycia
ludziom starszym, którzy le-
ków nie mieli za co wykupiæ.
„To bêdzie dla nas du¿a po-
moc - mówi¹ seniorzy.
Ustawowo podwy¿szono
minimaln¹ stawkê wyna-
grodzenia na 12 z³ za go-
dzinê pracy. Ta ustawa lik-
widuje mo¿liwoœæ zatrudnia-
nia ludzi za niegodziwe
wynagrodzenie.  Do tego na-
le¿y dodaæ pakiet Planu Mo-
rawieckiego, o którym pisali-
œmy w EchuGorzowa.pl,
zak³adaj¹cy odbudowê pol-
skiej bankowoœci, stoczni,
energetyki, bezpieczeñstwa,
przemys³u zbrojeniowego i
wiele ustaw naprawy gospo-
darki i pañstwa.
Rozpoczêto gigantyczne
przedsiêwziêcie dla Polski.
Szkoda, ¿e opozycja nie
przedstawia alternatywnych
rozwi¹zañ i kompleksowych
programów naprawy Polski.
By³o by z czego wybieraæ i
do czego porównywaæ, a tak
to tylko rozpoczyna i koñczy
na totalnej negacji. Opozycji
nale¿y powiedzieæ :”Nie
przeszkadzaæ”, a
spo³eczeñstwu: „wspomagaæ
i czekaæ z nadziej¹ na sukces
Polski, Gorzowa Wlkp. i nas
wszystkich, jak Niemcy za
czasów Erharda”. Jeœli po-
zwolimy aby… diabe³ kolejny
raz zamiesza³ ogonem to ze
wstydem us³yszymy: „ sorry,
znowu siê nie uda³o”. Póki co
dalej na ³amach EchaGorzo-
wa.pl bêdziemy z trosk¹ œle-
dziæ poczynania w³adz.  W
koñcu kiedyœ musi siê nam
udaæ i miejmy nadziejê, ¿e to
bêdzie w³aœnie teraz. 

AUGUSTYN WIERNICKI                                     

W końcu kiedyś musi się nam udać
Zmêczeni „propagand¹ sukcesu” chcieliœmy zmian tak w Gorzowie, jak i w Polsce. 

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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Obecne wyzwania dla syste-
mu bezpieczeñstwa narodowe-
go Polski s¹ liczniejsze i bar-
dziej rozproszone ni¿ kiedykol-
wiek w najnowszej historii. Jest
to jakoœciowo nowa sytuacja,
która wymaga przekszta³cenia
podejœcia do kwestii bezpie-
czeñstwa. Zmiany zachodz¹ce
w otoczeniu bezpieczeñstwa
Rzeczypospolitej Polskiej -
przede wszystkim jego nieprze-
widywalnoœæ i niedookreœlo-
noœæ, spadek znaczenia kla-
sycznych zagro¿eñ militarnych
na rzecz zagro¿eñ o charakte-
rze asymetrycznym, a tak¿e
rozszerzenie pola konfliktów o
cyberprzestrzeñ i rozwój struk-
tur sieciowych - poci¹gaj¹ za
sob¹ koniecznoœæ zmiany za-
sad funkcjonowania poszcze-
gólnych struktur i podmiotów
bezpieczeñstwa. 

Czytelnie okreœlone zasady i
sposoby zapewnienia bezpie-
czeñstwa narodowego musz¹
odzwierciedlaæ zmieniaj¹ce siê
realia, bêd¹ce konsekwencj¹
globalizacji oraz przemian w
stosunkach wewnêtrznych,
traktuj¹c Polskê jako wêze³ w
globalnej i europejskiej sieci
stosunków miêdzynarodowych.
Funkcjonowanie pañstwa jako
systemu bezpieczeñstwa naro-
dowego wymaga przede
wszystkim utworzenia zintegro-
wanego systemu kierowania
bezpieczeñstwem narodowym.
W celu utworzenia takiego sys-
temu konieczne bêd¹ dzia³ania
wielu instytucji i organów

pañstwa w d³u¿szym okresie. Z
tego wzglêdu proces przegl¹du
bezpieczeñstwa narodowego
powinien mieæ charakter ci¹g³y,
maksymalnie apolityczny i
transparentny, a wykszta³cenie
odpowiednich kadr nale¿y trak-
towaæ jako niezmiernie wa¿ny i
odpowiedzialny element tego
procesu.

Mnogoœæ determinantów bez-
pieczeñstwa we wspó³czesnym
œwiecie wymusza sta³e
pog³êbianie wiedzy i kszta³to-
wanie umiejêtnoœci radzenia
sobie ze z³o¿onymi problemami
w zakresie bezpieczeñstwa
pañstwa w wymiarze lokalnym,
regionalnym i globalnym. Kieru-
nek bezpieczeñstwo narodo-
we pierwszego i drugiego
stopnia stwarza mo¿liwoœæ
kszta³cenia profesjonalnych
kadr, które z uwagi na posiada-
ne kwalifikacje podejm¹ obo-
wi¹zki zwi¹zane z dzia³aniem
na rzecz szeroko rozumianego
bezpieczeñstwa pañstwa oraz
zarz¹dzania kryzysowego. 
Bezpieczeñstwo narodowe

jest kierunkiem z obszaru
nauk spo³ecznych, co ozna-
cza, ¿e najwiêkszy nacisk
zosta³ po³o¿ony na przedmioty
o charakterze spo³ecznym,
humanistycznym i organiza-
cyjnym. G³ównym zadaniem
kierunku jest przygotowanie
studentów do analitycznego i
systemowego myœlenia, po-
zwalaj¹cego zrozumieæ pro-
cesy integracyjne podsyste-
mów funkcjonuj¹cych w syste-

mie bezpieczeñstwa narodo-
wego. 

Na kierunku bezpie-
czeñstwo narodowe - model
praktyczny - prowadzone s¹
studia pierwszego stopnia (3
letnie):

-stacjonarne (w tym tak¿e w
formule 26plus)  i niestacjonar-
ne na specjalnoœciach:

1. zarz¹dzanie kryzysowe w
regionie

2. bezpieczeñstwo globalne i
regionalne

3. administrowanie bezpie-
czeñstwem

4. edukacja dla bezpie-
czeñstwa.

Wychodz¹c naprzeciw po-
trzebom rynku  od roku akade-
mickiego 2016/2017, prowa-
dzone s¹ studia drugiego stop-
nia - model praktyczny- (2
letnie):

-stacjonarne  (w tym tak¿e w
formule 26plus) i niestacjonar-
ne na specjalnoœciach:

1. administrowanie bezpie-
czeñstwem i porz¹dkiem pub-
licznym

2. s³u¿by pañstwowe w syste-
mie bezpieczeñstwa

3. zarz¹dzanie bezpie-
czeñstwem pañstwa i sytuacja-
mi kryzysowymi.

Ws³uchuj¹c siê w g³osy œro-
dowiska zwi¹zanego  z szeroko
rozumianym sektorem bezpie-
czeñstwa, stworzyliœmy ofertê
programow¹, która dostosowa-
na zosta³a do aktualnych po-
trzeb rynku pracy. W zwi¹zku z
tym, jedn¹ z pierwszych decyzji

w³adz Wydzia³u Administracji i
Bezpieczeñstwa Narodowego
by³o przekszta³cenie profilu
kszta³cenia na model praktycz-
ny, który gwarantuje na mocy za-
wartych porozumieñ odbywanie
przez studentów kierunku bez-
pieczeñstwo narodowe praktyk
zawodowych w instytucjach zaj-
muj¹cych siê bezpieczeñstwem.
W za³o¿eniu celem takiego roz-
wi¹zania jest mo¿liwoœæ skon-
frontowania przez studentów
wiedzy teoretycznej z praktyk¹,
podniesienie kwalifikacji zawo-
dowych, a tak¿e zaprezentowa-
nie zdobytych umiejêtnoœci i
kompetencji u ewentualnych
przysz³ych pracodawców. 

Studia na kierunku bezpie-
czeñstwo narodowe daj¹ mo¿li-
woœæ zdobycia rzetelnego przy-
gotowania zawodowego, w tym
umiejêtnoœci analizowania i sto-
sowania zasad prawnych oraz
procedur bezpieczeñstwa i za-
rz¹dzania kryzysowego w skali
lokalnej, regionalnej, globalnej
oraz narodowej. Dziêki naby-
tym kwalifikacjom absolwent
bêdzie potrafi³ rozwi¹zywaæ
problemy zawodowe, groma-
dziæ, przetwarzaæ oraz
udostêpniaæ informacje z wy-
korzystaniem nowoczesnych
technologii, a tak¿e uczestni-
czyæ w pracy zespo³owej. Ab-
solwent bêdzie posiada³
umiejêtnoœci i kompetencje
kierowania zespo³ami ludzkimi
oraz kierowania operacjami
zarz¹dzania kryzysowego
zgodnie z zasadami etyki.

Wiedza, umiejêtnoœci i kom-
petencje zdobyte podczas stu-
diów pozwol¹ absolwentom
ubiegaæ siê o zatrudnienie w
jednostkach administracji sa-
morz¹dowej i rz¹dowej wszyst-
kich szczebli, centrach
zarz¹dzania kryzysowego
szczebla gminnego, powiato-
wego, wojewódzkiego,
s³u¿bach, stra¿ach i inspek-
cjach w szczególnoœci Policji,
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
Inspekcji Transportu Drogowe-
go, Stra¿y Granicznej, S³u¿bie
Celnej, Stra¿y Miejskiej, Oœrod-
ku Interwencji Kryzysowej,
Agencji Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego oraz w instytucjach
i przedsiêbiorstwach prywat-
nych, których zakres dzia³ania
zwi¹zany jest z szeroko
pojêtym bezpieczeñstwem.

Obok nauki, jednym z priory-
tetów, które stawiamy sobie w
pracy dydaktycznej na Wydzia-
le Administracji i Bezpie-
czeñstwa Narodowego, jest
stworzenie mo¿liwoœci aktyw-
nego uczestnictwa studentów
w ró¿nego rodzaju wydarze-
niach i przedsiêwziêciach orga-
nizowanych przez m.in.  Policjê,
Stra¿ Po¿arn¹,  Stra¿ Gra-
niczn¹, czy Urz¹d Wojewódzki.
W ramach wspó³pracy nasi stu-
denci dotychczas brali udzia³
mi. in. w wizytacji przygotowañ
do Przystanku Woodstock,
s³u¿b podleg³ych wojewodzie
wizytacji æwiczeñ koordynacji
s³u¿b w sytuacjach zagro¿enia
na poligonie w Wêdrzynie, rea-

lizowanych przez Nadodrzañski
Oddzia³ Stra¿y Granicznej i
Wojewodê Lubuskiego w ra-
mach projektu „Lubuski alians
s³u¿b mundurowych i cywilnych
wobec handlu ludŸmi i prze-
stêpczoœci transgranicznej”, w
charakterze obserwatorów w
pozorowanym karambolu na
S3 i wielu innych.

Równie du¿¹ wagê
przyk³adamy do rozwoju nau-
kowego naszych studentów.
Dlatego te¿ corocznie organizu-
jemy konferencje naukowe, w
tym tak¿e studenckie, które nie
tylko stanowi¹ platformê wy-
miany naukowych pogl¹dów,
ale tak¿e s¹ miejscem towarzy-
skich spotkañ ludzi zaintereso-
wanych problematyk¹ bezpie-
czeñstwa. Na tym polu szcze-
gólnie pomyœlnie uk³ada siê
wspó³praca z zak³adem Bez-
pieczeñstwa Narodowego Woj-
skowej Akademii Technicznej
w Warszawie, której pracowni-
cy oraz studenci corocznie
uczestnicz¹ w naszych konfe-
rencjach. Od tego roku
wspó³pracujemy tak¿e z
Wy¿sz¹ Szko³¹ Policji w
Szczytnie. Wspó³dzia³amy rów-
nie¿ z zagranicznymi oœrodka-
mi naukowymi, umo¿liwiaj¹cy-
mi naszym studentom zdobycie
doœwiadczenia w miêdzynaro-
dowym œrodowisku.

Wykorzystaj swoj¹ szansê -
studiuj z nami!

DR ANNA CHABASIÑSKA 
Prodziekan Wydzia³u Administracji i
Bezpieczeñstwa Narodowego PWSZ
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Na niepewne czasy - bezpieczeństwo narodowe!
Przekszta³cenie profilu kszta³cenia na model praktyczny jest odpowiedzi¹ na potrzeby.          
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Dlatego nie wystarczy wie-
dzieæ jak siêgaæ po pieni¹dze,
ale tak¿e jak je wykorzystaæ w
zgodzie ze Strategi¹ Rozwoju
Woj. Lubuskiego. Tego do-
wiedz¹ siê s³uchacze Lubu-
skiej Akademii Rozwoju. 

Akademia zainaugurowa³a
swoj¹ dzia³alnoœæ 18 lipca, w
sali kolumnowej urzêdu mar-
sza³kowskiego. - Chcemy po-
kazaæ, ¿e dzia³ania firmy i lo-
kalnego samorz¹du oraz re-
gionu to powi¹zane ze sob¹
organizmy gospodarcze. Na-
szym celem jest bardziej soli-
darny, zrównowa¿ony rozwój.
W osi¹gniêciu tego celu ma
pomóc Lubuska Akademia
Rozwoju bêd¹ca platform¹
zdobywania potrzebnej do te-
go wiedzy przez samorz¹dow-
ców i przedsiêbiorców - powie-
dzia³a marsza³ek wojewódz-
twa lubuskiego El¿bieta Polak
podczas inauguracji. - Jak po-
wiedzia³ Steve Jobs: Dano Ci
czas i nie zmarnuj go! To jest
nasz czas! Wyznacznikiem
rozwoju jest zdolnoœæ do
zmian, nowe projekty to no-
we wyzwania! Konieczna
jest zmiana  podejœcia i my
was przeprowadzimy przez
ten g¹szcz nowych proce-
dur, strategii i programów.
Odczarujemy tajemn¹ wiedz¹
unijn¹!

W pierwszym zjeŸdzie
Akademii, który odby³ siê w
poniedzia³ek w Urzêdzie
Marsza³kowskim w Zielonej
Górze, wziê³o udzia³ oko³o
250 osób, g³ównie przed-
siêbiorców i samorz¹dow-
ców, czyli potencjalnych be-
neficjentów RPO.

Podczas zjazdu, jednym z
goœci Akademii by³a Monika
Zdrojek - Zastêpca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Gos-
podarczego w Polskiej Agen-
cji Informacji i Inwestycji Za-
granicznych. Tematem jej wy-
st¹pienia by³a strategia
polskiego funduszu rozwojo-
wego - nowe wyzwania dla
samorz¹dów lokalnych i
przedsiêbiorców. Zaprezento-
wa³a tak¿e programy wspiera-
nia inwestycji zagranicznych
oraz propozycjê PAIiZ-u do-
tycz¹c¹ wspó³pracy z regio-
nami. Kolejnym prelegentem
by³a Ma³gorzata Owieœniak z
departamentu wsparcia inno-
wacyjnoœci Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci.
Jej wyst¹pienie dotyczy³o

wsparcia MSP w promocji
marek produktowych - Go to
Brand (poddzia³anie 3.3.3.
Program Operacyjny Inteli-
gentny Rozwój). Z kolei Syl-
wia Pêdziñska - dyrektor de-
partamentu zarz¹dzania Re-
gionalnym Programem
Operacyjnym przedstawi³a
stan wdra¿ania RPO L2020
oraz planowane konkursy.

W tym roku zosta³y ju¿
og³oszone 43 konkursy, a
bêdzie ich coraz wiêcej. Ko³o
zamachowe ruszy³o!  Mar-
sza³ek Polak mówi³a zw³asz-
cza o wykorzystaniu œrodków
unijnych w kontekœcie celów
strategicznych rozwoju woje-
wództwa:  - Pisz¹c projekt po-
trzebna jest podstawowa wie-
dza o regionie. Przyznajemy

dofinansowanie na projekty,
które wp³ywaj¹ na poprawê
jakoœci ¿ycia w regionie.
Pisz¹c projekty trzeba znaæ
dokumenty strategiczne:
Strategiê Rozwoju Woje-
wództwa Lubuskiego, Strate-
giê Rozwoju Polski Zachod-
niej, Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. To s¹ klu-
czowe akty prawne podsta-
wowe dla RPO, gdzie ju¿ ma-
my wyznaczone priorytety i
dzia³ania - wyjaœni³a.

Podkreœla³a tak¿e, ¿e nowa
perspektywa wymaga zmiany
podejœcia i elastycznoœci. -
Wszyscy siê nauczyliœmy
wdra¿aæ programy i pisaæ
projekty i wydaje nam siê ze
ju¿ wszystko wiemy. Ta per-
spektywa nie odbywa siê na

zasadzie „kopiuj - wklej”. To
jest zmiana jakoœciowa,
ca³kowita. To projekty inno-
wacyjne powi¹zane z
nauk¹. Musimy byæ ela-
styczni i zobaczyæ, ¿e jest
zmiana. Budujemy region
konkurencyjny i innowacyj-
ny region, który jest spójny
terytorialnie i spo³ecznie,
dostêpny transportowo i ko-
munikacyjnie i region efek-
tywnie zarz¹dzany - do-
da³a.

Akademia zostanie po-
dzielona na bloki tematycz-
ne dotycz¹ce szeroko rozu-
mianej polityki regionalnej.
Bêd¹ one obejmowa³y takie
zagadnienia jak np.: wyko-
rzystanie œrodków unijnych,
m.in. do podnoszenia po-
ziomu kszta³cenia zawodo-
wego i kwalifikacji pracow-
ników sektora ma³ych i
œrednich przedsiêbiorstw.

Ponadto podczas zjazdów
bêd¹ poruszane tematy za-
wi¹zane ze sprawami
spo³ecznymi, ochron¹ zdro-
wia, zagadnienia ochrony
œrodowiska i rolnictwa, in-
frastruktury transportowej
oraz wsparcia przedsiêbior-
czoœci, innowacji oraz pro-
mocji marek produktowych.

Dodatkowo po ka¿dych
zajêciach zostanie przepro-
wadzona ankieta, której ce-
lem bêdzie poznanie po-
trzeb s³uchaczy i okreœlenie
tematów przygotowywa-
nych na kolejne zjazdy.
Zajêcia w ramach Lubuskiej
Akademii Rozwoju popro-
wadz¹ eksperci i praktycy
poszczególnych dziedzin,

objêtych Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym.

- Myœlê, ¿e potrzeba jesz-
cze lepszej komunikacji z na-
szymi beneficjentami. My
realizujemy szkolenia. Jed-
nak w g¹szczu przepisów,
które s¹ podstaw¹ wdra¿ania
polityki regionalnej, taka in-
stytucja jak Lubuska Akade-
mia rozwoju poprawi tê ko-
munikacjê - doda³a mar-
sza³ek.

£¹cznie w ramach Akademii
zaplanowano 11 zjazdów, w
tym dziewiêæ wyk³adowych,
sesjê inauguracyjn¹ i absolu-
toryjn¹. Bêd¹ one odbywa³y
siê od 18 lipca br. do 26 maja
2017 - raz w miesi¹cu, za-
wsze w pi¹tki od godz. 11.00
w cyklu 3 razy po 45 minut.

Organizatorem Akademii jest
samorz¹d województwa lubu-
skiego, fundusze na ten cel
pochodz¹ ze œrodków w³as-
nych Urzêdu Marsza³kowskie-
go.

Ka¿dy s³uchacz Lubuskiej
Akademii Rozwoju otrzyma
indeks, który bêdzie pod-
staw¹ zaliczenia koñcowego
testu i otrzymania certyfikatu
ukoñczenia tego szkolenia.
Dla s³uchaczy z najlepszymi
wynikami oraz najlepsz¹ frek-
wencj¹ przewidziano nagro-
dy.

Zapisy do Akademii - na
stronie {www.akademia.lubu-
skie.pl} lub poczt¹ elektro-
niczn¹ na adres: akade-
mia@lubuskie.pl. Udzia³ w
przedsiêwziêciu jest bezp³at-
ny.

MARZENA TOCZEK
MICHAŁ IWANOWSKI

Wystartowała Lubuska Akademia Rozwoju
Korzyœci z funduszy europejskich musz¹ odnieœæ nie tylko beneficjenci, ale tak¿e ca³y region.

Lubuska Akademia Rozwoju to szansa dla potencjalnych beneficjentów, by dowiedzieć się
jak pozyskać unijne fundusze, ale także szansa dla regionu, by z wdrażania funduszy
korzyść odnieśli wszyscy Lubuszanie.
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A to za spraw¹ najbardziej
niebiañskiego festiwalu w Pol-
sce - Muzyka w Raju, który
odbêdzie siê w dniach 12-21
sierpnia br. Ale zanim rajskie
dŸwiêki zabrzmi¹ w Parady¿u-
Goœcikowie organizatorzy za-
praszaj¹ do Przedsionka Raju.
Oba wydarzenia dofinansowu-
je samorz¹d woj. lubuskiego.

- Koncerty te ciesz¹ siê wiel-
kim powodzeniem, a muzyka
dawna promieniuje na ca³y re-
gion. Goœcimy wspania³ych
muzyków œwiatowej klasy w
naszych ma³ych wiejskich
koœcio³ach. Te miejsca s¹ za-
wsze wype³nione po brzegi -
podkreœla marsza³ek El¿bie-
ta Anna Polak.

„Przedsionek Raju” (cykl
koncertów) jest wydarze-
niem przyci¹gaj¹cym nie tyl-
ko melomanów. G³ówn¹ jego
ide¹, jest u³atwienie kontaktu
z muzyk¹ dawn¹ na wsiach i
w ma³ych oœrodkach

spo³ecznoœci lokalnej, gdzie
dostêp do wydarzeñ mu-
zycznych na takim poziomie
jest utrudniony. - Okazuje
siê, ¿e mamy wielu fanów
muzyki dawnej. Instrumenty
odkrywane na nowo czaruj¹
nie tylko melomanów z wyrafi-
nowanymi gustami,  ale wy-
chowaliœmy sobie publicznoœæ
w regionie, ale to zas³uga Ce-
zarego Zycha - dyrektora fes-
tiwalu - mówi marsza³ek Po-
lak. - W przypadku Przedsion-
ka Raju, to publicznoœæ
wychowa³a sobie nas - odpo-
wiada Cezary Zych.

Jak to siê sta³o?
Pomys³odawca festiwalu
t³umaczy, ¿e na koncertach
Muzyki w Raju w Parady¿u
mieszkañcy bardzo czêsto
pytali czy nie mo¿na by zor-
ganizowaæ koncertów w ich
miejscowoœciach. - Na po-
cz¹tku wydawa³o siê to trud-
ne organizacyjnie, ale spró-

bowaliœmy i pojechaliœmy w
kilka miejsc wybranych
wed³ug subiektywnego klu-
cza i to zadzia³a³o. Muzykom
siê spodoba³o, a lokalne
spo³ecznoœci zaanga¿owa³y
siê w te dzia³ania - t³umaczy
C. Zych. Podkreœla tak¿e, ¿e
ten cykl koncertów nie by³by

mo¿liwy do zrealizowania
bez wsparcia finansowego
urzêdu marsza³kowskiego, a
szczególnie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. - Jest to projekt nisko-
bud¿etowy, ale bez wsparcia
pani marsza³ek nie mieli-
byœmy szansy tego zrealizo-

waæ - wyjaœnia. Sekretariat
Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich po raz
drugi w³¹czy siê w pomoc fi-
nansow¹ dla przed-
siêwziêcia. Dofinansowanie
ze œrodków unijnych w ra-
mach KSOW wyniesie 25
tys. z³.

Jednak podczas festiwalu
najwa¿niejsza jest muzyka.
Jedn¹ z gwiazd tegoroczne-
go rajskiego festiwalu bêdzie
Davide Monti - wykonawca,
dla którego muzyka nie s³u¿y
tylko doznaniom artystycz-
nym; ma tak¿e s³u¿yæ celom
spo³ecznym. - Ta muzyka
jest bardzo wa¿na, ale nie
tylko dla tego, ¿e jest piêkna,
ale dlatego, ¿e to doskona³y
stymulator mózgu. To bo-
dziec do pracy nad sob¹. Ta
muzyka to doskona³a tera-
pia, a improwizacja to dosko-
na³y trening personalny -
przekonuje.

O tym, czym tak jest w rze-
czywistoœci przekonaj¹ siê
wszyscy, którzy wezm¹ udzia³
w tym niezwyk³ym przed-
siêwziêciu. W ramach V edycji
„Przedsionka Raju” odbêdzie
siê  31 koncertów m.in. w takich
miejscowoœciach jak: Letnica,
Zb¹szyñ, Œwiebodzin, Miêdzy-
rzecz, Œwidnica, Zielona Góra,
Klêpsk i inne. Impreza swoim
zasiêgiem wychodzi poza ramy
województwa lubuskiego, kon-
certy odbêd¹ siê bowiem w
Poznaniu i G³ogowie.

W ramach cyklu wyst¹pi¹:
Davide Monti (skrzypek baro-
kowy), Roger Helou (artysta
³¹cz¹cy tango i muzykê œred-
niowieczn¹),  Miraculis (zespó³
pasjonuj¹cy siê europejsk¹
muzyk¹ renesansow¹), Joan-
na Boœlak-Górniok (klawesy-
nistka), La Mouvance (nie-
miecka muzyka barokowa i
œredniowieczna).

MARZENA TOCZEK

Rajskie festiwale w Lubuskiem
W Lubuskiem bêdzie jak w raju.

Rajskie festiwale zapowiedzieli na konferencji prasowej mar-
szałek Elżbieta Anna Polak, dyrektor festiwali Cezary Zych (z
lewej) oraz Davide Monti, włoski skrzypek i gwiazda festiwali
muzyki dawnej (z prawej).
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Zagadki mierzęcińskiego kościoła i jego proboszcza
Nie wiadomo, sk¹d czerpa³ wzorce, pieni¹dze i materia³y. A jednak dokona³ rzeczy niebywa³ej.

Piêkny pa³ac w Mierzêcinie
ko³o Dobiegniewa zna
wiêkszoœæ gorzowian, bo
czêsto siê tam wyprawiaj¹.
Pospacerowaæ po japoñskim
ogrodzie, zjeœæ dobry obiad w
pa³acowej restauracji, obej-
rzeæ najwiêksz¹ w regionie
winnicê, czy zwyczajnie po-
ogl¹daæ pawie w przypa³aco-
wej ptaszarni. Ale tylko nie-
wielu wie, ¿e tu¿ obok pa³acu
jest koœció³ek, który kryje w
sobie tajemnicê i to nie jedn¹.

Koœció³ pod wezwaniem
Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Marii Panny jest
fili¹ dobiegniewskiej parafii
p.w. œw. Józefa. Bia³y budy-
nek otoczony bardzo charak-
terystycznym p³otem stoi tu¿
przy g³ównym wejœciu do
mierzêciñskiego pa³acu. Go-
rzowianie, którzy je¿d¿¹ do
tego zachwycaj¹cego miejs-
ca, zwykle obok niego par-
kuj¹ samochody. Rzadko ko-
mu, a w³aœciwie nikomu nie
przychodzi do g³owy, aby po-
szukaæ klucza u ¿yczliwego
koœcielnego i zerkn¹æ do
wnêtrza. A to du¿y b³¹d, bo
œwi¹tyñka jest skarbem. De-
cyduje o tym niespotykane,
jednolite wnêtrze, którego au-
torem jest by³y mierzêciñski
proboszcz, œp. ksi¹dz Jan
Kowal. Bo wnêtrze œwi¹tyni,
jej otoczenie oraz sam archi-
tekt to zbiór zagadek, które
czekaj¹ rozwi¹zanie, a które
byæ mo¿e nigdy nie znajd¹
rozwi¹zania. Ale jak mawiaj¹
historycy, nigdy nie wiadomo,
co przyniesie przysz³oœæ, ja-
kie dokumenty nagle siê od-
najd¹ i stan¹ siê kluczem do
wyjaœnienia tego, co na razie
jest nieoczywiste. 

Po baroku… modernizm

Ju¿ samo ogrodzenie
koœcio³a jest przedsmakiem
tego, co mo¿na zobaczyæ we
wnêtrzu œwi¹tyni. P³ot zdobi¹
bowiem jednolite, charaktery-
styczne geometryczne ele-
menty. Rzadko siê takie widzi
gdziekolwiek, a ju¿ przy kato-
lickim domu Bo¿ym, to praw-
dziwy ewenement. Bo po
wejœciu do wnêtrza czeka
zwiedzaj¹cych jeszcze
wiêksze zaskoczenie. Ca³oœæ
wystroju jest bowiem konsek-
wentnym rozwiniêciem tego,
co widaæ na ogrodzeniu. Do-
minuje geometryzm oraz bar-
wy bia³e i ró¿owe. Wszystkie
elementy wyposa¿enia, od
o³tarza, naczynia liturgiczne,
przez feretron, na ³awkach
koñcz¹c, s¹ w stylu moder-
nizmu. Wnêtrze zachwyca
zw³aszcza tych, co lubi¹ ar-
chitekturê i sztukê wnêtrzar-
stwa. Zadziwia natomiast
tych, którzy przywykli do su-
rowego romañskiego,
powœci¹gliwego gotyckiego,

albo szalenie ozdobnego, ka-
pi¹cego od z³ota i puco³owa-
tych putt barokowego stylu
katolickich œwi¹tyñ. 

Nie ma bowiem w regionie
drugiego takiego katolickiego
koœcio³a, który ma tak jednoli-
ty porz¹dek, tak¹ konsek-
wencjê wystroju. Konserwato-
rzy zabytków podkreœlaj¹, ¿e
to naprawdê prawdziwa rzad-
koœæ i wychwalaj¹ autora
przebudowy. 

Koœció³ bowiem zosta³ wy-
budowany w 1787 roku w sty-
lu póŸnego, dojrza³ego baro-
ku jako fundacja w³aœcicieli
Mierzêcina, szlacheckiego
rodu von Sydow. W latach 50.
XX wieku za spraw¹ w³aœnie
ks. Jana Kowala œwi¹tynia
zosta³a gruntownie przebudo-
wana w stylu modernizmu.
Wymieniono m.in. tynki ze-
wnêtrzne, zmieniono kszta³t
otworów okiennych oraz do-
dano do wystroju elewacji po-
wtarzaj¹ce siê te fascynuj¹ce
i sta³e motywy geometryczne
oraz jednolit¹ barwê. No i by³
problem.

Mało brakowało, a byłby
znów… barok

Kiedy do Mierzêcina trafi³
ksi¹dz Jan Kowal, wnêtrze
nie zachwyca³o. Obecnie
konserwatorzy na pytanie, co
siê sta³o z zastanym przez
proboszcza barokowym wy-
posa¿eniem (choæ tak na-
prawdê nie wiadomo, czy
jeszcze i w jakim stanie by³o),
rozk³adaj¹ rêce i przypusz-
czaj¹co t³umacz¹, ¿e chyba
by³o na tyle Ÿle zachowane,
¿e razi³o i wymaga³o zmiany.
Dlatego jedynie mo¿na przy-
puszczaæ, ¿e proboszcz zde-
cydowa³ siê na przebudowê i
konsekwentnie doprowadzi³
dzie³o swego ¿ycia do fina³u.
Potem mija³y lata, koœció³ek
trochê niszcza³, znów trzeba
by³o podj¹æ decyzjê, co dalej.
I decyzja by³a taka, koniecz-
na jest zmiana wystroju. Czyli
wracamy do baroku, albo
wspó³czesnego wystroju. Na
szczêœcie tak siê nie sta³o.
Bo zanim zaczê³y siê zmiany,
ma³ej œwi¹tyñce w ma³ej
wiosce zagubionej w dobieg-
niewskich lasach przyjrzeli
siê specjaliœci. Miêdzy innymi
ekspert, cz³onek Stowarzy-
szenia Konserwatorów Zabyt-
ków, jak i Stowarzyszenia
Historyków Sztuki, wyk³adow-
ca Uniwersytetu Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w
Warszawie - prof. Jakub Le-
wicki, który wzi¹³ udzia³ w pa-
nelu rzeczoznawców, jaki siê
odby³ w Mierzêcinie 4 i 5
sierpnia 2011. Jego zdaniem
przebudowa koœcio³a dokona-
na przez ksiêdza Jana Kowa-
la jawi siê jako wyj¹tkowa i
odnosi siê do realizacji archi-

tektury sakralnej na terenie II
Rzeczypospolitej w okresie
20-lecia miêdzywojennego.
Podkreœli³, ¿e ta przebudowa
dokonana przez ówczesnego
proboszcza, jest ewenemen-
tem w skali regionu z uwagi
na œwiadome zastosowanie
detalu modernistycznego oraz
kszta³towanie przestrzeni w
otoczeniu œwi¹tyni w oparciu o
przyjête modernistyczne mo-
du³y. I ta opinia w pewien spo-
sób zadecydowa³a o tym, ¿e o
modernizm w mierzêciñskiej
œwi¹tyni zadbaæ trzeba, a
wrêcz nale¿y. I tak modernizm
w Mierzêcinie doczeka³ siê
uznania i zadbania.

Mierzęcin przede
wszystkim 

Autor przebudowy, ksi¹dz
Jan Kowal spêdzi³ w
Mierzêcinie i okolicy prawie
ca³e swoje doros³e ¿ycie.
Starsi wiekiem parafianie, jak
i ci m³odsi, którzy dobrego
duszpasterza jeszcze pa-
miêtaj¹, podkreœlaj¹, ¿e by³
ciekawym i dobrym cz³owie-
kiem. I mocno skoncentrowa-
nym na celu ¿ycia, przebudo-
wie œwi¹tyni. 

Ksi¹dz Jan Kowal urodzi³
siê 23 czerwca 1817 roku w
Pantalowicach w powiecie
przeworskim w województwie
rzeszowskim. Po skoñczeniu
szko³y podstawowej wst¹pi³
do Ma³ego Seminarium ojców
kapucynów w Rozwadowie
nad Sanem prowincji krakow-
skiej. Po zakoñczeniu pi¹tej
klasy, przysz³y mierzêciñski
proboszcz wst¹pi³ do semina-
rium tego zakonu w Krako-

wie. Tam ukoñczy³ szko³ê
œredni¹ oraz 20 lipca 1941 ro-
ku odebra³ œwiêcenia
kap³añskie. Po œwiêceniach
pozosta³ w krakowskim klasz-
torze. Pe³ni³ pos³ugê misyjn¹ i
zajmowa³ siê prac¹ na rzecz
zak³adów wychowawczych
prowadzonych przez siostry
albertynki. W tamtym czasie
ze szczególnym oddaniem
spe³nia³ pos³ugi liturgiczne. 

Do Mierzêcina trafi³ w 1949
r., kiedy to na polecenie
w³adz zakonnych obj¹³ stano-
wisko kapelana sióstr bene-
dyktynek w ich mierzêciñskim
domu. W tym samym czasie
zacz¹³ pe³niæ pos³ugê dusz-
pastersk¹ na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci oraz rozpocz¹³
remont mierzêciñskiego
koœcio³a. Rok póŸniej, w roku
1950, postanowi³ przejœæ ze
stanu zakonnego do ducho-
wieñstwa diecezjalnego i za
zgod¹ zarówno w³adz zakon-
nych, jak i Administratora Go-
rzowskiego uda³o mu siê to
zamierzenie zrealizowaæ.
Ksi¹dz Kowal pozosta³ w
Mierzêcinie a¿ do 13 grudnia
1952 r. Wtedy to w³adze
koœcielne powierzy³y mu pa-
rafiê Œmieszkowo w powiecie
wschowskim, jednak pó³ roku
póŸniej (dok³adnie 1 czerwca
1953 r.) ze wzglêdu na bar-
dzo powa¿n¹ chorobê p³uc
ksi¹dz Kowal musia³ zrezyg-
nowaæ z pe³nienia funkcji pro-
boszcza. Na leczenie wróci³
do Mierzêcina. Jednak po kil-
ku miesi¹cach trafi³ do szpita-
la w Sulechowie, a nastêpnie
do sanatorium w Torzymiu.
Przebywa³ tam a¿ do stycznia

1955 r. Od tego czasu zdro-
wie ksiêdza by³o mocno
nadw¹tlone. Dlatego te¿
w³adze koœcielne powierzy³y
mu znacznie ³atwiejsz¹ pla-
cówkê w Szlichtyngowej ko³o
Wschowy. By³ tam rezyden-
tem, a nastêpnie wikariuszem
w Zamys³owie.

Jednak ksi¹dz Kowal stale
wraca³ do Mierzêcina, gdzie
ca³y czas prowadzi³ przebu-
dowê koœcio³a. 18 marca
1957 r. w³adze koœcielne
przenios³y ksiêdza Kowala na
parafiê do Starego Polichna,
ale bardzo trudne warunki
tam panuj¹ce spowodowa³y,
¿e znów odnowi³a siê zale-
czona choroba p³uc. Dlatego
te¿ w lutym 1958 roku na po-
lecenie w³adz koœcielnych
ksi¹dz Jan Kowal powróci³ do
Mierzêcina, gdzie mia³ byæ
samodzielnym wikariuszem.
Po powrocie coraz bardziej
podupada³ na zdrowiu,
pog³êbia³a siê choroba p³uc.
2 stycznia 1959 roku zosta³
zwolniony z jakichkolwiek
obowi¹zków duszpasterskich
i ksi¹dz Jan dba³ tylko o oto-
czenie koœcio³a i swego do-
mu. Zmar³ 31 marca 1973 r.
Jego pogrzeb odby³ siê 3
kwietnia 1973 roku, mszy
¿a³obnej przewodniczy³
ksi¹dz biskup Wilhelm Pluta,
legendarny gorzowski ordy-
nariusz.  Ksi¹dz Jan zosta³
pochowany na mierzêciñskim
cmentarzu na ty³ach pa³acu. 

Architekt przebudowy
nadal nierozpoznany

¯adne dostêpne materia³y
nie daj¹ odpowiedzi, sk¹d u

ksiêdza, który nie mia³ ani ar-
tystycznego, ani te¿ architek-
tonicznego wykszta³cenia ta-
ka œwiadomoœæ w³aœnie archi-
tektury i formy siê sta³a. Nie
ma œladów ¿adnych wyjaz-
dów studialnych ani te¿
uczestnictwa ksiêdza Kowala
w jakichkolwiek konferen-
cjach wi¹¿¹cych siê z t¹ dzie-
dzin¹ ¿ycia. 

Nie wiadomo, sk¹d czerpa³
wzorce tak konsekwentnej
przebudowy, w tak jednolitym
i tak nieoczywistym dla bu-
dowli sakralnej stylu. To jed-
na z zagadek, jaka siê ³¹czy
zarówno z osob¹, jak i
dzie³em jego ¿ycia. Nie ma
bowiem œladów podró¿owa-
nia ksiêdza do Wiednia,
gdzie art deco jest wszech-
obecne. Nie ma te¿ œladów
po bibliotece, która mog³aby
naprowadziæ na moment po-
cz¹tku, zarodek idei przebu-
dowy. Moment pocz¹tku.

Sama przebudowa też
nierozpoznana

Stale otwarte pozostaje te¿
pytanie o finanse. Nie wiado-
mo, sk¹d ksi¹dz Kowal czer-
pa³ pieni¹dze oraz jak pozy-
skiwa³ materia³y budowlane
na koœció³ w latach 50. minio-
nego wieku. A nie by³y to cza-
sy sprzyjaj¹ce takim przed-
siêwziêciom. 

Mo¿na by³oby podejrzewaæ,
¿e mierzêciñski proboszcz
by³ w ruchu tzw. Ksiê¿y Pat-
riotów, o których pisze
Zdzis³aw Zblewski w swoim
Leksykonie PRL-u wydanym
w Krakowie w 2000 roku i któ-
rych notuje tak: „ Ksiê¿a pat-

Kościół jest własnością parafii św. Józefa w Dobiegniewie.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um



�13Sierpień 2016 r.reporTaż prosTo z regionu

Zagadki mierzęcińskiego kościoła i jego proboszcza
Nie wiadomo, sk¹d czerpa³ wzorce, pieni¹dze i materia³y. A jednak dokona³ rzeczy niebywa³ej.

r  e  k  l  a  m  a

rioci - okreœlenie powsta³o w
1949 r. i dotyczy³o duchow-
nych, wspieraj¹cych w³adzê i
popieraj¹cych zmiany za-
chodz¹ce w Polsce Ludowej.
Okreœlenie »ksiê¿a patrioci«
wywodzi siê od oficjalnej de-
wizy ruchu, która brzmia³a:
»niez³omna wiernoœæ Polsce
Ludowej«. Ruch ksiê¿y pat-
riotów dzia³a³ szczególnie ak-
tywnie w latach 1949-1956”.

Skoro nie Ksiê¿a Patrioci, to
mo¿e inna wspó³praca z
ówczesn¹ opresyjn¹ w³adz¹ i
jej agendami, jak choæby
s³u¿by bezpieczeñstwa. Ale
dziêki pomocy prof. dr. hab.
Dariusza A. Rymara, dyrek-
tora Archiwum Pañstwowego
w Gorzowie Wielkopolskim i
ta opcja zosta³a wykluczona.
Bo dziêki kwerendzie pana
profesora w archiwach Insty-
tutu Pamiêci Narodowej oka-
za³o siê, ¿e nie ma œladu na
jak¹kolwiek wspó³pracê
ksiêdza Jana Kowala z re-
presyjnym pañstwem, a co
za tym, z cich¹ zgod¹ i po-
moc¹ tego¿ w przebudowie
œwi¹tyni. Czyli dzia³a³ sam

zarówno w sferze idei, jak i
materii.

Pewn¹ odpowiedŸ mo¿na
us³yszeæ w Mierzêcinie. Wier-
ni, zw³aszcza ci nieco starsi,
co ksiêdza Jana pamiêtaj¹,
do dziœ ¿artuj¹, ¿e w tamtych
czasach (lata 50. XX wieku)
budowa³o siê nieistniej¹ce ju¿
Pañstwowe Gospodarstwo
Rolne, to i trochê betonu za-
wsze ³atwiej by³o dostaæ. ¯art
pozostaje ¿artem, ale wierni
do dziœ mówi¹ o by³ym pro-
boszczu z sympati¹.

No chwilka na cmentarzu

Jak ju¿ ktoœ zobaczy
wnêtrze tej ze wszech miar
oryginalnej i rzeczywiœcie je-
dynej œwi¹tyni, powinien so-
bie zafundowaæ spacer na
mierzêciñski cmentarz. Te¿
le¿y tu¿ przy pa³acowym
p³ocie. Od razu widaæ ka-
plicê-mauzoleum rodu von
Sydow, ale warto siê przejœæ
po ma³ej wiejskiej nekropolii i
nie czytaæ napisów na na-
grobkach. Nie ma potrzeby.
Bo grobu ksiêdza Jana Kowa-
la nie da siê przeoczyæ. Jego

nagrobek bowiem jest utrzy-
many w takim samym stylu i
porz¹dku, jak dzie³o jego
¿ycia, czyli wnêtrze i otocze-
nie mierzêciñskiej œwi¹tyni.
Po zapaleniu zniczka, albo
chwili zadumy przy grobie te-
go niepospolitego i ca³y czas
nierozpoznanego cz³owiek,
mo¿na i warto ju¿ pójœæ i po-
dziwiaæ to, co prywatny polski
kapita³ zrobi³, aby pa³ac von
Sydowów do ¿ycia powróciæ i
nas cieszyæ. 

Ale w pamiêci mieæ nale¿y,
¿e lata temu tu mieszka³ i
zdrowie ostatecznie straci³
przy przebudowie œwi¹tyni
pewien niepospolity, choæ do
koñca nierozpoznany pro-
boszcz. I choæ nadal z tym
miejscem, jak i osob¹ wiele
jest zwi¹zanych zagadek, to
jednak jak ju¿ bêdziemy w
Mierzêcinie, warto zajrzeæ do
koœcio³a. Bo zabytek pierw-
szej klasy to jest.

I jak pokaza³a chwila, wielu
gorzowian niepospolity
ksi¹dz oraz jego dzie³o ¿ycia
jednak inspiruje do tego, aby
do Mierzêcina znów zajrzeæ. I

zanim do pa³acu pójd¹, to ze-
chc¹ obejrzeæ jedyny w swo-
im rodzaju koœció³ i zapal¹
zniczka na grobie wybitnie
niepospolitego ksiêdza, o któ-
rym wiadomo na pewno, ¿e
chcia³ tu mieszkaæ i tu pozos-
tawi³ dzie³o swego ¿ycia. 

A zagadki nadal czekaj¹ na
rozwi¹zanie.

RENATA OCHWAT

Tekst jest swobodnym roz-
winiêciem mego komunikatu,
jaki ukaza³ siê w „Nadwar-
ciañskim Roczniku Histo-
ryczno-Archiwalnym” 20014,
nr 21, s. 347-350, który uka-
za³ siê 5 listopada 2014 roku.
Za pomoc w dotarciu do nie-
których informacji dziêkujê
szczególnie ksiêdzu dr. Ro-
bertowi Kuflowi oraz prof. dr.
hab. Dariuszowi A. Rymaro-
wi. Natomiast Zbigniewowi
Czarnuchowi dziêkujê za in-
spiracjê. Rocznik mo¿na na-
byæ w Archiwum Pañstwo-
wym w Gorzowie przy ul.
Moœcickiego, a którego lek-
turê którego szczególnie po-
lecam. Wnętrze zachwyca zwłaszcza tych, co lubią architekturę i

sztukę wnętrzarstwa.
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- Z ¿alem odda³ pan sta-
nowisko przewodnicz¹ce-
go rady  miasta i zasiad³ w
fotelu obok jako wiceprze-
wodnicz¹cy?

- Nie, absolutnie nie.
Cieszê siê, ¿e mia³em
okazjê przez blisko dwa lata
kierowaæ pracami rady i to
by³ dobry czas. Jestem z te-
go okresu zadowolony,
zw³aszcza ¿e rada
prze¿ywa³a trudne chwile
zwi¹zane z wyborami parla-
mentarnymi i w konsekwen-
cji wymian¹ wielu radnych.
Mo¿e nie wszyscy w to
uwierz¹, ale naprawdê pra-
cowa³o nam siê wszystkim
dobrze, bez wiêkszych spo-
rów.
- Nie ma pan jednak
szczêœcia do tej funkcji.
Ju¿ drugi raz musia³ pan
ust¹piæ z niej przed za-
koñczeniem kadencji?

- Zgadza siê, ale odwo³any
zosta³em po raz pierwszy.
Wczeœniej, w 2007 roku, to
ja z³o¿y³em rezygnacjê ze
wzglêdu na zarzuty prokura-
torskie, jakie pojawi³y siê
wobec mnie. Jak czas poka-
za³, zarzuty by³y wyssane z
palca, co potwierdzi³ w swo-
im wyroku s¹d, oczysz-
czaj¹c mnie z wszystkiego.
Ja o tym doskonale wie-
dzia³em, ale uzna³em, ¿e
przewodnicz¹cy powinien
byæ poza wszelkimi podej-
rzeniami, st¹d taka by³a mo-
ja decyzja. Obecne po¿eg-
nanie siê z funkcj¹ przewod-
nicz¹cego to nic innego jak
gra polityczna. Potwierdzili
to zreszt¹ ci wszyscy, którzy
podziêkowali mi za pra-
wid³owe wykonywanie obo-
wi¹zków. Nikt mi niczego
merytorycznego nie zarzu-
ci³.
- Poza jednym. Dopuœci³
pan do g³osowania na ra-
dzie miasta deklaracjê o
przestrzeganiu przez rad-
nych i samorz¹d orzeczeñ
Trybuna³u Konstytucyjne-
go nawet, je¿eli nie bêd¹
one publikowane.

- Tu siê zgadza. W medial-
nych wypowiedziach zwrócili
na to uwagê wysoko posta-
wieni dzia³acze lokalnych
struktur PiS, którzy twierdz¹,
¿e moje odwo³anie to nic in-
nego jak kara za wyjœcie
przed szereg. Wczeœniej o
tym nie chcia³em mówiæ, ale
teraz ju¿ mogê. Jeszcze
przed g³osowaniem deklara-
cji mia³em g³osy, ¿e jak do-
puszczê do tego zostanê od-
wo³any. I s³owo sta³o siê fak-
tem. Nie ¿a³ujê jednak, bo w
¿yciu zasady s¹ wa¿niejsze
od stanowisk. Mogê dzisiaj
spokojnie spojrzeæ w lustro.
- Wierzy pan, ¿e to by³o
g³ówn¹ przyczyn¹, a nie
toczona w mieœcie od
pewnego czasu gra poli-

tyczna, której celem by³o
odsuniêcie Platformy Oby-
watelskiej od w³adzy?

- Dla jednych mo¿e to by³a
drobna rzecz, dla polityków
PiS mia³a wymiar zasadni-
czy. Nie mam powodów im
nie wierzyæ, skoro publicznie
to twierdzili.
- Rada miasta mo¿e
wszystko przyj¹æ i wszyst-
ko odwo³aæ. Czy pañskim
zdaniem ci radni, którzy
byli za przyjêciem deklara-
cji i zarazem za pañskim
odwo³aniem bêd¹ teraz
stosowaæ siê do tego za
czym zag³osowali?

- To jest ciekawe pytanie,
ale do tych radnych. Chcê
wierzyæ, ¿e ka¿dy g³osuje
zgodnie z w³asnym sumie-
niem. Je¿eli pojawi siê po-
mys³ odwo³ania tej deklaracji
to przypuszczam, ¿e czêœæ
radnych bêdzie mia³a pro-
blem z utrzymaniem wiary-
godnoœci wobec wyborców. 
- Spodziewa³ siê pan, ¿e
kiedyœ w Gorzowie dojdzie
do tak dziwnej w sumie
koalicji PiS-u, lewicy w
ró¿nym wydaniu i bezpar-
tyjnej m³odzie¿y, która
mia³a odpolityczniæ mias-
to?

- Przyznam, ¿e doczeka-
liœmy siê w Gorzowie mocno
skomplikowanej sytuacji.
Wynika to ze sporej iloœci
klubów radnych, do tego do-
chodz¹ radni niezale¿ni. A
ju¿ naprawdê sporym k³opo-
tem sta³a siê rekordowa
iloœæ przejœæ z klubu do klu-
bu, powo³ywanie nowych.
Niestety, polityka mocno
wdar³a siê do naszej rady
miasta i sta³a siê gr¹. Zaczy-
nam obserwowaæ niepo-
koj¹ce zjawisko, ¿e wa¿nie-
jsze jest ogranie przeciwnika
politycznego, a nie
wspó³dzia³anie. To wszystko
jest na krótk¹ metê, nie ma
nic wspólnego z patrzeniem
w przysz³oœæ. Z tego powo-

du trzeba siê martwi, bo
obecne gierki do niczego
dobrego nas nie dopro-
wadz¹. 
- Miasto mo¿e na tych
gierkach straciæ?

- Oczywiœcie. Mieszkañcy
wybieraj¹ konkretnych ludzi
skupionych pod okreœlonym
szyldem. Kandydaci w kam-
panii staraj¹ siê przekony-
waæ, ¿e pod danym sztanda-
rem kryje siê okreœlony pro-
gram i bêdzie on
realizowany. A póŸniej oka-
zuje siê, ¿e wiêkszoœæ rad-
nych robi ró¿nego rodzaju
dziwne piruety, skacz¹ z
kwiatka na kwiatek i wcale
nie jest im wstyd z tego po-
wodu.
- A mo¿e te wszystkie
gierki to efekt s³aboœci do-
minuj¹cej w ostatnich la-
tach Platformy Obywatel-
skiej, któr¹ pan reprezen-
tuje?

- To samo moglibyœmy po-
wiedzieæ o ruchach miej-
skich.
- Zgoda, ale im brakuje
doœwiadczenia, dopiero
ucz¹ siê lokalnej polityki. 

- Uwa¿am, ¿e skoro poru-
szamy ten temat to zwróæmy
uwagê na inny problem. Pra-
wo jest tak skonstruowane,
¿e w samorz¹dzie praktycz-
nie pe³niê w³adzy ma prezy-
dent miasta. On posiada
mnóstwo narzêdzi, dziêki
którym jest g³ównym rozgry-
waj¹cym. Je¿eli prezydent
podejmuje jak¹œ grê, to rad-
ni nawet najsilniejszej forma-
cji politycznej w radzie s¹
skazani na przegran¹, o ile
nie maj¹ bezwzglêdnej
wiêkszoœci. 
- Pana zdaniem to prezy-
dent rozgrywa radê, a
mo¿e jednak on jest roz-
grywany?

- Trudno jest mi jedno-
znacznie odpowiedzieæ na
to pytanie, bo nie uczestni-
czymy w tej grze. Na pewno

prezydent jest bardzo zaan-
ga¿owany, zbudowa³ w³asny
klub, dogada³ siê z klubem
PiS, ale czy tak chcia³, czy
mo¿e inne czynniki o tym
zadecydowa³y, zapewne
czas poka¿e.
- Rozumiem, ¿e PO prze-
chodzi do opozycji w ra-
dzie miasta?

-  Niekoniecznie. Od kiedy
jestem w radzie miasta
przyjêliœmy za³o¿enie, ¿e nie
bêdziemy ¿adnym koalicjan-
tem dla nikogo oraz nie
bêdziemy w totalnej opozy-
cji. Tak by³o za czasów pre-
zydenta Tadeusza Jêdrzej-
czaka, kiedy wiele jego pro-
pozycji popieraliœmy, ale z
wieloma siê nie zgadza-
liœmy. Z prezydentem Jac-
kiem Wójcickim te¿ nie by-
liœmy w koalicji. Chcemy
pracowaæ dla dobra miesz-
kañców, dlatego wszystkie
dobre pomys³y bêdziemy po-
pierali, z³e natomiast w na-
szej ocenie krytykowali i
przedstawiali w³asne. 
- Czyli jesteœcie gotowi
popieraæ pomys³y koalicji
prezydenckiej, na czele
której stoi PiS. To bêdzie
oznacza³o jednak wzmac-
nianie tej partii i nabijanie
jej plusów przed kolejnymi
wyborami.

- Wie pan, dlaczego nigdy
nie chcia³em iœæ do sejmu?
¯eby unikn¹æ takiej zero-je-
dynkowej polityki. Albo, al-
bo! W samorz¹dzie nie
mo¿na blokowaæ dobrych
rozwi¹zañ tylko dlatego, ¿e
s¹ one zg³aszane przez kon-
kurenta politycznego. Jak
potem wyt³umaczyæ miesz-
kañcom, ¿e nie zbudujemy
tej czy tamtej drogi, bo pro-
jekt z³o¿yli radni wspó³pra-
cuj¹cy z prezydentem.
- Przekonuje pan, ¿e
wszystko co bêdzie dobre
dla miasta bêdzie pan po-
piera³. A co jest dobre dla
miasta?

- Najwa¿niejsze to pozys-
kanie jak najwiêkszych œrod-
ków unijnych oraz dobre ich
wydatkowanie. Dlatego trze-
ba mieæ pe³ne szuflady
dobrych wniosków i gdzie
tylko pojawi siê szansa apli-
kowaæ o dodatkowe fundu-
sze. Zw³aszcza te, które
bêd¹ znajdowaæ siê na lis-
tach rezerwowych. Potrzeby
mamy ogromne i ka¿dy do-
datkowo zdobyty grosz
mo¿e u³atwiæ nam ich za-
spakajanie. I w takim przy-
padku naprawdê nie licz¹
siê gierki polityczne, bo
wszyscy mamy wspólny cel. 
- Wyszed³ pan z propo-
zycj¹ ,,Polepszenia Gorzo-
wa’’ poprzez zbieranie in-
formacji od mieszkañców
w sprawach ich dotykaja-
cych. W tym celu za³o¿y³
pan nawet stronê interne-
tow¹ pod has³em ,,Polepsz
Gorzów’’. Czy z pozycji
opozycyjnego teraz radne-
go bêdzie pan jednak w
stanie spe³niaæ oczekiwa-
nia tych mieszkañców,
którzy zaczn¹ zg³aszaæ
ró¿ne problemy?

- Je¿eli uznam, ¿e prezy-
dent blokuje dobre
rozwi¹zania dla miesz-
kañców tylko dlatego, ¿e s¹
one zg³aszane przeze mnie
lub nasz klub nazwê go pub-
licznie z³ym prezydentem.
S¹dzê jednak, ¿e tak nie
bêdzie. Faktem jest, ¿e w
ostatnich miesi¹cach ci¹gle
rozmawiamy o wielkich in-
westycjach, o miliardzie
z³otych, który zostanie
w³o¿ony w rozwój miasta czy
o przecinaniu wstêg. Miesz-
kañcy jednak s¹ uczuleni te¿
na drobne sprawy. Jednego
dnia potrafiê dostaæ kilka-
dziesi¹t próœb. Dotycz¹ one
za³atania niebezpiecznej
wyrwy w chodniku, usu-
niêcia niebezpiecznego
krawê¿nika, obciêcia
¿ywop³otu, który zas³ania
kierowcom wjazd na
skrzy¿owanie czy pieszym w
przejœciu na druga stronê
ulicy. Tak proste i ³atwe rze-
czy, które naprawia siê od
rêki nie mog¹ mieæ barw po-
litycznych i koalicyjnych. Do-
dam, ¿e dzisiaj nie jestem
ju¿ chêtny, ¿eby promowaæ
ten portal, tak du¿o wp³ywa
codziennie spraw. Podkreœlê
jeszcze fajn¹ wspó³pracê z
urzêdnikami, którym przeka-
zujê konkretne proœby do
rozwi¹zania.
- To tym bardziej chyba
pokazuje, ¿e tego rodzaju
skrzynka podawcza po-
winna dzia³aæ w magistra-
cie a nie u radnego?

- To ju¿ nie do mnie. Po-
mys³ pojawi³ siê w poprzed-
niej kadencji. Prezydent mia³
zbudowaæ coœ takiego po
wyborach, nie uczyni³ do

dzisiaj. Mieszkañcy zaœ na-
legali i teraz widaæ, jak silna
by³a potrzeba stworzenia te-
go rodzaju portalu. 
- Czy gorzowski szpital
ma nowe k³opoty, skoro
nast¹pi³a zmiana zarz¹du?

- Zawsze mo¿na w ka¿dej
organizacji coœ poprawiæ,
polepszyæ. Sytuacja gorzow-
skiej lecznicy na obecn¹
chwilê jest dobra. Przypo-
mnijmy sobie jej sytuacjê
sprzed wielu lat. Pamiêtam,
jak pierwszy raz by³em prze-
wodnicz¹cym rady miasta i
wtedy szpitalowi grozi³a
ewakuacja z powodu zajêcia
kont przez komornika. Za-
stanawialiœmy siê wówczas,
w jaki sposób dokonaæ tej
ewakuacji. Kolejne lata wca-
le nie poprawi³y sytuacji i do-
piero jego przekszta³cenie i
czêœciowe odd³u¿enie po-
zwoli³o wyjœæ na prost¹.  Tu-
taj muszê podkreœliæ
ogromn¹ determinacjê mar-
sza³ek El¿biety Polak w wy-
prowadzeniu placówki z eks-
tremalnie trudnego
po³o¿enia. Co do zmiany za-
rz¹du chcê zwróciæ uwagê,
¿e nikt nikogo nie
odwo³ywa³. Zakoñczy³a siê
kadencja poprzedniego za-
rz¹du i w³aœciciel szpitala,
czyli samorz¹d wojewódzki,
powo³a³ nowy zarz¹d.
- W zarz¹dzie zosta³ pan
wiceprezesem. Czym
bêdzie siê pan zajmowa³?

- Szpital jest specyficznym
przedsiêbiorstwem. To nie
jest fabryka gwoŸdzi. Tu pra-
cuje siê z ludŸmi i dla ludzi.
Nie ma miejsca na b³êdy,
eksperymenty. Nie tylko
przede mn¹ ale i prezesem
Jerzym Ostrouchem stoj¹
wiêc nie lada wyzwania.
Zdajemy sobie z tego
sprawê. Ze strategicznych
celów oczywiœcie na czo³o
wysuwa siê budowa radio-
terapii. Powiem wprost,
jesteœmy naprawdê zdeter-
minowani i zapewniam, ¿e
wybudujemy ten oddzia³.
Bardzo wa¿ne jest
uporz¹dkowanie Szpital-
nego Oddzia³u Ratunkowe-
go. Jest to dla wielu pa-
cjentów miejsce ratowania
¿ycia i musi on dzia³aæ per-
fekcyjnie. Jego dzia³al-
noœci nie poprawimy z dnia
na dzieñ, ale z dnia na
dzieñ powinien staæ siê
przynajmniej bardziej przy-
jazny dla pacjenta. Jest to
proces wymagaj¹cy spo-
rych nak³adów i czasu, ale
zapewniam, ¿e pozytywne
zmiany bêd¹ widoczne
systematycznie. O szcze-
gó³ach na razie nie
chcia³bym wypowiadaæ siê,
poniewa¿ najpierw musimy
opracowaæ szczegó³owy
plan dzia³ania.
- Dziêkujê za rozmowê.

R. Surowiec: Obecne gierki do niczego dobrego nas nie doprowadzą. 
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Szpital to nie jest jednak fabryka gwoździ
Z Robertem Surowcem, by³ym przewodnicz¹cym rady miasta i wiceprezesem gorzowskiego szpitala, rozmawia Robert Borowy
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- Czuje siê pan jeszcze po-
litykiem?

- Od kilku lat skupiam siê na
pracy w administracji. Naj-
pierw rz¹dowej, obecnie sa-
morz¹dowej. Parê lat temu w
polityce by³em bardziej aktyw-
ny. Dzia³a³em jako radny
miasta, by³em cz³onkiem za-
rz¹du województwa. Te
doœwiadczenia s¹ mi nie-
zmiernie przydatne w obecnej
pracy, która daje mi du¿o sa-
tysfakcji, gdy¿ mam bez-
poœredni kontakt z naszymi
mieszkañcami, którym mogê
w konkretny sposób pomóc.
- S³owem, ucieka pan od
polityki?

- Nie. Jak ktoœ kiedyœ poli-
tyk¹ siê zainteresowa³, to tak
³atwo jej nie porzuca. Ciê¿ko
jest jednak po³¹czyæ pracê
zawodow¹ z aktywnym zaan-
ga¿owaniem politycznym. Po-
za tym id¹c do pracy pogl¹dy
nale¿y od³o¿yæ na bok i sku-
piæ siê na jak najlepszym wy-
konaniu swoich obowi¹zków.
- Czym ró¿ni siê praca w
Wojewódzkim Inspektora-
cie Inspekcji Handlowej,
której do niedawna pan
szefowa³, od tego co robi
pan jako rzecznik praw kon-
sumentów?

- Czeœæ kompetencji pokry-
wa siê, przy czym inspekcja
handlowa pe³ni bardziej rolê
kontroln¹. Sprawdza czy da-
ne wprowadzane na rynek
produkty i us³ugi spe³niaj¹ wy-
mogi prawne. W ramach in-
spekcji handlowej mo¿na te¿
rozwi¹zywaæ problemy poje-
dynczych konsumentów -
chocia¿by poprzez prowadze-
nie mediacji. Pracuj¹c przez
cztery lata w tej instytucji
postawi³em szczególny na-
cisk na ochronê praw konsu-
mentów. Dlatego prze-
chodz¹c do biura miejskiego
rzecznika nie mia³em proble-
mów z szybkim przestawie-
niem siê, bo praca tu sprowa-
dza siê g³ównie do pomocy
nam - konsumentom. W tym
obszarze rzecznik ma zreszt¹
szersze kompetencje.
- Powiedzenie ,,m¹dry Po-
lak po szkodzie’’ jest nadal
aktualne w odniesieniu do
handlu?

- Niestety, ale w dalszym
ci¹gu jesteœmy podatni na
ró¿ne rodzaju triki ze strony
sprzedawców. Czy zawsze
zastanawiamy siê, kupuj¹c
dany towar, czy jest on nam
naprawdê potrzebny i czy ku-
pujemy go w prawid³owy spo-
sób? Najczêœciej czynimy to
pod wp³ywem impulsu, w trak-
cie akcji promocyjnych. Widzi-
my wysok¹ przekreœlon¹
cenê oraz now¹ ni¿sz¹ - ku-
pujemy taki towar, przeœwiad-

czeni ¿e zaoszczêdziliœmy.
Tymczasem w sklepie obok
ten sam przedmiot, choæ nie
w promocji, jest jeszcze
tañszy.
- Dlaczego dajemy siê
oszukiwaæ?

- Szczególnie tak siê zdarza
na tak zwanych prezenta-
cjach, czyli zamkniêtych spot-
kaniach. W sieci detalicznej
klient ma du¿y wybór, mo¿e
wejœæ do sklepu i wyjœæ nic
nie kupuj¹c. Nie czuje te¿ na-
cisku ze strony sprzedawców.
Na prezentacji w wynajêtej
sali wygl¹da to inaczej. Wy-
kwalifikowani w tej dziedzinie
prezenterzy stosuj¹ ró¿ne
sztuczki psychologiczne,
wp³ywaj¹ce na klientów.
G³ównie s¹ to starsze osoby. I
nawet nie wiedz¹, kiedy kupi¹
garnki za piêæ tysiêcy z³otych,
warte w rzeczywistoœci kilka-
set z³otych. Prawdziwe pro-
blemy zaczynaj¹ siê piêtrzyæ,
kiedy podpisz¹ ca³y plik doku-
mentów i dopiero w domu
orientuj¹ siê, ¿e wziêli kredyt
konsumencki, najczêœciej na
niekorzystnych warunkach.
- Mówi siê o tym g³oœno
od wielu lat, a jednak wci¹¿
zdarzaj¹ siê osoby pod-
daj¹ce tej formie manipula-
cji. Dlaczego?

- W zesz³ym roku prowa-
dzi³em cykl prelekcji dla osób
starszych, dotycz¹cych praw
konsumenta. By³em ciekawy,
dlaczego uczestnicz¹ oni w
takich spotkaniach? Przyznali
siê, ¿e jest to dla nich pewna
forma rozrywki, wyrwania siê
z domu, spotkania ze znajo-
mymi. I id¹c na prezentacjê
s¹ w pe³ni œwiadome, co ich
tam czeka. Zapewniaj¹, ¿e
nie poddadz¹ siê manipulacji,
nie dadz¹ sobie nic wcisn¹æ,
a po godzinie wychodz¹ z
,,antyalergicznym odkurza-
czem’’. I s¹ to czêsto osoby
wykszta³cone. Wystarczy po-
wiedzieæ im, ¿e to dla dobra
wnuczka i zaraz podpisuj¹
umowy. Prezenterzy s¹ ucze-
ni manipulowania i wiedz¹, ¿e
taka osoba nie kupuje dla sie-
bie. I pytaj¹, a na co choruje
pani wnuczek? Kiedy w odpo-
wiedzi s³ysz¹, ¿e na alergiê
zaraz pojawia siê mnóstwo
propozycji zakupu ró¿nych to-
warów, które poprawi¹ kom-
fort ¿ycia wnuczkowi.
- Co mo¿na zrobiæ w sy-
tuacji, gdy wrócimy do do-
mu z takim niechcianym za-
kupem?

- Przede wszystkim przy-
znaæ siê rodzinie, ¿eby
mo¿na by³o szybko zareago-
waæ. Od 25 grudnia 2014 ro-
ku zmieni³y siê przepisy na
korzyœæ konsumentów. Zosta³
wyd³u¿ony termin z 10 do 14

dni na rezygnacjê z umowy,
je¿eli do transakcji dosz³o po-
za lokalem przedsiêbiorstwa.
Dotyczy to równie¿ zakupów
na przyk³ad przez Internet.
- I co w takiej sytuacji na-
le¿y poczyniæ?

- W pierwszej kolejnoœci
wys³aæ do siedziby firmy za
potwierdzeniem odbioru
oœwiadczenie o odst¹pieniu
od umowy. Je¿eli ktoœ ma z
tym k³opoty, zapraszam do
siedziby rzecznika konsu-
menta, na pewno pomo¿emy
zredagowaæ takie pismo we
w³aœciwej formie. Nastêpnie
nale¿y prawid³owo spakowaæ
zakupiony towar i wys³aæ. W
tym momencie uznaje siê, ¿e
umowa zosta³a skutecznie
wypowiedziana.
- Z jakimi sprawami naj-
czêœciej teraz zwracaj¹ siê
do pana konsumenci?

- Sprawy dotycz¹ g³ównie
reklamacji zakupionych towa-
rów. Przedsiêbiorcy nie za-
wsze chc¹ uznawaæ roszcze-
nia konsumentów. Nie za-
wsze chc¹ te¿ zwracaæ
pieni¹dze w przypadku od-
st¹pienia od umowy. W takich
sytuacjach zadaniem rzeczni-
ka jest wys³anie pisma do
przedsiêbiorcy, w którym to
wyraŸnie wskazuje przepisy,
na podstawie których nale¿y
dzia³aæ. Oczywiœcie w pierw-
szej kolejnoœci staramy siê
za³atwiæ sprawê polubownie.
Jak siê nie uda, wtedy mo¿na
wyst¹piæ na drogê s¹dow¹.
Rzecznik musi wys³uchaæ
równie¿ drugiej strony, bo nie
zawsze konsument ma racjê.
Takim przyk³adem jest zwrot
towaru w sklepie stacjonar-
nym. Obowi¹zuj¹ce przepisy
nie przewiduj¹ tego, co ozna-
cza, ¿e kupuj¹c pe³nowar-
toœciowy towar nie mo¿emy
ju¿ go zwróciæ. Niektóre skle-
py zgadzaj¹ siê na to, ale jest
to ich dobra wola. Ma³o tego,
tu nie wystarczy dobre s³owo
sprzedawcy. Najlepiej mieæ
na przyk³ad na paragonie na-
pisane, ¿e w ci¹gu kilku dni
towar mo¿na wymieniæ. Nie-
które sklepy wieszaj¹ tabliczki

informuj¹ce o tym. Bywaj¹
du¿e sklepy budowlane, które
przyjmuj¹ zwrot niewykorzys-
tanego towaru bez okreœlania
terminu.
- Du¿ym problemem s¹
umowy zawierane na ró¿ne-
go rodzaju us³ugi. Na co
nale¿y uwa¿aæ przed podpi-
saniem umowy przyk³ado-
wo na us³ugi telefoniczne
czy multimedialne? 

- Umowy nale¿y dok³adnie
czytaæ. Rozumiem, ¿e nie
wszyscy maj¹ cierpliwoœæ do
przestudiowania czêsto kilku-
nastostronicowych dokumen-
tów. Zachêcam jednak do
wziêcia takiej umowy ze sob¹
i przejrzenie jej na spokojnie.
To jedyna droga, ¿eby
unikn¹æ k³opotów. A ju¿ naj-
gorsze jest podpisywanie
umów w domach z przedsta-
wicielami handlowymi. Sam
fakt ponaglania powinien spo-
wodowaæ zapalenie siê u nas
czerwonego œwiate³ka. Oczy-
wiœcie, je¿eli nie za bardzo
potrafimy czytaæ pewne sfor-
mu³owania prawne ze zrozu-
mieniem, a w wielu przypad-
kach s¹ one rzeczywiœcie
skomplikowane, dajmy komuœ
do przeczytania. Pamiêtajmy
równie¿, ¿eby podpisuj¹c
umowê parafowaæ ka¿d¹ ze
stron, a potem domagaæ siê
wydania pe³nej kopii takiej
umowy. Proszê mi wierzyæ,
ale bywaj¹ sytuacje, ¿e w
du¿ym pliku dokumentów po-
trafi¹ znaleŸæ siê takie, ¿e po
ich podpisaniu wpadamy w
powa¿n¹ pu³apkê, za któr¹
potem mo¿emy s³ono
zap³aciæ.
- Jaka to mo¿e byæ pu³ap-
ka?

- Nakazy zap³aty za us³ugi,
których tak naprawdê nigdy
nie zamówiliœmy i nie korzys-
taliœmy z nich. Przyk³adowo,
przychodzi akwizytor do
mieszkania i proponuje ob-
ni¿enie abonamentu za tele-
fon. Mieszkaniec zgadza siê,
podpisuje ca³y plik dokumen-
tów, ale po kilku dniach do-
chodzi do wniosku, ¿e jednak
coœ tu nie pasuje i wypowiada

tak¹ umowê. Po kilku mie-
si¹cach przychodz¹ nato-
miast rachunki za œwiadcze-
nie us³ug telemedycznych. Po
prostu akwizytor podsun¹³ do-
datkow¹ umowê, której kopii
nie zostawi³ i osoba podpi-
suj¹ca nawet nie wiedzia³a,
¿e ma na g³owie inn¹ us³ugê.
I jeszcze zapamiêtajmy, ¿e po
podpisaniu umowy w lokalu
przedsiêbiorcy nie mo¿emy
ju¿ siê z niej wycofaæ. Poza
lokalem mamy ten 14-dniowy
termin na rezygnacjê. Od
grudnia 2014 r. nie jest mo¿li-
we równie¿ zawarcie umowy
wy³¹cznie przez telefon. Po
rozmowie z konsultantem naj-
pierw musimy otrzymaæ na
piœmie gotow¹ wersjê umowy
i dopiero po jej podpisaniu
oraz wys³aniu staje siê ona
obowi¹zuj¹ca.
- Na co powinniœmy zwra-
caæ uwagê trakcie wyjaz-
dów turystycznych i urlopo-
wych? 

- Ka¿dorazowo uczulam,
¿eby przed wyborem biura tu-
rystycznego najpierw je
sprawdziæ. Listê takich firm
prowadz¹ marsza³kowie wo-
jewództw. Wystarczy zoba-
czyæ, czy znajduje siê ona w
odpowiednim rejestrze. Je¿eli
ju¿ dojechaliœmy do wyma-
rzonego i wybranego miejsca,
sprawdŸmy od razu czy wa-
runki pobytu zgadzaj¹ siê z
przedstawion¹ ofert¹. W przy-
padku braków pewnych ele-
mentów, które nam oferowa-
no a ich po prostu nie ma lub
nie s¹ w zgodzie z umow¹,
dokonajmy inwentaryzacji. Po
powrocie bêdziemy mogli wy-
st¹piæ z roszczeniem do orga-
nizatora w ci¹gu 30 dni. W ta-
kiej sytuacji mo¿na powo³aæ
siê na Tabelê Frankfurck¹,
która okreœla wysokoœæ od-
szkodowania dla klientów w
razie nienale¿ytego wykona-
nia umowy o œwiadczenie
us³ug turystycznych przez
biuro podró¿y.
- A na co nale¿y zwracaæ
uwagê ju¿ w momencie pa-
kowania baga¿y?

- Zachêcam do wyrobienia
w Narodowym Funduszu
Zdrowia tzw. Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdro-
wotnego, która zapewnia nam
bezp³atn¹ opiekê zdrowotn¹
w podstawowym zakresie w
krajach Unii Europejskiej. Fir-
my oferuj¹ dodatkowe ubez-
pieczenia, ale podchodŸmy
do tego z ostro¿noœci¹, bo
czêsto us³ugi zdrowotne po-
krywaj¹ siê. Oczywiœcie, ina-
czej to wygl¹da w sytuacji,
kiedy jedziemy uprawiaæ
sporty ekstremalne. Gdziekol-
wiek jedziemy za granicê
uczulam na to, ¿eby nie ko-

rzystaæ, kiedy nie ma takiej
potrzeby, z przesy³ania da-
nych internetowych w telefo-
nie czy tablecie. Telefon po-
trafi sam pobieraæ aplikacje, a
potem dostaniemy rachunek
na kilka tysiêcy z³otych. Lepiej
poszukaæ miejsc z wi-fi ni¿
p³aciæ wysokie rachunki.
Dzwoniæ ju¿ mo¿na, bo staw-
ki w roamingu w UE wyraŸnie
spad³y.
- Kiedy wybieramy polskie
atrakcje turystyczne, to na
co powinniœmy byæ wyczu-
leni?

- W ka¿dych okolicz-
noœciach na przedstawiane
nam oferty biur. W ubieg³ym
roku mieliœmy sytuacjê, ¿e
jedno z biur oferowa³o zna-
komite warunki wypoczyn-
ku, z piêknymi widokami
nad morzem, w super atrak-
cyjnej cenie. Rezerwacje
by³y robione od zimy i kiedy
zbli¿a³ siê termin wyjazdu
po biurze nie by³o nawet
œladu. Wszystko dzia³a³o
profesjonalnie, nawet
za³o¿ona zosta³a infolinia.
Zachêcam ponadto, ¿eby
dokonywaæ p³atnoœci kart¹
p³atnicz¹, a nie do rêki za
pokwitowaniem. Je¿eli nie
dojdzie do realizacji us³ugi
lub biuro podró¿y upadnie,
mamy prawo ubiegaæ siê w
banku o zwrot pieniêdzy. 
- W nazwie pañskiej
funkcji jest dopisek ,,i
spraw mieszkañców’’. Co
dok³adnie nale¿y przez to
rozumieæ?

- Miejski rzecznik konsu-
mentów dzia³a na podsta-
wie ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów.
Definicja konsumenta jest
jasno okreœlona i dotyczy
osób fizycznych doko-
nuj¹cych czynnoœci praw-
nej z przedsiêbiorc¹. Zda-
rza siê jednak, ¿e do rzecz-
nika zg³aszaj¹ siê
przedsiêbiorcy, którzy
zwracaj¹ siê o interwencjê.
Ostatnio zg³osi³a siê do
mnie taka grupa z infor-
macj¹, ¿e otrzymuj¹ dziwne
pisma z nakazem zap³aty
za wpis do centralnej ewi-
dencji gospodarczej. I gdy-
by spojrzeæ na ustawê,
rzecznik musia³by odes³aæ
ich z kwitkiem, s¹ to jednak
nasi mieszkañcy i równie¿
maj¹ prawo oczekiwaæ po-
mocy. W ramach swych
kompetencji miejski rzecz-
nik mo¿e równie¿ podejmo-
waæ dzia³ania o charakterze
informacyjno-doradczym
wobec mieszkañców Gorzo-
wa w zakresie zwi¹zanym z
funkcjonowaniem urzêdu i
podleg³ych mu jednostek.
- Dziêkujê za rozmowê.

T. Gierczak: Umowy przed podpisaniem należy uważnie czytać.
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Wpadamy w pułapkę i możemy
słono później zapłacić
Z Tomaszem Gierczakiem, Miejskim Rzecznikiem Konsumentów i Spraw Mieszkañców, rozmawia Robert Borowy



�16 Sierpień 2016 r.prosTo z miasTa

Z zawodu jest in¿ynierem-
elektrykiem, ale zawsze najle-
piej czu³ siê w roli organizato-
ra ¿ycia gospodarczego. Kilka
lat temu, po 42 latach pracy
przeszed³ na emeryturê i
wcale tego nie odczuwa. Na-
dal stara siê byæ aktywny.

- Przechodz¹c na emery-
turê, chcia³em od rêki za³at-
wiæ wszystkie zaleg³e sprawy,
ale tak siê jednak nie da -
œmieje siê. - Zacz¹³em od re-
nowacji ogrodu i nawet zim¹,
jak tylko nie pada œnieg, idê
do ogrodu popracowaæ.

Mam teraz wiêcej czasu na
jedn¹ z moich wielu pasji,
poznawanie historii dawnego
Landsberga i Gorzowa. Napi-
sa³em biografiê znanego
kompozytora, aran¿era i wy-
dawcy muzycznego Herman-
na Silwedela, który urodzi³ siê
w XIX wieku w Wysokiej, a od
16 roku ¿ycia mieszka³ i two-
rzy³ w Landsbergu. Tu te¿
umar³ jeszcze przed wojn¹.
To taka ciekawostka - dodaje.

W kwietniu 2016 roku pry-
watne kontakty z projektan-
tem szk³a i rzeŸbiarzem Udo
Edelmanem zaowocowa³y
otwarciem w Spichlerzu retro-
spektywnej wystawy Jego
prac. Edelmann równie¿ uro-
dzi³ siê w dawnym Landsber-
gu w 1938 roku.

Z państwowego na własny
rachunek

Ryszard Bronisz jest uro-
dzonym gorzowianinem. Po
ukoñczeniu studiów w Zielo-
nej Górze w dawnej Wy¿szej
Szkole In¿ynierskiej (obecnie
UZ) wróci³ do Gorzowa i jako
stypendysta rozpocz¹³ pracê
w przedsiêbiorstwie „Eldom”.
W trakcie 42 lat pracy zawo-
dowej skoñczy³ kilka kierun-
ków studiów podyplomo-
wych. Ostatni w 2006 roku.
Uwa¿a, ¿e cz³owiek powinien
uczyæ siê ca³e ¿ycie. Ma sa-
tysfakcjê, ¿e w wieku 57 lat
ukoñczy³ w Europejskiej
Wy¿szej Szkole Prawa i Ad-
ministracji w Warszawie ze
Studium o specjalnoœci
,,Restrukturyzacja, sanacja i
upad³oœæ firm europejskich”. 

W 1978 r. zosta³ kierowni-
kiem wydzia³u handlu w
Urzêdzie Miasta. Dotrwa³ do
stanu wojennego. Z magist-
ratu przeszed³ do WSS
Spo³em i tam przez siedem
lat by³ zastêpc¹ dyrektora
oraz szefem komórki innowa-
cyjno-wdro¿eniowej. Koordy-

nowa³ technologów, którzy
pracowali nad nowymi pro-
duktami.

W 1989 roku zmotywowany
do pracy na w³asny rachunek
wspólnie z ¿on¹ Ma³gorzat¹
uruchomili sklep „Gizela” ze
sprzêtem sportowym i za-
bawkami dopasowuj¹c siê do
potrzeb klientów.  Nastêpnie
przez 11 lat wspólnie prowa-
dzili dzia³alnoœæ handlow¹.
Gorzowianie otrzymali dostêp
do sprzêtu sportowego naj-
wy¿szej klasy.

Jak wspomina pan Ryszard
zg³asza³y siê do nich kluby po
pi³ki, rakiety, koszulki reno-
mowanych firm. Jako  by³y
sportowiec umia³ poruszaæ
siê w tej bran¿y. Podpisuj¹c
umowy z firmami na dostawê
sprzêtu, zawsze stara³ siê
wywalczyæ coœ dodatkowego
na potrzeby naszych spor-
towców. I to siê udawa³o.  Ko-
rzysta³y na tym niektóre sek-
cje dawnego ZKS-u Stilon.
Szczególnie pi³ki no¿nej, siat-
kówki, p³ywania i tenisa ziem-
nego. Tej ostatniej sekcji pre-
zesowa³ przez kilka kadencji.

Sklep funkcjonowa³ do
stycznia 2013 roku. To wtedy
¿ona Ma³gorzata podjê³a de-
cyzjê o jego likwidacji i
przejœciu na emeryturê. Za-
decydowa³a du¿a konkuren-
cja ze strony sklepów siecio-
wych, sprzeda¿y przez Inter-
net oraz ci¹g³y wzrost
kosztów utrzymania. 

Rynek zamiast traktorów

W latach 1994-98 by³ tak¿e
zosta³ radnym Rady Miasta

Gorzowa z Klubu Unii Wol-
noœci. Pe³ni³ funkcjê Prze-
wodnicz¹cego Komisji Roz-
woju Gospodarczego Miasta.
By³ to czas burzliwych zmian
zwi¹zanych z przemianami
ustrojowymi w pañstwie, ale i
te¿ now¹ rola odradzaj¹cego
siê samorz¹du.

W 2000 roku Ryszard Bro-
nisz zosta³ prezesem Go-
rzowskiego Rynku Hurtowe-
go i funkcjê tê pe³ni³ przez 12
lat. Przyznaje, ¿e nigdy nie
lubi³ staæ w miejscu, dlatego
postanowi³ wtedy sprawdziæ
siê w nowej roli, choæ d³ugo
zastanawia³ siê nad
przyjêciem propozycji. Po
pierwsze musia³ w takim
przypadku zrezygnowaæ z
pomagania ¿onie przy pro-
wadzeniu sklepu. Po drugie
spó³ka w pierwszych latach
dzia³alnoœci mia³a ogromne
problemy finansowe. By³o to
spowodowane miêdzy inny-
mi cofniêciem rz¹dowej do-
tacji na rozwój rynku,  przez
co firma znalaz³a siê na
skraju bankructwa. Chcia³
siê sprawdziæ i siê uda³o.

W³adze spó³ki przyjê³y
opracowany przez niego
plan naprawczy oraz dopro-
wadzi³y  do zawarcia uk³adu
s¹dowego z wierzycielami.
Po kilku latach „zaciskania
pasa” jako pierwsza firma w
województwie GRH pozy-
tywnie zrealizowa³ zawarty
uk³ad. Jak przypomina pan
Ryszard, spó³ka sp³aci³a wie-
rzycieli i zaci¹gniête w ban-
kach kredyty. W sumie po-
nad 1,5 mln dolarów. Z cza-

sem spó³ka na tyle siê roz-
winê³a, ¿e zaczê³a przynosiæ
dochody. Niewielkie, ale za-
wsze. Ponadto dziêki GRH
uda³o siê zagospodarowaæ
czêœæ terenu  po dawnym
Ursusie. Za pieni¹dze spó³ki
ten teren mia³ gospodarza. 

Jeszcze przed powstaniem
NoVa Park, gdyby nie by³o
GRH, ten teren by³by ca³ko-
wicie zniszczony. Tam by³o
strach chodziæ - przypomina.
- Wybudowanie galerii z jed-
nej strony pozwoli³o zagos-
podarowaæ powierzchniê od
mostu do ul. Mechanicznej.
Z drugiej zmusi³o GRH do
wiêkszej aktywnoœci. Spó³ka
zainwestowa³a w infrastruk-
turê. Po³o¿ono now¹ sieæ ka-
nalizacji sanitarnej i de-
szczowej, powsta³y nowe
drogi komunikacyjne. 

¯eby jednak dalej rozwijaæ
spó³kê, nale¿a³o poszukiwaæ
nowych pomys³ów bizneso-
wych, niekoniecznie zwi¹za-
nych tylko z handlem. Trzy-
manie siê jednej bran¿y gro-
zi krachem. Trzeba
dywersyfikowaæ przychody.
Rynek hurtowy powoli siê
kurczy. Brakuje nowych
du¿ych producentów rol-
nych. Diametralnie zmniej-
szy³a siê liczba odbiorców
na rynku: sto³ówek, sklepów,
internatów, a oferowane pro-
dukty przez markety czy dys-
konty czêsto s¹ w lepszych
cenach ni¿ na rynku hurto-
wym. Ju¿ teraz mniejsi pro-
ducenci rolni  zaczynaj¹
funkcjonowaæ na  rynku  de-
talicznym - zauwa¿a. 

Bêd¹c aktywny zawodowo
pe³ni³ funkcjê wiceprzewod-
nicz¹cego Rady Nadzorczej i
uczestniczy³ w pozytywnie
zakoñczonej autosanacji
Gospodarczego Banku
Spó³dzielczego oraz by³
przez trzy kadencje prze-
wodnicz¹cym Rady Nadzor-
czej  CR-S S³owianka. 

Miłośnik turystyki i
bonsai

Ryszard Bronisz ponad
wszystko kocha Gorzów.
Cieszy siê, ¿e nastêpuje
zmiana pokoleniowa, bo wie-
rzy, i¿ m³odsi zaproponuj¹
nowe,  lepsze  pomys³y. 

Pierwszym kierunkiem no-
wego otwarcia rozwoju mias-
ta powinno byæ powo³anie
uczelni na poziomie akade-
mickim - twierdzi. - Bez niej
nic ciekawego przed na-
stêpne lata nie zrobimy.
Szkoda, ¿e w ostatnich la-
tach brakowa³o jedno-
myœlnoœci, bo straciliœmy
niepotrzebnie czas. Musimy
równie¿ pogodziæ siê z tym,
¿e nie bêdzie nas staæ przez
kolejne lata na takie inwesty-
cje jak filharmonia czy znaj-
duj¹cy siê obok niej wielki
gara¿ zwany parkingiem.

Musimy rozbudowywaæ
miasto ma³ymi kroczkami.
Porywaæ siê tylko na realne
rzeczy, takie z sensem, a nie
montowaæ fontanny w rzece
czy stawiaæ palmy na bulwa-
rze. Budujmy rzeczy
u¿yteczne, a nie inwestujmy
w kosztoch³onne  gad¿ety -
namawia.

Najwiêksz¹ ¿yciow¹ pasj¹
pana Ryszarda s¹ podró¿e i
drzewka bonsai. O nich
móg³by opowiadaæ bardzo
d³ugo. Zwiedzi³ mnóstwo cie-
kawych miejsc.

Czêsto wyje¿d¿a³ w rejony
ma³o odwiedzane przez tu-
rystów.  Pierwszy powa¿ny
wyjazd to podró¿ w 1994 ro-
ku Kolej¹ Transsyberyjsk¹ z
plecakiem i namiotem w to-
warzystwie 18 letniego syna
Macieja na Syberi¹ i Bajka³.
Wyprawa by³a wielk¹ niewia-
dom¹  bo brakowa³o (nie
by³o) wszystkiego: œrodków
³¹cznoœci, biur podró¿y, pro-
wiantu, ubezpieczeñ,
sprzêtu foto (tylko klisze), a
przede wszystkim map.

Nastêpne wyprawy te¿ z
plecakiem ju¿ by³y ³atwiej-
sze. Ameryka Po³udniowa i
Andy, Nepal i Himalaje, Ma-

dagaskar, Indie… D³ugo
mo¿na wyliczaæ.

W przydomowym ogródku
ma oko³o 50 drzewek bonsai
(w wolnym t³umaczeniu:
roœlina w misce). Kiedyœ by³o
ich ponad 100, ale czêœæ
zniszczy³y mu koty s¹sia-
dów. Zawsze lubi³ kontakt z
przyrod¹. Podczas jednego z
wyjazdów do lasu zauwa¿y³ na
drodze malutkiego wyoranego
dêba. Wzi¹³ do domu i - jak
opowiada - amatorskim sposo-
bem go pielêgnowa³. Potem
pojawi³y siê kolejne drzewka.
Dopiero po kilku latach zacz¹³
dog³êbniej interesowaæ siê mi-
niaturkami roœlin. Wiedzê czer-
pa³ g³ównie z literatury i kontak-
tów z ludŸmi maj¹cymi du¿e
doœwiadczenie w hodowaniu
ma³ych drzewek. Bazuje na ro-
dzimych odmianach. Unika ku-
powania importowanych tzw.
marketowych pseudobonsai.  

Moje drzewka s¹ o ró¿nym
poziomie jakoœci. - t³umaczy.
- Jedne dopiero w
przysz³oœci bêd¹ mia³y ce-
chy bonsai, inne s¹ ju¿ wy-
stawowe, a jeszcze inne w
okresie tzw. spoczynku. Nad
tymi ostatnimi trzeba popra-
cowaæ rok, dwa, ¿eby przy-
wróciæ je do pe³ni ¿ycia - mó-
wi z pasj¹. 

Ma  osobist¹ satysfakcjê z
faktu „przywrócenia” miesz-
kañcom Gorzowa i nie tylko
im jab³oni „renety landsber-
skiej” poprzez umo¿liwienie
zakupu kilku setek sadzonek
i posadzenie w ka¿dym
przedszkolu w Gorzowie i
Zielonej Górze przynajmniej
po jednym drzewku. Nowa-
torskim pomys³em by³o utwo-
rzenie w Zespole Szkó³
Ogrodniczych w Zieleñcu sa-
du z 250 drzewkami renety
landsberskiej.

Pan Ryszard uwielbia
spêdzaæ czas z wnukami.
Ma ich czwórkê. Najstarszy
Mateusz ma 12 lat, bliŸniêta
Alicja i £ukasz po 10 lat, a
najm³odszy Franciszek 3 lat-
ka. 

Syn pana Ryszarda - Ma-
ciej jest lekarzem neurochi-
rurgiem pracuj¹cym w na-
szym szpitalu. Córka Joanna
po ukoñczeniu w Niemczech
studiów z zakresu prawa
gospodarczego mieszka i
pracuje w Berlinie.  

- Czujê siê spe³niony.  Sta-
ra³em siê w ¿yciu niczego nie
przegapiæ - mówi.

ROBERT BOROWY

Niczego w swym życiu
nie przegapił
Ryszard Bronisz kocha Gorzów i jego historiê.
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R. Bronisz uwielbia drzewko bonsai i ma z tego satysfakcję.

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Impreza jest jednoczeœnie
wielkim piknikiem lotniczym,
na którym ka¿dy znajdzie
coœ dla siebie. Obok  wielu
rodzajów statków powietrz-
nych bêd¹ liczne stoiska ofe-
ruj¹ce zarówno wy¿ywienie
jak równie¿ mo¿liwoœæ poz-
nania okolicznej przyrody i
nie tylko.  Zwykle oblê¿ony
jest pawilon nadleœnictwa, w
którym obok ekspozycji
puszczañskiej flory i fauny
organizowane s¹ konkursy i
zabawy dla najm³odszych.
Mo¿na ogl¹daæ dzie³a miej-
scowego rzemios³a i rêko-
dzie³a, wyroby pszczelarzy i
nie tylko.  Podczas jubileu-
szowego 25 pikniku furorê
robi³a ekspozycja Polskiego
Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa. Osoby zaintere-
sowane motoryzacj¹ trady-
cyjnie ju¿ bêd¹ mog³y poz-
naæ nowoœci wielu marek.
Nie zabraknie te¿ ciekawych
miejsc dla osób zaintereso-
wanych urz¹dzeniem ogrodu
lub domu a nawet jego bu-
dow¹. 

Jedn¹ ze specjalnoœci pik-
ników w Trzebiczu Nowym
jest staranny dobór wyko-
nawców wystêpuj¹cych na
scenie. Obok uznanych ar-
tystów zwykle mo¿na odkryæ
wiele nie tylko lokalnych ta-
lentów, które warto
pos³uchaæ i na nie popat-
rzeæ. 

Wszystko to bêdzie siê
dzia³o nieopodal l¹dowiska i
pasa startowego, który w
tym roku zosta³ oœwietlony, a
co za tym idzie przystosowa-
ny do lotów nocnych. Trady-
cyjnie ju¿ zlot ULM rozpocz-
nie siê w pi¹tek 19 sierpnia.
Pod nazw¹ ULM kryj¹ siê
samoloty ultralekkie i moto-
lotnie. Statki powietrzne z
ca³ej Polski przylatywaæ
bêd¹ w³aœnie w pi¹tek.
Bêdzie mo¿na wypatrywaæ
na niebie kolejnych maszyn i
ogl¹daæ ich l¹dowania. Or-
ganizatorzy nie ujawniaj¹ na
razie listy zg³oszeñ bo, jak
zwykle szykuj¹ niespodzian-
ki. Wszystkie statki powietrz-
ne uczestników bêdzie
mo¿na ogl¹daæ  ju¿ w sobotê
20. sierpnia od godziny
10.00. Wtedy nast¹pi oficjal-
ne otwarcie drugiego dnia
zlotu. 

Od pi¹tku zapewne bêdzie
ju¿  mo¿na wejœæ do kokpitu
samolotu i odbyæ lot widoko-

wy. Mo¿liwoœæ lotu samolo-
tem, œmig³owcem lub moto-
lotni¹ oraz rozmów z pilotami
s¹ atrakcj¹ rzadko spoty-
kan¹ nawet na najwiêkszych
imprezach lotniczych. W
Trzebiczu wszystko jest
mo¿liwe. Obok uznanych
konstrukcji i ich pilotów
zwykle s¹ równie¿ prototypy
i ich konstruktorzy. 

Nie zabraknie samolotów
akrobacyjnych i pilotów okla-
skiwanych na najwiêkszych
imprezach. Na pewno
przybêdzie Uwe Zimmer-

mann na swojej Extra 200.
Podczas poznañskiego
Aerofestiwalu trudno by³o siê
do niego dopchaæ, aby zdo-
byæ autograf. W Trzebiczu
Nowym bêdzie mo¿na nawet
z nim porozmawiaæ i z bliska
zobaczyæ maszynê znan¹ z
Red Bull Air Races. Nie za-
braknie równie¿ utytu³owa-
nych przedstawicieli lotniczej
kadry Polski.

Chyba tylko na tej imprezie
organizatorzy pozwalaj¹ wi-
dzom wejœæ na pas startowy
i z bliska ogl¹daæ lataj¹ce

maszyny. Ze wzglêdów bez-
pieczeñstwa dzieje siê to w
œciœle wyznaczonym czasie. 

Swój udzia³ w imprezie za-
powiedzieli równie¿ modela-
rze. Bêdzie mo¿na
poogl¹daæ ma³e samoloty w
akcji oraz dowiedzieæ siê jak
je budowaæ.

Wraz z up³ywem czasu co-
raz wiêksze znaczenie
bêdzie mia³o to, co siê dzieje
na scenie. O zmroku pojawi¹
siê gwiazdy, z których jedn¹
bêdzie Ma³gorzata Ostrows-
ka, niezapomniana wokalist-

ka zespo³u Lombard. Miejmy
nadzieje, ¿e organizatorom
uda siê opanowaæ rozgrzan¹
muzyk¹ publicznoœæ i za-
koñczyæ drugi dzieñ pikniku
o zapowiedzianej godz. 2.00
nad ranem.

W niedzielê 21. sierpnia
zbudzi nas ryk lotniczych
silników i jak zwykle wywo³a
nutkê smutku i nostalgii.
Zdamy sobie sprawê, ¿e za
kilka godzin wszystko siê
skoñczy  i na ten dŸwiêk
trzeba bêdzie znowu czekaæ
przez ca³y rok. Zanim jed-

nak po¿egnamy organizato-
rów El¿bietê i Ryszarda
Chwaliszów i opuœcimy ich
l¹dowisko, bêdziemy jesz-
cze mogli podziwiaæ po-
wietrzne ewolucje i rozko-
szowaæ siê  krajobrazami
podczas lotów widokowych.
Jak zwykle znajd¹ siê oso-
by, które nie bêd¹ chcia³y
czekaæ a¿ rok. Niebawem
odwiedz¹ Trzebicz Nowy,
aby uzyskaæ licencjê i sa-
memu spróbowaæ si³ w po-
wietrzu.

RYSZARD ROMANOWSKI
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Tylko tutaj z bliska można podziwiać latające maszyny , w tym polskie Fregaty.

Fo
t. 

Ry
sz

ar
d 

Ro
m

an
ow

sk
i

Na śmiałków czekają loty widokowe.
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Starty i lądowania zawsze wyglądają efektownie. 

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●

Czas na Piknik Lotniczy
w Trzebiczu Nowym!
Ju¿ w pi¹tek 19. sierpnia rozpocznie siê XXVI zlot ULM  w Trzebiczu Nowym. 



- W tym roku mija ju¿ 15
lat niezwyk³ych spotkañ
Na Zapiecku. Jak siê pani
udaje sztuka poprowadze-
nia tego w gruncie rzeczy
prywatnego klubu

- Nie umiem powiedzieæ
(œmiech). Sama siê dziwiê,
¿e to ju¿ 15 lat. Dopiero jak
zaczê³am przegl¹daæ Za-
pieckow¹ stronê w Interne-
cie, Zapieckowe kroniki, któ-
re mam, to na nowo zoba-
czy³am tê wielk¹
ró¿norodnoœæ tematów,
osób, osobowoœci, bo prak-
tycznie ka¿da z osób, która
wystêpuje w Zapiecku jest
jak¹œ osobowoœci¹. W³aœci-
wie zaczyna³am to jako klub
literacki. Ale bardzo szybko
zaczê³am zapraszaæ ludzi z
ró¿nych profesji, z ró¿nych
dziedzin. Dosz³am bowiem
do wniosku, ¿e jest wiele
osób, które siê czymœ zaj-
muj¹, czymœ siê pasjonuj¹,
maj¹ g³êbok¹ wiedzê, a te¿
nie bardzo maj¹ siê gdzie
zaprezentowaæ. Szybko siê
okaza³o, ¿e tak jest, ¿e lu-
dzie, którzy czuj¹ coœ
g³êbiej, wchodz¹ w coœ
g³êbiej, chc¹ siê swoj¹
wiedz¹, swoj¹ pasj¹ podzie-
liæ. I tak siê w³aœnie kula te
15 lat.
- Zaprasza pani do siebie
twórców lokalnych, bardzo
ró¿nych, bo to i pisarze,
malarze, fotograficy, ale i
regionaliœci… Ale te¿ przy-
je¿d¿aj¹ ludzie spoza re-
gionu. Czym siê pani kie-
ruje przy wyborze swoich
goœci?

- W Gorzowie staram siê
wy³apaæ tych wszystkich,
którzy maj¹ coœ do powie-
dzenia. Natomiast spoza re-
gionu to s¹ ludzie, o których
wiem, których poznaj¹ przez
kogoœ. Ja nie bardzo mam
pieni¹dze na tê dzia³alnoœæ,
wiêc decyduje i ten czynnik.
Mam pomys³y na goœci, ale
zwyczajnie nie mam na to
kasy. Przez pierwszych dzie-
siêæ lat prowadzi³am Zapie-
cek w firmie, któr¹
zarz¹dza³am, czyli w Chleb-
ku. A potem Zak³ad Utylizacji
Odpadów zaproponowa³ mi
kontynuacjê tej dzia³alnoœci,
któr¹ ja zreszt¹ przyjê³am z
wdziêcznoœci¹ wielk¹. I ca³y
czas staram siê to robiæ,
znaczy prowadziæ Zapiecek
po jak najmniejszych kosz-
tach. Jak kogoœ zapraszam z
zewn¹trz, to siê z nim za-
przyjaŸniam. Oznacza to, ¿e
taka osoba nocuje u mnie w
domu, razem coœ tam jemy.
S¹ oczywiœcie drobne hono-
raria na pokrycie kosztów
podró¿y, w wysokoœci 300-

400 z³ i to mi ZUO za ostat-
nich piêæ lat sponsorowa³o,
za co jestem ogromnie
wdziêczna. Cieszy mnie to,
¿e mam telefony z Polski.
Ludzie sami dowiaduj¹ siê o
Zapiecku i próbuj¹ u mnie
dostaæ termin na spotkanie.
Tak by³o niedawno z Alicj¹
Tanew, artystk¹ z Krakowa,
która tam ma swoj¹ scenê
artystyczn¹. Sama pisze tek-
sty, muzykê. No jednym
s³owem, to znacz¹ca postaæ
w Krakowie. Zadzwoni³a do
mnie i powiedzia³a, ¿e chce
przyjechaæ do Gorzowa, do
mnie, na Zapiecek. Na co ja
jej odpowiedzia³am, ¿e pani
Alicjo, ja pani nie znam, ale
wiem, ¿e mnie na pani wy-
stêp u mnie nie staæ. Na co
ona - pani Basiu, mnie nie
chodzi o pieni¹dze. Ja siê
chcê pokazaæ w innym regio-
nie. I chcê siê w³aœnie poka-
zaæ u pani. I ona za te 400 z³
przyje¿d¿a z mê¿em, sami
sobie tu p³ac¹ za nocleg w
hotelu, bo m¹¿ pani Alicji jest
takim dziwakiem, ¿e nie lubi
sypiaæ u nieznanych sobie
ludzi. W ka¿dym razie, jak
siê ju¿ poznaliœmy, oboje
stwierdzili, ¿e mogliby siê
spokojnie u mnie zatrzymaæ.
Zreszt¹ z Poznania mam po-
dobne telefony. Z Warszawy.
No z ca³ej Polski. 
- Okazuje siê, ¿e s³awa
Zapieckowa posz³a w Pol-
sk¹.

- Jest coœ na rzeczy, chyba
tak. Jeœli posz³a, to g³ównie
poczt¹ pantoflow¹. Choæ jest
strona, ale na tê stronê trze-
ba trafiæ. No i to s¹ w³aœnie
takie drobne sukcesy.
- A nie próbowa³ pani wy-
stêpowaæ do miasta o ja-
kieœ wsparcie?

- Nie, poniewa¿ do tej pory
nie musia³am. Tym bardziej,
¿e Klub Na Zapiecku to jest

coœ nieformalnego. To nie
jest ani stowarzyszenie, ani
fundacja, wiêc nie mia³am
podstaw do wystêpowania.
No bo jako kto? W³aœnie dla-
tego, ¿e klub by³ w firmie,
któr¹ prowadzi³am, a ostat-
nie piêæ lat to by³o ZUO. I
dlatego nie musia³am forma-
lizowaæ tej dzia³alnoœci. Bo te
firmy by³y sponsorami. Teraz
wyst¹pi³am po raz pierwszy,
ale przez Fundacjê Ad Rem.
I od miasta dosta³am 4 tys. z³
na organizacjê jubileuszu, w
tym wydanie albumu prezen-
tuj¹cego wszystkich goœci
Zapiecka. Fundacja zreszt¹
napisa³a kolejny projekt, po-
niewa¿ miasto wspiera kul-
turê lokaln¹ i regionaln¹. A ja
powiem tylko, ¿e przez Za-
piecek przewinê³o siê kilku-
dziesiêciu gorzowian, wiêc
mo¿na wyst¹piæ o dofinan-
sowanie albumu. Ja zreszt¹
mog³abym przekazaæ czêœæ
nak³adu na funkcje promo-
cyjne miasta, bo bêdzie po-
kazywa³ tak¿e w³aœnie pej-
za¿ kulturalny miasta. Wiem,
¿e album bêdzie wydany
dobrze, profesjonalnie, nie
bêdzie siê go trzeba wsty-
dziæ. 
- U¿y³a pani okreœlenia
pejza¿ kulturalny. Po doœæ
pochopnych ciêciach w
gorzowskiej kulturze insty-
tucji zosta³o niewiele i Za-
piecek sta³ siê tak¹ bardzo
wyrazist¹ instytucj¹ w
mieœcie. Raz na dwa ty-
godnie zaprasza pani na
spotkanie z ciekawym
cz³owiekiem i zawsze s¹
t³umy.

- Prawda. Jest bardzo du¿e
grono Zapieckowiczów, któ-
rzy czuj¹ siê w jakiœ sposób
ze sob¹ zwi¹zani. To stali by-
walcy, którzy spotykaj¹ siê w
ró¿nych innych miejscach.
Umawiaj¹ siê ze sob¹. Dys-

kutuj¹ na Facebooku, pisz¹
kto gdzie siê wybiera, a kogo
nie bêdzie. Jak dla mnie to
te¿ jest ca³kiem fajna spra-
wa. Ja przed ka¿dym spot-
kaniem mam po kilka telefo-
nów. Ostatnio tak by³o, kiedy
redakcja SPAMU pomyli³a
datê wydarzenia, to ludzie
dzwonili i pytali, co to siê
sta³o, ¿e zamiast we wtorek
spotkanie jest we œrodê. In-
na rzecz, ¿e ka¿demu zda-
rzaj¹ siê pomy³ki. To dowo-
dzi, ¿e bywalcy œledz¹ wyda-
rzenia, interesuj¹ siê, chc¹
bywaæ. S¹ zwyczajnie
zwi¹zani z tym miejscem. A
¿e siedziba jest w ZUO, to
bardzo dobrze, bo jest bar-
dzo ³atwy dojazd czy to auto-
busem, czy te¿ tramwajem.
Nawet jak ktoœ przyje¿d¿a
samochodem, to te¿ jest
miejsce na parking. Na za-
piecek w Chlebku musieli siê
drapaæ pod górê, bo przypo-
mnê, ¿e Chlebek mieœci³ siê
przy ul. Podmiejskiej Bocz-
nej. 
- Pamiêtam. Sama siê
tam drapa³am parê razy.

- No w³aœnie. Za ka¿dym
razem, jak by³a z³a pogoda,
to mnie tych naszych bywal-
ców zwyczajnie by³o ¿al. Bo
musieli pokonaæ spore
wzniesienie, ale i tak za-
wsze przybywali t³umnie. I
wtedy przekona³am siê
ostatecznie, ¿e to jest takie
miejsce, gdzie ludzie chc¹
bywaæ. Dodam tylko, ¿e po
spotkaniach w klubie, ci lu-
dzie zawsze siê fajnie orga-
nizowali i organizuj¹, na
przyk³ad na powrót do cen-
trum. I to by³o cudne. Bo
podkreœlê, czuli siê pewn¹
spo³ecznoœci¹. I jestem
przekonana, ¿e tak jest da-
lej. 
- Odchodz¹c odrobinê od
Zapiecka, jak pani ocenia

zmiany w gorzowskiej kul-
turze, jakie zasz³y w ostat-
nich latach?

- Staram siê nie oceniaæ,
poniewa¿ chyba mam za
ma³¹ wiedzê…
- Ale przecie¿ bywa pani
w ró¿nych miejscach i na
ró¿nych imprezach.

- Bywam, z przyjemnoœci¹
wielk¹ w tych miejscach, któ-
re nam zosta³y. Przyznam,
¿e mnie ogromnie brakuje
Lamusa. By³o to miejsce,
gdzie mog³am pójœæ z kom-
puterem, gdzie by³o WiFi,
gdzie mog³am siê z kimœ
spotkaæ. Ale te¿ i mog³am
poprosiæ o pomoc przy pracy
z ró¿nymi programami kom-
puterowymi, bo nie jestem
superkomputerowa. Te¿ ko-
rzysta³am z kawiarenki w
bibliotece. A teraz obu tych
miejsc nie ma. Myœlê, ¿e w
mieœcie nie ma takiej ogólnej
wizji rozwoju kultury. 
- Zosta³o tylko kilka insty-
tucji, ale ca³y czas s³ychaæ
g³osy, ¿e w³aœciwie to na-
le¿a³oby zamkn¹æ Filhar-
moniê, bo za du¿a, za
kosztowna, no za …
wszystko.

- B³¹d. Z³y pomys³. Ja jes-
tem szczêœliwa, ¿e mamy
wreszcie Filharmoniê w
mieœcie. Bywam w niej, kie-
dy tylko mogê. Trzeba teraz
tylko zadbaæ, aby by³a na
dobrym poziomie. Zadbaæ o
dobry rozwój oraz chuchaæ i
dmuchaæ…, ¿eby siê ca³y
czas rozwija³a. Tak jak to siê
dzieje z Jazz Clubem Pod
Filarami, który ma znakomit¹
opiniê w œwiecie. A skoro tu
bywa Jan A.P. Kaczmarek, a
pani Monika Woliñska jedzie
z orkiestr¹ do Poznania na
Festiwal Transatlantyk, to
znaczy, ¿e Filharmonia ju¿
pewien poziom osi¹gnê³a i to
w bardzo krótkim czasie. 
- A w ogóle, to jak siê pa-
ni teraz mieszka w Gorzo-
wie?

- Ja zawsze by³am zwi¹za-
na z Gorzowem. Po studiach
wróci³am do Gorzowa i mi-
mo, ¿e kocham Poznañ, bo
tam mieszka obecnie moja
córka, to jednak jakoœ nigdy
nie chcia³am siê z Gorzowa
wyprowadziæ. Ale staram siê
choæ na trzy dni w miesi¹cu
wypaœæ do Poznania, wtedy
nadrabiam wszystkie za-
leg³oœci kulturalne, spotykam
siê z przyjació³mi. Ale zawsze
wracam, bo jakoœ nie widzê
dla siebie innego miejsca. No
i patrzê na to miasto jak ktoœ
ju¿ zasiedzia³y.
- No i co pani widzi?
- Zastrzegam, ¿e nie jes-

tem osob¹ narzekaj¹c¹ i za-

wsze staram siê widzieæ po-
zytywy. Wbrew ogólnemu
przekonaniu, w mieœcie jed-
nak dzieje siê trochê cieka-
wych rzeczy. Ot choæby wy-
stawy w Muzeum Dekerta
czy w innych miejscach.
Trzeba tylko chcieæ, a
wszystko siê u³o¿y.
- Myœli pani, ¿e gorzowia-
nie s¹ zainteresowani tym,
co siê w mieœcie dzieje?

- W ró¿nych miejscach na
ró¿nych imprezach kultural-
nych ci¹gle siê spotyka te
same osoby. Dlatego myœlê,
¿e jest bardzo du¿e grono lu-
dzi, którzy nie uczestnicz¹ w
niczym. Mo¿e w tych maso-
wych imprezach, które ja
mniej lubiê. Bo ja wolê jed-
nak te bardziej kameralne.
Myœlê, ¿e na wielotysiêczne
miasto tych zainteresowa-
nych kultur¹ jest jednak
garstka. 
- Pani zdaniem jest to
efekt tego, ¿e ludzie nie
chc¹ wychodziæ z domu
czy te¿ oferta jest nietra-
fiona?

- Ja myœlê, ¿e jest to trochê
na zasadzie nie, bo nie. Nig-
dy nie by³em w Filharmonii,
wiêc nie dam sobie szansy i
dalej te¿ nie pójdê, choæ
swoje zdanie mam. Choæ po
prawdzie nie bardzo wiado-
mo, na czym siê ono opiera.
Myœlê, ¿e jeœli ktoœ nie za-
cznie bywaæ, nie zacznie ko-
rzystaæ z oferty, to nie powi-
nien siê na ten temat wypo-
wiadaæ. To tak samo, jak z
czytaniem ksi¹¿ek. Nie tra-
fi³em na ksi¹¿kê, która mnie
zainteresowa³a, potem druga
lub trzecia, to ju¿ kolejnych
nie bêdê czytaæ, bo nie i ju¿.
- Jest szansa, ¿e gorzo-
wianie siê zainteresuj¹ na-
wet nie kultur¹, ale gene-
ralnie ¿yciem miasta?

- Myœlê, ¿e musia³aby byæ
jakaœ nadzwyczajna oferta,
aby tak siê sta³o. Choæ ja-
skó³ki s¹, bo w³aœnie
przeczyta³am, ¿e na Zawar-
ciu ludzie robi¹ wspólnie
ogródek dla dzieci. To jest to.
To jest pomys³ na tak¹ osied-
low¹ integracjê. W Wilnie
jest takie Zarzecze, dzielnica
artystyczna. Oni tam trochê
tak razem ¿yj¹. W œwiêta
Wielkiej Nocy robi¹ wspólne
œniadanie. Mo¿e uda³oby siê
coœ takiego przenieœæ i do
nas. U nich widaæ, ¿e s¹ ze
sob¹ blisko, a myœmy siê po-
zamykali w domach, w ogro-
dzonych osiedlach. Dzieci
zniknê³y z podwórek i ulic.
Na chodnikach wszêdzie
parkuj¹ samochody. Pora to
odmieniæ.
- Dziêkujê.
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Ludzie z całego kraju chcą się
tutaj pokazać 
Z Barbar¹ Schroeder, szefow¹ prywatnego Klubu Na Zapiecku, rozmawia Renata Ochwat

B. Schroeder: Myślę, że w mieście nie ma takiej ogólnej wizji rozwoju kultury. 
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Jest po³udnie. Pani Adela
krz¹ta siê w letniej kuchni.
Blender, sitko, czarna po-
rzeczka, cukier. - Trzeba trzy-
maæ w lodówce -mówi, obda-
rowuj¹c mnie kolejnym s³oi-
kiem. 

Za kuchennymi oknami
pl¹tanina liœci, owoców, kwia-
tów.  Pani Adela widz¹c jak
siê rozgl¹dam, zagaduje: -
No niech mnie pani zapyta,
czego ja nie mam w ogro-
dzie?  Bo mam wszystko:
ró¿e konfiturowe, aronie, pig-
wy, cztery rodzaje winogron,
trzy rodzaje malin, miêty,
sza³wie, kabaczki, agrestopo-
rzeczki, malinoje¿yny. Mam
po prostu wszystko. I zawsze
na wszystko mia³am czas. Na
rodzinê, pracê, przetwory i
ksi¹¿ki.

Seria z jamnikiem 

Pani Adela lat 68. Od 60 lat
jest zarejestrowan¹ czytel-
niczk¹. Mia³a osiem lat, gdy
po raz pierwszy wesz³a do
biblioteki, a w³aœciwie punktu
bibliotecznego, mieszcz¹ce-
go siê w podgorzowskim
£agodzinie. Jedn¹ z pierw-
szych wypo¿yczonych
ksi¹¿ek by³a bajka Marii Ko-
nopnickiej „Jak to ze lnem
by³o”. Bibliotekê prowadzi³a
bibliotekarka z powo³ania.
Zachêca³a, by dzieci same
sobie wybiera³y z pó³ek
ksi¹¿ki.  Bajki.  Baœnie.
Ksi¹¿ki przygodowe.  A gdy
podros³y podrzuca³a im ze-
szytowe wydania przedwo-
jennych romansów. Na
przyk³ad s³ynn¹ „ Zuziê
Leœniczankê”. 

Ale tak na powa¿nie, na
ca³e ¿ycie, pani Adela zako-
cha³a siê w ksi¹¿kach, kilka
lat póŸniej. Gdy by³a uczen-

nic¹  Technikum Ekonomicz-
nego w Gorzowie. Wpad³a jej
do r¹k ksi¹¿ka z piêkn¹
dziewczyn¹ na ok³adce. By³
to krymina³ „Ruda modelka” z
bardzo popularnej serii „Z
jamnikiem”. - Ta ksi¹¿ka ukie-
runkowa³a moje czytelnicze
zainteresowania. Na zawsze
zafascynowa³y mnie krymi-
na³y, thillery, sensacje. Szpie-
dzy. Detektywi. Skorumpowa-
ni politycy. Sprytni fa³szerze.
To by³ mój œwiat. Œwiat krwa-
wej realistki. Bo ja ca³e ¿ycie
w rachubie i p³acach praco-
wa³am. Na poezjê i fanta-
stykê za ma³o by³am  udu-
chowiana. .

Trudny czas 

Konik. Tak brzmi panieñskie
nazwisko pani Adeli.  - I moim
konikiem jest czytanie - œmie-
je siê pani Adela.   Nawet jak
wysz³a za m¹¿ w Koszalinie,
a potem prowadza³a do
przedszkola dwójkê dzieci,
nie zapomina³a o ksi¹¿kach.
Po¿ycza³a. Kupowa³a. Czy-
ta³a. Wieczorem dzieciom
bajki, a w nocy samej sobie
ksi¹¿ki z dreszczykiem.    

Czêsto o czytaniu rozma-
wia³a z teœciow¹, bibliote-
kark¹, która po wojnie organi-
zowa³a pierwsze  punkty bib-
lioteczne pod Koszalinem.  

A potem zdarzy³a siê trage-
dia. Zmar³ m¹¿ pani Adeli.
Niespodziewanie. Na wy-
cieczce zak³adowej w
Jastrzêbiu Zdroju. Ponad 700
kilometrów pod ziemi¹. Jesz-
cze wczeœniej do niej za-
dzwoni³, ¿e po wycieczce
wszystko opowie… Zjecha³.
Zas³ab³. Serce usta³o. 

Wróci³a do Gorzowa. Mu-
sia³a siê zaj¹æ schorowan¹
matk¹, która po wylewie nie

wstawa³a z ³ó¿ka. To by³ rud-
ny czas.  Potem kolega z Ko-
szalina zacz¹³ do niej przy-
je¿d¿aæ.  Pocz¹tkowo znajo-
moœæ by³a
niezobowi¹zuj¹ca.  A póŸniej
siê pobrali. I w ¿yciu znów
pojaœnia³o.   

Dwie siatki książek  

Dzieci pani Adeli doros³y.
Wyprowadzi³y siê. Maj¹ swo-
je domy. Jej córka jest praw-
nikiem, pracuje  w gorzow-
skim s¹dzie. Syn mieszka i
pracuje w Koszalinie. Wnuki
maj¹ ju¿ po kilkanaœcie lat. 

Pani Adela mieszka  z
mê¿em.  W piêtrowym dom-
ku. Z ogrodem. I dwoma psa-
mi znajdami w kojcu.  Bobi-
kiem i Misiem. 

Co dwa tygodnie m¹¿ po-
dwozi pani¹ Adelê do dwóch
bibliotek i cierpliwie czeka na
ni¹ w samochodzie.  Ona do
bordowych siatek pakuje po
piêæ ksi¹¿ek. Piêæ w Wy-
po¿yczalni G³ównej, przy Si-

korskiego. I piêæ w filii nr 14
przy Wróblewskiego.  

Ale po powrocie do domu,
choæ jest bardzo ciekawa,
nigdy  od razu nie siêga do
siatek.   Najpierw musi mieæ
wszystko zrobione: obiad
ugotowany, posprz¹tane.
Dopiero wieczorem, gdy ma
luz, bierze do r¹k ksi¹¿kê.
Czyta od dziesi¹tej wieczo-
rem do pierwszej w nocy .
Trzy godziny i minimum sto
piêædziesi¹t stron. To jej re-
gu³a. 

Bardzo dba o ksi¹¿ki. Nigdy
nie zagina stron, zawsze
u¿ywa zak³adki.  

Nigdy te¿  nie podjada przy
czytaniu. - To straszne, jak
siê widzi na kartkach œlady
czyjejœ kolacji - mówi z nie-
smakiem. Nie lubi równie¿,
gdy na kartkach widzi jakieœ
zapiski czytelników.  - Ludzie
notuj¹  sobie numery telefo-
nów, rozk³ady jazdy.  I takie
wpisy bardzo mnie dener-
wuj¹.  Ale s¹ te¿ tacy, którzy

podkreœlaj¹ ³adne literackie
zwroty lub poprawiaj¹ b³êdy
ortograficzne, bo takie te¿ w
ksi¹¿kach  siê zdarzaj¹. I dla
takich czytelników jestem
bardziej wyrozumia³a. 

Wypo¿yczone ksi¹¿ki odda-
je w terminie. Nigdy, przez 60
lat, nie dosta³a ¿adnego
upomnienia. Nigdy  ¿adna
ksi¹¿ka jej nie zginê³a.  Za-
przyjaŸnione panie bibliote-
karki wiedz¹, ¿e bardzo sza-
nuje ksi¹¿ki. I czasem nawet
pytaj¹:  „Pani Adelo, mia³a
pani kiedyœ taki krymina³
Tess Gerritsen i ktoœ go po-
plami³”. A ona na to „ ja
mia³am czyst¹”. I one wtedy
wiedz¹, ¿e ksi¹¿kê zniszczy³
kolejny czytelnik.  

Zwykle czyta dwa tytu³y na-
raz . Jak j¹ jeden trochê znu-
dzi,  odpoczywa przy drugim.
Z zasady te¿ stara siê
przeczytaæ ka¿d¹ ksi¹¿kê do
koñca.  - Choæby po to, by
potem móc powiedzieæ pa-
niom bibliotekarkom, które
bêd¹ komuœ innemu
po¿yczaæ, ¿e to nudne, wybu-
ja³e, takie „rozmyœlania na se-
desie”,  nie maj¹ce nic wspól-
nego z rzeczywistoœci¹.

Świt z trylogią Larssona  

Raymond Chandler, Frede-
rick Forsyth, Colin Forbes,
Robert Ludlum, David Morell,
Allan Folsom  to jej ulubieni
pisarze. No i jeszcze Penny
Jordan, Harlan  Coben,  John
Grisham, Daniel Silva i Vin-
cent V. Severski.  Chêtnie te¿
wraca do Jeffreya Archera.
W³aœnie skoñczy³a „Co do
grosza” , historiê o polskim
przekrêciarzu, który obrobi³
bankierów i zwia³ z grub¹
fors¹,  a zaczê³a „Dwanaœcie
fa³szywych tropów”.    

Trylogia Stiega Larssona,
tego Szweda, te¿ jej siê po-
doba³a.  Czyta³a do czwartej
rano - Nie mog³am siê ode-
rwaæ, a poza tym ktoœ t¹
ksi¹¿kê zamówi³ i musia³am
j¹ oddaæ. Ostatnie strony do-
koñczy³am po œniadaniu i za-
raz  pojechaliœmy z mê¿em
do biblioteki.   
- Ja ¿ywiê siê ksi¹¿kami -

przyznaje pani Adela. -
Dzieñ bez ksi¹¿ki i jab³ka, jest
dniem przegranym.  

M¹¿ pani Adeli zagl¹da do
kuchni.  - Nie przeszkadza
panu, ¿e ¿ona  tyle czyta? -
pytam. 
- Ka¿dy ma swoje hobby,
¿ona ksi¹¿ki, ogród - odpo-
wiada ze œmiechem. -  A ja
mam jolki, sudoku…

- I gwiazdy - koñczy pani
Adela - Bo m¹¿ od lat intere-
suje siê astronomi¹.  Co noc
rozk³ada sprzêt, atlasy i pat-
rzy w niebo. I to jest temat dla
pani na osobny artyku³…  

r r r
- Takich zagorza³ych czytel-
ników, jak pani Adela Fiutek,
jest u nas kilkudziesiêciu -
mówi Jadwiga Paradowska,
kierownik Wypo¿yczalni
G³ównej WiMBP w Gorzowie
Wlkp.  -  Czytaj¹ rekordowe
iloœci ksi¹¿ek. Czêsto
po¿yczaj¹ nie tylko na swoje
konta, ale te¿ na konta mê¿a,
dzieci, wnuków. I wci¹¿ im
ksi¹¿ek ma³o.   Najczêœciej
s¹ to czytelnicy  w starszym
wieku, choæ jest te¿ taka
m³oda dziewczyna, która bar-
dzo du¿o czyta.  Jak musie-
liœmy zamkn¹æ bibliotekê na
czas modernizacji, to potem
przysz³a i stwierdzi³a „Bo¿e ,
jak ja za wami têskni³am”.
Jest wiêc jakaœ nadzieja…  

HANNA CIEPIELA 

Pożeraczka książek, której ciągle jest mało 
Trzy godziny i minimum sto piêædziesi¹t stron. To jej regu³a.

Zawsze ma czas: na rodzinę, pracę, przetwory i książki.
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- Mirek, a ty mnie wi-
dzisz?

- Widzê kontur, zarys syl-
wetki. 
- To jak mnie poznajesz?
- Po g³osie, zreszt¹ ka¿de-

go ju¿ rozpoznajê po g³osie,
nawet ¿onê.
- Jak dosz³o do tego, ¿e
straci³eœ wzrok?

- To s¹ powik³ania w wyni-
ku cukrzycy, na któr¹ chorujê
od dzieciñstwa. Wzrok za-
cz¹³ mi siê pogarszaæ ju¿
doœæ dawno, ale jeszcze
dwa lata temu nie potrzebo-
wa³em laski. Teraz ju¿ po-
trzebujê. 
- A robisz jeszcze
zdjêcia?

- Nie, ju¿ nie. 
- Ale jeszcze do niedaw-
na mo¿na by³o ciê zoba-
czyæ na stadionie przy
Œl¹skiej i to z aparatem w
rêce.

- Jeszcze dwa lata temu
tak. Dwa lata temu da³em
sobie spokój. Byli tacy, któ-
rzy uwa¿ali, ¿e ju¿ nie powi-
nienem fotografowaæ, mimo
¿e ja uwa¿a³em inaczej. Ale
po co siê k³óciæ. Wiesz, ta
m³odzie¿ dzisiejsza jest inna.
Inna od nas. Ci ludzie siê
ciesz¹ z czyjegoœ niepowo-
dzenia. Powiem to wprost -
zazdrosna. Kiedyœ, a dok³ad-
nie w 1997 roku, by³o 50-le-
cie Stali Gorzów. Poszed³em
wówczas do pana Zdzis³awa
Palickiego, to by³ dawny
speaker w Gorzowie, jesz-
cze przed Krzysztofem
Ho³yñskim. No i mówiê mu -
Panie Zdzisiu niech pan
przyjdzie i powie - a on mia³
taki charakterystyczne po-
wiedzenie „Mówi punkt infor-
macyjny. Dzieñ dobry
pañstwu…”. A on mówi, ¿e
nie przyjdzie, bo ju¿ na ¿u¿el
nie chodzi. I dodaje, ¿e mu
ten sport ludzie obrzydzili. Ja
siê strasznie temu dziwi³em,
¿e jak to mo¿liwe, aby ko-
muœ mo¿na by³o obrzydziæ
¿u¿el, ukochany sport. Ale
teraz, po ponad 20 latach nie
dziwiê siê panu Palickiemu. 
- Ale chyba chodzisz
jeszcze na stadion?

- Nie, nie chodzê. Od
dwóch lat nie. Na mini ¿u¿el
jeszcze tak. Ale na Œl¹sk¹
ju¿ nie. Chodzê, jeœli s¹ ja-
kieœ ods³oniêcia p³yt zna-
nych zawodników. Po to,
¿eby pobyæ z ch³opakami,
to znaczy z t¹ ekip¹ Bogu-
sia Nowaka, Marka Towal-
skiego, Jerzego Rembasa.
Z nimi razem je¿d¿ê do Ro-
kitna, na turnusy rehabilita-
cyjne. Z Bogusiem Nowa-
kiem organizowa³em dwa
spektakle o ¿u¿lu w Teatrze
Osterwy.

- Ale przecie¿ ty i ¿u¿el to
by³o jedno.

- By³o. Fakt.
- A jak siê zaczê³a twoja
przygoda z ¿u¿lem?

- To przez rodziców chyba,
bo tata chodzi³, mama cho-
dzi³a. Ja tego nie mogê pa-
miêtaæ, ale rodzice opowia-
dali, bo urodzi³em siê 26 lip-
ca 1958 roku, a w sierpniu
ju¿ by³em na zawodach, na-
turalnie w wózeczku, ale
by³em. Dok³adnie na drugim
wira¿u. A potem z przed-
szkola mia³em mo¿e 200,
mo¿e 300 metrów. No i ucie-
kaliœmy z dwoma kolegami,
z Ryszardem Wêt³ym i Alfre-
dem Pi¹tkiem na treningi w
trakcie zajêæ przedszkol-
nych. Panie wychowawczy-
nie ju¿ wiedzia³y, ¿e jak nas
nie ma, a jest trening w Stali,
to my jesteœmy na treningu.
Wiesz, ca³e ¿ycie spêdzi³em
na stadionie. Najpierw ro-
bi³em zdjêcia, potem przez
wiele lat prowadzi³em kroniki
klubowe, potem sprzeda-
wa³em programy. Jeszcze
póŸniej jak robi³em zdjêcia,
to je sprzedawa³em pod sta-
dionem. Próbowa³em
jeŸdziæ, ale ze wzglêdu na
stan zdrowia siê nie da³o. A
potem to siê zaprzy-
jaŸnia³em z zawodnikami i
jeŸdzi³em z nimi na ró¿ne
mecze w Polsce, ale i ca³ej
Europie, to g³ównie dziêki
Edkowi Jancarzowi. No i
oczywiœcie zbiera³em
wszystkie pami¹tki, suweniry
zwi¹zane z tym sportem.
Naturaln¹ konsekwencj¹ te-
go by³o i to, ¿e zosta³em
dziennikarzem sportowym.
Najpierw fotoreporterem, po-

tem dziennikarzem
pisz¹cym. Pracowa³em dla
prasy krajowej i zagranicz-
nej. Zreszt¹ tu mnie nazywa-
li „Fotospeedway”. 
- I ty mówisz, ¿e ludzie
obrzydzili ci ¿u¿el? Czym?

- No radoœci¹ z tego, ¿e
coœ komuœ nie wychodzi, nie
powodzi siê. Mia³em ustalo-
ne z prezesem, ¿e robiê
pierwsze cztery biegi. Bo s¹
nowe zasady, ¿e na p³ycie
stadionu mo¿e byæ tylko
dwóch fotoreporterów. Po-
tem nagle przesta³em dosta-
waæ te wymienne kamizelki,
potrzebne ¿eby wejœæ na
p³ytê. I czu³em przy tym tak¹
z³oœliw¹ satysfakcjê u niektó-
rych. Ale ja nie jestem taki,
¿e siê bêdê wyk³ócaæ. Po-
myœla³em, ¿e skoro mnie nie
chc¹, przeszkadzam komuœ,
to ja siê nie bêdê naprasza³. 
- Interesowa³ ciê tylko
¿u¿el, czy te¿ inne dziedzi-
ny?

- ¯u¿el by³ moj¹ specjal-
noœci¹. Ale zajmowa³em siê
rajdami samochodów tere-
nowych, to za spraw¹ Sta-
nis³awa Lisowskiego. Intere-
sowa³o mnie kolarstwo.
Przecie¿ w Gorzowie by³y
dwa razy Mistrzostwa Polski
w kolarstwie. No i mam tê
satysfakcjê, ¿e dwa razy pro-
wadzi³em Biuro Prasowe, i
by³y one uznane za najlep-
sze biura prasowe w historii
tych mistrzostw. Dosta³em
za to nawet dwie koszulki
mistrza Polski. Ale jako
dziennikarz obs³ugiwa³em
wszystkie imprezy sportowe
w Gorzowie. Pamiêtam, ¿e
by³y takie lata, gdzie mo¿na
by³o w sezonie pomarzyæ o

wolnym weekendzie, albo
choæ jednym wolnym dniu. I
rzeczywiœcie, kiedyœ taki
weekend jeden siê zdarzy³.
To chyba by³o w latach 90.,
¿e w Gorzowie nie by³o ani
jednej imprezy sportowej.
Zreszt¹ Gorzów by³ takim
specyficznym miejscem w
Polsce, gdzie przypada³o
najwiêcej dru¿yn ekstra i
pierwszoligowych na jedne-
go mieszkañca. No by³
¿u¿el, siatkówka, koszyków-
ka, bardzo wysoko postawio-
ny tenis sto³owy, lekk¹ atle-
tykê, pi³ka no¿na to by³a
troszkê ni¿ej, by³o dobre
³ucznictwo. Teraz mamy je-
dynie ¿u¿el, s³abiej graj¹ ko-
szykarki, ale znów pi³ka
rêczna idzie w górê. Ale na
taki sport to potrzeba pie-
niêdzy i to du¿ych. Niestety,
Gorzów jako miasto nie ma
sponsorów. To miasto jest za
biedne na sport. 
- Twoim zdaniem tylko
¿u¿el siê ostatnie w Gorzo-
wie?

- Nie. Jakoœ te dyscypliny
prze¿yj¹, mo¿e nie na tym
najwy¿szym poziomie, ale
bêd¹. Fakt, ¿e coœ siê musi
zmieniæ w funkcjonowaniu
sportu. Te mniejsze miasta,
takie w³aœnie jak Gorzów, to
maj¹ jedn¹ dyscyplinê, choæ
z wyj¹tkiem Zielonej Góry,
bo tam maj¹ i dobry ¿u¿el, i
dobr¹ mêsk¹ koszykówkê. 
- Ty chodzisz na jakieœ
wydarzenia sportowe?

- Nie, ju¿ nie.
- A œledzisz je jakoœ?
- Naturalnie. Jest telewizja,

jest Internet. Nie wychodzê,
po co mam pójœæ i tylko
s³uchaæ… Wolê w domu.

Fakt, pojecha³bym na jakieœ
Grand Prix, ale tak na
bie¿¹ce na zawody, to ju¿
nie dla mnie. 
- No to wróæmy do twego
ukochanego ¿u¿la. Pa-
miêtam, ¿e przyjaŸni³eœ siê
z Edwardem Jancarzem.
Jaki on by³?

- Edward Jancarz, no có¿,
jego by³a pierwsza ¿ona Ha-
lina mówi³a, ¿e to jest
cz³owiek dwojga twarzy. Inny
jako zawodnik na torze, ten
pedant i drobiazgowiec i inny
jako ten drugi, który musia³,
no musia³ ten stres z toru
póŸniej odreagowaæ. I to nie
jest prawd¹, ¿e to on by³ win-
ny alkoholizmowi. Winni s¹
ci inni. To jest wina i
dzia³aczy, niektórych kole-
gów i kibiców. Wiesz, ka¿dy
mia³ zaszczyt napiæ siê z
mistrzem. Ja nie mówiê ju¿ o
tym, co by³o po karierze, ale i
w trakcie. Fakt, nigdy nie wi-
dzia³em, aby by³ alkohol w
trakcie zawodów. Ale ju¿
podczas powrotów tak. To,
podkreœlam, by³o takie od-
reagowanie. On osobiœcie w
domu problemów w³aœciwie
nie mia³, poza tym, ¿e nie
mogli mieæ dzieci. Zawsze
jak pisa³em w materia³ach
prasowych Memoria³ów Ed-
warda Jancarza, to sta-
wia³em Halinê Jancarzow¹
jako wzór. To by³a chyba jed-
na z tych ¿on wielkich za-
wodników, tych mistrzów,
która pracowa³a zawsze. Na-
wet wtedy, kiedy Edek
jeŸdzi³, odnosi³ sukcesy. Kie-
dy on jeŸdzi³ w Anglii przez
te parê lat, to ona faktycznie
ten ich dom przy Chodkiewi-
cza budowa³a. Jako m³ody

ch³opak jeŸdzi³em tam z Za-
warcia z moim koleg¹ Zbysz-
kiem Szumskim. Pomaga-
liœmy przy wy³adunku cegie³
z przyczep. To ona bra³a
wolne, kiedy Edek by³
po³amany, chory, na rêkach
go nosi³a do ³azienki. Prze-
cie¿ ostatni wypadek, po któ-
rym Jancarz trafi³ do Pozna-
nia na blisko 20 dni, to
w³aœnie Halina przy nim
by³a. JeŸdzi³a tam codzien-
nie. Tak¿e to ona biega³ do
Urzêdu Miasta, do Komitetu
(PZPR - red.) ze skargami,
¿e to koledzy dzia³acze roz-
pijaj¹ mistrza Jancarza. Po-
magaj¹ mu w tym. 
- A potem sta³o siê to, co
siê sta³o. Jancarz zgin¹³, a
kibice urz¹dzili mu wspa-
nia³y pogrzeb, na którym
byli wszyscy.

- Wiesz, ja chorujê 48 lat
na cukrzycê. Moi rodzice
starali siê jak mogli, ¿eby
by³a odpowiednia dieta. By³
chleb z szyneczk¹,
polêdwiczka i ró¿ne takie.
No bo ma³y dziesiêcioletni
ch³opczyk jest na diecie. Ja-
kie by³o zdziwienie, kiedy my
jako pierwsi mieliœmy koloro-
wy telewizor, samochód, te-
lefon, a tu nagle ma³y Mire-
czek wyrywa koledze na po-
dwórku pajdê chleba ze
smalcem oraz kiszonym
ogórkiem, czyli coœ dla mnie
zakazanego. No by³a afera,
bo Wieczorkiewicz ukrad³
chleb. A to by³o dok³adnie to
samo, co u Edka. On mia³
zakazane picie alkoholu.
Wiêc dla niego w domu nie
by³o alkoholu, ale by³ gdzie
indziej. Halina tego nie wy-
trzyma³a. Powiedzia³a -
dziêkujê A¿ siê pojawi³a no-
wa kobieta. No i co, wódecz-
ka, chcesz Edziu, no to
masz. Po prostu, zakazany
owoc najlepiej smakuje. I
mia³ go na wyciagniêcie rêki
u tej drugiej kobiety. Pa-
miêtam, jak z Jankiem Deli-
jewskim prowadziliœmy
agencjê prasow¹ DeJaMir w
centrum miasta. W tym cza-
sie by³em na drugim œlubie
Edka Jancarza. Oni na ry-
neczku przy Hawelañskiej
sprzedawali jakieœ perfumy i
coœ tam jeszcze. No i Edek
do nas przychodzi³ na jak¹œ
kawê, herbatê. A po
po³udniu to oboje ju¿ byli pod
dobr¹ dat¹. No i by³o coraz
gorzej, bo go gdzieœ przy
K³odawce znaleziono. A to
na Kwadracie. To kibice go
wówczas zapraszali na wó-
deczkê. Zdarza³o siê, ¿e Ha-
lina zabra³a z chodnika Ed-
warda, kiedy ju¿ nie by³a je-
go ¿on¹. No i siê skoñczy³o,
jak siê skoñczy³o.
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Dla M. Wieczorkiewicza całe życie kręciło się wokół żużla.
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Sztandar klubu też został przez kogoś        wyrzucony kiedyś
Z Miros³awem Wieczorkiewiczem, by³ym ju¿ fotoreporterem i dziennikarzem sportowym rozmawia Renata Ochwat
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Sztandar klubu też został przez kogoś        wyrzucony kiedyś
Z Miros³awem Wieczorkiewiczem, by³ym ju¿ fotoreporterem i dziennikarzem sportowym rozmawia Renata Ochwat

- Dlaczego wybra³eœ aku-
rat ¿u¿el?

- Kocham motocykle i szyb-
koœæ.
- Kto by³, jest Twoim ido-
lem?

- Tomasz Gollob.
- Kiedy pierwszy raz do-
siad³eœ motocykla?

- Normalnego, kiedy
mia³em cztery lata.
- Pamiêtasz pierwszy
upadek?

- Upadków siê nie wspomi-
na.
- Kiedy zarobi³eœ pierw-
sze pieni¹dze na ¿u¿lu?

- To by³o w 2010 roku za
zwyciêstwo w klasyfikacji ge-
neralnej M³odzie¿owych In-
dywidualnych Mistrzostw
Wielkopolski.
- Na co przeznaczasz za-
robione pieni¹dze? 

- Przede wszystkim na
sprzêt i inne inwestycje w
rozwój sportowy.
- Czy istnieje dla Ciebie
œwiat poza ¿u¿lem?

- Wstajê z ¿u¿lem i zasy-
piam z ¿u¿lem. Innego œwia-
ta nie znam.
- Co zmieni³byœ w tym
sporcie?

- Musia³bym bardzo mocno
siê zastanowiæ. Na razie nie
widzê potrzeby jakichkolwiek
pilnych zmian.
- Kto tworzy Team Zmar-
zlika?

- Przede wszystkim rodzi-
na. Mama jest g³ow¹ rodziny
i menad¿erem na Polskê.
Tata jest g³ównym mechani-
kiem i tunerem. Brat Pawe³
jest dobr¹ dusz¹ oraz me-
nad¿erem na Europê. Po-
nadto w naszym teamie s¹
dwaj wspaniali mechanicy -
Grzegorz i Seweryn. 
- Kto prowadzi samo-
chód, kiedy jedziecie dale-
ko na zawody?

- Najczêœciej tata.
- Co najchêtniej robisz w
drodze?

- Œpiê.
- Ulubione danie?
- Wszystko co przygotuje

mama, która wspaniale gotu-
je.
- Czego nie lubisz, a ju¿
na pewno nie zjesz?

- Generalnie nie przepa-
dam za jedzeniem skandy-
nawskim. A nie zjem golonki.
- Jak lubisz siê relakso-
waæ?

- Aktywnie, poprzez biega-
nie lub jazdê na rowerze.
- Twój sposób na koncen-
tracjê?

- Mam opracowane meto-
dy, ale póki co nikomu ich
nie zdradzê.
- Co Ciê irytuje, z³oœci
najbardziej podczas zawo-
dów?

- Nic. Staram siê zacho-
waæ spokój w ka¿dych wa-

runkach, jak trzeba
wy³¹czyæ siê i maksymalnie
skupiæ na jeŸdzie.
- Masz przyjació³ na to-
rze?

- Poza torem mam ich
wielu i to równie¿ wœród za-
wodników. Na torze wszys-
cy s¹… rywalami.
- Z kim chcia³byœ spot-
kaæ siê i porozmawiaæ?

- Nie ma takiej szczegól-
nej osoby. Mo¿e kiedyœ siê
pojawi…
- Co robisz, kiedy nie
startujesz i nie trenujesz?

- Nie ma takich dni. Za-
wsze znajdê sobie zajêcie i
zawsze bêdzie to sport.
- Czy miewasz sny?
- Miewam, jak chyba

ka¿dy.
- A mia³eœ sen, ¿e zosta-
jesz mistrzem œwiata?

- Nie powiem, to jest moja
s³odka tajemnica.
- Twój najszczêœliwszy
dzieñ w ¿yciu?

- Ka¿dy dzieñ, który przy-
niós³ mi du¿y sukces zali-
czam do tej kategorii. Na
razie trzy moje naj-
szczêœliwsze dni to wygra-
na w Grand Prix w Gorzo-
wie, zdobycie mistrzostwa
œwiata juniorów w Pardubi-
cach oraz zwyciêstwo w
Grand Prix Challenge w
Rybniku.

Notowa³: ROBERT BOROWY

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●

B. Zmarzlik: Staram się zachować spokój w każdych warunkach.
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Zawsze znajdzie jakieś
zajęcie i zawsze będzie
to sport
Bartek Zmarzlik, ¿u¿lowiec jakiego nie znacie…

- Ale chyba ktoœ jednak
stara³ siê coœ zrobiæ?

- Nie wiem. Myœlê, ¿e Bo-
guœ Nowak stara³ siê coœ tam
pomóc, te¿ W³odek Rój, ale
bez wiêkszego skutku. Ale to
trzeba wyraŸnie powiedzieæ,
Edek umyka³. No i jeszcze
jedna wa¿na rzecz. Nie-
prawd¹ jest, ¿e Edek z domu
wynosi³ swoje suweniry, swo-
je puchary do lombardu. 
- A rzeczywiœcie tak mó-
wi¹…

- Edek móg³ wynieœæ
wszystko, ale nie swoje pu-
chary czy inne trofea. Wyno-
si³ sztuæce, wideo czy jakieœ
inne rzeczy, ale nie trofea
sportowe. 
- Co siê z nimi sta³o?
- Puchary, za zgod¹ mamy

Edwarda pani Bronis³awy
trafi³y do klubu. W klubie zro-
biono izbê pamiêci. A za to
klub postawi³ Edwardowi na-
grobek na cmentarzu. Mnie
przy odbiorze tych trofeów
nie by³o, byli inni. A w klubie
te trofea ginê³y…
- Jak to ginê³y?
- Te trofea prezentowane

by³y w ró¿nych miejscach w
klubie. I tak sobie nie wra-
ca³y. Ale te¿ by³y takie wiel-
kie i ciê¿kie trofea z marmu-
ru. I to te¿ zniknê³o. I na mo-
je oko dwie trzecie tych
pami¹tek brakuje. 
- No i w tym kontekœcie
jak ci siê podoba pomys³
utworzenia w Gorzowie
muzeum ¿u¿la?

- Jest to wyœmienity po-
mys³. Bo przecie¿ gdzieœ
trzeba zgromadziæ te wszyst-
kie zdobyte trofea przez
¿u¿lowców czy choæby przez
ludzi takich jak ja. Mam bar-
dzo du¿¹ kolekcjê suweni-
rów, ró¿nych dyplomów,
mam ponad 200 ksi¹¿ek
zwi¹zanych z ¿u¿lem, rocz-
niki „Tygodnika ¯u¿lowego”,
no du¿o tego jest. Rozma-

wia³em nawet z panem Ed-
wardem Jaworskim, dyrekto-
rem Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej, bo
myœla³em, ¿e przeka¿ê swo-
je zbiory w depozyt do starej
willi. Chcia³em tylko dwa,
trzy razy w tygodniu poopro-
wadzaæ po zbiorze. A jak
bêdê chcia³, to sobie ten
zbiór odbiorê. Ale jakoœ siê
nie dogadaliœmy. Nie
chcia³em siê zgodziæ, aby
dwie kroniki Stali, prowadzo-
ne przeze mnie w latach 70. i
odnalezione na skupie ma-
kulatury przez mojego znajo-
mego z Witnicy, a zidentyfi-
kowane przez fotoreportera
Kazimierza Ligockiego, tra-
fi³y do klubu. Przecie¿ klub
nie ma kronik, klub nie ma
programów za ubieg³e lata.
Przecie¿ sztandar klubu te¿
zosta³ przez kogoœ wyrzuco-
ny. Przypadkiem Bogus³aw
Nowak go zobaczy³ i urato-
wa³. I teraz znów wisi w klu-
bie. Tak ¿e muzeum ¿u¿la,
jak najbardziej godna idea.
- A teraz o czym innym.
Mirek, co zrobi³eœ ze swoi-
mi aparatami?

- No mam je. Ostatnio mie-
liœmy remont i ¿ona je gdzieœ
spakowa³a. Micha³, mój syn,
który mieszka teraz w Danii,
by³ kiedyœ mechanikiem
¿u¿lowym, a teraz zaj¹³ siê
wychowywaniem syna, chcia³
do swojej piwniczki te moje
rzeczy, wiêc siê zastanawiam
nad ich przekazaniem. Nie
tylko aparaty, ale wszystkie
moje trofea. Wiesz, ciê¿ko
mnie siê z tym rozstaæ. No
mam du¿y sentyment do tych
rzeczy. Ale wiesz, jak siê ¿eg-
na³em z ¿u¿lem, to by³a taka
wystawa w Bibliotece
G³ównej Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej,
gdzie skoñczy³em studia,
by³a wystawa moich trofeów.
A teraz wszystko jest pocho-

wane i sam za bardzo nie
wiem, co mam. 
- Znów wróciliœmy do
¿u¿la, a ja ciebie chcia³am
zapytaæ o rzecz bardzo
wa¿n¹. Przecie¿ ty jako do-
ros³y skoñczy³eœ ca³kiem
niedawno administracjê na
PWSZ i dzia³a³eœ w Radzie
Studentów Niepe³nospraw-
nych. Po co?

- Jak to po co? Bo warto.
Studiowa³em razem z moim
ca³kowicie niewidomym ko-
leg¹ S³awkiem Solochem z
Oœna. Skoñczyliœmy i obroni-
liœmy licencjaty. Poszliœmy na
studia magisterskie do Szcze-
cina. Mam napisan¹ magis-
terkê, ale na razie si³ i pie-
niêdzy brakuje, aby siê obro-
niæ. A wracaj¹c do PWSZ,
rzeczywiœcie dzia³aliœmy rok w
Radzie Studentów Niepe³nos-
prawnych, ale siê wycofa-
liœmy, bo siê nie da³o dalej. Ja
nawet zasiada³em w senacie
uczelni. By³o, minê³o.
- Mirek, jak wygl¹da twój
zwyk³y dzieñ?

- Zwyczajnie. Wstajê rano,
jem œniadanie, biorê leki,
du¿o ich jest. Potem jak siê
dobrze czujê, to wychodz¹ na
przechadzkê. Ale raczej rzad-
ko. Jak nie jestem na zwol-
nieniu, to pracujê. Ot zwyk³y
dzieñ zwyk³ego cz³owieka. 
- No nie takiego zwyk³ego.
- Fakt. No nie takiego

zwyk³ego, bo jestem
szczêœliwym dziadkiem. Mój
najstarszy wnuk Krzysztof
ma 15 lat i jest synem córki
Anny. Mieszka w Kanadzie
pod Toronto. Drugi Elijas ma
2 miesiêcy, mieszka w Danii
i jest synem mego syna Mi-
cha³a. Najm³odszy mieszka
w Gorzowie, ma szeœæ mie-
siêcy a jego mam¹ jest moja
córka Agnieszka. No i lada
chwila urodzi mi siê kolejny
wnuk w Danii.
- Dziêkujê.

Tu z Tony Rickardssonem - sześciokrotnym indywidualnym mistrzem świata 
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Rzadko który zabytek ma
tak ciekaw¹ historiê, jak
pa³ac w Lubnie. Dziœ strasz¹
smêtne resztki po tej niegdyœ
piêknej budowli….

Pa³acu w Lubnie w³aœciwie
nie widaæ. Trzeba wiedzieæ,
w któr¹ wejœæ dro¿ynkê za-
roœniêtego parku pa³acowe-
go, aby dojœæ do smêtnej
resztki, jaka zosta³a po bu-
dowli. Tylko ten ostaniec
ceglany zaœwiadcza, ¿e kie-
dyœ sta³a tu piêkna, wysma-
kowana budowla. 

Lubno znane by³o ju¿ w
œredniowieczu, co zaœwiad-
cza data na koœciele. Wioska
nale¿a³a do cystersów miro-
nickich, potem przechodzi³a
w stan posiadania kilku
ró¿nych rodów magnackich. 

Historia pa³acu zaczyna siê
jednak znacznie póŸniej, bo
dopiero w 1861 roku, kiedy
ówczesny w³aœciciel wsi Ju-
lius von Bassewitz zaczyna
budowaæ pa³ac. Powsta³a
okaza³a budowla, dwupiêtro-
wa, z prostok¹tn¹ wynios³¹
wie¿¹. W³aœciciel zadba³ te¿
o otaczaj¹cy pa³ac park
dworski, dziœ d¿unglê pozos-
tawion¹ samej sobie. 

Pa³ac pozostawa³ w rêkach
rodziny Basseviz króciutko,
bo w 1889 roku zostaje wraz
z ca³¹ wsi¹ sprzedany
w³aœcicielowi Stanowic, Kar-
lowi Wilhelmowi Emilowi Ru-
dolphowi Treichel i w³aœnie
Treichelowie bêd¹ w³aœcicie-

lami pa³acu niemal a¿ do wy-
buchu II wojny. 

Na razie ¿ycie w Lubnie to-
czy siê spokojnie. Pa³ac
przechodzi w dzier¿awê w
rêce kolejnych braci Treichel.
Rodzina zyskuje tytu³ hra-
biowski i ma prawo do
u¿ywanie przed nazwiskiem
przydomka von. 

Nadchodz¹ jednak nowe
czasy. W Niemczech do
w³adzy dochodz¹ naziœci. A
s¹siadem Treichelów w po-
bliskim Bogdañcu by³ przy-
sz³y kat Warszawy i
wczeœniej pogromca po-
wstañców wielkopolskich ge-
nera³ Erich von dem Bach-
Zelewski, wielki zwolennik
nazizmu. I to w³aœnie
os³awiony genera³ sprawi³,
¿e ostatni Treichel, czyli
Hans Carl Victor oraz jego
¿ona baronowa Celina Sara
Kamila z domu Freiin von
Mirbach stali siê tak¿e zago-
rza³ymi faszystami. 

To w³aœnie w Lubnie
miêdzy innymi za spraw¹ po-
gl¹dów w³aœcicieli oraz pod
wp³ywem von dem Bacha-
Zelewskiego 2 marca 1932
roku na noc i kilkugodzinn¹
wizytê zatrzymuje siê Adolf
Hitler. Krótko potem w³aœci-
ciel Lubna zostaje oficerem
SS o doœæ niskim numerze,
bo 1 043 459. 

Jednak nie dane mu by³o
czynnie s³u¿yæ III Rzeszy. 7
marca 1937 roku umiera w

wyniku komplikacji po usu-
niêciu wyrostka robaczkowe-
go. Jego œmierci nie wytrzy-
muje ¿ona Celina Sara Ka-
mila, która nastêpnego dnia
pope³nia samobójstwo.

Tragiczna para pozostawia
po sobie troje dzieci: Gizelê
Carmen (ur. 5.07. 1925 w
Lubnie), Marinê Celinê (ur.
5.09.1928 w Lubnie) oraz
Hansa Adolfa Ericha (ur.
5.06.1932 w Lubnie). I choæ
ich prawnym opiekunem
zostaje oczywiœcie von dem
Bach-Zelewski, jednak fak-
tyczn¹ opiekunk¹ staje siê
ich ciotka Mimi von Mirbach. 

I to jest prawdziwa wolta
historii. Bo Mimi von Mirbach
jest utalentowan¹ wioloncze-
listk¹. Poza tym jest cz³onki-
ni¹ Koœcio³a Wyznaj¹cego,
czyli tego, który otwarcie
przeciwstawia³ siê nazizmo-

wi. Ale to ma³o, bo Mimi von
Mirbach wraz z potomkami
oficera SS pomaga³a pod-
czas II wojny ¯ydom, za co
w 1981 uhonorowana zos-
ta³a tytu³em „Sprawiedliwy
wœród Narodów Œwiata” i ma
swoj¹ oliwkê w Instytucie
Yad Vaszem w Jerozolimie.

Po samobójczej œmierci
hrabiny von Treichel praw-
nym zarz¹dc¹ maj¹tku w
Lubnie zostaje postaæ ju¿
bardzo znana, czyli oczy-
wiœcie genera³ Erich von dem
Bach-Zelewski. Sprzedaje on
pa³ac w 1939 roku w kolejne
rêce. Ale ju¿ nadci¹ga wojna,
ju¿ zmieniaj¹ siê okolicz-
noœci. W 1945 roku, jak
wszystkie takie obiekty, pa³ac
zostaje znacjonalizowany.
Umieszczono w nim siedzibê
PGR, biura i czêœæ mieszkañ.
Ale w 1963 roku pa³ac opus-

tosza³ i zacz¹³ systematycz-
nie popadaæ w ruinê. Trochê
do tego stanu przyczynili siê
miejscowi, trochê winne by³y
w³adze, które nie umia³y, albo
nie chcia³y zabytku ratowaæ. 

Po zmianie ustrojowej w
1989 roku budynek jeszcze

by³ do odbudowania. Ale
znów zabrak³o woli. Dziœ z
piêknego budynku o cieka-
wej historii zosta³ tylko cegla-
ny ostaniec, do którego trze-
ba znaæ drogê, choæ le¿y nie-
mal w samym centrum wsi. 

ROCH

Z pięknego ongiś pałacu została
pojedyncza ruina
Nocowa³ tu Adolf Hitler, pa³ac nale¿a³ do cz³onka SS, a jego rodzina ratowa³a ¯ydów. 

Ongiś był to piękny pałac otoczony zadbanym parkiem…
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Dziś pozostały po nim niepiękna ruina.
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Podczas doskonale zorga-
nizowanego zlotu mo¿na
by³o ogl¹daæ auta, których
nie da siê zobaczyæ w ¿ad-
nym polskim muzeum.
Zreszt¹ warszawskie muze-
um przemys³u i techniki
prawdopodobnie przestanie
istnieæ ze wzglêdów finanso-

wych. Najcenniejsze ekspo-
naty pozostan¹ w rêkach
prywatnych kolekcjonerów.

W tym roku w Mierzêcinie
przewa¿a³a brytyjska klasy-
ka w najlepszym wydaniu.
Niektóre z modeli Rolls -
Royceów by³y prawdziwymi
unikatami znalezionymi za

Oceanem i przywiezionymi
do Polski. Znany kolekcjoner
i rzeczoznawca samochodo-
wy Tomasz Skrzeliñski wy-
st¹pi³ na bardzo rzadkim au-
cie marki Brush z 1911 roku.
Samochód kupi³ w którymœ z
amerykañskich muzeów.
Mo¿na by³o zobaczyæ tak

ciekawe samochody, jak
czeski sportowy Aero,
stra¿ackie American la Fran-
ce i wersje tego potê¿nego
auta z silnikiem o pojem-
noœci 14 l przystosowane do
sportu. Nie zabrak³o, Jagua-
rów a wœród nich piêknego
E- type. 

Uwagê przyci¹ga³y kla-
syczne Mercedesy a wœród
nich niezwykle rzadki model
Adenauer w wersji kabrio.
Nie brakowa³o przedwojen-
nych BMW,  wœród  których
fascynowa³ pierwszy model
firmy maleñka Dixi. Samo-
chód ten produkowano na li-
cencji Austina 7. Przed laty
wiœniow¹ Dixi mo¿na by³o
ogl¹daæ na ulicach Gorzowa
pieczo³owicie odrestauro-

wan¹ przez Leszka Jorda-
na.

Samochodowa klasyka wœród
kwiatów, zieleni i równie kla-
sycznych pa³acowych budyn-
ków przyci¹gnê³a wielu odwie-
dzaj¹cych, dla niektórych by³ to
wymarzony rodzinny weekend.
W³aœciciele gorzowskich klasy-
ków zostali wpuszczeni na te-
ren pa³acu, gdzie ich yongtime-
ry urozmaica³y ekspozycjê. 

RYSZARD ROMANOWSKI

Zlot samochodów klasycznych
w Mierzęcinie 
Classica 2016 w Mierzêcinie przyci¹gnê³a nie tylko wielbicieli motoryzacji. 
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Samochodowa klasyka przyciąga do Mierzęcina  wielu
odwiedzających. 
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