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Taki wniosek p³ynie z deba-
ty, jaka odby³a siê w gorzow-
skim oddziale Archiwum
Pañstwowego. To by³a bar-
dzo potrzebna debata, zor-
ganizowana zreszt¹ z inicja-
tywy naszego portalu. Po raz
pierwszy bowiem tak mocno
i tak wszechstronnie przed-
stawiono argumenty prze-
mawiaj¹ce za tym, by wresz-
cie Gorzów przesta³ byæ w
nazwie Wielkopolski.  Ta de-
bata powinna byæ wiêc
pocz¹tkiem oficjalnej drogi
do Gorzowa ju¿ bez Wielko-
polski. Jeœli Gorzów ma nie
tylko siê rozwijaæ, ale i coœ
znaczyæ w regionie, kraju i
poza jego granicami.

W debacie udzia³ wziêli:
prof. dr hab. El¿bieta Sko-
rupska-Raczyñska - rektor
PWSZ,  dr hab. Dariusz A.
Rymar - dyrektor oddzia³u
Archiwum Pañstwowego w
Gorzowie, Agnieszka Igna-
siak - przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej w Stargardzie
Szczeciñskim oraz  Robert
Surowiec - przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gorzowa Wiel-
kopolskiego. Poprowadzi³
zaœ debatê Henryk Maciej
WoŸniak - by³y senator i by³y
prezydent miasta, który od
dawna upomina siê o tylko
Gorzów w nazwie. Je¿eli do
tego grona do³o¿ymy jeszcze
znanych regionalistów, Je-

rzego Zysnarskiego i Rober-
ta Piotrowskiego, którzy rów-
nie¿ zabrali g³os w dyskusji,
to mamy ju¿ znakomite gro-
no ludzi, którzy wiedz¹ co
mówi¹, a mówi¹ jednoznacz-
nie, ¿e nie ma ¿adnych
przes³anek i interesu w tym,
by trwaæ dalej w Gorzowie
przy Wielkopolsce. I z powo-
dów historycznych, geogra-
ficznych, wizerunkowych i
biznesowych nale¿y nazwê
skróciæ a przymiotnik wyrzu-
ciæ. Nieliczne g³osy przeciw-
ne odwo³ywa³y siê bardziej
do sentymentów (bo Go-
rzów od zawsze by³ dla ko-
goœ Wlkp.), patriotycznych
przes³anek  (bo wa¿na jest
polskoœæ w nazwie miasta
na ziemiach zachodnich) i
rachub politycznych (bo po
kolejnej reformie administra-
cyjnej mo¿e trafiæ do woj.
poznañskiego), ni¿ do racjo-
nalnych i pragmatycznych
argumentów przedstawio-
nych wczeœniej.

Chcemy byæ miastem z
ambicjami?! To wyrzuæmy
ten wielkopolski balast z na-
zwy!!! Wystarczy pojechaæ w
Polskê i pobyæ tam trochê,
by zrozumieæ jak jest to
wa¿ne i potrzebne.

Nasza relacja z debaty i
wypowiedzi w tej sprawie na
s. 8-9.

JAN DELIJEWSKI

Czy Gorzów musi być
Wielkopolski? Wcale nie!
Sentyment i patriotyzm nie mają tu nic do rzeczy, tu chodzi o przyszłość miasta. Więcej na s. 8

Gorzów jest miastem z ambicjami!
Gorzów nie był i nie musi być wcale Wielkopolski!  

Fo
t. 

St
an

is³
aw

 M
ikl

as
ze

ws
ki



ww  1.01.
1905 r. - urodził się Jan Korcz,
artysta-malarz, pionier Gorzo-
wa, organizator słynnej ,,aka-
demii pana Jana'” dla plasty-
ków-amatorów, zm. w 1984  r.  
1950 r. - w Gorzowie wznowiono
komunikację tramwajową.
2002 r. - Gorzów powiększył się
o prawie 900 ha terenów popoli-
gonowych, przyłączonych z gmi-
ny Kłodawa; gmina otrzymała
3,5 mln zł rekompensaty.
2006 r.  - powstał samodzielny
oddział Archiwum Państwowego
w Gorzowie.
2007 r. - zamknięta została „Fi-
lipinka” przy ul. Chrobrego 37-
28, najstarsze gorzowskie deli-
katesy.
ww  2.01.
1960 r. - wznowiono komuni-
kację autobusową, urucha-
miając pierwszą po wojnie linię
autobusową; na trasę linii 101
Marcinkowskiego-Śląska wyje-
chało pięć autobusów San.
1960 r. - powołany został Pa-
ństwowy Teatr im. Juliusza
Osterwy w Gorzowie.
ww  5.01.
1997 r. - siatkarze Stilonu zdo-
byli Puchar Polski; największe
osiągnięcie sportowe w 50-leciu
klubu.
ww  6.01.
1930 r. - poświęcono łaźnię
publiczną, najnowocześniejszy
wówczas tego typu obiekt na
wschód od Berlina; było to
ostatnie przedsięwzięcie Maksa
Bahra; Łaźnią Miejską funkcjo-
nowała do 2002 r., obecnie hala
tenisowa GKS Gorzovia.
ww  7.01.
1979 r. - nastąpił przełom w zi-
mie stulecia, która w sylwestra
sparaliżowała pół Polski, w tym
Gorzów; ustąpiły silne mrozy,
nastąpiła odwilż.
1958 r. - zm. ks. bp Teodor
Bensch (55 l.), pierwszy admi-
nistrator apostolski diecezji
warmińskiej, od grudnia 1956 r.
ordynariusz gorzowski. 
ww  9.01.
1910 r. - ur. ks. Wilhelm Pluta,
od 1958 r. biskup gorzowski,
zm. w 1986 r.
ww  10.01.
1914 r. - pierwsza lokomotywa
przejechała nowo zbudowany
wiaduktem.
ww  11.01.
1992 r. - zm. Edward Jancarz
(45 l.), najwybitniejszy gorzow-
ski żużlowiec, zawodnik Stali
Gorzów (1965-1985) i Wimble-
donu (1977-1983), 12-krotny
medalista MŚ, 11-krotny uczest-
nik IMŚ, dwukrotny mistrz Pol-
ski w 1975 i 1983, trzykrotny
zdobywca „Złotego Kasku”.
2002 r. - zm. Zenon Nowopolski
(54 l.), dziennikarz gorzowski i
historyk Dębna, autor monogra-
fii poświęconej dębnowskim
maratonom oraz pomnika litew-
skich pilotów w Pszczelniku.
ww  12.01.
1933 r. - ur. Henryk Ankiewicz,
dziennikarz i pisarz, autor m.in.
książek „Szkice gorzowskie” i
„Tatarzy gorzowscy”, zm. w
2005 r.
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Minister kultury nagrodzi³ go za to
premi¹ pieniê¿n¹, a muzealnicy re-
plik¹ Bo¿ka z Deszczna.

- Nie wyobra¿am sobie, ¿e mia³bym
post¹piæ inaczej, ani¿eli przekazaæ
skarb muzeum - mówi³ póŸniej Jan
Monik z Trzebiszewa. To on w³aœnie
znalaz³ wybitn¹ rzadkoœæ archeolo-
giczn¹, czyli dwa dyski solarne i dwie
sztuki bi¿uterii z czasów kultury unie-
tyckiej, czyli sprzed prawie 4 tysiêcy
lat.

- Wszystko, co jest wykopane z zie-
mi, nale¿y do pañstwa. Przepisy s¹
takie, ¿e w chwili, kiedy znalazca zo-
baczy te przedmioty, to one ju¿ s¹
w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa - t³uma-
czy B³a¿ej Skaziñski, szef gorzow-
skiej delegatury Urzêdu Ochrony Za-
bytków w Zielonej Górze. I zgodnie z
tymi przepisami wszystkie rzeczy wy-
kopane z gruntu powinny trafiæ do
w³aœciwych s³u¿b.

W tym wypadku by³o tak. Pan Jan
Monik wybra³ siê w miejsce, które zna
jak w³asn¹ kieszeñ, bo wielokrotnie
tam bywa³, czyli na przesmyk miêdzy
dwoma jeziorami w Chycinie w gmi-
nie Bledzew. - Tam rosn¹ takie wiel-
kie dêby. Szed³em pod nimi i nagle w
ziemi rozrytej przez dziki zobaczy³em
to - opowiada³. Owo to to by³y dwa
dyski solarne, na których le¿a³ naszyj-
nik i naramiennik. Znalazca natych-
miast skontaktowa³ siê ze s³u¿bami
archeologicznymi Muzeum Lubuskie-

go im. Jana Dekerta, a dok³adnie z
Paw³em KaŸmierczakiem, ten z kon-
serwatorem. I skarb natychmiast trafi³
do muzeum. - Muzeum potem zwró-
ci³o siê do nas o przekazanie na
sta³e, wiêc go przekazaliœmy i teraz
skarb nale¿y do muzeum - t³umaczy
B³a¿ej Skaziñski.

W³aœnie za tak¹ obywatelsk¹
postawê minister kultury nagrodzi³
Jana Monika premi¹ w wysokoœci 25
tys. z³. Muzeum do³o¿y³o replikê
Bo¿ka z Deszczna autorstwa Lucyny
Królickiej, a wojewódzki konserwator
zabytków dr Barbara Bielinis-Kopeæ
garœæ lektur z dziedziny archeologii. 

- Tylko chwaliæ nale¿y takie postawy,
bo przecie¿ w tym przypadku znalaz-
ca móg³ wywieŸæ ten skarb za granicê

i sprzedaæ za ca³kiem niez³y grosz. A
nie zrobi³ tego - komentowali archeo-
lodzy, którzy licznie stawili siê w Willi
Schroedera przy ul. Warszawskiej na
uroczystoœci uhonorowania znalazcy.  

Znalezione przez Jana Monika dyski
solarne to przedmioty kultowe, swego
rodzaju kalendarze. I s¹ one wybit-
nym ewenementem w skali kraju. -
Ostatni, jakie znaleziono na obecnych
polskich ziemiach, to dysk odkryty w
koñcówce XIX wieku w okolicach
Szczecina. Tak wiêc mamy prawdziwy
skarb - mówi Tadeusz Sinkowski, szef
muzealnych archeologów. 

Dyski solarne mo¿na ogl¹daæ w go-
dzinach pracy muzeum w Sieni Her-
bowej Muzeum Lubuskiego.

RENATA OCHWAT

Nagroda od ministra za
obywatelską postawę
Znalaz³ bezcenny skarb i przekaza³ ten skarb pañstwu. 

Takie skarby sprzed prawie 4 tysięcy to rzadkość ogromna.
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Najwiêksza drogow¹ inwestycja by³a
modernizacja ul. Dobrej, która koszto-
wa³a prawie 7 mln z³, ale sporo te¿ pie-
niêdzy poch³onê³y remonty innych ulic.
To jednak ci¹gle ma³o w stosunku do
potrzeb i zaleg³oœci w tym zakresie. O
piln¹ modernizacjê wo³a chocia¿by
Kostrzyñska, czy Myœliborska i Szcze-
ciñska w tamtym rejonie miasta. Jakie
s¹ wiêc wzglêdem nich plany?  Mówi
£ukasz Marcinkiewicz, wiceprezydent
Gorzowa:

- Jest to obszar miasta, w którym ju¿
teraz inwestycja goni inwestycjê, bo
trwaj¹ prace nad budow¹ drugiej jezd-
ni przy S-3, rusza tam remont
zwi¹zany z odwodnieniem za blisko 20
milionów z³otych, z czego po³owa zo-
stanie wydatkowana z miejskich pieni-
êdzy. Zakoñczenie planowane jest w
2017 roku. W przypadku ulicy Kostrzy-
ñskiej w tym roku zakoñczymy prace
projektowe i je¿eli uda siê rozstrzygn¹æ
przetarg na wybór wykonawcy to jesz-
cze pod koniec roku ruszymy z praca-

mi budowlanymi, których koniec prze-
widujemy na 2018 rok. Je¿eli chodzi o
ulice Myœliborsk¹ i Szczeciñsk¹
bêdziemy aplikowaæ o œrodki z rezerwy
subwencji ogólnej, które znajduj¹ siê w
posiadaniu Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju. Jest to d³uga ulica, dlatego
planujemy remont podzieliæ na etapy i
zobaczymy, jakie uda siê wypracowaæ
mo¿liwoœci. Zw³aszcza, ¿e chcemy wy-
budowaæ drogê dwupasmow¹ prak-
tycznie od ronda do wêz³a na S3.
Chcia³bym, ¿ebyœmy ruszyli z pracami
jeszcze w obecnej kadencji, ale bêdzie
to zale¿a³o od mo¿liwoœci finanso-
wych.

W przysz³orocznym bud¿ecie zapla-
nowano ponad 40 milionów z³otych na
drogowe inwestycje. To podobno kwota
do tegorocznej. Co za te pieni¹dze uda
siê zrobiæ na gorzowskich drogach?

- Z najwa¿niejszych ulic wymieni³bym
kompleksow¹ przebudowê Walczaka
od ul. Pi³sudskiego do Góry Powsta-
ñców z rondem turbinowym przy

Bia³ym Koœció³ku - mówi £. Marcinkie-
wicz. - Chcemy wreszcie zaj¹æ siê
tak¿e ulic¹ Borowskiego, gdzie znaj-
duj¹ siê dwa niewielkie mostki, ale s¹
w stanie krytycznym i wymagaj¹ pilne-
go remontu. Planujemy remont ulic To-
warowej i Fabrycznej za 7-8 milionów
z³otych. Czekaj¹ nas prace projektowe
odnoœnie wspomnianej ulicy Myœlibor-
skiej do ulicy Kamiennej. Przyznam, ¿e
gdybym mia³ dwa razy tyle œrodków, ile
jest w tej chwili planowanych nie
mia³bym k³opotów z ich wydatkowa-
niem, ale trzeba trzymaæ siê realnego
planu, takiego na jaki w tej chwili staæ
nasze miasto. Najwa¿niejsze, ¿ebyœmy
starali siê przynajmniej utrzymaæ do-
tychczasowe tempo inwestycyjne.
Je¿eli corocznie bêdziemy przezna-
czaæ na drogi nie mniej ni¿ 40 milionów
z³otych to za 3-4 lata efekt naszych
prac bêdzie ju¿ widoczny, a za 10-12
lat nasze miasto w tym obszarze zmie-
ni siê nie do poznania.

RB

Przebudowa Walczaka z rondem
przy Białym Kościółku
W minionym roku doœwiadczyliœmy sporo remontów gorzowskich dróg.

- Jak pan znalaz³ tak cenne rze-
czy?

- To by³o dok³adnie 13 wrzeœnia w
pi¹tek. Pojecha³em do miejsca, któ-
re znam jak w³asn¹ kieszeñ. Setki
razy tam bywa³em, w Chycinie na
przesmyku miêdzy dwoma jeziora-
mi. Tam rosn¹ takie wielkie dêby,
no i dziki rozry³y ziemi¹ pod nimi.
Takie do³y g³êbokie na pó³ metra
by³y. No i nagle zauwa¿y³em te
przedmioty. Pierwsze wra¿enie by³o
takie, ¿e nie uwierzy³em, potem pa-
nika - bo dlaczego to na mnie
pad³o. Przez g³owê przekot³owa³o
mnie siê z tysi¹c myœli. No nic, po-
myœla³em spokojnie, trzeba poszu-
kaæ kogoœ, to ma kontakty z archeo-
logami i ju¿ w sobotê jecha³em do
Gorzowa, ¿eby panu Paw³owi Ka-
Ÿmierczakowi przekazaæ te przed-
mioty. I dok³adnie siê to odby³o w
altance obok gmachu g³ównego.
- Dlaczego pan zdecydowa³ siê

oddaæ te przedmioty?
- A dlaczego nie? - ¿e odwrócê

pytanie. Ja sobie zwyczajnie nie
wyobra¿am innego zachowania.
Przecie¿ to jest nas wszystkich, to
jest nasza spuœcizna, nasza kultu-
ra, to powinni ogl¹daæ wszyscy. Po-
wiem, ¿e by³a chwila paniki, bo pol-
skie prawo jest jakie jest i sprawa z
ujawnieniem skarbu mog³a mieæ
inny koniec. Ale wszystko sko-
ñczy³o siê dobrze. Poza tym zwy-
czajnie jestem dumny, ¿e w gablot-
ce z dyskami jest informacja, i¿ to
w³aœnie ja znalaz³em. ¯artowa³em
zreszt¹ z synem, ¿e jak mnie ju¿
nie bêdzie, to zawsze œlad po mnie
bêdzie w muzeum. Powa¿nie
mówi¹c, nie wyobra¿a³em sobie in-
nej opcji. Bo niby mia³em sobie po-
wiesiæ znalezisko na œcianie i siê na
nie patrzeæ? No nie. A poza tym
nigdy nie wiadomo, kiedy do nas
mo¿e przyjœæ jakaœ kontrola, albo
ktokolwiek. No i okaza³oby siê, ¿e
jestem z³odziejem? Nie, jestem ko-
lekcjonerem i wiem, ¿e takie rzeczy
nale¿y oddawaæ pañstwu. 
- Co pan kolekcjonuje?
- Oj bardzo du¿o ró¿nych rzeczy.

Je¿d¿ê na aukcje, interesujê siê ryn-
kiem zabytków. Mam doœæ bogat¹
kolekcjê minera³ów, w tym kamieni
szlachetnych. Kolekcjonujê stare
¿elazka z dusz¹. Zbieram bagnety,
aparaty fotograficzne czy lampy
b³yskowe. No, ale starych, bardzo
starych znalezisk jednak nie. I dlate-
go one s¹ w muzeum, a nie u mnie.

RENATA OCHWAT

Zawsze ślad 
po mnie będzie
Trzy pytania do Jana Monika,
znalazcy skarbu w Chycinie
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ww  13.01.
1963 r. - na lodowisku przy bu-
dynku dzisiejszej AWF rozegra-
no pierwszy mecz hokejowy mi-
ędzy drużyną Miejskiego Ośrod-
ka Sportowego a zespołem
Studium Nauczycielskiego. W
1968 r. - w pięciolecie pierw-
szego meczu hokejowego - na
nowo zbudowanym „Lodostilu”
przy ul. Pomorskiej rozegrano
pierwsze spotkanie drużyn ho-
kejowych, w którym zawodnicy
Stilonu Gorzów ulegli Sparcie
Szczecin 1:16.
2009 r. - zm. Aleksander Dzilne
(80 l.), b. prezes KS Stal (1967-
1972), pionier miasta, budowni-
czy stadionu żużlowego. 
ww  14.01.
1915 r. - ur. Kazimierz Nir, ko-
lejarz i pionier miasta, łucznik i
trener łucznictwa, muzyk, zm. w
1988 r.
ww  15.01.
1938 r. - ur. Ryszard Sawicki, b.
działacz opozycyjny, b. dyrektor
szpitala (1991-1997), pierwszy
przewodniczący RM,  jeden z or-
ganizatorów sportu niepełnos-
prawnych w Polsce, zm. w 2000
r. 
ww  16.01.
2003 r. - zm. ks. kanonik Jan
Pikuła (49 l.),  od 1984 r. -
pierwszy proboszcz parafii św.
Maksymiliana Marii Kolbego w
Gorzowie i budowniczy ko-
ścioła, kapelan lubuskich myśli-
wych i policjantów.
ww  17.01.
1944 r. - ur. Henryka Żbik-Nie-
rubiec, artystka plastyk, specja-
lizująca się w tkaninie artystycz-
nej, zm. w 2001 r. 
1996 r. - zm. Aleksander Fogiel
(86 l.), b. aktor gorzowski
(1979-1980), odtwórca m.in.
roli Maćka z Bogdańca w filmo-
wej wersji „Krzyżaków” Ale-
ksandra Forda i sołtysa w „Sa-
mych swoich” Sylwestra Chęci-
ńskiego.. 
2013 r. - zm. Marian Klaus (86
l.), kompozytor, instrumentalis-
ta, stroiciel instrumentów, bard
dawnej „Casablanki”. 
ww  18.01.
1972 r. - zm. Dionizy „Dyśku”
Wajs (87 l.), starszy o 26 lat
mąż Papuszy, ceniony harfista,
twórca 15-osobowej orkiestry, z
którą zjeździł całą Europę.
ww  19.01.
1949 r. - Leon Kruszona, pionier
i pierwszy wiceprezydenta
miasta  został zmuszony do
ustąpienia ze stanowiska.
ww  20.01.
2000 r. - zm. Władysław Klimek
(73 l.), nauczyciel fizyki, espe-
rantysta, działacz katolicki, b.
radny (1990-1994), b. prezes
Klubu Inteligencji Katolickiej,
działacz „Wspólnoty Polskiej”.
ww  22.01.
1986 r. - zm. ks. bp Wilhelm
Pluta (76 l.), od 1958 r. admi-
nistrator apostolski, a od 1972
r. ordynariusz diecezji gorzow-
skiej; zginął w wypadku samo-
chodowym.
ww  23.01.
1987 r. - zm. Bekir Rodkiewicz
(98 l.), imam, przywódca du-
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Niedawno zakoñczy³ siê
diecezjalny etap jego proce-
su beatyfikacyjnego, który
rozpocz¹³ siê w 2002 r.  Do
Watykanu zosta³y ju¿ prze-
kazane dokumenty w tej
sprawie. Teraz zajmuj¹ siê
nimi watykañska Kongrega-
cji Spraw Kanonizacyjnych.
Do œwiêtoœci jeszcze daleko,
choæ coraz bli¿ej.

Charyzmatyczny, pracowity
do szaleñstwa, mówi¹cy per-
fekcyjnie po niemiecku. Do
tego  sygnatariusz s³ynnego
listu „Wybaczamy i prosimy o
wybaczenie”, autor d³ugich
homilii, pierwszy ordynariusz
diecezji gorzowskiej - ksi¹dz
biskup Wilhelm Pluta.
W³aœnie zakoñczy³ siê pierw-
szy, diecezjalny etap, maj¹cy
wynieœæ gorzowskiego bis-
kupa na o³tarze.

Kiedy ksi¹dz biskup Wil-
helm Pluta wyje¿d¿a³ z Go-
rzowa 22 stycznia 1986 roku
do Krosna Odrzañskiego, ni-
komu by do g³owy nie przy-
sz³o, ¿e to jego ostatnia
ziemska podró¿. Ordynariu-
szowi gorzowskiemu towa-
rzyszy³ ksi¹dz infu³at Mie-
czys³aw Marszalik, kanclerz
kurii. Obaj dostojnicy praw-
dopodobnie pracowali w dro-
dze, bo pracowitoœæ ksiêdza
ordynariusza by³a wrêcz le-
gendarna. Kurialne auto do-
jecha³o to wsi Przetocznica
na wysokoœci Œwiebodzina.
Tu dosz³o do tragicznego
wypadku. O 9.30 samochód
nagle uderzy³ w drzewo. By³
ch³odny, ale suchy stycznio-
wy poranek. Ofiara by³a tylko
jedna - ksi¹dz biskup Wil-
helm Pluta.

Przysz³y gorzowski ordyna-
riusz i uczestnik Soboru Wa-
tykañskiego II urodzi³ siê na
Górnym Œl¹sku w Koch³owi-
cach  9 stycznia 1910 roku.
To by³ bardzo katolicki dom.
Ojciec Wilhelma, Piotr Pluta
pracowa³ jako sztygar w ko-
palni Wirek. Mama Agniesz-
ka z domu Szewczyk prowa-
dzi³a dom i wychowywa³a
dziewi¹tkê dzieci. A jednak
przy olbrzymim nawale pracy,
jaki mia³a, codziennie stara³a
siê bywaæ na mszy œwiêtej. 

Doœæ d³ugo wa¿y³y siê dro-
gi ¿yciowe przysz³ego bisku-
pa. Wilhelm by³ zafascyno-
wany osob¹ ojca i d³ugo my-
œla³ o studiowaniu górnictwa
na krakowskiej Akademii
Górniczo-Hutniczej. Ale rów-
nie bliska by³a mu postawa
matki, gorliwej katoliczki, ale
nie dewotki, która potrafi³a
pomagaæ innym. 

Decyzja w tak wa¿nej spra-
wie musia³a jednak trochê
poczekaæ. Na razie Wilhelm
Pluta rozpoczyna naukê w
Gimnazjum Klasycznym. I
jak wspominaj¹ ci, co go w
tamtych czasach spotkali, od
razu sta³ siê prymusem.
Doœæ powiedzieæ, ¿e naukê
zaczyna³ ju¿ od drugiej klasy,
a w czasie wakacji przerobi³
materia³ III klasy, czyli Kla-
syczne Gimnazjum trwaj¹ce
cztery lata, zakoñczy³ w dwa.
Ale przy tym nie by³ zadzie-
raj¹cym nosa prymusem, ale
fajnym koleg¹, który nie tylko
ciê¿ko pracowa³, pomaga³
tak¿e innym. 

Warto tu dodaæ, ¿e gimnaz-
jum klasyczne oznacza³o
naukê jêzyków ³aciny i greki.
Czyli oprócz polskiego i nie-
mieckiego, co by³o rzecz¹
naturaln¹ przysz³y biskup
nieŸle, a jak chc¹ niektórzy,
œwietnie w³ada³a dwoma
podstawowymi jêzykami kla-
sycznymi.

Jeszcze w szkole myœla³ o
studiach na AGH, jednak wy-
darzy³ siê wypadek. Zgin¹³
jeden jego z kolegów szkol-
nych o nazwisku Wojnar. I
chyba ta tragedia po³¹czona
z g³êbok¹ katolick¹ formacj¹
wyniesion¹ z domu sprawi³a,
¿e Wilhelm Pluta wybra³ se-
minarium. Jako pierwsza do-
wiedzia³a siê o tym ukocha-
na matka.

Wybra³ Seminarium
Œl¹skie, które dzia³a³o w Kra-
kowie. W tamtych czasach
alumni musieli studiowaæ
równoczeœnie na uniwersyte-
cie, a w Katowicach takiej
uczelni nie by³o, st¹d Kra-

ków. Alumn Wilhelm Pluta za
bardzo siê w oczy pocz¹tko-
wo nie rzuca³, ale bardzo
szybo wypracowa³ sobie po-
zycjê prymusa. I tak te¿ stu-
dia teologiczne ze stopniem
magistra skoñczy³.  Œwiêceñ
kap³añskich udzieli mu 24
czerwca 1934 roku ksi¹dz
biskup Teodor Bromboszcz. 

Po œwiêceniach pracowa³
jako wikary w szeregowych
parafiach œl¹skich, uczy³ te¿
w szko³ach na polecenie ku-
rii. II wojnê spêdzi³ w rodzin-
nych Koch³owicach, Chrza-
nowie, Leszczynach Rybnic-
kich. Po wojnie te¿ zmienia³
kilka parafii, bo w³adze kurii
dostrzeg³y olbrzymi poten-
cja³, jaki ma m³ody ksi¹dz. W
miêdzyczasie ksi¹dz Pluta
skoñczy³ studia doktorskie
na Uniwersytecie Jagiello-
ñskim. Sam zreszt¹ prowa-
dzi³ Diecezjalne Studium
Pastoralne w Za³ê¿u. Ma³o
brakowa³o, a by³by zosta³
wyk³adowc¹ Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego,
ale los chcia³ inaczej. Powie-
rzono mu bowiem sakrê bis-
kupa gorzowskiego. Powie-
rzy³ mu j¹ Prymas Tysi¹cle-
cia biskup Stefan Wyszyñski,
by³o dok³adnie 4 lipca 1958
roku.

Biskup Pluta zasiad³ na fo-
telu ordynariusza diecezji po
niespodziewanie zmar³ym
biskupie Teodora Benscha.
Przyjazd nowego ordynariu-
sza do stolicy diecezji by³
bardzo ceremonialnym w to-
warzystwie innych hierar-
chów Koœcio³a. Po drodze
jest obowi¹zkowa wizyta w
Sanktuarium Matki Bo¿ej

Cierpliwie S³uchaj¹cej w Ro-
kitnie. Na biskupa konsekro-
wa³ ksiêdza Plutê sam Pry-
mas Tysi¹clecia na mszy
konsekracyjnej i erekcyjnej 7
wrzeœnia 1958 roku. Zje-
cha³o siê wielu czcigodnych
goœci z ca³ej Polski. 

Po wszystkich uroczysto-
œciach rozpoczê³a siê tyta-
niczna praca biskupa. Pisze
dziesi¹tki dokumentów,
opracowuje homilie,
ksi¹¿eczki dla wiernych,
wyk³ada w seminarium die-
cezjalnym w Parady¿u, pro-
wadzi magistrantów, spe³nia
kap³añskie obowi¹zki jak
choæby bierzmuje, udziela
komunii, œlubów, i chrztów.
Wykaz jego ró¿nych prac pi-
semnych, to lista licz¹ca 307
pozycji, ale zajmuj¹cy siê
osob¹ biskupa historycy
przypuszczaj¹, ¿e byæ mo¿e
jest ich wiêcej. Tak¿e o dzie-
le i osobie ksiêdza biskupa
powsta³a ca³kiem spora bib-
lioteka licz¹ca jedn¹ habili-
tacjê, cztery prace doktor-
skie, 44 prace magisterskie
oraz cztery licencjackie.

Oprócz pisania, wyk³ada-
nia, nauczania, spotykania
siê - chêtnie czy niechêtnie,
to ju¿ inna sprawa - z
ówczesnymi w³adzami,
ksi¹dz biskup mia³ jeszcze
czas i si³y, aby anga¿owaæ
siê w przygotowania do So-
boru Watykañskiego II, w
którym, choæ z szykanami
ówczesnych w³adz Polski -
odmowa wydania paszportu,
jednak aktywnie uczestni-
czy³. Na g³owie mia³ tak¿e
przygotowanie i przeprowa-
dzenie uroczystoœci z okazji

tysi¹clecia chrztu Polski, kie-
dy do Gorzowa zjecha³ siê
niemal ca³y episkopat z przy-
sz³ym papie¿em Janem
Paw³em II, wówczas ksi-
êdzem kardyna³em Karolem
Wojty³¹. Zreszt¹ obaj du-
chowni od lat mieli ze sob¹
kontakt i serdecznie siê lubi-
li. Decydowa³a o tym forma-
cja, g³êboka wiara oraz
umi³owanie nauki.

Biskup Pluta by³ tak¿e syg-
natariuszem s³ynnego listu
do episkopatu Niemiec „Wy-
baczamy i prosimy o wyba-
czenie” z 1965 roku, listu,
który jak chc¹ historycy, fak-
tycznie otworzy³ drogê do
pojednania obu narodów. No
i jeszcze podró¿owa³, bywa³
u przyjació³ Niemczech. 

Wszyscy, którzy pamiêtaj¹
biskupa, podkreœlaj¹, ¿e
charakteryzowa³o go
wyg³aszanie bardzo d³ugich
homilii z niemieckimi wtrêta-
mi. I co dziwne, jednak
ostro¿noœæ wobec Niemców.

A¿ przyszed³ ten fatalny
styczeñ. Najprawdopodob-
niej zawini³ luŸno zapiêty pas
- w wyniku szarpniêcia pêk³a
aorta. Ostatniego namasz-
czenia udzieli³ biskupowi
ksi¹dz Marszalik. Cia³o bis-
kupa przewieziono najpierw
do Œwiebodzina, a nastêpnie
do Parady¿a, i tu odby³y siê
pierwsze egzekwie. 24
stycznia cia³o ksiêdza bisku-
pa przywieziono do Gorzowa
do koœcio³a œw. Stanis³awa
Kostki (Bia³y Koœció³ek), na-
stêpnie 26 stycznia w pro-
cesji przeniesiono cia³o do
koœcio³a p.w. Podwy¿szenia
Krzy¿a œw. czyli Czerwone-
go, a stamt¹d w uroczystej
procesji dzieñ póŸniej odpra-
wiono mszê ¿a³obn¹ pod
przewodnictwem kardyna³a
Henryka Gulbinowicza, a
prymas Polski, kardyna³a Jó-
zef Glemp wyg³osi³ okolicz-
noœciow¹ homiliê. Cia³o zos-
ta³o z³o¿one w kruchcie ka-
tedry i do dziœ tam
spoczywa.

To tu chwilê na modlitwie
spêdzi³ 2 czerwca 1997 roku
papie¿ Jan Pawe³ II. Choæ
nie by³o tego w planie, by³y
metropolita krakowski zwy-
czajnie nie wyobra¿a³ sobie
wizyty w mieœcie przyjaciela,
bez modlitwy na jego grobie. 

RENATA OCHWAT

Korzysta³am z ksi¹¿ki
„¯ycie i pos³uga pasterska
biskupa Wilhelma Pluty” wy-
danej w Gorzowie Wielkopol-
skim w 2011 roku.

Nie był zadzierającym nosa
prymusem, ale fajnym kolegą
22 stycznia 2016 roku minie 30. rocznica tragicznej œmierci Biskupa Wilhelmy Pluty.

Bp. Wilhelm Pluta: Charyzmatyczny, pracowity do szaleństwa, mówiący perfekcyjnie po niemiecku.
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chowy islamskiej ludności tatar-
skiej w Gorzowie.
ww  24.01.
1947 r. - otwarto diecezjalną
księgarnię św. Antoniego; jest
to jedna z najstarszych, funkcjo-
nujących stale w tym samym
obiekcie, placówek handlowych
w mieście.
2004 r. - w kolekturze Totaliza-
tora przy ul. Szarych Szeregów
w Gorzowie padła główna wy-
grana w Dużym Lotku - 3 013
545 zł.
2007 r. - zm. Jerzy Pogorzelski
(74 l.), działacz piłkarski, b.
prezes ZKS Stilon (1982-1992),
członek honorowy GOZPN. 
ww  26.01.
1951 r. - ks. inf. Edmund Nowic-
ki, pierwszy administrator apos-
tolski w Gorzowie, został usuni-
ęty z urzędu przez władze komu-
nistyczne.
1925 r. - ur. dr n. med. Wiesław
Greczner, b. żołnierz AK, spe-
cjalista ortopedii i traumatolo-
gii,  twórca gorzowskiej ortope-
dii, zm. w 2005 r.
ww  27.01.
1937 r. - uruchomiono po raz
pierwszy komunikację autobu-
sową w mieście; na miasto wy-
ruszyły trzy pojazdy marki „Mer-
cedes” i dwa „Magirus”, obsłu-
gując dwie linie mające
początek na Starym Rynku,
pierwsza wiodła do koszar pie-
choty przy ul. Myśliborskiej,
druga do szpitala psychiatrycz-
nego.
1986 r. - z udziałem prymasa
Józefa Glempa odbył się po-
grzeb bp. Wilhelma Pluty; jego
ciało złożone zostało w grobow-
cu wymurowanym w przedsion-
ku katedry. 
1997 r. - zm. Irena Byrska (96
l.), aktorka, reżyser teatralny i
pedagog, b. dyrektor dyrektor
Teatru im. Juliusza Osterwy w
Gorzowie (1963-1966).
ww  28.01.
1981 r. - na rogu ul. Estkow-
skiego i Orląt Lwowskich odda-
no nowy biurowiec Zakładów
Mięsnych z zapleczem socjal-
nym, stołówką, sklepem;
wszystko wyburzono w 2005 pod
budowę „Askany”.
2002 r. - w nocy nad Ziemią Lu-
buską przeszła nawałnica, wi-
chura sięgała 24 m/sek., w Go-
rzowie ok. 3.00 szybkość wiatru
wynosiła 23 m/sek.; zginęły
dwie osoby, kilkanaście zostało
rannych; w Borku drzewo zwa-
liło się na stajnię, w Gorzowie
połamało wiele drzew.
ww  29.01.
1971 r. doszło do zamachu
bombowego na budynek Sądu
Powiatowego przy ul. Mieszka I
42, eksplozja zdemolowała pięć
pomieszczeń na wysokim parte-
rze.
1994 r. w Gorzowie uruchomio-
no pierwsze anteny przekaźniko-
we telefonii komórkowej. 
ww  30.01.
1945 r. oddziały sowieckie za-
jęły Gorzów; godz. 2-3.00 - za-
rządzono ewakuację miasta;
godz. 3.30 - sowieckie czołgi
zaskoczyły mieszkańców Róża-
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Nikt na razie nie ma po-
mys³u, co z ni¹ zrobiæ. Jed-
nak jest pewne, nie idzie na
sprzeda¿.

- Nie mogê patrzeæ, jak ten
budynek stoi taki opuszczo-
ny i zapomniany. To jedna z
najcenniejszych budowli po-
fabrykanckich w mieœcie i
miasto powinno o ni¹ zadbaæ
- mówi Agnieszka Czekalska
spotkana na Wale
Okrê¿nym. Dodaje, ¿e
czêsto tu przychodzi na spa-
cer, bo jest pusto i cicho. Po-
dobnego zdania jak ona jest
wielu gorzowian, którym
zwyczajnie ¿al pustego
obiektu. - Przychodzi³am tu
na ró¿ne imprezy, bo siê
sporo dzia³o, a teraz zosta³a
tylko wydmuszka. Szkoda
wielka - mówi Agata Mu-
szyñska, która lubi³a szcze-
gólnie bywaæ na imprezach
muzycznych. Nie tylko go-
rzowianie widz¹, ¿e willa
niszczeje. Ten fakt odnoto-
wa³ choæby presti¿owy portal
turystyczny geocaching.com
czytywany przez fanów pod-
ró¿y.

Po likwidacji Grodzkiego
Domu Kultury w styczniu
2015 roku, willa oraz ca³e
za³o¿enie ogrodowe zosta³o
puste. Opiekê nad budyn-
kiem sprawuje Zak³ad Gos-
podarki Mieszkaniowej. -
Obiekt jest ca³y czas dozoro-
wany, oznacza to, ¿e ktoœ w
nim jest przez 24 godziny na
dobê. Poza tym budynek jest
ogrzewany, fakt, ¿e minimal-
ne, ale jednak. No i ponosi-
my wszystkie koszty z tytu³u
utrzymania - mówi Pawe³ Ja-
kubowski, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej. 

T³umaczy, ¿e najlepiej
by³oby, aby znalaz³ siê ktoœ,
kto wyremontuje willê i prze-
znaczy j¹ na jakiœ cel. - Tam
potrzebne s¹ olbrzymie pie-
ni¹dze na remont. Przede
wszystkim trzeba go osu-
szyæ, bo wilgoæ jest ogrom-
na. Wstêpnie wyceniaj¹c,
potrzeba z oko³o 10 mln z³,
aby go porz¹dnie wyremon-
towaæ - mówi dyrektor ZGM.

Przyznaje, ¿e co jakiœ czas
pojawiaj¹ siê zainteresowa-
ne budynkiem osoby, pra-

cownicy ZGM je oprowa-
dzaj¹, ale tylko na zaintere-
sowaniu siê koñczy.

Magistrat t³umaczy, ¿e
mo¿liwoœci u¿ytkowe budyn-
ku willa Pauckscha oraz
ca³ego obszaru s¹ ograniczo-
ne i wynikaj¹ z planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Zabytkowej willi nie mo¿na
rozbudowywaæ ani nadbudo-
wywaæ. Doprowadzenie bu-
dynku do stanu pe³nej
u¿ytecznoœci wi¹¿e siê ze
sporymi kosztami, siêgaj¹cymi
nawet 10 milionów z³otych.
Obecnie nie ma decyzji o
sprzeda¿y obiektu. Budynek
zosta³ wiêc zabezpieczony i
zajmuje siê nim ZGM. 

Rzecznik magistratu przy-
znaje, ¿e rol¹ miasta jest wy-

bór pomys³u na program
funkcjonalno-u¿ytkowy. Co
do funkcjonalnoœci plan jest
na tyle elastyczny, ¿e willa
mo¿e byæ wykorzystywana
na potrzeby publiczne, jak i
komercyjne. W budynku
mo¿e mieœciæ siê siedziba
instytucji lub stowarzyszenia,
swoj¹ dzia³alnoœæ mo¿e pro-
wadziæ tu prywatny przedsi-
êbiorca. Dotychczas wszel-
kie rozmowy z zainteresowa-
nymi podmiotami koñczy³y
siê fiaskiem z powodu ogra-
niczeñ i kosztów doprowa-
dzenia budynku do stanu
u¿ytecznoœci. Miasto czyni
starania, aby budynek po-
wróci³ do swojej œwietnoœci.
W przypadku mo¿liwoœci po-
zyskania dodatkowych œrod-

ków na rewitalizacjê skorzys-
tamy z tej formy finansowa-
nie remontu obiektu.

Po likwidacji GDK prezy-
dent Jacek Wójcicki zwróci³
siê do ministra kultury o
zmianê statusu zabytku.
Chodzi³o o wykreœlenie willi
z listy budynków przezna-
czonych na dzia³alnoœæ kul-
turaln¹ i dla których ta
dzia³alnoœæ by³a zadaniem
podstawowym. Minister
uzna³ s³usznoœæ proœby
miasta i dokona³ takiego wy-
kreœlenia 3 lipca 2015 roku. 

Jednak willa nadal jest wpi-
sana na listê obiektów zabyt-
kowych i jako taka wymaga
szczególnego traktowania. 

Od 2009 roku niszczeje wil-
la Herzoga, czyli dawna sie-

dziba LOK na Bulwarze
Wschodnim. Prywatny
w³aœciciel nie rozpocz¹³ ko-
niecznego remontu, za co
miasto nalicza mu stosowne
kary. Poniewa¿ nie widaæ
efektów, miasto zdecydo-
wa³o siê pójœæ na drogê
s¹dow¹. Podobnie nic siê
nie dzieje siê z Czerwonym
Spichlerzem i bez s¹du tutaj
tak¿e siê obêdzie.

Nadal nie wiadomo co
bêdzie z will¹ Jaehnego przy
ul. Kosynierów Gdyñskich,
choæ latem w³adze zapowie-
dzia³y, i¿ przekazuj¹ œliczny
dom na Instytut Bronis³awy
Wajs-Papuszy. Poza tym w
coraz wiêksz¹ ruinê popa-
daj¹ inne cenne obiekty. 

RENATA OCHWAT

Zawarciański zameczek
czeka na pomysł i pieniądze
Willa Hermanna Pauckscha ju¿ ponad rok stoi zamkniêta na k³ódkê. 

Willa Hermanna Pauckscha. Jeden z najcenniejszych zabytków Gorzowa. Trzypiętrowy eklektyczny pałacyk wybudował w
1875 roku Hermann Paucksch. Po jego śmierci potomkowie sprzedali pałacyk Franzowi Röslerowi, później należała kolejno
do Reinholda Hengsta i Reinholda Boehinga. Nierozłączną częścią posiadłości jest okazały park w stylu angielskim.  Po
wojnie mieściła się tu Dyrekcja Dróg Wodnych i Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego. W 1976 roku budynek odnowiono
i stał się siedzibą Wojewódzkiego Domu Kultury (później Grodzki Dom Kultury). Po raz drugi pałacyk odremontowano w
1985 roku.
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nek; od godzin rannych - przy
temperaturze ok. minus 10 st.
trwał exodus mieszkańców i
władz transportem kołowym i
kolejowym; godz. 15.20 - so-
wieckie wozy pancerne przeje-
chały przez Marwice; komen-
dant obrony Landsberga, nie
wykonawszy rozkazów, wycofał
się do Kostrzyna; godz. 16-18 -
wycofujące się oddziały nie-
mieckie wysadziły oba mosty na
Warcie, przerwana została
ostatnia linia tramwajowa Grob-
la - Dworzec, Zamoście zostało
pozbawione energii i gazu;
godz. 21-22 - ostatnie podod-
działy niemieckie wycofały się z
Górczyna przez ul. Matejki do
koszar przy ul. Myśliborskiej;
godz. 22.00 - w okolicy mostu
na Kanale Ulgi landsberscy vol-
kssturmiści ostrzelali batalion
Volkssturmu wracający z Borka,
zginęło 17 żołnierzy; ok. 23.00 -
pierwsze oddziały sowieckie do-
tarły do śródmieścia; godz. 0.30
- ostatnie oddziały niemieckie
pod dowództwem Waltera Neu-
manna opuściły koszary przy ul.
Myśliborskiej, udając się przez
Małyszyn do Nowin; wg niektó-
rych świadków pierwsze czołgi
zwiadowcze wkroczyły do mias-
ta 30 stycznia od strony obecnej
ul. Konstytucji 3 Maja, stąd jej
powojenna nazwa Armii Czer-
wonej; miasto zajęte zostało
przez pododdziały 32 korpusu
piechoty 5 Armii Uderzeniowej,
jej dowódcą był gen. płk. Niko-
łaj Erastowicz Bierzarin (1904-
45), później pierwszy komen-
dant wojenny Berlina. 
1995 r. w Gorzowie po raz
pierwszy obchodzono Dzień Pa-
mięci i Pojednania.
2001 r. w hallu Łaźni Miejskiej
ponownie odsłonięto popiersie
Maxa Bahra, zrekonstruowane
przez Jerzego Sobocińskiego z
Poznania; w uroczystości
uczestniczył Jürgen Bahr, praw-
nuk fundatora Łaźni. 
2004 r. gorzowscy alpiniści,
Marek Kobus i Wanda Janik,
zdobyli najwyższy szczyt Amery-
ki Pd. - Acongaguę (6960 m
n.p.m.); nazajutrz dołączyli do
nich pozostali uczestnicy To-
masz Walkowiak i Artur Brykner
ww  31.01.
1948 r. - Państwowe Zakłady
Inżynierii nr 3 przejęły obiekty
byłej fabryki maszyn i odlewni
żeliwa H. Pauckscha między ul.
Jerzego i Grobla oraz byłej fab-
ryki Gustava. Schrödera przy ul.
Przemysłowej 13-16, gdzie
znajdowała się główna siedziba
późniejszych Zakładów Mecha-
nicznych.
2010 r. - nad Kłodawką przy ul.
Chrobrego odsłonięto pomniki
malarzy Jana Korcza i Ernsta
Henselera.
1914 r. - ur. Jadwiga Osińska,
Matka Faustyna od Jezusa Kró-
la Miłosierdzia, pierwsza fau-
stynka, przełożona generalna
SS Miłosiernego Odkupiciela,
założycielka sanktuarium  w
Myśliborzu, zm. w 1955 i spo-
czywa na gorzowskim cmenta-
rzu. n
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S¹ tak¿e inne przybory po-
trzebne maluchom do nauki i
zabawy. 

- Jesteœmy jedyn¹ placówk¹
wsparcia dzieci od trzeciego
do pi¹tego roku ¿ycia - mówi
Danuta Proœciak, kierowniczka
Placówki Wsparcia Dziennego
dla dzieci w wieku przedszkol-
nym z rodzin bezrobotnych i
niewydolnych wychowawczo,
która jest cz¹stk¹ Oœrodka
Wsparcia Rodziny. 

W kolorze i ze śniadankiem

Zwyk³y dzieñ w oœrodku
wygl¹da tak. Mali podopieczni
przychodz¹ do oœrodka przy ul.
Kazimierza Wielkiego. Tu na
ka¿de dziecko czeka wiesza-
czek na ubrania. Potem zaczy-
naj¹ siê zajêcie. Maluchy robi¹
wszystko to, co w zwyk³ych
przedszkolach, bawi¹ siê, ucz¹,
teraz robi¹ ozdoby œwi¹teczne.
- Niby to wygl¹da jak przed-
szkole, ale my nie jesteœmy
przedszkolem. Ró¿nimy siê
tym, ¿e u nas dzieci dostaj¹
pe³ne wsparcie psychologiczne
i pedagogiczne. Ka¿de z nich
trafia do nas z brakami, ró¿nymi
brakami i my je tu nadrabiamy -
t³umacz¹ Danuta Proœciak i Al-
dona Grzegorzewska, wycho-
wawczyni w oœrodku. Oprócz
nich jest jeszcze jedna osoba,
która wspomaga je i przygoto-
wuje posi³ki. - U nas ka¿de
dziecko dostaje œniadanie i
obiad oraz podwieczorek, bo
takie jest te¿ za³o¿enie tego
miejsca - mówi¹ opiekunki.

Pomoc całej rodzinie

Konkretna pomoc oœrodka
polega na tym, ¿e dzieci mog¹

siê tu nauczyæ jeœæ sztuæcami,
bywa, ¿e pierwszy raz dostaj¹
do jedzenia warzywa i owoce,
bo w domu tego nie by³o. Jak
trzeba, to zostaj¹ odwszawio-
ne. Tu ucz¹ siê bajek i dostaj¹
ksi¹¿eczki do rêki. Jak potrze-
ba, to pedagodzy naucz¹ je in-
nych umiejêtnoœci. Psycholog
doprowadzi, ¿e trochê zmieni
im siê myœlenie o sobie i po-
strzeganie œwiata.  To bardzo
wa¿ne, ¿e pomagamy w³aœnie
takim ma³ym dzieciom, bo to
jest jakieœ wprowadzenie w
przysz³oœæ - t³umaczy Beata

Wyrzykacz, dyrektor Oœrodka
Wsparcia Rodziny.

Bo do tego miejsca trafiaj¹
dzieci z rodzin z problemami,
rodzin objêtych pomoc¹ pra-
cowników socjalnych czy in-
nych instytucji. - To w³aœnie ci
specjaliœci kieruj¹ takie dzieci
do nas - wyjaœnia dyrektor pla-
cówki.

- My zwyczajnie ogarniamy
ca³¹ rodzinê, bo prowadzimy
te¿ zajêcia z rodzicami. Jak
trzeba, to uzyskuj¹ u nas po-
moc prawn¹, jak trzeba, to pro-
wadzimy kursy kulinarne, ¿eby

nauczyæ te matki nowych sma-
ków, w ogóle jakichœ smaków -
t³umaczy Aldona Grzego-
rzewska.

Nie tylko w ośrodku

Pomoc maluchom z rodzin
z problemami to nie tylko zaj-
êcia w oœrodku. To tak¿e wy-
cieczki i wyjazdy. - Zbieramy
na to pieni¹dze poprzez
ró¿nego rodzaju aukcje.
Przed œwiêtami wspólnie z
dzieæmi robimy ozdoby, po-
tem je sprzedajemy. Tak¿e
pracownicy oœrodka

urz¹dzaj¹ ró¿ne zbiórki -
t³umaczy Danuta Proœciak.

Wycieczki bywaj¹ w miejsca,
które s¹ oczywiste dla dziecia-
ków z rodzin bez problemów,
bo to mo¿e byæ park, teatr, fil-
harmonia. Ale s¹ te¿ wycieczki
nad morze czy nad jezioro, bo
tam te¿ podopieczni wraz z
opiekunami siê wybieraj¹ i nie-
rzadko na wycieczki jad¹ ich
rodzice. - My tu obchodzimy
ma³e uroczystoœci. Przy okazji
urodzin czy imienin jest tort i
specjalne traktowanie - mówi
Danuta Proœciak i opowiada,
¿e jeden z ich wychowanków
trafi³ do zwyk³ego przedszkola.
Na swoje imieniny poszed³ do
placówki z cukierkami, po-
czêstowa³ ca³a grupê, ale…
tortu nie by³o. - No i dziecko nie
bardzo mog³o zrozumieæ, dla-
czego, bo przecie¿ u nas za-
wsze by³. 

Miejsca jeszcze są

W oœrodku jest jeszcze
miejsce dla dziesiêciorga dzie-
ci i pracownicy maj¹ nadziejê,
¿e szybko siê zape³ni¹, bo
szkoda, aby siê marnowa³y. 

- Na razie mamy 17 pod-
opiecznych, choæ miejsc jest
wiêcej. Naprawdê pomóc
mo¿emy skutecznie
ka¿demu, kto do nas trafi,
bo jak jest samotna matka,
to w czasie, kiedy dziecko
jest u nas, a przychodzi na
piêæ godzin, mo¿e w tym cza-
sie poszukaæ pracy albo zwy-
czajnie ogarn¹æ dom. Ja trze-
ba, to wspomagamy takie ro-
dziny tak¿e materialnie -
zaznacza Beata Wykrzykacz. 

RENATA OCHWAT

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

Jak małe się nauczy,
duży będzie umiał
W dwóch kolorowych pokojach stoj¹ ma³e mebelki, le¿¹ klocki, wycinanki. 

Maluchy robią wszystko to, co w zwykłych przedszkolach.
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Tak zapowiedział w swoim
programie wyborczym i za-
mierza to zrealizować. Rady
dzielnic mają jeszcze bardziej
zaaktywizować mieszkańców
do działania i uspołecznić pro-
ces zarządzania miasta. Pre-
zydentowi władzy więc nie
ubędzie, ale przybędzie w
mieście form i sposobów kon-
sultacji, których już jest nie-
mało a ma być jeszcze więcej.

Nic dziwnego, że zamysł ten
spotyka się z różnym ocena-
mi. Najbardziej krytyczni wo-
bec niego są niektórzy radni, z

których wielu mocno obawia
się o swoja pozycję oraz rolę
samej rady miasta. I mają
sporo racji, bo takie podziele-
nie miasta na dzielnice z włas-
nym radami przypomina nieco
imperialną zasadę „dziel i
rządź”. Podzielonym miastem
i podzielonymi mieszkańcami
łatwiej mimo wszystko za-
rządzać prezydentowi, który
siła rzeczy stawia się w roli ar-
bitra i najwyższej instancji
władzy, do której należy ostat-
nie zdanie. Po drodze jednak
rozmywa się odpowiedzialno-

ść za poszczególne działania.
Z drugiej strony rady dzielnic
mogą istotnie wpłynąć na oby-
watelską aktywność i budo-
wanie poczucia wspólnoty wś-
ród mieszkańców poszczegól-
nych rejonów miasta, czego
dowodzi chociażby idea
budżetu obywatelskiego. Pod
warunkiem, że mieszkańcy
zauważą, że mają codzienny i
realny wpływ na to, co się wo-
kół nich dzieje.

Rady dzielnic to w Polsce
żadna nowość. Mają je nawet
mniejsze miasta i tam w dużej

mierze się sprawdzają. Pro-
blem w tym, że dzisiaj jeszcze
nie wiemy jakie maja być te
gorzowskie  rady, z jakimi kom-
petencjami i środkami na reali-
zację dzielnicowych zadań.
Nie będą miały uprawnień
władczych, jakie mają rady
gminy czy miasta, bo to mogą
być jedynie jednostki pomocni-
cze, ale w jakim zakresie będą
pomocnicze, to już zależy od
uprawnień jakie nada im się w
nowym statucie miasta, który
trzeba będzie stworzyć. No i
wreszcie ile tych dzielnic oraz

rad będzie? Mówi się, że może
ich być kilkanaście, czyli więcej
niż okręgów wyborczych (jest
ich 5) i jeszcze więcej niż rejo-
nów z budżetami obywatel-
skim (mamy w tej chwili 8). I to
już może być pierwsza trudno-
ść, której pokonanie pokaże
potrzebę i sens  tworzenia ko-
lejnego szczebla lokalnego sa-
morządu. No, ale wcześniej
odbędą się konsultacje w tej
sprawie, bo pierwsze wybory
do dzielnicowych rad planuje
się dopiero na 2017 rok.

JAN DELIJEWSKI

Komu potrzebne są dzielnicowe rady w mieście?
Prezydent Jacek Wójcicki chce powołać rady dzielnic w Gorzowie. 
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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/

- Rzeczywiœcie, mamy
oko³o 300 mieszkañ pustych.
Czekaj¹ na remont - mówi
Maria Góralczyk-Krawczyk,
wicedyrektor Zak³adu Gos-
podarki Mieszkaniowej. I
t³umaczy, ¿e taki stan jest
wynikiem dwóch czynników:
braku pieniêdzy na remont i
kumulacji opuszczanych
mieszkañ przez lokatorów.

Trochę dotacji, trochę
własnych środków

Rocznie do miasta wraca
oko³o 100 lokali mieszkal-
nych. Czêœæ z nich jest w
dobrym stanie, czêœæ nieste-
ty wymaga remontów, bywa
bardzo du¿ych i kosztow-
nych. - Nam zwyczajnie bra-
kuje pieniêdzy. Dotacja z
Urzêdu Miasta na ten cel
bywa ró¿na - mówi Maria
Góralczyk-Krawczyk. I wyli-
cza, ¿e w takim 2011 roku
ZGM dosta³ z magistratu 1,5
mln z³ na remonty, w 2013
roku nie by³o na ten cel ¿ad-
nej dotacji, w 2014 magistrat
przeznaczy³ 267,9 tys. z³. -
Kiedy mo¿na, to staramy siê
remontowaæ wracaj¹ce do
nas lokale z w³asnych œrod-
ków. W³asne, to te, które
sp³ywaj¹ do nas choæby z
czynszów - t³umaczy wicedy-
rektor ZG.

I tak w 2014 roku ZGM
wy³o¿y³ na remonty 550 tys.
z w³asnych pieniêdzy, co wy-
starczy³o na remont 35 loka-
li. Podobnie w 2015 roku
ZGM wy³o¿y³ 700 tys. z³ i do
wynajmu trafi 36 lokali. Po-
zosta³e musz¹ czekaæ na
pieni¹dze miejskie, albo

chêtnych z listy
oczekuj¹cych, którzy wy³o¿¹
w³asne pieni¹dze na remont
lokalu. - Pozwala nam na to
nowa uchwa³a, czyli mo¿emy
wynaj¹æ komuœ lokal do re-
montu - mówi Maria Góral-
czyk-Krawczyk. Takich
mieszkañ obecnie jest 20.
Ale obowi¹zuje zasada: oso-
ba, która wykona remont no-
wego lokalu zobowi¹zana
jest do zdania dotychczas
zajmowanego lokalu w sta-
nie umo¿liwiaj¹cym jego na-
tychmiastowe zasiedlenie.  

Kolejka długa, ale
niebogata

Obecnie kolejka do miesz-
kañ komunalnych liczy sobie

leciutko ponad 1000 upraw-
nionych osób. O mieszkanie
do remontu ubiegaæ siê
mog¹ takie osoby, których
dochód wynosi 1760 z³ brut-
to. I jak przyznaj¹ specjali-
œci, takich osób jest zwy-
czajnie bardzo niewiele. Bo
nawet jeœli ktoœ osi¹ga taki
dochód, to i tak praktycznie
nie staæ go na remont
mieszkania, a bywa, ¿e te
zwalniane przez najemców,
s¹ w strasznym stanie. Jak
mówi¹ dane ZGM, na
chwilê obecn¹ zreszt¹ ta-
kich uprawnionych jest te¿
niewiele ponad setka, ale
stan na dziœ jest taki, ¿e ra-
czej nie pal¹ siê oni do re-
montu z przyczyn oczywis-

tych - brak œrodków na ten
cel.

Potrzebne są lokale
socjalne

Mieszkania komunalne to
jedna kwestia. Drug¹, nie
mniej pal¹c¹, s¹ mieszkania
socjalne, czyli o obni¿onym
standardzie, do których kwa-
teruje siê uprawnionych
mieszkañców, czasami po
wyrokach eksmisyjnych.
Zgodnie bowiem z
obowi¹zuj¹cym prawem,
miasto ma obowi¹zek za-
pewniæ mieszkañcom lokum.
- Wyroki eksmisyjne odby-
waj¹ siê z naszych lokali,
znaczy ZGM, ale i z miesz-
kañ w spó³dzielniach miesz-

kaniowych, czy innych. I to
ju¿ jest problem, bo takich
lokali miasto nie ma - mówi
Maria Góralczyk-Krawczyk. 

Sprawy nie rozwi¹za³y
mieszkania socjalne, które
powsta³y w hotelu po daw-
nym Ursusie. Jak na razie w
mieœcie nie rozwa¿a siê bu-
dowy kolejnych takich miesz-
kañ.

Wzory śląskie, może
jakieś inne

Radni chc¹, aby wprowa-
dziæ w przypadku mieszkañ
komunalnych rozwi¹zanie,
jakie stosuje siê na œl¹sku,
czyli wynajem mieszkañ do
remontu, którego koszt zo-
stanie roz³o¿ony w czasie.
W praktyce oznacza³by to
zwolnienie z czynszu na
okreœlony czas ludzi, któ-
rzy zdecyduj¹ siê na takie
rozwi¹zanie. Jednak w ma-
gistracie na razie siê nikt
nie wypowiada jedno-
znacznie na ten temat.
Us³yszeliœmy tylko, ¿e rze-
czywiœcie trzeba bêdzie siê
przyjrzeæ zasadom przy-
znawania mieszkañ komu-
nalnych i ¿e nowe propozy-
cje maj¹ siê pojawiæ jesz-
cze w tym roku. 

RENATA OCHWAT

Od redakcji: na ostatniej
grudniowej sesji rada mias-
ta przyjê³a uchwa³ê zmie-
niaj¹c¹ zasady wynajmo-
wania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy. Wiêcej napi-
szemy o tym w nastêpnym
numerze.

Pustych mieszkań trochę jest,
ale może ich ubędzie
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej ma puste lokale mieszkalne, ale ma te¿ nadziejê, ¿e sukcesywnie ich lista bêdzie maleæ. 
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Wiele opuszczonych lokali mieszkalnych wymaga gruntownych remontów.

Lokator wymienia w miesz-
kaniu komunalnym okna lub
drzwi, Zak³ad Gospodarki
Komunalnej odlicza ponie-
sione wydatki obni¿aj¹c
czynsz. W efekcie obie stro-
ny s¹ zadowolone, a ZGM w
pewien sposób oszczêdza
wydatki.

- Musia³em wymieniæ okna,
bo by³y ju¿ maksymalnie
nieszczelne. Okaza³o siê, ¿e
mogê to sam zrobiæ, a wyda-
tek wróci do mnie w postaci
obni¿onego czynszu - mówi
jeden z mieszkañców ka-
mienicy na Nowym Mieœcie.
Okazuje siê, ¿e takich jak
on, jest znacznie wiêcej.

- Od lat mamy tak¹ za-
sadê, ¿e jak ktoœ z lokatorów

mieszkañ komunalnych,
czyli z zasobu miejskiego,
chce dokonaæ powa¿nego
remontu, czyli wymieniæ sto-
larkê okienn¹, drzwi, pod³ogi
lub instalacje, to proponuje-
my mu, aby wykona³ to na
w³asny koszt. My refunduje-
my mu koszty poniesionych
napraw poprzez obni¿kê
czynszu - mówi Pawe³ Jaku-
bowski, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej. 

Dyrektor Jakubowski
t³umaczy, ¿e taki sposób jest
satysfakcjonuj¹cy dla obu
stron. ZGM zwykle nie ma
pieniêdzy, aby wykonywaæ
takie prace remontowe u
wielu ludzi. Dlatego propo-
nuje takie rozwi¹zania loka-

torom. A chêtnych na takie
rozwi¹zania przybywa. - W
ci¹gu jednego roku to s¹ wy-
datki rzêdu kilkuset tysiêcy
z³otych - precyzuje dyrektor
Jakubowski.

Aby przeprowadziæ taki re-
mont, nale¿y zg³osiæ siê do
w³aœciwego ADM-u, uzgod-
niæ szczegó³y i przyst¹piæ do
remontu.

Miasto ca³y czas tak¿e ofe-
ruje mo¿liwoœci zamiany
mieszkania komunalnego na
inne. Dotyczy to zw³aszcza
osób samotnych, ¿yj¹cych w
du¿ych mieszkaniach w ka-
mienicach. Ale z oferty za-
miany korzystaj¹ te¿ i ci, któ-
rzy chc¹ sobie polepszyæ
warunki, zmieniæ mieszkania

na wiêksze. - Po to powo³ali-
œmy Biuro Zamiany Miesz-
kañ, aby te procedury u³at-
wiæ. Teraz zgodnie z naj-
nowsz¹ uchwa³¹ prezydenta
mo¿emy proœciej wynajmo-
waæ wolne lokale - mówi dy-
rektor ZGM

I t³umaczy, na czym ten
proceder polega. Jeœli jest
ktoœ chêtny do wynajêcia
od miasta pomieszczenia, i
staæ go na remont, bo z
regu³y takie mieszkania wy-
magaj¹ remontu, to mo¿e
siê zg³osiæ do biura. Tam
wska¿¹ mu lokal. Warunek
jest jeden - opuszczone
przez tak¹ osobê mieszka-
nie musi siê nadawaæ do
zamieszkania przez na-

stêpnych lokatorów. - W
taki sposób oszczêdzamy
pieni¹dze, które trzeba
by³by przeznaczyæ na re-
mont - mówi dyrektor Jaku-
bowski. I dodaje, ¿e nowa
forma zamiany mieszkañ
cieszy siê coraz wiêksz¹
popularnoœci¹. Na chwilê
obecn¹ w Biuro Zamiany
Mieszkañ jest ponad 300
ofert. Prawie tyle samo lo-
kali czeka na nowych loka-
torów. 

Dyrektor Jakubowski
t³umaczy, ¿e miasto obo-
wi¹zkowo musi remontowaæ
lokale socjalne, ale tych jest
wci¹¿ za ma³o w stosunku
do potrzeb.

ROCH

Remontując mieszkanie możesz obniżyć czynsz
Zasada dzia³ania jest prosta i wielu najemców z tego korzysta. 
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W tym kontekœcie wcale
nie dziwi¹ pytania o dalsze
losy specjalnych stref ekono-
micznych. I nie brakuje przy
tym opinii, ¿e spe³ni³y one
swoj¹ rolê i dla dalszego roz-
woju kraju nie s¹ ju¿ potrzeb-
ne. Czêsto jednak zapomina
siê przy tym, ¿e ich funkcjo-
nowanie i oddzia³ywanie jest
znacznie szersze ni¿ sama
produkcja i praca. Nie ina-
czej jest w Kostrzyñsko-
S³ubickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej, która dzia³a
na terenie wielu gmin w kilku
województwach i wci¹¿ jest
tam chêtnie widziana.

Kostrzyñsko-S³ubicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna
istnieje 19 rok i przez ten
czas  wyda³a ponad 290 ze-
zwoleñ na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej fir-
mom, które spe³nia³y okre-
œlone warunki. Pod koniec
ubr. powierzchnia KSSSE
wynosi 1868,0492 ha na te-
renie 44 lokalizacji. £¹czne
nak³ady inwestycyjne wy-
nios³y ponad 6 mld z³., a  za-
trudnienie siêga³o blisko 30
tys. miejsc pracy. I s¹ to in-
westycje oraz miejsca pracy
w ró¿nych bran¿ach, acz do-
minuj¹ te z bran¿y automoti-
ve, papierniczej, drzewnej,
tworzyw sztucznych oraz
elektronicznej. Do tego trze-
ba do³o¿yæ kolejne setki mi-
lionów na inwestycje i
tysi¹ce miejsc pracy w
przedsiêbiorstwach produk-
cyjnych i us³ugowych poza
stref¹, a które  kooperuj¹c z
tymi w strefie mog¹ trwaæ i
siê rozwijaæ. Dziêki temu
mo¿liwa by³a nie tylko akty-
wizacja spo³eczno-gospo-
darcza w skali mikro, ale i
makro, bez której nie by³oby
dzisiejszego poziomu, lecz

równie¿ nie by³o podstaw do
jakoœciowego skoku w tym
zakresie, które daje szansê
dalszego wzrostu gospodar-
czego i cywilizacyjnego. 

Sama gorzowska podstrefa
KSSSE to dzisiaj ponad 120
ha, zagospodarowane w
prawie 80%. To przede
wszystkim jednak 15 firm,
które ulokowa³y tam inwesty-
cje wartoœci oko³o 550 mln z³
(realizowane w du¿ej mierze
przez gorzowskie firmy bu-
dowlane!), daj¹c pracê po-
nad 4,1 tysi¹com ludzi. To
dziêki temu bezrobocie w
mieœcie oraz okolicach  jest
stosunkowo niskie i coraz
czêœciej mo¿na us³yszeæ nie
tylko w strefie, ¿e brakuje ju¿
do r¹k do pracy, co sprawia,
¿e jej cena si³¹ rzeczy

bêdzie ros³a. A przecie¿ do-
skonale jeszcze pamiêtamy,
jak wygl¹da³a sytuacja po
zmianach ustrojowych, które
doprowadzi³y do upadku go-
rzowskiego przemys³u
(Zak³ady Mechaniczne, Sil-
wana, Stolbud, po czêœci Sti-
lon…). Dramatu jednak nie
by³o, w³aœnie m.in. za spraw¹
Kostrzyñsko S³ubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.
To przecie¿ w KSSSE sto-
sunkowo szybko powsta³y
tysi¹ce miejsc pracy, które
da³y zatrudnienie tym, którzy
je stracili lub szukali nowego.
I w tym zakresie KSSSE
spe³ni³a i spe³nia nadal swoje
zadania, pobudzaj¹c jedno-
czeœnie gospodarczo i
spo³ecznie ca³e otoczenie. I
to w znacznie wiêkszym za-

kresie ni¿ siê potocznie wy-
daje. I ¿eby nie szukaæ za
g³êboko i za daleko- nie
by³oby chocia¿by koszykówki
w AZS PWSZ na ekstraligo-
wym poziomie, gdyby nie
znacz¹ce wsparcie finanso-
we ze strony KSSSE.

Jakby nie patrzeæ i nie oce-
niaæ, specjalne strefy ekono-
miczne d³ugo jeszcze bêd¹
potrzebne i w wielu miejs-
cach wrêcz po¿¹dane, acz-
kolwiek musza siê zmieniaæ,
bo takie te¿ s¹ wymogi roz-
woju gospodarczego i unijne
uwarunkowania. Jakie s¹
wiêc plany na ten rok i dal-
sze perspektywy KSSSE?
Mówi Roman Dziduch, wice-
prezes zarz¹du KSSSE:

- Przede wszystkim stara-
my siê wyjœæ naprzeciw

oczekiwaniom potencjalnych
inwestorów. Przygotowujemy
specjalne warunki dla
ma³ych przedsiêbiorstw,
m.in. dzia³ki od 0,5 ha. Na-
sze dzia³ania maj¹ na celu
poprawê konkurencyjnoœci
rodzimych firm. Wprowadza-
nie na rynek firm zagranicz-
nych powoduje powstawanie
wielu ma³ych firm polskich  w
otoczeniu. Zjawisko to
wp³ywa na zmniejszenie pro-
blemu  bezrobocia w regio-
nie. G³ówne kierunki, które
wyznaczone zosta³y na rok
2016, to m.in. powiêkszenie
oferty inwestycyjnej strefy,
rozbudowa istniej¹cej infra-
struktury technicznej oraz
ci¹g³e pozyskiwanie inwesty-
cji w ramach poszczegól-
nych podstref KSSSE. Przy

czym to przedsiêbiorcy, któ-
rzy wysy³aj¹ zapytania inwe-
stycyjne do naszej spó³ki
tworz¹ listê czynników prio-
rytetowych, które stanowi¹
klucz, do przygotowania pro-
fesjonalnej oferty inwestycyj-
nej. Nale¿y jednak przyznaæ,
i¿ kluczow¹ rolê w wyborze
lokalizacji stanowi infrastruk-
tura techniczna, która jest
zawsze priorytetowym czyn-
nikiem dla potencjalnego in-
westora.  Równie wa¿na jest
wykszta³cona i ³atwo do-
stêpna profesjonalna kadra
pracownicza któr¹ dysponuje
nasz region. Myœlê, i¿ dziêki
sta³emu doskonaleniu tych
dwóch czynników KSSSE
jest tak atrakcyjna dla inwes-
torów. 

J. DEL

Specjalne strefy ekonomiczne:
potrzebne i pożądane
Zmiana w³adzy wi¹¿e siê na ogó³ ze zmian¹ polityki pañstwa. Także w sferze gospodarczej.
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Gorzowska podstrefa KSSSE to 15 firm i ponad 4 tysiące miejsc pracy, dzięki czemu bezrobocie jest u nas stosunkowo niskie.
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- Wierzê, ¿e Gorzów mo¿e
symbolicznie wybiæ siê na
niepodleg³oœæ, ale najpierw
musi dojrzeæ do zmiany na-
zwy miasta - apelowa³ Hen-
ryk Maciej WoŸniak, by³y pre-
zydent Gorzowa, dzisiaj wiel-
ki orêdownik likwidacji
przymiotnika ,,Wielkopolski’’
w nazwie miasta.

Czy Gorzów musi byæ Wiel-
kopolski? To pytanie powraca
co jakiœ czas od przynajmniej
dwudziestu lat, choæ jak mówi
Jerzy Zysnarski, ju¿ 35 lat
temu nawo³ywa³ on na
³amach powsta³ej w 1980
roku Ziemi Gorzowskiej do
odciêcia drugiego cz³onu na-
zwy.

- Kiedyœ by³em dumny, ¿e
nazywaliœmy siê Wielkopol-
ski, bo tym sposobem
odró¿nialiœmy siê od Zielonej
Góry, lecz z czasem za-
uwa¿y³em, ¿e staliœmy siê je-
dynym miastem wojewódz-
kim, czy miastem tej wielko-
œci w ogóle, które niczym
ma³a wioska jest okreœlana
dodatkowym cz³onem identy-
fikuj¹cym lokalizacjê. Do tego
b³êdn¹ - doda³.

Podczas bardzo ciekawej i
merytorycznej debaty w Ar-
chiwum Pañstwowym, pieczê
nad któr¹ objê³a nasza redak-
cja  zebrani poznali odpowie-
dzi na wiele nurtuj¹cych py-
tañ. By³y prezydent Gorzowa,
póŸniejszy senator Henryk
Maciej WoŸniak przypomnia³,
¿e przed 20 laty zwróci³ siê
on listem do Towarzystwa
Przyjació³ Archiwum i
Pami¹tek Przesz³oœci o histo-
ryczne uzasadnienie dla na-
zwy Gorzów Wielkopolski.

- OdpowiedŸ nie pozosta-
wia³a wiêkszych w¹tpliwoœci,
¿e nie ma uzasadnienia his-
torycznego dla podtrzymywa-
nia tej nazwy i to powinno
dzisiaj stanowiæ punkt wyj-
œcia do szerokiej dyskusji, a
inspiracj¹ do tego, ¿eby po-
wróciæ do tematu wa³kowane-
go od wielu lat by³a decyzja
w³adz Stargardu Szczeci-
ñskiego, który od 1 stycznia
2016 roku bêdzie ju¿ tylko
Stargardem - doda³ i pokaza³
wszystkim mapê Polski wy-
drukowan¹ we lwowskim In-
stytucie Kartograficznym im.
E. Romera w okresie miêdzy-
wojennym, gdzie czarno na
bia³ym widaæ polsk¹ nazwê
niemieckiego wówczas Lan-
dsberga - Gorzów.

Aspekt historyczny nazwy
Gorzów bardzo bogato
przedstawi³ dyrektor Archi-
wum Pañstwowego dr hab.
Dariusz Rymar, który jedno-

czeœnie zaprezentowa³ kilka
archiwalnych dokumentów,
potwierdzaj¹cych, ¿e dopisa-
nie przymiotnika Wielkopolski
w 1946 roku nie mia³o nic
wspólnego z histori¹ dawne-
go Landsberga czy póŸnie-
jszego Gorzowa, który w
okresie wojny by³ przez nie-
których nieformalnie nazywa-
ny równie¿ Kobyl¹ Gór¹.

- Dla czêœci mieszkañców
wa¿niejszy od zmiany nazwy
mo¿e wydawaæ siê remont
chodników czy dróg, ale nic
nie stoi na przeszkodzie,
¿eby obie te sprawy toczy³y
siê równoleg³e - zacz¹³ dyr.
Dariusz Rymar. - W mojej
ocenie to jest fundamentalna
decyzja, maj¹ca wp³yw na
budowanie wizerunku nasze-
go miasta i to¿samoœci
spo³ecznej. Oczywiœcie, gdy-
by okaza³o siê, ¿e za zmian¹
mia³yby pójœæ potê¿ne koszty

finansowe albo gigantyczne
komplikacje, to zapewne nie
by³oby sensu o tym dyskuto-
waæ. Przyk³ad Stargardu po-
kazuje, ¿e nie ma dzisiaj ¿ad-
nych problemów, trzeba tylko
przejawiæ inicjatywê i chcieæ -
zaznaczy³ i zaraz przypo-
mnia³, i¿ z dostêpnych w tej
chwili materia³ów historycz-
nych wynika, ¿e pierwsza
polska nazwa Landsberga
nosi³a nazwê Górzewo.

- Od chwili za³o¿enia Lan-
dsberga w 1257 roku miasto
nigdy nie by³o zwi¹zane z
Wielkopolsk¹. Owszem, te-
ren na którym jest dzisiejszy
Gorzów bywa³ w przesz³oœci
uzale¿niony od Polski, przed
lokacj¹ miasta by³ nawet na
mniej wiêcej 30 lat przejêty
przez Wielkopolskê, ale w
chwili lokacji ju¿ by³ czêœci¹
Brandenburgii. Sk¹d wziê³a
siê nazwa Gorzów, tego nie

wiemy na pewno, choæ ci¹gle
poszukujemy odpowiedzi na
to pytanie. W 1838 roku w
ksi¹¿eczce pt. ,,Polska w
kszta³cie dykcjonarza histo-
r y c z n o - s t a t y s t y c z n o -
jeograficznego’’ opisanej
przez Jêdrzeja S³owaczy-
ñskiego i wydanej w Pary¿u
pojawi³a siê nazwa Górzewo
odnosz¹ca siê do Landsber-
ga an der Warthe - podkreœli³.

Rektor PWSZ, prof. El¿bieta
Skorupska-Raczyñska omó-
wi³a aspekt lingwistyczny.
Stwierdzi³a, ¿e z du¿¹ doz¹
prawdopodobieñstwa doda-
nie w 1946 roku przydawki
Wielkopolski do nazwy Go-
rzów mia³o na celu podkre-
œlenie polskoœæ zachodnich
ziem. Natomiast sama nazwa
Gorzów mo¿e - jej zdaniem -
pochodziæ mo¿e od siedmiu
wzgórz, na których le¿y ni-
czym Rzym nasze miasto. -

Jest te¿ interpretacja, ¿e
mo¿e pochodziæ od wypala-
nych tu lasów, ale to tylko wy-
snuwanie - doda³a i po chwili
opowiedzia³a anegdotê.

- Niespe³na cztery lata temu
spotka³am siê z rektorem
UAM w Poznaniu i w trakcie
rozmowy, która dotyczy³a na-
szej wspó³pracy pan profesor
wymieni³ zawodowe uczelnie
w Wielkopolsce, wymieniaj¹c
nasz¹ na pierwszym miejscu.
Odpowiedzia³am, ¿e Gorzów
le¿y na Ziemi Lubuskiej, na
co mój rozmówca od razu za-
reagowa³: ,,nie, nie, Gorzów
jest nasz’’…

Na debacie pojawi³a siê te¿
przewodnicz¹ca rady miasta
w Stargardzie, od 1 stycznia
2016 r. ju¿ nie Szczeciñskim,
Agnieszka Ignasiak, która za-
prezentowa³a drogê docho-
dzenia Stargardu do zmiany
nazwy. Trwa³a ona szeœæ
lat, ale wynika³o to tylko z
potrzeby czekania na pew-
ne zmiany ustawowe, cho-
æby dotycz¹ce dowodów
osobistych. Obecnie obo-
wi¹zuj¹ce przepisy zwal-
niaj¹ wszystkich z potrzeby
wymiany dokumentów ze
wzglêdu na zmianê nazwy
miasta - t³umaczy³a. Wyja-
œni³a ponadto, ¿e Stargard
nie tyle zmienia nazwê
miasta, co powraca do ko-
rzeni. Przyzna³a równie¿,
¿e wœród mieszkañców
g³osy nadal s¹ podzielone.
Niektórzy zastanawiaj¹ siê
czy Stargard idzie we
w³aœciwym kierunku, a w
trakcie przeprowadzonych
konsultacji ponad 40 pro-
cent uczestnicz¹cych w
g³osowaniu mieszkañców
by³o za pozostawieniem do-
pisku ,,Szczeciñski’’.

- Wiêkszoœæ jednak chcia³a
zmiany - kontynuowa³a Ag-
nieszka Ignasiak. - Jestem
jednak przekonana, ¿e ta
decyzja wyjdzie nam na ko-
rzyœæ. Przypomnê bowiem,
¿e historia naszego grodu li-
czy blisko 900 lat a nazwa
Stargard jest zabytkiem
jêzykowym s³owiañszczyz-
ny, którego przez setki lat
nie zmienili nawet Niemcy.
Dopisek ,,Szczeciñski’’ poja-
wi³ siê dopiero w 1950 r
roku. 

Zdaniem przewodnicz¹cego
rady miasta w Gorzowie Ro-
berta Surowca aspekty histo-
ryczne nie pozostawiaj¹
w¹tpliwoœci, ¿e Gorzów nie
jest Wielkopolski, ale jest spo-
ra grupa mieszkañców
czuj¹ca do obecnej nazwy
sentyment.

- Ludzie przywi¹zuj¹ siê do
czegoœ co trwa i musimy wie-
dzieæ, ¿e ka¿da zmiana nie-
sie za sob¹ okreœlone za-
gro¿enia - zacz¹³ Robert Su-
rowiec. - Ju¿ niejednokrotnie
byliœmy œwiadkami, ¿e jak
w³adza chce w czymœ na si³ê
uszczêœliwiæ mieszkañców to
nie zawsze to dzia³a. Takim
przyk³adem by³o budowanie
marki ,,Gorzów przystañ’’.
Dziêkujê za zorganizowanie
tej debaty, bo to s¹ wa¿ne
momenty dla miasta. Ju¿ w
obecnej kadencji by³y rozmo-
wy na ten temat, pojawi³ siê
projekt uchwa³y, na bazie któ-
rej radni chcieli przeprowa-
dziæ konsultacje, ale osta-
tecznie uznaliœmy, ¿e w takiej
formule nie nale¿y dzia³aæ,
choæ z punkty widzenia mar-
ketingowego nazwa powinna
ulec zmianie. To jest zbyt
powa¿na jednak sprawa i taki
proces musi trochê potrwaæ.
Ka¿da dyskusja, debata przy-
bli¿a nas do odpowiedzenia
sobie na pytanie, co powinni-
œmy w tej sprawie zrobiæ?
Uwa¿am, ¿e nale¿y jak naj-
szybciej uruchomiæ œcie¿kê
konsultacji, powiedzieæ
g³oœno o plusach i minusach
zmiany nazwy oraz przygoto-
waæ plan dzia³ania. Mam na-
dziejê, ¿e proces zostanie
uruchomiony i to bêdzie
pocz¹tek powa¿nej dyskusji
na ten temat - doda³.

Znany historyk Robert Piot-
rowski przypomnia³, ¿e czas
wojen i okres powojenny jest
ju¿ za nami i przyszed³ czas,
¿eby pewne sprawy
uporz¹dkowaæ i jedn¹ z nich
jest pozbycie siê Wielkopolski
w nazwie naszego miasta.

- Wiele miejscowoœci na
przestrzeni ostatnich kilku-
dziesiêciu lat pogubi³o swoje
dodatki, a Gorzów przy tym
trwa. I to w sytuacji, kiedy nie
ma ¿adnego historycznego
uzasadnienia. A bez wzglêdu
na to czy bêdzie przymiotnik
Wielkopolski czy nie, nasze
zwi¹zki z Poznaniem i Wiel-
kopolsk¹ zawsze bêd¹ œcis³e,
bo jesteœmy dobrymi s¹sia-
dami - podkreœli³.

Nie wszyscy w mieœcie s¹
jednak za zmian¹, o czym
œwiadczy³y nieliczne wypo-
wiedzi w trakcie debaty, ale
zapewne podczas szerszych
konsultacji tych g³osów
bêdzie wiêcej. I to g³ównie z
powodów sentymentalnych,
choæ wcale nie jest cicho o
patriotycznych przes³ankach,
które by³y tak silne w okresie
powojennym.

ROBERT BOROWY

Czy Gorzów musi być
Wielkopolski? Wcale nie!
Sentyment i patriotyzm nie maj¹ tu nic do rzeczy, tu chodzi o przysz³oœæ miasta.

Już na przedwojennych polskich mapach niemiecki wówczas Landsberg nazywał się po pro-
stu Gorzów.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

Gorzów bez Wielkopolski nie tylko brzmi lepiej, ale też znaczy więcej.
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- Od 1 stycznia 2016 Star-
gard nie jest ju¿ Szczeci-
ñski. Czym dla mieszka-
ñców pani miasta jest ta
zmiana? 

- Dla nas jest to powrót do
korzeni, choæ uczciwie przy-
znajê, ¿e wœród naszych
mieszkañców g³osy nadal s¹
podzielone. Niektórzy zasta-
nawiaj¹ siê czy idziemy we
w³aœciwym kierunku. W prze-
prowadzonych kilka lat temu
konsultacjach udzia³ wziê³o
zaledwie 16 procent miesz-
kañców, z czego blisko 58
procent by³o za zmian¹ na-
zwy miasta. Jestem jednak
przekonana, ¿e ta decyzja
wyjdzie nam na korzyœæ. His-
toria naszego grodu liczy bli-
sko 900 lat, a nazwa Star-
gard jest zabytkiem jêzyko-
wym s³owiañszczyzny,
którego przez setki lat nie
zmienili nawet Niemcy. Dopi-
sek ,,Szczeciñski’’ pojawi³ siê
dopiero w zarz¹dzeniu mi-
nistra administracji publicznej
w 1950 roku. Inicjatyw¹ pod-

jêcia prac nad zmian¹ tej na-
zwy wykaza³o siê Towarzy-
stwo Mi³oœników Stargardu i
prace w tym kierunku ruszy³y
w 2009 roku, ale ju¿ dwa lata
póŸniej nasza rada miejska
przyjê³a uchwa³ê odnoœnie
z³o¿enia wniosku do w³aœci-
wego ministra. Powrót do his-
torycznej nazwy niesie wiele
korzyœci, w tym marketingo-
wych. Eksperci przygoto-
wuj¹cy nam strategiê ocenili,
¿e has³a zwi¹zane ze
s³owem Stargard s¹ bardziej
przyswajalne. Na przyk³ad
,,Stargard pod szczêœliw¹
gwiazd¹’’ czy ,,Stargard -
Klejnot Pomorza’’. Do tego
zagraniczni inwestorzy bar-
dzo siê uciesz¹. Nie bêd¹
musieli ju¿ ³amaæ sobie jêzy-
ka nad wymawianiem s³owa
,,Szczeciñski’’. Mamy w mie-
œcie du¿y japoñski zak³ad
Bridgestone, który od
pocz¹tku ma w nazwie tylko
Stargard. Nasze sportowe
dru¿yny, koszykarze czy
pi³karze te¿ promuj¹ siê jed-

nocz³onow¹ nazw¹. A ponad-
to wielu mieszkañców zwra-
ca³o uwagê, ¿e Ÿle siê czuj¹,
kiedy s³ysz¹, i¿ Stargard
Szczeciñski jest tak naprawdê
przystawk¹ dla Szczecina.
- Jakie koszty ponios¹

mieszkañcy oraz samo

miasto w zwi¹zku ze
zmian¹ nazwy?

- Praktycznie ¿adne. Opó-
Ÿnienie z przyjêciem nowej
nazwy zosta³o spowodowane
oczekiwaniem na nowe prze-
pisy dotycz¹ce wprowadze-
nia nowego wzoru dowodów

osobistych. Ostatecznie no-
welizacja ustawy wesz³a 1
marca 2015 roku i nie ma
tam miejsca na wpisywanie
adresu zamieszkania. Ozna-
cza to, ¿e nie bêdzie trzeba
wymieniaæ tych dokumentów.
Podobnie jest z dowodami
rejestracyjnymi czy prawami
jazdy. Ci mieszkañcy, którzy
maj¹ wa¿ne dokumenty z
obecn¹ jeszcze nazw¹ mias-
ta nie musz¹ ich teraz wy-
mieniaæ, lecz dopiero z
chwil¹ utrat¹ wa¿noœci.
Zmiana nazwy miasta nie
wp³ynie te¿ na koniecznoœæ
zmian umów czy aktów nota-
rialnych, a wszelkie aktuali-
zacje danych nastêpowaæ
bêd¹ z urzêdu. Jedyny pla-
nowany koszt to oko³o 50 ty-
siêcy po stronie wszystkich
instytucji samorz¹dowych i
jest zwi¹zany z wymian¹
szyldów, tablic, pieczêci
urzêdowych, przy czym wy-
datki mog¹ byæ roz³o¿one w
czasie. Nawet na kilka lat.
Podobnie wygl¹da to w przy-

padku przedsiêbiorców,
gdzie jedynymi kosztami
bêdzie wymiana przez nich
piecz¹tek lub ich ,,moderni-
zacja’’ poprzez wyciêcie
s³owa ,,Szczeciñski’’. Wszel-
kie druki firmowe, wizytówki i
inne elementy mog¹ byæ wy-
korzystywane do ich wyczer-
pania.
- Czy zachêca pani gorzo-

wian, ¿eby poszli œladem
Stargardu?

- Zachêcam do rzeczowej
dyskusji oraz wybrania naj-
lepszej dla siebie drogi. To
mieszkañcy poprzez meryto-
ryczn¹ i rzeczow¹ dyskusjê
powinni okreœliæ priorytety i
ustaliæ czy zmiana nazwy
miasta mo¿e im w tym po-
móc. Jestem przekonana, ¿e
je¿eli wiêkszoœæ gorzowian
uzna, ¿e przymiotnik Wielko-
polski nie jest ju¿ potrzebny
w³adze miasta wys³uchaj¹ tej
opinii i poczyni¹ kroki pozwa-
laj¹ce na jak najszybszym
wykreœleniu drugiego cz³onu.

RB

Powrót do historycznej nazwy niesie wiele korzyści
Trzy pytania do Agnieszki Ignasiak, przewodniczącej rady miejskiej w Stargardzie
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- Dlaczego chce pan wy-
rzuciæ Wielkopolskê z Go-
rzowa?

- Nie kryjê, ¿e œwie¿¹ inspi-
racj¹ by³o to co wydarzy³o
siê w Stargardzie Szczeci-
ñskim, który od 1 stycznia
2016 roku bêdzie nosi³ histo-
ryczn¹ nazwê Stargard.
Poza tym, skoro 20 lat temu
jako prezydent miasta zaini-
cjowa³em dyskusjê nad tym
tematem, ale nie by³o mi
dane tego kontynuowaæ,
uzna³em ¿e warto do tematu
wróciæ. Przyznajê, ¿e w pew-
nym momencie straci³em
wiarê z powodzenie tej misji,
lecz obecnie ca³kowicie

zmieni³y siê uwarunkowania
prawne, które otwieraj¹
nowe mo¿liwoœci. No i latem
o¿y³a dyskusja o nazwie
miasta. Wa¿nym krokiem
by³o zobiektywizowanie dys-
kursu publicznego, poprzez
stworzenie mo¿liwoœci wypo-
wiedzenia siê autorytetom w
sprawach, które do tej pory
wzbudza³y najwiêksze emo-
cje. 

Przygotowuj¹c niedawn¹
debatê w Archiwum Pañstwo-
wym chcia³em za drzwiami
pozostawiæ osobiste pogl¹dy
poszczególnych osób. Cho-
dzi³o przede wszystkim o za-
prezentowanie obiektywnych

opinii: prawnej, historycznej,
lingwistycznej. Przez lata sku-
tecznym hamulcem by³y na
przyk³ad koszty ca³ej operacji.
Dzisiaj wiemy, ¿e prawo na
tyle siê zmieni³o, i¿ ten temat
praktycznie nie istnieje. Wie-
my te¿ ponad wszelk¹ w¹tpli-
woœæ, ¿e nazwa Gorzów jest
nazw¹ historyczn¹, znan¹ w
piœmiennictwie przynajmniej
od 1838 roku, a nie od 1945
roku, jak utar³o siê przez lata.
Ponadto historycznie Lan-
dsberg nigdy nie le¿a³ w Wiel-
kopolsce, jeœli ju¿ to Gorzów
w latach 1945-1950 by³ w wo-
jewództwie poznañskim, co
jak siê wydaje sta³o siê powo-

dem dodania w 1946 roku do
nazwy Gorzów przydawki
Wielkopolski, jak to okreœli³a
Pani Profesor E. Skorupska-
Raczyñska. Mamy te¿ œwia-
domoœæ, ¿e zasady onoma-
styki nakazuj¹ dookreœlaæ
identyczne nazwy miejscow-
oœci mniejszych, a nie jak to
jest w przypadku naszego
Gorzowa. I to s¹ fakty. Dlate-
go nie mówmy o zmianie, ale
raczej o powrocie do histo-
rycznej polskiej nazwy nasze-
go miasta.

R.B.
Od redakcji: Ca³a rozmowa

z H.M. WoŸniakiem na
portalu echogorzowa.pl

Powrót do historycznej polskiej nazwy
Henryk Maciej WoŸniak jest jednym z gor¹cych zwolenników zmiany nazwy naszego miasta. 
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Zamiast w Sejmie, w intere-
sie Narodu, zastanawiaæ siê
nad nasz¹ sytuacj¹, myœleæ
jak poprawiæ stan gospodarki,
a raczej jak j¹, na przyk³ad w
Gorzowie Wlkp., na nowo od-
budowaæ, prowadz¹ bezsen-
sown¹ walkê. Chcia³oby siê
powiedzieæ, o co siê tak k³óci-
cie skoro naszej gospodarki
ju¿  nie ma, rz¹d nie ma
wp³ywu ju¿ prawie na nic,
obcy zdominowali nas pod
ka¿dym wzglêdem. Trzeba
rzeczywiœcie wszystko zmie-
niaæ i ustawiaæ na w³aœciwe
tory. Zmiany s¹ konieczne i na
ogromn¹ skalê, inaczej siê nie
„wykaraskamy” z tego modelu
chaosu. Nowa ekipa rz¹dz¹ca
deklaruje te zmiany. 

Pisa³em ju¿ w EchuGorzo-
wa.pl jaka jest ró¿nica pomi-
êdzy niemieckim i polskim
modelem gospodarki. Polity-
cy, macie ekspertów, analizuj-
cie i wnioski wyci¹gajcie.
Przeœcigajcie siê w
pomys³ach dla Polski, upra-
wiajcie konstruktywn¹ krytykê,
a nie „walcie” na oœlep z na-
dziej¹, ¿e siê ekipie rz¹dz¹cej
przez to nie uda. Za cudze
pieni¹dze, z tzw. funduszy
UE, budujecie autostrady, kar-
micie biednych ¿ywnoœci¹ z
unijnego programu FEAD dla
najubo¿szych, uzale¿niacie
siê od obcych, jak za czasów
saskich, przed rozbiorami.
Energiê odnawialn¹ budujecie
w Polsce przewa¿nie w opar-
ciu o niemieck¹ myœl tech-
niczn¹ p³ac¹c trzy razy dro¿ej.
Rz¹dowi polskiemu prawie nic
nie wolno - o wszystko musi-
cie pytaæ Brukselê. Alarmowa-
liœmy, ¿e m³odzi uciekaj¹ z
kraju, fachowców brakuje,
dobrych lekarzy jak na lekar-
stwo, a m³oda kadra
in¿ynierska zasila oœrodki ba-
dawcze, rozwojowe i prze-
mys³owe na zachodzie. Na-
szych 200 tysiêcy kobiet w
Niemczech, czêsto z tytu³ami
uniwersyteckimi, sprz¹ta
mieszkania i pracuje jako po-
moc domowa i opiekunki nad
chorymi, niedo³ê¿nymi nie-
mieckimi seniorami. Ju¿ po
kilku latach pracy maj¹
wiêksz¹ emeryturê ni¿ nasi
pracownicy z 40-letnim
sta¿em w Polsce. Nie bêdzie-
my porównywaæ innych zawo-
dów, choæby naszych pielêg-
niarek, przedszkolanek, nau-
czycieli, pracowników ma³ych
zak³adów, bo niekorzystny
wynik  jest ogólnie znany.
Szpitale zamieniono na
zak³ady „przemys³u medycz-
nego” goni¹ce za zyskiem.
Doprowadzono do tego, ¿e
Polakowi ju¿ nic siê nie
op³aca. 

Czy wy politycy tego nie
rozumiecie? Niemiec i szef
Parlamentu Europejskiego
Martin Schultz w niemieckich
mediach bezczelnie siê z was
œmieje kopi¹c w polski rz¹d,
który dziêki niemieckim i nie-
którym polskojêzycznym me-
diom,  jest teraz dy¿urnym
ch³opcem do bicia w UE. W
styczniu 2016 w PE ten nie-
miecki polityk zarz¹dzi³ de-
batê na temat sytuacji w Pol-
sce. Obcy próbuj¹ ustawiaæ
nasze sprawy i na pewno nie
w naszym interesie. Czy inne
pañstwa zachodnie pozwalaj¹
sobie na takie traktowanie?
Niemcy nam chc¹ zafundo-
waæ „gor¹cy kocio³” i wyek-
sportowaæ do nas tysi¹ce
islamskich uchodŸców. My w
Gorzowie dla swoich nie
mamy mieszkañ, gdzie kilka-
set rodzin czeka wiele lat na
upragnione mieszkanie, a co
dopiero dla obcych - oni o
mieszkaniu u nas wcale nie
marz¹. Nie m¹æcie nam w
g³owach tematami zastêpczy-
mi, jak choæby Trybuna³em
Konstytucyjnym. Parlament,
jako najwy¿szy suweren naro-
du ma prawo kszta³towaæ jego
funkcjonowanie w granicach
Konstytucji. Je¿eli Konstytucja
jest wadliwa to trzeba j¹ zmie-
niæ, jak w XVIII wieku, choæ to
wtedy by³o ju¿ za póŸno i
zap³aciliœmy  cenê wolnoœci.
Nad tym rozwa¿ajcie i nie bij-
cie piany. Czekamy na kon-
struktywne dyskusje, propozy-
cje i wnioski.  Ka¿demu
rz¹dowi nale¿a³o daæ szansê
kiedyœ i nale¿y daæ teraz

obecnie rz¹dz¹cym na na-
prawê tego, co naprawiæ jesz-
cze mo¿na. Czas nagli.
W tej demokratycznej wal-

ce o w³adzê dzisiaj ma g³os
ekipa Pani Beaty Szyd³o i to
nale¿y uszanowaæ, wspie-
raæ i jak trzeba twórczo kry-
tykowaæ.

Póki co nie wyœmiewaæ, nie
kpiæ, g³upio w Sejmie siê nie
zachowywaæ, nie manipulo-
waæ. Naród to widzi, historycy
zapisz¹. Chcemy od opozycji i
rz¹dz¹cych powagi i odpowie-
dzialnoœci za losy Polski i na-
sze. Przecie¿ nasza Ojczyzna
jest zad³u¿ona na ponad bilion
z³otych, na 300 lat. 

Ju¿ chc¹ wprowadziæ obce
wojska na ochronê naszych
granic, które by dzia³a³y u nas
samodzielnie i niezale¿nie od
rz¹du polskiego i kierowane
by³y przez jakieœ europejskie
dowództwo. Nic wam to nie
daje do myœlenia? To was nie
martwi? Nie ma siê z czego
œmiaæ ani kpin urz¹dzaæ. Ak-
tywnie dzia³aæ, pañstwo i gos-
podarkê naprawiaæ. To mo¿e
byæ czas naszej ostatniej
szansy przed czymœ gorszym
czego jeszcze politycy nie ro-
zumiej¹. Co godnego popar-
cia proponuje premier Bea-
ta Szyd³o?
WeŸmy na pierwszy os¹d

zapowiedŸ programu, w ra-
mach którego rodzina do-
stanie 500 z³ na ka¿de dru-
gie i kolejne dziecko. Pod-
niós³ siê rejwach, ¿e tego
pañstwo nie wytrzyma, ¿e
bêdzie to kosztowaæ bud¿et
19,3 mld z³otych rocznie.

Sk¹d wezm¹ pieni¹dze?  Na
pocz¹tek musz¹ byæ dokona-
ne przesuniêcia w bud¿ecie
pañstwa. Ze spo³ecznego
punktu widzenia danie ka¿dej
rodzinie na dziecko 500
z³otych to po pierwsze wspo-
mo¿enie tych rodzin, które ze
wzglêdu na wielodzietnoœæ
¿yj¹ najczêœciej biednie.  Naj-
pierw odczuj¹ to dzieci, z któ-
rych przynajmniej 25% chodzi
do szko³y bez œniadania i jest
niedo¿ywiona. St¹d ró¿ne
choroby, deficyty i defekty roz-
wojowe wieku dzieciêcego. 
Po drugie, z finansowego

punktu widzenia, te 19,3 mld
z³. to solidny zastrzyk w pol-
sk¹ gospodarkê. Taka kwota
musi byæ czynnikiem o¿ywie-
nia w sektorze ma³ych i œred-
nich firm, a szczególnie hand-
lu. Bêdzie to tzw. „gor¹cy” pie-
ni¹dz do szybkiego wydania.
W pierwszej kolejnoœci, jak
mówi Prawo Engla, pieni¹dze
te zasil¹ sektor konsumpcji,
najpierw ¿ywnoœci, a na-
stêpnie dóbr wy¿szego rzêdu.
Prze³o¿y siê to zaraz na
wzrost polskiego PKB. Po
trzecie wa¿ne jest, ¿e te œrod-
ki pozwol¹ na sp³atê zad³u¿eñ
kredytowych tych wielodziet-
nych rodzin. To uruchomi do-
datkow¹ zdolnoœæ banków do
kreowania pieni¹dza  na ryn-
ku. Rozwój jest funkcj¹ iloœci
kr¹¿¹cego pieni¹dza.
Po czwarte z tych 500 z³.

du¿a czêœæ wraca do bud¿etu
w procesie cyrkulacji
pieni¹dza. Cokolwiek osoba z
tych piêciuset z³oty kupi to
przecie¿ 23% VAT i podatek

od zysku firm wraca zasilaj¹c
bud¿et pañstwa. Z tych pieni-
êdzy jeszcze oko³o 10% idzie
na rozwój firm w postaci fun-
duszu na innowacje. Czêœæ z
tych pieniêdzy wróci do ZUS z
tytu³u kosztów osobowych.
Tak wiêc widzimy, ¿e pañstwo
z tych 500 z³oty, które daje na
dziecko, uzyskuje du¿y zwrot
do bud¿etu, a przy wielokrot-
nym obrocie tym pieni¹dzem
wyniesie to ponad  85 %. A
je¿eli doliczymy efekt rozwojo-
wy i poprawê wydajnoœci gos-
podarki, to zwrot do bud¿etu
mo¿e wynieœæ  ca³e 500
z³otych. Czy mo¿e siê nie
udaæ taki majstersztyk ekono-
miczny? Dziwiê siê, ¿e ten
ekonomiczny efekt zwi¹zany z
„wpompowaniem” dodatkowe-
go pieni¹dza nie wykorzysta³
taki wszechwiedz¹cy po-
przedni rz¹d. On ten manewr
zna³, to dlaczego nie ul¿y³ ro-
dzinom wielodzietnym wpusz-
czaj¹c w rynek  taki humani-
tarny zastrzyk 19,3 mld z³ ? 
Po pi¹te te 500 z³oty to

m¹dra inwestycja w
przysz³oœæ polskich dzieci, w
ich prawid³owy rozwój. Ta in-
westycja siê sp³aci z nad-
wy¿k¹ - to jest logiczne. Ist-
niej¹ jednak niebezpiecze-
ñstwa. Mo¿e zaistnieæ
niewielka inflacja w granicach
koniecznego pobudzenia gos-
podarki.  Mo¿e byæ te¿ tak, ¿e
rodziny z tymi 500 z³. pójd¹ na
zakupy do hipermarketów i
ten gor¹cy pieni¹dz zostanie
wytransferowany za granicê.
W rodzinach, gdzie jest pija-
ñstwo, czêœæ tych pieniêdzy
pójdzie na alkohol. Wtedy z
tego programu dla polskiej
gospodarki pozosta³oby nie-
wiele. St¹d potrzebne s¹ za-
bezpieczenia np. w ogranicze-
niu dostêpnoœci do alkoholu,
jak w Szwecji, wprowadzenia
podatku od hipermarketów i
bankowego - by czêœæ tych
pieniêdzy nie by³a wyprowa-
dzona na zachód. Bud¿et
na podatku bankowym za-
robi ok. 7 mld z³otych.
Lobby bankowe straszy nas,
¿e us³ugi bankowe
podro¿ej¹, oprocentowanie
wzroœnie i zmniejszy siê
zdolnoœæ kredytowa ban-
ków. Wiele krajów UE ma
ten podatek i nic z³ego siê
nie sta³o. Rz¹d musi siê za-
bezpieczyæ, bo banki maj¹
ogromn¹ w³adzê przez pie-
ni¹dz nad gospodark¹.
Mog¹ wywo³aæ kryzys,
zmniejszyæ emisjê pieni¹dza,
zadzia³aæ spekulacyjnie na
gie³dzie. Trzeba repolonizo-
waæ kilka by³ych polskich
banków albo wzmocniæ t¹
resztkê, któr¹ jeszcze mamy.

Rz¹d do tej operacji siê przy-
gotowuje. Efekt dzia³ania lob-
by bankowego ju¿ wyraŸnie
widaæ w Sejmie. Banki w Pol-
sce zarabia³y rocznie ponad
16 mld z³otych drenuj¹c gos-
podarkê i zad³u¿aj¹c
spo³eczeñstwo. Jest czego
broniæ.
Opodatkowanie hipermar-

ketów znacznie z³agodzi
wyp³yw pieni¹dza poprzez
transfer zysku  na zachód.
Opodatkowanie hipermarke-
tów poprawi konkurencyj-
noœæ i rentownoœæ ma³ych
sklepów, które siê wzmocni¹
i przejm¹ czêœæ tego
”gor¹cego” pieni¹dza. Po-
dobnie zadzia³a kwota wol-
na od podatku. Nadwy¿ka
pieni¹dza z tego tytu³u w
kwocie ok.16 mld zasili ry-
nek, przejdzie drogê jak pie-
ni¹dz z programu 500+ na
dziecko i wróci do bud¿etu
pobudzaj¹c gospodarkê. To
nie s¹ pieni¹dze stracone. To
wszystko musi dzia³aæ w mo-
delu skoordynowanym.

Prof. Uniwersytetu Harwar-
da Dawid Landes w swoim
dziele pt. Bogactwo i Nêdza
Narodów odpowiada na pyta-
nie dlaczego jedni s¹ tak bo-
gaci, a inni tak ubodzy?  Jed-
nym z g³ównych Ÿróde³ do-
brobytu narodów jest silny
narodowy handel i panowa-
nie nad pieni¹dzem.  Nie-
mcy s¹ tego najlepszym
przyk³adem. Obecny minis-
ter finansów in¿ynieriê pie-
ni¹dza zna, by³ przecie¿
bankowcem z najwy¿szej
pó³ki.  System finansowy
musi byæ szczelny, winien
zabezpieczaæ wyp³yw pie-
ni¹dza z firm córek do ich
centrali na zachodzie oraz z
akcyzy, VAT, CIT i PIT.
G³ównym czynnikiem nie-
szczelnoœci systemu finanso-
wego jest korupcja, wrogie
dzia³anie na szkodê Polski i
umyœlne luki w prawie. Po-
trzebne s¹ zmiany w nadzo-
rze bankowym i podatko-
wym, w NBP, w agencjach
antykorupcyjnych i bezpie-
czeñstwa, prokuraturze,
s¹downictwie i NIK. Zmieniæ
trzeba Konstytucjê, choæby w
zakresie zadañ NBP i jego
odpowiedzialnoœci za rozwój
Polski. Kara dla uk³adów ko-
rupcyjnych musi byæ surowa i
nieuchronna. Zmiany musz¹
byæ prze³omowe. I tak po-
wstan¹ œrodki na odbudowê
polskiego przemys³u.  

Czy Gorzów Wlkp. bêdzie-
my coœ z tego mia³?  Oczywi-
œcie, jak na Wêgrzech, jeœli
zmiany siê powiod¹, a swoi i
obcy nie zaszkodz¹.

AUGUSTYN WIERNICKI

Dlaczego jedni są tak bogaci,
a inni tak ubodzy?
Sytuacja dzisiaj jest równie ciekawa, jak i dramatyczna. 

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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Wyliczono nawet, ¿e war-
toœæ tej promocji siêga 6 mi-
lionów z³otych. Tylko gdzie
promuje i z jakim  skutkiem?
Wszak chcemy czy nie chce-
my, ale nasz ukochany ¿u¿el
jest niszow¹ dyscyplin¹ spor-
tu, nieznan¹ szerzej na œwie-
cie, a tam gdzie jest znany
akurat taka promocja przy-
pomina przekonywanie prze-
konanych.

Oczywiœcie, ¿e nale¿y
wspieraæ gorzowski ¿u¿el,
bo to tradycja, marka sama
w sobie i jedna  z nielicznych
wizytówek miasta, które nie
bardzo ma  siê czym szczy-
ciæ w œwiecie. Ale trzeba czy-
niæ to z umiarem, bo ten
œwiat ¿u¿lowy jest zwyczaj-
nie ma³y. Tymczasem w tym

wielkim œwiecie raczej inne
przedsiêwziêcia, wartoœci i
symbole s¹ zauwa¿ane. W
sporcie to chocia¿by pi³ka
no¿na, która w Gorzowie jest
jednak niedoceniana i  po-
niewierana, ale i poza spor-
tem s¹ rzeczy wa¿niejsze,
bardziej noœne i uniwersal-
ne, a przez to  chyba cen-
niejsze. Jak chocia¿by kultu-
ra, gdzie nasz¹ dum¹ i s³aw¹
jest Jazz Club Pod Filarami,
do którego szybkimi krokami
do³¹cza Filharmonia Go-
rzowska ze swoja orkiestr¹
pod dyrekcj¹ prof. Moniki
Woliñskiej. Tak, tak w kultu-
ralnym œwiecie o Filharmonii
Gorzowskiej mówi siê
dobrze i coraz lepiej, a prze-
cie¿ dopiero wychodzi z fazy

raczkowania, bo m³oda ci
ona i na dorobku. A jed-
nak wybitni muzycy, so-
liœci i dyrygenci  wy-

stêpuj¹cy tutaj wyra¿aj¹
siê o niej nader pochleb-
nie, co jak najbardziej
przek³ada siê na promocjê

miasta. To ile jest ona dzi-
siaj warta? 

Nie piszê o tym dlatego,
¿eby w prosty sposób prze-
ciwstawiæ kulturê sportowi,
czyli filharmoniê ¿u¿lowi, ale
by zwróciæ uwagê na propor-
cje i w³aœciwe postrzeganie
obrazu i promocji miasta. O
¿u¿lu bowiem nikt rozs¹dny
nie mówi, ¿e trzeba go za-
oraæ, zlikwidowaæ i pogoniæ,
acz sama organizacja turnie-
ju Grand Prix nawet po
mniejszych kosztach przy
niedostatkach pieniêdzy na
sport nadal budzi w¹tpli-
woœci. Natomiast coraz
g³oœniej s³yszê, ¿e jak tylko
znikn¹ unijne zobowi¹zania
zwi¹zane z  budow¹ Filhar-
monii Gorzowskiej, co

nast¹piæ ma w tym roku, to
orkiestra jako nazbyt kosz-
towna w utrzymaniu zostanie
rozwi¹zana.  Pozostanie wiêc
filharmonia, ale bez orkiestry,
czyli wielki obiekt z sal¹ kon-
certow¹, w której na zasa-
dach impresariatu coœ bêdzie
siê dzia³o. Coœ… To tak, jak-
byœmy wybudowali sobie halê
sportow¹ z widownia na 5-10
tysiêcy widzów nie maj¹c
¿adnego zespo³u na ekstrali-
gowym poziomie…

A poza tym, to nie filharmo-
nia kosztuje za du¿o, to na
kulturê za ma³o przeznacza
siê u nas pieniêdzy! Wystar-
czy porównaæ gorzowskie
wydatki na kulturê z
bud¿etami innych miast.

JAN DELIJEWSKI

Żużlem po oczach, czyli promocja
po gorzowsku
Stal Gorzów zleci³a badania, z których ma wynikaæ, ¿e ¿u¿el mocno promuje miasto. 

Oczywiście, że należy wspierać gorzowski żużel, ale
Filharmonia Gorzowska zasługuje przynajmniej na podobne
traktowanie.
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Do wydawcy - Miejskiego
Oœrodka Sztuki ludzie walili
przys³owiowymi drzwiami i
oknami. A wszystko to z po-
wodu legendarnej gorzow-
skiej restauracji, czyli „We-
necji”.

Pozosta³ po niej tylko mural
na œcianie kamienicy, z któr¹
s¹siadowa³a i mnóstwo
zdjêæ, przede wszystkim
sprzed wojny. No i wspom-
nienia tych, którzy po wojnie
przychodzili tam na dancingi,
którzy tam odnajdowali
mi³oœæ swojego m³odego
¿ycia, którzy do dziœ pami-
êtaj¹ melodie z tamtych lat. 

Tymczasem otrzymaliœmy
w zasadzie historyczne
opracowanie jednego obiek-
tu, ksi¹¿kê w lekturze wcale
nie³atw¹ i z tytu³em ca³kowi-

cie obcym - „Café Voley”.
Tak¹ nazwê mia³ ten lokal w
pierwszym swoim okresie,
czyli od po³owy lat 20, a
wziê³a siê ona po prostu od
nazwiska w³aœciciela Rober-
ta Voleya. Kawiarnia znajdo-
wa³a siê przy dzisiejszej ulicy
Sikorskiego, obok parku, tu¿
nad brzegiem K³odawki, a jej
piêkny, oszklony taras sta³
na palach wbitych do rzeki.
Zdjêcia z tamtego okresu
ukazuj¹ elegancki lokal z wy-
smakowan¹ zastaw¹, ale o
jego oryginalnoœci zdecydo-
wa³a lokalizacja. O budowie i
pierwszych dwudziestu, czyli
o niemieckich latach kawiar-
ni, pisze Robert Piotrowski. 

Szczêœliwym zrz¹dzeniem
losu ta drewniana kawiarnia
nie sp³onê³a, choæ s¹siednie

murowane domy strawi³
ogieñ wzniecany przez zwy-
ciêzców w 45 roku. Ju¿ w
maju tego roku lokal otworzy³
jego pierwszy polski w³aœci-
ciel i nazwa³ go „Poloni¹”.
Oferowa³ rozrywkê
najwy¿szej klasy. Tu koncer-
towali artyœci z nazwiskami.
Ale te¿ spotykali siê ludzie o
ró¿nej przesz³oœci. Dariusz
Rymar wydoby³ z akt
Urzêdu Bezpieczeñstwa his-
toriê cz³owieka zwi¹zanego
z tym lokalem, a dziœ zali-
czanego do ¿o³nierzy wy-
klêtych, choæ jego ¿yciorys
jest pe³en niejasnoœci. Takie
by³y wtedy czasy, ¿e nie za-
wsze chwalono siê swoimi
¿yciorysami. „Polonia” po-
dzieli³a los wszystkich pry-
watnych lokali i w 1952 roku

zosta³a
zamkniêta, a jej w³aœciciel
aresztowany. Lokal przejê³a
Spó³dzielnia Pracy Us³ug
Ró¿nych i d³ugo remonto-
wa³a. 

W 1958 roku w
tym miejscu zosta³a
otwarta kawiarnia z
now¹, a jak¿e uro-
kliw¹ nazw¹ „We-
necja”. Nie ofero-
wano tam wykwin-
tnego jedzenia, a
tylko barowe, na-
tomiast gra³y naj-
lepsze zespo³y.
Jakie¿ tam by³y
fajfy i dancingi!
Tylko jedenaœcie
lat tam siê ba-
wiono, bo naj-
pierw lokal za-

mkniêto, obiecuj¹c remont, a
ostatecznie budynek rozebra-
no w 1972 roku. O tym okre-
sie pisze Jerzy Zysnarski.

S¹ jeszcze w ksi¹¿ce
wspomnienia dawnych pra-

cowników i bywalców, które
zebra³ Tomasz Rusek. Same
zachwyty. Wtedy w³aœnie, w
smutnych latach 60. bawiono
siê najlepiej, a z tych zabaw
zrodzi³a siê jedna z legend
Gorzowa. Okaza³o siê jed-
nak, ¿e czasy nam
najbli¿sze s¹ najtrudniejsze
w opisie. Nie ma nazwisk
pracowników, nie sposób
ustaliæ listy muzyków tam
wystêpuj¹cych. Bo general-
nie nie zachowujemy mate-
rialnych œladów tego, co
wokó³ nas, nie mamy poczu-
cia tworzenia historii. 

Dobrze, ¿e zarówno histo-
riê jak i legendê „Wenecji”
zachowano w ksi¹¿ce zain-
spirowanej i zredagowanej
przez Zbigniewa Sejwê.

KRYSTYNA KAMIÑSKA

Legenda i historia gorzowskiej „Wenecji”
Promocja tej ksi¹¿ki by³a wydarzeniem koñca minionego roku. 

„Café Voley”, red. Zbigniew Sejwa,

wydawca Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów

Wlkp. 2015, s.52.
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Indywidualne osi¹gniêcia
Edwarda Jancarza, Edmun-
da Migosia, Andrzeja Pogo-
rzelskiego oraz innych bar-
dzo cieszy³y gorzowskich ki-
biców w latach 60-tych
minionego wieku. Do pe³ni
szczêœcia brakowa³o im jed-
nak zwyciêstwa w rozgryw-
kach najczêœciej i najchêtniej
ogl¹danych, czyli w lidze.
Stal cztery razy by³a wice-
mistrzem kraju, ale ani razu
nie wywalczy³a prymatu w
Polsce. A przecie¿ dyspono-
wa³a znakomitym sk³adem,
znakomitymi zawodnikami i
nic nie sta³o na przeszkodzie,
by sukcesy indywidualne sz³y
w parze z triumfem zespo³u.

Od pocz¹tku 1969 roku
sympatycy czarnego sportu
szczególn¹ uwagê zwracali
na postawê stalowców w za-
wodach ligowych, wyra¿aj¹c
otwarcie nadziejê, ¿e Stal
zdobêdzie wreszcie mist-
rzowsk¹ koronê, detronizuj¹c
niezwyciê¿ony od kilku lat
rybnicki ROW. Gorzowianie
zaczêli jednak niezbyt
dobrze, od remisu 37:37 w
wyjazdowym meczu z benia-
minkiem I ligi, Œl¹skiem Œwi-
êtoch³owice, co w Gorzowie
przyjêto prawie jak pora¿kê.

„Grobowy nastrój - pisa³
sprawozdawca lokalnej ga-
zety - panowa³ w obozie go-
rzowskiej Stali, która we
wczorajszym meczu o mist-
rzostwo I ligi ¿u¿lowej zre-
misowa³a na wyjeŸdzie z
beniaminkiem, Œl¹skiem
Œwiêtoch³owice. Losy tego
ciekawego, okresami dra-
matycznego widowiska
wa¿y³y siê do ostatniego
biegu. Po 12 wyœcigach pro-
wadzili gospodarze 37:34 i
ka¿dy koñcowy rezultat by³
jeszcze mo¿liwy. Do decy-
duj¹cej walki o punkty stan-
êli: Jancarz i Migoœ ze Stali
oraz Mucha i Jarmu³a ze
Œl¹ska. W pierwszej fazie
biegu wywrotki mieli Mucha
i Migoœ. Na drugim
okr¹¿eniu prowadz¹cego
Jancarza zacz¹³ dochodziæ
Jarmu³a i po krótkiej walce
min¹³ go, ale straci³ pano-
wanie nad kierownic¹ i spo-
wodowa³ kolejny karambol.
Jad¹cy z ty³u Jancarz rów-
nie¿ przewróci³ siê. Gorzo-
wianin natychmiast poderwa³
siê do walki i jako jedyny uko-
ñczy³ wyœcig. W ten sposób
Stal uratowa³a cenny remis.
Punkty dla Stali zdobyli: Pa-
dewski i Jancarz po 9, Pogo-
rzelski i Dziatkowiak po 6, Mi-
goœ 5, Rogal i Jurasz po 1.
Punkty dla gospodarzy uzys-
kali: P. Waloszek 12, Fo³tyn 8,
Mucha 6, Brabañski i W. Wa-
loszek po 4 i Jarmu³a 3.”

Grobowy nastrój... Kto jed-
nak móg³ wówczas przypusz-
czaæ, ¿e ów beniaminek, ale

z doœwiadczeniem pierwszo-
ligowym, maj¹cy w sk³adzie
braci Paw³a i Wiktora Wa-
loszków, Jana Muchê i Józe-
fa Jarmu³ê bêdzie wygrywaæ
nie tylko na w³asnym torze z
wieloma renomowanymi i ru-
tynowanymi dru¿ynami? I
siêgnie po tytu³ wicemistrza
kraju?!

W inauguracyjnym spotka-
niu na w³asnym stadionie
Stal podejmowa³a swoj¹
imienniczkê z Rzeszowa.

„Zdecydowane zwyciêstwo
58:18 odnieœli gorzowianie -
donosi³a póŸniej „Gazeta Go-
rzowska”. - Punkty dla ze-
spo³u miejscowego zdobyli:
Padewski 12, Jancarz 12,
Migoœ 11, Rogal 9, Dziatko-
wiak i Jurasz po 6 oraz Pilar-
czyk 2. Punkty dla Stali Rze-
szów uzyskali: Kolber 5, Ku-
Ÿniar 4, Stawecki 3, Batko i
Spycha³a po 2 oraz Ciepiela i
Kabaka po 1. Najlepszy czas
dnia w VI wyœcigu uzyska³
Padewski 75,2. Wynik ten
jest nowym rekordem toru,
który zosta³ przebudowany i
ma obecnie 352,3 m d³ugo-
œci.

Mecz by³ bez historii. Prze-
waga gospodarzy os³abio-
nych absencj¹ kontuzjowa-
nego Pogorzelskiego by³a
przygniataj¹ca. Oprócz Pa-
dewskiego, Jancarza i Migo-
sia na wyró¿nienie zas³uguje
Dziatkowiak, który trzykrotnie
by³ drugi, a w czwartym swo-

im biegu mia³ defekt maszy-
ny w chwili, gdy znajdowa³
siê na drugim miejscu.”

I jeszcze ciekawostka z tej
kolejki ligowej. We Wroc³awiu
miejscowa Sparta - trzecia
dru¿yna poprzedniego sezo-
nu - uleg³a Œl¹skowi Œwi-
êtoch³owice 37:41 (!).

Najtrudniejsza przeszkoda
by³a dopiero przed Stal¹.
Mowa oczywiœcie o dru¿ynie
dziesiêciokrotnego mistrza
Polski, ROW Rybnik, która w
pierwszej rundzie podejmo-
wa³a gorzowian u siebie.
„Gazeta Gorzowska” pisa³a:

„Oczekiwany z du¿ym zain-
teresowaniem mecz I ligi
¿u¿lowej ROW Rybnik - Stal
Gorzów rozegrany na torze w
Rybniku zakoñczy³ siê zwy-
ciêstwem gospodarzy 50:28.
Doskona³¹ form¹ b³ysn¹³
Woryna, który zdoby³ 12
punktów w stylu nie czêsto
ogl¹danym na naszych to-
rach. Zespó³ goœci walczy³
ambitnie, ale na wierzch
wysz³y braki treningowe. W
zespole gorzowskim na naj-

wy¿sze noty zas³u¿y³a trójka:
Padewski, Jancarz i Pogo-
rzelski. S³abiej ni¿ oczekiwa-
no jeŸdzi³ Migoœ. Zawodnik
ten w 10 biegu mia³ przykry
wypadek W trakcie wyœcigu
zderzy³ siê z Fizi¹ (ROW) i ze
wstrz¹sem mózgu zosta³ od-
wieziony do szpitala. Zdrowiu
tego zawodnika nie zagra¿a
jednak niebezpieczeñstwo.
Zawodnik rybnicki dozna³
kontuzji stopy. Dla barw
ROW-u punkty zdobyli: Wo-
ryna 12, Wyglenda 11, St.
Tkocz 10, Gryt 7, J. Maj 6 A.
Tkocz 3 i Fizia 1. Punkty dla
Stali uzyskali: Padewski 8,
Pogorzelski i Jancarz po 7,
Migoœ 3, Jurasz 2 i Rogal 1.”

Trzy punkty w trzech me-
czach to by³o trochê ma³o,
aby realnie myœleæ o mist-
rzowskim tytule. Tym bar-
dziej, ¿e po kontuzji Pogo-
rzelskiego przytrafi³a siê kon-
tuzja Migosiowi. Zmienna
dyspozycja zawodników sz³a
w parze z huœtawk¹ nastro-
jów u kibiców, którzy pomni
doœwiadczeñ poprzednich
sezonów zaczêli pow¹tpie-
waæ w osi¹gniêcie wymarzo-
nego celu.

„Kolejny mecz o mistrzo-
stwo I ligi ¿u¿lowej - informo-
wa³ kilka dni póŸniej K. Owsi-
ñski na ³amach miejscowej
gazety - dru¿yna Stali Go-
rzów rozegra³a na w³asnym
torze ze Spart¹ Wroc³aw.
Zwyciê¿yli gorzowianie
48:30. Punkty dla Stali zdo-
byli: Pogorzelski 12, Jancarz
10, Dziatkowiak 9, Rogal 6,
Pilarczyk 5, Padewski i Ju-
rasz po 3, a dla Sparty -
Trzeszkowski 9, Nowak 8,
Pociejkowicz 7, S³aboñ 3,
Bruzda 2 i Antos 1. Najlep-
szy czas dnia bêd¹cy równo-
czeœnie nowym rekordem
toru uzyska³ w VII wyœcigu
Pogorzelski - 73,3 sek.

Wydaje siê, ¿e wraca do
formy Pogorzelski, który
wczoraj nadawa³ ton poje-
dynkowi. Bardzo korzystnie
zaprezentowa³ siê Dziatko-
wiak, który w trzech wyœci-
gach zdoby³ komplet punk-
tów, a w czwartym mia³ upa-
dek. Padewski jeŸdzi³ z
kontuzj¹ i z oczywistych
wzglêdów jeŸdzi³ bardzo
ostro¿nie.”

Ligowa karuzela rozkrêca³a
siê coraz mocniej. Stalowcy
z meczu na mecz jechali co-
raz lepiej, pewniej i skutecz-
niej, choæ nie wszystko wy-
grywali. Do pora¿ki w Rybni-
ku i remisu w
Œwiêtoch³owicach dosz³a
jeszcze pora¿ka z Poloni¹ w
Bydgoszczy i remis z bro-
ni¹cym siê przed spadkiem
W³ókniarzem Czêstochowa.
Rywale tracili jednak tych
punktów wiêcej. Po 10 kolej-
kach w wyœcigu po tytu³ li-

czy³y siê ju¿ tylko trzy ze-
spo³y: Œl¹sk, ROW i Stal Go-
rzów. W 11 kolejce Stal po-
dejmowa³a ROW. Oto relacja
z tego meczu zamieszczona
w „Gazecie Gorzowskiej”:

„Oczekiwany ze zrozu-
mia³ym zainteresowaniem
mecz o mistrzostwo I ligi
¿u¿lowej Stal Gorzów - ROW
Rybnik zakoñczy³ siê
zas³u¿onym zwyciêstwem
dru¿yny gorzowskiej 43:34.
Punkty dla Stali zdobyli: Pa-
dewski 11, Jancarz 10, Po-
gorzelski 9, Migoœ 7, Dziatko-
wiak 3, Jurasz 2 i Pilarczyk 1,
a dla ROW - St. Tkocz 11,
Wyglenda 9 Woryna i Gryt
po 4, Mas³owski 3 oraz Fojcik
1. Najlepszy czas dnia
bêd¹cy równoczeœnie no-
wym rekordem toru - 72,0
sek. uzyska³ w I biegu Pa-
dewski, a wyrówna³ w II wy-
œcigu Jancarz.

Spotkanie czo³owych ze-
spo³ów ekstraklasy by³o nie-
zwykle ciekawe. Do IX biegu
prowadzenie zmienia³o siê
kilkakrotnie. Od wyniku 27:27
prowadzenie objêli gospoda-
rze i nie oddali go ju¿ do ko-
ñca zawodów. W V wyœcigu
wykluczony zosta³ za zerwa-
nie taœmy Jancarz. W X bie-
gu upadek mia³ Woryna, na
którego wpad³ Pogorzelski.
Zawodnik ROW-u odwiezio-
ny zosta³ do szpitala. Bieg
ten wygrali gorzowianie 5:0,
gdy¿ Pogorzelski ukoñczy³
wyœcig, a Gryt zosta³ wyklu-
czony.”

Po tej serii spotkañ Stal
mia³a 17 punktów i zaledwie
jednym punktem ustêpowa³a
Œl¹skowi Œwiêtoch³owice,
który jednak mia³ rozegrane
jedno spotkanie wiêcej.
Od¿y³y wiêc nadzieje na
uzyskanie prymatu w kraju. A
niepowtarzaln¹ okazja do
przeskoczenia Œl¹ska w ta-
beli by³ bezpoœredni pojedy-
nek obu zespo³ów, do jakie-
go wkrótce dosz³o na go-

rzowskim torze. K. Owsiñski
relacjonowa³:

„Rekordowe zainteresowa-
nie towarzyszy³o zmaganiom
najlepszych dru¿yn ¿u¿lowej
ekstraklasy: Œl¹ska Œwi-
êtoch³owice i miejscowej Sta-
li, które wczoraj zmierzy³y siê
w bezpoœrednim pojedynku.
Efektowne zwyciêstwo 45:31
odnios³a Stal zwiêkszaj¹c
powa¿nie szanse na zdoby-
cie upragnionego tytu³u mist-
rza kraju. Punkty dla gospo-
darzy zdobyli: Migoœ 9, Jan-
carz i Padewski po 8,
Pogorzelski 7, Dziatkowiak i
Jurasz po 5 oraz Pilarczyk 3.
Punkty dla Œl¹ska uzyskali:
Mucha 11, P. Waloszek 7,
Jarmu³a 6, Jeziorowski, Bra-
bañski i W. Waloszek po 2,
Fo³tyn 1. (...) Mecz zacz¹³ siê
niezwykle pechowo. W I bie-
gu wywrotkê mia³ Padewski.
W II wyœcigu defekt motoru
wyeliminowa³ z walki Jura-
sza, a w III biegu za zerwa-
nie taœmy zosta³ wykluczony
Jancarz. Po trzech wyœci-
gach prowadzili goœcie 12:6.
Od tej chwili Stal zmobilizo-
wa³a siê, wygrywaj¹c na-
stêpne biegi 5:1 i 5:0 (Braba-
ñski i Jarmu³a mieli upadki).
Obejmuj¹c prowadzenie
16:13 gorzowianie nie oddali
go ju¿ do koñca zawodów.

W dru¿ynie gospodarzy
wszyscy wykonali zadanie.
Najlepszym zawodnikiem
spotkania by³ Jancarz, który
rozgrywa³ biegi w pory-
waj¹cym stylu. W trakcie me-
czu odby³y siê wyœcigi wy-
chowanków klubu na li-
cencjê. Uprawnienia
zawodników uzyskali: Raczy-
ñski, Lebieda, Nowak i Jó-
Ÿwiak.”

Do ostatecznego sukcesu
potrzebne by³o ju¿ tylko jed-
no zwyciêstwo. I zosta³o od-
niesione w zaleg³ym spotka-
niu z Wybrze¿em Gdañsk.
Tadeusz Cegielski informo-
wa³ w lokalnej gazecie:

„Wczoraj w Gdañsku roz-
strzygnê³y siê losy tytu³u
dru¿ynowego mistrza Polski
na ¿u¿lu. Miejscowe Wy-
brze¿e, bardzo powa¿nie za-
gro¿one degradacj¹ do dru-
giej ligi, podjê³o w zaleg³ym
spotkaniu Stal Gorzów. Go-
œcie znad Warty zwyciê¿yli w
imponuj¹cym stylu 43:35,
zdobywaj¹c po raz pierwszy
w historii sportu lubuskiego
tytu³ dru¿ynowego mistrza
Polski. Faktu tego nie zmie-
ni¹ wyniki ostatniej kolejki
spotkañ ligowych. Nawet
pora¿ka na torze Stali Rze-
szów nie odbierze dru¿ynie
gorzowskiej tytu³u. Najlep-
szym w kraju mistrzom czar-
nego szaleñstwa serdecznie
gratulujemy wspania³ego
osi¹gniêcia.

Bohaterem meczu by³ Ed-
ward Jancarz, który dwukrot-
nie zwyciê¿y³ je¿d¿¹cego w
rezerwie taktycznej Podlec-
kiego. Od pierwszego wyœci-
gu prowadzenie objêli gorzo-
wianie. Jedynie po 10 wyœci-
gach wiernym kibicom Stali
mocniej zabi³y serca, kiedy to
Wybrze¿e doprowadzi³o do
remisu 30:30. Trzy ostatnie
biegi, w których startowali
m.in. Jancarz i Pogorzelski,
gorzowianie wygrali zdecy-
dowanie (raz 5:1 i dwukrotnie
4:2). Sympatycy ¿u¿la z Go-
rzowa, którzy w liczbie oko³o
tysi¹ca stawili siê na trybu-
nach, spontanicznie odœpie-
wali „sto lat”. To by³ pamiêtny
dzieñ.

Punkty dla Stali zdobyli:
Jancarz 12, Pogorzelski 10,
Dziatkowiak i Migoœ po 6, Pa-
dewski 5, Jurasz 3 i Pilarczyk
1. Najwiêcej punktów dla
gospodarzy uzyskali: Podlec-
ki 10, ¯yto 6 i Berliñski 5.”

Po latach oczekiwañ
spe³ni³y siê marzenia go-
rzowskich kibiców, zawodni-
ków i dzia³aczy. Stal zdoby³a
mistrzowsk¹ koronê. Radoœæ
w mieœcie nad Wart¹ by³a

Stal Gorzów po raz pierwszy      w mistrzowskiej koronie 
Gorzowska Stal ma na koncie osiem mistrzowskich tytu³ów, ale na ten pierwszy czeka³a sporo lat.

DMP 1969 roku: A. Pogorzelski, J. Padewski, E. Pilarczyk, E. Migoś, R. Dziatkowiak. Na
motocyklu: Z. Szarabajko i E. Jancarz. Niżej: M. Pilarczyk i W. Jurasz.
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Tym razem rewan¿
dru¿yny gorzowskiej 

by³ srogi.
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ogromna. Cieszyli siê sym-
patycy ¿u¿la, cieszyli siê
tak¿e ci, którzy z ¿u¿lem nie
mieli nic wspólnego, ale sko-
ro dooko³a wszyscy radoœnie
rozprawiali tyle o ¿u¿lu... By³
to istotny powód do zadowo-
lenia i dumy.

Do oficjalnej koronacji trze-
ba jeszcze by³o poczekaæ.
Na gorzowsk¹ Stal czeka³a
bowiem w ostatnim meczu
sezonu Stal w Rzeszowie. 

„Dru¿ynowy mistrz Polski
od piêciu dni - pisa³a „Gazeta
Gorzowska” - Stal Gorzów
ostatni mecz o mistrzostwo I
ligi rozegra³a w Rzeszowie ze
swoj¹ imienniczk¹. W
ubieg³orocznym cyklu mist-
rzostw rzeszowianie pozba-
wili dru¿ynê gorzowsk¹ tytu³u
mistrzowskiego pokonuj¹c j¹
u siebie na finiszu rozgry-
wek. Powszechnie siê wów-
czas mówi³o, ¿e sta³o siê to
w sposób niezupe³nie zgod-
ny z zasadami sportowej wal-
ki. Tym razem rewan¿
dru¿yny gorzowskiej by³ sro-
gi. Wszyscy zawodnicy ze-
spo³u mistrza Polski jeŸdzili
doskonale i w ogólnym rozra-
chunku goœcie zwyciê¿yli
52:25. Punkty dla Stali zdo-
byli: Jancarz 12, Padewski
10, Migoœ i Dziatkowiak po 9,
Pogorzelski 8, Jurasz 4.”

Tytu³ wicemistrzowski przy-
pad³ w udziale rewelacyjne-
mu Œl¹skowi, a ROW musia³
siê zadowoliæ trzeci¹ lokat¹.
Do drugiej ligi zdegradowana
zosta³a Stal Rzeszów.

Stalowcy wywalczyli z³oty
medal DMP wygrywaj¹c
wszystkie spotkania na w³as-
nym torze i trac¹c szeœæ
punktów w meczach wyjaz-
dowych, co pozwoli³o im
zgromadziæ ³¹cznie 22 punk-
ty meczowe (o trzy wiêcej od
Œl¹ska). Poszczególni za-
wodnicy uzyskali na-

stêpuj¹ce przeciêtne (biego-
punkty): Edward Jancarz
56/2,61, Andrzej Pogorzelski
50/2,46, Edmund Migoœ
40/2,23, Jerzy Padewski
49/2,16, Ryszard Dziatko-
wiak 48/1,52, Bronis³aw Ro-
gal 16/1,38, Wojciech Jurasz
47/1,0 oraz Marian Pilarczyk
26/0,85.

Nazwiska ¿u¿lowców by³y
na ustach wszystkich kibi-
ców. Byli bohaterami. W
g³êbokim cieniu pozostawali
natomiast ci, którzy nakrêcali
klubow¹ maszynê: prezes
klubu Aleksander Dzilne, kie-
rownik dru¿yny Ryszard Sza-
rabajko, wiceprezes i póŸnie-
jszy wieloletni prezes Witold
G³owania oraz Zdzis³aw
Ko³osiewicz, Zdzis³aw Palic-
ki, Tadeusz Jêdrzejczak i Jo-
lanta Werbanowska. Bardziej
widoczni i bardziej znani byli
mechanicy - Edward Pilar-
czyk i Teodor Pogorzelski,
którzy z wielk¹ znajomoœci¹
rzeczy zajmowali siê
sprzêtem najlepszej dru¿yny
kraju.

Mistrzostwo mistrzostwem,
ale nie tylko lig¹ ¿yli ¿u¿low-
cy i kibice w 1969 roku.
Zgodnie z tradycj¹ i kalenda-
rzem, w przerwach rozgry-
wek ligowych czo³owi zawod-
nicy kraju brali udzia³ w za-
wodach miêdzynarodowych,
z których imprezy mistrzow-
skie mia³y - oczywiœcie - naj-
wiêksz¹ rangê.

Najwczeœniej rozpoczê³y
siê boje o indywidualne mist-
rzostwa œwiata. Broni¹cy
tytu³u drugiego wicemistrza
Edward Jancarz wraz z An-
drzejem Pogorzelskim i dzie-
si¹tk¹ innych Polaków prze-
szli pomyœlnie pierwsz¹
rundê (Pogorzelski co praw-
da jako rezerwowy, ale w na-
stêpnej wyst¹pi³ jako pe³no-
prawny uczestnik). Przez na-

stêpn¹ eliminacjê Polacy
tak¿e przejechali w komple-
cie i w finale kontynentalnym,
znowu w Ufie, a¿ 12 bia³o-
czerwonych walczy³o w gro-
nie 16 uczestników o osiem
miejsc premiowanych awan-
sem do fina³u europejskiego.
Jancarz by³ tam trzeci (10
pkt.), Pogorzelski ósmy (9
pkt.) i obaj z pi¹tk¹ rodaków
zakwalifikowali siê dalej.

Przed wyjazdem na fina³
europejski do Olching (RFN)
kierownik polskiej ekipy, Jó-
zef Olejniczak, postawi³
sprawê jasno i jednoznacz-
nie: 

- Nie chodzi nam o indywi-
dualny sukces. Mo¿emy po-
darowaæ sobie wszystkie
miejsca na podium zwyciêz-
ców, byle byœmy zajêli pozy-
cje od czwartej do dziesi¹tej.

Chodzi³o oczywiœcie o
miejsca premiowane awan-
sem do fina³u œwiatowego.
Turniej w Olching by³ poje-
dynkiem polsko-szwedzkim.

Oba kraje wprowadzi³y tutaj
po siedmiu zawodników. Wy-
gra³ jednak ten trzeci, czyli
¿u¿lowiec Zwi¹zku Radziec-
kiego, Walerij Klementiew.
Drugi by³ Jancarz, który
zgromadzi³ tyle samo punk-
tów co zwyciêzca (12). On
te¿ jeŸdzi³ najbardziej
kole¿eñsko, pomagaj¹c part-
nerem z reprezentacji wejœæ
do puli fina³owej, przez co
straci³ szansê wygrania tego
turnieju. Poza Jancarzem
awansowali Pogorzelski, Wy-
glenda, Gluecklich i Mucha.
Podlecki zosta³ rezerwowym.

13 wrzeœnia 1969 roku lon-
dyñski stadion Wembley, na
którym do tej pory nie
szczêœci³o siê polskim zawod-
nikom, goœci³ 16 najlepszych
¿u¿lowców œwiata. W³aœnie
Jancarz mia³ byæ tym, który
prze³amie z³¹ passê Polaków
na tym stadionie. Nie
prze³ama³, ale i tak zdoby³
najwy¿sz¹ lokatê, jak¹ kiedy-
kolwiek wczeœniej w finale
IMŒ na Wembley zaj¹³ polski
¿u¿lowiec. By³ szósty z do-
robkiem 9 punktów, o dwa
punkty mniej od pierwszego
wicemistrza œwiata, którym
zosta³ znowu Barry Briggs.
Jancarzowi nie zabrak³o tym
razem szczêœcia czy umiej-
êtnoœci jeŸdzieckich, ale mo-
tocykla spasowanego z tym
specyficznym torem. Na swo-
jej maszynie w trzech biegach
zdoby³ ledwie 3 punkty. Na
motocyklu po¿yczonym od
Podleckiego w dwóch ostat-
nich gonitwach uzyska³ 6
punktów. Pogorzelski by³
dziewi¹ty (7 pkt.), Mucha
zaj¹³ dziesi¹t¹ lokatê (7 pkt.),
Gluecklich (7 pkt.) dwunast¹ i
Wyglenda by³ piêtnasty (2
pkt.).

Tydzieñ póŸniej na torze w
Rybniku dosz³o do rewan¿u
za fina³ na Wembley. W Ryb-
niku bowiem odby³ siê fina³
DMŒ z udzia³em zespo³ów

Zwi¹zku Radzieckiego,
Szwecji, Wielkiej Brytanii
oraz Polski. Zespo³ów, które
w sk³adach mia³y uczestni-
ków fina³u IMŒ.

Polscy kibice byli pewni
swoich ¿u¿lowców, o czym
zaœwiadcza³ wielki transpa-
rent z napisem: „Na rybnic-
kim torze tylko Polska wy-
graæ mo¿e”. I wygra³a. Po
dramatycznej walce nasza
dru¿yna narodowa siêgnê³a
po tytu³ dru¿ynowego mist-
rza œwiata, gromadz¹c 31
punktów. Wyprzedzi³a ze-
spo³y Wielkiej Brytanii - 27
punktów, Zwi¹zku Radziec-
kiego - 23 punkty i Szwecji -
12 punktów. Najwiêkszy
wk³ad do sukcesu polskiej
ekipy wnieœli Jancarz i Wy-
glenda. Obaj uzyskali po 11
punktów. Stanis³aw Tkocz
zdoby³ 4 punkty, Gluecklich 3
i Pogorzelski 2 (w dwóch bie-
gach). Katowicki „Sport” ko-
mentowa³:

„Koncert wszechstronnoœci
da³ Edward Jancarz. Gorzo-
wianin jeŸdzi³ z jednakow¹
perfekcj¹ na ca³ej szerokoœci
toru, w trzech biegach pano-
wa³ nad sytuacj¹ i taktyczny-
mi manewrami kontrolowa³
przeciwników.”

Znakomita jazda Jancarza
na krajowych i zagranicz-
nych torach kaza³a w nim
upatrywaæ g³ównego kandy-
data do zwyciêstwa w finale
indywidualnych mistrzostw
Polski. Tym bardziej, ¿e rów-
nie¿ w rozgrywkach o Z³oty
Kask nie mia³ sobie równych
i zdoby³ to trofeum, po raz
pierwszy w karierze, ubie-
gaj¹c na finiszu Pogorzel-
skiego. Niestety, na kilka dni
przed fina³em IMP, podczas
towarzyskiego spotkania z
mistrzem ligi angielskiej, Pi-
rates Poole, w Gorzowie
Jancarz odniós³ kontuzjê
barku, która wyeliminowa³a
go z tej walki, a której skutki

bêdzie mniej lub bardziej od-
czuwa³ do koñca kariery.

Zdeprymowani mocno kon-
tuzj¹ Jancarza klubowi kole-
dzy jeŸdzili w finale bez
zwyk³ej sobie bojowoœci i
przekonania. Pogorzelski by³
ósmy, Padewski dwunasty,
Migoœ czternasty. Mistrzem
po raz kolejny zosta³, po do-
datkowym biegu z Paw³em
Waloszkiem, Andrzej Wy-
glenda.

Gorzowianie tak¿e po raz
kolejny zajêli drugie miejsce
w rozgrywkach o puchar
PZMot. Ryszard Dziatkowiak
by³ trzeci w Srebrnym Kasku.
A Jancarz, który skoñczy³
sezon przed czasem, od-
niós³ jeszcze jeden ogromny
sukces. Zosta³ laureatem
plebiscytu na 10 najlepszych
sportowców Polski 1969
roku. Obok Waldemara Ba-
szanowskiego (podnoszenie
ciê¿arów), Bohdana Andrze-
jewskiego (szermierka), Mi-
ros³awy Sarny (skok w dal),
Jana Wernera (bieg na 400
metrów), Janusza Kierzkow-
skiego (kolarstwo torowe),
Kazimierza Deyny (pi³ka
no¿na), Wilhelma Kubicy
(gimnastyka), W³odzimierza
Lubañskiego (pi³ka no¿na)
oraz Ryszarda Szurkowskie-
go (kolarstwo). Wczeœniej, z
¿u¿lowców, ta sztuka uda³a
siê tylko Alfredowi Smoczy-
kowi i Antoniemu Worynie.

JAN DELIJEWSKI

Fragment ksi¹¿ki „¯u¿el
nad Warta 1945-1989”
Od redakcji: 11 stycznia

minie 14 lat od tragicznej
œmierci Edwarda Jancarza.
Jak jedyny zawodnik gorzow-
skiej Stali mia³ swój udzia³ w
siedmiu tytu³ach DMP.
Zreszt¹, jego indywidualny i
dru¿ynowy dorobek medalo-
wy jest i d³ugo jeszcze pozo-
stanie rekordem trudnym do
pobicia.

Stal Gorzów po raz pierwszy      w mistrzowskiej koronie 
Gorzowska Stal ma na koncie osiem mistrzowskich tytu³ów, ale na ten pierwszy czeka³a sporo lat.

DMŚ 1969 roku (Rybnik): A. Pogorzelski, H. Gluecklich, A. Wyglenda, S. Tkocz i E. Jancarz.
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Do większości 
parlamentarnej

W poważnej sprawie wnoszę  pismo  
i składam je na  wasze ręce,
bo wy możecie teraz wszystko,
a może nawet znacznie więcej.

Jednej jedynej rzeczy pragnę, 
choć może się to wydać bzdurą:
rozdzielcie ten koszmarny tandem,
rozwiedźcie nas z Zieloną Górą.

Rozdzielcie nas jak syjamskich braci,
dawno tę myśl  powziąłem chytrą,
ten rozwód wszystkim się opłaci,
to nie aborcja, nie in vitro.

Wiem, że strzeżecie cnót moralnych,
niech was nie trapi żaden wyrzut,
to związek niesakramentalny,
choć był zawarty w Paradyżu.

Nasze relacje  z grodem winnym 
od dawien dawna były kwaśne,
Gorzów odrębny jest i inny,
bo chce mieć województwo własne. 

Nazwa to nie jest przedmiot troski,
nie są potrzebne Buzki, Tuski,
niechby był Gorzów  wielkopolski,
byle by nie zielonogórski.

Gminy, któreśmy utracili,
nie mają więzi ze Szczecinem,
niech wrócą do nas w jednej chwili
Dębno, Myślibórz i Barlinek,

a gdy zaczniemy żyć od nowa,
przez pozytywną sprawczą siłę,
nawet bym na was zagłosował
choć nigdy tego nie robiłem.

FERDYNAND GŁODZIK

...FREDNOŚĆ I PRZECHERA �

< Blogi na echogorzowa.pl
Na portalu echogorzowa.pl swoje blogi prowadzi

wielu znanych gorzowian. Oprócz tych zaprezento-
wanych tutaj pisze także wielu innych. Oczywiście
pisać może każdy, kto tylko ma coś do  powiedze-
nia, przekazania innym. Zainteresowanych prowa-
dzeniem bloga na naszym portalu prosimy o kon-
takt z redakcją, po wcześniejszym zapoznaniu się z
regulaminem portalu. REDAKCJA

Strategia kija 
w mrowisku
Nie pozostawia wątpliwości lektura słynnej
strategii, a zwłaszcza rozdział „sport profesjo-
nalny” z uwagi na jej specyfikę, wąskie spek-
trum oddziaływania, szybkość tworzenia i
szkodliwość dla całego środowiska.

Subiektywnie uznaję ją za krzywdzącą i niesprawiedliwą, a merytorycz-
nie za ubogą i będącą co najwyżej asumptem do dyskusji. Absolutnie
nie do zaakceptowania jako dokument końcowy na dziesięć lat !
Strategia jest „wyjątkowa” z uwagi na jej oddziaływanie. W zakresie
funkcjonowania sportu na poziomie profesjonalnym - konia z rzędem te-
mu, kto określi i dokładnie skroi definicję tego słowa w przypadku go-
rzowskiego sportu - pozostawia ogromną przestrzeń do otwartej wro-
gości i otwiera front konfliktu, który wydawało się po ostatnich wyborach
był powoli zażegnywany. Oczywiście będę pisał o piłce, bo wg twórcy
owej „radosnej twórczości” Stilon nie spełnia warunków, aby postrzega-
nym być jako podmiot, który zasługiwałby na wsparcie w tym zakresie.
Nie ryzykuję stwierdzeniem, że Stilon JEST najbardziej profesjonalnym
klubem w całym mieście, bo kierują nim ludzie świadomie oddani spra-
wie. Nie ma mowy o „dojnej krowie” czy „sposobie na życie”, a wręcz
jest zupełnie odwrotnie. Zarzut jakoby pracownik lepiej opłacany był wy-

dajniejszy nie wytrzymuje w konfrontacji z Zarządem ZKS Stilon. Nikt
nie pobiera pensji, a klubowi niczego - w odniesieniu do wymienionych
w strategii kwestii - nie brakuje. Brak piłki w odniesieniu do punktu „klu-
czowe” to fundamentalny błąd.
Zawężenie oddziaływania sportu do trzech dyscyplin sportowych, z cze-
go żadna nie mieści się w obszarze sportu masowego mężczyzn jest
zwyczajną grandą. W speedwayu nigdy nie było, nie ma i nigdy nie bę-
dzie kilkudziesięciu(!) juniorów, bo na całym świecie (sic!) jest niewiele
ponad dwustu (sic!) zawodowców... Basket tylko dla dziewcząt i to w
większości do określonego wieku. Ile wychowanek gra lub grało w
pierwszej drużynie w chwilach, gdy sięgała po trofea ekipa seniorek? 
Skład pierwszego zespołu w co najmniej 30% złożony z wychowanków?
Która dyscyplina zespołowa to wytrzyma, skoro stawiamy na promocję
Gorzowa i gorzowian?
Strategia pisana w pośpiechu i w dodatku z konsultacjami głównie
urzędniczymi lub Radą Sportu, która zainteresowana jest właściwie tyl-
ko swoim podwórkiem (obecni przedstawiciele: „żużla” i koszykówki -
dodajmy, że żeńskiej). Cieszmy się w końcu, że zapytano mieszkań-
ców. Trudno o lepszą rekomendację dla rozwoju sportu, gdy prosi się o
zdanie mieszkańców. Aż dziw, że potem nie bierze się tego pod uwagę
we wnioskach końcowych. Sondy wskazywały na najpopularniejszą
dyscyplinę jaką jest futbol, a piłka nożna ujęta w „kluczowym” sporcie
nie została. Ot ciekawostka!

I na sam koniec wisienka na torcie. Strategia tworzona była przez
człowieka z zewnątrz, aby nikt nie posądził go o stronniczość. Wybrano,
żywo zainteresowanego rozwojem klubu...Stal Gorzów. Stronniczości
nie ma? Bez żartów.
Ktoś mógłby zarzucić mi odchylenie w stronę piłki i nieskrywane okazy-
wanie miłości do futbolu w wykonaniu Stilonu Gorzów? Nie kryję się z
tym, ale ode mnie nic nie zależy. Nie mam wpływu na kształt gorzow-
skiej polityki sportowej, bo ma wpływ na nią zasadniczy Pan Prezydent i
Radni Miasta. Apeluję, więc z tego miejsca. Podziękujmy autorowi za je-
go pracę, zapłaćmy jako miasto te 50 kawałków (umów należy dotrzy-
mywać) i schowajmy głęboko strategię do szafy pancernej, a potem za-
kopmy razem z tą szafą. Stosujmy - tylko w uzasadnionych przypad-
kach - jako instrument zabaw w noc Dziadów, bo idealnie nadaje się do
straszenia wszystkich tych, którzy chcieliby zająć się działalnością spor-
tową w grodzie nad Wartą.
I w post scriptum napiszę coś pozytywnego o tej pracy. Uważam, że wy-
konano dobrze badania socjologiczne, zwrócono uwagę na zaniedbania
i potrzeby infrastrukturalne (poza jednym) i jest ona - jako całość - spój-
na. Ma swój początek, środek i koniec. I to koniec. Głośno mówię DZIĘ-
KUJĘ, nie chcę. 
P.S. O konsultacjach nie napiszę, bo jedyny pozytywny aspekt to pro-
wadzenie i to, że w ogóle były...

LESZEK SOKOŁOWSKI

...DZIEWIĘĆDZIESIĄT MINUT �

Walcem z górki
Gorzowski magistrat za spore pieniądze zlecił fir-

mie SportWin opracowanie strategii rozwoju spor-
tu w mieście. Spece popracowali dwa miesiące,
skasowali kilkadziesiąt tysięcy złotych i ogłosili
triumfalnie: nad Wartą najważniejszy jest żużel!

By usłyszeć tak odkrywczy wniosek, nie trzeba
było wydawać worka pieniędzy. Wystarczyło pójść do pierwszego z brzegu
pubu i pogadać przy browarze z kibicami. Oni pewno powiedzieliby to
samo. Bo kibice mają prawo kochać ,,szlakę’’ i nie widzieć problemu w
szerszym kontekście. Ale od fachowców należy wymagać znacznie więcej:
wizji i strategii rozwoju tej dziedziny życia, uwzględniających wszelkie
aspekty społeczne i finansowe. Tego w opracowaniu SportWinu brakuje. A
zapis, sugerujący przeznaczenie na żużel 45 procent miejskich funduszy na
sport musi rodzić pytanie: czy nie jest to efekt związków prezesa SportWinu
Piotra Mateckiego z rozwijającą się przy Stali Młodzieżową Akademią Fut-
bolu Piotra Reissa?!

Podziwiam mecenasa Jerzego Synowca, że od kilku lat z wielką determi-
nacją walczy o rozpoczęcie w Gorzowie przebudowy stadionu piłkarskiego.
Znany prawnik nieustannie zachęca prezydenta miasta i swych kolegów
radnych do zmodernizowania w kilkuletnich etapach obiektu przy ul. Olim-
pijskiej. Słusznie argumentuje, że piłka nożna to zawsze i wszędzie koło za-
machowe do rozwoju innych dyscyplin. Niestety: na razie odbija się od
muru niezrozumienia, bo futbol – w odróżnieniu od speedway’a – nie jest
uznawany w Gorzowie za sport ,,polityczny’’.

W identycznej sytuacji znajdują się przedstawiciele kilku dyscyplin halo-
wych. Jeszcze na początku XXI wieku mieliśmy w Gorzowie ekstraklasowe
drużyny siatkarzy, piłkarzy ręcznych, pingpongistów, pingpongistek i koszy-
karek. Grały ze sporymi sukcesami, zdobywały medale mistrzostw Polski,
występowały w europejskich pucharach, zapełniały hale kibicami. Dziś –
nawet gdyby udało się namówić do współpracy sponsorów, gotowych odbu-

dować sportowy potencjał tych ekip – ich powrót do krajowej i międzynaro-
dowej elity byłby niemożliwy. Dlaczego? Ponieważ świat poszedł do przodu
i żaden związek czy federacja nie zgodzą się na rozgrywanie poważnych
meczów w ,,kurnikach’’ przy Czereśniowej, Szarych Szeregów, Słowiań-
skiej czy Puszkina. Muszą to wiedzieć również miejscy decydenci, ale oni
wolą się schować za wnioskami SportWinu. Wygodniej jest powiedzieć:
,,Fachowcy sugerują nam wydawanie pieniędzy na żużel’’, niż wziąć się na
poważnie za rozwój bazy dla innych dyscyplin. Bazy, bez której na zawsze
będziemy skazani na dreptanie w miejscu.

Prywatne, niezwykle sympatyczne zobowiązania sprawiły, iż niedawno
weekend spędziłem w Zielonej Górze. Zachwyciłem się tam nie tylko nowo-
czesnym Centrum Nauki Keplera z częścią przyrodniczą i planetarium, ale
też kolejny raz przekonałem o znaczeniu nowoczesnego obiektu sportowe-
go. W hali CRS swój euroligowy mecz ze Stelmetem rozgrywała w czwartek
słynna Barcelona, a dwa dni później pod tym samym dachem zmierzyły się
seniorskie reprezentacje piłkarek ręcznych Polski i Czarnogóry. Gdy przed
wyjazdem do Winnego Grodu przeczytałem jeszcze w internecie, że sena-
tor Robert Dowhan wspólnie z dwoma biznesowymi partnerami postanowili
uratować żużlowy Falubaz, w głowie zaczęła mi kołatać tylko jedna myśl:
na południu województwa wiedzą, jak rozwijać sport. To dlaczego gorzo-
wianie nie umieją skorzystać z tak bliskich i skutecznych wzorów?!

Podczas wieńczącej mój pobyt w Winnym Grodzie towarzyskiej imprezy
usłyszałem pyszną anegdotę. Koledzy z pokolenia ,,dzieci-kwiatów’’ wspomi-
nali, jak to w czasach głębokiego, ale wtedy jeszcze dość radosnego PRL-u
przemierzali nasz kraj wzdłuż i wszerz autostopem. W Elblągu udało się im
zatrzymać… tylko walec drogowy. Wsiedli do niego z pewnymi obawami i za-
pytali operatora: ,,Panie, my tym sprzętem gdzieś dzisiaj dojedziemy?’’. Na co
kierujący zareagował szerokim od ucha do ucha uśmiechem i zapewnieniem:
,,Nic się nie bójcie, z górki to nawet osobówki będziemy wyprzedzali!’’.

Mam wrażenie, że w Gorzowie też wsiedliśmy do walca. Żużlowego. A
wszystkie osobówki już dawno rozjechaliśmy po drodze.

ROBERT GORBAT

...WRZUT Z AUTU �

No to mamy miejski bestseller
No i kto by pomyślał, że w mieście nad trzema
rzekami wszyscy się rzucą czytać „Wzorce dzie-
ciństwa”. Na blisko dziesięć egzemplarzy w
różnych wypożyczalniach dostępny jest jeden.
Najbardziej spragnionym lektury polecam czytel-
nię regionalną, tram zawsze „Wzorce” stoją na

półce. Bo teraz, żeby książkę do domu wypożyczyć, to trzeba się nalatać,
naczekać, nazamawiać, jednym słowem na… 
No i bardzo dobrze, no i bardzo znakomicie. No bo jak już rzeczywiście
stać w jakichś kolejkach, to właśnie te po książki mają sens oczywisty.
A tak z drugiej strony, to bardzo dobra moda, bardzo dobry trend, aby poz-
nawać dobrą literaturę. Niewiele miast ma  bowiem taką książkę, książkę,
która wiąże przeszłość z teraźniejszością, jest zapisem sentymentu do
miejsca dzieciństwa, jest kulturowym faktem uznania tego miejsca za
ważne. Inna rzecz, że przydałoby się jej nowe tłumaczenie oraz wydane
krytyczne, bo tego ten czas wymaga. Jednak raczej nie sądzę, aby to się
udało. Bo raczej w kraju zapotrzebowania na „Wzorce” nie ma. 

Przemili bibliotekarze tłumaczą, że choć „Wzorce” czytywane są cały
czas, to jednak czytelnictwo skokowo rośnie przy okazji przypomnienia
osoby pisarki. No i mają jeszcze jeden postulat – może by tak jednak na
domu pisarki, tym na Asnyka umieścić stosowną tabliczkę, podobną do
tych, jakie są na domu Papuszy czy Carla Teike. No fakt, dobrze by
było…
W każdym razie mamy nasz własny gorzowski bestseller. No i za jakiś
czas może się okazać, że nieznajomość „Wzorców” nie będzie dobrze wi-
dziana… Ech, nie, te czasy już minęły.
A teraz z innego kątka. Otóż obejrzałam sobie fotki z nowej sali, a właści-
wie sal operacyjnych. No fiu, fiu, prawie a może i lepiej niż w Leśnej
Górze. Może teraz faktycznie w końcu zjedzie do nas dr Consalida, No
żart oczywisty. Ale rzeczywiście inwestycja robi wrażenie. I choć odrobi-
neczkę w pewien sposób przybliża nas cywilizacyjnie do Winnego Grodu.
Bo południowa stolica województwa odjeżdża w rozwoju od pyziejącego
miasta na siedmiu wzgórzach w tempie mega kosmos. No cóż, pisałam o
tym ostatnio, ale chyba trzeba ciągle o tym przekonywać, bo wszyscy ja-
koś zapominają. 

RENATA OCHWAT
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